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األحد الرابع من زمن القيامة
ظهور �سوع �لرسل ىلع ابلحرية

د ٣
عد

ال

وقفة روحّية أسبوعّية من تحضير أبرشّية أنطلياس المارونّية

صالة البدء
المجُد لآلِب واالبِن والرُّوِح الُقُدِس ِمَن اآلَن وإلى األبد. آمين.

أّهلنا أيّها الرّب اإلله ألن نعَي يف العمق أنّك أنت الكامل 

الّذي ميأل فراغ حياتنا. أريتنا عظامئك، فساعدنا لنشهد 

شبكة  داخل  الناس  قلوب  اصطياد  يف  ونسهم  لحبّك، 

وإىل  اآلن  القّدوس  الحّي  املبارك وروحك  أبيك  وإىل  إليك  والشكر  املجد  ونرفع  ملكوتك 

األبد. آمني.                       (اخلوري م�شال صقر ؛ مع ا�كتاب لّك يوم ؛ تأّمالت من ا�كتاب املقّدس. بترّصف) 

المجدلة الكبرى
ِني البرش. بَ ُح لِ املجُد للِه يف الُعىل وعىل األرِض الّسالُم والرَّجاُء الصالِ

اَك نَشُكُر من أجِل َمجِدَك الَعِظيم. د، إيّ اَك مُنَجِّ َك نَسُجد، إيّ اَك نُبارِك، لَ اَك نَُسبِّح، إيّ إيّ

َنا، أيُّها الربُّ اإللُه،  ُك الّساموّي، اللُه اآلُب الضاِبُط الُكّل، إلُه آبائِ أَيُّها الربُّ الخالِق، أيُّها املَلِ

ُن الوَحيُد يَُسوُع املَِسيح، َويا أَيُّها الرُّوُح الُقُدس. أَيُّها االِب

َة العالَم، إرَحْمَنا! ُه، أَيُّها الحاِمُل َخِطيئَ َمتَ لِ أَيُّها الرَّبُّ اإلله، ويا َحَمَل الله، يا ابَن اللِه وَكَ

ْل تََرضَُّعَنا! ينا وَاقبَ َة العالَم، أَِصْخ إلَ أَيُّها الحاِمُل َخِطيئَ

يِه، إغِفْر وَارَحْمَنا! أَيُّها الجالُِس باملَجِد َعْن مَيِنِي أَِب

وس، أَنَت وَْحَدَك الرَّبُّ يَُسوُع املَِسيح، َمَع الرُّوِح الُقُدْس، لَِمجِد اللِه  ألنََّك أَنَت وَحَدَك قُدُّ

َنا، آمني! اِم َحياتِ لَّ أَيّ ا وَكُ اآلِب، دامِئً

١

ترتيلة األحد
(لحن رَمرَِمنْي – ريّب يا َمن تََقبَّل)

! ٌب أَمُر الربِّ يِّ َصيٍد َعِجيِب:             طَ يا لَ

! وُت َصوُت الرَّبِّ رَدَّ قَلُب الَحِبيِب:             أَلصَّ

܀܀܀
! ٌب أَمُر الُحبِّ يِّ َحريَه:             طَ ُجوِد البُ يا لَ

! وُت َصوُت الرَّبِّ ْم تَُكْن تُعطي َغريَْه:             والصَّ لَ

܀܀܀
ا! ْد َشيَّ ، مل نَصطَ باَك             ربِّ ا الشِّ َقيَن ْد أَل قَ

ا! َنا أن نَرَاَك             نَلَقى وَجَهَك الَحيَّ َحسبُ

النشيد الكتابي: ١ تسالونيكي ٥/ ١٦-٢٢
܀  إنَّها إرادَُة اللِه ِفيُكْم يف املَِسيِح يَسوع.

رين، لِّ َحاٍل َشاكِ ونوا دَوْماً فرِحني، َوبال انْقطاٍع ُمَصلِّني، َويف كُ ܀  كُ

܀  إنَّها إرادَُة اللِه ِفيُكْم يف املَِسيِح يَسوع.

ُعوا،  اتْبَ وَاألَْحَسن  اْمَحُنوا،  لَّ َيشٍء  كُ ْل  بَ َهُنوا،  مَتْ وءَة ال  بُ وَالُن تَْخِمُدوا،  فالُروَح ال  ܀  
وا. بُ ِن َه الَرشِّ اْجتَ بْ وَِش

܀  إنَّها إرادَُة اللِه ِفيُكْم يف املَِسيِح يَسوع.

܀  املجُد لآلِب واالبِن والُروِح الُقُدِس مَن اآلَن وإىل األبد. أمني.

القراءات
ا  َحَك تَسبيًحا نقيًّ ا ونَقِّ َضامئرَنا، فُنسبِّ وُس الّذي ال مَيُوت، قَدِّس أُفَكارَنَ أيُّها الربُّ الُقدُّ

سة، لك املجُد إىل األبد. آمني. َمِتَك املُقدَّ لِ ل يف كَ ونَتأمَّ

ِمْن رسالة اليوم (عب ١٣: ١٨- ٢٥)

َدِم َعْهٍد  ا يَُسوع، رَاِعَي الِخرَاِف الَعِظيَم ِب َن َواِت َربَّ ُه الَسالم، الَّذي أَْصَعَد ِمْن بَنِي األَْم "وإِل

ُهَو  َما  فينا  ْعَمُل  يَ وُهَو  ِتِه،  مِبَشيئَ وا  ْعَملُ تَ لِ لِّ َصالح،  كُ اِملنَي يف  كَ ُكم  ْجَعلُ يَ ُهَو  ِدّي،  أَبَ

ِد اآلِبدين. آمني." أَبَ ُه املَْجُد إىل  ُسوَع املَِسيح، لَ َنيه، بيَ َمرِْيضٌّ يف َعيْ

     
       
          

  

َ العالََم بالَْحياة يِس يوحّنا الَّذي بَرشَّ ِمْن إِنجيِل َربِّنا يَسوَع املَِسيح للقدِّ
(يو ٢١/ ١-١٤) 

ِسْمَعاُن  اَن  كَ َهر:  ظَ وهَكَذا  يَّة،  َربَ طَ َحرْيَِة  بُ َعىل  أُْخرَى  َمرًَّة  لِتَالِميِذِه  يَُسوُع  َر  َه ظَ        

ِميَذاِن  لْ ا َزبََدى، وتِ َن يل، وابْ ا الَجلِ انَ يُل الَّذي ِمْن قَ ائِ َن تَ ْوأَم، ونَ التَ ُب ِب قَّ لَ بُطْرُس، وتُوَما املُ�

اُد  أَْصطَ ذَاِهٌب  ا  «أَنَ بُطْرُس:  ِسْمَعاُن  ُهم  لَ اَل  قَ َمًعا.  ِمِعنَي  ُمْجتَ يَُسوع،  تَالِميِذ  ِمْن  آَخرَاِن 

يف  أََصابُوا  اَم  فَ الَسِفيَنة،  وا  بُ َورَكِ َخرَُجوا  فَ َمَعَك».  أيِْت  نَ ًضا  أَيْ «ونَْحُن  ُه:  لَ وا  الُ قَ َسَمًكا». 

ا. ئً َشيْ ِة  لَ يْ اللَ َك  لْ تِ

َقاَل  ُه يَُسوع. فَ ُموا أَنَّ ْعلَ ْم يَ َع الَفْجر، َوقََف يَُسوُع َعىل الَشاِطئ، ولِكنَّ التَالِميَذ لَ لَ ولَامَّ طَ

ُقوا  «أَل ُهم:  لَ َقاَل  فَ «ال!».  أََجابُوُه:  يُؤْكَل؟».  َيشٌء  م  ِعْنَدكُ ا  أََم ان،  يَ تْ ِف «يا  يَسوع:  ُهم  لَ

تَِجُدوا». ِة  الَسِفيَن مَينِي  إِىل  َكَة  الَشبَ

ميُذ الَّذي كاَن  لْ رْثَِة الَسَمك. فقاَل  ذلَِك الِت اَم قَِدروا عىل اجتذاِبها ِمْن كَ        وأَلَقوها، فَ

ُه  ِه، ألَنَّ ْوِب ثَ ََّزَر ِب ُه الرَّب، إِت ُه الرَّب». فلامَّ َسِمَع ِسْمَعاُن بُطْرُُس أَنَّ ُه لِبُطرُس: «إنَّ ِحبُّ يَُسوُع يُ

وُهْم  بالَسفيَنة،  َجاؤوا  فَ اآلَخروَن  التَالميُذ  ا  أَمَّ َحريَة.  البُ يف  ْفِسِه  َن ِب َقى  وأَلْ ُعريانًا،  كاَن 

تَي ِذرَاع. ِمئَ نَحَو  الَربِّ إالَّ  ِعيديَن َعن  بَ وَءَة َسَمًكا، وَما كانوا  لُ املَْم َكَة  الَشبَ وَن  ْسَحبُ يَ

«َهاتُوا  يَُسوع:  ُهم  لَ قاَل  زًا.  الَجْمر، وُخبْ َوَسَمًكا عىل  َجْمرًا  رَأَوا  الَربّ،  وا إىل  زَلُ نَ َولَامَّ         

َكَة  ُموُه اآلن». فَصِعَد ِسْمَعاُن بُطرُُس إىل السفيَنة، وَجَذَب الَشبَ تُ ِمَن الَسَمِك الَّذي أََصبْ

َمزَِّق  تَتَ ْم  لَ الَكرْثَِة  هِذِه  وَمَع   وَخْمسني.  وثَالثًا  ًة  ِمئَ بريًا،  كَ َسَمًكا  َمْملوَءٌة  وِهَي  الَربّ،  إىل 

الَشبَكة.

ُه: «َمْن أَنْت؟»،  ْسأَلَ ْجُرْؤ أََحٌد ِمَن التَالميِذ أَْن يَ وا». ومل يَ وا تغدَّ مُّ ُهم يَُسوع: «َهلُ        قاَل لَ

بالَسَمك.  كذلَِك  َعَل  فَ ثُمَّ  ُهم.  اَولَ ونَ َز  الُخبْ وأََخَذ  يَُسوُع  َم  وتََقدَّ الرَّب.  ُه  أَنَّ ُموا  َعلِ ُهم  ألَنَّ

ْعَد أَْن قاَم ِمْن بَنِي األَْموات. بَ َهَر فيها يَُسوُع لِلتَالميِذ  ٌة ظَ ثَ هِذْه َمرٌَّة ثالِ

بعض األفكار للتأّمل

ة وواضحة  ܀ كلّام عدنا إىل حيث بدأنا، نعود إىل ما كّنا عليه، وتكون النتيجة حتميّ
ضعَفنا  يسند  لنا  والحاضن  أبًدا  الحارض  الرّب  حّب  ولكّن  الذريع).  (الفشل 

اإلتّجاه. أخطأنا  أننا  لنكتشف  بالصفر  منّر  ويجعلنا  للمهّم  ونسياننا  وتراجَعنا 

العتاب  باب  من  وليس  املعاناة،  جوهر  يف  املشاركة  باب  من  حواره  يف  الرّب  دخل  ܀ 
والتوبيخ.  دخل ليمأل ليس فقط أيديهم بل عيونهم نورًا ويجعلهم يرون: "هذا هو 

الرّب"، وبطرس رأى بالتايل أنّه عريان.

܀ يطلب يسوع أن يأكل من السمك الّذي تصيّدوه، ولكّنه، من خالل السمك الّذي 
ا  الّتي يعطيها لتعبهم ويختربون أّن مائدته دامئً أه لهم، جعلهم يفهمون القيمة  هيّ

أة. مهيّ

(جهاد األشقر وسوسن حبيب ؛ �م أحّب لكمتك، اجلزء األّول ، ١٩٩٥)

فرتة صمت وتأّ�ل (...)

صالة الشفاعة
الصلواِت  قابُل  الرّب  يدّي  بَنَي  لنضعها  َوِطلباتنا  نوايانا  كّل  الَوقِت  هذا  يف  ُع  نَرفَ

أن  دون  شفعائنا.  والقديسني  العذراء  مريم  شفاعة  طالبني  الِطلبات،  وُمستجيُب 

د البطريرك مار بشارة  نَنَىس ذِكر قداسة الحرب األعظم البابا فرنسيس، مع غبطة السيّ

ة، وكّل املكرّسني، مع  ة سيادة املطران أنطوان عوكر، وخادم الرعيّ بطرس، وُمدبّر األبرشيّ

َدّي الرّّب) َنَضع نَوايانا بَني يَ كّل أبناء وبنات رعيّتك، وكّل املوىت.     (فرتة صمت لِ

صالة الختام
الُقُدس.  ُه ونَُسبِّحُه اآلَب واالبَن والّروَح  لَ َولَنسُجد  د،  الثالوَث األقَدَس واملَُمجَّ فلَنشُكِر 

آمني. يا ربُّ ارَحْم، يا ربُّ ارَحْم، يا ربُّ ارَحْم.

وتُا. ُميُ الُ  ِديَشْت  قَ ُنا،  َحِيلتُ ِديَشْت  قَ ُها،  آلُ ِديَشْت  قَ
وٌس أنَت يا َمْن ال مَيُوت) (قّدوٌس أنت يا الله، قُدوٌس أنت أيُّها القوّي، قدُّ

نْي.  ْعلَ إتْرََحِم  ِميتا  ِبيت  ِمْن  ْم  ْدقُ مشيُحا 
(أيُّها املسيُح الّذي قاَم من بَنِي األموات، إرَحمنا)

ارَحْمَنا، نا  ربَّ يا 

َوارَحمَنا، ينا  َعلَ أَشِفْق  نا  َربَّ يا 

َوارَحمَنا، ا  َن ِجبْ استَ َنا  َربَّ يا 

َوارَحمَنا. ا  َن لَِنجَدتِ مَّ  وَهلُ تََقبَّل َصالتَنا  نا  َربَّ يا 

أبانا الّذي يف الّسٰموات (...)

