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األحد السادس من زمن الصوم الكبير:
شفاء األعمى
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وقفة روحّية أسبوعّية من تحضير أبرشّية أنطلياس المارونّية

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

َنا يف  هتَ َنا وََشابَ دَت ألجلِ يا نُورًا ِمن نُوٍر وإلًها من إله، تََجسَّ

َعيَني  َح  تَفتَ أن  شئَت  لقد  الخطيئة.  ما عدى  َيشٍء  لِّ  كُ

لَّ  ا أَنََّك الُنوُر اآليِت إىل العامل، وَأَنَّ كُ َن َم َعلِّ تُ ِطياَم األَعَمى لِ

ا  رُنَ عَك ال مَيِش يف الظالم، أَعِطَنا يف هذا اليوم ويف نهايِة هذا الصيام أن ال يحيد نَظَ تبَ َمن يَ

َك وَحَدَك اآلَن وإىل األبد. آمني. َنِعيَش لَ ِهّي، فَ عن َسَناَك البَ

(من صلوات صباح أحد األعىم، صالة املؤمن ٢)

المزمور ٥٧ (٥٦)
ِصم إِىل أَن تَعُربَ  لُه اْرَحْمني فإِنَّ نَْفيس ِبَك اْعتََصَمت ܀ ِبِظلِّ َجناَحيَك أَعتَ إِرَحْمني يا أَل

ْخِز  َخلِّْصني ويُ امِء ويُ ها عَيلَّ ܀ فلريِسْل ِمَن السَّ َه الَعيلَّ أَإللَه الَّذي أمََتَّ ة ܀ أَدْعو اإلِل املُصيبَ

جعة األسوِد الَّتي تَفَرتُِس  ه ܀ نَْفيس بَنَي األسوِد ُمضَّ ه وَحقَّ َمن يُرِهُقني ܀ لِرُيِسِل اللُه رَحَمتَ

ُكْن  يَ َموات ولْ ُهمَّ اْرتَفع عىل السَّ لَّ ها ُسيوٌف حادَّة ܀ أَل تُ ِسَن يابُها رِماٌح وِسهام أَلَ بَني آدَم ܀ أَنْ

أَمامي هوًة  َحَفروا  ܀  نَفيس  فَرزََحت  لَِخطَوايت  ا  ِشباكً نََصبوا  ܀  ها  لِّ كُ األَرِض  َمجُدَك عىل 

يِقْظ يا َمْجدي  ِعّد ܀ إيِنِّ أُنِشُد وأَعزِف إِستَ لْبي ُمستَ ِعدٌّ يا أَلله قَ لْبي ُمستَ فوَقَعوا فيها ܀ قَ

عوب وأَعزُِف  ُد يف الشُّ يِّ َحر ܀ أَحَمُدَك "أَيُّها السَّ ارة سأُوِقُظ السَّ يِقْظ أَيُّها العوُد والِكنَّ ܀ إِستَ
ُهمَّ عىل  لَّ َك إِىل الُغيوم ܀ اِرتَفع أَل َموات وَحقُّ َك إِىل السَّ لََك يف األَمم ܀ فَقد َعظَُمت رَحَمتُ

ها ܀ أَملَجُد لآلِب واالبِن والرُّوِح الُقُدس، ِمَن اآلَن  لِّ ُكْن َمجُدَك عىل األرِض كُ يَ َموات ولْ السَّ

وإىل األبد. آمني. 

١

ترتيلة األحد
لحن فِشيطُا (هللويا قال الرّب إنّني)

ُقوُل الناُس هللويا، هذا الَكوُن َجِميٌل يَ

أَلزَهُر وَاألشَجاُر ِفيِه أَجَناُس

يَس يَهِديِني أَألَلوَاُن لَيَست تَعِنيِني، نُوُر الَشمِس لَ

ِفيًفا قَد وُلِدُت فاشِفق َعَيلَّ كَ

ْح َعيَنيَّ إرَحْمِني يا يَُسوُع وَافتَ

هللويا، أنَت املَِسيُح.

܀܀܀

هللويا، َصوتَُك الَعذُب دَوَّى ِيف ُعمِق قَلِبي

ًفا قُريِب ِكنِّي ال أَرَاَك وَاِق لَ

اَك ال تَحرِمِني رَبِّ ُرؤياَك وَليُرشِق ِيل ِمْن ُمَحيَّ

اِة ، نُوُر الَحيَ نُوُر الُحبِّ وَالَحقِّ

ا يَُسوُع َحتَّى املاََمِت ْعَك يَ بَ أَت

ا، أَنَت املَِسيُح. ويَ لُ َهلِ

܀܀܀

  (من صلوات �ساء أحد األعىم، صالة الفرض األنطو�، زمن ا�صوم ا�كبري)

المزمور ٣
ه  ثريوَن يَقولوَن يفَّ: "ال َخالَص لَ ! كثريوَن القامِئوَن َعَيلَّ ܀ كَ ، ما أكرَثَ ُمضاِيقيَّ يا رَبِّ ܀ 

، إِنََّك تُرٌس يل إِنََّك َمْجدي وراء رأيس ܀ ُرصاًخا إىل الرَّبِّ أَرصُخ وِمن  إِلِهه" ܀ وأَنَت يا رَبِّ ِب

ِربْواِت  أَخاُف  ܀ ال  يُسِنُدين  الرَّبَّ  ألَنَّ  يِقُظ  وأَستَ وأَنام  ا  أَن جُع  أَضَّ ܀  ني  يُجيبُ قُدِسه  ِل  َجبَ

ْم يا رَبِّ َخلِّْصني يا إِلهي فإِنََّك لَطَمَت َجميَع  ت عَيلَّ ِمن َحويل ܀ قُ عوِب الَّتي اْصطَفَّ الشُّ

َك ܀ املجُد لآلِب  تُ رَكَ أَْعدايئ وَحطَّمَت أَْسناَن األَْرشار ܀ ِمَن الرَّبِّ الَخالص. عىل َشعِبَك بَ

واالبِن والرُّوِح الُقُدِس، ِ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 (٢قور ١/١٠-٧)

لَيَْسْت  ِجَهاِدنا  أَْسلَِحَة  نَُحارُِب كَأُنَاٍس َجَسِديِّني؛ ألَنَّ  الَجَسد، ولِكنَّنا ال  نَْحيَا يف  "إِنَّنا 

الَخاِطئَة،  نَْهِدُم األَفَْكاَر  فِإنَّنا  املَِنيَعة؛  الُحُصوِن  َهْدِم  ِباللِه َعىل  قَاِدرٌَة  بَْل هَي  َجَسِديَّة، 

ِفْكٍر لِطَاَعِة املَِسيح." َمْعرِفَِة الله، ونَأُْرسُ كُلَّ  يَرْتَِفُع ِضدَّ  وكُلَّ ُشُموٍخ 

     
             

  

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

(مر ٤٦/١٠-٥٢)

ُن ِطياَم،  اَن بَرِْطياَم، أَي ابْ َناَم يَُسوُع َخارٌِج ِمْن أَِريحا، ُهَو وتَالِميُذُه وَجْمٌع َغِفري، كَ يْ بَ

يَْرصُُخ  َدأَ  ُه يَُسوُع الَناِرصِّي، بَ ِب الطَريق. فلَامَّ َسِمَع أَنَّ اٌذ أَْعَمى، َجالًِسا َعَىل َجانِ وُهَو َشحَّ

زْدَاُد  يَ اَن  كَ ُه  أَنَّ إِالَّ  ْسُكت،  يَ لِ ِثريُوَن  كَ أُنَاٌس  َهرَُه  تَ انْ فَ ارَْحْمِني!».  دَاوَُد  َن  ابْ يَُسوُع  ا  «يَ ُقول:  ويَ

ْق  ُه: «ثِ لِني لَ ائِ َدَعوا األَْعَمى قَ َن دَاوَُد ارَْحْمِني!». فوَقََف يَُسوُع وقَال: «أُدُْعوه!». فَ ا ابْ ُرصَاًخا: «يَ

ُه يَُسوع: «َماذَا تُِريُد  رََح األَْعَمى رِدَاءَُه، ووَثََب وَجاَء إىل يَُسوع. فَقاَل لَ ْدُعوك». فطَ ُه يَ وانَْهْض! إِنَّ

انَُك  إمِْيَ «إِذَْهْب!  يَُسوع:  ُه  لَ فَقاَل  أُبِْرص!».  أَْن  «رَابُّويِن،  األَْعَمى:  ُه  لَ قاَل  لََك؟».  َع  أَْصَن أَْن 

َخلََّصَك».

