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األحد التاسع من زمن العنصرة
ا�رسول ي�رز بامللكوت
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وقفة روحّية أسبوعّية من تحضير أبرشّية أنطلياس المارونّية

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

َم  َعلِّ يُ لِ وَس  الُقدُّ ُروَحَك  أَرَسلَت  َقد  لَ الساموّي،  اآلُب  أيُّها 

ا  َن عاُشوا ِخربََة َربِّ لَّ يشٍء يف شأِن ابِنَك الَحِبيب، فَ التالِميَذ كُ

يم  َنادُوَن بالبُرشَى يف أورَشلِ ُعوا يُ ا، واندفَ ِم َحيًّ يَُسوع القائِ

َن البَرشَى،  ُنعلِ َها، فَ لَك الِخربََة َعيَن وَم تِ ا اليَ د ِفيَن ِة والساِمرَِة حتّى أَقَاِيص األرض. َجدِّ واليهوديَّ

َوُروِحَك  الوحيِد  والبِنَك  لََك  العامل،  يف  وََمنظُورًَة  ًة  َحيَّ شهادًَة  وََعيِشَنا،  َنا  بإميانِ وَنُصِبَح، 

وس، اآلَن وإىل األبد. الُقدُّ

(من صالة صباح اخلم�س، الفرض األنطو�، زمن العنرصة ١، اجلزء األّول)

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 ْفِشيطُو (هللويا، قال الرّب إنّني)

ْد تَّمْ. وَم قَ يَ اِديَنا األَكَرب أَل هللويا، وَعُد فَ

ْم: لِلرُسِل االثَني َعَرشْ بُرشَاُه َسلَّ

إيّن صاِعْد َعهِدي أَِفيُكْم

ثُمَّ عائْد ُروِحي أُعِطيُكم

اْر ا ِمْن نَ ُسًن َحلَّ الُروُح يف الرُْسِل أَل

اْر لِّ نَْسِل ُجْمُهورًا ُمختَ رَدُّوا ِمْن كُ

ا نَْشُدوُه الُشكرَاْن! ويَ لُ َهلِ

(من صالة صباح اخلم�س، الفرض األنطو�، زمن العنرصة ١، اجلزء األّول)

المزمور ٨
َموات ܀ وَق السَّ َك فَ َمنَّ َجالَلَ ها! ܀ َألَُعظِّ لِّ َم اْسَمَك يف األَرِض كُ ُدنا ما أَعظَ ܀ أيّها الرَّبُّ َسيِّ

܀ ِقم  تَ واملُن الَعُدوِّ  تَقِيضَ عىل  لِ ُخصوِمَك  أَماَم  ا  ِحصًن لََك  أَعَددت  ع  والرُّضَّ فاِل  األَطْ واِه  أَفْ ِب

رَه  ها ܀ ما اإلِنْساُن َحتَّى تَذكُ َب الَّتي ثبتَّ ِعَك والَقَمَر والَكواكِ َك ُصنَع أَصاِب ِعنَدما أرى َسَمواتِ

ه ܀ عىل ُصنعِ  لتَ ه قَليالً ِباملَجِد والَكرامِة كلَّ ِقَده؟ ܀ دوَن اإللِه َحطَطتَ ُن آدََم َحتَّى تَفتَ واْب

رَي  يَّة وطَ َم الَربِّ هائِ ها حتَّى بَ َقَر كلَّ َم والبَ َن ه ܀ الَغ َدميه َجَعلتَ يتَه كلُّ َيشٍء تَحَت قَ َديَك وَلَّ يَ

َم اْسَمَك يف األَرِض  ُدنا ما أَعظَ َل الِبحار ܀ أَيُّها الرَّبُّ َسيِّ ْحِر ما يَجوُب ُسبُ امِء وَسَمَك البَ السَّ

ها! ܀ املجُد لآلِب واالبِن والرُّوِح الُقُدِس، ِمَن اآلَن وإىل أبِد اآلِبِدين. آمني. لِّ كُ

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 (١قور ١/١١-١٢)

الُروِح الُقُدس. (...) ُقول: «يَُسوُع رَّب!» إِالَّ ِب ْقِدُر أَْن يَ "ال أََحَد يَ

َجىلَّ الُروُح فيَها ِمْن أَْجِل الَخرْيِ الَعام" تَ يَ ًة  َمْوِهبَ ْعطَى  يُ َواِحٍد  لُّ  كُ

     
      
          

  

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

(متى ١٢/ ٢٢-٣٢)

وأَبَْرص.  َم  تََكلَّ َحتَّى  َشَفاه،  فَ وأَْخرَس،  أَْعَمى  َمْمُسوًسا  يَُسوَع  إِىل  ُموا  قَدَّ ٍذ  ِئ ِحيَن

«إِنَّ  وا:  َقالُ فَ وَن  يِسيُّ الَفرِّ َداُود؟». وَسِمَع  ُن  ابْ ُهَو  َعلَّ هَذا  «لَ وا:  الُ ُهم وقَ لُّ الُجُموُع كُ َدِهَش  فَ

اِطني». يِس الَشيَ َزبُول، رئِ ْعَل  بَ ِب إِالَّ  اِطنْيَ  يُْخرُِج الَشيَ هَذا الرَُجَل ال 

لُّ  وكُ تَْخرَب،  ْفِسها  نَ عىل  َقِسُم  تَْن َكٍة  َمْملَ لُّ  «كُ ُهم:  لَ َقاَل  فَ َكارَُهم  أَفْ يَُسوُع  َم  وَعلِ

ثْبُت. يَ ْفِسِه ال  نَ َقِسُم عىل  ْن يَ ٍت  يْ بَ أَو  ٍة  َمِديَن

ُت  بُ تَثْ َف  َكيْ فَ ْفِسِه،  نَ َعىل  َقَسَم  انْ ِد  قَ يَُكوُن  طَان،  الَشيْ يُْخرُِج  اُن  طَ الَشيْ كاَن  إِْن  فَ

لِذلَِك  يُْخرُِجونَُهم؟  ْن  مِبَ م  َناؤُكُ أَبْ فَ َزبُوَل أُْخرُِج الَشيَاطني،  ْعَل  بَ ِب ا  أَنَ ْنُت  ُه؟ وإِْن كُ َكتُ َمْملَ

ُكم. يْ َعلَ ْحُكُموَن  َسيَ ُفُسُهم  أَنْ ُهم  فَ

َف  يْ كَ أَْم  الله.  ُكوُت  َملَ م  اكُ َوافَ َقْد  فَ اطني،  الَشيَ أُْخرُِج  اللِه  ُروِح  ِب ا  أَنَ ْنُت  كُ إِْن  ا  أَمَّ

ٍذ  ِئ وِحيَن أَوَّالً،  الَقِويَّ  ِط  ْربُ يَ ْم  لَ إِْن  ُه،  َعتَ ِت أَْم َهَب  ْن ويَ الَقِويِّ  َت  يْ بَ ْدُخَل  يَ أَْن  أََحٌد  ْقِدُر  يَ

ُكم:  وُل لَ د. لِذلَِك أَقُ دِّ بَ َو يُ ُه ْجَمُع َمِعي فَ َو َعَيلَّ. وَمْن ال يَ ُه َس َمِعي فَ يْ ُه؟ َمْن لَ تَ يْ َهُب بَ ْن يَ

ْغَفر. يُ ْن  لَ فَ الُروِح  ْجِديُف َعىل  التَ ا  أَمَّ تَْجِديف،  لُّ  لِلَناس، وكُ ُر  َف ْغ َستُ ٍة  َخِطيئَ لُّ  كُ

ْن  لَ فَ الُقُدِس  الُروِح  َعىل  اَل  قَ َمْن  ا  أَمَّ ُه.  لَ ُر  َف ْغ َسيُ اإلِنَْساِن  ِن  ابْ َعىل  َمًة  لِ كَ اَل  قَ َمْن 

ُه، ال يف  هَذا الَدْهر، وال يف اآليِت». َر لَ َف ْغ يُ

 بعُض األفكاِر للتأّمِل
(كتابة الخوري نايف الزينايت)

َتَجىلَّ  ًة يَ َب ْوِه ى َم ْعطَ لُّ َواِحٍد يُ الُروحِ الُقُدس. كُ ُسوُع َرّب!» إِالَّ ِب ُقول: «يَ ِدُر أَْن يَ ْق َد يَ ال أََح

ِل الَخرْيِ الَعام. ْن أَْج ا ِم الُروُح فيَه

والثقافاِت، يف قلب جسٍد  التقاليِد  "بٌرش من كلِّ األعراق والجنسّيات، من مختلِف 

واحٍد مقّدس، جسد املسيح الرسّي الذي ال عيب فيه"، هذه هي الكنيسة التي بناها 

الربُّ يسوُع عىل صخرِة الفداِء والخالِص. 

برشيّة متنوّعة، أي مواهب كثرية، رسالٌة متشّعبُة األهداِف من أجل جسٍد مقّدس ومن 

الفرح  ملؤها  التي  ة  واالنسانيّ ة  املسيحيّ املفاهيم  هذه  االنسان".  كّل  االنسان،  "خري  أجل 

ة االختالف والخالف والحسد من ناحية  والرجاء واملحبة، تضع كّل انسان أمام إشكاليّ

وتنوِّع املواهب يف الكنيسة من ناحيٍة أخرى.

ملاذا  يُستبدالن.  ال  ودوٌر  مكاٌن  موهبٍة  فلكّل  غنى؛  الكنيسة  يف  والتنوّع  االختالف  إن 

الحسد؟ فإن كان لكّل عضٍو يف جسد الرّب مكانُه ودورُه ليؤدّيه، فلامذا يريُد الجميُع أخَذ 

َعم والخدم واملواهب تجعل  أدواِر بعضهم البعض!؟ ملاذا ال نفرح لنجاح بعِضنا!!؟؟ فالنِّ

الحضُن، حضُن  هذا  الخالفات.  كّل  وترفض  االختالفات  كّل  تحضن  ا  أمًّ الكنيسة  من 

الكنيسة، يفّكك ويخلّع كلَّ ما يؤدّي إىل األمل ليس فقط لجسد الرب إمنا لكّل عضٍو 

يف قلب الكنيسة.

يف الختام، كّل يشء ميلكه االنسان ليس من فضله... حّتى االنسان ليس ملك نفسه 

امّنا مثرُة حّب الله... "من له يسوع له كلُّ يشء"... 