ا. ويَ لُ َكَة الَسامء،             ܀ َهلِ ܀ إفرَحي يا َملِ
ا. ويَ لُ ܀ َهلِ يِه،  ْحَقْقِت أْن تَحِملِ ܀ ِألنَّ الّذي استَ
ا. ويَ لُ اَل،                        ܀ َهلِ اَم كَام قَ ܀ قَد قَ
ا. ويَ لُ ا،        ܀ َهلِ َن ܀  تََرضَِّعي إىل اللِه ِمْن أَجلِ
ا. ويَ لُ ُم الَعذراء،   ܀ َهلِ ِيل يا َمريَ ܀  إفرَِحي َوتََهلَّ
ا. ويَ لُ ا،               ܀ ِهلَ اَم َحقًّ ܀  ِألنَّ الرَبَّ قَد قَ

تدعونا  الّذي  األفق  وساعة  نسينا  مرّة  كّل  لنا  غفرانك  القائم  الرّب  أيّها  لك  نشكر 

أيّها  العذب  بصوتك  فينا  ارصخ  تحمينا.  ضامنات  نظّنه  أفٍق  ضيق  إىل  لرنجع  إليه، 

املعلّم اإللهّي فيقوى نداؤك عىل َصَمِمنا، لك املجد إىل األبد.

(جهاد األشقر وسوسن حبيب ؛ �م أحّب لكمتك، اجلزء األّول ، ١٩٩٥. بترّصف)

ترتيلة الختام
(لحن: يا أّم الله كنز الربكات)

ِه اللُه؟ ِن بابْ نا  ْدرِكْ يُ م  لَ و  لَ ا  نَّ أَيَن كُ

أَْشباُه! رْقاُت  ْهنا والطُّ تِ يٍل  لَ ا يف  نَّ كُ

اللُه! نِه  ابْ ِب انا  نَجَّ قاُه  لْ نَ وُر ال  وِر والنُّ النُّ قيا  لُ نَشتاُق 

܀܀܀

اَم َوْعِد السَّ ا أُقِصينا َعْن  نَّ لَوال الفادي كُ

يًضا ِمْن عاٍل َهاَم فَ ينا  أُْوتِ فاإلمِياَن 

اَم ! نُوِر القِرب املُْحيي أُعِطينا ِمرياَث السَّ نا ِمن  لْ نِ بُرشى السالِم 

܀܀܀

عوِب َر الفادي ُسوَر األَحقاِد بَني الشُّ َدمَّ

نوِب تَْحَت ِمسامِر الُعوِد الىش َصكَّ الذُّ

عوِب! ال َعبٌد وال ُحرٌّ بَل سالٌم َوَصْفٌح ال فرٌْق بنَي الشُّ



صالة البدء
المجُد لآلِب واالبِن والرُّوِح الُقُدِس ِمَن اآلَن وإلى األبد. آمين.

أّهلنا أيّها الرّب اإلله ألن نعَي يف العمق أنّك أنت الكامل 

الّذي ميأل فراغ حياتنا. أريتنا عظامئك، فساعدنا لنشهد 

شبكة  داخل  الناس  قلوب  اصطياد  يف  ونسهم  لحبّك، 

وإىل  اآلن  القّدوس  الحّي  املبارك وروحك  أبيك  وإىل  إليك  والشكر  املجد  ونرفع  ملكوتك 

األبد. آمني.                       (اخلوري م�شال صقر ؛ مع ا�كتاب لّك يوم ؛ تأّمالت من ا�كتاب املقّدس. بترّصف) 

المجدلة الكبرى
ِني البرش. بَ ُح لِ املجُد للِه يف الُعىل وعىل األرِض الّسالُم والرَّجاُء الصالِ

اَك نَشُكُر من أجِل َمجِدَك الَعِظيم. د، إيّ اَك مُنَجِّ َك نَسُجد، إيّ اَك نُبارِك، لَ اَك نَُسبِّح، إيّ إيّ

َنا، أيُّها الربُّ اإللُه،  ُك الّساموّي، اللُه اآلُب الضاِبُط الُكّل، إلُه آبائِ أَيُّها الربُّ الخالِق، أيُّها املَلِ

ُن الوَحيُد يَُسوُع املَِسيح، َويا أَيُّها الرُّوُح الُقُدس. أَيُّها االِب

َة العالَم، إرَحْمَنا! ُه، أَيُّها الحاِمُل َخِطيئَ َمتَ لِ أَيُّها الرَّبُّ اإلله، ويا َحَمَل الله، يا ابَن اللِه وَكَ

ْل تََرضَُّعَنا! ينا وَاقبَ َة العالَم، أَِصْخ إلَ أَيُّها الحاِمُل َخِطيئَ

يِه، إغِفْر وَارَحْمَنا! أَيُّها الجالُِس باملَجِد َعْن مَيِنِي أَِب

وس، أَنَت وَْحَدَك الرَّبُّ يَُسوُع املَِسيح، َمَع الرُّوِح الُقُدْس، لَِمجِد اللِه  ألنََّك أَنَت وَحَدَك قُدُّ

َنا، آمني! اِم َحياتِ لَّ أَيّ ا وَكُ اآلِب، دامِئً
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ترتيلة األحد
(لحن رَمرَِمنْي – ريّب يا َمن تََقبَّل)

! ٌب أَمُر الربِّ يِّ َصيٍد َعِجيِب:             طَ يا لَ

! وُت َصوُت الرَّبِّ رَدَّ قَلُب الَحِبيِب:             أَلصَّ

܀܀܀
! ٌب أَمُر الُحبِّ يِّ َحريَه:             طَ ُجوِد البُ يا لَ

! وُت َصوُت الرَّبِّ ْم تَُكْن تُعطي َغريَْه:             والصَّ لَ

܀܀܀
ا! ْد َشيَّ ، مل نَصطَ باَك             ربِّ ا الشِّ َقيَن ْد أَل قَ

ا! َنا أن نَرَاَك             نَلَقى وَجَهَك الَحيَّ َحسبُ

النشيد الكتابي: ١ تسالونيكي ٥/ ١٦-٢٢
܀  إنَّها إرادَُة اللِه ِفيُكْم يف املَِسيِح يَسوع.

رين، لِّ َحاٍل َشاكِ ونوا دَوْماً فرِحني، َوبال انْقطاٍع ُمَصلِّني، َويف كُ ܀  كُ

܀  إنَّها إرادَُة اللِه ِفيُكْم يف املَِسيِح يَسوع.

ُعوا،  اتْبَ وَاألَْحَسن  اْمَحُنوا،  لَّ َيشٍء  كُ ْل  بَ َهُنوا،  مَتْ وءَة ال  بُ وَالُن تَْخِمُدوا،  فالُروَح ال  ܀  
وا. بُ ِن َه الَرشِّ اْجتَ بْ وَِش

܀  إنَّها إرادَُة اللِه ِفيُكْم يف املَِسيِح يَسوع.

܀  املجُد لآلِب واالبِن والُروِح الُقُدِس مَن اآلَن وإىل األبد. أمني.

القراءات
ا  َحَك تَسبيًحا نقيًّ ا ونَقِّ َضامئرَنا، فُنسبِّ وُس الّذي ال مَيُوت، قَدِّس أُفَكارَنَ أيُّها الربُّ الُقدُّ

سة، لك املجُد إىل األبد. آمني. َمِتَك املُقدَّ لِ ل يف كَ ونَتأمَّ

ِمْن رسالة اليوم (عب ١٣: ١٨- ٢٥)

َدِم َعْهٍد  ا يَُسوع، رَاِعَي الِخرَاِف الَعِظيَم ِب َن َواِت َربَّ ُه الَسالم، الَّذي أَْصَعَد ِمْن بَنِي األَْم "وإِل

ُهَو  َما  فينا  ْعَمُل  يَ وُهَو  ِتِه،  مِبَشيئَ وا  ْعَملُ تَ لِ لِّ َصالح،  كُ اِملنَي يف  كَ ُكم  ْجَعلُ يَ ُهَو  ِدّي،  أَبَ

ِد اآلِبدين. آمني." أَبَ ُه املَْجُد إىل  ُسوَع املَِسيح، لَ َنيه، بيَ َمرِْيضٌّ يف َعيْ

     
       
          

  

َ العالََم بالَْحياة يِس يوحّنا الَّذي بَرشَّ ِمْن إِنجيِل َربِّنا يَسوَع املَِسيح للقدِّ
(يو ٢١/ ١-١٤) 

ِسْمَعاُن  اَن  كَ َهر:  ظَ وهَكَذا  يَّة،  َربَ طَ َحرْيَِة  بُ َعىل  أُْخرَى  َمرًَّة  لِتَالِميِذِه  يَُسوُع  َر  َه ظَ        

ِميَذاِن  لْ ا َزبََدى، وتِ َن يل، وابْ ا الَجلِ انَ يُل الَّذي ِمْن قَ ائِ َن تَ ْوأَم، ونَ التَ ُب ِب قَّ لَ بُطْرُس، وتُوَما املُ�

اُد  أَْصطَ ذَاِهٌب  ا  «أَنَ بُطْرُس:  ِسْمَعاُن  ُهم  لَ اَل  قَ َمًعا.  ِمِعنَي  ُمْجتَ يَُسوع،  تَالِميِذ  ِمْن  آَخرَاِن 

يف  أََصابُوا  اَم  فَ الَسِفيَنة،  وا  بُ َورَكِ َخرَُجوا  فَ َمَعَك».  أيِْت  نَ ًضا  أَيْ «ونَْحُن  ُه:  لَ وا  الُ قَ َسَمًكا». 

ا. ئً َشيْ ِة  لَ يْ اللَ َك  لْ تِ

َقاَل  ُه يَُسوع. فَ ُموا أَنَّ ْعلَ ْم يَ َع الَفْجر، َوقََف يَُسوُع َعىل الَشاِطئ، ولِكنَّ التَالِميَذ لَ لَ ولَامَّ طَ

ُقوا  «أَل ُهم:  لَ َقاَل  فَ «ال!».  أََجابُوُه:  يُؤْكَل؟».  َيشٌء  م  ِعْنَدكُ ا  أََم ان،  يَ تْ ِف «يا  يَسوع:  ُهم  لَ

تَِجُدوا». ِة  الَسِفيَن مَينِي  إِىل  َكَة  الَشبَ

ميُذ الَّذي كاَن  لْ رْثَِة الَسَمك. فقاَل  ذلَِك الِت اَم قَِدروا عىل اجتذاِبها ِمْن كَ        وأَلَقوها، فَ

ُه  ِه، ألَنَّ ْوِب ثَ ََّزَر ِب ُه الرَّب، إِت ُه الرَّب». فلامَّ َسِمَع ِسْمَعاُن بُطْرُُس أَنَّ ُه لِبُطرُس: «إنَّ ِحبُّ يَُسوُع يُ

وُهْم  بالَسفيَنة،  َجاؤوا  فَ اآلَخروَن  التَالميُذ  ا  أَمَّ َحريَة.  البُ يف  ْفِسِه  َن ِب َقى  وأَلْ ُعريانًا،  كاَن 

تَي ِذرَاع. ِمئَ نَحَو  الَربِّ إالَّ  ِعيديَن َعن  بَ وَءَة َسَمًكا، وَما كانوا  لُ املَْم َكَة  الَشبَ وَن  ْسَحبُ يَ

«َهاتُوا  يَُسوع:  ُهم  لَ قاَل  زًا.  الَجْمر، وُخبْ َوَسَمًكا عىل  َجْمرًا  رَأَوا  الَربّ،  وا إىل  زَلُ نَ َولَامَّ         

َكَة  ُموُه اآلن». فَصِعَد ِسْمَعاُن بُطرُُس إىل السفيَنة، وَجَذَب الَشبَ تُ ِمَن الَسَمِك الَّذي أََصبْ

َمزَِّق  تَتَ ْم  لَ الَكرْثَِة  هِذِه  وَمَع   وَخْمسني.  وثَالثًا  ًة  ِمئَ بريًا،  كَ َسَمًكا  َمْملوَءٌة  وِهَي  الَربّ،  إىل 

الَشبَكة.

ُه: «َمْن أَنْت؟»،  ْسأَلَ ْجُرْؤ أََحٌد ِمَن التَالميِذ أَْن يَ وا». ومل يَ وا تغدَّ مُّ ُهم يَُسوع: «َهلُ        قاَل لَ

بالَسَمك.  كذلَِك  َعَل  فَ ثُمَّ  ُهم.  اَولَ ونَ َز  الُخبْ وأََخَذ  يَُسوُع  َم  وتََقدَّ الرَّب.  ُه  أَنَّ ُموا  َعلِ ُهم  ألَنَّ

ْعَد أَْن قاَم ِمْن بَنِي األَْموات. بَ َهَر فيها يَُسوُع لِلتَالميِذ  ٌة ظَ ثَ هِذْه َمرٌَّة ثالِ

بعض األفكار للتأّمل

ة وواضحة  ܀ كلّام عدنا إىل حيث بدأنا، نعود إىل ما كّنا عليه، وتكون النتيجة حتميّ
ضعَفنا  يسند  لنا  والحاضن  أبًدا  الحارض  الرّب  حّب  ولكّن  الذريع).  (الفشل 

اإلتّجاه. أخطأنا  أننا  لنكتشف  بالصفر  منّر  ويجعلنا  للمهّم  ونسياننا  وتراجَعنا 

العتاب  باب  من  وليس  املعاناة،  جوهر  يف  املشاركة  باب  من  حواره  يف  الرّب  دخل  ܀ 
والتوبيخ.  دخل ليمأل ليس فقط أيديهم بل عيونهم نورًا ويجعلهم يرون: "هذا هو 

الرّب"، وبطرس رأى بالتايل أنّه عريان.

܀ يطلب يسوع أن يأكل من السمك الّذي تصيّدوه، ولكّنه، من خالل السمك الّذي 
ا  الّتي يعطيها لتعبهم ويختربون أّن مائدته دامئً أه لهم، جعلهم يفهمون القيمة  هيّ

أة. مهيّ

(جهاد األشقر وسوسن حبيب ؛ �م أحّب لكمتك، اجلزء األّول ، ١٩٩٥)

فرتة صمت وتأّ�ل (...)

صالة الشفاعة
الصلواِت  قابُل  الرّب  يدّي  بَنَي  لنضعها  َوِطلباتنا  نوايانا  كّل  الَوقِت  هذا  يف  ُع  نَرفَ

أن  دون  شفعائنا.  والقديسني  العذراء  مريم  شفاعة  طالبني  الِطلبات،  وُمستجيُب 

د البطريرك مار بشارة  نَنَىس ذِكر قداسة الحرب األعظم البابا فرنسيس، مع غبطة السيّ

ة، وكّل املكرّسني، مع  ة سيادة املطران أنطوان عوكر، وخادم الرعيّ بطرس، وُمدبّر األبرشيّ

َدّي الرّّب) َنَضع نَوايانا بَني يَ كّل أبناء وبنات رعيّتك، وكّل املوىت.     (فرتة صمت لِ

صالة الختام
الُقُدس.  ُه ونَُسبِّحُه اآلَب واالبَن والّروَح  لَ َولَنسُجد  د،  الثالوَث األقَدَس واملَُمجَّ فلَنشُكِر 

آمني. يا ربُّ ارَحْم، يا ربُّ ارَحْم، يا ربُّ ارَحْم.

