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األحد األخير من زمن الصليب
عيد �سوع امللك
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وقفة روحّية أسبوعّية من تحضير أبرشّية أنطلياس المارونّية

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

املُؤِمنوَن  ُحَك  َسبِّ يُ َمْن  يا  ُصنا،  وُمَخلِّ إلُهنا  املَِسيُح  أيُّها 

َك  يبَ َصلِ إْجَعْل  َعة،  األربَ األقطاِر  يف  يبَك  بَصلِ واملُعرتِفوَن 

َك املُؤِمنَة وأوالدَها يف كلِّ َمكان،  ِحْصنا َمِنيًعا يَْحمي بيَعتَ

وس،  كَر إليَك وإىل أبيَك وروِحَك القدُّ إْهِد الَخاِطِئنَي فيَعرتِفوا بَخالِصَك، ونرفَع املَجَد والشُّ

اآلَن وإىل األبَد.

(من صلوات بدء خدمة قّداس ا�سبت يف زمن ا�صليب - كتاب القّداس املارو�)

تسبحة المالئكة
لِآلِب  أَملَجُد  ܀  َرش  البَ ِني  بَ لِ ُح  الصالِ والرَجاُء  الَسالُم  األرِض  وَعَىل  للِه يف األعايل  أَملَجُد  ܀ 

ِمي أَمجادََك  ِذيَع فَ يُ يَّ لِ ْح َشَفتَ ، افتَ ِد اآلبدين ܀ يا ربُّ واالبِن والُروِح الُقُدس َمْنُذ األَزَِل وإىل أَبَ

ّي، لِئّال  ِمي واحَفْظ َشَفتَ ِمي تََساِبيَحَك ܀ أُحرُس يا ربُّ فَ َم فَ رُيَنِّ ، لِ ْح َشَفتَيَّ ، افتَ ܀ يا ربُّ

ر يا ربُّ َمراِحَمَك ُمنُذ األزَل زال  أَعَمَل أَعامَل االثم ܀ أَذكُ لِبي إىل الكالِم السيِّئ فَ يَل قَ مَيِ

َخْدَمَة  ُت  بْ أَحبَ إيّن  ܀  َعَىل َحَسِب كَرثَِة رَحَمِتَك  ريِن  اذكُ ِل  بَ ها،  تُ اقَرتَف الّتي  آثاِمي  ِيل  ْر  تَذْكُ

ُحوا  ام ܀ َسبِّ وَل األيّ قِديُس طُ ، يَُحقُّ التَ يِتَك، يا ربُّ بَ وِل َمجِدَك  ܀ لِ يِتَك يا ربُّ وََمكاَن ُحلُ بَ

ا إىل األَبَد ܀أَملَجُد لآلِب  يَنا وَهَو الربُّ حقُّ َمْت َعلَ ْد َعظُ ُه قَ َمتَ ْع ، يا َجِميَع األَُمِم، ِألَنَّ نِ الربَّ

ِني البََرش. بَ ُح لِ واالبِن والُروِح الُقُدس، وعىل األرِض السالُم والرَجاُء الصالِ

١

ترتيلة األحد
لحن إنُونُو نُوهُرا رشيُرا (أليوَم أعظَُم األيّام)

وَق رُْحِب الَربَايا يْب فَ َة الَصلِ ما أَبَهى رايَ

آيًة للَنِرص الَعِجيْب ِضدَّ َرشِّ الَخَفايا

َرشْ َنا، صاَر الَنُرص للبَ يِب َربَّ بالَصلِ

وٌس! وَم: قُدُّ َها تَشُدو اليَ لُّ وَالُشُعوُب كُ

َفرْ! َك الظَ فاِديَنا، لَ

܀܀܀

يَعُة اإلمياْن ْت ِب اْن قالَ ايِن الَحنَّ يْب نَجَّ بالَصلِ

ْه ُه ابُن اإللٰ ْن أَبِْغي ِسوَاْه أَإللٰ أَلَحِبيْب لَ

ا َعِجيْب انً ربَ شاَد ِيفَّ َمْذبًَحا صاَر قُ

ْن أَِخيْب ْن أَبْرََحا َصاِمَدةً، لَ قاَل ِيل: لَ

يْب وَالَحيُّ ِيفَّ الَصلِ

܀܀܀

(من حلن ابلخور يف خدمة قّداس اجلمعة يف زمن ا�صليب -كتاب القّداس املارو�)

المزمور ٧٢ (٧١)
الِربِّ لَِشعِبَك وِباإلنصاِف  قِيضَ ِب َك ܀ فيَ ِك َعدلَ ِن املَلِ ِك ُحكَمَك والْب ُهمَّ، َهب لِلَملِ ܀ أللَّ

عِب يُنِصُفهم وبَنو  رًّا ܀ وُضعاُء الشَّ عِب َسالًما والتِّالُل ِب لِوَُضعائَك ܀ لِتَحِمِل الِجباُل لِلشَّ

مِس والَقَمر ِمن جيٍل إِىل جيل  الِموَن يَسَحقهم ܀ يَبقى تَحَت الشَّ َخلُِّصهم والظَّ املَساكنِي يُ

ُعمُّ  الُم يَ اِمه يُزِهر والسَّ ِر عىل الُعْشب وكالرَّذاِذ الَّذي يَسْقي األَرض ܀ الِربُّ يف أيَّ ܀ يَنزُِل كاملَطَ

هِر إِىل أَقايص األَرْض ܀ أماَمه أهُل  ُك ِمَن البَّحِر إِىل البَّحِر وِمَن النَّ إِىل أَن يَزوَل الَقَمر ܀ ومَيلِ

أَ  َة يؤدُّون وُملوُك َشبَ اَب يَلَحسون ܀ ُملوُك تَرْشيَش والُجُزِر الِجزيَ عون وأَْعداؤه الرتُّ ِة يَركَ الباِديَ

نِقُذ  يُ ألنَّه  ܀  يَخُدمون  ه  لَ األَمِم  كّل  يَسُجدون  ه  لَ املُلوِك  َجميُع  ܀  مون  يَقدِّ الَهدايا  أَ  وسبَ

َخلُِّص  َس الَّذي ِبال نَصري ܀ يَعِطُف عىل الَكسريِ واملِْسكني ويُ املِْسكنَي املُستَغيث والبائِ

ْعَط  لِم والُعنِف يَفتَدي نُفوَسهم ودَُمهم يف َعيَنيه مَثني لِيَحَي ويُ نُفوَس املَساكني ܀ ِمَن الظّ

الِبالد  يف  ُة  الِحنطَ رَِت  وَفُ ܀  بارِكونَه  يُ هاِر  النَّ واَل  وطَ لَه  يَْدعوَن  حنٍي  لِّ  كُ يف  ܀  أ  شبُ ذََهَب 

ها! ܀ بناَن إِذ أَخرََج مثارَه وأَزْهارَه وإِذ أَخرََجِت األَرُض ُعشبَ ومَتوََجت عىل ُرؤوِس الِجبال ܀ كلُ

األَُمُم  وتَُهَنئه  ها  كلُ األَرِض  ُل  بائِ قَ به  بارَُك  تَتَ ܀  يَدوم  مِس  الشَّ وتَحَت  يَكون  لِألبَد  إِسُمه 

اْسُمه  ِد  لِألَبَ وتَبارََك  ܀  وَحَده  الَعجائَب  ُع  انِ الصَّ إِْرسائيل  ُه  إِل ُه  اإلِل الرَّبُّ  تَبارََك  ܀  َجميُعها 

ها ِمن َمجِده آمني ثَُم آمني. ܀ املجُد لآلِب واالبِن والرُّوِح الُقُدِس،  املجيد ولتمتَلئ األَرُض كلُ

ِمَن اآلَن وإىل أبِد اآلِبِدين. آمني.

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

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

ِمْن رسالة اليوم (روم ٩/١٢-٢١)

َخرْي" الْ ِب ِب الَرشَّ  ِل اْغلِ َك، بَ بُ ْغلِ يَ "ال تَدَِع الَرشَّ 

     
                     

١٨١١               
  

َ العالََم بالَْحياة يِس مّتى الَّذي بَرشَّ ِمْن إِنجيِل َربِّنا يَسوَع املَِسيح للقدِّ

(متى ٣١/٢٥-٤٦)

َعرِْش  عىل  ْجلُِس  يَ َمَعُه،  َكِة  املَالئِ وَجِميُع  َمْجِدِه،  يف  اإلِنَْساِن  ُن  ابْ َجاَء  «َمتَى 

ُز الرَاِعي الِخرَاَف  يِّ اَم مُيَ ْعَضُهم ِمْن بَْعض، كَ بَ ُز  َميِّ يُ ِه َجِميُع األَُمم، فَ َديْ لَ َمْجِدِه. وتُْجَمُع 

لِلَّذيَن  ُك  املَلِ ُقوُل  يَ ٍذ  ِئ ِه. ِحيَن َوالِجَداَء َعْن ِشاَملِ ِه  يِن مَيِ الِخرَاَف َعْن  ِقيُم  الِجَداء. ويُ ِمَن 

أليَنِّ  الَعالَم؛  َشاِء  إِنْ ُذ  ْن ُم ُكم  لَ املَُعدَّ  ُكوَت  املَ�لَ رِثُوا  أيَب،  اَريك  ُمبَ ا  يَ وا،  تََعالَ ِه:  يِن مَيِ َعْن 

ا  انً وُعْريَ ُموين،  تُ آَويْ فَ ا  َغريبً ْنُت  وكُ ُمويِن،  تُ يْ َسَق فَ وَعِطْشُت  ُمويِن،  َعْمتُ أَطْ فَ ُجْعُت 

ا  يَ ائِلني:  قَ رَاُر  األَبْ ُه  ِجيبُ يُ ٍذ  ِئ ِحيَن إِّيل.  م  تُ َيْ أَت فَ وًسا  وَمْحبُ ُزرمُْتُويِن،  فَ وَمريًضا  َكَسْومُتُوين،  فَ

ا  َغريبً َناَك  رَأَيْ وَمتَى  َناك؟  َسَقيْ فَ َشاَن  َعطْ أَو  َعْمَناك،  أَطْ فَ ًعا  َجائِ َناَك  رَأَيْ َمتَى  رَّب، 

ِجيُب  يُ فَ يْك؟  إِلَ ا  َن َيْ أَت فَ وًسا  َمْحبُ أَو  َناَك َمريًضا  َكَسْونَاك؟ وَمتَى رَأَيْ فَ ا  انً ُعْريَ أَو  َناك،  آَويْ فَ

ِيل  فَ الِصَغار،  هؤُالِء  إِْخَويِت  ألََحِد  ُموُه  تُ َعِملْ َما  لُّ  كُ ُكم:  لَ وُل  أَقُ أَلَحقَّ  ُهم:  لَ ُقوُل  ويَ ُك  املَلِ

ِة  ِة املَُعدَّ ِديَّ اِر األَبَ ا َمالِعني، إِىل الَن يَ وا َعنِّي،  بُ ِه: إِذَْه لِلَّذيَن َعْن ِشاَملِ ُقوُل  يَ ثُمَّ  ُموه!  تُ َعِملْ

ا  َغريبً ْنُت  وكُ ُموين،  تُ يْ َسَق اَم  فَ وَعِطْشُت  ُمويِن،  َعْمتُ أَطْ اَم  فَ ُجْعُت  أليَنِّ  وُجُنوِدِه؛  يَس  لِ إلِبْ

ُزرمُْتُويِن! اَم  فَ وًسا  َسْومُتُويِن، وَمِريًضا وَمْحبُ اَم كَ فَ ا  انً ُمويِن، وُعْريَ تُ آَويْ اَم  فَ

ا  َشاَن أَْو َغِريبً ًعا أَْو َعطْ َناَك جاَئِ ا رَّب، َمتَى رَأَيْ ائِلني: يَ ًضا قَ ُه هؤُالِء أَيْ ِجيبُ ٍذ يُ ِئ ِحيَن

ْم  لُّ َما لَ ُكم: كُ وُل لَ ائِالً: أَلَحقَّ أَقُ ُهم ِق ِجيبُ ٍذ يُ ِئ وًسا وَما َخَدْمَناك؟ ِحيَن أَو َمريًضا أَو َمْحبُ

رَاُر  ِدّي، واألَبْ الَعَذاِب األَبَ إِىل  ْذَهُب هؤُالِء  وه. ويَ تَْعَملُ ْم  لَ فِيل  الِصَغار،  وُه ألََحِد هؤُالِء  تَْعَملُ

ِديَّة». اِة األَبَ الَحيَ إِىل 

 بعُض األفكاِر للتأّمِل

(كتابة الخوري جورج الوون)

ة ال ننىس يا رب أنَّ معك ال يُحسب الزمان بطولِه أو  ܀ يف األحد األخري من السنة الطقسيّ
بُقرصِه بل بالحب الّذي نجّسده يف حياتنا. 

ز فيها  ܀ يف إنجيل الدينونة العاّمة يظهر ابن اإلنسان الرّاعي الّذي  يعود ملِكاً ململكٍة مييّ
داً وأساس هذا التمييز هو التعرّف إليه يف اإلخوة الصغار، أّما مقياسه فهو خدمة  الخراف جيّ

املحبة.

ئات  ܀ الخراف هم من عملوا الصالحات، ونصيبهم امللكوت. أّما الجداء فهم من عملوا السيّ
ونصيبهم العذاب األبدي.

    أين وضْعُت نفيس أنا املؤمن املسيحي، أمع الخراف أم مع الجداء؟

܀ الرب يسوع موجود يف كّل إنسان، يف الجائع، يف العطشان ويف املريض إنّهم إخوتنا وطريُقنا 
للعبور إىل امللكوت.