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

وس، عىل تَالِميِذ  أيُّها اآلُب األََزِيلُّ املَحُجوب، يا َمْن أَرَسلَت يف ِعيِد الَعْنَرصَِة ُروَحَك الُقدُّ

وا َعطََش الُشوُعوِب إىل  ة، بها َروَّ َسقاُهم َخْمرًَة َجِديَدًة ُروِحيَّ ا يَُسوَع املَِسيح، فَ َن ابِنَك َربِّ

لِنشَهَد  َوقت،  لِّ  كُ يف  َك  ُحبِّ َخمرََة  نَُذوَق  أَْن  ا  َن لَ َوَهب  ربُّ صالتَنا،  يا  ْل  تََقبَّ الَخالِص. 

وس، من اآلَن وإىل األَبَد. َدوًما لََك والبِنَك الَوِحيد وُروِحَك الُقدُّ

(من صالة صباح اخلم�س، الفرض األنطو�، زمن العنرصة ١، اجلزء األّول - بترّصف)

ترتيلة الختام
أعظّمك يا إلهي امللك (مز ١٤٥)

هِر وإىل األَبَد. ُمَك يا إلهي املَلِك، وأُبارُِك اسَمَك َمَدى الدَّ ܀ أَُعظِّ

ِعِه. لِّ صنائِ َوَمراِحُمُه عىل كُ الرَّبُّ صالٌِح للَجِميعِ  ܀ 

ِه. لِّ أقوالِه وبارٌّ يف َجِميعِ أعاملِ ܀ الرَّبُّ أمنٌي يف كُ

ِه (٢). ܀ الرَّبُّ قَريٌب ِمْن َجميعِ دُعاتِ

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 (...)



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

َم  َعلِّ يُ لِ وَس  الُقدُّ ُروَحَك  أَرَسلَت  َقد  لَ الساموّي،  اآلُب  أيُّها 

ا  َن عاُشوا ِخربََة َربِّ لَّ يشٍء يف شأِن ابِنَك الَحِبيب، فَ التالِميَذ كُ

يم  َنادُوَن بالبُرشَى يف أورَشلِ ُعوا يُ ا، واندفَ ِم َحيًّ يَُسوع القائِ

َن البَرشَى،  ُنعلِ َها، فَ لَك الِخربََة َعيَن وَم تِ ا اليَ د ِفيَن ِة والساِمرَِة حتّى أَقَاِيص األرض. َجدِّ واليهوديَّ

َوُروِحَك  الوحيِد  والبِنَك  لََك  العامل،  يف  وََمنظُورًَة  ًة  َحيَّ شهادًَة  وََعيِشَنا،  َنا  بإميانِ وَنُصِبَح، 

وس، اآلَن وإىل األبد. الُقدُّ

(من صالة صباح اخلم�س، الفرض األنطو�، زمن العنرصة ١، اجلزء األّول)

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

anteliasdiocese.com

٢األحد العاشر من زمن العنصرة: الرسول يكرز بالملكوت

ترتيلة األحد
لحن ْفِشيطُو (هللويا، قال الرّب إنّني)

ْد تَّمْ. وَم قَ يَ اِديَنا األَكَرب أَل هللويا، وَعُد فَ

ْم: لِلرُسِل االثَني َعَرشْ بُرشَاُه َسلَّ

إيّن صاِعْد َعهِدي أَِفيُكْم

ثُمَّ عائْد ُروِحي أُعِطيُكم

اْر ا ِمْن نَ ُسًن َحلَّ الُروُح يف الرُْسِل أَل

اْر لِّ نَْسِل ُجْمُهورًا ُمختَ رَدُّوا ِمْن كُ

ا نَْشُدوُه الُشكرَاْن! ويَ لُ َهلِ

(من صالة صباح اخلم�س، الفرض األنطو�، زمن العنرصة ١، اجلزء األّول)

المزمور ٨
َموات ܀ وَق السَّ َك فَ َمنَّ َجالَلَ ها! ܀ َألَُعظِّ لِّ َم اْسَمَك يف األَرِض كُ ُدنا ما أَعظَ ܀ أيّها الرَّبُّ َسيِّ

܀ ِقم  تَ واملُن الَعُدوِّ  تَقِيضَ عىل  لِ ُخصوِمَك  أَماَم  ا  ِحصًن لََك  أَعَددت  ع  والرُّضَّ فاِل  األَطْ واِه  أَفْ ِب

رَه  ها ܀ ما اإلِنْساُن َحتَّى تَذكُ َب الَّتي ثبتَّ ِعَك والَقَمَر والَكواكِ َك ُصنَع أَصاِب ِعنَدما أرى َسَمواتِ

ه ܀ عىل ُصنعِ  لتَ ه قَليالً ِباملَجِد والَكرامِة كلَّ ِقَده؟ ܀ دوَن اإللِه َحطَطتَ ُن آدََم َحتَّى تَفتَ واْب

رَي  يَّة وطَ َم الَربِّ هائِ ها حتَّى بَ َقَر كلَّ َم والبَ َن ه ܀ الَغ َدميه َجَعلتَ يتَه كلُّ َيشٍء تَحَت قَ َديَك وَلَّ يَ

َم اْسَمَك يف األَرِض  ُدنا ما أَعظَ َل الِبحار ܀ أَيُّها الرَّبُّ َسيِّ ْحِر ما يَجوُب ُسبُ امِء وَسَمَك البَ السَّ

ها! ܀ املجُد لآلِب واالبِن والرُّوِح الُقُدِس، ِمَن اآلَن وإىل أبِد اآلِبِدين. آمني. لِّ كُ

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 (١قور ١/١١-١٢)

الُروِح الُقُدس. (...) ُقول: «يَُسوُع رَّب!» إِالَّ ِب ْقِدُر أَْن يَ "ال أََحَد يَ

َجىلَّ الُروُح فيَها ِمْن أَْجِل الَخرْيِ الَعام" تَ يَ ًة  َمْوِهبَ ْعطَى  يُ َواِحٍد  لُّ  كُ

     
      
          

  

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

(متى ١٢/ ٢٢-٣٢)

وأَبَْرص.  َم  تََكلَّ َحتَّى  َشَفاه،  فَ وأَْخرَس،  أَْعَمى  َمْمُسوًسا  يَُسوَع  إِىل  ُموا  قَدَّ ٍذ  ِئ ِحيَن

«إِنَّ  وا:  َقالُ فَ وَن  يِسيُّ الَفرِّ َداُود؟». وَسِمَع  ُن  ابْ ُهَو  َعلَّ هَذا  «لَ وا:  الُ ُهم وقَ لُّ الُجُموُع كُ َدِهَش  فَ

اِطني». يِس الَشيَ َزبُول، رئِ ْعَل  بَ ِب إِالَّ  اِطنْيَ  يُْخرُِج الَشيَ هَذا الرَُجَل ال 

لُّ  وكُ تَْخرَب،  ْفِسها  نَ عىل  َقِسُم  تَْن َكٍة  َمْملَ لُّ  «كُ ُهم:  لَ َقاَل  فَ َكارَُهم  أَفْ يَُسوُع  َم  وَعلِ

ثْبُت. يَ ْفِسِه ال  نَ َقِسُم عىل  ْن يَ ٍت  يْ بَ أَو  ٍة  َمِديَن

ُت  بُ تَثْ َف  َكيْ فَ ْفِسِه،  نَ َعىل  َقَسَم  انْ ِد  قَ يَُكوُن  طَان،  الَشيْ يُْخرُِج  اُن  طَ الَشيْ كاَن  إِْن  فَ

لِذلَِك  يُْخرُِجونَُهم؟  ْن  مِبَ م  َناؤُكُ أَبْ فَ َزبُوَل أُْخرُِج الَشيَاطني،  ْعَل  بَ ِب ا  أَنَ ْنُت  ُه؟ وإِْن كُ َكتُ َمْملَ

ُكم. يْ َعلَ ْحُكُموَن  َسيَ ُفُسُهم  أَنْ ُهم  فَ

َف  يْ كَ أَْم  الله.  ُكوُت  َملَ م  اكُ َوافَ َقْد  فَ اطني،  الَشيَ أُْخرُِج  اللِه  ُروِح  ِب ا  أَنَ ْنُت  كُ إِْن  ا  أَمَّ

ٍذ  ِئ وِحيَن أَوَّالً،  الَقِويَّ  ِط  ْربُ يَ ْم  لَ إِْن  ُه،  َعتَ ِت أَْم َهَب  ْن ويَ الَقِويِّ  َت  يْ بَ ْدُخَل  يَ أَْن  أََحٌد  ْقِدُر  يَ

ُكم:  وُل لَ د. لِذلَِك أَقُ دِّ بَ َو يُ ُه ْجَمُع َمِعي فَ َو َعَيلَّ. وَمْن ال يَ ُه َس َمِعي فَ يْ ُه؟ َمْن لَ تَ يْ َهُب بَ ْن يَ

ْغَفر. يُ ْن  لَ فَ الُروِح  ْجِديُف َعىل  التَ ا  أَمَّ تَْجِديف،  لُّ  لِلَناس، وكُ ُر  َف ْغ َستُ ٍة  َخِطيئَ لُّ  كُ

ْن  لَ فَ الُقُدِس  الُروِح  َعىل  اَل  قَ َمْن  ا  أَمَّ ُه.  لَ ُر  َف ْغ َسيُ اإلِنَْساِن  ِن  ابْ َعىل  َمًة  لِ كَ اَل  قَ َمْن 

ُه، ال يف  هَذا الَدْهر، وال يف اآليِت». َر لَ َف ْغ يُ

 بعُض األفكاِر للتأّمِل
(كتابة الخوري نايف الزينايت)

َتَجىلَّ  ًة يَ َب ْوِه ى َم ْعطَ لُّ َواِحٍد يُ الُروحِ الُقُدس. كُ ُسوُع َرّب!» إِالَّ ِب ُقول: «يَ ِدُر أَْن يَ ْق َد يَ ال أََح

ِل الَخرْيِ الَعام. ْن أَْج ا ِم الُروُح فيَه

والثقافاِت، يف قلب جسٍد  التقاليِد  "بٌرش من كلِّ األعراق والجنسّيات، من مختلِف 

واحٍد مقّدس، جسد املسيح الرسّي الذي ال عيب فيه"، هذه هي الكنيسة التي بناها 

الربُّ يسوُع عىل صخرِة الفداِء والخالِص. 