وتُا. ُميُ الُ  ِديَشْت  قَ ُنا،  َحِيلتُ ِديَشْت  قَ ُها،  آلُ ِديَشْت  قَ
وٌس أنَت يا َمْن ال مَيُوت) (قّدوٌس أنت يا الله، قُدوٌس أنت أيُّها القوّي، قدُّ

نْي.  ْعلَ إتْرََحِم  ِميتا  ِبيت  ِمْن  ْم  ْدقُ مشيُحا 
(أيُّها املسيُح الّذي قاَم من بَنِي األموات، إرَحمنا)

ارَحْمَنا، نا  ربَّ يا 

َوارَحمَنا، ينا  َعلَ أَشِفْق  نا  َربَّ يا 

َوارَحمَنا، ا  َن ِجبْ استَ َنا  َربَّ يا 

َوارَحمَنا. ا  َن لَِنجَدتِ مَّ  وَهلُ تََقبَّل َصالتَنا  نا  َربَّ يا 

أبانا الّذي يف الّسٰموات (...)

ا. ويَ لُ َكَة الَسامء،             ܀ َهلِ ܀ إفرَحي يا َملِ
ا. ويَ لُ ܀ َهلِ يِه،  ْحَقْقِت أْن تَحِملِ ܀ ِألنَّ الّذي استَ
ا. ويَ لُ اَل،                        ܀ َهلِ اَم كَام قَ ܀ قَد قَ
ا. ويَ لُ ا،        ܀ َهلِ َن ܀  تََرضَِّعي إىل اللِه ِمْن أَجلِ
ا. ويَ لُ ُم الَعذراء،   ܀ َهلِ ِيل يا َمريَ ܀  إفرَِحي َوتََهلَّ
ا. ويَ لُ ا،               ܀ ِهلَ اَم َحقًّ ܀  ِألنَّ الرَبَّ قَد قَ

تدعونا  الّذي  األفق  وساعة  نسينا  مرّة  كّل  لنا  غفرانك  القائم  الرّب  أيّها  لك  نشكر 

أيّها  العذب  بصوتك  فينا  ارصخ  تحمينا.  ضامنات  نظّنه  أفٍق  ضيق  إىل  لرنجع  إليه، 

املعلّم اإللهّي فيقوى نداؤك عىل َصَمِمنا، لك املجد إىل األبد.

(جهاد األشقر وسوسن حبيب ؛ �م أحّب لكمتك، اجلزء األّول ، ١٩٩٥. بترّصف)

ترتيلة الختام
(لحن: يا أّم الله كنز الربكات)

ِه اللُه؟ ِن بابْ نا  ْدرِكْ يُ م  لَ و  لَ ا  نَّ أَيَن كُ

أَْشباُه! رْقاُت  ْهنا والطُّ تِ يٍل  لَ ا يف  نَّ كُ

اللُه! نِه  ابْ ِب انا  نَجَّ قاُه  لْ نَ وُر ال  وِر والنُّ النُّ قيا  لُ نَشتاُق 

܀܀܀

اَم َوْعِد السَّ ا أُقِصينا َعْن  نَّ لَوال الفادي كُ

يًضا ِمْن عاٍل َهاَم فَ ينا  أُْوتِ فاإلمِياَن 

اَم ! نُوِر القِرب املُْحيي أُعِطينا ِمرياَث السَّ نا ِمن  لْ نِ بُرشى السالِم 

܀܀܀

عوِب َر الفادي ُسوَر األَحقاِد بَني الشُّ َدمَّ

نوِب تَْحَت ِمسامِر الُعوِد الىش َصكَّ الذُّ

عوِب! ال َعبٌد وال ُحرٌّ بَل سالٌم َوَصْفٌح ال فرٌْق بنَي الشُّ



صالة البدء
المجُد لآلِب واالبِن والرُّوِح الُقُدِس ِمَن اآلَن وإلى األبد. آمين.

أّهلنا أيّها الرّب اإلله ألن نعَي يف العمق أنّك أنت الكامل 

الّذي ميأل فراغ حياتنا. أريتنا عظامئك، فساعدنا لنشهد 

شبكة  داخل  الناس  قلوب  اصطياد  يف  ونسهم  لحبّك، 

وإىل  اآلن  القّدوس  الحّي  املبارك وروحك  أبيك  وإىل  إليك  والشكر  املجد  ونرفع  ملكوتك 

األبد. آمني.                       (اخلوري م�شال صقر ؛ مع ا�كتاب لّك يوم ؛ تأّمالت من ا�كتاب املقّدس. بترّصف) 

المجدلة الكبرى
ِني البرش. بَ ُح لِ املجُد للِه يف الُعىل وعىل األرِض الّسالُم والرَّجاُء الصالِ

اَك نَشُكُر من أجِل َمجِدَك الَعِظيم. د، إيّ اَك مُنَجِّ َك نَسُجد، إيّ اَك نُبارِك، لَ اَك نَُسبِّح، إيّ إيّ

َنا، أيُّها الربُّ اإللُه،  ُك الّساموّي، اللُه اآلُب الضاِبُط الُكّل، إلُه آبائِ أَيُّها الربُّ الخالِق، أيُّها املَلِ

ُن الوَحيُد يَُسوُع املَِسيح، َويا أَيُّها الرُّوُح الُقُدس. أَيُّها االِب

َة العالَم، إرَحْمَنا! ُه، أَيُّها الحاِمُل َخِطيئَ َمتَ لِ أَيُّها الرَّبُّ اإلله، ويا َحَمَل الله، يا ابَن اللِه وَكَ

ْل تََرضَُّعَنا! ينا وَاقبَ َة العالَم، أَِصْخ إلَ أَيُّها الحاِمُل َخِطيئَ

يِه، إغِفْر وَارَحْمَنا! أَيُّها الجالُِس باملَجِد َعْن مَيِنِي أَِب

وس، أَنَت وَْحَدَك الرَّبُّ يَُسوُع املَِسيح، َمَع الرُّوِح الُقُدْس، لَِمجِد اللِه  ألنََّك أَنَت وَحَدَك قُدُّ

َنا، آمني! اِم َحياتِ لَّ أَيّ ا وَكُ اآلِب، دامِئً
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٣

ترتيلة األحد
(لحن رَمرَِمنْي – ريّب يا َمن تََقبَّل)

! ٌب أَمُر الربِّ يِّ َصيٍد َعِجيِب:             طَ يا لَ

! وُت َصوُت الرَّبِّ رَدَّ قَلُب الَحِبيِب:             أَلصَّ

܀܀܀
! ٌب أَمُر الُحبِّ يِّ َحريَه:             طَ ُجوِد البُ يا لَ

! وُت َصوُت الرَّبِّ ْم تَُكْن تُعطي َغريَْه:             والصَّ لَ

܀܀܀
ا! ْد َشيَّ ، مل نَصطَ باَك             ربِّ ا الشِّ َقيَن ْد أَل قَ

ا! َنا أن نَرَاَك             نَلَقى وَجَهَك الَحيَّ َحسبُ

النشيد الكتابي: ١ تسالونيكي ٥/ ١٦-٢٢
܀  إنَّها إرادَُة اللِه ِفيُكْم يف املَِسيِح يَسوع.

رين، لِّ َحاٍل َشاكِ ونوا دَوْماً فرِحني، َوبال انْقطاٍع ُمَصلِّني، َويف كُ ܀  كُ

܀  إنَّها إرادَُة اللِه ِفيُكْم يف املَِسيِح يَسوع.

ُعوا،  اتْبَ وَاألَْحَسن  اْمَحُنوا،  لَّ َيشٍء  كُ ْل  بَ َهُنوا،  مَتْ وءَة ال  بُ وَالُن تَْخِمُدوا،  فالُروَح ال  ܀  
وا. بُ ِن َه الَرشِّ اْجتَ بْ وَِش

܀  إنَّها إرادَُة اللِه ِفيُكْم يف املَِسيِح يَسوع.

܀  املجُد لآلِب واالبِن والُروِح الُقُدِس مَن اآلَن وإىل األبد. أمني.

القراءات
ا  َحَك تَسبيًحا نقيًّ ا ونَقِّ َضامئرَنا، فُنسبِّ وُس الّذي ال مَيُوت، قَدِّس أُفَكارَنَ أيُّها الربُّ الُقدُّ

سة، لك املجُد إىل األبد. آمني. َمِتَك املُقدَّ لِ ل يف كَ ونَتأمَّ

ِمْن رسالة اليوم (عب ١٣: ١٨- ٢٥)

َدِم َعْهٍد  ا يَُسوع، رَاِعَي الِخرَاِف الَعِظيَم ِب َن َواِت َربَّ ُه الَسالم، الَّذي أَْصَعَد ِمْن بَنِي األَْم "وإِل

ُهَو  َما  فينا  ْعَمُل  يَ وُهَو  ِتِه،  مِبَشيئَ وا  ْعَملُ تَ لِ لِّ َصالح،  كُ اِملنَي يف  كَ ُكم  ْجَعلُ يَ ُهَو  ِدّي،  أَبَ

ِد اآلِبدين. آمني." أَبَ ُه املَْجُد إىل  ُسوَع املَِسيح، لَ َنيه، بيَ َمرِْيضٌّ يف َعيْ

     
       
          

  

َ العالََم بالَْحياة يِس يوحّنا الَّذي بَرشَّ ِمْن إِنجيِل َربِّنا يَسوَع املَِسيح للقدِّ
(يو ٢١/ ١-١٤) 

ِسْمَعاُن  اَن  كَ َهر:  ظَ وهَكَذا  يَّة،  َربَ طَ َحرْيَِة  بُ َعىل  أُْخرَى  َمرًَّة  لِتَالِميِذِه  يَُسوُع  َر  َه ظَ        

ِميَذاِن  لْ ا َزبََدى، وتِ َن يل، وابْ ا الَجلِ انَ يُل الَّذي ِمْن قَ ائِ َن تَ ْوأَم، ونَ التَ ُب ِب قَّ لَ بُطْرُس، وتُوَما املُ�

اُد  أَْصطَ ذَاِهٌب  ا  «أَنَ بُطْرُس:  ِسْمَعاُن  ُهم  لَ اَل  قَ َمًعا.  ِمِعنَي  ُمْجتَ يَُسوع،  تَالِميِذ  ِمْن  آَخرَاِن 

يف  أََصابُوا  اَم  فَ الَسِفيَنة،  وا  بُ َورَكِ َخرَُجوا  فَ َمَعَك».  أيِْت  نَ ًضا  أَيْ «ونَْحُن  ُه:  لَ وا  الُ قَ َسَمًكا». 

ا. ئً َشيْ ِة  لَ يْ اللَ َك  لْ تِ

َقاَل  ُه يَُسوع. فَ ُموا أَنَّ ْعلَ ْم يَ َع الَفْجر، َوقََف يَُسوُع َعىل الَشاِطئ، ولِكنَّ التَالِميَذ لَ لَ ولَامَّ طَ

ُقوا  «أَل ُهم:  لَ َقاَل  فَ «ال!».  أََجابُوُه:  يُؤْكَل؟».  َيشٌء  م  ِعْنَدكُ ا  أََم ان،  يَ تْ ِف «يا  يَسوع:  ُهم  لَ

تَِجُدوا». ِة  الَسِفيَن مَينِي  إِىل  َكَة  الَشبَ

ميُذ الَّذي كاَن  لْ رْثَِة الَسَمك. فقاَل  ذلَِك الِت اَم قَِدروا عىل اجتذاِبها ِمْن كَ        وأَلَقوها، فَ

ُه  ِه، ألَنَّ ْوِب ثَ ََّزَر ِب ُه الرَّب، إِت ُه الرَّب». فلامَّ َسِمَع ِسْمَعاُن بُطْرُُس أَنَّ ُه لِبُطرُس: «إنَّ ِحبُّ يَُسوُع يُ

وُهْم  بالَسفيَنة،  َجاؤوا  فَ اآلَخروَن  التَالميُذ  ا  أَمَّ َحريَة.  البُ يف  ْفِسِه  َن ِب َقى  وأَلْ ُعريانًا،  كاَن 

تَي ِذرَاع. ِمئَ نَحَو  الَربِّ إالَّ  ِعيديَن َعن  بَ وَءَة َسَمًكا، وَما كانوا  لُ املَْم َكَة  الَشبَ وَن  ْسَحبُ يَ

«َهاتُوا  يَُسوع:  ُهم  لَ قاَل  زًا.  الَجْمر، وُخبْ َوَسَمًكا عىل  َجْمرًا  رَأَوا  الَربّ،  وا إىل  زَلُ نَ َولَامَّ         

َكَة  ُموُه اآلن». فَصِعَد ِسْمَعاُن بُطرُُس إىل السفيَنة، وَجَذَب الَشبَ تُ ِمَن الَسَمِك الَّذي أََصبْ

َمزَِّق  تَتَ ْم  لَ الَكرْثَِة  هِذِه  وَمَع   وَخْمسني.  وثَالثًا  ًة  ِمئَ بريًا،  كَ َسَمًكا  َمْملوَءٌة  وِهَي  الَربّ،  إىل 

الَشبَكة.

ُه: «َمْن أَنْت؟»،  ْسأَلَ ْجُرْؤ أََحٌد ِمَن التَالميِذ أَْن يَ وا». ومل يَ وا تغدَّ مُّ ُهم يَُسوع: «َهلُ        قاَل لَ

بالَسَمك.  كذلَِك  َعَل  فَ ثُمَّ  ُهم.  اَولَ ونَ َز  الُخبْ وأََخَذ  يَُسوُع  َم  وتََقدَّ الرَّب.  ُه  أَنَّ ُموا  َعلِ ُهم  ألَنَّ

ْعَد أَْن قاَم ِمْن بَنِي األَْموات. بَ َهَر فيها يَُسوُع لِلتَالميِذ  ٌة ظَ ثَ هِذْه َمرٌَّة ثالِ

بعض األفكار للتأّمل

ة وواضحة  ܀ كلّام عدنا إىل حيث بدأنا، نعود إىل ما كّنا عليه، وتكون النتيجة حتميّ
ضعَفنا  يسند  لنا  والحاضن  أبًدا  الحارض  الرّب  حّب  ولكّن  الذريع).  (الفشل 

اإلتّجاه. أخطأنا  أننا  لنكتشف  بالصفر  منّر  ويجعلنا  للمهّم  ونسياننا  وتراجَعنا 

العتاب  باب  من  وليس  املعاناة،  جوهر  يف  املشاركة  باب  من  حواره  يف  الرّب  دخل  ܀ 
والتوبيخ.  دخل ليمأل ليس فقط أيديهم بل عيونهم نورًا ويجعلهم يرون: "هذا هو 

الرّب"، وبطرس رأى بالتايل أنّه عريان.