نا نخدم الرّب من خاللهم؟ هل نعلُم أنّ

إجعل يا رب نصيبنا مع الخراف لننعم معك بامللكوت الساموّي. آمني

فرتة صمت وتأّمل (...)

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

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

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 الرّب (...) َنَضع نَوايانا بني 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 

(إرَحمنا.)

(٣ مّرات)

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 (...)

ْل  إقبَ ِتَك.  َمْعرِفَ ِطيِب  نَْرشِ  عىل  بالَغرْيَة  ِهَمَمَنا  واشَحْذ  بالتَقَوى،  ا  َن وبَ لُ قُ أللهم  ِقْظ  أَي

َنا،  يَن بَ ِفيام  ِة  والَخِطيئَ املَوِت  ُزُروَع  أُْحرُق  ُكَنا،  َملِ يَُسوُع  يا  يْك  إلَ عَناها  رَفَ الّتي  ا  َصالتََن

اَك  ايَ َوَعطَ َعِمَك  نِ عىل  والتسبيُح  الُشكراُن  َنا،  وِب لُ قُ ِل  َهياكِ َحَنايا  بَنَي  عاَل  تَ َوليَ

املَْجُد والُشكُر إىل األبد. َك  لَ ة،  ناِهيَ الالُمتَ

(من صلوات األحد ا�سابع من زمن ا�صليب، الفرض األنطو�، زمن ا�صليب - بترّصف)

ترتيلة الختام
ريّب عِظيَمٌة

الَقِديْر هنا  إلٰ يا  لُّ أَعاملِك،  َريّب َعِظيَمٌة كُ

ُك الُدهورْ. لُّ أَحكاِمَك، أَنَت َملِ َعدٌل َوَحقٌّ كُ

ُد اْسَمَك يا رَّب، َمْن ال يََخاُف قُدَسَك يا الله... جِّ َمْن ال مُيَ

ْنَحِني ألنَّ َمجَدَك َسرُيى َك َستَ لَ لُّ الُشعوِب  كُ

آمني. ويا،  لُ َهلِّ ويا  لُ َهلِّ ويا  لُ َهلِّ



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

املُؤِمنوَن  ُحَك  َسبِّ يُ َمْن  يا  ُصنا،  وُمَخلِّ إلُهنا  املَِسيُح  أيُّها 

َك  يبَ َصلِ إْجَعْل  َعة،  األربَ األقطاِر  يف  يبَك  بَصلِ واملُعرتِفوَن 

َك املُؤِمنَة وأوالدَها يف كلِّ َمكان،  ِحْصنا َمِنيًعا يَْحمي بيَعتَ

وس،  كَر إليَك وإىل أبيَك وروِحَك القدُّ إْهِد الَخاِطِئنَي فيَعرتِفوا بَخالِصَك، ونرفَع املَجَد والشُّ

اآلَن وإىل األبَد.

(من صلوات بدء خدمة قّداس ا�سبت يف زمن ا�صليب - كتاب القّداس املارو�)

تسبحة المالئكة
لِآلِب  أَملَجُد  ܀  َرش  البَ ِني  بَ لِ ُح  الصالِ والرَجاُء  الَسالُم  األرِض  وَعَىل  للِه يف األعايل  أَملَجُد  ܀ 

ِمي أَمجادََك  ِذيَع فَ يُ يَّ لِ ْح َشَفتَ ، افتَ ِد اآلبدين ܀ يا ربُّ واالبِن والُروِح الُقُدس َمْنُذ األَزَِل وإىل أَبَ

ّي، لِئّال  ِمي واحَفْظ َشَفتَ ِمي تََساِبيَحَك ܀ أُحرُس يا ربُّ فَ َم فَ رُيَنِّ ، لِ ْح َشَفتَيَّ ، افتَ ܀ يا ربُّ

ر يا ربُّ َمراِحَمَك ُمنُذ األزَل زال  أَعَمَل أَعامَل االثم ܀ أَذكُ لِبي إىل الكالِم السيِّئ فَ يَل قَ مَيِ

َخْدَمَة  ُت  بْ أَحبَ إيّن  ܀  َعَىل َحَسِب كَرثَِة رَحَمِتَك  ريِن  اذكُ ِل  بَ ها،  تُ اقَرتَف الّتي  آثاِمي  ِيل  ْر  تَذْكُ

ُحوا  ام ܀ َسبِّ وَل األيّ قِديُس طُ ، يَُحقُّ التَ يِتَك، يا ربُّ بَ وِل َمجِدَك  ܀ لِ يِتَك يا ربُّ وََمكاَن ُحلُ بَ

ا إىل األَبَد ܀أَملَجُد لآلِب  يَنا وَهَو الربُّ حقُّ َمْت َعلَ ْد َعظُ ُه قَ َمتَ ْع ، يا َجِميَع األَُمِم، ِألَنَّ نِ الربَّ

ِني البََرش. بَ ُح لِ واالبِن والُروِح الُقُدس، وعىل األرِض السالُم والرَجاُء الصالِ
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ترتيلة األحد
لحن إنُونُو نُوهُرا رشيُرا (أليوَم أعظَُم األيّام)

وَق رُْحِب الَربَايا يْب فَ َة الَصلِ ما أَبَهى رايَ

آيًة للَنِرص الَعِجيْب ِضدَّ َرشِّ الَخَفايا

َرشْ َنا، صاَر الَنُرص للبَ يِب َربَّ بالَصلِ

وٌس! وَم: قُدُّ َها تَشُدو اليَ لُّ وَالُشُعوُب كُ

َفرْ! َك الظَ فاِديَنا، لَ

܀܀܀

يَعُة اإلمياْن ْت ِب اْن قالَ ايِن الَحنَّ يْب نَجَّ بالَصلِ

ْه ُه ابُن اإللٰ ْن أَبِْغي ِسوَاْه أَإللٰ أَلَحِبيْب لَ

ا َعِجيْب انً ربَ شاَد ِيفَّ َمْذبًَحا صاَر قُ

ْن أَِخيْب ْن أَبْرََحا َصاِمَدةً، لَ قاَل ِيل: لَ

يْب وَالَحيُّ ِيفَّ الَصلِ

܀܀܀

(من حلن ابلخور يف خدمة قّداس اجلمعة يف زمن ا�صليب -كتاب القّداس املارو�)

المزمور ٧٢ (٧١)
الِربِّ لَِشعِبَك وِباإلنصاِف  قِيضَ ِب َك ܀ فيَ ِك َعدلَ ِن املَلِ ِك ُحكَمَك والْب ُهمَّ، َهب لِلَملِ ܀ أللَّ

عِب يُنِصُفهم وبَنو  رًّا ܀ وُضعاُء الشَّ عِب َسالًما والتِّالُل ِب لِوَُضعائَك ܀ لِتَحِمِل الِجباُل لِلشَّ

مِس والَقَمر ِمن جيٍل إِىل جيل  الِموَن يَسَحقهم ܀ يَبقى تَحَت الشَّ َخلُِّصهم والظَّ املَساكنِي يُ

ُعمُّ  الُم يَ اِمه يُزِهر والسَّ ِر عىل الُعْشب وكالرَّذاِذ الَّذي يَسْقي األَرض ܀ الِربُّ يف أيَّ ܀ يَنزُِل كاملَطَ

هِر إِىل أَقايص األَرْض ܀ أماَمه أهُل  ُك ِمَن البَّحِر إِىل البَّحِر وِمَن النَّ إِىل أَن يَزوَل الَقَمر ܀ ومَيلِ

أَ  َة يؤدُّون وُملوُك َشبَ اَب يَلَحسون ܀ ُملوُك تَرْشيَش والُجُزِر الِجزيَ عون وأَْعداؤه الرتُّ ِة يَركَ الباِديَ

نِقُذ  يُ ألنَّه  ܀  يَخُدمون  ه  لَ األَمِم  كّل  يَسُجدون  ه  لَ املُلوِك  َجميُع  ܀  مون  يَقدِّ الَهدايا  أَ  وسبَ

َخلُِّص  َس الَّذي ِبال نَصري ܀ يَعِطُف عىل الَكسريِ واملِْسكني ويُ املِْسكنَي املُستَغيث والبائِ

ْعَط  لِم والُعنِف يَفتَدي نُفوَسهم ودَُمهم يف َعيَنيه مَثني لِيَحَي ويُ نُفوَس املَساكني ܀ ِمَن الظّ

الِبالد  يف  ُة  الِحنطَ رَِت  وَفُ ܀  بارِكونَه  يُ هاِر  النَّ واَل  وطَ لَه  يَْدعوَن  حنٍي  لِّ  كُ يف  ܀  أ  شبُ ذََهَب 

ها! ܀ بناَن إِذ أَخرََج مثارَه وأَزْهارَه وإِذ أَخرََجِت األَرُض ُعشبَ ومَتوََجت عىل ُرؤوِس الِجبال ܀ كلُ

األَُمُم  وتَُهَنئه  ها  كلُ األَرِض  ُل  بائِ قَ به  بارَُك  تَتَ ܀  يَدوم  مِس  الشَّ وتَحَت  يَكون  لِألبَد  إِسُمه 

اْسُمه  ِد  لِألَبَ وتَبارََك  ܀  وَحَده  الَعجائَب  ُع  انِ الصَّ إِْرسائيل  ُه  إِل ُه  اإلِل الرَّبُّ  تَبارََك  ܀  َجميُعها 

ها ِمن َمجِده آمني ثَُم آمني. ܀ املجُد لآلِب واالبِن والرُّوِح الُقُدِس،  املجيد ولتمتَلئ األَرُض كلُ

ِمَن اآلَن وإىل أبِد اآلِبِدين. آمني.

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

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

ِمْن رسالة اليوم (روم ٩/١٢-٢١)

َخرْي" الْ ِب ِب الَرشَّ  ِل اْغلِ َك، بَ بُ ْغلِ يَ "ال تَدَِع الَرشَّ 

     
                     

١٨١١               
  

َ العالََم بالَْحياة يِس مّتى الَّذي بَرشَّ ِمْن إِنجيِل َربِّنا يَسوَع املَِسيح للقدِّ

(متى ٣١/٢٥-٤٦)

َعرِْش  عىل  ْجلُِس  يَ َمَعُه،  َكِة  املَالئِ وَجِميُع  َمْجِدِه،  يف  اإلِنَْساِن  ُن  ابْ َجاَء  «َمتَى 

ُز الرَاِعي الِخرَاَف  يِّ اَم مُيَ ْعَضُهم ِمْن بَْعض، كَ بَ ُز  َميِّ يُ ِه َجِميُع األَُمم، فَ َديْ لَ َمْجِدِه. وتُْجَمُع 

لِلَّذيَن  ُك  املَلِ ُقوُل  يَ ٍذ  ِئ ِه. ِحيَن َوالِجَداَء َعْن ِشاَملِ ِه  يِن مَيِ الِخرَاَف َعْن  ِقيُم  الِجَداء. ويُ ِمَن 

أليَنِّ  الَعالَم؛  َشاِء  إِنْ ُذ  ْن ُم ُكم  لَ املَُعدَّ  ُكوَت  املَ�لَ رِثُوا  أيَب،  اَريك  ُمبَ ا  يَ وا،  تََعالَ ِه:  يِن مَيِ َعْن 

ا  انً وُعْريَ ُموين،  تُ آَويْ فَ ا  َغريبً ْنُت  وكُ ُمويِن،  تُ يْ َسَق فَ وَعِطْشُت  ُمويِن،  َعْمتُ أَطْ فَ ُجْعُت 

ا  يَ ائِلني:  قَ رَاُر  األَبْ ُه  ِجيبُ يُ ٍذ  ِئ ِحيَن إِّيل.  م  تُ َيْ أَت فَ وًسا  وَمْحبُ ُزرمُْتُويِن،  فَ وَمريًضا  َكَسْومُتُوين،  فَ

ا  َغريبً َناَك  رَأَيْ وَمتَى  َناك؟  َسَقيْ فَ َشاَن  َعطْ أَو  َعْمَناك،  أَطْ فَ ًعا  َجائِ َناَك  رَأَيْ َمتَى  رَّب، 

ِجيُب  يُ فَ يْك؟  إِلَ ا  َن َيْ أَت فَ وًسا  َمْحبُ أَو  َناَك َمريًضا  َكَسْونَاك؟ وَمتَى رَأَيْ فَ ا  انً ُعْريَ أَو  َناك،  آَويْ فَ

ِيل  فَ الِصَغار،  هؤُالِء  إِْخَويِت  ألََحِد  ُموُه  تُ َعِملْ َما  لُّ  كُ ُكم:  لَ وُل  أَقُ أَلَحقَّ  ُهم:  لَ ُقوُل  ويَ ُك  املَلِ

ِة  ِة املَُعدَّ ِديَّ اِر األَبَ ا َمالِعني، إِىل الَن يَ وا َعنِّي،  بُ ِه: إِذَْه لِلَّذيَن َعْن ِشاَملِ ُقوُل  يَ ثُمَّ  ُموه!  تُ َعِملْ

ا  َغريبً ْنُت  وكُ ُموين،  تُ يْ َسَق اَم  فَ وَعِطْشُت  ُمويِن،  َعْمتُ أَطْ اَم  فَ ُجْعُت  أليَنِّ  وُجُنوِدِه؛  يَس  لِ إلِبْ

ُزرمُْتُويِن! اَم  فَ وًسا  َسْومُتُويِن، وَمِريًضا وَمْحبُ اَم كَ فَ ا  انً ُمويِن، وُعْريَ تُ آَويْ اَم  فَ

ا  َشاَن أَْو َغِريبً ًعا أَْو َعطْ َناَك جاَئِ ا رَّب، َمتَى رَأَيْ ائِلني: يَ ًضا قَ ُه هؤُالِء أَيْ ِجيبُ ٍذ يُ ِئ ِحيَن

ْم  لُّ َما لَ ُكم: كُ وُل لَ ائِالً: أَلَحقَّ أَقُ ُهم ِق ِجيبُ ٍذ يُ ِئ وًسا وَما َخَدْمَناك؟ ِحيَن أَو َمريًضا أَو َمْحبُ

رَاُر  ِدّي، واألَبْ الَعَذاِب األَبَ إِىل  ْذَهُب هؤُالِء  وه. ويَ تَْعَملُ ْم  لَ فِيل  الِصَغار،  وُه ألََحِد هؤُالِء  تَْعَملُ

ِديَّة». اِة األَبَ الَحيَ إِىل 

 بعُض األفكاِر للتأّمِل

(كتابة الخوري جورج الوون)

ة ال ننىس يا رب أنَّ معك ال يُحسب الزمان بطولِه أو  ܀ يف األحد األخري من السنة الطقسيّ
بُقرصِه بل بالحب الّذي نجّسده يف حياتنا. 