بعُض األفكاِر للتأّمِل (الخوري نعمةالله عنييس)
األعمى  شفاِء  إلنجيل  ة  املارونيّ الكنيسة  اختياَر  إنَّ  ٌة.  تعليميّ مسرية  هي  الصوم  مسريُة 

الّسابق ألحد الّشعانني يقودُنا نحو لقاء املسيِح القائِم من بني األموات. هذا هو صوُمنا، 

ا بنا. ِم حبًّ إنتقاٌل من معرفِة يسوع صانعِ املعجزات، إىل معرفِة يسوع الفادي املتألّ

ه  ٍة طويلٍة ولوال مروِر يسوع يف حياتِ ُمدَّ ܀"جالًسا عىل جانب الطريق": كان األعمى جالًِسا لِ

لتَقي بيسوَع املسيح.  ُدّل عىل جمود األعمى قبَل أن يَ لكان بقي عىل حالِه. هذا الِفعُل يَ

ِة  ُة األفعاِل: "ألَقى رِداءَُه وقام وجاء". هناك إنِتقاٌل ِمن حالَ َْت نوِعيَّ بعد وصول يسوع تََغريَّ

ش  الُجموِد الَّتي كاَن يَعيُش فيها األعمى إىل حالة ِالَحرَكة. إنِتقاٌل من حالة اإلنسان املَُهمَّ

ُه. وََجَد الطريق الذي يؤدي إىل اللقاء بيسوع املسيح.  تَ ة اإلنسان الذي وََجَد هِويَّ إىل حالَ

وهذا  وقدراتهم،  مواهبهم  رغم  حياتِهم،  يف  التّهميش  يعيشون  األشخاص  من  كثرٌي 

به املجتمُع الفاسُد، أو الّسلطُة الظاملُة، أو الجامعُة الجاهلة،  التّهميُش ميكُن أن يسبّ

وحَده  الحالة؟  هذه  ينقذ يف  من  ومستقبلَهم.  وفرَحهم  وحقوقَهم  كرامتَهم  فيسلبوهم 

الرّجاِء  إىل  اليأِس  ومن  الفرحِ  إىل  الحزِن  حالِة  من  نا  ينقلُ هو  بيسوع  خيص  الشَّ قاُء  اللّ

ويحوُّل كلَّ يشٍء إىل خريِ اإلنسان.

ُه إىل حدٍّ كبريٍ جامهرَي املؤمنني  ْسُكَت": إنَّ هذه الجامهرَي تشِب يَ ِثريُوَن لِ َهرَُه أُنَاٌس كَ تَ انْ ܀"فَ

وللمشاركِة  بالحاميِة  عوِر  للشُّ يتبعونه  وطوراً   ما،  لحاجٍة  يسوع  يتبعون  تارًة  بيسوعَ. 

بالحدِث. أيُعقُل أنهم ال يؤمنون يف عمِق أعامِقهم بأنَّ الرّبَّ قادٌر عىل تبديِل واقِعهم وواقعِ 

ون عىل  اآلخرين؟ نراهم ينتهرون َمن يؤمُن بقدرِة يسوع ويُْسِكتون َمْن عايَنه بقلِبه. يُِرصّ

ورِ.  لقد اعتادَْت جموُعنا  القمعِ، والّسخريِة، والتّهميِش  والّشفقِة ملَن أصبَح شاهًدا للنُّ

ه.  نا ننىس جامَل اللقاِء به ونفقُد اإلمياَن بقدرتِ ة إىل حدٍّ جَعلَ نا اليوميّ عىل يسوَع يف حياتِ

ا أظلَمْت قلوبُهم  لقد كاَن هذا األعمى البصرَي الوحيَد بني الجموعِ، كلُّهم كانوا عميانً

ُم أْن  ْت ثقتُهم وغاَب عن بصريتِهم جامُل املغامرِة مع يسوعَ. من هذا األعمى نتعلّ وخَفتَ

نجاهَر بإمياننا دوَن خوٍف من الجامهريِ ونعلَنه بكلِّ شجاعٍة وإمياٍن. 

ه إنطالقًة ورصخًة،  ܀"رابّوين، أْن أبرصَ":  لقد خطَّ هذا األعمى مسريًة معّمقًة جعلَْت من إميانِ

ا ولقاءً. يً تخلّ

اإلميان إنطالقة: اإلمياُن هو حالُة انطالٍق من الهامِش إىل عمِق الوجوِد، ومن حالِة الظلمِة 

إىل حالِة الّنورِ. اإلمياُن يدعونا إىل تغيريِ حالٍة ال إىل اعتناِق عقيدٍة أو ايديولوجيا. هو تغيرُي 

حالِة وجوِدنا اإلنساين من حالِة الثّباِت يف الّروتني وحالِة البقاِء عىل هامِش طريِق الحياةِ، 

ه الواهمِة  ه ومهنِته، رداَء حياتِ إىل حالِة اإلنسان "الواثِب" مثِل األعمى. يلقي عنه رداَء عاداتِ

اه املخلَّص صارًخا :" يا ابَن داوَد ارحمني". ا إيّ والّصاخبِة لينطلَق وراَء يسوَع معلًن

اإلميان رصخة: اإلميان هو رصخٌة تنطلُق نحو شخٍص ال نراه، إمّنا نعلُم أنّه موجوٌد وأنّه قادٌر 

ِة، إمّنا آمَن به، وبدافعٍ من  نا. األعمى مل يَر يسوَع بنوِر العنِي الجسديّ عىل تغيريِ واقعِ حياتِ

رجائه العميِق وثقِته بقدرِة الرّبِّ رصَخ له: "إريد أن أبرص". مسريُة اإلمياِن تنطلُق دوًما من 

ِرصُ مبا نؤمُن؟  االمياُن ليَس  بْ ِة. أنؤمُن مبا نُبُرص أم نُ ِة إىل املعاينة اإلميانيّ املعاينِة الّضبابيّ

ٍة إمّنا هو رصخٌة "يا ابن داود ارحمني". الّسعَي إىل ضامناٍت ملموسٍة وحسيّ

ِة  نا الّسيئِة وخطايانا اليوميّ ا الخاطئِة وعاداتِ : اإلمياُن هي التّخّيل  عن أفكارِن اإلمياُن تخيلِّ

هادِة له.  نا إلتّباِع يسوَع والشَّ نا و حسِدنا و حقِدنا و كسلِ ومنِطقنا املغلوِط. هو ترُك كربيائِ

ا قادرًا عىل الوثِب كام وثََب ذلك األعمى، كيانًا غرَي خائٍف ِمَن  اتّباُع املسيحِ يستلزُم كيانً

لمَذ ليسوعَ. يكفي أن نردِّدَ: "يا  تَ ُك ال ميكُننا التَّ لِ التّغيريِ، فإْن مل نتخلَّ عن ثقِل ما منْ

ابَن داود ارحمني".