܀ يطلب يسوع أن يأكل من السمك الّذي تصيّدوه، ولكّنه، من خالل السمك الّذي 
ا  الّتي يعطيها لتعبهم ويختربون أّن مائدته دامئً أه لهم، جعلهم يفهمون القيمة  هيّ

أة. مهيّ

(جهاد األشقر وسوسن حبيب ؛ �م أحّب لكمتك، اجلزء األّول ، ١٩٩٥)

فرتة صمت وتأّ�ل (...)

صالة الشفاعة
الصلواِت  قابُل  الرّب  يدّي  بَنَي  لنضعها  َوِطلباتنا  نوايانا  كّل  الَوقِت  هذا  يف  ُع  نَرفَ

أن  دون  شفعائنا.  والقديسني  العذراء  مريم  شفاعة  طالبني  الِطلبات،  وُمستجيُب 

د البطريرك مار بشارة  نَنَىس ذِكر قداسة الحرب األعظم البابا فرنسيس، مع غبطة السيّ

ة، وكّل املكرّسني، مع  ة سيادة املطران أنطوان عوكر، وخادم الرعيّ بطرس، وُمدبّر األبرشيّ

َدّي الرّّب) َنَضع نَوايانا بَني يَ كّل أبناء وبنات رعيّتك، وكّل املوىت.     (فرتة صمت لِ

صالة الختام
الُقُدس.  ُه ونَُسبِّحُه اآلَب واالبَن والّروَح  لَ َولَنسُجد  د،  الثالوَث األقَدَس واملَُمجَّ فلَنشُكِر 

آمني. يا ربُّ ارَحْم، يا ربُّ ارَحْم، يا ربُّ ارَحْم.

وتُا. ُميُ الُ  ِديَشْت  قَ ُنا،  َحِيلتُ ِديَشْت  قَ ُها،  آلُ ِديَشْت  قَ
وٌس أنَت يا َمْن ال مَيُوت) (قّدوٌس أنت يا الله، قُدوٌس أنت أيُّها القوّي، قدُّ

نْي.  ْعلَ إتْرََحِم  ِميتا  ِبيت  ِمْن  ْم  ْدقُ مشيُحا 
(أيُّها املسيُح الّذي قاَم من بَنِي األموات، إرَحمنا)

ارَحْمَنا، نا  ربَّ يا 

َوارَحمَنا، ينا  َعلَ أَشِفْق  نا  َربَّ يا 

َوارَحمَنا، ا  َن ِجبْ استَ َنا  َربَّ يا 

َوارَحمَنا. ا  َن لَِنجَدتِ مَّ  وَهلُ تََقبَّل َصالتَنا  نا  َربَّ يا 

أبانا الّذي يف الّسٰموات (...)

ا. ويَ لُ َكَة الَسامء،             ܀ َهلِ ܀ إفرَحي يا َملِ
ا. ويَ لُ ܀ َهلِ يِه،  ْحَقْقِت أْن تَحِملِ ܀ ِألنَّ الّذي استَ
ا. ويَ لُ اَل،                        ܀ َهلِ اَم كَام قَ ܀ قَد قَ
ا. ويَ لُ ا،        ܀ َهلِ َن ܀  تََرضَِّعي إىل اللِه ِمْن أَجلِ
ا. ويَ لُ ُم الَعذراء،   ܀ َهلِ ِيل يا َمريَ ܀  إفرَِحي َوتََهلَّ
ا. ويَ لُ ا،               ܀ ِهلَ اَم َحقًّ ܀  ِألنَّ الرَبَّ قَد قَ

تدعونا  الّذي  األفق  وساعة  نسينا  مرّة  كّل  لنا  غفرانك  القائم  الرّب  أيّها  لك  نشكر 

أيّها  العذب  بصوتك  فينا  ارصخ  تحمينا.  ضامنات  نظّنه  أفٍق  ضيق  إىل  لرنجع  إليه، 

املعلّم اإللهّي فيقوى نداؤك عىل َصَمِمنا، لك املجد إىل األبد.

(جهاد األشقر وسوسن حبيب ؛ �م أحّب لكمتك، اجلزء األّول ، ١٩٩٥. بترّصف)

ترتيلة الختام
(لحن: يا أّم الله كنز الربكات)

ِه اللُه؟ ِن بابْ نا  ْدرِكْ يُ م  لَ و  لَ ا  نَّ أَيَن كُ

أَْشباُه! رْقاُت  ْهنا والطُّ تِ يٍل  لَ ا يف  نَّ كُ

اللُه! نِه  ابْ ِب انا  نَجَّ قاُه  لْ نَ وُر ال  وِر والنُّ النُّ قيا  لُ نَشتاُق 

܀܀܀

اَم َوْعِد السَّ ا أُقِصينا َعْن  نَّ لَوال الفادي كُ

يًضا ِمْن عاٍل َهاَم فَ ينا  أُْوتِ فاإلمِياَن 

اَم ! نُوِر القِرب املُْحيي أُعِطينا ِمرياَث السَّ نا ِمن  لْ نِ بُرشى السالِم 

܀܀܀

عوِب َر الفادي ُسوَر األَحقاِد بَني الشُّ َدمَّ

نوِب تَْحَت ِمسامِر الُعوِد الىش َصكَّ الذُّ

عوِب! ال َعبٌد وال ُحرٌّ بَل سالٌم َوَصْفٌح ال فرٌْق بنَي الشُّ

األحد الرابع من زمن القيامة: ظهور يسوع للرسل على البحيرة



صالة البدء
المجُد لآلِب واالبِن والرُّوِح الُقُدِس ِمَن اآلَن وإلى األبد. آمين.

أّهلنا أيّها الرّب اإلله ألن نعَي يف العمق أنّك أنت الكامل 

الّذي ميأل فراغ حياتنا. أريتنا عظامئك، فساعدنا لنشهد 

شبكة  داخل  الناس  قلوب  اصطياد  يف  ونسهم  لحبّك، 

وإىل  اآلن  القّدوس  الحّي  املبارك وروحك  أبيك  وإىل  إليك  والشكر  املجد  ونرفع  ملكوتك 

األبد. آمني.                       (اخلوري م�شال صقر ؛ مع ا�كتاب لّك يوم ؛ تأّمالت من ا�كتاب املقّدس. بترّصف) 

المجدلة الكبرى
ِني البرش. بَ ُح لِ املجُد للِه يف الُعىل وعىل األرِض الّسالُم والرَّجاُء الصالِ

اَك نَشُكُر من أجِل َمجِدَك الَعِظيم. د، إيّ اَك مُنَجِّ َك نَسُجد، إيّ اَك نُبارِك، لَ اَك نَُسبِّح، إيّ إيّ

َنا، أيُّها الربُّ اإللُه،  ُك الّساموّي، اللُه اآلُب الضاِبُط الُكّل، إلُه آبائِ أَيُّها الربُّ الخالِق، أيُّها املَلِ

ُن الوَحيُد يَُسوُع املَِسيح، َويا أَيُّها الرُّوُح الُقُدس. أَيُّها االِب

َة العالَم، إرَحْمَنا! ُه، أَيُّها الحاِمُل َخِطيئَ َمتَ لِ أَيُّها الرَّبُّ اإلله، ويا َحَمَل الله، يا ابَن اللِه وَكَ

ْل تََرضَُّعَنا! ينا وَاقبَ َة العالَم، أَِصْخ إلَ أَيُّها الحاِمُل َخِطيئَ

يِه، إغِفْر وَارَحْمَنا! أَيُّها الجالُِس باملَجِد َعْن مَيِنِي أَِب

وس، أَنَت وَْحَدَك الرَّبُّ يَُسوُع املَِسيح، َمَع الرُّوِح الُقُدْس، لَِمجِد اللِه  ألنََّك أَنَت وَحَدَك قُدُّ

َنا، آمني! اِم َحياتِ لَّ أَيّ ا وَكُ اآلِب، دامِئً

anteliasdiocese.com

٤

ترتيلة األحد
(لحن رَمرَِمنْي – ريّب يا َمن تََقبَّل)

! ٌب أَمُر الربِّ يِّ َصيٍد َعِجيِب:             طَ يا لَ

! وُت َصوُت الرَّبِّ رَدَّ قَلُب الَحِبيِب:             أَلصَّ

܀܀܀
! ٌب أَمُر الُحبِّ يِّ َحريَه:             طَ ُجوِد البُ يا لَ

! وُت َصوُت الرَّبِّ ْم تَُكْن تُعطي َغريَْه:             والصَّ لَ

܀܀܀
ا! ْد َشيَّ ، مل نَصطَ باَك             ربِّ ا الشِّ َقيَن ْد أَل قَ

ا! َنا أن نَرَاَك             نَلَقى وَجَهَك الَحيَّ َحسبُ

النشيد الكتابي: ١ تسالونيكي ٥/ ١٦-٢٢
܀  إنَّها إرادَُة اللِه ِفيُكْم يف املَِسيِح يَسوع.

رين، لِّ َحاٍل َشاكِ ونوا دَوْماً فرِحني، َوبال انْقطاٍع ُمَصلِّني، َويف كُ ܀  كُ

܀  إنَّها إرادَُة اللِه ِفيُكْم يف املَِسيِح يَسوع.

ُعوا،  اتْبَ وَاألَْحَسن  اْمَحُنوا،  لَّ َيشٍء  كُ ْل  بَ َهُنوا،  مَتْ وءَة ال  بُ وَالُن تَْخِمُدوا،  فالُروَح ال  ܀  
وا. بُ ِن َه الَرشِّ اْجتَ بْ وَِش

܀  إنَّها إرادَُة اللِه ِفيُكْم يف املَِسيِح يَسوع.

܀  املجُد لآلِب واالبِن والُروِح الُقُدِس مَن اآلَن وإىل األبد. أمني.

القراءات
ا  َحَك تَسبيًحا نقيًّ ا ونَقِّ َضامئرَنا، فُنسبِّ وُس الّذي ال مَيُوت، قَدِّس أُفَكارَنَ أيُّها الربُّ الُقدُّ

سة، لك املجُد إىل األبد. آمني. َمِتَك املُقدَّ لِ ل يف كَ ونَتأمَّ

ِمْن رسالة اليوم (عب ١٣: ١٨- ٢٥)

َدِم َعْهٍد  ا يَُسوع، رَاِعَي الِخرَاِف الَعِظيَم ِب َن َواِت َربَّ ُه الَسالم، الَّذي أَْصَعَد ِمْن بَنِي األَْم "وإِل

ُهَو  َما  فينا  ْعَمُل  يَ وُهَو  ِتِه،  مِبَشيئَ وا  ْعَملُ تَ لِ لِّ َصالح،  كُ اِملنَي يف  كَ ُكم  ْجَعلُ يَ ُهَو  ِدّي،  أَبَ

ِد اآلِبدين. آمني." أَبَ ُه املَْجُد إىل  ُسوَع املَِسيح، لَ َنيه، بيَ َمرِْيضٌّ يف َعيْ

     
       
          

  

َ العالََم بالَْحياة يِس يوحّنا الَّذي بَرشَّ ِمْن إِنجيِل َربِّنا يَسوَع املَِسيح للقدِّ
(يو ٢١/ ١-١٤) 

ِسْمَعاُن  اَن  كَ َهر:  ظَ وهَكَذا  يَّة،  َربَ طَ َحرْيَِة  بُ َعىل  أُْخرَى  َمرًَّة  لِتَالِميِذِه  يَُسوُع  َر  َه ظَ        

ِميَذاِن  لْ ا َزبََدى، وتِ َن يل، وابْ ا الَجلِ انَ يُل الَّذي ِمْن قَ ائِ َن تَ ْوأَم، ونَ التَ ُب ِب قَّ لَ بُطْرُس، وتُوَما املُ�

اُد  أَْصطَ ذَاِهٌب  ا  «أَنَ بُطْرُس:  ِسْمَعاُن  ُهم  لَ اَل  قَ َمًعا.  ِمِعنَي  ُمْجتَ يَُسوع،  تَالِميِذ  ِمْن  آَخرَاِن 

يف  أََصابُوا  اَم  فَ الَسِفيَنة،  وا  بُ َورَكِ َخرَُجوا  فَ َمَعَك».  أيِْت  نَ ًضا  أَيْ «ونَْحُن  ُه:  لَ وا  الُ قَ َسَمًكا». 

ا. ئً َشيْ ِة  لَ يْ اللَ َك  لْ تِ

َقاَل  ُه يَُسوع. فَ ُموا أَنَّ ْعلَ ْم يَ َع الَفْجر، َوقََف يَُسوُع َعىل الَشاِطئ، ولِكنَّ التَالِميَذ لَ لَ ولَامَّ طَ

ُقوا  «أَل ُهم:  لَ َقاَل  فَ «ال!».  أََجابُوُه:  يُؤْكَل؟».  َيشٌء  م  ِعْنَدكُ ا  أََم ان،  يَ تْ ِف «يا  يَسوع:  ُهم  لَ

تَِجُدوا». ِة  الَسِفيَن مَينِي  إِىل  َكَة  الَشبَ

ميُذ الَّذي كاَن  لْ رْثَِة الَسَمك. فقاَل  ذلَِك الِت اَم قَِدروا عىل اجتذاِبها ِمْن كَ        وأَلَقوها، فَ

ُه  ِه، ألَنَّ ْوِب ثَ ََّزَر ِب ُه الرَّب، إِت ُه الرَّب». فلامَّ َسِمَع ِسْمَعاُن بُطْرُُس أَنَّ ُه لِبُطرُس: «إنَّ ِحبُّ يَُسوُع يُ

وُهْم  بالَسفيَنة،  َجاؤوا  فَ اآلَخروَن  التَالميُذ  ا  أَمَّ َحريَة.  البُ يف  ْفِسِه  َن ِب َقى  وأَلْ ُعريانًا،  كاَن 

تَي ِذرَاع. ِمئَ نَحَو  الَربِّ إالَّ  ِعيديَن َعن  بَ وَءَة َسَمًكا، وَما كانوا  لُ املَْم َكَة  الَشبَ وَن  ْسَحبُ يَ

«َهاتُوا  يَُسوع:  ُهم  لَ قاَل  زًا.  الَجْمر، وُخبْ َوَسَمًكا عىل  َجْمرًا  رَأَوا  الَربّ،  وا إىل  زَلُ نَ َولَامَّ         

َكَة  ُموُه اآلن». فَصِعَد ِسْمَعاُن بُطرُُس إىل السفيَنة، وَجَذَب الَشبَ تُ ِمَن الَسَمِك الَّذي أََصبْ

َمزَِّق  تَتَ ْم  لَ الَكرْثَِة  هِذِه  وَمَع   وَخْمسني.  وثَالثًا  ًة  ِمئَ بريًا،  كَ َسَمًكا  َمْملوَءٌة  وِهَي  الَربّ،  إىل 

الَشبَكة.