برشيّة متنوّعة، أي مواهب كثرية، رسالٌة متشّعبُة األهداِف من أجل جسٍد مقّدس ومن 

الفرح  ملؤها  التي  ة  واالنسانيّ ة  املسيحيّ املفاهيم  هذه  االنسان".  كّل  االنسان،  "خري  أجل 

ة االختالف والخالف والحسد من ناحية  والرجاء واملحبة، تضع كّل انسان أمام إشكاليّ

وتنوِّع املواهب يف الكنيسة من ناحيٍة أخرى.

ملاذا  يُستبدالن.  ال  ودوٌر  مكاٌن  موهبٍة  فلكّل  غنى؛  الكنيسة  يف  والتنوّع  االختالف  إن 

الحسد؟ فإن كان لكّل عضٍو يف جسد الرّب مكانُه ودورُه ليؤدّيه، فلامذا يريُد الجميُع أخَذ 

َعم والخدم واملواهب تجعل  أدواِر بعضهم البعض!؟ ملاذا ال نفرح لنجاح بعِضنا!!؟؟ فالنِّ

الحضُن، حضُن  هذا  الخالفات.  كّل  وترفض  االختالفات  كّل  تحضن  ا  أمًّ الكنيسة  من 

الكنيسة، يفّكك ويخلّع كلَّ ما يؤدّي إىل األمل ليس فقط لجسد الرب إمنا لكّل عضٍو 

يف قلب الكنيسة.

يف الختام، كّل يشء ميلكه االنسان ليس من فضله... حّتى االنسان ليس ملك نفسه 

امّنا مثرُة حّب الله... "من له يسوع له كلُّ يشء"... 

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

وس، عىل تَالِميِذ  أيُّها اآلُب األََزِيلُّ املَحُجوب، يا َمْن أَرَسلَت يف ِعيِد الَعْنَرصَِة ُروَحَك الُقدُّ

وا َعطََش الُشوُعوِب إىل  ة، بها َروَّ َسقاُهم َخْمرًَة َجِديَدًة ُروِحيَّ ا يَُسوَع املَِسيح، فَ َن ابِنَك َربِّ

لِنشَهَد  َوقت،  لِّ  كُ يف  َك  ُحبِّ َخمرََة  نَُذوَق  أَْن  ا  َن لَ َوَهب  ربُّ صالتَنا،  يا  ْل  تََقبَّ الَخالِص. 

وس، من اآلَن وإىل األَبَد. َدوًما لََك والبِنَك الَوِحيد وُروِحَك الُقدُّ

(من صالة صباح اخلم�س، الفرض األنطو�، زمن العنرصة ١، اجلزء األّول - بترّصف)

ترتيلة الختام
أعظّمك يا إلهي امللك (مز ١٤٥)

هِر وإىل األَبَد. ُمَك يا إلهي املَلِك، وأُبارُِك اسَمَك َمَدى الدَّ ܀ أَُعظِّ

ِعِه. لِّ صنائِ َوَمراِحُمُه عىل كُ الرَّبُّ صالٌِح للَجِميعِ  ܀ 

ِه. لِّ أقوالِه وبارٌّ يف َجِميعِ أعاملِ ܀ الرَّبُّ أمنٌي يف كُ

ِه (٢). ܀ الرَّبُّ قَريٌب ِمْن َجميعِ دُعاتِ

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 (...)



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

َم  َعلِّ يُ لِ وَس  الُقدُّ ُروَحَك  أَرَسلَت  َقد  لَ الساموّي،  اآلُب  أيُّها 

ا  َن عاُشوا ِخربََة َربِّ لَّ يشٍء يف شأِن ابِنَك الَحِبيب، فَ التالِميَذ كُ

يم  َنادُوَن بالبُرشَى يف أورَشلِ ُعوا يُ ا، واندفَ ِم َحيًّ يَُسوع القائِ

َن البَرشَى،  ُنعلِ َها، فَ لَك الِخربََة َعيَن وَم تِ ا اليَ د ِفيَن ِة والساِمرَِة حتّى أَقَاِيص األرض. َجدِّ واليهوديَّ

َوُروِحَك  الوحيِد  والبِنَك  لََك  العامل،  يف  وََمنظُورًَة  ًة  َحيَّ شهادًَة  وََعيِشَنا،  َنا  بإميانِ وَنُصِبَح، 

وس، اآلَن وإىل األبد. الُقدُّ

(من صالة صباح اخلم�س، الفرض األنطو�، زمن العنرصة ١، اجلزء األّول)

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 ْفِشيطُو (هللويا، قال الرّب إنّني)

ْد تَّمْ. وَم قَ يَ اِديَنا األَكَرب أَل هللويا، وَعُد فَ

ْم: لِلرُسِل االثَني َعَرشْ بُرشَاُه َسلَّ

إيّن صاِعْد َعهِدي أَِفيُكْم

ثُمَّ عائْد ُروِحي أُعِطيُكم

اْر ا ِمْن نَ ُسًن َحلَّ الُروُح يف الرُْسِل أَل

اْر لِّ نَْسِل ُجْمُهورًا ُمختَ رَدُّوا ِمْن كُ

ا نَْشُدوُه الُشكرَاْن! ويَ لُ َهلِ

(من صالة صباح اخلم�س، الفرض األنطو�، زمن العنرصة ١، اجلزء األّول)

المزمور ٨
َموات ܀ وَق السَّ َك فَ َمنَّ َجالَلَ ها! ܀ َألَُعظِّ لِّ َم اْسَمَك يف األَرِض كُ ُدنا ما أَعظَ ܀ أيّها الرَّبُّ َسيِّ

܀ ِقم  تَ واملُن الَعُدوِّ  تَقِيضَ عىل  لِ ُخصوِمَك  أَماَم  ا  ِحصًن لََك  أَعَددت  ع  والرُّضَّ فاِل  األَطْ واِه  أَفْ ِب

رَه  ها ܀ ما اإلِنْساُن َحتَّى تَذكُ َب الَّتي ثبتَّ ِعَك والَقَمَر والَكواكِ َك ُصنَع أَصاِب ِعنَدما أرى َسَمواتِ

ه ܀ عىل ُصنعِ  لتَ ه قَليالً ِباملَجِد والَكرامِة كلَّ ِقَده؟ ܀ دوَن اإللِه َحطَطتَ ُن آدََم َحتَّى تَفتَ واْب

رَي  يَّة وطَ َم الَربِّ هائِ ها حتَّى بَ َقَر كلَّ َم والبَ َن ه ܀ الَغ َدميه َجَعلتَ يتَه كلُّ َيشٍء تَحَت قَ َديَك وَلَّ يَ

َم اْسَمَك يف األَرِض  ُدنا ما أَعظَ َل الِبحار ܀ أَيُّها الرَّبُّ َسيِّ ْحِر ما يَجوُب ُسبُ امِء وَسَمَك البَ السَّ

ها! ܀ املجُد لآلِب واالبِن والرُّوِح الُقُدِس، ِمَن اآلَن وإىل أبِد اآلِبِدين. آمني. لِّ كُ

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 (١قور ١/١١-١٢)

الُروِح الُقُدس. (...) ُقول: «يَُسوُع رَّب!» إِالَّ ِب ْقِدُر أَْن يَ "ال أََحَد يَ

َجىلَّ الُروُح فيَها ِمْن أَْجِل الَخرْيِ الَعام" تَ يَ ًة  َمْوِهبَ ْعطَى  يُ َواِحٍد  لُّ  كُ

     
      
          

  

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

(متى ١٢/ ٢٢-٣٢)

وأَبَْرص.  َم  تََكلَّ َحتَّى  َشَفاه،  فَ وأَْخرَس،  أَْعَمى  َمْمُسوًسا  يَُسوَع  إِىل  ُموا  قَدَّ ٍذ  ِئ ِحيَن

«إِنَّ  وا:  َقالُ فَ وَن  يِسيُّ الَفرِّ َداُود؟». وَسِمَع  ُن  ابْ ُهَو  َعلَّ هَذا  «لَ وا:  الُ ُهم وقَ لُّ الُجُموُع كُ َدِهَش  فَ

اِطني». يِس الَشيَ َزبُول، رئِ ْعَل  بَ ِب إِالَّ  اِطنْيَ  يُْخرُِج الَشيَ هَذا الرَُجَل ال 

لُّ  وكُ تَْخرَب،  ْفِسها  نَ عىل  َقِسُم  تَْن َكٍة  َمْملَ لُّ  «كُ ُهم:  لَ َقاَل  فَ َكارَُهم  أَفْ يَُسوُع  َم  وَعلِ

ثْبُت. يَ ْفِسِه ال  نَ َقِسُم عىل  ْن يَ ٍت  يْ بَ أَو  ٍة  َمِديَن

ُت  بُ تَثْ َف  َكيْ فَ ْفِسِه،  نَ َعىل  َقَسَم  انْ ِد  قَ يَُكوُن  طَان،  الَشيْ يُْخرُِج  اُن  طَ الَشيْ كاَن  إِْن  فَ

لِذلَِك  يُْخرُِجونَُهم؟  ْن  مِبَ م  َناؤُكُ أَبْ فَ َزبُوَل أُْخرُِج الَشيَاطني،  ْعَل  بَ ِب ا  أَنَ ْنُت  ُه؟ وإِْن كُ َكتُ َمْملَ

ُكم. يْ َعلَ ْحُكُموَن  َسيَ ُفُسُهم  أَنْ ُهم  فَ

َف  يْ كَ أَْم  الله.  ُكوُت  َملَ م  اكُ َوافَ َقْد  فَ اطني،  الَشيَ أُْخرُِج  اللِه  ُروِح  ِب ا  أَنَ ْنُت  كُ إِْن  ا  أَمَّ

ٍذ  ِئ وِحيَن أَوَّالً،  الَقِويَّ  ِط  ْربُ يَ ْم  لَ إِْن  ُه،  َعتَ ِت أَْم َهَب  ْن ويَ الَقِويِّ  َت  يْ بَ ْدُخَل  يَ أَْن  أََحٌد  ْقِدُر  يَ

ُكم:  وُل لَ د. لِذلَِك أَقُ دِّ بَ َو يُ ُه ْجَمُع َمِعي فَ َو َعَيلَّ. وَمْن ال يَ ُه َس َمِعي فَ يْ ُه؟ َمْن لَ تَ يْ َهُب بَ ْن يَ

ْغَفر. يُ ْن  لَ فَ الُروِح  ْجِديُف َعىل  التَ ا  أَمَّ تَْجِديف،  لُّ  لِلَناس، وكُ ُر  َف ْغ َستُ ٍة  َخِطيئَ لُّ  كُ

ْن  لَ فَ الُقُدِس  الُروِح  َعىل  اَل  قَ َمْن  ا  أَمَّ ُه.  لَ ُر  َف ْغ َسيُ اإلِنَْساِن  ِن  ابْ َعىل  َمًة  لِ كَ اَل  قَ َمْن 

ُه، ال يف  هَذا الَدْهر، وال يف اآليِت». َر لَ َف ْغ يُ

 بعُض األفكاِر للتأّمِل
(كتابة الخوري نايف الزينايت)

َتَجىلَّ  ًة يَ َب ْوِه ى َم ْعطَ لُّ َواِحٍد يُ الُروحِ الُقُدس. كُ ُسوُع َرّب!» إِالَّ ِب ُقول: «يَ ِدُر أَْن يَ ْق َد يَ ال أََح

ِل الَخرْيِ الَعام. ْن أَْج ا ِم الُروُح فيَه

والثقافاِت، يف قلب جسٍد  التقاليِد  "بٌرش من كلِّ األعراق والجنسّيات، من مختلِف 

واحٍد مقّدس، جسد املسيح الرسّي الذي ال عيب فيه"، هذه هي الكنيسة التي بناها 

الربُّ يسوُع عىل صخرِة الفداِء والخالِص. 