اإلمياُن لقاءٌ: اإلمياُن هو لقاٌء خاصٌّ بيسوَع املسيحِ. مل يعْد مجرَّد سامٍع عنه، بل هو اكتساٌب 

ها األعمى ليَسْت  ُة الّتي نالَ للرُّؤيِة من أجِل معاينِة الرّبِّ وجًها لوجٍه. الّنعمُة الحقيقيّ

نحن  ملا  استباٌق  إالّ  ما هو  هنا  األعمى  مع  تمَّ  ما  يسوعَ.  رؤيَة  بل هي  ظِر  النَّ اكتساَب 

مدعّوون إليه يف دميومٍة ملؤها معاينُة الرَّب وجًها لوجٍه. عندها نلقى من يجاوُب عىل 

نا: "يا ابَن داود ارحمني". رصخِة  إميانِ

فرتة صمت وتأّمل (...)

صالة الشفاعة
ُع يف هذا الوَقِت كّل نوايانا وَِطلباتنا لنضعها بَنَي يدّي الرّب قابِل الصلواِت وُمستجيِب  نَرفَ

قداسة  ذِكر  نَنَىس  أن  دون  شفعائنا.  والقديسني  العذراء  مريم  شفاعة  طالبني  الِطلبات، 

وُمدبّر  بطرس،  بشارة  مار  البطريرك  د  السيّ غبطة  مع  فرنسيس،  البابا  األعظم  الحرب 

ة، وكّل املكرّسني، مع كّل أبناء وبنات  ة سيادة املطران أنطوان عوكر، وخادم الرعيّ األبرشيّ

رعيّتك، وكّل املوىت. 

َدّي الرّب (...) َنَضع نَوايانا بني يَ 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 (...)

نا  ور، يا َمْن تَرأفَت باألعمى، فانفتَحْت َعيناه، فأُِخَذ ِبجاملَِك. أِضئ أعامقَ أيُّها املَسيُح النُّ

ُكْن  مِبعرِفِتَك وقداسِتك، فرنى َعظامِئََك، ونشُكرََك ونُؤَخَذ ِبسنى وَجِهَك اإللهيِّ وَحَدُه. وليَ

وس، اآلن  ا بأنواِر القيامِة املَجيَدة، لَك املَجُد وألبيَك ولِروِحَك الُقدُّ ياُم املُبارَُك ُمِشعًّ هذا الصِّ

وإىل األبد.آمني.

(من صلوات صباح أحد األعىم، جامعة ا�روح القدس - ا�كسليك، زمن ا�صوم ا�كبري)

ترتيلة الختام
توكّلنا عىل الله

لَنا عىل اللِه وَهَو َملجانا، ܀ تَوَكَّ

لنا عىل اللِه ال نَخاُف الُسوءْ. تَوَكَّ

ِدنا، ܀ الربُّ نّجانا من َشدائِ

لُنقِبْل إليِه وَلَنسمْع لُه. فَ

܀ َصوُت الربِّ ناِعٌم يَدُخُل يف األعامْق،

عُم الربِّ لَذيٌذ أشهى من العسْل. طَ

ٌب ِحمُل الربِّ خفيْف، يِّ ܀ نرُي الربِّ طَ

قلُب الربِّ وديٌع طوىب لَِمن يهواهْ.



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

َنا يف  هتَ َنا وََشابَ دَت ألجلِ يا نُورًا ِمن نُوٍر وإلًها من إله، تََجسَّ

َعيَني  َح  تَفتَ أن  شئَت  لقد  الخطيئة.  ما عدى  َيشٍء  لِّ  كُ

لَّ  ا أَنََّك الُنوُر اآليِت إىل العامل، وَأَنَّ كُ َن َم َعلِّ تُ ِطياَم األَعَمى لِ

ا  رُنَ عَك ال مَيِش يف الظالم، أَعِطَنا يف هذا اليوم ويف نهايِة هذا الصيام أن ال يحيد نَظَ تبَ َمن يَ

َك وَحَدَك اآلَن وإىل األبد. آمني. َنِعيَش لَ ِهّي، فَ عن َسَناَك البَ

(من صلوات صباح أحد األعىم، صالة املؤمن ٢)

المزمور ٥٧ (٥٦)
ِصم إِىل أَن تَعُربَ  لُه اْرَحْمني فإِنَّ نَْفيس ِبَك اْعتََصَمت ܀ ِبِظلِّ َجناَحيَك أَعتَ إِرَحْمني يا أَل

ْخِز  َخلِّْصني ويُ امِء ويُ ها عَيلَّ ܀ فلريِسْل ِمَن السَّ َه الَعيلَّ أَإللَه الَّذي أمََتَّ ة ܀ أَدْعو اإلِل املُصيبَ

جعة األسوِد الَّتي تَفَرتُِس  ه ܀ نَْفيس بَنَي األسوِد ُمضَّ ه وَحقَّ َمن يُرِهُقني ܀ لِرُيِسِل اللُه رَحَمتَ

ُكْن  يَ َموات ولْ ُهمَّ اْرتَفع عىل السَّ لَّ ها ُسيوٌف حادَّة ܀ أَل تُ ِسَن يابُها رِماٌح وِسهام أَلَ بَني آدَم ܀ أَنْ

أَمامي هوًة  َحَفروا  ܀  نَفيس  فَرزََحت  لَِخطَوايت  ا  ِشباكً نََصبوا  ܀  ها  لِّ كُ األَرِض  َمجُدَك عىل 

يِقْظ يا َمْجدي  ِعّد ܀ إيِنِّ أُنِشُد وأَعزِف إِستَ لْبي ُمستَ ِعدٌّ يا أَلله قَ لْبي ُمستَ فوَقَعوا فيها ܀ قَ

عوب وأَعزُِف  ُد يف الشُّ يِّ َحر ܀ أَحَمُدَك "أَيُّها السَّ ارة سأُوِقُظ السَّ يِقْظ أَيُّها العوُد والِكنَّ ܀ إِستَ
ُهمَّ عىل  لَّ َك إِىل الُغيوم ܀ اِرتَفع أَل َموات وَحقُّ َك إِىل السَّ لََك يف األَمم ܀ فَقد َعظَُمت رَحَمتُ

ها ܀ أَملَجُد لآلِب واالبِن والرُّوِح الُقُدس، ِمَن اآلَن  لِّ ُكْن َمجُدَك عىل األرِض كُ يَ َموات ولْ السَّ

وإىل األبد. آمني. 

anteliasdiocese.com

٢شفاء األعمى

ترتيلة األحد
لحن فِشيطُا (هللويا قال الرّب إنّني)

ُقوُل الناُس هللويا، هذا الَكوُن َجِميٌل يَ

أَلزَهُر وَاألشَجاُر ِفيِه أَجَناُس

يَس يَهِديِني أَألَلوَاُن لَيَست تَعِنيِني، نُوُر الَشمِس لَ

ِفيًفا قَد وُلِدُت فاشِفق َعَيلَّ كَ

ْح َعيَنيَّ إرَحْمِني يا يَُسوُع وَافتَ

هللويا، أنَت املَِسيُح.