ُه: «َمْن أَنْت؟»،  ْسأَلَ ْجُرْؤ أََحٌد ِمَن التَالميِذ أَْن يَ وا». ومل يَ وا تغدَّ مُّ ُهم يَُسوع: «َهلُ        قاَل لَ

بالَسَمك.  كذلَِك  َعَل  فَ ثُمَّ  ُهم.  اَولَ ونَ َز  الُخبْ وأََخَذ  يَُسوُع  َم  وتََقدَّ الرَّب.  ُه  أَنَّ ُموا  َعلِ ُهم  ألَنَّ

ْعَد أَْن قاَم ِمْن بَنِي األَْموات. بَ َهَر فيها يَُسوُع لِلتَالميِذ  ٌة ظَ ثَ هِذْه َمرٌَّة ثالِ

بعض األفكار للتأّمل

ة وواضحة  ܀ كلّام عدنا إىل حيث بدأنا، نعود إىل ما كّنا عليه، وتكون النتيجة حتميّ
ضعَفنا  يسند  لنا  والحاضن  أبًدا  الحارض  الرّب  حّب  ولكّن  الذريع).  (الفشل 

اإلتّجاه. أخطأنا  أننا  لنكتشف  بالصفر  منّر  ويجعلنا  للمهّم  ونسياننا  وتراجَعنا 

العتاب  باب  من  وليس  املعاناة،  جوهر  يف  املشاركة  باب  من  حواره  يف  الرّب  دخل  ܀ 
والتوبيخ.  دخل ليمأل ليس فقط أيديهم بل عيونهم نورًا ويجعلهم يرون: "هذا هو 

الرّب"، وبطرس رأى بالتايل أنّه عريان.

܀ يطلب يسوع أن يأكل من السمك الّذي تصيّدوه، ولكّنه، من خالل السمك الّذي 
ا  الّتي يعطيها لتعبهم ويختربون أّن مائدته دامئً أه لهم، جعلهم يفهمون القيمة  هيّ

أة. مهيّ

(جهاد األشقر وسوسن حبيب ؛ �م أحّب لكمتك، اجلزء األّول ، ١٩٩٥)

فرتة صمت وتأّ�ل (...)

صالة الشفاعة
الصلواِت  قابُل  الرّب  يدّي  بَنَي  لنضعها  َوِطلباتنا  نوايانا  كّل  الَوقِت  هذا  يف  ُع  نَرفَ

أن  دون  شفعائنا.  والقديسني  العذراء  مريم  شفاعة  طالبني  الِطلبات،  وُمستجيُب 

د البطريرك مار بشارة  نَنَىس ذِكر قداسة الحرب األعظم البابا فرنسيس، مع غبطة السيّ

ة، وكّل املكرّسني، مع  ة سيادة املطران أنطوان عوكر، وخادم الرعيّ بطرس، وُمدبّر األبرشيّ

َدّي الرّّب) َنَضع نَوايانا بَني يَ كّل أبناء وبنات رعيّتك، وكّل املوىت.     (فرتة صمت لِ

صالة الختام
الُقُدس.  ُه ونَُسبِّحُه اآلَب واالبَن والّروَح  لَ َولَنسُجد  د،  الثالوَث األقَدَس واملَُمجَّ فلَنشُكِر 

آمني. يا ربُّ ارَحْم، يا ربُّ ارَحْم، يا ربُّ ارَحْم.

وتُا. ُميُ الُ  ِديَشْت  قَ ُنا،  َحِيلتُ ِديَشْت  قَ ُها،  آلُ ِديَشْت  قَ
وٌس أنَت يا َمْن ال مَيُوت) (قّدوٌس أنت يا الله، قُدوٌس أنت أيُّها القوّي، قدُّ

نْي.  ْعلَ إتْرََحِم  ِميتا  ِبيت  ِمْن  ْم  ْدقُ مشيُحا 
(أيُّها املسيُح الّذي قاَم من بَنِي األموات، إرَحمنا)

ارَحْمَنا، نا  ربَّ يا 

َوارَحمَنا، ينا  َعلَ أَشِفْق  نا  َربَّ يا 

َوارَحمَنا، ا  َن ِجبْ استَ َنا  َربَّ يا 

َوارَحمَنا. ا  َن لَِنجَدتِ مَّ  وَهلُ تََقبَّل َصالتَنا  نا  َربَّ يا 

أبانا الّذي يف الّسٰموات (...)

ا. ويَ لُ َكَة الَسامء،             ܀ َهلِ ܀ إفرَحي يا َملِ
ا. ويَ لُ ܀ َهلِ يِه،  ْحَقْقِت أْن تَحِملِ ܀ ِألنَّ الّذي استَ
ا. ويَ لُ اَل،                        ܀ َهلِ اَم كَام قَ ܀ قَد قَ
ا. ويَ لُ ا،        ܀ َهلِ َن ܀  تََرضَِّعي إىل اللِه ِمْن أَجلِ
ا. ويَ لُ ُم الَعذراء،   ܀ َهلِ ِيل يا َمريَ ܀  إفرَِحي َوتََهلَّ
ا. ويَ لُ ا،               ܀ ِهلَ اَم َحقًّ ܀  ِألنَّ الرَبَّ قَد قَ

تدعونا  الّذي  األفق  وساعة  نسينا  مرّة  كّل  لنا  غفرانك  القائم  الرّب  أيّها  لك  نشكر 

أيّها  العذب  بصوتك  فينا  ارصخ  تحمينا.  ضامنات  نظّنه  أفٍق  ضيق  إىل  لرنجع  إليه، 

املعلّم اإللهّي فيقوى نداؤك عىل َصَمِمنا، لك املجد إىل األبد.

(جهاد األشقر وسوسن حبيب ؛ �م أحّب لكمتك، اجلزء األّول ، ١٩٩٥. بترّصف)

ترتيلة الختام
(لحن: يا أّم الله كنز الربكات)

ِه اللُه؟ ِن بابْ نا  ْدرِكْ يُ م  لَ و  لَ ا  نَّ أَيَن كُ

أَْشباُه! رْقاُت  ْهنا والطُّ تِ يٍل  لَ ا يف  نَّ كُ

اللُه! نِه  ابْ ِب انا  نَجَّ قاُه  لْ نَ وُر ال  وِر والنُّ النُّ قيا  لُ نَشتاُق 

܀܀܀

اَم َوْعِد السَّ ا أُقِصينا َعْن  نَّ لَوال الفادي كُ

يًضا ِمْن عاٍل َهاَم فَ ينا  أُْوتِ فاإلمِياَن 

اَم ! نُوِر القِرب املُْحيي أُعِطينا ِمرياَث السَّ نا ِمن  لْ نِ بُرشى السالِم 

܀܀܀

عوِب َر الفادي ُسوَر األَحقاِد بَني الشُّ َدمَّ

نوِب تَْحَت ِمسامِر الُعوِد الىش َصكَّ الذُّ

عوِب! ال َعبٌد وال ُحرٌّ بَل سالٌم َوَصْفٌح ال فرٌْق بنَي الشُّ

األحد الرابع من زمن القيامة: ظهور يسوع للرسل على البحيرة



صالة البدء
المجُد لآلِب واالبِن والرُّوِح الُقُدِس ِمَن اآلَن وإلى األبد. آمين.

أّهلنا أيّها الرّب اإلله ألن نعَي يف العمق أنّك أنت الكامل 

الّذي ميأل فراغ حياتنا. أريتنا عظامئك، فساعدنا لنشهد 

شبكة  داخل  الناس  قلوب  اصطياد  يف  ونسهم  لحبّك، 

وإىل  اآلن  القّدوس  الحّي  املبارك وروحك  أبيك  وإىل  إليك  والشكر  املجد  ونرفع  ملكوتك 

األبد. آمني.                       (اخلوري م�شال صقر ؛ مع ا�كتاب لّك يوم ؛ تأّمالت من ا�كتاب املقّدس. بترّصف) 

المجدلة الكبرى
ِني البرش. بَ ُح لِ املجُد للِه يف الُعىل وعىل األرِض الّسالُم والرَّجاُء الصالِ

اَك نَشُكُر من أجِل َمجِدَك الَعِظيم. د، إيّ اَك مُنَجِّ َك نَسُجد، إيّ اَك نُبارِك، لَ اَك نَُسبِّح، إيّ إيّ

َنا، أيُّها الربُّ اإللُه،  ُك الّساموّي، اللُه اآلُب الضاِبُط الُكّل، إلُه آبائِ أَيُّها الربُّ الخالِق، أيُّها املَلِ

ُن الوَحيُد يَُسوُع املَِسيح، َويا أَيُّها الرُّوُح الُقُدس. أَيُّها االِب

َة العالَم، إرَحْمَنا! ُه، أَيُّها الحاِمُل َخِطيئَ َمتَ لِ أَيُّها الرَّبُّ اإلله، ويا َحَمَل الله، يا ابَن اللِه وَكَ

ْل تََرضَُّعَنا! ينا وَاقبَ َة العالَم، أَِصْخ إلَ أَيُّها الحاِمُل َخِطيئَ

يِه، إغِفْر وَارَحْمَنا! أَيُّها الجالُِس باملَجِد َعْن مَيِنِي أَِب

وس، أَنَت وَْحَدَك الرَّبُّ يَُسوُع املَِسيح، َمَع الرُّوِح الُقُدْس، لَِمجِد اللِه  ألنََّك أَنَت وَحَدَك قُدُّ

َنا، آمني! اِم َحياتِ لَّ أَيّ ا وَكُ اآلِب، دامِئً

ترتيلة األحد
(لحن رَمرَِمنْي – ريّب يا َمن تََقبَّل)

! ٌب أَمُر الربِّ يِّ َصيٍد َعِجيِب:             طَ يا لَ

! وُت َصوُت الرَّبِّ رَدَّ قَلُب الَحِبيِب:             أَلصَّ

܀܀܀
! ٌب أَمُر الُحبِّ يِّ َحريَه:             طَ ُجوِد البُ يا لَ

! وُت َصوُت الرَّبِّ ْم تَُكْن تُعطي َغريَْه:             والصَّ لَ

܀܀܀
ا! ْد َشيَّ ، مل نَصطَ باَك             ربِّ ا الشِّ َقيَن ْد أَل قَ

ا! َنا أن نَرَاَك             نَلَقى وَجَهَك الَحيَّ َحسبُ

النشيد الكتابي: ١ تسالونيكي ٥/ ١٦-٢٢
܀  إنَّها إرادَُة اللِه ِفيُكْم يف املَِسيِح يَسوع.

رين، لِّ َحاٍل َشاكِ ونوا دَوْماً فرِحني، َوبال انْقطاٍع ُمَصلِّني، َويف كُ ܀  كُ

܀  إنَّها إرادَُة اللِه ِفيُكْم يف املَِسيِح يَسوع.

ُعوا،  اتْبَ وَاألَْحَسن  اْمَحُنوا،  لَّ َيشٍء  كُ ْل  بَ َهُنوا،  مَتْ وءَة ال  بُ وَالُن تَْخِمُدوا،  فالُروَح ال  ܀  
وا. بُ ِن َه الَرشِّ اْجتَ بْ وَِش

܀  إنَّها إرادَُة اللِه ِفيُكْم يف املَِسيِح يَسوع.

܀  املجُد لآلِب واالبِن والُروِح الُقُدِس مَن اآلَن وإىل األبد. أمني.

القراءات
ا  َحَك تَسبيًحا نقيًّ ا ونَقِّ َضامئرَنا، فُنسبِّ وُس الّذي ال مَيُوت، قَدِّس أُفَكارَنَ أيُّها الربُّ الُقدُّ

سة، لك املجُد إىل األبد. آمني. َمِتَك املُقدَّ لِ ل يف كَ ونَتأمَّ

ِمْن رسالة اليوم (عب ١٣: ١٨- ٢٥)

َدِم َعْهٍد  ا يَُسوع، رَاِعَي الِخرَاِف الَعِظيَم ِب َن َواِت َربَّ ُه الَسالم، الَّذي أَْصَعَد ِمْن بَنِي األَْم "وإِل

ُهَو  َما  فينا  ْعَمُل  يَ وُهَو  ِتِه،  مِبَشيئَ وا  ْعَملُ تَ لِ لِّ َصالح،  كُ اِملنَي يف  كَ ُكم  ْجَعلُ يَ ُهَو  ِدّي،  أَبَ

ِد اآلِبدين. آمني." أَبَ ُه املَْجُد إىل  ُسوَع املَِسيح، لَ َنيه، بيَ َمرِْيضٌّ يف َعيْ

     
       
          

  

َ العالََم بالَْحياة يِس يوحّنا الَّذي بَرشَّ ِمْن إِنجيِل َربِّنا يَسوَع املَِسيح للقدِّ
(يو ٢١/ ١-١٤) 

ِسْمَعاُن  اَن  كَ َهر:  ظَ وهَكَذا  يَّة،  َربَ طَ َحرْيَِة  بُ َعىل  أُْخرَى  َمرًَّة  لِتَالِميِذِه  يَُسوُع  َر  َه ظَ        

ِميَذاِن  لْ ا َزبََدى، وتِ َن يل، وابْ ا الَجلِ انَ يُل الَّذي ِمْن قَ ائِ َن تَ ْوأَم، ونَ التَ ُب ِب قَّ لَ بُطْرُس، وتُوَما املُ�

اُد  أَْصطَ ذَاِهٌب  ا  «أَنَ بُطْرُس:  ِسْمَعاُن  ُهم  لَ اَل  قَ َمًعا.  ِمِعنَي  ُمْجتَ يَُسوع،  تَالِميِذ  ِمْن  آَخرَاِن 

يف  أََصابُوا  اَم  فَ الَسِفيَنة،  وا  بُ َورَكِ َخرَُجوا  فَ َمَعَك».  أيِْت  نَ ًضا  أَيْ «ونَْحُن  ُه:  لَ وا  الُ قَ َسَمًكا». 