ز فيها  ܀ يف إنجيل الدينونة العاّمة يظهر ابن اإلنسان الرّاعي الّذي  يعود ملِكاً ململكٍة مييّ
داً وأساس هذا التمييز هو التعرّف إليه يف اإلخوة الصغار، أّما مقياسه فهو خدمة  الخراف جيّ

املحبة.

ئات  ܀ الخراف هم من عملوا الصالحات، ونصيبهم امللكوت. أّما الجداء فهم من عملوا السيّ
ونصيبهم العذاب األبدي.

    أين وضْعُت نفيس أنا املؤمن املسيحي، أمع الخراف أم مع الجداء؟

܀ الرب يسوع موجود يف كّل إنسان، يف الجائع، يف العطشان ويف املريض إنّهم إخوتنا وطريُقنا 
للعبور إىل امللكوت.

نا نخدم الرّب من خاللهم؟ هل نعلُم أنّ

إجعل يا رب نصيبنا مع الخراف لننعم معك بامللكوت الساموّي. آمني

فرتة صمت وتأّمل (...)

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

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

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 الرّب (...) َنَضع نَوايانا بني 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 

(إرَحمنا.)

(٣ مّرات)

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 (...)

ْل  إقبَ ِتَك.  َمْعرِفَ ِطيِب  نَْرشِ  عىل  بالَغرْيَة  ِهَمَمَنا  واشَحْذ  بالتَقَوى،  ا  َن وبَ لُ قُ أللهم  ِقْظ  أَي

َنا،  يَن بَ ِفيام  ِة  والَخِطيئَ املَوِت  ُزُروَع  أُْحرُق  ُكَنا،  َملِ يَُسوُع  يا  يْك  إلَ عَناها  رَفَ الّتي  ا  َصالتََن

اَك  ايَ َوَعطَ َعِمَك  نِ عىل  والتسبيُح  الُشكراُن  َنا،  وِب لُ قُ ِل  َهياكِ َحَنايا  بَنَي  عاَل  تَ َوليَ

املَْجُد والُشكُر إىل األبد. َك  لَ ة،  ناِهيَ الالُمتَ

(من صلوات األحد ا�سابع من زمن ا�صليب، الفرض األنطو�، زمن ا�صليب - بترّصف)

ترتيلة الختام
ريّب عِظيَمٌة

الَقِديْر هنا  إلٰ يا  لُّ أَعاملِك،  َريّب َعِظيَمٌة كُ

ُك الُدهورْ. لُّ أَحكاِمَك، أَنَت َملِ َعدٌل َوَحقٌّ كُ

ُد اْسَمَك يا رَّب، َمْن ال يََخاُف قُدَسَك يا الله... جِّ َمْن ال مُيَ

ْنَحِني ألنَّ َمجَدَك َسرُيى َك َستَ لَ لُّ الُشعوِب  كُ

آمني. ويا،  لُ َهلِّ ويا  لُ َهلِّ ويا  لُ َهلِّ



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

املُؤِمنوَن  ُحَك  َسبِّ يُ َمْن  يا  ُصنا،  وُمَخلِّ إلُهنا  املَِسيُح  أيُّها 

َك  يبَ َصلِ إْجَعْل  َعة،  األربَ األقطاِر  يف  يبَك  بَصلِ واملُعرتِفوَن 

َك املُؤِمنَة وأوالدَها يف كلِّ َمكان،  ِحْصنا َمِنيًعا يَْحمي بيَعتَ

وس،  كَر إليَك وإىل أبيَك وروِحَك القدُّ إْهِد الَخاِطِئنَي فيَعرتِفوا بَخالِصَك، ونرفَع املَجَد والشُّ

اآلَن وإىل األبَد.

(من صلوات بدء خدمة قّداس ا�سبت يف زمن ا�صليب - كتاب القّداس املارو�)

تسبحة المالئكة
لِآلِب  أَملَجُد  ܀  َرش  البَ ِني  بَ لِ ُح  الصالِ والرَجاُء  الَسالُم  األرِض  وَعَىل  للِه يف األعايل  أَملَجُد  ܀ 

ِمي أَمجادََك  ِذيَع فَ يُ يَّ لِ ْح َشَفتَ ، افتَ ِد اآلبدين ܀ يا ربُّ واالبِن والُروِح الُقُدس َمْنُذ األَزَِل وإىل أَبَ

ّي، لِئّال  ِمي واحَفْظ َشَفتَ ِمي تََساِبيَحَك ܀ أُحرُس يا ربُّ فَ َم فَ رُيَنِّ ، لِ ْح َشَفتَيَّ ، افتَ ܀ يا ربُّ

ر يا ربُّ َمراِحَمَك ُمنُذ األزَل زال  أَعَمَل أَعامَل االثم ܀ أَذكُ لِبي إىل الكالِم السيِّئ فَ يَل قَ مَيِ

َخْدَمَة  ُت  بْ أَحبَ إيّن  ܀  َعَىل َحَسِب كَرثَِة رَحَمِتَك  ريِن  اذكُ ِل  بَ ها،  تُ اقَرتَف الّتي  آثاِمي  ِيل  ْر  تَذْكُ

ُحوا  ام ܀ َسبِّ وَل األيّ قِديُس طُ ، يَُحقُّ التَ يِتَك، يا ربُّ بَ وِل َمجِدَك  ܀ لِ يِتَك يا ربُّ وََمكاَن ُحلُ بَ

ا إىل األَبَد ܀أَملَجُد لآلِب  يَنا وَهَو الربُّ حقُّ َمْت َعلَ ْد َعظُ ُه قَ َمتَ ْع ، يا َجِميَع األَُمِم، ِألَنَّ نِ الربَّ

ِني البََرش. بَ ُح لِ واالبِن والُروِح الُقُدس، وعىل األرِض السالُم والرَجاُء الصالِ
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ترتيلة األحد
لحن إنُونُو نُوهُرا رشيُرا (أليوَم أعظَُم األيّام)

وَق رُْحِب الَربَايا يْب فَ َة الَصلِ ما أَبَهى رايَ

آيًة للَنِرص الَعِجيْب ِضدَّ َرشِّ الَخَفايا

َرشْ َنا، صاَر الَنُرص للبَ يِب َربَّ بالَصلِ

وٌس! وَم: قُدُّ َها تَشُدو اليَ لُّ وَالُشُعوُب كُ

َفرْ! َك الظَ فاِديَنا، لَ

܀܀܀

يَعُة اإلمياْن ْت ِب اْن قالَ ايِن الَحنَّ يْب نَجَّ بالَصلِ

ْه ُه ابُن اإللٰ ْن أَبِْغي ِسوَاْه أَإللٰ أَلَحِبيْب لَ

ا َعِجيْب انً ربَ شاَد ِيفَّ َمْذبًَحا صاَر قُ

ْن أَِخيْب ْن أَبْرََحا َصاِمَدةً، لَ قاَل ِيل: لَ

يْب وَالَحيُّ ِيفَّ الَصلِ

܀܀܀

(من حلن ابلخور يف خدمة قّداس اجلمعة يف زمن ا�صليب -كتاب القّداس املارو�)

المزمور ٧٢ (٧١)
الِربِّ لَِشعِبَك وِباإلنصاِف  قِيضَ ِب َك ܀ فيَ ِك َعدلَ ِن املَلِ ِك ُحكَمَك والْب ُهمَّ، َهب لِلَملِ ܀ أللَّ

عِب يُنِصُفهم وبَنو  رًّا ܀ وُضعاُء الشَّ عِب َسالًما والتِّالُل ِب لِوَُضعائَك ܀ لِتَحِمِل الِجباُل لِلشَّ

مِس والَقَمر ِمن جيٍل إِىل جيل  الِموَن يَسَحقهم ܀ يَبقى تَحَت الشَّ َخلُِّصهم والظَّ املَساكنِي يُ

ُعمُّ  الُم يَ اِمه يُزِهر والسَّ ِر عىل الُعْشب وكالرَّذاِذ الَّذي يَسْقي األَرض ܀ الِربُّ يف أيَّ ܀ يَنزُِل كاملَطَ

هِر إِىل أَقايص األَرْض ܀ أماَمه أهُل  ُك ِمَن البَّحِر إِىل البَّحِر وِمَن النَّ إِىل أَن يَزوَل الَقَمر ܀ ومَيلِ

أَ  َة يؤدُّون وُملوُك َشبَ اَب يَلَحسون ܀ ُملوُك تَرْشيَش والُجُزِر الِجزيَ عون وأَْعداؤه الرتُّ ِة يَركَ الباِديَ

نِقُذ  يُ ألنَّه  ܀  يَخُدمون  ه  لَ األَمِم  كّل  يَسُجدون  ه  لَ املُلوِك  َجميُع  ܀  مون  يَقدِّ الَهدايا  أَ  وسبَ

َخلُِّص  َس الَّذي ِبال نَصري ܀ يَعِطُف عىل الَكسريِ واملِْسكني ويُ املِْسكنَي املُستَغيث والبائِ

ْعَط  لِم والُعنِف يَفتَدي نُفوَسهم ودَُمهم يف َعيَنيه مَثني لِيَحَي ويُ نُفوَس املَساكني ܀ ِمَن الظّ

الِبالد  يف  ُة  الِحنطَ رَِت  وَفُ ܀  بارِكونَه  يُ هاِر  النَّ واَل  وطَ لَه  يَْدعوَن  حنٍي  لِّ  كُ يف  ܀  أ  شبُ ذََهَب 

ها! ܀ بناَن إِذ أَخرََج مثارَه وأَزْهارَه وإِذ أَخرََجِت األَرُض ُعشبَ ومَتوََجت عىل ُرؤوِس الِجبال ܀ كلُ

األَُمُم  وتَُهَنئه  ها  كلُ األَرِض  ُل  بائِ قَ به  بارَُك  تَتَ ܀  يَدوم  مِس  الشَّ وتَحَت  يَكون  لِألبَد  إِسُمه 

اْسُمه  ِد  لِألَبَ وتَبارََك  ܀  وَحَده  الَعجائَب  ُع  انِ الصَّ إِْرسائيل  ُه  إِل ُه  اإلِل الرَّبُّ  تَبارََك  ܀  َجميُعها 

ها ِمن َمجِده آمني ثَُم آمني. ܀ املجُد لآلِب واالبِن والرُّوِح الُقُدِس،  املجيد ولتمتَلئ األَرُض كلُ

ِمَن اآلَن وإىل أبِد اآلِبِدين. آمني.

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

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

ِمْن رسالة اليوم (روم ٩/١٢-٢١)

َخرْي" الْ ِب ِب الَرشَّ  ِل اْغلِ َك، بَ بُ ْغلِ يَ "ال تَدَِع الَرشَّ 

     
                     

١٨١١               
  

َ العالََم بالَْحياة يِس مّتى الَّذي بَرشَّ ِمْن إِنجيِل َربِّنا يَسوَع املَِسيح للقدِّ

(متى ٣١/٢٥-٤٦)

َعرِْش  عىل  ْجلُِس  يَ َمَعُه،  َكِة  املَالئِ وَجِميُع  َمْجِدِه،  يف  اإلِنَْساِن  ُن  ابْ َجاَء  «َمتَى 

ُز الرَاِعي الِخرَاَف  يِّ اَم مُيَ ْعَضُهم ِمْن بَْعض، كَ بَ ُز  َميِّ يُ ِه َجِميُع األَُمم، فَ َديْ لَ َمْجِدِه. وتُْجَمُع 

لِلَّذيَن  ُك  املَلِ ُقوُل  يَ ٍذ  ِئ ِه. ِحيَن َوالِجَداَء َعْن ِشاَملِ ِه  يِن مَيِ الِخرَاَف َعْن  ِقيُم  الِجَداء. ويُ ِمَن 

أليَنِّ  الَعالَم؛  َشاِء  إِنْ ُذ  ْن ُم ُكم  لَ املَُعدَّ  ُكوَت  املَ�لَ رِثُوا  أيَب،  اَريك  ُمبَ ا  يَ وا،  تََعالَ ِه:  يِن مَيِ َعْن 

ا  انً وُعْريَ ُموين،  تُ آَويْ فَ ا  َغريبً ْنُت  وكُ ُمويِن،  تُ يْ َسَق فَ وَعِطْشُت  ُمويِن،  َعْمتُ أَطْ فَ ُجْعُت 

ا  يَ ائِلني:  قَ رَاُر  األَبْ ُه  ِجيبُ يُ ٍذ  ِئ ِحيَن إِّيل.  م  تُ َيْ أَت فَ وًسا  وَمْحبُ ُزرمُْتُويِن،  فَ وَمريًضا  َكَسْومُتُوين،  فَ