܀܀܀

هللويا، َصوتَُك الَعذُب دَوَّى ِيف ُعمِق قَلِبي

ًفا قُريِب ِكنِّي ال أَرَاَك وَاِق لَ

اَك ال تَحرِمِني رَبِّ ُرؤياَك وَليُرشِق ِيل ِمْن ُمَحيَّ

اِة ، نُوُر الَحيَ نُوُر الُحبِّ وَالَحقِّ

ا يَُسوُع َحتَّى املاََمِت ْعَك يَ بَ أَت

ا، أَنَت املَِسيُح. ويَ لُ َهلِ

܀܀܀

  (من صلوات �ساء أحد األعىم، صالة الفرض األنطو�، زمن ا�صوم ا�كبري)

المزمور ٣
ه  ثريوَن يَقولوَن يفَّ: "ال َخالَص لَ ! كثريوَن القامِئوَن َعَيلَّ ܀ كَ ، ما أكرَثَ ُمضاِيقيَّ يا رَبِّ ܀ 

، إِنََّك تُرٌس يل إِنََّك َمْجدي وراء رأيس ܀ ُرصاًخا إىل الرَّبِّ أَرصُخ وِمن  إِلِهه" ܀ وأَنَت يا رَبِّ ِب

ِربْواِت  أَخاُف  ܀ ال  يُسِنُدين  الرَّبَّ  ألَنَّ  يِقُظ  وأَستَ وأَنام  ا  أَن جُع  أَضَّ ܀  ني  يُجيبُ قُدِسه  ِل  َجبَ

ْم يا رَبِّ َخلِّْصني يا إِلهي فإِنََّك لَطَمَت َجميَع  ت عَيلَّ ِمن َحويل ܀ قُ عوِب الَّتي اْصطَفَّ الشُّ

َك ܀ املجُد لآلِب  تُ رَكَ أَْعدايئ وَحطَّمَت أَْسناَن األَْرشار ܀ ِمَن الرَّبِّ الَخالص. عىل َشعِبَك بَ

واالبِن والرُّوِح الُقُدِس، ِ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 (٢قور ١/١٠-٧)

لَيَْسْت  ِجَهاِدنا  أَْسلَِحَة  نَُحارُِب كَأُنَاٍس َجَسِديِّني؛ ألَنَّ  الَجَسد، ولِكنَّنا ال  نَْحيَا يف  "إِنَّنا 

الَخاِطئَة،  نَْهِدُم األَفَْكاَر  فِإنَّنا  املَِنيَعة؛  الُحُصوِن  َهْدِم  ِباللِه َعىل  قَاِدرٌَة  بَْل هَي  َجَسِديَّة، 

ِفْكٍر لِطَاَعِة املَِسيح." َمْعرِفَِة الله، ونَأُْرسُ كُلَّ  يَرْتَِفُع ِضدَّ  وكُلَّ ُشُموٍخ 

     
             

  

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

(مر ٤٦/١٠-٥٢)

ُن ِطياَم،  اَن بَرِْطياَم، أَي ابْ َناَم يَُسوُع َخارٌِج ِمْن أَِريحا، ُهَو وتَالِميُذُه وَجْمٌع َغِفري، كَ يْ بَ

يَْرصُُخ  َدأَ  ُه يَُسوُع الَناِرصِّي، بَ ِب الطَريق. فلَامَّ َسِمَع أَنَّ اٌذ أَْعَمى، َجالًِسا َعَىل َجانِ وُهَو َشحَّ

زْدَاُد  يَ اَن  كَ ُه  أَنَّ إِالَّ  ْسُكت،  يَ لِ ِثريُوَن  كَ أُنَاٌس  َهرَُه  تَ انْ فَ ارَْحْمِني!».  دَاوَُد  َن  ابْ يَُسوُع  ا  «يَ ُقول:  ويَ

ْق  ُه: «ثِ لِني لَ ائِ َدَعوا األَْعَمى قَ َن دَاوَُد ارَْحْمِني!». فوَقََف يَُسوُع وقَال: «أُدُْعوه!». فَ ا ابْ ُرصَاًخا: «يَ

ُه يَُسوع: «َماذَا تُِريُد  رََح األَْعَمى رِدَاءَُه، ووَثََب وَجاَء إىل يَُسوع. فَقاَل لَ ْدُعوك». فطَ ُه يَ وانَْهْض! إِنَّ

انَُك  إمِْيَ «إِذَْهْب!  يَُسوع:  ُه  لَ فَقاَل  أُبِْرص!».  أَْن  «رَابُّويِن،  األَْعَمى:  ُه  لَ قاَل  لََك؟».  َع  أَْصَن أَْن 

َخلََّصَك».

بعُض األفكاِر للتأّمِل (الخوري نعمةالله عنييس)
األعمى  شفاِء  إلنجيل  ة  املارونيّ الكنيسة  اختياَر  إنَّ  ٌة.  تعليميّ مسرية  هي  الصوم  مسريُة 

الّسابق ألحد الّشعانني يقودُنا نحو لقاء املسيِح القائِم من بني األموات. هذا هو صوُمنا، 

ا بنا. ِم حبًّ إنتقاٌل من معرفِة يسوع صانعِ املعجزات، إىل معرفِة يسوع الفادي املتألّ

ه  ٍة طويلٍة ولوال مروِر يسوع يف حياتِ ُمدَّ ܀"جالًسا عىل جانب الطريق": كان األعمى جالًِسا لِ

لتَقي بيسوَع املسيح.  ُدّل عىل جمود األعمى قبَل أن يَ لكان بقي عىل حالِه. هذا الِفعُل يَ

ِة  ُة األفعاِل: "ألَقى رِداءَُه وقام وجاء". هناك إنِتقاٌل ِمن حالَ َْت نوِعيَّ بعد وصول يسوع تََغريَّ

ش  الُجموِد الَّتي كاَن يَعيُش فيها األعمى إىل حالة ِالَحرَكة. إنِتقاٌل من حالة اإلنسان املَُهمَّ

ُه. وََجَد الطريق الذي يؤدي إىل اللقاء بيسوع املسيح.  تَ ة اإلنسان الذي وََجَد هِويَّ إىل حالَ

وهذا  وقدراتهم،  مواهبهم  رغم  حياتِهم،  يف  التّهميش  يعيشون  األشخاص  من  كثرٌي 

به املجتمُع الفاسُد، أو الّسلطُة الظاملُة، أو الجامعُة الجاهلة،  التّهميُش ميكُن أن يسبّ

وحَده  الحالة؟  هذه  ينقذ يف  من  ومستقبلَهم.  وفرَحهم  وحقوقَهم  كرامتَهم  فيسلبوهم 

الرّجاِء  إىل  اليأِس  ومن  الفرحِ  إىل  الحزِن  حالِة  من  نا  ينقلُ هو  بيسوع  خيص  الشَّ قاُء  اللّ

ويحوُّل كلَّ يشٍء إىل خريِ اإلنسان.

ُه إىل حدٍّ كبريٍ جامهرَي املؤمنني  ْسُكَت": إنَّ هذه الجامهرَي تشِب يَ ِثريُوَن لِ َهرَُه أُنَاٌس كَ تَ انْ ܀"فَ

وللمشاركِة  بالحاميِة  عوِر  للشُّ يتبعونه  وطوراً   ما،  لحاجٍة  يسوع  يتبعون  تارًة  بيسوعَ. 

بالحدِث. أيُعقُل أنهم ال يؤمنون يف عمِق أعامِقهم بأنَّ الرّبَّ قادٌر عىل تبديِل واقِعهم وواقعِ 

ون عىل  اآلخرين؟ نراهم ينتهرون َمن يؤمُن بقدرِة يسوع ويُْسِكتون َمْن عايَنه بقلِبه. يُِرصّ

ورِ.  لقد اعتادَْت جموُعنا  القمعِ، والّسخريِة، والتّهميِش  والّشفقِة ملَن أصبَح شاهًدا للنُّ

ه.  نا ننىس جامَل اللقاِء به ونفقُد اإلمياَن بقدرتِ ة إىل حدٍّ جَعلَ نا اليوميّ عىل يسوَع يف حياتِ

ا أظلَمْت قلوبُهم  لقد كاَن هذا األعمى البصرَي الوحيَد بني الجموعِ، كلُّهم كانوا عميانً

ُم أْن  ْت ثقتُهم وغاَب عن بصريتِهم جامُل املغامرِة مع يسوعَ. من هذا األعمى نتعلّ وخَفتَ

نجاهَر بإمياننا دوَن خوٍف من الجامهريِ ونعلَنه بكلِّ شجاعٍة وإمياٍن. 