ا. ئً َشيْ ِة  لَ يْ اللَ َك  لْ تِ

َقاَل  ُه يَُسوع. فَ ُموا أَنَّ ْعلَ ْم يَ َع الَفْجر، َوقََف يَُسوُع َعىل الَشاِطئ، ولِكنَّ التَالِميَذ لَ لَ ولَامَّ طَ

ُقوا  «أَل ُهم:  لَ َقاَل  فَ «ال!».  أََجابُوُه:  يُؤْكَل؟».  َيشٌء  م  ِعْنَدكُ ا  أََم ان،  يَ تْ ِف «يا  يَسوع:  ُهم  لَ

تَِجُدوا». ِة  الَسِفيَن مَينِي  إِىل  َكَة  الَشبَ

ميُذ الَّذي كاَن  لْ رْثَِة الَسَمك. فقاَل  ذلَِك الِت اَم قَِدروا عىل اجتذاِبها ِمْن كَ        وأَلَقوها، فَ

ُه  ِه، ألَنَّ ْوِب ثَ ََّزَر ِب ُه الرَّب، إِت ُه الرَّب». فلامَّ َسِمَع ِسْمَعاُن بُطْرُُس أَنَّ ُه لِبُطرُس: «إنَّ ِحبُّ يَُسوُع يُ

وُهْم  بالَسفيَنة،  َجاؤوا  فَ اآلَخروَن  التَالميُذ  ا  أَمَّ َحريَة.  البُ يف  ْفِسِه  َن ِب َقى  وأَلْ ُعريانًا،  كاَن 

تَي ِذرَاع. ِمئَ نَحَو  الَربِّ إالَّ  ِعيديَن َعن  بَ وَءَة َسَمًكا، وَما كانوا  لُ املَْم َكَة  الَشبَ وَن  ْسَحبُ يَ

«َهاتُوا  يَُسوع:  ُهم  لَ قاَل  زًا.  الَجْمر، وُخبْ َوَسَمًكا عىل  َجْمرًا  رَأَوا  الَربّ،  وا إىل  زَلُ نَ َولَامَّ         

َكَة  ُموُه اآلن». فَصِعَد ِسْمَعاُن بُطرُُس إىل السفيَنة، وَجَذَب الَشبَ تُ ِمَن الَسَمِك الَّذي أََصبْ

َمزَِّق  تَتَ ْم  لَ الَكرْثَِة  هِذِه  وَمَع   وَخْمسني.  وثَالثًا  ًة  ِمئَ بريًا،  كَ َسَمًكا  َمْملوَءٌة  وِهَي  الَربّ،  إىل 

الَشبَكة.

ُه: «َمْن أَنْت؟»،  ْسأَلَ ْجُرْؤ أََحٌد ِمَن التَالميِذ أَْن يَ وا». ومل يَ وا تغدَّ مُّ ُهم يَُسوع: «َهلُ        قاَل لَ

بالَسَمك.  كذلَِك  َعَل  فَ ثُمَّ  ُهم.  اَولَ ونَ َز  الُخبْ وأََخَذ  يَُسوُع  َم  وتََقدَّ الرَّب.  ُه  أَنَّ ُموا  َعلِ ُهم  ألَنَّ

ْعَد أَْن قاَم ِمْن بَنِي األَْموات. بَ َهَر فيها يَُسوُع لِلتَالميِذ  ٌة ظَ ثَ هِذْه َمرٌَّة ثالِ
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بعض األفكار للتأّمل

ة وواضحة  ܀ كلّام عدنا إىل حيث بدأنا، نعود إىل ما كّنا عليه، وتكون النتيجة حتميّ
ضعَفنا  يسند  لنا  والحاضن  أبًدا  الحارض  الرّب  حّب  ولكّن  الذريع).  (الفشل 

اإلتّجاه. أخطأنا  أننا  لنكتشف  بالصفر  منّر  ويجعلنا  للمهّم  ونسياننا  وتراجَعنا 

العتاب  باب  من  وليس  املعاناة،  جوهر  يف  املشاركة  باب  من  حواره  يف  الرّب  دخل  ܀ 
والتوبيخ.  دخل ليمأل ليس فقط أيديهم بل عيونهم نورًا ويجعلهم يرون: "هذا هو 

الرّب"، وبطرس رأى بالتايل أنّه عريان.

܀ يطلب يسوع أن يأكل من السمك الّذي تصيّدوه، ولكّنه، من خالل السمك الّذي 
ا  الّتي يعطيها لتعبهم ويختربون أّن مائدته دامئً أه لهم، جعلهم يفهمون القيمة  هيّ

أة. مهيّ

(جهاد األشقر وسوسن حبيب ؛ �م أحّب لكمتك، اجلزء األّول ، ١٩٩٥)

فرتة صمت وتأّ�ل (...)

صالة الشفاعة
الصلواِت  قابُل  الرّب  يدّي  بَنَي  لنضعها  َوِطلباتنا  نوايانا  كّل  الَوقِت  هذا  يف  ُع  نَرفَ

أن  دون  شفعائنا.  والقديسني  العذراء  مريم  شفاعة  طالبني  الِطلبات،  وُمستجيُب 

د البطريرك مار بشارة  نَنَىس ذِكر قداسة الحرب األعظم البابا فرنسيس، مع غبطة السيّ

ة، وكّل املكرّسني، مع  ة سيادة املطران أنطوان عوكر، وخادم الرعيّ بطرس، وُمدبّر األبرشيّ

َدّي الرّّب) َنَضع نَوايانا بَني يَ كّل أبناء وبنات رعيّتك، وكّل املوىت.     (فرتة صمت لِ

صالة الختام
الُقُدس.  ُه ونَُسبِّحُه اآلَب واالبَن والّروَح  لَ َولَنسُجد  د،  الثالوَث األقَدَس واملَُمجَّ فلَنشُكِر 

آمني. يا ربُّ ارَحْم، يا ربُّ ارَحْم، يا ربُّ ارَحْم.

وتُا. ُميُ الُ  ِديَشْت  قَ ُنا،  َحِيلتُ ِديَشْت  قَ ُها،  آلُ ِديَشْت  قَ
وٌس أنَت يا َمْن ال مَيُوت) (قّدوٌس أنت يا الله، قُدوٌس أنت أيُّها القوّي، قدُّ

نْي.  ْعلَ إتْرََحِم  ِميتا  ِبيت  ِمْن  ْم  ْدقُ مشيُحا 
(أيُّها املسيُح الّذي قاَم من بَنِي األموات، إرَحمنا)

ارَحْمَنا، نا  ربَّ يا 

َوارَحمَنا، ينا  َعلَ أَشِفْق  نا  َربَّ يا 

َوارَحمَنا، ا  َن ِجبْ استَ َنا  َربَّ يا 

َوارَحمَنا. ا  َن لَِنجَدتِ مَّ  وَهلُ تََقبَّل َصالتَنا  نا  َربَّ يا 

أبانا الّذي يف الّسٰموات (...)

ا. ويَ لُ َكَة الَسامء،             ܀ َهلِ ܀ إفرَحي يا َملِ
ا. ويَ لُ ܀ َهلِ يِه،  ْحَقْقِت أْن تَحِملِ ܀ ِألنَّ الّذي استَ
ا. ويَ لُ اَل،                        ܀ َهلِ اَم كَام قَ ܀ قَد قَ
ا. ويَ لُ ا،        ܀ َهلِ َن ܀  تََرضَِّعي إىل اللِه ِمْن أَجلِ
ا. ويَ لُ ُم الَعذراء،   ܀ َهلِ ِيل يا َمريَ ܀  إفرَِحي َوتََهلَّ
ا. ويَ لُ ا،               ܀ ِهلَ اَم َحقًّ ܀  ِألنَّ الرَبَّ قَد قَ

تدعونا  الّذي  األفق  وساعة  نسينا  مرّة  كّل  لنا  غفرانك  القائم  الرّب  أيّها  لك  نشكر 

أيّها  العذب  بصوتك  فينا  ارصخ  تحمينا.  ضامنات  نظّنه  أفٍق  ضيق  إىل  لرنجع  إليه، 

املعلّم اإللهّي فيقوى نداؤك عىل َصَمِمنا، لك املجد إىل األبد.

(جهاد األشقر وسوسن حبيب ؛ �م أحّب لكمتك، اجلزء األّول ، ١٩٩٥. بترّصف)

ترتيلة الختام
(لحن: يا أّم الله كنز الربكات)

ِه اللُه؟ ِن بابْ نا  ْدرِكْ يُ م  لَ و  لَ ا  نَّ أَيَن كُ

أَْشباُه! رْقاُت  ْهنا والطُّ تِ يٍل  لَ ا يف  نَّ كُ

اللُه! نِه  ابْ ِب انا  نَجَّ قاُه  لْ نَ وُر ال  وِر والنُّ النُّ قيا  لُ نَشتاُق 

܀܀܀

اَم َوْعِد السَّ ا أُقِصينا َعْن  نَّ لَوال الفادي كُ

يًضا ِمْن عاٍل َهاَم فَ ينا  أُْوتِ فاإلمِياَن 

اَم ! نُوِر القِرب املُْحيي أُعِطينا ِمرياَث السَّ نا ِمن  لْ نِ بُرشى السالِم 

܀܀܀

عوِب َر الفادي ُسوَر األَحقاِد بَني الشُّ َدمَّ

نوِب تَْحَت ِمسامِر الُعوِد الىش َصكَّ الذُّ

عوِب! ال َعبٌد وال ُحرٌّ بَل سالٌم َوَصْفٌح ال فرٌْق بنَي الشُّ

األحد الرابع من زمن القيامة: ظهور يسوع للرسل على البحيرة



صالة البدء
المجُد لآلِب واالبِن والرُّوِح الُقُدِس ِمَن اآلَن وإلى األبد. آمين.

أّهلنا أيّها الرّب اإلله ألن نعَي يف العمق أنّك أنت الكامل 

الّذي ميأل فراغ حياتنا. أريتنا عظامئك، فساعدنا لنشهد 

شبكة  داخل  الناس  قلوب  اصطياد  يف  ونسهم  لحبّك، 

وإىل  اآلن  القّدوس  الحّي  املبارك وروحك  أبيك  وإىل  إليك  والشكر  املجد  ونرفع  ملكوتك 

األبد. آمني.                       (اخلوري م�شال صقر ؛ مع ا�كتاب لّك يوم ؛ تأّمالت من ا�كتاب املقّدس. بترّصف) 

المجدلة الكبرى
ِني البرش. بَ ُح لِ املجُد للِه يف الُعىل وعىل األرِض الّسالُم والرَّجاُء الصالِ

اَك نَشُكُر من أجِل َمجِدَك الَعِظيم. د، إيّ اَك مُنَجِّ َك نَسُجد، إيّ اَك نُبارِك، لَ اَك نَُسبِّح، إيّ إيّ

َنا، أيُّها الربُّ اإللُه،  ُك الّساموّي، اللُه اآلُب الضاِبُط الُكّل، إلُه آبائِ أَيُّها الربُّ الخالِق، أيُّها املَلِ

ُن الوَحيُد يَُسوُع املَِسيح، َويا أَيُّها الرُّوُح الُقُدس. أَيُّها االِب

َة العالَم، إرَحْمَنا! ُه، أَيُّها الحاِمُل َخِطيئَ َمتَ لِ أَيُّها الرَّبُّ اإلله، ويا َحَمَل الله، يا ابَن اللِه وَكَ

ْل تََرضَُّعَنا! ينا وَاقبَ َة العالَم، أَِصْخ إلَ أَيُّها الحاِمُل َخِطيئَ

يِه، إغِفْر وَارَحْمَنا! أَيُّها الجالُِس باملَجِد َعْن مَيِنِي أَِب

وس، أَنَت وَْحَدَك الرَّبُّ يَُسوُع املَِسيح، َمَع الرُّوِح الُقُدْس، لَِمجِد اللِه  ألنََّك أَنَت وَحَدَك قُدُّ

َنا، آمني! اِم َحياتِ لَّ أَيّ ا وَكُ اآلِب، دامِئً

ترتيلة األحد
(لحن رَمرَِمنْي – ريّب يا َمن تََقبَّل)

! ٌب أَمُر الربِّ يِّ َصيٍد َعِجيِب:             طَ يا لَ

! وُت َصوُت الرَّبِّ رَدَّ قَلُب الَحِبيِب:             أَلصَّ

܀܀܀
! ٌب أَمُر الُحبِّ يِّ َحريَه:             طَ ُجوِد البُ يا لَ

! وُت َصوُت الرَّبِّ ْم تَُكْن تُعطي َغريَْه:             والصَّ لَ

܀܀܀
ا! ْد َشيَّ ، مل نَصطَ باَك             ربِّ ا الشِّ َقيَن ْد أَل قَ

ا! َنا أن نَرَاَك             نَلَقى وَجَهَك الَحيَّ َحسبُ

النشيد الكتابي: ١ تسالونيكي ٥/ ١٦-٢٢
܀  إنَّها إرادَُة اللِه ِفيُكْم يف املَِسيِح يَسوع.

رين، لِّ َحاٍل َشاكِ ونوا دَوْماً فرِحني، َوبال انْقطاٍع ُمَصلِّني، َويف كُ ܀  كُ

܀  إنَّها إرادَُة اللِه ِفيُكْم يف املَِسيِح يَسوع.

ُعوا،  اتْبَ وَاألَْحَسن  اْمَحُنوا،  لَّ َيشٍء  كُ ْل  بَ َهُنوا،  مَتْ وءَة ال  بُ وَالُن تَْخِمُدوا،  فالُروَح ال  ܀  
وا. بُ ِن َه الَرشِّ اْجتَ بْ وَِش

܀  إنَّها إرادَُة اللِه ِفيُكْم يف املَِسيِح يَسوع.