ا  َغريبً َناَك  رَأَيْ وَمتَى  َناك؟  َسَقيْ فَ َشاَن  َعطْ أَو  َعْمَناك،  أَطْ فَ ًعا  َجائِ َناَك  رَأَيْ َمتَى  رَّب، 

ِجيُب  يُ فَ يْك؟  إِلَ ا  َن َيْ أَت فَ وًسا  َمْحبُ أَو  َناَك َمريًضا  َكَسْونَاك؟ وَمتَى رَأَيْ فَ ا  انً ُعْريَ أَو  َناك،  آَويْ فَ

ِيل  فَ الِصَغار،  هؤُالِء  إِْخَويِت  ألََحِد  ُموُه  تُ َعِملْ َما  لُّ  كُ ُكم:  لَ وُل  أَقُ أَلَحقَّ  ُهم:  لَ ُقوُل  ويَ ُك  املَلِ

ِة  ِة املَُعدَّ ِديَّ اِر األَبَ ا َمالِعني، إِىل الَن يَ وا َعنِّي،  بُ ِه: إِذَْه لِلَّذيَن َعْن ِشاَملِ ُقوُل  يَ ثُمَّ  ُموه!  تُ َعِملْ

ا  َغريبً ْنُت  وكُ ُموين،  تُ يْ َسَق اَم  فَ وَعِطْشُت  ُمويِن،  َعْمتُ أَطْ اَم  فَ ُجْعُت  أليَنِّ  وُجُنوِدِه؛  يَس  لِ إلِبْ

ُزرمُْتُويِن! اَم  فَ وًسا  َسْومُتُويِن، وَمِريًضا وَمْحبُ اَم كَ فَ ا  انً ُمويِن، وُعْريَ تُ آَويْ اَم  فَ

ا  َشاَن أَْو َغِريبً ًعا أَْو َعطْ َناَك جاَئِ ا رَّب، َمتَى رَأَيْ ائِلني: يَ ًضا قَ ُه هؤُالِء أَيْ ِجيبُ ٍذ يُ ِئ ِحيَن

ْم  لُّ َما لَ ُكم: كُ وُل لَ ائِالً: أَلَحقَّ أَقُ ُهم ِق ِجيبُ ٍذ يُ ِئ وًسا وَما َخَدْمَناك؟ ِحيَن أَو َمريًضا أَو َمْحبُ

رَاُر  ِدّي، واألَبْ الَعَذاِب األَبَ إِىل  ْذَهُب هؤُالِء  وه. ويَ تَْعَملُ ْم  لَ فِيل  الِصَغار،  وُه ألََحِد هؤُالِء  تَْعَملُ

ِديَّة». اِة األَبَ الَحيَ إِىل 

 بعُض األفكاِر للتأّمِل

(كتابة الخوري جورج الوون)

ة ال ننىس يا رب أنَّ معك ال يُحسب الزمان بطولِه أو  ܀ يف األحد األخري من السنة الطقسيّ
بُقرصِه بل بالحب الّذي نجّسده يف حياتنا. 

ز فيها  ܀ يف إنجيل الدينونة العاّمة يظهر ابن اإلنسان الرّاعي الّذي  يعود ملِكاً ململكٍة مييّ
داً وأساس هذا التمييز هو التعرّف إليه يف اإلخوة الصغار، أّما مقياسه فهو خدمة  الخراف جيّ

املحبة.

ئات  ܀ الخراف هم من عملوا الصالحات، ونصيبهم امللكوت. أّما الجداء فهم من عملوا السيّ
ونصيبهم العذاب األبدي.

    أين وضْعُت نفيس أنا املؤمن املسيحي، أمع الخراف أم مع الجداء؟

܀ الرب يسوع موجود يف كّل إنسان، يف الجائع، يف العطشان ويف املريض إنّهم إخوتنا وطريُقنا 
للعبور إىل امللكوت.

نا نخدم الرّب من خاللهم؟ هل نعلُم أنّ

إجعل يا رب نصيبنا مع الخراف لننعم معك بامللكوت الساموّي. آمني

فرتة صمت وتأّمل (...)

األحد األخير من زمن الصليب: عيد يسوع الملك

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

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

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 الرّب (...) َنَضع نَوايانا بني 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 

(إرَحمنا.)

(٣ مّرات)

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 (...)

ْل  إقبَ ِتَك.  َمْعرِفَ ِطيِب  نَْرشِ  عىل  بالَغرْيَة  ِهَمَمَنا  واشَحْذ  بالتَقَوى،  ا  َن وبَ لُ قُ أللهم  ِقْظ  أَي

َنا،  يَن بَ ِفيام  ِة  والَخِطيئَ املَوِت  ُزُروَع  أُْحرُق  ُكَنا،  َملِ يَُسوُع  يا  يْك  إلَ عَناها  رَفَ الّتي  ا  َصالتََن

اَك  ايَ َوَعطَ َعِمَك  نِ عىل  والتسبيُح  الُشكراُن  َنا،  وِب لُ قُ ِل  َهياكِ َحَنايا  بَنَي  عاَل  تَ َوليَ

املَْجُد والُشكُر إىل األبد. َك  لَ ة،  ناِهيَ الالُمتَ

(من صلوات األحد ا�سابع من زمن ا�صليب، الفرض األنطو�، زمن ا�صليب - بترّصف)

ترتيلة الختام
ريّب عِظيَمٌة

الَقِديْر هنا  إلٰ يا  لُّ أَعاملِك،  َريّب َعِظيَمٌة كُ

ُك الُدهورْ. لُّ أَحكاِمَك، أَنَت َملِ َعدٌل َوَحقٌّ كُ

ُد اْسَمَك يا رَّب، َمْن ال يََخاُف قُدَسَك يا الله... جِّ َمْن ال مُيَ

ْنَحِني ألنَّ َمجَدَك َسرُيى َك َستَ لَ لُّ الُشعوِب  كُ

آمني. ويا،  لُ َهلِّ ويا  لُ َهلِّ ويا  لُ َهلِّ



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

املُؤِمنوَن  ُحَك  َسبِّ يُ َمْن  يا  ُصنا،  وُمَخلِّ إلُهنا  املَِسيُح  أيُّها 

َك  يبَ َصلِ إْجَعْل  َعة،  األربَ األقطاِر  يف  يبَك  بَصلِ واملُعرتِفوَن 

َك املُؤِمنَة وأوالدَها يف كلِّ َمكان،  ِحْصنا َمِنيًعا يَْحمي بيَعتَ

وس،  كَر إليَك وإىل أبيَك وروِحَك القدُّ إْهِد الَخاِطِئنَي فيَعرتِفوا بَخالِصَك، ونرفَع املَجَد والشُّ

اآلَن وإىل األبَد.

(من صلوات بدء خدمة قّداس ا�سبت يف زمن ا�صليب - كتاب القّداس املارو�)

تسبحة المالئكة
لِآلِب  أَملَجُد  ܀  َرش  البَ ِني  بَ لِ ُح  الصالِ والرَجاُء  الَسالُم  األرِض  وَعَىل  للِه يف األعايل  أَملَجُد  ܀ 

ِمي أَمجادََك  ِذيَع فَ يُ يَّ لِ ْح َشَفتَ ، افتَ ِد اآلبدين ܀ يا ربُّ واالبِن والُروِح الُقُدس َمْنُذ األَزَِل وإىل أَبَ

ّي، لِئّال  ِمي واحَفْظ َشَفتَ ِمي تََساِبيَحَك ܀ أُحرُس يا ربُّ فَ َم فَ رُيَنِّ ، لِ ْح َشَفتَيَّ ، افتَ ܀ يا ربُّ

ر يا ربُّ َمراِحَمَك ُمنُذ األزَل زال  أَعَمَل أَعامَل االثم ܀ أَذكُ لِبي إىل الكالِم السيِّئ فَ يَل قَ مَيِ

َخْدَمَة  ُت  بْ أَحبَ إيّن  ܀  َعَىل َحَسِب كَرثَِة رَحَمِتَك  ريِن  اذكُ ِل  بَ ها،  تُ اقَرتَف الّتي  آثاِمي  ِيل  ْر  تَذْكُ

ُحوا  ام ܀ َسبِّ وَل األيّ قِديُس طُ ، يَُحقُّ التَ يِتَك، يا ربُّ بَ وِل َمجِدَك  ܀ لِ يِتَك يا ربُّ وََمكاَن ُحلُ بَ

ا إىل األَبَد ܀أَملَجُد لآلِب  يَنا وَهَو الربُّ حقُّ َمْت َعلَ ْد َعظُ ُه قَ َمتَ ْع ، يا َجِميَع األَُمِم، ِألَنَّ نِ الربَّ

ِني البََرش. بَ ُح لِ واالبِن والُروِح الُقُدس، وعىل األرِض السالُم والرَجاُء الصالِ
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٤

ترتيلة األحد
لحن إنُونُو نُوهُرا رشيُرا (أليوَم أعظَُم األيّام)

وَق رُْحِب الَربَايا يْب فَ َة الَصلِ ما أَبَهى رايَ

آيًة للَنِرص الَعِجيْب ِضدَّ َرشِّ الَخَفايا

َرشْ َنا، صاَر الَنُرص للبَ يِب َربَّ بالَصلِ

وٌس! وَم: قُدُّ َها تَشُدو اليَ لُّ وَالُشُعوُب كُ

َفرْ! َك الظَ فاِديَنا، لَ

܀܀܀

يَعُة اإلمياْن ْت ِب اْن قالَ ايِن الَحنَّ يْب نَجَّ بالَصلِ

ْه ُه ابُن اإللٰ ْن أَبِْغي ِسوَاْه أَإللٰ أَلَحِبيْب لَ

ا َعِجيْب انً ربَ شاَد ِيفَّ َمْذبًَحا صاَر قُ

ْن أَِخيْب ْن أَبْرََحا َصاِمَدةً، لَ قاَل ِيل: لَ

يْب وَالَحيُّ ِيفَّ الَصلِ

܀܀܀

(من حلن ابلخور يف خدمة قّداس اجلمعة يف زمن ا�صليب -كتاب القّداس املارو�)

المزمور ٧٢ (٧١)
الِربِّ لَِشعِبَك وِباإلنصاِف  قِيضَ ِب َك ܀ فيَ ِك َعدلَ ِن املَلِ ِك ُحكَمَك والْب ُهمَّ، َهب لِلَملِ ܀ أللَّ

عِب يُنِصُفهم وبَنو  رًّا ܀ وُضعاُء الشَّ عِب َسالًما والتِّالُل ِب لِوَُضعائَك ܀ لِتَحِمِل الِجباُل لِلشَّ

مِس والَقَمر ِمن جيٍل إِىل جيل  الِموَن يَسَحقهم ܀ يَبقى تَحَت الشَّ َخلُِّصهم والظَّ املَساكنِي يُ

ُعمُّ  الُم يَ اِمه يُزِهر والسَّ ِر عىل الُعْشب وكالرَّذاِذ الَّذي يَسْقي األَرض ܀ الِربُّ يف أيَّ ܀ يَنزُِل كاملَطَ

هِر إِىل أَقايص األَرْض ܀ أماَمه أهُل  ُك ِمَن البَّحِر إِىل البَّحِر وِمَن النَّ إِىل أَن يَزوَل الَقَمر ܀ ومَيلِ

أَ  َة يؤدُّون وُملوُك َشبَ اَب يَلَحسون ܀ ُملوُك تَرْشيَش والُجُزِر الِجزيَ عون وأَْعداؤه الرتُّ ِة يَركَ الباِديَ

نِقُذ  يُ ألنَّه  ܀  يَخُدمون  ه  لَ األَمِم  كّل  يَسُجدون  ه  لَ املُلوِك  َجميُع  ܀  مون  يَقدِّ الَهدايا  أَ  وسبَ

َخلُِّص  َس الَّذي ِبال نَصري ܀ يَعِطُف عىل الَكسريِ واملِْسكني ويُ املِْسكنَي املُستَغيث والبائِ

ْعَط  لِم والُعنِف يَفتَدي نُفوَسهم ودَُمهم يف َعيَنيه مَثني لِيَحَي ويُ نُفوَس املَساكني ܀ ِمَن الظّ

الِبالد  يف  ُة  الِحنطَ رَِت  وَفُ ܀  بارِكونَه  يُ هاِر  النَّ واَل  وطَ لَه  يَْدعوَن  حنٍي  لِّ  كُ يف  ܀  أ  شبُ ذََهَب 

ها! ܀ بناَن إِذ أَخرََج مثارَه وأَزْهارَه وإِذ أَخرََجِت األَرُض ُعشبَ ومَتوََجت عىل ُرؤوِس الِجبال ܀ كلُ

األَُمُم  وتَُهَنئه  ها  كلُ األَرِض  ُل  بائِ قَ به  بارَُك  تَتَ ܀  يَدوم  مِس  الشَّ وتَحَت  يَكون  لِألبَد  إِسُمه 

اْسُمه  ِد  لِألَبَ وتَبارََك  ܀  وَحَده  الَعجائَب  ُع  انِ الصَّ إِْرسائيل  ُه  إِل ُه  اإلِل الرَّبُّ  تَبارََك  ܀  َجميُعها 

ها ِمن َمجِده آمني ثَُم آمني. ܀ املجُد لآلِب واالبِن والرُّوِح الُقُدِس،  املجيد ولتمتَلئ األَرُض كلُ

ِمَن اآلَن وإىل أبِد اآلِبِدين. آمني.