ه إنطالقًة ورصخًة،  ܀"رابّوين، أْن أبرصَ":  لقد خطَّ هذا األعمى مسريًة معّمقًة جعلَْت من إميانِ

ا ولقاءً. يً تخلّ

اإلميان إنطالقة: اإلمياُن هو حالُة انطالٍق من الهامِش إىل عمِق الوجوِد، ومن حالِة الظلمِة 

إىل حالِة الّنورِ. اإلمياُن يدعونا إىل تغيريِ حالٍة ال إىل اعتناِق عقيدٍة أو ايديولوجيا. هو تغيرُي 

حالِة وجوِدنا اإلنساين من حالِة الثّباِت يف الّروتني وحالِة البقاِء عىل هامِش طريِق الحياةِ، 

ه الواهمِة  ه ومهنِته، رداَء حياتِ إىل حالِة اإلنسان "الواثِب" مثِل األعمى. يلقي عنه رداَء عاداتِ

اه املخلَّص صارًخا :" يا ابَن داوَد ارحمني". ا إيّ والّصاخبِة لينطلَق وراَء يسوَع معلًن

اإلميان رصخة: اإلميان هو رصخٌة تنطلُق نحو شخٍص ال نراه، إمّنا نعلُم أنّه موجوٌد وأنّه قادٌر 

ِة، إمّنا آمَن به، وبدافعٍ من  نا. األعمى مل يَر يسوَع بنوِر العنِي الجسديّ عىل تغيريِ واقعِ حياتِ

رجائه العميِق وثقِته بقدرِة الرّبِّ رصَخ له: "إريد أن أبرص". مسريُة اإلمياِن تنطلُق دوًما من 

ِرصُ مبا نؤمُن؟  االمياُن ليَس  بْ ِة. أنؤمُن مبا نُبُرص أم نُ ِة إىل املعاينة اإلميانيّ املعاينِة الّضبابيّ

ٍة إمّنا هو رصخٌة "يا ابن داود ارحمني". الّسعَي إىل ضامناٍت ملموسٍة وحسيّ

ِة  نا الّسيئِة وخطايانا اليوميّ ا الخاطئِة وعاداتِ : اإلمياُن هي التّخّيل  عن أفكارِن اإلمياُن تخيلِّ

هادِة له.  نا إلتّباِع يسوَع والشَّ نا و حسِدنا و حقِدنا و كسلِ ومنِطقنا املغلوِط. هو ترُك كربيائِ

ا قادرًا عىل الوثِب كام وثََب ذلك األعمى، كيانًا غرَي خائٍف ِمَن  اتّباُع املسيحِ يستلزُم كيانً

لمَذ ليسوعَ. يكفي أن نردِّدَ: "يا  تَ ُك ال ميكُننا التَّ لِ التّغيريِ، فإْن مل نتخلَّ عن ثقِل ما منْ

ابَن داود ارحمني".

اإلمياُن لقاءٌ: اإلمياُن هو لقاٌء خاصٌّ بيسوَع املسيحِ. مل يعْد مجرَّد سامٍع عنه، بل هو اكتساٌب 

ها األعمى ليَسْت  ُة الّتي نالَ للرُّؤيِة من أجِل معاينِة الرّبِّ وجًها لوجٍه. الّنعمُة الحقيقيّ

نحن  ملا  استباٌق  إالّ  ما هو  هنا  األعمى  مع  تمَّ  ما  يسوعَ.  رؤيَة  بل هي  ظِر  النَّ اكتساَب 

مدعّوون إليه يف دميومٍة ملؤها معاينُة الرَّب وجًها لوجٍه. عندها نلقى من يجاوُب عىل 

نا: "يا ابَن داود ارحمني". رصخِة  إميانِ

فرتة صمت وتأّمل (...)

صالة الشفاعة
ُع يف هذا الوَقِت كّل نوايانا وَِطلباتنا لنضعها بَنَي يدّي الرّب قابِل الصلواِت وُمستجيِب  نَرفَ

قداسة  ذِكر  نَنَىس  أن  دون  شفعائنا.  والقديسني  العذراء  مريم  شفاعة  طالبني  الِطلبات، 

وُمدبّر  بطرس،  بشارة  مار  البطريرك  د  السيّ غبطة  مع  فرنسيس،  البابا  األعظم  الحرب 

ة، وكّل املكرّسني، مع كّل أبناء وبنات  ة سيادة املطران أنطوان عوكر، وخادم الرعيّ األبرشيّ

رعيّتك، وكّل املوىت. 

َدّي الرّب (...) َنَضع نَوايانا بني يَ 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 (...)

نا  ور، يا َمْن تَرأفَت باألعمى، فانفتَحْت َعيناه، فأُِخَذ ِبجاملَِك. أِضئ أعامقَ أيُّها املَسيُح النُّ

ُكْن  مِبعرِفِتَك وقداسِتك، فرنى َعظامِئََك، ونشُكرََك ونُؤَخَذ ِبسنى وَجِهَك اإللهيِّ وَحَدُه. وليَ

وس، اآلن  ا بأنواِر القيامِة املَجيَدة، لَك املَجُد وألبيَك ولِروِحَك الُقدُّ ياُم املُبارَُك ُمِشعًّ هذا الصِّ

وإىل األبد.آمني.

(من صلوات صباح أحد األعىم، جامعة ا�روح القدس - ا�كسليك، زمن ا�صوم ا�كبري)

ترتيلة الختام
توكّلنا عىل الله

لَنا عىل اللِه وَهَو َملجانا، ܀ تَوَكَّ

لنا عىل اللِه ال نَخاُف الُسوءْ. تَوَكَّ

ِدنا، ܀ الربُّ نّجانا من َشدائِ

لُنقِبْل إليِه وَلَنسمْع لُه. فَ

܀ َصوُت الربِّ ناِعٌم يَدُخُل يف األعامْق،

عُم الربِّ لَذيٌذ أشهى من العسْل. طَ

ٌب ِحمُل الربِّ خفيْف، يِّ ܀ نرُي الربِّ طَ

قلُب الربِّ وديٌع طوىب لَِمن يهواهْ.



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

َنا يف  هتَ َنا وََشابَ دَت ألجلِ يا نُورًا ِمن نُوٍر وإلًها من إله، تََجسَّ

َعيَني  َح  تَفتَ أن  شئَت  لقد  الخطيئة.  ما عدى  َيشٍء  لِّ  كُ

لَّ  ا أَنََّك الُنوُر اآليِت إىل العامل، وَأَنَّ كُ َن َم َعلِّ تُ ِطياَم األَعَمى لِ

ا  رُنَ عَك ال مَيِش يف الظالم، أَعِطَنا يف هذا اليوم ويف نهايِة هذا الصيام أن ال يحيد نَظَ تبَ َمن يَ

َك وَحَدَك اآلَن وإىل األبد. آمني. َنِعيَش لَ ِهّي، فَ عن َسَناَك البَ

(من صلوات صباح أحد األعىم، صالة املؤمن ٢)

المزمور ٥٧ (٥٦)
ِصم إِىل أَن تَعُربَ  لُه اْرَحْمني فإِنَّ نَْفيس ِبَك اْعتََصَمت ܀ ِبِظلِّ َجناَحيَك أَعتَ إِرَحْمني يا أَل

ْخِز  َخلِّْصني ويُ امِء ويُ ها عَيلَّ ܀ فلريِسْل ِمَن السَّ َه الَعيلَّ أَإللَه الَّذي أمََتَّ ة ܀ أَدْعو اإلِل املُصيبَ

جعة األسوِد الَّتي تَفَرتُِس  ه ܀ نَْفيس بَنَي األسوِد ُمضَّ ه وَحقَّ َمن يُرِهُقني ܀ لِرُيِسِل اللُه رَحَمتَ

ُكْن  يَ َموات ولْ ُهمَّ اْرتَفع عىل السَّ لَّ ها ُسيوٌف حادَّة ܀ أَل تُ ِسَن يابُها رِماٌح وِسهام أَلَ بَني آدَم ܀ أَنْ