برشيّة متنوّعة، أي مواهب كثرية، رسالٌة متشّعبُة األهداِف من أجل جسٍد مقّدس ومن 

الفرح  ملؤها  التي  ة  واالنسانيّ ة  املسيحيّ املفاهيم  هذه  االنسان".  كّل  االنسان،  "خري  أجل 

ة االختالف والخالف والحسد من ناحية  والرجاء واملحبة، تضع كّل انسان أمام إشكاليّ

وتنوِّع املواهب يف الكنيسة من ناحيٍة أخرى.

ملاذا  يُستبدالن.  ال  ودوٌر  مكاٌن  موهبٍة  فلكّل  غنى؛  الكنيسة  يف  والتنوّع  االختالف  إن 

الحسد؟ فإن كان لكّل عضٍو يف جسد الرّب مكانُه ودورُه ليؤدّيه، فلامذا يريُد الجميُع أخَذ 

َعم والخدم واملواهب تجعل  أدواِر بعضهم البعض!؟ ملاذا ال نفرح لنجاح بعِضنا!!؟؟ فالنِّ

الحضُن، حضُن  هذا  الخالفات.  كّل  وترفض  االختالفات  كّل  تحضن  ا  أمًّ الكنيسة  من 

الكنيسة، يفّكك ويخلّع كلَّ ما يؤدّي إىل األمل ليس فقط لجسد الرب إمنا لكّل عضٍو 

يف قلب الكنيسة.

يف الختام، كّل يشء ميلكه االنسان ليس من فضله... حّتى االنسان ليس ملك نفسه 

امّنا مثرُة حّب الله... "من له يسوع له كلُّ يشء"... 

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

األحد العاشر من زمن العنصرة: الرسول يكرز بالملكوت

وس، عىل تَالِميِذ  أيُّها اآلُب األََزِيلُّ املَحُجوب، يا َمْن أَرَسلَت يف ِعيِد الَعْنَرصَِة ُروَحَك الُقدُّ

وا َعطََش الُشوُعوِب إىل  ة، بها َروَّ َسقاُهم َخْمرًَة َجِديَدًة ُروِحيَّ ا يَُسوَع املَِسيح، فَ َن ابِنَك َربِّ

لِنشَهَد  َوقت،  لِّ  كُ يف  َك  ُحبِّ َخمرََة  نَُذوَق  أَْن  ا  َن لَ َوَهب  ربُّ صالتَنا،  يا  ْل  تََقبَّ الَخالِص. 

وس، من اآلَن وإىل األَبَد. َدوًما لََك والبِنَك الَوِحيد وُروِحَك الُقدُّ

(من صالة صباح اخلم�س، الفرض األنطو�، زمن العنرصة ١، اجلزء األّول - بترّصف)

ترتيلة الختام
أعظّمك يا إلهي امللك (مز ١٤٥)

هِر وإىل األَبَد. ُمَك يا إلهي املَلِك، وأُبارُِك اسَمَك َمَدى الدَّ ܀ أَُعظِّ

ِعِه. لِّ صنائِ َوَمراِحُمُه عىل كُ الرَّبُّ صالٌِح للَجِميعِ  ܀ 

ِه. لِّ أقوالِه وبارٌّ يف َجِميعِ أعاملِ ܀ الرَّبُّ أمنٌي يف كُ

ِه (٢). ܀ الرَّبُّ قَريٌب ِمْن َجميعِ دُعاتِ

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 (...)



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

َم  َعلِّ يُ لِ وَس  الُقدُّ ُروَحَك  أَرَسلَت  َقد  لَ الساموّي،  اآلُب  أيُّها 

ا  َن عاُشوا ِخربََة َربِّ لَّ يشٍء يف شأِن ابِنَك الَحِبيب، فَ التالِميَذ كُ

يم  َنادُوَن بالبُرشَى يف أورَشلِ ُعوا يُ ا، واندفَ ِم َحيًّ يَُسوع القائِ

َن البَرشَى،  ُنعلِ َها، فَ لَك الِخربََة َعيَن وَم تِ ا اليَ د ِفيَن ِة والساِمرَِة حتّى أَقَاِيص األرض. َجدِّ واليهوديَّ

َوُروِحَك  الوحيِد  والبِنَك  لََك  العامل،  يف  وََمنظُورًَة  ًة  َحيَّ شهادًَة  وََعيِشَنا،  َنا  بإميانِ وَنُصِبَح، 

وس، اآلَن وإىل األبد. الُقدُّ

(من صالة صباح اخلم�س، الفرض األنطو�، زمن العنرصة ١، اجلزء األّول)

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

anteliasdiocese.com

٤

ترتيلة األحد
لحن ْفِشيطُو (هللويا، قال الرّب إنّني)

ْد تَّمْ. وَم قَ يَ اِديَنا األَكَرب أَل هللويا، وَعُد فَ

ْم: لِلرُسِل االثَني َعَرشْ بُرشَاُه َسلَّ

إيّن صاِعْد َعهِدي أَِفيُكْم

ثُمَّ عائْد ُروِحي أُعِطيُكم

اْر ا ِمْن نَ ُسًن َحلَّ الُروُح يف الرُْسِل أَل

اْر لِّ نَْسِل ُجْمُهورًا ُمختَ رَدُّوا ِمْن كُ

ا نَْشُدوُه الُشكرَاْن! ويَ لُ َهلِ

(من صالة صباح اخلم�س، الفرض األنطو�، زمن العنرصة ١، اجلزء األّول)

المزمور ٨
َموات ܀ وَق السَّ َك فَ َمنَّ َجالَلَ ها! ܀ َألَُعظِّ لِّ َم اْسَمَك يف األَرِض كُ ُدنا ما أَعظَ ܀ أيّها الرَّبُّ َسيِّ

܀ ِقم  تَ واملُن الَعُدوِّ  تَقِيضَ عىل  لِ ُخصوِمَك  أَماَم  ا  ِحصًن لََك  أَعَددت  ع  والرُّضَّ فاِل  األَطْ واِه  أَفْ ِب

رَه  ها ܀ ما اإلِنْساُن َحتَّى تَذكُ َب الَّتي ثبتَّ ِعَك والَقَمَر والَكواكِ َك ُصنَع أَصاِب ِعنَدما أرى َسَمواتِ

ه ܀ عىل ُصنعِ  لتَ ه قَليالً ِباملَجِد والَكرامِة كلَّ ِقَده؟ ܀ دوَن اإللِه َحطَطتَ ُن آدََم َحتَّى تَفتَ واْب

رَي  يَّة وطَ َم الَربِّ هائِ ها حتَّى بَ َقَر كلَّ َم والبَ َن ه ܀ الَغ َدميه َجَعلتَ يتَه كلُّ َيشٍء تَحَت قَ َديَك وَلَّ يَ

َم اْسَمَك يف األَرِض  ُدنا ما أَعظَ َل الِبحار ܀ أَيُّها الرَّبُّ َسيِّ ْحِر ما يَجوُب ُسبُ امِء وَسَمَك البَ السَّ

ها! ܀ املجُد لآلِب واالبِن والرُّوِح الُقُدِس، ِمَن اآلَن وإىل أبِد اآلِبِدين. آمني. لِّ كُ

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 (١قور ١/١١-١٢)

الُروِح الُقُدس. (...) ُقول: «يَُسوُع رَّب!» إِالَّ ِب ْقِدُر أَْن يَ "ال أََحَد يَ

َجىلَّ الُروُح فيَها ِمْن أَْجِل الَخرْيِ الَعام" تَ يَ ًة  َمْوِهبَ ْعطَى  يُ َواِحٍد  لُّ  كُ

     
      
          

  

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

(متى ١٢/ ٢٢-٣٢)

وأَبَْرص.  َم  تََكلَّ َحتَّى  َشَفاه،  فَ وأَْخرَس،  أَْعَمى  َمْمُسوًسا  يَُسوَع  إِىل  ُموا  قَدَّ ٍذ  ِئ ِحيَن

«إِنَّ  وا:  َقالُ فَ وَن  يِسيُّ الَفرِّ َداُود؟». وَسِمَع  ُن  ابْ ُهَو  َعلَّ هَذا  «لَ وا:  الُ ُهم وقَ لُّ الُجُموُع كُ َدِهَش  فَ

اِطني». يِس الَشيَ َزبُول، رئِ ْعَل  بَ ِب إِالَّ  اِطنْيَ  يُْخرُِج الَشيَ هَذا الرَُجَل ال 

لُّ  وكُ تَْخرَب،  ْفِسها  نَ عىل  َقِسُم  تَْن َكٍة  َمْملَ لُّ  «كُ ُهم:  لَ َقاَل  فَ َكارَُهم  أَفْ يَُسوُع  َم  وَعلِ

ثْبُت. يَ ْفِسِه ال  نَ َقِسُم عىل  ْن يَ ٍت  يْ بَ أَو  ٍة  َمِديَن

ُت  بُ تَثْ َف  َكيْ فَ ْفِسِه،  نَ َعىل  َقَسَم  انْ ِد  قَ يَُكوُن  طَان،  الَشيْ يُْخرُِج  اُن  طَ الَشيْ كاَن  إِْن  فَ