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

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

ِمْن رسالة اليوم (روم ٩/١٢-٢١)

َخرْي" الْ ِب ِب الَرشَّ  ِل اْغلِ َك، بَ بُ ْغلِ يَ "ال تَدَِع الَرشَّ 

     
                     

١٨١١               
  

َ العالََم بالَْحياة يِس مّتى الَّذي بَرشَّ ِمْن إِنجيِل َربِّنا يَسوَع املَِسيح للقدِّ

(متى ٣١/٢٥-٤٦)

َعرِْش  عىل  ْجلُِس  يَ َمَعُه،  َكِة  املَالئِ وَجِميُع  َمْجِدِه،  يف  اإلِنَْساِن  ُن  ابْ َجاَء  «َمتَى 

ُز الرَاِعي الِخرَاَف  يِّ اَم مُيَ ْعَضُهم ِمْن بَْعض، كَ بَ ُز  َميِّ يُ ِه َجِميُع األَُمم، فَ َديْ لَ َمْجِدِه. وتُْجَمُع 

لِلَّذيَن  ُك  املَلِ ُقوُل  يَ ٍذ  ِئ ِه. ِحيَن َوالِجَداَء َعْن ِشاَملِ ِه  يِن مَيِ الِخرَاَف َعْن  ِقيُم  الِجَداء. ويُ ِمَن 

أليَنِّ  الَعالَم؛  َشاِء  إِنْ ُذ  ْن ُم ُكم  لَ املَُعدَّ  ُكوَت  املَ�لَ رِثُوا  أيَب،  اَريك  ُمبَ ا  يَ وا،  تََعالَ ِه:  يِن مَيِ َعْن 

ا  انً وُعْريَ ُموين،  تُ آَويْ فَ ا  َغريبً ْنُت  وكُ ُمويِن،  تُ يْ َسَق فَ وَعِطْشُت  ُمويِن،  َعْمتُ أَطْ فَ ُجْعُت 

ا  يَ ائِلني:  قَ رَاُر  األَبْ ُه  ِجيبُ يُ ٍذ  ِئ ِحيَن إِّيل.  م  تُ َيْ أَت فَ وًسا  وَمْحبُ ُزرمُْتُويِن،  فَ وَمريًضا  َكَسْومُتُوين،  فَ

ا  َغريبً َناَك  رَأَيْ وَمتَى  َناك؟  َسَقيْ فَ َشاَن  َعطْ أَو  َعْمَناك،  أَطْ فَ ًعا  َجائِ َناَك  رَأَيْ َمتَى  رَّب، 

ِجيُب  يُ فَ يْك؟  إِلَ ا  َن َيْ أَت فَ وًسا  َمْحبُ أَو  َناَك َمريًضا  َكَسْونَاك؟ وَمتَى رَأَيْ فَ ا  انً ُعْريَ أَو  َناك،  آَويْ فَ

ِيل  فَ الِصَغار،  هؤُالِء  إِْخَويِت  ألََحِد  ُموُه  تُ َعِملْ َما  لُّ  كُ ُكم:  لَ وُل  أَقُ أَلَحقَّ  ُهم:  لَ ُقوُل  ويَ ُك  املَلِ

ِة  ِة املَُعدَّ ِديَّ اِر األَبَ ا َمالِعني، إِىل الَن يَ وا َعنِّي،  بُ ِه: إِذَْه لِلَّذيَن َعْن ِشاَملِ ُقوُل  يَ ثُمَّ  ُموه!  تُ َعِملْ

ا  َغريبً ْنُت  وكُ ُموين،  تُ يْ َسَق اَم  فَ وَعِطْشُت  ُمويِن،  َعْمتُ أَطْ اَم  فَ ُجْعُت  أليَنِّ  وُجُنوِدِه؛  يَس  لِ إلِبْ

ُزرمُْتُويِن! اَم  فَ وًسا  َسْومُتُويِن، وَمِريًضا وَمْحبُ اَم كَ فَ ا  انً ُمويِن، وُعْريَ تُ آَويْ اَم  فَ

ا  َشاَن أَْو َغِريبً ًعا أَْو َعطْ َناَك جاَئِ ا رَّب، َمتَى رَأَيْ ائِلني: يَ ًضا قَ ُه هؤُالِء أَيْ ِجيبُ ٍذ يُ ِئ ِحيَن

ْم  لُّ َما لَ ُكم: كُ وُل لَ ائِالً: أَلَحقَّ أَقُ ُهم ِق ِجيبُ ٍذ يُ ِئ وًسا وَما َخَدْمَناك؟ ِحيَن أَو َمريًضا أَو َمْحبُ

رَاُر  ِدّي، واألَبْ الَعَذاِب األَبَ إِىل  ْذَهُب هؤُالِء  وه. ويَ تَْعَملُ ْم  لَ فِيل  الِصَغار،  وُه ألََحِد هؤُالِء  تَْعَملُ

ِديَّة». اِة األَبَ الَحيَ إِىل 

 بعُض األفكاِر للتأّمِل

(كتابة الخوري جورج الوون)

ة ال ننىس يا رب أنَّ معك ال يُحسب الزمان بطولِه أو  ܀ يف األحد األخري من السنة الطقسيّ
بُقرصِه بل بالحب الّذي نجّسده يف حياتنا. 

ز فيها  ܀ يف إنجيل الدينونة العاّمة يظهر ابن اإلنسان الرّاعي الّذي  يعود ملِكاً ململكٍة مييّ
داً وأساس هذا التمييز هو التعرّف إليه يف اإلخوة الصغار، أّما مقياسه فهو خدمة  الخراف جيّ

املحبة.

ئات  ܀ الخراف هم من عملوا الصالحات، ونصيبهم امللكوت. أّما الجداء فهم من عملوا السيّ
ونصيبهم العذاب األبدي.

    أين وضْعُت نفيس أنا املؤمن املسيحي، أمع الخراف أم مع الجداء؟

܀ الرب يسوع موجود يف كّل إنسان، يف الجائع، يف العطشان ويف املريض إنّهم إخوتنا وطريُقنا 
للعبور إىل امللكوت.

نا نخدم الرّب من خاللهم؟ هل نعلُم أنّ

إجعل يا رب نصيبنا مع الخراف لننعم معك بامللكوت الساموّي. آمني

فرتة صمت وتأّمل (...)

األحد األخير من زمن الصليب: عيد يسوع الملك

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

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

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 الرّب (...) َنَضع نَوايانا بني 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 

(إرَحمنا.)

(٣ مّرات)

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 (...)

ْل  إقبَ ِتَك.  َمْعرِفَ ِطيِب  نَْرشِ  عىل  بالَغرْيَة  ِهَمَمَنا  واشَحْذ  بالتَقَوى،  ا  َن وبَ لُ قُ أللهم  ِقْظ  أَي

َنا،  يَن بَ ِفيام  ِة  والَخِطيئَ املَوِت  ُزُروَع  أُْحرُق  ُكَنا،  َملِ يَُسوُع  يا  يْك  إلَ عَناها  رَفَ الّتي  ا  َصالتََن

اَك  ايَ َوَعطَ َعِمَك  نِ عىل  والتسبيُح  الُشكراُن  َنا،  وِب لُ قُ ِل  َهياكِ َحَنايا  بَنَي  عاَل  تَ َوليَ

املَْجُد والُشكُر إىل األبد. َك  لَ ة،  ناِهيَ الالُمتَ

(من صلوات األحد ا�سابع من زمن ا�صليب، الفرض األنطو�، زمن ا�صليب - بترّصف)

ترتيلة الختام
ريّب عِظيَمٌة

الَقِديْر هنا  إلٰ يا  لُّ أَعاملِك،  َريّب َعِظيَمٌة كُ

ُك الُدهورْ. لُّ أَحكاِمَك، أَنَت َملِ َعدٌل َوَحقٌّ كُ

ُد اْسَمَك يا رَّب، َمْن ال يََخاُف قُدَسَك يا الله... جِّ َمْن ال مُيَ

ْنَحِني ألنَّ َمجَدَك َسرُيى َك َستَ لَ لُّ الُشعوِب  كُ

آمني. ويا،  لُ َهلِّ ويا  لُ َهلِّ ويا  لُ َهلِّ



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

املُؤِمنوَن  ُحَك  َسبِّ يُ َمْن  يا  ُصنا،  وُمَخلِّ إلُهنا  املَِسيُح  أيُّها 

َك  يبَ َصلِ إْجَعْل  َعة،  األربَ األقطاِر  يف  يبَك  بَصلِ واملُعرتِفوَن 

َك املُؤِمنَة وأوالدَها يف كلِّ َمكان،  ِحْصنا َمِنيًعا يَْحمي بيَعتَ

وس،  كَر إليَك وإىل أبيَك وروِحَك القدُّ إْهِد الَخاِطِئنَي فيَعرتِفوا بَخالِصَك، ونرفَع املَجَد والشُّ

اآلَن وإىل األبَد.

(من صلوات بدء خدمة قّداس ا�سبت يف زمن ا�صليب - كتاب القّداس املارو�)

تسبحة المالئكة
لِآلِب  أَملَجُد  ܀  َرش  البَ ِني  بَ لِ ُح  الصالِ والرَجاُء  الَسالُم  األرِض  وَعَىل  للِه يف األعايل  أَملَجُد  ܀ 

ِمي أَمجادََك  ِذيَع فَ يُ يَّ لِ ْح َشَفتَ ، افتَ ِد اآلبدين ܀ يا ربُّ واالبِن والُروِح الُقُدس َمْنُذ األَزَِل وإىل أَبَ

ّي، لِئّال  ِمي واحَفْظ َشَفتَ ِمي تََساِبيَحَك ܀ أُحرُس يا ربُّ فَ َم فَ رُيَنِّ ، لِ ْح َشَفتَيَّ ، افتَ ܀ يا ربُّ

ر يا ربُّ َمراِحَمَك ُمنُذ األزَل زال  أَعَمَل أَعامَل االثم ܀ أَذكُ لِبي إىل الكالِم السيِّئ فَ يَل قَ مَيِ

َخْدَمَة  ُت  بْ أَحبَ إيّن  ܀  َعَىل َحَسِب كَرثَِة رَحَمِتَك  ريِن  اذكُ ِل  بَ ها،  تُ اقَرتَف الّتي  آثاِمي  ِيل  ْر  تَذْكُ

ُحوا  ام ܀ َسبِّ وَل األيّ قِديُس طُ ، يَُحقُّ التَ يِتَك، يا ربُّ بَ وِل َمجِدَك  ܀ لِ يِتَك يا ربُّ وََمكاَن ُحلُ بَ

ا إىل األَبَد ܀أَملَجُد لآلِب  يَنا وَهَو الربُّ حقُّ َمْت َعلَ ْد َعظُ ُه قَ َمتَ ْع ، يا َجِميَع األَُمِم، ِألَنَّ نِ الربَّ

ِني البََرش. بَ ُح لِ واالبِن والُروِح الُقُدس، وعىل األرِض السالُم والرَجاُء الصالِ

ترتيلة األحد
لحن إنُونُو نُوهُرا رشيُرا (أليوَم أعظَُم األيّام)

وَق رُْحِب الَربَايا يْب فَ َة الَصلِ ما أَبَهى رايَ

آيًة للَنِرص الَعِجيْب ِضدَّ َرشِّ الَخَفايا

َرشْ َنا، صاَر الَنُرص للبَ يِب َربَّ بالَصلِ

وٌس! وَم: قُدُّ َها تَشُدو اليَ لُّ وَالُشُعوُب كُ

َفرْ! َك الظَ فاِديَنا، لَ

܀܀܀

يَعُة اإلمياْن ْت ِب اْن قالَ ايِن الَحنَّ يْب نَجَّ بالَصلِ

ْه ُه ابُن اإللٰ ْن أَبِْغي ِسوَاْه أَإللٰ أَلَحِبيْب لَ

ا َعِجيْب انً ربَ شاَد ِيفَّ َمْذبًَحا صاَر قُ

ْن أَِخيْب ْن أَبْرََحا َصاِمَدةً، لَ قاَل ِيل: لَ

يْب وَالَحيُّ ِيفَّ الَصلِ

܀܀܀

(من حلن ابلخور يف خدمة قّداس اجلمعة يف زمن ا�صليب -كتاب القّداس املارو�)

المزمور ٧٢ (٧١)
الِربِّ لَِشعِبَك وِباإلنصاِف  قِيضَ ِب َك ܀ فيَ ِك َعدلَ ِن املَلِ ِك ُحكَمَك والْب ُهمَّ، َهب لِلَملِ ܀ أللَّ

عِب يُنِصُفهم وبَنو  رًّا ܀ وُضعاُء الشَّ عِب َسالًما والتِّالُل ِب لِوَُضعائَك ܀ لِتَحِمِل الِجباُل لِلشَّ

مِس والَقَمر ِمن جيٍل إِىل جيل  الِموَن يَسَحقهم ܀ يَبقى تَحَت الشَّ َخلُِّصهم والظَّ املَساكنِي يُ

ُعمُّ  الُم يَ اِمه يُزِهر والسَّ ِر عىل الُعْشب وكالرَّذاِذ الَّذي يَسْقي األَرض ܀ الِربُّ يف أيَّ ܀ يَنزُِل كاملَطَ

هِر إِىل أَقايص األَرْض ܀ أماَمه أهُل  ُك ِمَن البَّحِر إِىل البَّحِر وِمَن النَّ إِىل أَن يَزوَل الَقَمر ܀ ومَيلِ

أَ  َة يؤدُّون وُملوُك َشبَ اَب يَلَحسون ܀ ُملوُك تَرْشيَش والُجُزِر الِجزيَ عون وأَْعداؤه الرتُّ ِة يَركَ الباِديَ

نِقُذ  يُ ألنَّه  ܀  يَخُدمون  ه  لَ األَمِم  كّل  يَسُجدون  ه  لَ املُلوِك  َجميُع  ܀  مون  يَقدِّ الَهدايا  أَ  وسبَ

َخلُِّص  َس الَّذي ِبال نَصري ܀ يَعِطُف عىل الَكسريِ واملِْسكني ويُ املِْسكنَي املُستَغيث والبائِ

ْعَط  لِم والُعنِف يَفتَدي نُفوَسهم ودَُمهم يف َعيَنيه مَثني لِيَحَي ويُ نُفوَس املَساكني ܀ ِمَن الظّ

الِبالد  يف  ُة  الِحنطَ رَِت  وَفُ ܀  بارِكونَه  يُ هاِر  النَّ واَل  وطَ لَه  يَْدعوَن  حنٍي  لِّ  كُ يف  ܀  أ  شبُ ذََهَب 

ها! ܀ بناَن إِذ أَخرََج مثارَه وأَزْهارَه وإِذ أَخرََجِت األَرُض ُعشبَ ومَتوََجت عىل ُرؤوِس الِجبال ܀ كلُ

األَُمُم  وتَُهَنئه  ها  كلُ األَرِض  ُل  بائِ قَ به  بارَُك  تَتَ ܀  يَدوم  مِس  الشَّ وتَحَت  يَكون  لِألبَد  إِسُمه 

اْسُمه  ِد  لِألَبَ وتَبارََك  ܀  وَحَده  الَعجائَب  ُع  انِ الصَّ إِْرسائيل  ُه  إِل ُه  اإلِل الرَّبُّ  تَبارََك  ܀  َجميُعها 

ها ِمن َمجِده آمني ثَُم آمني. ܀ املجُد لآلِب واالبِن والرُّوِح الُقُدِس،  املجيد ولتمتَلئ األَرُض كلُ

ِمَن اآلَن وإىل أبِد اآلِبِدين. آمني.