أَمامي هوًة  َحَفروا  ܀  نَفيس  فَرزََحت  لَِخطَوايت  ا  ِشباكً نََصبوا  ܀  ها  لِّ كُ األَرِض  َمجُدَك عىل 

يِقْظ يا َمْجدي  ِعّد ܀ إيِنِّ أُنِشُد وأَعزِف إِستَ لْبي ُمستَ ِعدٌّ يا أَلله قَ لْبي ُمستَ فوَقَعوا فيها ܀ قَ

عوب وأَعزُِف  ُد يف الشُّ يِّ َحر ܀ أَحَمُدَك "أَيُّها السَّ ارة سأُوِقُظ السَّ يِقْظ أَيُّها العوُد والِكنَّ ܀ إِستَ
ُهمَّ عىل  لَّ َك إِىل الُغيوم ܀ اِرتَفع أَل َموات وَحقُّ َك إِىل السَّ لََك يف األَمم ܀ فَقد َعظَُمت رَحَمتُ

ها ܀ أَملَجُد لآلِب واالبِن والرُّوِح الُقُدس، ِمَن اآلَن  لِّ ُكْن َمجُدَك عىل األرِض كُ يَ َموات ولْ السَّ

وإىل األبد. آمني. 
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٣

ترتيلة األحد
لحن فِشيطُا (هللويا قال الرّب إنّني)

ُقوُل الناُس هللويا، هذا الَكوُن َجِميٌل يَ

أَلزَهُر وَاألشَجاُر ِفيِه أَجَناُس

يَس يَهِديِني أَألَلوَاُن لَيَست تَعِنيِني، نُوُر الَشمِس لَ

ِفيًفا قَد وُلِدُت فاشِفق َعَيلَّ كَ

ْح َعيَنيَّ إرَحْمِني يا يَُسوُع وَافتَ

هللويا، أنَت املَِسيُح.

܀܀܀

هللويا، َصوتَُك الَعذُب دَوَّى ِيف ُعمِق قَلِبي

ًفا قُريِب ِكنِّي ال أَرَاَك وَاِق لَ

اَك ال تَحرِمِني رَبِّ ُرؤياَك وَليُرشِق ِيل ِمْن ُمَحيَّ

اِة ، نُوُر الَحيَ نُوُر الُحبِّ وَالَحقِّ

ا يَُسوُع َحتَّى املاََمِت ْعَك يَ بَ أَت

ا، أَنَت املَِسيُح. ويَ لُ َهلِ

܀܀܀

  (من صلوات �ساء أحد األعىم، صالة الفرض األنطو�، زمن ا�صوم ا�كبري)

المزمور ٣
ه  ثريوَن يَقولوَن يفَّ: "ال َخالَص لَ ! كثريوَن القامِئوَن َعَيلَّ ܀ كَ ، ما أكرَثَ ُمضاِيقيَّ يا رَبِّ ܀ 

، إِنََّك تُرٌس يل إِنََّك َمْجدي وراء رأيس ܀ ُرصاًخا إىل الرَّبِّ أَرصُخ وِمن  إِلِهه" ܀ وأَنَت يا رَبِّ ِب

ِربْواِت  أَخاُف  ܀ ال  يُسِنُدين  الرَّبَّ  ألَنَّ  يِقُظ  وأَستَ وأَنام  ا  أَن جُع  أَضَّ ܀  ني  يُجيبُ قُدِسه  ِل  َجبَ

ْم يا رَبِّ َخلِّْصني يا إِلهي فإِنََّك لَطَمَت َجميَع  ت عَيلَّ ِمن َحويل ܀ قُ عوِب الَّتي اْصطَفَّ الشُّ

َك ܀ املجُد لآلِب  تُ رَكَ أَْعدايئ وَحطَّمَت أَْسناَن األَْرشار ܀ ِمَن الرَّبِّ الَخالص. عىل َشعِبَك بَ

واالبِن والرُّوِح الُقُدِس، ِ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 (٢قور ١/١٠-٧)

لَيَْسْت  ِجَهاِدنا  أَْسلَِحَة  نَُحارُِب كَأُنَاٍس َجَسِديِّني؛ ألَنَّ  الَجَسد، ولِكنَّنا ال  نَْحيَا يف  "إِنَّنا 

الَخاِطئَة،  نَْهِدُم األَفَْكاَر  فِإنَّنا  املَِنيَعة؛  الُحُصوِن  َهْدِم  ِباللِه َعىل  قَاِدرٌَة  بَْل هَي  َجَسِديَّة، 

ِفْكٍر لِطَاَعِة املَِسيح." َمْعرِفَِة الله، ونَأُْرسُ كُلَّ  يَرْتَِفُع ِضدَّ  وكُلَّ ُشُموٍخ 

     
             

  

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

(مر ٤٦/١٠-٥٢)

ُن ِطياَم،  اَن بَرِْطياَم، أَي ابْ َناَم يَُسوُع َخارٌِج ِمْن أَِريحا، ُهَو وتَالِميُذُه وَجْمٌع َغِفري، كَ يْ بَ

يَْرصُُخ  َدأَ  ُه يَُسوُع الَناِرصِّي، بَ ِب الطَريق. فلَامَّ َسِمَع أَنَّ اٌذ أَْعَمى، َجالًِسا َعَىل َجانِ وُهَو َشحَّ

زْدَاُد  يَ اَن  كَ ُه  أَنَّ إِالَّ  ْسُكت،  يَ لِ ِثريُوَن  كَ أُنَاٌس  َهرَُه  تَ انْ فَ ارَْحْمِني!».  دَاوَُد  َن  ابْ يَُسوُع  ا  «يَ ُقول:  ويَ

ْق  ُه: «ثِ لِني لَ ائِ َدَعوا األَْعَمى قَ َن دَاوَُد ارَْحْمِني!». فوَقََف يَُسوُع وقَال: «أُدُْعوه!». فَ ا ابْ ُرصَاًخا: «يَ

ُه يَُسوع: «َماذَا تُِريُد  رََح األَْعَمى رِدَاءَُه، ووَثََب وَجاَء إىل يَُسوع. فَقاَل لَ ْدُعوك». فطَ ُه يَ وانَْهْض! إِنَّ

انَُك  إمِْيَ «إِذَْهْب!  يَُسوع:  ُه  لَ فَقاَل  أُبِْرص!».  أَْن  «رَابُّويِن،  األَْعَمى:  ُه  لَ قاَل  لََك؟».  َع  أَْصَن أَْن 

َخلََّصَك».

بعُض األفكاِر للتأّمِل (الخوري نعمةالله عنييس)
األعمى  شفاِء  إلنجيل  ة  املارونيّ الكنيسة  اختياَر  إنَّ  ٌة.  تعليميّ مسرية  هي  الصوم  مسريُة 

الّسابق ألحد الّشعانني يقودُنا نحو لقاء املسيِح القائِم من بني األموات. هذا هو صوُمنا، 

ا بنا. ِم حبًّ إنتقاٌل من معرفِة يسوع صانعِ املعجزات، إىل معرفِة يسوع الفادي املتألّ

ه  ٍة طويلٍة ولوال مروِر يسوع يف حياتِ ُمدَّ ܀"جالًسا عىل جانب الطريق": كان األعمى جالًِسا لِ

لتَقي بيسوَع املسيح.  ُدّل عىل جمود األعمى قبَل أن يَ لكان بقي عىل حالِه. هذا الِفعُل يَ

ِة  ُة األفعاِل: "ألَقى رِداءَُه وقام وجاء". هناك إنِتقاٌل ِمن حالَ َْت نوِعيَّ بعد وصول يسوع تََغريَّ

ش  الُجموِد الَّتي كاَن يَعيُش فيها األعمى إىل حالة ِالَحرَكة. إنِتقاٌل من حالة اإلنسان املَُهمَّ

ُه. وََجَد الطريق الذي يؤدي إىل اللقاء بيسوع املسيح.  تَ ة اإلنسان الذي وََجَد هِويَّ إىل حالَ

وهذا  وقدراتهم،  مواهبهم  رغم  حياتِهم،  يف  التّهميش  يعيشون  األشخاص  من  كثرٌي 

به املجتمُع الفاسُد، أو الّسلطُة الظاملُة، أو الجامعُة الجاهلة،  التّهميُش ميكُن أن يسبّ

وحَده  الحالة؟  هذه  ينقذ يف  من  ومستقبلَهم.  وفرَحهم  وحقوقَهم  كرامتَهم  فيسلبوهم 

الرّجاِء  إىل  اليأِس  ومن  الفرحِ  إىل  الحزِن  حالِة  من  نا  ينقلُ هو  بيسوع  خيص  الشَّ قاُء  اللّ

ويحوُّل كلَّ يشٍء إىل خريِ اإلنسان.