لِذلَِك  يُْخرُِجونَُهم؟  ْن  مِبَ م  َناؤُكُ أَبْ فَ َزبُوَل أُْخرُِج الَشيَاطني،  ْعَل  بَ ِب ا  أَنَ ْنُت  ُه؟ وإِْن كُ َكتُ َمْملَ

ُكم. يْ َعلَ ْحُكُموَن  َسيَ ُفُسُهم  أَنْ ُهم  فَ

َف  يْ كَ أَْم  الله.  ُكوُت  َملَ م  اكُ َوافَ َقْد  فَ اطني،  الَشيَ أُْخرُِج  اللِه  ُروِح  ِب ا  أَنَ ْنُت  كُ إِْن  ا  أَمَّ

ٍذ  ِئ وِحيَن أَوَّالً،  الَقِويَّ  ِط  ْربُ يَ ْم  لَ إِْن  ُه،  َعتَ ِت أَْم َهَب  ْن ويَ الَقِويِّ  َت  يْ بَ ْدُخَل  يَ أَْن  أََحٌد  ْقِدُر  يَ

ُكم:  وُل لَ د. لِذلَِك أَقُ دِّ بَ َو يُ ُه ْجَمُع َمِعي فَ َو َعَيلَّ. وَمْن ال يَ ُه َس َمِعي فَ يْ ُه؟ َمْن لَ تَ يْ َهُب بَ ْن يَ

ْغَفر. يُ ْن  لَ فَ الُروِح  ْجِديُف َعىل  التَ ا  أَمَّ تَْجِديف،  لُّ  لِلَناس، وكُ ُر  َف ْغ َستُ ٍة  َخِطيئَ لُّ  كُ

ْن  لَ فَ الُقُدِس  الُروِح  َعىل  اَل  قَ َمْن  ا  أَمَّ ُه.  لَ ُر  َف ْغ َسيُ اإلِنَْساِن  ِن  ابْ َعىل  َمًة  لِ كَ اَل  قَ َمْن 

ُه، ال يف  هَذا الَدْهر، وال يف اآليِت». َر لَ َف ْغ يُ

 بعُض األفكاِر للتأّمِل
(كتابة الخوري نايف الزينايت)

َتَجىلَّ  ًة يَ َب ْوِه ى َم ْعطَ لُّ َواِحٍد يُ الُروحِ الُقُدس. كُ ُسوُع َرّب!» إِالَّ ِب ُقول: «يَ ِدُر أَْن يَ ْق َد يَ ال أََح

ِل الَخرْيِ الَعام. ْن أَْج ا ِم الُروُح فيَه

والثقافاِت، يف قلب جسٍد  التقاليِد  "بٌرش من كلِّ األعراق والجنسّيات، من مختلِف 

واحٍد مقّدس، جسد املسيح الرسّي الذي ال عيب فيه"، هذه هي الكنيسة التي بناها 

الربُّ يسوُع عىل صخرِة الفداِء والخالِص. 

برشيّة متنوّعة، أي مواهب كثرية، رسالٌة متشّعبُة األهداِف من أجل جسٍد مقّدس ومن 

الفرح  ملؤها  التي  ة  واالنسانيّ ة  املسيحيّ املفاهيم  هذه  االنسان".  كّل  االنسان،  "خري  أجل 

ة االختالف والخالف والحسد من ناحية  والرجاء واملحبة، تضع كّل انسان أمام إشكاليّ

وتنوِّع املواهب يف الكنيسة من ناحيٍة أخرى.

ملاذا  يُستبدالن.  ال  ودوٌر  مكاٌن  موهبٍة  فلكّل  غنى؛  الكنيسة  يف  والتنوّع  االختالف  إن 

الحسد؟ فإن كان لكّل عضٍو يف جسد الرّب مكانُه ودورُه ليؤدّيه، فلامذا يريُد الجميُع أخَذ 

َعم والخدم واملواهب تجعل  أدواِر بعضهم البعض!؟ ملاذا ال نفرح لنجاح بعِضنا!!؟؟ فالنِّ

الحضُن، حضُن  هذا  الخالفات.  كّل  وترفض  االختالفات  كّل  تحضن  ا  أمًّ الكنيسة  من 

الكنيسة، يفّكك ويخلّع كلَّ ما يؤدّي إىل األمل ليس فقط لجسد الرب إمنا لكّل عضٍو 

يف قلب الكنيسة.

يف الختام، كّل يشء ميلكه االنسان ليس من فضله... حّتى االنسان ليس ملك نفسه 

امّنا مثرُة حّب الله... "من له يسوع له كلُّ يشء"... 

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

األحد العاشر من زمن العنصرة: الرسول يكرز بالملكوت

وس، عىل تَالِميِذ  أيُّها اآلُب األََزِيلُّ املَحُجوب، يا َمْن أَرَسلَت يف ِعيِد الَعْنَرصَِة ُروَحَك الُقدُّ

وا َعطََش الُشوُعوِب إىل  ة، بها َروَّ َسقاُهم َخْمرًَة َجِديَدًة ُروِحيَّ ا يَُسوَع املَِسيح، فَ َن ابِنَك َربِّ

لِنشَهَد  َوقت،  لِّ  كُ يف  َك  ُحبِّ َخمرََة  نَُذوَق  أَْن  ا  َن لَ َوَهب  ربُّ صالتَنا،  يا  ْل  تََقبَّ الَخالِص. 

وس، من اآلَن وإىل األَبَد. َدوًما لََك والبِنَك الَوِحيد وُروِحَك الُقدُّ

(من صالة صباح اخلم�س، الفرض األنطو�، زمن العنرصة ١، اجلزء األّول - بترّصف)

ترتيلة الختام
أعظّمك يا إلهي امللك (مز ١٤٥)

هِر وإىل األَبَد. ُمَك يا إلهي املَلِك، وأُبارُِك اسَمَك َمَدى الدَّ ܀ أَُعظِّ

ِعِه. لِّ صنائِ َوَمراِحُمُه عىل كُ الرَّبُّ صالٌِح للَجِميعِ  ܀ 

ِه. لِّ أقوالِه وبارٌّ يف َجِميعِ أعاملِ ܀ الرَّبُّ أمنٌي يف كُ

ِه (٢). ܀ الرَّبُّ قَريٌب ِمْن َجميعِ دُعاتِ

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 (...)



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

َم  َعلِّ يُ لِ وَس  الُقدُّ ُروَحَك  أَرَسلَت  َقد  لَ الساموّي،  اآلُب  أيُّها 

ا  َن عاُشوا ِخربََة َربِّ لَّ يشٍء يف شأِن ابِنَك الَحِبيب، فَ التالِميَذ كُ

يم  َنادُوَن بالبُرشَى يف أورَشلِ ُعوا يُ ا، واندفَ ِم َحيًّ يَُسوع القائِ

َن البَرشَى،  ُنعلِ َها، فَ لَك الِخربََة َعيَن وَم تِ ا اليَ د ِفيَن ِة والساِمرَِة حتّى أَقَاِيص األرض. َجدِّ واليهوديَّ

َوُروِحَك  الوحيِد  والبِنَك  لََك  العامل،  يف  وََمنظُورًَة  ًة  َحيَّ شهادًَة  وََعيِشَنا،  َنا  بإميانِ وَنُصِبَح، 

وس، اآلَن وإىل األبد. الُقدُّ

(من صالة صباح اخلم�س، الفرض األنطو�، زمن العنرصة ١، اجلزء األّول)

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 ْفِشيطُو (هللويا، قال الرّب إنّني)

ْد تَّمْ. وَم قَ يَ اِديَنا األَكَرب أَل هللويا، وَعُد فَ

ْم: لِلرُسِل االثَني َعَرشْ بُرشَاُه َسلَّ

إيّن صاِعْد َعهِدي أَِفيُكْم

ثُمَّ عائْد ُروِحي أُعِطيُكم

اْر ا ِمْن نَ ُسًن َحلَّ الُروُح يف الرُْسِل أَل

اْر لِّ نَْسِل ُجْمُهورًا ُمختَ رَدُّوا ِمْن كُ

ا نَْشُدوُه الُشكرَاْن! ويَ لُ َهلِ

(من صالة صباح اخلم�س، الفرض األنطو�، زمن العنرصة ١، اجلزء األّول)

المزمور ٨
َموات ܀ وَق السَّ َك فَ َمنَّ َجالَلَ ها! ܀ َألَُعظِّ لِّ َم اْسَمَك يف األَرِض كُ ُدنا ما أَعظَ ܀ أيّها الرَّبُّ َسيِّ

܀ ِقم  تَ واملُن الَعُدوِّ  تَقِيضَ عىل  لِ ُخصوِمَك  أَماَم  ا  ِحصًن لََك  أَعَددت  ع  والرُّضَّ فاِل  األَطْ واِه  أَفْ ِب

رَه  ها ܀ ما اإلِنْساُن َحتَّى تَذكُ َب الَّتي ثبتَّ ِعَك والَقَمَر والَكواكِ َك ُصنَع أَصاِب ِعنَدما أرى َسَمواتِ

ه ܀ عىل ُصنعِ  لتَ ه قَليالً ِباملَجِد والَكرامِة كلَّ ِقَده؟ ܀ دوَن اإللِه َحطَطتَ ُن آدََم َحتَّى تَفتَ واْب

رَي  يَّة وطَ َم الَربِّ هائِ ها حتَّى بَ َقَر كلَّ َم والبَ َن ه ܀ الَغ َدميه َجَعلتَ يتَه كلُّ َيشٍء تَحَت قَ َديَك وَلَّ يَ

َم اْسَمَك يف األَرِض  ُدنا ما أَعظَ َل الِبحار ܀ أَيُّها الرَّبُّ َسيِّ ْحِر ما يَجوُب ُسبُ امِء وَسَمَك البَ السَّ

ها! ܀ املجُد لآلِب واالبِن والرُّوِح الُقُدِس، ِمَن اآلَن وإىل أبِد اآلِبِدين. آمني. لِّ كُ

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 (١قور ١/١١-١٢)

الُروِح الُقُدس. (...) ُقول: «يَُسوُع رَّب!» إِالَّ ِب ْقِدُر أَْن يَ "ال أََحَد يَ

َجىلَّ الُروُح فيَها ِمْن أَْجِل الَخرْيِ الَعام" تَ يَ ًة  َمْوِهبَ ْعطَى  يُ َواِحٍد  لُّ  كُ

     
      
          

  

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

(متى ١٢/ ٢٢-٣٢)