܀  املجُد لآلِب واالبِن والُروِح الُقُدِس مَن اآلَن وإىل األبد. أمني.

القراءات
ا  َحَك تَسبيًحا نقيًّ ا ونَقِّ َضامئرَنا، فُنسبِّ وُس الّذي ال مَيُوت، قَدِّس أُفَكارَنَ أيُّها الربُّ الُقدُّ

سة، لك املجُد إىل األبد. آمني. َمِتَك املُقدَّ لِ ل يف كَ ونَتأمَّ

ِمْن رسالة اليوم (عب ١٣: ١٨- ٢٥)

َدِم َعْهٍد  ا يَُسوع، رَاِعَي الِخرَاِف الَعِظيَم ِب َن َواِت َربَّ ُه الَسالم، الَّذي أَْصَعَد ِمْن بَنِي األَْم "وإِل

ُهَو  َما  فينا  ْعَمُل  يَ وُهَو  ِتِه،  مِبَشيئَ وا  ْعَملُ تَ لِ لِّ َصالح،  كُ اِملنَي يف  كَ ُكم  ْجَعلُ يَ ُهَو  ِدّي،  أَبَ

ِد اآلِبدين. آمني." أَبَ ُه املَْجُد إىل  ُسوَع املَِسيح، لَ َنيه، بيَ َمرِْيضٌّ يف َعيْ

     
       
          

  

َ العالََم بالَْحياة يِس يوحّنا الَّذي بَرشَّ ِمْن إِنجيِل َربِّنا يَسوَع املَِسيح للقدِّ
(يو ٢١/ ١-١٤) 

ِسْمَعاُن  اَن  كَ َهر:  ظَ وهَكَذا  يَّة،  َربَ طَ َحرْيَِة  بُ َعىل  أُْخرَى  َمرًَّة  لِتَالِميِذِه  يَُسوُع  َر  َه ظَ        

ِميَذاِن  لْ ا َزبََدى، وتِ َن يل، وابْ ا الَجلِ انَ يُل الَّذي ِمْن قَ ائِ َن تَ ْوأَم، ونَ التَ ُب ِب قَّ لَ بُطْرُس، وتُوَما املُ�

اُد  أَْصطَ ذَاِهٌب  ا  «أَنَ بُطْرُس:  ِسْمَعاُن  ُهم  لَ اَل  قَ َمًعا.  ِمِعنَي  ُمْجتَ يَُسوع،  تَالِميِذ  ِمْن  آَخرَاِن 

يف  أََصابُوا  اَم  فَ الَسِفيَنة،  وا  بُ َورَكِ َخرَُجوا  فَ َمَعَك».  أيِْت  نَ ًضا  أَيْ «ونَْحُن  ُه:  لَ وا  الُ قَ َسَمًكا». 

ا. ئً َشيْ ِة  لَ يْ اللَ َك  لْ تِ

َقاَل  ُه يَُسوع. فَ ُموا أَنَّ ْعلَ ْم يَ َع الَفْجر، َوقََف يَُسوُع َعىل الَشاِطئ، ولِكنَّ التَالِميَذ لَ لَ ولَامَّ طَ

ُقوا  «أَل ُهم:  لَ َقاَل  فَ «ال!».  أََجابُوُه:  يُؤْكَل؟».  َيشٌء  م  ِعْنَدكُ ا  أََم ان،  يَ تْ ِف «يا  يَسوع:  ُهم  لَ

تَِجُدوا». ِة  الَسِفيَن مَينِي  إِىل  َكَة  الَشبَ

ميُذ الَّذي كاَن  لْ رْثَِة الَسَمك. فقاَل  ذلَِك الِت اَم قَِدروا عىل اجتذاِبها ِمْن كَ        وأَلَقوها، فَ

ُه  ِه، ألَنَّ ْوِب ثَ ََّزَر ِب ُه الرَّب، إِت ُه الرَّب». فلامَّ َسِمَع ِسْمَعاُن بُطْرُُس أَنَّ ُه لِبُطرُس: «إنَّ ِحبُّ يَُسوُع يُ

وُهْم  بالَسفيَنة،  َجاؤوا  فَ اآلَخروَن  التَالميُذ  ا  أَمَّ َحريَة.  البُ يف  ْفِسِه  َن ِب َقى  وأَلْ ُعريانًا،  كاَن 

تَي ِذرَاع. ِمئَ نَحَو  الَربِّ إالَّ  ِعيديَن َعن  بَ وَءَة َسَمًكا، وَما كانوا  لُ املَْم َكَة  الَشبَ وَن  ْسَحبُ يَ

«َهاتُوا  يَُسوع:  ُهم  لَ قاَل  زًا.  الَجْمر، وُخبْ َوَسَمًكا عىل  َجْمرًا  رَأَوا  الَربّ،  وا إىل  زَلُ نَ َولَامَّ         

َكَة  ُموُه اآلن». فَصِعَد ِسْمَعاُن بُطرُُس إىل السفيَنة، وَجَذَب الَشبَ تُ ِمَن الَسَمِك الَّذي أََصبْ

َمزَِّق  تَتَ ْم  لَ الَكرْثَِة  هِذِه  وَمَع   وَخْمسني.  وثَالثًا  ًة  ِمئَ بريًا،  كَ َسَمًكا  َمْملوَءٌة  وِهَي  الَربّ،  إىل 

الَشبَكة.

ُه: «َمْن أَنْت؟»،  ْسأَلَ ْجُرْؤ أََحٌد ِمَن التَالميِذ أَْن يَ وا». ومل يَ وا تغدَّ مُّ ُهم يَُسوع: «َهلُ        قاَل لَ

بالَسَمك.  كذلَِك  َعَل  فَ ثُمَّ  ُهم.  اَولَ ونَ َز  الُخبْ وأََخَذ  يَُسوُع  َم  وتََقدَّ الرَّب.  ُه  أَنَّ ُموا  َعلِ ُهم  ألَنَّ

ْعَد أَْن قاَم ِمْن بَنِي األَْموات. بَ َهَر فيها يَُسوُع لِلتَالميِذ  ٌة ظَ ثَ هِذْه َمرٌَّة ثالِ

بعض األفكار للتأّمل

ة وواضحة  ܀ كلّام عدنا إىل حيث بدأنا، نعود إىل ما كّنا عليه، وتكون النتيجة حتميّ
ضعَفنا  يسند  لنا  والحاضن  أبًدا  الحارض  الرّب  حّب  ولكّن  الذريع).  (الفشل 

اإلتّجاه. أخطأنا  أننا  لنكتشف  بالصفر  منّر  ويجعلنا  للمهّم  ونسياننا  وتراجَعنا 

العتاب  باب  من  وليس  املعاناة،  جوهر  يف  املشاركة  باب  من  حواره  يف  الرّب  دخل  ܀ 
والتوبيخ.  دخل ليمأل ليس فقط أيديهم بل عيونهم نورًا ويجعلهم يرون: "هذا هو 

الرّب"، وبطرس رأى بالتايل أنّه عريان.

܀ يطلب يسوع أن يأكل من السمك الّذي تصيّدوه، ولكّنه، من خالل السمك الّذي 
ا  الّتي يعطيها لتعبهم ويختربون أّن مائدته دامئً أه لهم، جعلهم يفهمون القيمة  هيّ

أة. مهيّ

(جهاد األشقر وسوسن حبيب ؛ �م أحّب لكمتك، اجلزء األّول ، ١٩٩٥)

فرتة صمت وتأّ�ل (...)

صالة الشفاعة
الصلواِت  قابُل  الرّب  يدّي  بَنَي  لنضعها  َوِطلباتنا  نوايانا  كّل  الَوقِت  هذا  يف  ُع  نَرفَ

أن  دون  شفعائنا.  والقديسني  العذراء  مريم  شفاعة  طالبني  الِطلبات،  وُمستجيُب 

د البطريرك مار بشارة  نَنَىس ذِكر قداسة الحرب األعظم البابا فرنسيس، مع غبطة السيّ

ة، وكّل املكرّسني، مع  ة سيادة املطران أنطوان عوكر، وخادم الرعيّ بطرس، وُمدبّر األبرشيّ

َدّي الرّّب) َنَضع نَوايانا بَني يَ كّل أبناء وبنات رعيّتك، وكّل املوىت.     (فرتة صمت لِ
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٦

صالة الختام
الُقُدس.  ُه ونَُسبِّحُه اآلَب واالبَن والّروَح  لَ َولَنسُجد  د،  الثالوَث األقَدَس واملَُمجَّ فلَنشُكِر 

آمني. يا ربُّ ارَحْم، يا ربُّ ارَحْم، يا ربُّ ارَحْم.

وتُا. ُميُ الُ  ِديَشْت  قَ ُنا،  َحِيلتُ ِديَشْت  قَ ُها،  آلُ ِديَشْت  قَ
وٌس أنَت يا َمْن ال مَيُوت) (قّدوٌس أنت يا الله، قُدوٌس أنت أيُّها القوّي، قدُّ

نْي.  ْعلَ إتْرََحِم  ِميتا  ِبيت  ِمْن  ْم  ْدقُ مشيُحا 
(أيُّها املسيُح الّذي قاَم من بَنِي األموات، إرَحمنا)

ارَحْمَنا، نا  ربَّ يا 

َوارَحمَنا، ينا  َعلَ أَشِفْق  نا  َربَّ يا 

َوارَحمَنا، ا  َن ِجبْ استَ َنا  َربَّ يا 

َوارَحمَنا. ا  َن لَِنجَدتِ مَّ  وَهلُ تََقبَّل َصالتَنا  نا  َربَّ يا 

أبانا الّذي يف الّسٰموات (...)

ا. ويَ لُ َكَة الَسامء،             ܀ َهلِ ܀ إفرَحي يا َملِ
ا. ويَ لُ ܀ َهلِ يِه،  ْحَقْقِت أْن تَحِملِ ܀ ِألنَّ الّذي استَ
ا. ويَ لُ اَل،                        ܀ َهلِ اَم كَام قَ ܀ قَد قَ
ا. ويَ لُ ا،        ܀ َهلِ َن ܀  تََرضَِّعي إىل اللِه ِمْن أَجلِ
ا. ويَ لُ ُم الَعذراء،   ܀ َهلِ ِيل يا َمريَ ܀  إفرَِحي َوتََهلَّ
ا. ويَ لُ ا،               ܀ ِهلَ اَم َحقًّ ܀  ِألنَّ الرَبَّ قَد قَ

تدعونا  الّذي  األفق  وساعة  نسينا  مرّة  كّل  لنا  غفرانك  القائم  الرّب  أيّها  لك  نشكر 

أيّها  العذب  بصوتك  فينا  ارصخ  تحمينا.  ضامنات  نظّنه  أفٍق  ضيق  إىل  لرنجع  إليه، 

املعلّم اإللهّي فيقوى نداؤك عىل َصَمِمنا، لك املجد إىل األبد.

(جهاد األشقر وسوسن حبيب ؛ �م أحّب لكمتك، اجلزء األّول ، ١٩٩٥. بترّصف)

ترتيلة الختام
(لحن: يا أّم الله كنز الربكات)

ِه اللُه؟ ِن بابْ نا  ْدرِكْ يُ م  لَ و  لَ ا  نَّ أَيَن كُ

أَْشباُه! رْقاُت  ْهنا والطُّ تِ يٍل  لَ ا يف  نَّ كُ

اللُه! نِه  ابْ ِب انا  نَجَّ قاُه  لْ نَ وُر ال  وِر والنُّ النُّ قيا  لُ نَشتاُق 

܀܀܀

اَم َوْعِد السَّ ا أُقِصينا َعْن  نَّ لَوال الفادي كُ

يًضا ِمْن عاٍل َهاَم فَ ينا  أُْوتِ فاإلمِياَن 

اَم ! نُوِر القِرب املُْحيي أُعِطينا ِمرياَث السَّ نا ِمن  لْ نِ بُرشى السالِم 

܀܀܀

عوِب َر الفادي ُسوَر األَحقاِد بَني الشُّ َدمَّ

نوِب تَْحَت ِمسامِر الُعوِد الىش َصكَّ الذُّ

عوِب! ال َعبٌد وال ُحرٌّ بَل سالٌم َوَصْفٌح ال فرٌْق بنَي الشُّ

األحد الرابع من زمن القيامة: ظهور يسوع للرسل على البحيرة
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صالة البدء
المجُد لآلِب واالبِن والرُّوِح الُقُدِس ِمَن اآلَن وإلى األبد. آمين.

أّهلنا أيّها الرّب اإلله ألن نعَي يف العمق أنّك أنت الكامل 

الّذي ميأل فراغ حياتنا. أريتنا عظامئك، فساعدنا لنشهد 

شبكة  داخل  الناس  قلوب  اصطياد  يف  ونسهم  لحبّك، 

وإىل  اآلن  القّدوس  الحّي  املبارك وروحك  أبيك  وإىل  إليك  والشكر  املجد  ونرفع  ملكوتك 

األبد. آمني.                       (اخلوري م�شال صقر ؛ مع ا�كتاب لّك يوم ؛ تأّمالت من ا�كتاب املقّدس. بترّصف) 

المجدلة الكبرى
ِني البرش. بَ ُح لِ املجُد للِه يف الُعىل وعىل األرِض الّسالُم والرَّجاُء الصالِ

اَك نَشُكُر من أجِل َمجِدَك الَعِظيم. د، إيّ اَك مُنَجِّ َك نَسُجد، إيّ اَك نُبارِك، لَ اَك نَُسبِّح، إيّ إيّ

َنا، أيُّها الربُّ اإللُه،  ُك الّساموّي، اللُه اآلُب الضاِبُط الُكّل، إلُه آبائِ أَيُّها الربُّ الخالِق، أيُّها املَلِ

ُن الوَحيُد يَُسوُع املَِسيح، َويا أَيُّها الرُّوُح الُقُدس. أَيُّها االِب

َة العالَم، إرَحْمَنا! ُه، أَيُّها الحاِمُل َخِطيئَ َمتَ لِ أَيُّها الرَّبُّ اإلله، ويا َحَمَل الله، يا ابَن اللِه وَكَ

ْل تََرضَُّعَنا! ينا وَاقبَ َة العالَم، أَِصْخ إلَ أَيُّها الحاِمُل َخِطيئَ

يِه، إغِفْر وَارَحْمَنا! أَيُّها الجالُِس باملَجِد َعْن مَيِنِي أَِب

وس، أَنَت وَْحَدَك الرَّبُّ يَُسوُع املَِسيح، َمَع الرُّوِح الُقُدْس، لَِمجِد اللِه  ألنََّك أَنَت وَحَدَك قُدُّ

َنا، آمني! اِم َحياتِ لَّ أَيّ ا وَكُ اآلِب، دامِئً

٧

ترتيلة األحد
(لحن رَمرَِمنْي – ريّب يا َمن تََقبَّل)

! ٌب أَمُر الربِّ يِّ َصيٍد َعِجيِب:             طَ يا لَ

! وُت َصوُت الرَّبِّ رَدَّ قَلُب الَحِبيِب:             أَلصَّ

܀܀܀
! ٌب أَمُر الُحبِّ يِّ َحريَه:             طَ ُجوِد البُ يا لَ

! وُت َصوُت الرَّبِّ ْم تَُكْن تُعطي َغريَْه:             والصَّ لَ

܀܀܀
ا! ْد َشيَّ ، مل نَصطَ باَك             ربِّ ا الشِّ َقيَن ْد أَل قَ

ا! َنا أن نَرَاَك             نَلَقى وَجَهَك الَحيَّ َحسبُ

النشيد الكتابي: ١ تسالونيكي ٥/ ١٦-٢٢
܀  إنَّها إرادَُة اللِه ِفيُكْم يف املَِسيِح يَسوع.