ُه إىل حدٍّ كبريٍ جامهرَي املؤمنني  ْسُكَت": إنَّ هذه الجامهرَي تشِب يَ ِثريُوَن لِ َهرَُه أُنَاٌس كَ تَ انْ ܀"فَ

وللمشاركِة  بالحاميِة  عوِر  للشُّ يتبعونه  وطوراً   ما،  لحاجٍة  يسوع  يتبعون  تارًة  بيسوعَ. 

بالحدِث. أيُعقُل أنهم ال يؤمنون يف عمِق أعامِقهم بأنَّ الرّبَّ قادٌر عىل تبديِل واقِعهم وواقعِ 

ون عىل  اآلخرين؟ نراهم ينتهرون َمن يؤمُن بقدرِة يسوع ويُْسِكتون َمْن عايَنه بقلِبه. يُِرصّ

ورِ.  لقد اعتادَْت جموُعنا  القمعِ، والّسخريِة، والتّهميِش  والّشفقِة ملَن أصبَح شاهًدا للنُّ

ه.  نا ننىس جامَل اللقاِء به ونفقُد اإلمياَن بقدرتِ ة إىل حدٍّ جَعلَ نا اليوميّ عىل يسوَع يف حياتِ

ا أظلَمْت قلوبُهم  لقد كاَن هذا األعمى البصرَي الوحيَد بني الجموعِ، كلُّهم كانوا عميانً

ُم أْن  ْت ثقتُهم وغاَب عن بصريتِهم جامُل املغامرِة مع يسوعَ. من هذا األعمى نتعلّ وخَفتَ

نجاهَر بإمياننا دوَن خوٍف من الجامهريِ ونعلَنه بكلِّ شجاعٍة وإمياٍن. 

ه إنطالقًة ورصخًة،  ܀"رابّوين، أْن أبرصَ":  لقد خطَّ هذا األعمى مسريًة معّمقًة جعلَْت من إميانِ

ا ولقاءً. يً تخلّ

اإلميان إنطالقة: اإلمياُن هو حالُة انطالٍق من الهامِش إىل عمِق الوجوِد، ومن حالِة الظلمِة 

إىل حالِة الّنورِ. اإلمياُن يدعونا إىل تغيريِ حالٍة ال إىل اعتناِق عقيدٍة أو ايديولوجيا. هو تغيرُي 

حالِة وجوِدنا اإلنساين من حالِة الثّباِت يف الّروتني وحالِة البقاِء عىل هامِش طريِق الحياةِ، 

ه الواهمِة  ه ومهنِته، رداَء حياتِ إىل حالِة اإلنسان "الواثِب" مثِل األعمى. يلقي عنه رداَء عاداتِ

اه املخلَّص صارًخا :" يا ابَن داوَد ارحمني". ا إيّ والّصاخبِة لينطلَق وراَء يسوَع معلًن

اإلميان رصخة: اإلميان هو رصخٌة تنطلُق نحو شخٍص ال نراه، إمّنا نعلُم أنّه موجوٌد وأنّه قادٌر 

شفاء األعمى

ِة، إمّنا آمَن به، وبدافعٍ من  نا. األعمى مل يَر يسوَع بنوِر العنِي الجسديّ عىل تغيريِ واقعِ حياتِ

رجائه العميِق وثقِته بقدرِة الرّبِّ رصَخ له: "إريد أن أبرص". مسريُة اإلمياِن تنطلُق دوًما من 

ِرصُ مبا نؤمُن؟  االمياُن ليَس  بْ ِة. أنؤمُن مبا نُبُرص أم نُ ِة إىل املعاينة اإلميانيّ املعاينِة الّضبابيّ

ٍة إمّنا هو رصخٌة "يا ابن داود ارحمني". الّسعَي إىل ضامناٍت ملموسٍة وحسيّ

ِة  نا الّسيئِة وخطايانا اليوميّ ا الخاطئِة وعاداتِ : اإلمياُن هي التّخّيل  عن أفكارِن اإلمياُن تخيلِّ

هادِة له.  نا إلتّباِع يسوَع والشَّ نا و حسِدنا و حقِدنا و كسلِ ومنِطقنا املغلوِط. هو ترُك كربيائِ

ا قادرًا عىل الوثِب كام وثََب ذلك األعمى، كيانًا غرَي خائٍف ِمَن  اتّباُع املسيحِ يستلزُم كيانً

لمَذ ليسوعَ. يكفي أن نردِّدَ: "يا  تَ ُك ال ميكُننا التَّ لِ التّغيريِ، فإْن مل نتخلَّ عن ثقِل ما منْ

ابَن داود ارحمني".

اإلمياُن لقاءٌ: اإلمياُن هو لقاٌء خاصٌّ بيسوَع املسيحِ. مل يعْد مجرَّد سامٍع عنه، بل هو اكتساٌب 

ها األعمى ليَسْت  ُة الّتي نالَ للرُّؤيِة من أجِل معاينِة الرّبِّ وجًها لوجٍه. الّنعمُة الحقيقيّ

نحن  ملا  استباٌق  إالّ  ما هو  هنا  األعمى  مع  تمَّ  ما  يسوعَ.  رؤيَة  بل هي  ظِر  النَّ اكتساَب 

مدعّوون إليه يف دميومٍة ملؤها معاينُة الرَّب وجًها لوجٍه. عندها نلقى من يجاوُب عىل 

نا: "يا ابَن داود ارحمني". رصخِة  إميانِ

فرتة صمت وتأّمل (...)

صالة الشفاعة
ُع يف هذا الوَقِت كّل نوايانا وَِطلباتنا لنضعها بَنَي يدّي الرّب قابِل الصلواِت وُمستجيِب  نَرفَ

قداسة  ذِكر  نَنَىس  أن  دون  شفعائنا.  والقديسني  العذراء  مريم  شفاعة  طالبني  الِطلبات، 

وُمدبّر  بطرس،  بشارة  مار  البطريرك  د  السيّ غبطة  مع  فرنسيس،  البابا  األعظم  الحرب 

ة، وكّل املكرّسني، مع كّل أبناء وبنات  ة سيادة املطران أنطوان عوكر، وخادم الرعيّ األبرشيّ

رعيّتك، وكّل املوىت. 

َدّي الرّب (...) َنَضع نَوايانا بني يَ 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 (...)

نا  ور، يا َمْن تَرأفَت باألعمى، فانفتَحْت َعيناه، فأُِخَذ ِبجاملَِك. أِضئ أعامقَ أيُّها املَسيُح النُّ

ُكْن  مِبعرِفِتَك وقداسِتك، فرنى َعظامِئََك، ونشُكرََك ونُؤَخَذ ِبسنى وَجِهَك اإللهيِّ وَحَدُه. وليَ

وس، اآلن  ا بأنواِر القيامِة املَجيَدة، لَك املَجُد وألبيَك ولِروِحَك الُقدُّ ياُم املُبارَُك ُمِشعًّ هذا الصِّ

وإىل األبد.آمني.