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

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

ِمْن رسالة اليوم (روم ٩/١٢-٢١)

َخرْي" الْ ِب ِب الَرشَّ  ِل اْغلِ َك، بَ بُ ْغلِ يَ "ال تَدَِع الَرشَّ 

     
                     

١٨١١               
  

َ العالََم بالَْحياة يِس مّتى الَّذي بَرشَّ ِمْن إِنجيِل َربِّنا يَسوَع املَِسيح للقدِّ

(متى ٣١/٢٥-٤٦)

َعرِْش  عىل  ْجلُِس  يَ َمَعُه،  َكِة  املَالئِ وَجِميُع  َمْجِدِه،  يف  اإلِنَْساِن  ُن  ابْ َجاَء  «َمتَى 

ُز الرَاِعي الِخرَاَف  يِّ اَم مُيَ ْعَضُهم ِمْن بَْعض، كَ بَ ُز  َميِّ يُ ِه َجِميُع األَُمم، فَ َديْ لَ َمْجِدِه. وتُْجَمُع 

لِلَّذيَن  ُك  املَلِ ُقوُل  يَ ٍذ  ِئ ِه. ِحيَن َوالِجَداَء َعْن ِشاَملِ ِه  يِن مَيِ الِخرَاَف َعْن  ِقيُم  الِجَداء. ويُ ِمَن 

أليَنِّ  الَعالَم؛  َشاِء  إِنْ ُذ  ْن ُم ُكم  لَ املَُعدَّ  ُكوَت  املَ�لَ رِثُوا  أيَب،  اَريك  ُمبَ ا  يَ وا،  تََعالَ ِه:  يِن مَيِ َعْن 

ا  انً وُعْريَ ُموين،  تُ آَويْ فَ ا  َغريبً ْنُت  وكُ ُمويِن،  تُ يْ َسَق فَ وَعِطْشُت  ُمويِن،  َعْمتُ أَطْ فَ ُجْعُت 

ا  يَ ائِلني:  قَ رَاُر  األَبْ ُه  ِجيبُ يُ ٍذ  ِئ ِحيَن إِّيل.  م  تُ َيْ أَت فَ وًسا  وَمْحبُ ُزرمُْتُويِن،  فَ وَمريًضا  َكَسْومُتُوين،  فَ

ا  َغريبً َناَك  رَأَيْ وَمتَى  َناك؟  َسَقيْ فَ َشاَن  َعطْ أَو  َعْمَناك،  أَطْ فَ ًعا  َجائِ َناَك  رَأَيْ َمتَى  رَّب، 

ِجيُب  يُ فَ يْك؟  إِلَ ا  َن َيْ أَت فَ وًسا  َمْحبُ أَو  َناَك َمريًضا  َكَسْونَاك؟ وَمتَى رَأَيْ فَ ا  انً ُعْريَ أَو  َناك،  آَويْ فَ

ِيل  فَ الِصَغار،  هؤُالِء  إِْخَويِت  ألََحِد  ُموُه  تُ َعِملْ َما  لُّ  كُ ُكم:  لَ وُل  أَقُ أَلَحقَّ  ُهم:  لَ ُقوُل  ويَ ُك  املَلِ

ِة  ِة املَُعدَّ ِديَّ اِر األَبَ ا َمالِعني، إِىل الَن يَ وا َعنِّي،  بُ ِه: إِذَْه لِلَّذيَن َعْن ِشاَملِ ُقوُل  يَ ثُمَّ  ُموه!  تُ َعِملْ

ا  َغريبً ْنُت  وكُ ُموين،  تُ يْ َسَق اَم  فَ وَعِطْشُت  ُمويِن،  َعْمتُ أَطْ اَم  فَ ُجْعُت  أليَنِّ  وُجُنوِدِه؛  يَس  لِ إلِبْ

ُزرمُْتُويِن! اَم  فَ وًسا  َسْومُتُويِن، وَمِريًضا وَمْحبُ اَم كَ فَ ا  انً ُمويِن، وُعْريَ تُ آَويْ اَم  فَ

anteliasdiocese.com

٥

ا  َشاَن أَْو َغِريبً ًعا أَْو َعطْ َناَك جاَئِ ا رَّب، َمتَى رَأَيْ ائِلني: يَ ًضا قَ ُه هؤُالِء أَيْ ِجيبُ ٍذ يُ ِئ ِحيَن

ْم  لُّ َما لَ ُكم: كُ وُل لَ ائِالً: أَلَحقَّ أَقُ ُهم ِق ِجيبُ ٍذ يُ ِئ وًسا وَما َخَدْمَناك؟ ِحيَن أَو َمريًضا أَو َمْحبُ

رَاُر  ِدّي، واألَبْ الَعَذاِب األَبَ إِىل  ْذَهُب هؤُالِء  وه. ويَ تَْعَملُ ْم  لَ فِيل  الِصَغار،  وُه ألََحِد هؤُالِء  تَْعَملُ

ِديَّة». اِة األَبَ الَحيَ إِىل 

 بعُض األفكاِر للتأّمِل

(كتابة الخوري جورج الوون)

ة ال ننىس يا رب أنَّ معك ال يُحسب الزمان بطولِه أو  ܀ يف األحد األخري من السنة الطقسيّ
بُقرصِه بل بالحب الّذي نجّسده يف حياتنا. 

ز فيها  ܀ يف إنجيل الدينونة العاّمة يظهر ابن اإلنسان الرّاعي الّذي  يعود ملِكاً ململكٍة مييّ
داً وأساس هذا التمييز هو التعرّف إليه يف اإلخوة الصغار، أّما مقياسه فهو خدمة  الخراف جيّ

املحبة.

ئات  ܀ الخراف هم من عملوا الصالحات، ونصيبهم امللكوت. أّما الجداء فهم من عملوا السيّ
ونصيبهم العذاب األبدي.

    أين وضْعُت نفيس أنا املؤمن املسيحي، أمع الخراف أم مع الجداء؟

܀ الرب يسوع موجود يف كّل إنسان، يف الجائع، يف العطشان ويف املريض إنّهم إخوتنا وطريُقنا 
للعبور إىل امللكوت.

نا نخدم الرّب من خاللهم؟ هل نعلُم أنّ

إجعل يا رب نصيبنا مع الخراف لننعم معك بامللكوت الساموّي. آمني

فرتة صمت وتأّمل (...)

األحد األخير من زمن الصليب: عيد يسوع الملك

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

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

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 الرّب (...) َنَضع نَوايانا بني 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 

(إرَحمنا.)

(٣ مّرات)

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 (...)

ْل  إقبَ ِتَك.  َمْعرِفَ ِطيِب  نَْرشِ  عىل  بالَغرْيَة  ِهَمَمَنا  واشَحْذ  بالتَقَوى،  ا  َن وبَ لُ قُ أللهم  ِقْظ  أَي

َنا،  يَن بَ ِفيام  ِة  والَخِطيئَ املَوِت  ُزُروَع  أُْحرُق  ُكَنا،  َملِ يَُسوُع  يا  يْك  إلَ عَناها  رَفَ الّتي  ا  َصالتََن

اَك  ايَ َوَعطَ َعِمَك  نِ عىل  والتسبيُح  الُشكراُن  َنا،  وِب لُ قُ ِل  َهياكِ َحَنايا  بَنَي  عاَل  تَ َوليَ

املَْجُد والُشكُر إىل األبد. َك  لَ ة،  ناِهيَ الالُمتَ

(من صلوات األحد ا�سابع من زمن ا�صليب، الفرض األنطو�، زمن ا�صليب - بترّصف)

ترتيلة الختام
ريّب عِظيَمٌة

الَقِديْر هنا  إلٰ يا  لُّ أَعاملِك،  َريّب َعِظيَمٌة كُ

ُك الُدهورْ. لُّ أَحكاِمَك، أَنَت َملِ َعدٌل َوَحقٌّ كُ

ُد اْسَمَك يا رَّب، َمْن ال يََخاُف قُدَسَك يا الله... جِّ َمْن ال مُيَ

ْنَحِني ألنَّ َمجَدَك َسرُيى َك َستَ لَ لُّ الُشعوِب  كُ

آمني. ويا،  لُ َهلِّ ويا  لُ َهلِّ ويا  لُ َهلِّ



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

املُؤِمنوَن  ُحَك  َسبِّ يُ َمْن  يا  ُصنا،  وُمَخلِّ إلُهنا  املَِسيُح  أيُّها 

َك  يبَ َصلِ إْجَعْل  َعة،  األربَ األقطاِر  يف  يبَك  بَصلِ واملُعرتِفوَن 

َك املُؤِمنَة وأوالدَها يف كلِّ َمكان،  ِحْصنا َمِنيًعا يَْحمي بيَعتَ

وس،  كَر إليَك وإىل أبيَك وروِحَك القدُّ إْهِد الَخاِطِئنَي فيَعرتِفوا بَخالِصَك، ونرفَع املَجَد والشُّ

اآلَن وإىل األبَد.

(من صلوات بدء خدمة قّداس ا�سبت يف زمن ا�صليب - كتاب القّداس املارو�)

تسبحة المالئكة
لِآلِب  أَملَجُد  ܀  َرش  البَ ِني  بَ لِ ُح  الصالِ والرَجاُء  الَسالُم  األرِض  وَعَىل  للِه يف األعايل  أَملَجُد  ܀ 

ِمي أَمجادََك  ِذيَع فَ يُ يَّ لِ ْح َشَفتَ ، افتَ ِد اآلبدين ܀ يا ربُّ واالبِن والُروِح الُقُدس َمْنُذ األَزَِل وإىل أَبَ

ّي، لِئّال  ِمي واحَفْظ َشَفتَ ِمي تََساِبيَحَك ܀ أُحرُس يا ربُّ فَ َم فَ رُيَنِّ ، لِ ْح َشَفتَيَّ ، افتَ ܀ يا ربُّ

ر يا ربُّ َمراِحَمَك ُمنُذ األزَل زال  أَعَمَل أَعامَل االثم ܀ أَذكُ لِبي إىل الكالِم السيِّئ فَ يَل قَ مَيِ

َخْدَمَة  ُت  بْ أَحبَ إيّن  ܀  َعَىل َحَسِب كَرثَِة رَحَمِتَك  ريِن  اذكُ ِل  بَ ها،  تُ اقَرتَف الّتي  آثاِمي  ِيل  ْر  تَذْكُ

ُحوا  ام ܀ َسبِّ وَل األيّ قِديُس طُ ، يَُحقُّ التَ يِتَك، يا ربُّ بَ وِل َمجِدَك  ܀ لِ يِتَك يا ربُّ وََمكاَن ُحلُ بَ

ا إىل األَبَد ܀أَملَجُد لآلِب  يَنا وَهَو الربُّ حقُّ َمْت َعلَ ْد َعظُ ُه قَ َمتَ ْع ، يا َجِميَع األَُمِم، ِألَنَّ نِ الربَّ

ِني البََرش. بَ ُح لِ واالبِن والُروِح الُقُدس، وعىل األرِض السالُم والرَجاُء الصالِ

ترتيلة األحد
لحن إنُونُو نُوهُرا رشيُرا (أليوَم أعظَُم األيّام)

وَق رُْحِب الَربَايا يْب فَ َة الَصلِ ما أَبَهى رايَ

آيًة للَنِرص الَعِجيْب ِضدَّ َرشِّ الَخَفايا

َرشْ َنا، صاَر الَنُرص للبَ يِب َربَّ بالَصلِ

وٌس! وَم: قُدُّ َها تَشُدو اليَ لُّ وَالُشُعوُب كُ

َفرْ! َك الظَ فاِديَنا، لَ

܀܀܀

يَعُة اإلمياْن ْت ِب اْن قالَ ايِن الَحنَّ يْب نَجَّ بالَصلِ

ْه ُه ابُن اإللٰ ْن أَبِْغي ِسوَاْه أَإللٰ أَلَحِبيْب لَ

ا َعِجيْب انً ربَ شاَد ِيفَّ َمْذبًَحا صاَر قُ

ْن أَِخيْب ْن أَبْرََحا َصاِمَدةً، لَ قاَل ِيل: لَ

يْب وَالَحيُّ ِيفَّ الَصلِ

܀܀܀

(من حلن ابلخور يف خدمة قّداس اجلمعة يف زمن ا�صليب -كتاب القّداس املارو�)