وأَبَْرص.  َم  تََكلَّ َحتَّى  َشَفاه،  فَ وأَْخرَس،  أَْعَمى  َمْمُسوًسا  يَُسوَع  إِىل  ُموا  قَدَّ ٍذ  ِئ ِحيَن

«إِنَّ  وا:  َقالُ فَ وَن  يِسيُّ الَفرِّ َداُود؟». وَسِمَع  ُن  ابْ ُهَو  َعلَّ هَذا  «لَ وا:  الُ ُهم وقَ لُّ الُجُموُع كُ َدِهَش  فَ

اِطني». يِس الَشيَ َزبُول، رئِ ْعَل  بَ ِب إِالَّ  اِطنْيَ  يُْخرُِج الَشيَ هَذا الرَُجَل ال 

لُّ  وكُ تَْخرَب،  ْفِسها  نَ عىل  َقِسُم  تَْن َكٍة  َمْملَ لُّ  «كُ ُهم:  لَ َقاَل  فَ َكارَُهم  أَفْ يَُسوُع  َم  وَعلِ

ثْبُت. يَ ْفِسِه ال  نَ َقِسُم عىل  ْن يَ ٍت  يْ بَ أَو  ٍة  َمِديَن

ُت  بُ تَثْ َف  َكيْ فَ ْفِسِه،  نَ َعىل  َقَسَم  انْ ِد  قَ يَُكوُن  طَان،  الَشيْ يُْخرُِج  اُن  طَ الَشيْ كاَن  إِْن  فَ

لِذلَِك  يُْخرُِجونَُهم؟  ْن  مِبَ م  َناؤُكُ أَبْ فَ َزبُوَل أُْخرُِج الَشيَاطني،  ْعَل  بَ ِب ا  أَنَ ْنُت  ُه؟ وإِْن كُ َكتُ َمْملَ

ُكم. يْ َعلَ ْحُكُموَن  َسيَ ُفُسُهم  أَنْ ُهم  فَ

َف  يْ كَ أَْم  الله.  ُكوُت  َملَ م  اكُ َوافَ َقْد  فَ اطني،  الَشيَ أُْخرُِج  اللِه  ُروِح  ِب ا  أَنَ ْنُت  كُ إِْن  ا  أَمَّ

ٍذ  ِئ وِحيَن أَوَّالً،  الَقِويَّ  ِط  ْربُ يَ ْم  لَ إِْن  ُه،  َعتَ ِت أَْم َهَب  ْن ويَ الَقِويِّ  َت  يْ بَ ْدُخَل  يَ أَْن  أََحٌد  ْقِدُر  يَ

ُكم:  وُل لَ د. لِذلَِك أَقُ دِّ بَ َو يُ ُه ْجَمُع َمِعي فَ َو َعَيلَّ. وَمْن ال يَ ُه َس َمِعي فَ يْ ُه؟ َمْن لَ تَ يْ َهُب بَ ْن يَ

ْغَفر. يُ ْن  لَ فَ الُروِح  ْجِديُف َعىل  التَ ا  أَمَّ تَْجِديف،  لُّ  لِلَناس، وكُ ُر  َف ْغ َستُ ٍة  َخِطيئَ لُّ  كُ

ْن  لَ فَ الُقُدِس  الُروِح  َعىل  اَل  قَ َمْن  ا  أَمَّ ُه.  لَ ُر  َف ْغ َسيُ اإلِنَْساِن  ِن  ابْ َعىل  َمًة  لِ كَ اَل  قَ َمْن 

ُه، ال يف  هَذا الَدْهر، وال يف اآليِت». َر لَ َف ْغ يُ

 بعُض األفكاِر للتأّمِل
(كتابة الخوري نايف الزينايت)

َتَجىلَّ  ًة يَ َب ْوِه ى َم ْعطَ لُّ َواِحٍد يُ الُروحِ الُقُدس. كُ ُسوُع َرّب!» إِالَّ ِب ُقول: «يَ ِدُر أَْن يَ ْق َد يَ ال أََح

ِل الَخرْيِ الَعام. ْن أَْج ا ِم الُروُح فيَه

والثقافاِت، يف قلب جسٍد  التقاليِد  "بٌرش من كلِّ األعراق والجنسّيات، من مختلِف 

واحٍد مقّدس، جسد املسيح الرسّي الذي ال عيب فيه"، هذه هي الكنيسة التي بناها 

الربُّ يسوُع عىل صخرِة الفداِء والخالِص. 
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٥

برشيّة متنوّعة، أي مواهب كثرية، رسالٌة متشّعبُة األهداِف من أجل جسٍد مقّدس ومن 

الفرح  ملؤها  التي  ة  واالنسانيّ ة  املسيحيّ املفاهيم  هذه  االنسان".  كّل  االنسان،  "خري  أجل 

ة االختالف والخالف والحسد من ناحية  والرجاء واملحبة، تضع كّل انسان أمام إشكاليّ

وتنوِّع املواهب يف الكنيسة من ناحيٍة أخرى.

ملاذا  يُستبدالن.  ال  ودوٌر  مكاٌن  موهبٍة  فلكّل  غنى؛  الكنيسة  يف  والتنوّع  االختالف  إن 

الحسد؟ فإن كان لكّل عضٍو يف جسد الرّب مكانُه ودورُه ليؤدّيه، فلامذا يريُد الجميُع أخَذ 

َعم والخدم واملواهب تجعل  أدواِر بعضهم البعض!؟ ملاذا ال نفرح لنجاح بعِضنا!!؟؟ فالنِّ

الحضُن، حضُن  هذا  الخالفات.  كّل  وترفض  االختالفات  كّل  تحضن  ا  أمًّ الكنيسة  من 

الكنيسة، يفّكك ويخلّع كلَّ ما يؤدّي إىل األمل ليس فقط لجسد الرب إمنا لكّل عضٍو 

يف قلب الكنيسة.

يف الختام، كّل يشء ميلكه االنسان ليس من فضله... حّتى االنسان ليس ملك نفسه 

امّنا مثرُة حّب الله... "من له يسوع له كلُّ يشء"... 

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

األحد العاشر من زمن العنصرة: الرسول يكرز بالملكوت

وس، عىل تَالِميِذ  أيُّها اآلُب األََزِيلُّ املَحُجوب، يا َمْن أَرَسلَت يف ِعيِد الَعْنَرصَِة ُروَحَك الُقدُّ

وا َعطََش الُشوُعوِب إىل  ة، بها َروَّ َسقاُهم َخْمرًَة َجِديَدًة ُروِحيَّ ا يَُسوَع املَِسيح، فَ َن ابِنَك َربِّ

لِنشَهَد  َوقت،  لِّ  كُ يف  َك  ُحبِّ َخمرََة  نَُذوَق  أَْن  ا  َن لَ َوَهب  ربُّ صالتَنا،  يا  ْل  تََقبَّ الَخالِص. 

وس، من اآلَن وإىل األَبَد. َدوًما لََك والبِنَك الَوِحيد وُروِحَك الُقدُّ

(من صالة صباح اخلم�س، الفرض األنطو�، زمن العنرصة ١، اجلزء األّول - بترّصف)

ترتيلة الختام
أعظّمك يا إلهي امللك (مز ١٤٥)

هِر وإىل األَبَد. ُمَك يا إلهي املَلِك، وأُبارُِك اسَمَك َمَدى الدَّ ܀ أَُعظِّ

ِعِه. لِّ صنائِ َوَمراِحُمُه عىل كُ الرَّبُّ صالٌِح للَجِميعِ  ܀ 

ِه. لِّ أقوالِه وبارٌّ يف َجِميعِ أعاملِ ܀ الرَّبُّ أمنٌي يف كُ

ِه (٢). ܀ الرَّبُّ قَريٌب ِمْن َجميعِ دُعاتِ

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 (...)



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

َم  َعلِّ يُ لِ وَس  الُقدُّ ُروَحَك  أَرَسلَت  َقد  لَ الساموّي،  اآلُب  أيُّها 

ا  َن عاُشوا ِخربََة َربِّ لَّ يشٍء يف شأِن ابِنَك الَحِبيب، فَ التالِميَذ كُ

يم  َنادُوَن بالبُرشَى يف أورَشلِ ُعوا يُ ا، واندفَ ِم َحيًّ يَُسوع القائِ

َن البَرشَى،  ُنعلِ َها، فَ لَك الِخربََة َعيَن وَم تِ ا اليَ د ِفيَن ِة والساِمرَِة حتّى أَقَاِيص األرض. َجدِّ واليهوديَّ

َوُروِحَك  الوحيِد  والبِنَك  لََك  العامل،  يف  وََمنظُورًَة  ًة  َحيَّ شهادًَة  وََعيِشَنا،  َنا  بإميانِ وَنُصِبَح، 

وس، اآلَن وإىل األبد. الُقدُّ

(من صالة صباح اخلم�س، الفرض األنطو�، زمن العنرصة ١، اجلزء األّول)

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 ْفِشيطُو (هللويا، قال الرّب إنّني)

ْد تَّمْ. وَم قَ يَ اِديَنا األَكَرب أَل هللويا، وَعُد فَ

ْم: لِلرُسِل االثَني َعَرشْ بُرشَاُه َسلَّ

إيّن صاِعْد َعهِدي أَِفيُكْم

ثُمَّ عائْد ُروِحي أُعِطيُكم

اْر ا ِمْن نَ ُسًن َحلَّ الُروُح يف الرُْسِل أَل

اْر لِّ نَْسِل ُجْمُهورًا ُمختَ رَدُّوا ِمْن كُ

ا نَْشُدوُه الُشكرَاْن! ويَ لُ َهلِ

(من صالة صباح اخلم�س، الفرض األنطو�، زمن العنرصة ١، اجلزء األّول)

المزمور ٨
َموات ܀ وَق السَّ َك فَ َمنَّ َجالَلَ ها! ܀ َألَُعظِّ لِّ َم اْسَمَك يف األَرِض كُ ُدنا ما أَعظَ ܀ أيّها الرَّبُّ َسيِّ

܀ ِقم  تَ واملُن الَعُدوِّ  تَقِيضَ عىل  لِ ُخصوِمَك  أَماَم  ا  ِحصًن لََك  أَعَددت  ع  والرُّضَّ فاِل  األَطْ واِه  أَفْ ِب

رَه  ها ܀ ما اإلِنْساُن َحتَّى تَذكُ َب الَّتي ثبتَّ ِعَك والَقَمَر والَكواكِ َك ُصنَع أَصاِب ِعنَدما أرى َسَمواتِ