رين، لِّ َحاٍل َشاكِ ونوا دَوْماً فرِحني، َوبال انْقطاٍع ُمَصلِّني، َويف كُ ܀  كُ

܀  إنَّها إرادَُة اللِه ِفيُكْم يف املَِسيِح يَسوع.

ُعوا،  اتْبَ وَاألَْحَسن  اْمَحُنوا،  لَّ َيشٍء  كُ ْل  بَ َهُنوا،  مَتْ وءَة ال  بُ وَالُن تَْخِمُدوا،  فالُروَح ال  ܀  
وا. بُ ِن َه الَرشِّ اْجتَ بْ وَِش

܀  إنَّها إرادَُة اللِه ِفيُكْم يف املَِسيِح يَسوع.

܀  املجُد لآلِب واالبِن والُروِح الُقُدِس مَن اآلَن وإىل األبد. أمني.

القراءات
ا  َحَك تَسبيًحا نقيًّ ا ونَقِّ َضامئرَنا، فُنسبِّ وُس الّذي ال مَيُوت، قَدِّس أُفَكارَنَ أيُّها الربُّ الُقدُّ

سة، لك املجُد إىل األبد. آمني. َمِتَك املُقدَّ لِ ل يف كَ ونَتأمَّ

ِمْن رسالة اليوم (عب ١٣: ١٨- ٢٥)

َدِم َعْهٍد  ا يَُسوع، رَاِعَي الِخرَاِف الَعِظيَم ِب َن َواِت َربَّ ُه الَسالم، الَّذي أَْصَعَد ِمْن بَنِي األَْم "وإِل

ُهَو  َما  فينا  ْعَمُل  يَ وُهَو  ِتِه،  مِبَشيئَ وا  ْعَملُ تَ لِ لِّ َصالح،  كُ اِملنَي يف  كَ ُكم  ْجَعلُ يَ ُهَو  ِدّي،  أَبَ

ِد اآلِبدين. آمني." أَبَ ُه املَْجُد إىل  ُسوَع املَِسيح، لَ َنيه، بيَ َمرِْيضٌّ يف َعيْ

     
       
          

  

َ العالََم بالَْحياة يِس يوحّنا الَّذي بَرشَّ ِمْن إِنجيِل َربِّنا يَسوَع املَِسيح للقدِّ
(يو ٢١/ ١-١٤) 

ِسْمَعاُن  اَن  كَ َهر:  ظَ وهَكَذا  يَّة،  َربَ طَ َحرْيَِة  بُ َعىل  أُْخرَى  َمرًَّة  لِتَالِميِذِه  يَُسوُع  َر  َه ظَ        

ِميَذاِن  لْ ا َزبََدى، وتِ َن يل، وابْ ا الَجلِ انَ يُل الَّذي ِمْن قَ ائِ َن تَ ْوأَم، ونَ التَ ُب ِب قَّ لَ بُطْرُس، وتُوَما املُ�

اُد  أَْصطَ ذَاِهٌب  ا  «أَنَ بُطْرُس:  ِسْمَعاُن  ُهم  لَ اَل  قَ َمًعا.  ِمِعنَي  ُمْجتَ يَُسوع،  تَالِميِذ  ِمْن  آَخرَاِن 

يف  أََصابُوا  اَم  فَ الَسِفيَنة،  وا  بُ َورَكِ َخرَُجوا  فَ َمَعَك».  أيِْت  نَ ًضا  أَيْ «ونَْحُن  ُه:  لَ وا  الُ قَ َسَمًكا». 

ا. ئً َشيْ ِة  لَ يْ اللَ َك  لْ تِ

َقاَل  ُه يَُسوع. فَ ُموا أَنَّ ْعلَ ْم يَ َع الَفْجر، َوقََف يَُسوُع َعىل الَشاِطئ، ولِكنَّ التَالِميَذ لَ لَ ولَامَّ طَ

ُقوا  «أَل ُهم:  لَ َقاَل  فَ «ال!».  أََجابُوُه:  يُؤْكَل؟».  َيشٌء  م  ِعْنَدكُ ا  أََم ان،  يَ تْ ِف «يا  يَسوع:  ُهم  لَ

تَِجُدوا». ِة  الَسِفيَن مَينِي  إِىل  َكَة  الَشبَ

ميُذ الَّذي كاَن  لْ رْثَِة الَسَمك. فقاَل  ذلَِك الِت اَم قَِدروا عىل اجتذاِبها ِمْن كَ        وأَلَقوها، فَ

ُه  ِه، ألَنَّ ْوِب ثَ ََّزَر ِب ُه الرَّب، إِت ُه الرَّب». فلامَّ َسِمَع ِسْمَعاُن بُطْرُُس أَنَّ ُه لِبُطرُس: «إنَّ ِحبُّ يَُسوُع يُ

وُهْم  بالَسفيَنة،  َجاؤوا  فَ اآلَخروَن  التَالميُذ  ا  أَمَّ َحريَة.  البُ يف  ْفِسِه  َن ِب َقى  وأَلْ ُعريانًا،  كاَن 

تَي ِذرَاع. ِمئَ نَحَو  الَربِّ إالَّ  ِعيديَن َعن  بَ وَءَة َسَمًكا، وَما كانوا  لُ املَْم َكَة  الَشبَ وَن  ْسَحبُ يَ

«َهاتُوا  يَُسوع:  ُهم  لَ قاَل  زًا.  الَجْمر، وُخبْ َوَسَمًكا عىل  َجْمرًا  رَأَوا  الَربّ،  وا إىل  زَلُ نَ َولَامَّ         

َكَة  ُموُه اآلن». فَصِعَد ِسْمَعاُن بُطرُُس إىل السفيَنة، وَجَذَب الَشبَ تُ ِمَن الَسَمِك الَّذي أََصبْ

َمزَِّق  تَتَ ْم  لَ الَكرْثَِة  هِذِه  وَمَع   وَخْمسني.  وثَالثًا  ًة  ِمئَ بريًا،  كَ َسَمًكا  َمْملوَءٌة  وِهَي  الَربّ،  إىل 

الَشبَكة.

ُه: «َمْن أَنْت؟»،  ْسأَلَ ْجُرْؤ أََحٌد ِمَن التَالميِذ أَْن يَ وا». ومل يَ وا تغدَّ مُّ ُهم يَُسوع: «َهلُ        قاَل لَ

بالَسَمك.  كذلَِك  َعَل  فَ ثُمَّ  ُهم.  اَولَ ونَ َز  الُخبْ وأََخَذ  يَُسوُع  َم  وتََقدَّ الرَّب.  ُه  أَنَّ ُموا  َعلِ ُهم  ألَنَّ

ْعَد أَْن قاَم ِمْن بَنِي األَْموات. بَ َهَر فيها يَُسوُع لِلتَالميِذ  ٌة ظَ ثَ هِذْه َمرٌَّة ثالِ

بعض األفكار للتأّمل

ة وواضحة  ܀ كلّام عدنا إىل حيث بدأنا، نعود إىل ما كّنا عليه، وتكون النتيجة حتميّ
ضعَفنا  يسند  لنا  والحاضن  أبًدا  الحارض  الرّب  حّب  ولكّن  الذريع).  (الفشل 

اإلتّجاه. أخطأنا  أننا  لنكتشف  بالصفر  منّر  ويجعلنا  للمهّم  ونسياننا  وتراجَعنا 

العتاب  باب  من  وليس  املعاناة،  جوهر  يف  املشاركة  باب  من  حواره  يف  الرّب  دخل  ܀ 
والتوبيخ.  دخل ليمأل ليس فقط أيديهم بل عيونهم نورًا ويجعلهم يرون: "هذا هو 

الرّب"، وبطرس رأى بالتايل أنّه عريان.

܀ يطلب يسوع أن يأكل من السمك الّذي تصيّدوه، ولكّنه، من خالل السمك الّذي 
ا  الّتي يعطيها لتعبهم ويختربون أّن مائدته دامئً أه لهم، جعلهم يفهمون القيمة  هيّ

أة. مهيّ

(جهاد األشقر وسوسن حبيب ؛ �م أحّب لكمتك، اجلزء األّول ، ١٩٩٥)

فرتة صمت وتأّ�ل (...)

صالة الشفاعة
الصلواِت  قابُل  الرّب  يدّي  بَنَي  لنضعها  َوِطلباتنا  نوايانا  كّل  الَوقِت  هذا  يف  ُع  نَرفَ

أن  دون  شفعائنا.  والقديسني  العذراء  مريم  شفاعة  طالبني  الِطلبات،  وُمستجيُب 

د البطريرك مار بشارة  نَنَىس ذِكر قداسة الحرب األعظم البابا فرنسيس، مع غبطة السيّ

ة، وكّل املكرّسني، مع  ة سيادة املطران أنطوان عوكر، وخادم الرعيّ بطرس، وُمدبّر األبرشيّ

َدّي الرّّب) َنَضع نَوايانا بَني يَ كّل أبناء وبنات رعيّتك، وكّل املوىت.     (فرتة صمت لِ

صالة الختام
الُقُدس.  ُه ونَُسبِّحُه اآلَب واالبَن والّروَح  لَ َولَنسُجد  د،  الثالوَث األقَدَس واملَُمجَّ فلَنشُكِر 

آمني. يا ربُّ ارَحْم، يا ربُّ ارَحْم، يا ربُّ ارَحْم.

وتُا. ُميُ الُ  ِديَشْت  قَ ُنا،  َحِيلتُ ِديَشْت  قَ ُها،  آلُ ِديَشْت  قَ
وٌس أنَت يا َمْن ال مَيُوت) (قّدوٌس أنت يا الله، قُدوٌس أنت أيُّها القوّي، قدُّ

نْي.  ْعلَ إتْرََحِم  ِميتا  ِبيت  ِمْن  ْم  ْدقُ مشيُحا 
(أيُّها املسيُح الّذي قاَم من بَنِي األموات، إرَحمنا)

ارَحْمَنا، نا  ربَّ يا 

َوارَحمَنا، ينا  َعلَ أَشِفْق  نا  َربَّ يا 

َوارَحمَنا، ا  َن ِجبْ استَ َنا  َربَّ يا 

َوارَحمَنا. ا  َن لَِنجَدتِ مَّ  وَهلُ تََقبَّل َصالتَنا  نا  َربَّ يا 

أبانا الّذي يف الّسٰموات (...)

ا. ويَ لُ َكَة الَسامء،             ܀ َهلِ ܀ إفرَحي يا َملِ
ا. ويَ لُ ܀ َهلِ يِه،  ْحَقْقِت أْن تَحِملِ ܀ ِألنَّ الّذي استَ
ا. ويَ لُ اَل،                        ܀ َهلِ اَم كَام قَ ܀ قَد قَ
ا. ويَ لُ ا،        ܀ َهلِ َن ܀  تََرضَِّعي إىل اللِه ِمْن أَجلِ
ا. ويَ لُ ُم الَعذراء،   ܀ َهلِ ِيل يا َمريَ ܀  إفرَِحي َوتََهلَّ
ا. ويَ لُ ا،               ܀ ِهلَ اَم َحقًّ ܀  ِألنَّ الرَبَّ قَد قَ

تدعونا  الّذي  األفق  وساعة  نسينا  مرّة  كّل  لنا  غفرانك  القائم  الرّب  أيّها  لك  نشكر 

أيّها  العذب  بصوتك  فينا  ارصخ  تحمينا.  ضامنات  نظّنه  أفٍق  ضيق  إىل  لرنجع  إليه، 

املعلّم اإللهّي فيقوى نداؤك عىل َصَمِمنا، لك املجد إىل األبد.

(جهاد األشقر وسوسن حبيب ؛ �م أحّب لكمتك، اجلزء األّول ، ١٩٩٥. بترّصف)

ترتيلة الختام
(لحن: يا أّم الله كنز الربكات)

ِه اللُه؟ ِن بابْ نا  ْدرِكْ يُ م  لَ و  لَ ا  نَّ أَيَن كُ

أَْشباُه! رْقاُت  ْهنا والطُّ تِ يٍل  لَ ا يف  نَّ كُ

اللُه! نِه  ابْ ِب انا  نَجَّ قاُه  لْ نَ وُر ال  وِر والنُّ النُّ قيا  لُ نَشتاُق 

܀܀܀

اَم َوْعِد السَّ ا أُقِصينا َعْن  نَّ لَوال الفادي كُ

يًضا ِمْن عاٍل َهاَم فَ ينا  أُْوتِ فاإلمِياَن 

اَم ! نُوِر القِرب املُْحيي أُعِطينا ِمرياَث السَّ نا ِمن  لْ نِ بُرشى السالِم 

܀܀܀

عوِب َر الفادي ُسوَر األَحقاِد بَني الشُّ َدمَّ

نوِب تَْحَت ِمسامِر الُعوِد الىش َصكَّ الذُّ

عوِب! ال َعبٌد وال ُحرٌّ بَل سالٌم َوَصْفٌح ال فرٌْق بنَي الشُّ

األحد الرابع من زمن القيامة: ظهور يسوع للرسل على البحيرة