المزمور ٧٢ (٧١)
الِربِّ لَِشعِبَك وِباإلنصاِف  قِيضَ ِب َك ܀ فيَ ِك َعدلَ ِن املَلِ ِك ُحكَمَك والْب ُهمَّ، َهب لِلَملِ ܀ أللَّ

عِب يُنِصُفهم وبَنو  رًّا ܀ وُضعاُء الشَّ عِب َسالًما والتِّالُل ِب لِوَُضعائَك ܀ لِتَحِمِل الِجباُل لِلشَّ

مِس والَقَمر ِمن جيٍل إِىل جيل  الِموَن يَسَحقهم ܀ يَبقى تَحَت الشَّ َخلُِّصهم والظَّ املَساكنِي يُ

ُعمُّ  الُم يَ اِمه يُزِهر والسَّ ِر عىل الُعْشب وكالرَّذاِذ الَّذي يَسْقي األَرض ܀ الِربُّ يف أيَّ ܀ يَنزُِل كاملَطَ

هِر إِىل أَقايص األَرْض ܀ أماَمه أهُل  ُك ِمَن البَّحِر إِىل البَّحِر وِمَن النَّ إِىل أَن يَزوَل الَقَمر ܀ ومَيلِ

أَ  َة يؤدُّون وُملوُك َشبَ اَب يَلَحسون ܀ ُملوُك تَرْشيَش والُجُزِر الِجزيَ عون وأَْعداؤه الرتُّ ِة يَركَ الباِديَ

نِقُذ  يُ ألنَّه  ܀  يَخُدمون  ه  لَ األَمِم  كّل  يَسُجدون  ه  لَ املُلوِك  َجميُع  ܀  مون  يَقدِّ الَهدايا  أَ  وسبَ

َخلُِّص  َس الَّذي ِبال نَصري ܀ يَعِطُف عىل الَكسريِ واملِْسكني ويُ املِْسكنَي املُستَغيث والبائِ

ْعَط  لِم والُعنِف يَفتَدي نُفوَسهم ودَُمهم يف َعيَنيه مَثني لِيَحَي ويُ نُفوَس املَساكني ܀ ِمَن الظّ

الِبالد  يف  ُة  الِحنطَ رَِت  وَفُ ܀  بارِكونَه  يُ هاِر  النَّ واَل  وطَ لَه  يَْدعوَن  حنٍي  لِّ  كُ يف  ܀  أ  شبُ ذََهَب 

ها! ܀ بناَن إِذ أَخرََج مثارَه وأَزْهارَه وإِذ أَخرََجِت األَرُض ُعشبَ ومَتوََجت عىل ُرؤوِس الِجبال ܀ كلُ

األَُمُم  وتَُهَنئه  ها  كلُ األَرِض  ُل  بائِ قَ به  بارَُك  تَتَ ܀  يَدوم  مِس  الشَّ وتَحَت  يَكون  لِألبَد  إِسُمه 

اْسُمه  ِد  لِألَبَ وتَبارََك  ܀  وَحَده  الَعجائَب  ُع  انِ الصَّ إِْرسائيل  ُه  إِل ُه  اإلِل الرَّبُّ  تَبارََك  ܀  َجميُعها 

ها ِمن َمجِده آمني ثَُم آمني. ܀ املجُد لآلِب واالبِن والرُّوِح الُقُدِس،  املجيد ولتمتَلئ األَرُض كلُ

ِمَن اآلَن وإىل أبِد اآلِبِدين. آمني.

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

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

ِمْن رسالة اليوم (روم ٩/١٢-٢١)

َخرْي" الْ ِب ِب الَرشَّ  ِل اْغلِ َك، بَ بُ ْغلِ يَ "ال تَدَِع الَرشَّ 

     
                     

١٨١١               
  

َ العالََم بالَْحياة يِس مّتى الَّذي بَرشَّ ِمْن إِنجيِل َربِّنا يَسوَع املَِسيح للقدِّ

(متى ٣١/٢٥-٤٦)

َعرِْش  عىل  ْجلُِس  يَ َمَعُه،  َكِة  املَالئِ وَجِميُع  َمْجِدِه،  يف  اإلِنَْساِن  ُن  ابْ َجاَء  «َمتَى 

ُز الرَاِعي الِخرَاَف  يِّ اَم مُيَ ْعَضُهم ِمْن بَْعض، كَ بَ ُز  َميِّ يُ ِه َجِميُع األَُمم، فَ َديْ لَ َمْجِدِه. وتُْجَمُع 

لِلَّذيَن  ُك  املَلِ ُقوُل  يَ ٍذ  ِئ ِه. ِحيَن َوالِجَداَء َعْن ِشاَملِ ِه  يِن مَيِ الِخرَاَف َعْن  ِقيُم  الِجَداء. ويُ ِمَن 

أليَنِّ  الَعالَم؛  َشاِء  إِنْ ُذ  ْن ُم ُكم  لَ املَُعدَّ  ُكوَت  املَ�لَ رِثُوا  أيَب،  اَريك  ُمبَ ا  يَ وا،  تََعالَ ِه:  يِن مَيِ َعْن 

ا  انً وُعْريَ ُموين،  تُ آَويْ فَ ا  َغريبً ْنُت  وكُ ُمويِن،  تُ يْ َسَق فَ وَعِطْشُت  ُمويِن،  َعْمتُ أَطْ فَ ُجْعُت 

ا  يَ ائِلني:  قَ رَاُر  األَبْ ُه  ِجيبُ يُ ٍذ  ِئ ِحيَن إِّيل.  م  تُ َيْ أَت فَ وًسا  وَمْحبُ ُزرمُْتُويِن،  فَ وَمريًضا  َكَسْومُتُوين،  فَ

ا  َغريبً َناَك  رَأَيْ وَمتَى  َناك؟  َسَقيْ فَ َشاَن  َعطْ أَو  َعْمَناك،  أَطْ فَ ًعا  َجائِ َناَك  رَأَيْ َمتَى  رَّب، 

ِجيُب  يُ فَ يْك؟  إِلَ ا  َن َيْ أَت فَ وًسا  َمْحبُ أَو  َناَك َمريًضا  َكَسْونَاك؟ وَمتَى رَأَيْ فَ ا  انً ُعْريَ أَو  َناك،  آَويْ فَ

ِيل  فَ الِصَغار،  هؤُالِء  إِْخَويِت  ألََحِد  ُموُه  تُ َعِملْ َما  لُّ  كُ ُكم:  لَ وُل  أَقُ أَلَحقَّ  ُهم:  لَ ُقوُل  ويَ ُك  املَلِ

ِة  ِة املَُعدَّ ِديَّ اِر األَبَ ا َمالِعني، إِىل الَن يَ وا َعنِّي،  بُ ِه: إِذَْه لِلَّذيَن َعْن ِشاَملِ ُقوُل  يَ ثُمَّ  ُموه!  تُ َعِملْ

ا  َغريبً ْنُت  وكُ ُموين،  تُ يْ َسَق اَم  فَ وَعِطْشُت  ُمويِن،  َعْمتُ أَطْ اَم  فَ ُجْعُت  أليَنِّ  وُجُنوِدِه؛  يَس  لِ إلِبْ

ُزرمُْتُويِن! اَم  فَ وًسا  َسْومُتُويِن، وَمِريًضا وَمْحبُ اَم كَ فَ ا  انً ُمويِن، وُعْريَ تُ آَويْ اَم  فَ

ا  َشاَن أَْو َغِريبً ًعا أَْو َعطْ َناَك جاَئِ ا رَّب، َمتَى رَأَيْ ائِلني: يَ ًضا قَ ُه هؤُالِء أَيْ ِجيبُ ٍذ يُ ِئ ِحيَن

ْم  لُّ َما لَ ُكم: كُ وُل لَ ائِالً: أَلَحقَّ أَقُ ُهم ِق ِجيبُ ٍذ يُ ِئ وًسا وَما َخَدْمَناك؟ ِحيَن أَو َمريًضا أَو َمْحبُ

رَاُر  ِدّي، واألَبْ الَعَذاِب األَبَ إِىل  ْذَهُب هؤُالِء  وه. ويَ تَْعَملُ ْم  لَ فِيل  الِصَغار،  وُه ألََحِد هؤُالِء  تَْعَملُ

ِديَّة». اِة األَبَ الَحيَ إِىل 

 بعُض األفكاِر للتأّمِل

(كتابة الخوري جورج الوون)

ة ال ننىس يا رب أنَّ معك ال يُحسب الزمان بطولِه أو  ܀ يف األحد األخري من السنة الطقسيّ
بُقرصِه بل بالحب الّذي نجّسده يف حياتنا. 

ز فيها  ܀ يف إنجيل الدينونة العاّمة يظهر ابن اإلنسان الرّاعي الّذي  يعود ملِكاً ململكٍة مييّ
داً وأساس هذا التمييز هو التعرّف إليه يف اإلخوة الصغار، أّما مقياسه فهو خدمة  الخراف جيّ

املحبة.

ئات  ܀ الخراف هم من عملوا الصالحات، ونصيبهم امللكوت. أّما الجداء فهم من عملوا السيّ
ونصيبهم العذاب األبدي.

    أين وضْعُت نفيس أنا املؤمن املسيحي، أمع الخراف أم مع الجداء؟

܀ الرب يسوع موجود يف كّل إنسان، يف الجائع، يف العطشان ويف املريض إنّهم إخوتنا وطريُقنا 
للعبور إىل امللكوت.

نا نخدم الرّب من خاللهم؟ هل نعلُم أنّ

إجعل يا رب نصيبنا مع الخراف لننعم معك بامللكوت الساموّي. آمني

فرتة صمت وتأّمل (...)
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٦ األحد األخير من زمن الصليب: عيد يسوع الملك

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

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

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 الرّب (...) َنَضع نَوايانا بني 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 

(إرَحمنا.)

(٣ مّرات)

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 (...)

ْل  إقبَ ِتَك.  َمْعرِفَ ِطيِب  نَْرشِ  عىل  بالَغرْيَة  ِهَمَمَنا  واشَحْذ  بالتَقَوى،  ا  َن وبَ لُ قُ أللهم  ِقْظ  أَي

َنا،  يَن بَ ِفيام  ِة  والَخِطيئَ املَوِت  ُزُروَع  أُْحرُق  ُكَنا،  َملِ يَُسوُع  يا  يْك  إلَ عَناها  رَفَ الّتي  ا  َصالتََن

اَك  ايَ َوَعطَ َعِمَك  نِ عىل  والتسبيُح  الُشكراُن  َنا،  وِب لُ قُ ِل  َهياكِ َحَنايا  بَنَي  عاَل  تَ َوليَ

املَْجُد والُشكُر إىل األبد. َك  لَ ة،  ناِهيَ الالُمتَ

(من صلوات األحد ا�سابع من زمن ا�صليب، الفرض األنطو�، زمن ا�صليب - بترّصف)

ترتيلة الختام
ريّب عِظيَمٌة

الَقِديْر هنا  إلٰ يا  لُّ أَعاملِك،  َريّب َعِظيَمٌة كُ

ُك الُدهورْ. لُّ أَحكاِمَك، أَنَت َملِ َعدٌل َوَحقٌّ كُ

ُد اْسَمَك يا رَّب، َمْن ال يََخاُف قُدَسَك يا الله... جِّ َمْن ال مُيَ

ْنَحِني ألنَّ َمجَدَك َسرُيى َك َستَ لَ لُّ الُشعوِب  كُ

آمني. ويا،  لُ َهلِّ ويا  لُ َهلِّ ويا  لُ َهلِّ



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

املُؤِمنوَن  ُحَك  َسبِّ يُ َمْن  يا  ُصنا،  وُمَخلِّ إلُهنا  املَِسيُح  أيُّها 

َك  يبَ َصلِ إْجَعْل  َعة،  األربَ األقطاِر  يف  يبَك  بَصلِ واملُعرتِفوَن 

َك املُؤِمنَة وأوالدَها يف كلِّ َمكان،  ِحْصنا َمِنيًعا يَْحمي بيَعتَ

وس،  كَر إليَك وإىل أبيَك وروِحَك القدُّ إْهِد الَخاِطِئنَي فيَعرتِفوا بَخالِصَك، ونرفَع املَجَد والشُّ

اآلَن وإىل األبَد.