ه ܀ عىل ُصنعِ  لتَ ه قَليالً ِباملَجِد والَكرامِة كلَّ ِقَده؟ ܀ دوَن اإللِه َحطَطتَ ُن آدََم َحتَّى تَفتَ واْب

رَي  يَّة وطَ َم الَربِّ هائِ ها حتَّى بَ َقَر كلَّ َم والبَ َن ه ܀ الَغ َدميه َجَعلتَ يتَه كلُّ َيشٍء تَحَت قَ َديَك وَلَّ يَ

َم اْسَمَك يف األَرِض  ُدنا ما أَعظَ َل الِبحار ܀ أَيُّها الرَّبُّ َسيِّ ْحِر ما يَجوُب ُسبُ امِء وَسَمَك البَ السَّ

ها! ܀ املجُد لآلِب واالبِن والرُّوِح الُقُدِس، ِمَن اآلَن وإىل أبِد اآلِبِدين. آمني. لِّ كُ

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 (١قور ١/١١-١٢)

الُروِح الُقُدس. (...) ُقول: «يَُسوُع رَّب!» إِالَّ ِب ْقِدُر أَْن يَ "ال أََحَد يَ

َجىلَّ الُروُح فيَها ِمْن أَْجِل الَخرْيِ الَعام" تَ يَ ًة  َمْوِهبَ ْعطَى  يُ َواِحٍد  لُّ  كُ

     
      
          

  

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

(متى ١٢/ ٢٢-٣٢)

وأَبَْرص.  َم  تََكلَّ َحتَّى  َشَفاه،  فَ وأَْخرَس،  أَْعَمى  َمْمُسوًسا  يَُسوَع  إِىل  ُموا  قَدَّ ٍذ  ِئ ِحيَن

«إِنَّ  وا:  َقالُ فَ وَن  يِسيُّ الَفرِّ َداُود؟». وَسِمَع  ُن  ابْ ُهَو  َعلَّ هَذا  «لَ وا:  الُ ُهم وقَ لُّ الُجُموُع كُ َدِهَش  فَ

اِطني». يِس الَشيَ َزبُول، رئِ ْعَل  بَ ِب إِالَّ  اِطنْيَ  يُْخرُِج الَشيَ هَذا الرَُجَل ال 

لُّ  وكُ تَْخرَب،  ْفِسها  نَ عىل  َقِسُم  تَْن َكٍة  َمْملَ لُّ  «كُ ُهم:  لَ َقاَل  فَ َكارَُهم  أَفْ يَُسوُع  َم  وَعلِ

ثْبُت. يَ ْفِسِه ال  نَ َقِسُم عىل  ْن يَ ٍت  يْ بَ أَو  ٍة  َمِديَن

ُت  بُ تَثْ َف  َكيْ فَ ْفِسِه،  نَ َعىل  َقَسَم  انْ ِد  قَ يَُكوُن  طَان،  الَشيْ يُْخرُِج  اُن  طَ الَشيْ كاَن  إِْن  فَ

لِذلَِك  يُْخرُِجونَُهم؟  ْن  مِبَ م  َناؤُكُ أَبْ فَ َزبُوَل أُْخرُِج الَشيَاطني،  ْعَل  بَ ِب ا  أَنَ ْنُت  ُه؟ وإِْن كُ َكتُ َمْملَ

ُكم. يْ َعلَ ْحُكُموَن  َسيَ ُفُسُهم  أَنْ ُهم  فَ

َف  يْ كَ أَْم  الله.  ُكوُت  َملَ م  اكُ َوافَ َقْد  فَ اطني،  الَشيَ أُْخرُِج  اللِه  ُروِح  ِب ا  أَنَ ْنُت  كُ إِْن  ا  أَمَّ

ٍذ  ِئ وِحيَن أَوَّالً،  الَقِويَّ  ِط  ْربُ يَ ْم  لَ إِْن  ُه،  َعتَ ِت أَْم َهَب  ْن ويَ الَقِويِّ  َت  يْ بَ ْدُخَل  يَ أَْن  أََحٌد  ْقِدُر  يَ

ُكم:  وُل لَ د. لِذلَِك أَقُ دِّ بَ َو يُ ُه ْجَمُع َمِعي فَ َو َعَيلَّ. وَمْن ال يَ ُه َس َمِعي فَ يْ ُه؟ َمْن لَ تَ يْ َهُب بَ ْن يَ

ْغَفر. يُ ْن  لَ فَ الُروِح  ْجِديُف َعىل  التَ ا  أَمَّ تَْجِديف،  لُّ  لِلَناس، وكُ ُر  َف ْغ َستُ ٍة  َخِطيئَ لُّ  كُ

ْن  لَ فَ الُقُدِس  الُروِح  َعىل  اَل  قَ َمْن  ا  أَمَّ ُه.  لَ ُر  َف ْغ َسيُ اإلِنَْساِن  ِن  ابْ َعىل  َمًة  لِ كَ اَل  قَ َمْن 

ُه، ال يف  هَذا الَدْهر، وال يف اآليِت». َر لَ َف ْغ يُ

 بعُض األفكاِر للتأّمِل
(كتابة الخوري نايف الزينايت)

َتَجىلَّ  ًة يَ َب ْوِه ى َم ْعطَ لُّ َواِحٍد يُ الُروحِ الُقُدس. كُ ُسوُع َرّب!» إِالَّ ِب ُقول: «يَ ِدُر أَْن يَ ْق َد يَ ال أََح

ِل الَخرْيِ الَعام. ْن أَْج ا ِم الُروُح فيَه

والثقافاِت، يف قلب جسٍد  التقاليِد  "بٌرش من كلِّ األعراق والجنسّيات، من مختلِف 

واحٍد مقّدس، جسد املسيح الرسّي الذي ال عيب فيه"، هذه هي الكنيسة التي بناها 

الربُّ يسوُع عىل صخرِة الفداِء والخالِص. 

برشيّة متنوّعة، أي مواهب كثرية، رسالٌة متشّعبُة األهداِف من أجل جسٍد مقّدس ومن 

الفرح  ملؤها  التي  ة  واالنسانيّ ة  املسيحيّ املفاهيم  هذه  االنسان".  كّل  االنسان،  "خري  أجل 

ة االختالف والخالف والحسد من ناحية  والرجاء واملحبة، تضع كّل انسان أمام إشكاليّ

وتنوِّع املواهب يف الكنيسة من ناحيٍة أخرى.

ملاذا  يُستبدالن.  ال  ودوٌر  مكاٌن  موهبٍة  فلكّل  غنى؛  الكنيسة  يف  والتنوّع  االختالف  إن 

الحسد؟ فإن كان لكّل عضٍو يف جسد الرّب مكانُه ودورُه ليؤدّيه، فلامذا يريُد الجميُع أخَذ 

َعم والخدم واملواهب تجعل  أدواِر بعضهم البعض!؟ ملاذا ال نفرح لنجاح بعِضنا!!؟؟ فالنِّ

الحضُن، حضُن  هذا  الخالفات.  كّل  وترفض  االختالفات  كّل  تحضن  ا  أمًّ الكنيسة  من 

الكنيسة، يفّكك ويخلّع كلَّ ما يؤدّي إىل األمل ليس فقط لجسد الرب إمنا لكّل عضٍو 

يف قلب الكنيسة.

يف الختام، كّل يشء ميلكه االنسان ليس من فضله... حّتى االنسان ليس ملك نفسه 

امّنا مثرُة حّب الله... "من له يسوع له كلُّ يشء"... 

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
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وس، عىل تَالِميِذ  أيُّها اآلُب األََزِيلُّ املَحُجوب، يا َمْن أَرَسلَت يف ِعيِد الَعْنَرصَِة ُروَحَك الُقدُّ

وا َعطََش الُشوُعوِب إىل  ة، بها َروَّ َسقاُهم َخْمرًَة َجِديَدًة ُروِحيَّ ا يَُسوَع املَِسيح، فَ َن ابِنَك َربِّ

لِنشَهَد  َوقت،  لِّ  كُ يف  َك  ُحبِّ َخمرََة  نَُذوَق  أَْن  ا  َن لَ َوَهب  ربُّ صالتَنا،  يا  ْل  تََقبَّ الَخالِص. 

وس، من اآلَن وإىل األَبَد. َدوًما لََك والبِنَك الَوِحيد وُروِحَك الُقدُّ

(من صالة صباح اخلم�س، الفرض األنطو�، زمن العنرصة ١، اجلزء األّول - بترّصف)

ترتيلة الختام
أعظّمك يا إلهي امللك (مز ١٤٥)

هِر وإىل األَبَد. ُمَك يا إلهي املَلِك، وأُبارُِك اسَمَك َمَدى الدَّ ܀ أَُعظِّ

ِعِه. لِّ صنائِ َوَمراِحُمُه عىل كُ الرَّبُّ صالٌِح للَجِميعِ  ܀ 

ِه. لِّ أقوالِه وبارٌّ يف َجِميعِ أعاملِ ܀ الرَّبُّ أمنٌي يف كُ

ِه (٢). ܀ الرَّبُّ قَريٌب ِمْن َجميعِ دُعاتِ

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 (...)



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

َم  َعلِّ يُ لِ وَس  الُقدُّ ُروَحَك  أَرَسلَت  َقد  لَ الساموّي،  اآلُب  أيُّها 

ا  َن عاُشوا ِخربََة َربِّ لَّ يشٍء يف شأِن ابِنَك الَحِبيب، فَ التالِميَذ كُ

يم  َنادُوَن بالبُرشَى يف أورَشلِ ُعوا يُ ا، واندفَ ِم َحيًّ يَُسوع القائِ

َن البَرشَى،  ُنعلِ َها، فَ لَك الِخربََة َعيَن وَم تِ ا اليَ د ِفيَن ِة والساِمرَِة حتّى أَقَاِيص األرض. َجدِّ واليهوديَّ

َوُروِحَك  الوحيِد  والبِنَك  لََك  العامل،  يف  وََمنظُورًَة  ًة  َحيَّ شهادًَة  وََعيِشَنا،  َنا  بإميانِ وَنُصِبَح، 

وس، اآلَن وإىل األبد. الُقدُّ

(من صالة صباح اخلم�س، الفرض األنطو�، زمن العنرصة ١، اجلزء األّول)

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 ْفِشيطُو (هللويا، قال الرّب إنّني)

ْد تَّمْ. وَم قَ يَ اِديَنا األَكَرب أَل هللويا، وَعُد فَ

ْم: لِلرُسِل االثَني َعَرشْ بُرشَاُه َسلَّ

إيّن صاِعْد َعهِدي أَِفيُكْم

ثُمَّ عائْد ُروِحي أُعِطيُكم

اْر ا ِمْن نَ ُسًن َحلَّ الُروُح يف الرُْسِل أَل

اْر لِّ نَْسِل ُجْمُهورًا ُمختَ رَدُّوا ِمْن كُ

ا نَْشُدوُه الُشكرَاْن! ويَ لُ َهلِ

(من صالة صباح اخلم�س، الفرض األنطو�، زمن العنرصة ١، اجلزء األّول)

المزمور ٨
َموات ܀ وَق السَّ َك فَ َمنَّ َجالَلَ ها! ܀ َألَُعظِّ لِّ َم اْسَمَك يف األَرِض كُ ُدنا ما أَعظَ ܀ أيّها الرَّبُّ َسيِّ

܀ ِقم  تَ واملُن الَعُدوِّ  تَقِيضَ عىل  لِ ُخصوِمَك  أَماَم  ا  ِحصًن لََك  أَعَددت  ع  والرُّضَّ فاِل  األَطْ واِه  أَفْ ِب

رَه  ها ܀ ما اإلِنْساُن َحتَّى تَذكُ َب الَّتي ثبتَّ ِعَك والَقَمَر والَكواكِ َك ُصنَع أَصاِب ِعنَدما أرى َسَمواتِ

ه ܀ عىل ُصنعِ  لتَ ه قَليالً ِباملَجِد والَكرامِة كلَّ ِقَده؟ ܀ دوَن اإللِه َحطَطتَ ُن آدََم َحتَّى تَفتَ واْب

رَي  يَّة وطَ َم الَربِّ هائِ ها حتَّى بَ َقَر كلَّ َم والبَ َن ه ܀ الَغ َدميه َجَعلتَ يتَه كلُّ َيشٍء تَحَت قَ َديَك وَلَّ يَ

َم اْسَمَك يف األَرِض  ُدنا ما أَعظَ َل الِبحار ܀ أَيُّها الرَّبُّ َسيِّ ْحِر ما يَجوُب ُسبُ امِء وَسَمَك البَ السَّ

ها! ܀ املجُد لآلِب واالبِن والرُّوِح الُقُدِس، ِمَن اآلَن وإىل أبِد اآلِبِدين. آمني. لِّ كُ

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 (١قور ١/١١-١٢)

الُروِح الُقُدس. (...) ُقول: «يَُسوُع رَّب!» إِالَّ ِب ْقِدُر أَْن يَ "ال أََحَد يَ

َجىلَّ الُروُح فيَها ِمْن أَْجِل الَخرْيِ الَعام" تَ يَ ًة  َمْوِهبَ ْعطَى  يُ َواِحٍد  لُّ  كُ

     
      
          

  

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

(متى ١٢/ ٢٢-٣٢)

وأَبَْرص.  َم  تََكلَّ َحتَّى  َشَفاه،  فَ وأَْخرَس،  أَْعَمى  َمْمُسوًسا  يَُسوَع  إِىل  ُموا  قَدَّ ٍذ  ِئ ِحيَن

«إِنَّ  وا:  َقالُ فَ وَن  يِسيُّ الَفرِّ َداُود؟». وَسِمَع  ُن  ابْ ُهَو  َعلَّ هَذا  «لَ وا:  الُ ُهم وقَ لُّ الُجُموُع كُ َدِهَش  فَ

اِطني». يِس الَشيَ َزبُول، رئِ ْعَل  بَ ِب إِالَّ  اِطنْيَ  يُْخرُِج الَشيَ هَذا الرَُجَل ال 

لُّ  وكُ تَْخرَب،  ْفِسها  نَ عىل  َقِسُم  تَْن َكٍة  َمْملَ لُّ  «كُ ُهم:  لَ َقاَل  فَ َكارَُهم  أَفْ يَُسوُع  َم  وَعلِ

ثْبُت. يَ ْفِسِه ال  نَ َقِسُم عىل  ْن يَ ٍت  يْ بَ أَو  ٍة  َمِديَن

ُت  بُ تَثْ َف  َكيْ فَ ْفِسِه،  نَ َعىل  َقَسَم  انْ ِد  قَ يَُكوُن  طَان،  الَشيْ يُْخرُِج  اُن  طَ الَشيْ كاَن  إِْن  فَ

لِذلَِك  يُْخرُِجونَُهم؟  ْن  مِبَ م  َناؤُكُ أَبْ فَ َزبُوَل أُْخرُِج الَشيَاطني،  ْعَل  بَ ِب ا  أَنَ ْنُت  ُه؟ وإِْن كُ َكتُ َمْملَ

ُكم. يْ َعلَ ْحُكُموَن  َسيَ ُفُسُهم  أَنْ ُهم  فَ

َف  يْ كَ أَْم  الله.  ُكوُت  َملَ م  اكُ َوافَ َقْد  فَ اطني،  الَشيَ أُْخرُِج  اللِه  ُروِح  ِب ا  أَنَ ْنُت  كُ إِْن  ا  أَمَّ

ٍذ  ِئ وِحيَن أَوَّالً،  الَقِويَّ  ِط  ْربُ يَ ْم  لَ إِْن  ُه،  َعتَ ِت أَْم َهَب  ْن ويَ الَقِويِّ  َت  يْ بَ ْدُخَل  يَ أَْن  أََحٌد  ْقِدُر  يَ

ُكم:  وُل لَ د. لِذلَِك أَقُ دِّ بَ َو يُ ُه ْجَمُع َمِعي فَ َو َعَيلَّ. وَمْن ال يَ ُه َس َمِعي فَ يْ ُه؟ َمْن لَ تَ يْ َهُب بَ ْن يَ

ْغَفر. يُ ْن  لَ فَ الُروِح  ْجِديُف َعىل  التَ ا  أَمَّ تَْجِديف،  لُّ  لِلَناس، وكُ ُر  َف ْغ َستُ ٍة  َخِطيئَ لُّ  كُ

ْن  لَ فَ الُقُدِس  الُروِح  َعىل  اَل  قَ َمْن  ا  أَمَّ ُه.  لَ ُر  َف ْغ َسيُ اإلِنَْساِن  ِن  ابْ َعىل  َمًة  لِ كَ اَل  قَ َمْن 

ُه، ال يف  هَذا الَدْهر، وال يف اآليِت». َر لَ َف ْغ يُ

 بعُض األفكاِر للتأّمِل
(كتابة الخوري نايف الزينايت)

َتَجىلَّ  ًة يَ َب ْوِه ى َم ْعطَ لُّ َواِحٍد يُ الُروحِ الُقُدس. كُ ُسوُع َرّب!» إِالَّ ِب ُقول: «يَ ِدُر أَْن يَ ْق َد يَ ال أََح

ِل الَخرْيِ الَعام. ْن أَْج ا ِم الُروُح فيَه

والثقافاِت، يف قلب جسٍد  التقاليِد  "بٌرش من كلِّ األعراق والجنسّيات، من مختلِف 

واحٍد مقّدس، جسد املسيح الرسّي الذي ال عيب فيه"، هذه هي الكنيسة التي بناها 

الربُّ يسوُع عىل صخرِة الفداِء والخالِص. 

برشيّة متنوّعة، أي مواهب كثرية، رسالٌة متشّعبُة األهداِف من أجل جسٍد مقّدس ومن 

الفرح  ملؤها  التي  ة  واالنسانيّ ة  املسيحيّ املفاهيم  هذه  االنسان".  كّل  االنسان،  "خري  أجل 

ة االختالف والخالف والحسد من ناحية  والرجاء واملحبة، تضع كّل انسان أمام إشكاليّ

وتنوِّع املواهب يف الكنيسة من ناحيٍة أخرى.

ملاذا  يُستبدالن.  ال  ودوٌر  مكاٌن  موهبٍة  فلكّل  غنى؛  الكنيسة  يف  والتنوّع  االختالف  إن 

الحسد؟ فإن كان لكّل عضٍو يف جسد الرّب مكانُه ودورُه ليؤدّيه، فلامذا يريُد الجميُع أخَذ 

َعم والخدم واملواهب تجعل  أدواِر بعضهم البعض!؟ ملاذا ال نفرح لنجاح بعِضنا!!؟؟ فالنِّ

الحضُن، حضُن  هذا  الخالفات.  كّل  وترفض  االختالفات  كّل  تحضن  ا  أمًّ الكنيسة  من 

الكنيسة، يفّكك ويخلّع كلَّ ما يؤدّي إىل األمل ليس فقط لجسد الرب إمنا لكّل عضٍو 

يف قلب الكنيسة.

يف الختام، كّل يشء ميلكه االنسان ليس من فضله... حّتى االنسان ليس ملك نفسه 

امّنا مثرُة حّب الله... "من له يسوع له كلُّ يشء"... 

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
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وس، عىل تَالِميِذ  أيُّها اآلُب األََزِيلُّ املَحُجوب، يا َمْن أَرَسلَت يف ِعيِد الَعْنَرصَِة ُروَحَك الُقدُّ

وا َعطََش الُشوُعوِب إىل  ة، بها َروَّ َسقاُهم َخْمرًَة َجِديَدًة ُروِحيَّ ا يَُسوَع املَِسيح، فَ َن ابِنَك َربِّ

لِنشَهَد  َوقت،  لِّ  كُ يف  َك  ُحبِّ َخمرََة  نَُذوَق  أَْن  ا  َن لَ َوَهب  ربُّ صالتَنا،  يا  ْل  تََقبَّ الَخالِص. 

وس، من اآلَن وإىل األَبَد. َدوًما لََك والبِنَك الَوِحيد وُروِحَك الُقدُّ

(من صالة صباح اخلم�س، الفرض األنطو�، زمن العنرصة ١، اجلزء األّول - بترّصف)

ترتيلة الختام
أعظّمك يا إلهي امللك (مز ١٤٥)

هِر وإىل األَبَد. ُمَك يا إلهي املَلِك، وأُبارُِك اسَمَك َمَدى الدَّ ܀ أَُعظِّ

ِعِه. لِّ صنائِ َوَمراِحُمُه عىل كُ الرَّبُّ صالٌِح للَجِميعِ  ܀ 

ِه. لِّ أقوالِه وبارٌّ يف َجِميعِ أعاملِ ܀ الرَّبُّ أمنٌي يف كُ

ِه (٢). ܀ الرَّبُّ قَريٌب ِمْن َجميعِ دُعاتِ

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 (...)