(من صلوات بدء خدمة قّداس ا�سبت يف زمن ا�صليب - كتاب القّداس املارو�)

تسبحة المالئكة
لِآلِب  أَملَجُد  ܀  َرش  البَ ِني  بَ لِ ُح  الصالِ والرَجاُء  الَسالُم  األرِض  وَعَىل  للِه يف األعايل  أَملَجُد  ܀ 

ِمي أَمجادََك  ِذيَع فَ يُ يَّ لِ ْح َشَفتَ ، افتَ ِد اآلبدين ܀ يا ربُّ واالبِن والُروِح الُقُدس َمْنُذ األَزَِل وإىل أَبَ

ّي، لِئّال  ِمي واحَفْظ َشَفتَ ِمي تََساِبيَحَك ܀ أُحرُس يا ربُّ فَ َم فَ رُيَنِّ ، لِ ْح َشَفتَيَّ ، افتَ ܀ يا ربُّ

ر يا ربُّ َمراِحَمَك ُمنُذ األزَل زال  أَعَمَل أَعامَل االثم ܀ أَذكُ لِبي إىل الكالِم السيِّئ فَ يَل قَ مَيِ

َخْدَمَة  ُت  بْ أَحبَ إيّن  ܀  َعَىل َحَسِب كَرثَِة رَحَمِتَك  ريِن  اذكُ ِل  بَ ها،  تُ اقَرتَف الّتي  آثاِمي  ِيل  ْر  تَذْكُ

ُحوا  ام ܀ َسبِّ وَل األيّ قِديُس طُ ، يَُحقُّ التَ يِتَك، يا ربُّ بَ وِل َمجِدَك  ܀ لِ يِتَك يا ربُّ وََمكاَن ُحلُ بَ

ا إىل األَبَد ܀أَملَجُد لآلِب  يَنا وَهَو الربُّ حقُّ َمْت َعلَ ْد َعظُ ُه قَ َمتَ ْع ، يا َجِميَع األَُمِم، ِألَنَّ نِ الربَّ

ِني البََرش. بَ ُح لِ واالبِن والُروِح الُقُدس، وعىل األرِض السالُم والرَجاُء الصالِ

ترتيلة األحد
لحن إنُونُو نُوهُرا رشيُرا (أليوَم أعظَُم األيّام)

وَق رُْحِب الَربَايا يْب فَ َة الَصلِ ما أَبَهى رايَ

آيًة للَنِرص الَعِجيْب ِضدَّ َرشِّ الَخَفايا

َرشْ َنا، صاَر الَنُرص للبَ يِب َربَّ بالَصلِ

وٌس! وَم: قُدُّ َها تَشُدو اليَ لُّ وَالُشُعوُب كُ

َفرْ! َك الظَ فاِديَنا، لَ

܀܀܀

يَعُة اإلمياْن ْت ِب اْن قالَ ايِن الَحنَّ يْب نَجَّ بالَصلِ

ْه ُه ابُن اإللٰ ْن أَبِْغي ِسوَاْه أَإللٰ أَلَحِبيْب لَ

ا َعِجيْب انً ربَ شاَد ِيفَّ َمْذبًَحا صاَر قُ

ْن أَِخيْب ْن أَبْرََحا َصاِمَدةً، لَ قاَل ِيل: لَ

يْب وَالَحيُّ ِيفَّ الَصلِ

܀܀܀

(من حلن ابلخور يف خدمة قّداس اجلمعة يف زمن ا�صليب -كتاب القّداس املارو�)

المزمور ٧٢ (٧١)
الِربِّ لَِشعِبَك وِباإلنصاِف  قِيضَ ِب َك ܀ فيَ ِك َعدلَ ِن املَلِ ِك ُحكَمَك والْب ُهمَّ، َهب لِلَملِ ܀ أللَّ

عِب يُنِصُفهم وبَنو  رًّا ܀ وُضعاُء الشَّ عِب َسالًما والتِّالُل ِب لِوَُضعائَك ܀ لِتَحِمِل الِجباُل لِلشَّ

مِس والَقَمر ِمن جيٍل إِىل جيل  الِموَن يَسَحقهم ܀ يَبقى تَحَت الشَّ َخلُِّصهم والظَّ املَساكنِي يُ

ُعمُّ  الُم يَ اِمه يُزِهر والسَّ ِر عىل الُعْشب وكالرَّذاِذ الَّذي يَسْقي األَرض ܀ الِربُّ يف أيَّ ܀ يَنزُِل كاملَطَ

هِر إِىل أَقايص األَرْض ܀ أماَمه أهُل  ُك ِمَن البَّحِر إِىل البَّحِر وِمَن النَّ إِىل أَن يَزوَل الَقَمر ܀ ومَيلِ

أَ  َة يؤدُّون وُملوُك َشبَ اَب يَلَحسون ܀ ُملوُك تَرْشيَش والُجُزِر الِجزيَ عون وأَْعداؤه الرتُّ ِة يَركَ الباِديَ

نِقُذ  يُ ألنَّه  ܀  يَخُدمون  ه  لَ األَمِم  كّل  يَسُجدون  ه  لَ املُلوِك  َجميُع  ܀  مون  يَقدِّ الَهدايا  أَ  وسبَ

َخلُِّص  َس الَّذي ِبال نَصري ܀ يَعِطُف عىل الَكسريِ واملِْسكني ويُ املِْسكنَي املُستَغيث والبائِ

ْعَط  لِم والُعنِف يَفتَدي نُفوَسهم ودَُمهم يف َعيَنيه مَثني لِيَحَي ويُ نُفوَس املَساكني ܀ ِمَن الظّ

الِبالد  يف  ُة  الِحنطَ رَِت  وَفُ ܀  بارِكونَه  يُ هاِر  النَّ واَل  وطَ لَه  يَْدعوَن  حنٍي  لِّ  كُ يف  ܀  أ  شبُ ذََهَب 

ها! ܀ بناَن إِذ أَخرََج مثارَه وأَزْهارَه وإِذ أَخرََجِت األَرُض ُعشبَ ومَتوََجت عىل ُرؤوِس الِجبال ܀ كلُ

األَُمُم  وتَُهَنئه  ها  كلُ األَرِض  ُل  بائِ قَ به  بارَُك  تَتَ ܀  يَدوم  مِس  الشَّ وتَحَت  يَكون  لِألبَد  إِسُمه 

اْسُمه  ِد  لِألَبَ وتَبارََك  ܀  وَحَده  الَعجائَب  ُع  انِ الصَّ إِْرسائيل  ُه  إِل ُه  اإلِل الرَّبُّ  تَبارََك  ܀  َجميُعها 

ها ِمن َمجِده آمني ثَُم آمني. ܀ املجُد لآلِب واالبِن والرُّوِح الُقُدِس،  املجيد ولتمتَلئ األَرُض كلُ

ِمَن اآلَن وإىل أبِد اآلِبِدين. آمني.

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

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

ِمْن رسالة اليوم (روم ٩/١٢-٢١)

َخرْي" الْ ِب ِب الَرشَّ  ِل اْغلِ َك، بَ بُ ْغلِ يَ "ال تَدَِع الَرشَّ 

     
                     

١٨١١               
  

َ العالََم بالَْحياة يِس مّتى الَّذي بَرشَّ ِمْن إِنجيِل َربِّنا يَسوَع املَِسيح للقدِّ

(متى ٣١/٢٥-٤٦)

َعرِْش  عىل  ْجلُِس  يَ َمَعُه،  َكِة  املَالئِ وَجِميُع  َمْجِدِه،  يف  اإلِنَْساِن  ُن  ابْ َجاَء  «َمتَى 

ُز الرَاِعي الِخرَاَف  يِّ اَم مُيَ ْعَضُهم ِمْن بَْعض، كَ بَ ُز  َميِّ يُ ِه َجِميُع األَُمم، فَ َديْ لَ َمْجِدِه. وتُْجَمُع 

لِلَّذيَن  ُك  املَلِ ُقوُل  يَ ٍذ  ِئ ِه. ِحيَن َوالِجَداَء َعْن ِشاَملِ ِه  يِن مَيِ الِخرَاَف َعْن  ِقيُم  الِجَداء. ويُ ِمَن 

أليَنِّ  الَعالَم؛  َشاِء  إِنْ ُذ  ْن ُم ُكم  لَ املَُعدَّ  ُكوَت  املَ�لَ رِثُوا  أيَب،  اَريك  ُمبَ ا  يَ وا،  تََعالَ ِه:  يِن مَيِ َعْن 

ا  انً وُعْريَ ُموين،  تُ آَويْ فَ ا  َغريبً ْنُت  وكُ ُمويِن،  تُ يْ َسَق فَ وَعِطْشُت  ُمويِن،  َعْمتُ أَطْ فَ ُجْعُت 

ا  يَ ائِلني:  قَ رَاُر  األَبْ ُه  ِجيبُ يُ ٍذ  ِئ ِحيَن إِّيل.  م  تُ َيْ أَت فَ وًسا  وَمْحبُ ُزرمُْتُويِن،  فَ وَمريًضا  َكَسْومُتُوين،  فَ

ا  َغريبً َناَك  رَأَيْ وَمتَى  َناك؟  َسَقيْ فَ َشاَن  َعطْ أَو  َعْمَناك،  أَطْ فَ ًعا  َجائِ َناَك  رَأَيْ َمتَى  رَّب، 

ِجيُب  يُ فَ يْك؟  إِلَ ا  َن َيْ أَت فَ وًسا  َمْحبُ أَو  َناَك َمريًضا  َكَسْونَاك؟ وَمتَى رَأَيْ فَ ا  انً ُعْريَ أَو  َناك،  آَويْ فَ

ِيل  فَ الِصَغار،  هؤُالِء  إِْخَويِت  ألََحِد  ُموُه  تُ َعِملْ َما  لُّ  كُ ُكم:  لَ وُل  أَقُ أَلَحقَّ  ُهم:  لَ ُقوُل  ويَ ُك  املَلِ

ِة  ِة املَُعدَّ ِديَّ اِر األَبَ ا َمالِعني، إِىل الَن يَ وا َعنِّي،  بُ ِه: إِذَْه لِلَّذيَن َعْن ِشاَملِ ُقوُل  يَ ثُمَّ  ُموه!  تُ َعِملْ

ا  َغريبً ْنُت  وكُ ُموين،  تُ يْ َسَق اَم  فَ وَعِطْشُت  ُمويِن،  َعْمتُ أَطْ اَم  فَ ُجْعُت  أليَنِّ  وُجُنوِدِه؛  يَس  لِ إلِبْ

ُزرمُْتُويِن! اَم  فَ وًسا  َسْومُتُويِن، وَمِريًضا وَمْحبُ اَم كَ فَ ا  انً ُمويِن، وُعْريَ تُ آَويْ اَم  فَ

ا  َشاَن أَْو َغِريبً ًعا أَْو َعطْ َناَك جاَئِ ا رَّب، َمتَى رَأَيْ ائِلني: يَ ًضا قَ ُه هؤُالِء أَيْ ِجيبُ ٍذ يُ ِئ ِحيَن

ْم  لُّ َما لَ ُكم: كُ وُل لَ ائِالً: أَلَحقَّ أَقُ ُهم ِق ِجيبُ ٍذ يُ ِئ وًسا وَما َخَدْمَناك؟ ِحيَن أَو َمريًضا أَو َمْحبُ

رَاُر  ِدّي، واألَبْ الَعَذاِب األَبَ إِىل  ْذَهُب هؤُالِء  وه. ويَ تَْعَملُ ْم  لَ فِيل  الِصَغار،  وُه ألََحِد هؤُالِء  تَْعَملُ

ِديَّة». اِة األَبَ الَحيَ إِىل 

 بعُض األفكاِر للتأّمِل

(كتابة الخوري جورج الوون)

ة ال ننىس يا رب أنَّ معك ال يُحسب الزمان بطولِه أو  ܀ يف األحد األخري من السنة الطقسيّ
بُقرصِه بل بالحب الّذي نجّسده يف حياتنا. 

ز فيها  ܀ يف إنجيل الدينونة العاّمة يظهر ابن اإلنسان الرّاعي الّذي  يعود ملِكاً ململكٍة مييّ
داً وأساس هذا التمييز هو التعرّف إليه يف اإلخوة الصغار، أّما مقياسه فهو خدمة  الخراف جيّ

املحبة.

ئات  ܀ الخراف هم من عملوا الصالحات، ونصيبهم امللكوت. أّما الجداء فهم من عملوا السيّ
ونصيبهم العذاب األبدي.

    أين وضْعُت نفيس أنا املؤمن املسيحي، أمع الخراف أم مع الجداء؟

܀ الرب يسوع موجود يف كّل إنسان، يف الجائع، يف العطشان ويف املريض إنّهم إخوتنا وطريُقنا 
للعبور إىل امللكوت.

نا نخدم الرّب من خاللهم؟ هل نعلُم أنّ

إجعل يا رب نصيبنا مع الخراف لننعم معك بامللكوت الساموّي. آمني

فرتة صمت وتأّمل (...)

anteliasdiocese.com

٧ األحد األخير من زمن الصليب: عيد يسوع الملك

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

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

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 الرّب (...) َنَضع نَوايانا بني 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 

(إرَحمنا.)

(٣ مّرات)

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 (...)

ْل  إقبَ ِتَك.  َمْعرِفَ ِطيِب  نَْرشِ  عىل  بالَغرْيَة  ِهَمَمَنا  واشَحْذ  بالتَقَوى،  ا  َن وبَ لُ قُ أللهم  ِقْظ  أَي

َنا،  يَن بَ ِفيام  ِة  والَخِطيئَ املَوِت  ُزُروَع  أُْحرُق  ُكَنا،  َملِ يَُسوُع  يا  يْك  إلَ عَناها  رَفَ الّتي  ا  َصالتََن

اَك  ايَ َوَعطَ َعِمَك  نِ عىل  والتسبيُح  الُشكراُن  َنا،  وِب لُ قُ ِل  َهياكِ َحَنايا  بَنَي  عاَل  تَ َوليَ

املَْجُد والُشكُر إىل األبد. َك  لَ ة،  ناِهيَ الالُمتَ

(من صلوات األحد ا�سابع من زمن ا�صليب، الفرض األنطو�، زمن ا�صليب - بترّصف)

ترتيلة الختام
ريّب عِظيَمٌة

الَقِديْر هنا  إلٰ يا  لُّ أَعاملِك،  َريّب َعِظيَمٌة كُ

ُك الُدهورْ. لُّ أَحكاِمَك، أَنَت َملِ َعدٌل َوَحقٌّ كُ

ُد اْسَمَك يا رَّب، َمْن ال يََخاُف قُدَسَك يا الله... جِّ َمْن ال مُيَ

ْنَحِني ألنَّ َمجَدَك َسرُيى َك َستَ لَ لُّ الُشعوِب  كُ

آمني. ويا،  لُ َهلِّ ويا  لُ َهلِّ ويا  لُ َهلِّ