(من صلوات صباح أحد األعىم، جامعة ا�روح القدس - ا�كسليك، زمن ا�صوم ا�كبري)

ترتيلة الختام
توكّلنا عىل الله

لَنا عىل اللِه وَهَو َملجانا، ܀ تَوَكَّ

لنا عىل اللِه ال نَخاُف الُسوءْ. تَوَكَّ

ِدنا، ܀ الربُّ نّجانا من َشدائِ

لُنقِبْل إليِه وَلَنسمْع لُه. فَ

܀ َصوُت الربِّ ناِعٌم يَدُخُل يف األعامْق،

عُم الربِّ لَذيٌذ أشهى من العسْل. طَ

ٌب ِحمُل الربِّ خفيْف، يِّ ܀ نرُي الربِّ طَ

قلُب الربِّ وديٌع طوىب لَِمن يهواهْ.



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

َنا يف  هتَ َنا وََشابَ دَت ألجلِ يا نُورًا ِمن نُوٍر وإلًها من إله، تََجسَّ

َعيَني  َح  تَفتَ أن  شئَت  لقد  الخطيئة.  ما عدى  َيشٍء  لِّ  كُ

لَّ  ا أَنََّك الُنوُر اآليِت إىل العامل، وَأَنَّ كُ َن َم َعلِّ تُ ِطياَم األَعَمى لِ

ا  رُنَ عَك ال مَيِش يف الظالم، أَعِطَنا يف هذا اليوم ويف نهايِة هذا الصيام أن ال يحيد نَظَ تبَ َمن يَ

َك وَحَدَك اآلَن وإىل األبد. آمني. َنِعيَش لَ ِهّي، فَ عن َسَناَك البَ

(من صلوات صباح أحد األعىم، صالة املؤمن ٢)

المزمور ٥٧ (٥٦)
ِصم إِىل أَن تَعُربَ  لُه اْرَحْمني فإِنَّ نَْفيس ِبَك اْعتََصَمت ܀ ِبِظلِّ َجناَحيَك أَعتَ إِرَحْمني يا أَل

ْخِز  َخلِّْصني ويُ امِء ويُ ها عَيلَّ ܀ فلريِسْل ِمَن السَّ َه الَعيلَّ أَإللَه الَّذي أمََتَّ ة ܀ أَدْعو اإلِل املُصيبَ

جعة األسوِد الَّتي تَفَرتُِس  ه ܀ نَْفيس بَنَي األسوِد ُمضَّ ه وَحقَّ َمن يُرِهُقني ܀ لِرُيِسِل اللُه رَحَمتَ

ُكْن  يَ َموات ولْ ُهمَّ اْرتَفع عىل السَّ لَّ ها ُسيوٌف حادَّة ܀ أَل تُ ِسَن يابُها رِماٌح وِسهام أَلَ بَني آدَم ܀ أَنْ

أَمامي هوًة  َحَفروا  ܀  نَفيس  فَرزََحت  لَِخطَوايت  ا  ِشباكً نََصبوا  ܀  ها  لِّ كُ األَرِض  َمجُدَك عىل 

يِقْظ يا َمْجدي  ِعّد ܀ إيِنِّ أُنِشُد وأَعزِف إِستَ لْبي ُمستَ ِعدٌّ يا أَلله قَ لْبي ُمستَ فوَقَعوا فيها ܀ قَ

عوب وأَعزُِف  ُد يف الشُّ يِّ َحر ܀ أَحَمُدَك "أَيُّها السَّ ارة سأُوِقُظ السَّ يِقْظ أَيُّها العوُد والِكنَّ ܀ إِستَ
ُهمَّ عىل  لَّ َك إِىل الُغيوم ܀ اِرتَفع أَل َموات وَحقُّ َك إِىل السَّ لََك يف األَمم ܀ فَقد َعظَُمت رَحَمتُ

ها ܀ أَملَجُد لآلِب واالبِن والرُّوِح الُقُدس، ِمَن اآلَن  لِّ ُكْن َمجُدَك عىل األرِض كُ يَ َموات ولْ السَّ

وإىل األبد. آمني. 
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٤

ترتيلة األحد
لحن فِشيطُا (هللويا قال الرّب إنّني)

ُقوُل الناُس هللويا، هذا الَكوُن َجِميٌل يَ

أَلزَهُر وَاألشَجاُر ِفيِه أَجَناُس

يَس يَهِديِني أَألَلوَاُن لَيَست تَعِنيِني، نُوُر الَشمِس لَ

ِفيًفا قَد وُلِدُت فاشِفق َعَيلَّ كَ

ْح َعيَنيَّ إرَحْمِني يا يَُسوُع وَافتَ

هللويا، أنَت املَِسيُح.

܀܀܀

هللويا، َصوتَُك الَعذُب دَوَّى ِيف ُعمِق قَلِبي

ًفا قُريِب ِكنِّي ال أَرَاَك وَاِق لَ

اَك ال تَحرِمِني رَبِّ ُرؤياَك وَليُرشِق ِيل ِمْن ُمَحيَّ

اِة ، نُوُر الَحيَ نُوُر الُحبِّ وَالَحقِّ

ا يَُسوُع َحتَّى املاََمِت ْعَك يَ بَ أَت

ا، أَنَت املَِسيُح. ويَ لُ َهلِ

܀܀܀

  (من صلوات �ساء أحد األعىم، صالة الفرض األنطو�، زمن ا�صوم ا�كبري)

المزمور ٣
ه  ثريوَن يَقولوَن يفَّ: "ال َخالَص لَ ! كثريوَن القامِئوَن َعَيلَّ ܀ كَ ، ما أكرَثَ ُمضاِيقيَّ يا رَبِّ ܀ 

، إِنََّك تُرٌس يل إِنََّك َمْجدي وراء رأيس ܀ ُرصاًخا إىل الرَّبِّ أَرصُخ وِمن  إِلِهه" ܀ وأَنَت يا رَبِّ ِب

ِربْواِت  أَخاُف  ܀ ال  يُسِنُدين  الرَّبَّ  ألَنَّ  يِقُظ  وأَستَ وأَنام  ا  أَن جُع  أَضَّ ܀  ني  يُجيبُ قُدِسه  ِل  َجبَ

ْم يا رَبِّ َخلِّْصني يا إِلهي فإِنََّك لَطَمَت َجميَع  ت عَيلَّ ِمن َحويل ܀ قُ عوِب الَّتي اْصطَفَّ الشُّ

َك ܀ املجُد لآلِب  تُ رَكَ أَْعدايئ وَحطَّمَت أَْسناَن األَْرشار ܀ ِمَن الرَّبِّ الَخالص. عىل َشعِبَك بَ

واالبِن والرُّوِح الُقُدِس، ِ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 (٢قور ١/١٠-٧)

لَيَْسْت  ِجَهاِدنا  أَْسلَِحَة  نَُحارُِب كَأُنَاٍس َجَسِديِّني؛ ألَنَّ  الَجَسد، ولِكنَّنا ال  نَْحيَا يف  "إِنَّنا 

الَخاِطئَة،  نَْهِدُم األَفَْكاَر  فِإنَّنا  املَِنيَعة؛  الُحُصوِن  َهْدِم  ِباللِه َعىل  قَاِدرٌَة  بَْل هَي  َجَسِديَّة، 

ِفْكٍر لِطَاَعِة املَِسيح." َمْعرِفَِة الله، ونَأُْرسُ كُلَّ  يَرْتَِفُع ِضدَّ  وكُلَّ ُشُموٍخ 

     
             

  

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

(مر ٤٦/١٠-٥٢)

ُن ِطياَم،  اَن بَرِْطياَم، أَي ابْ َناَم يَُسوُع َخارٌِج ِمْن أَِريحا، ُهَو وتَالِميُذُه وَجْمٌع َغِفري، كَ يْ بَ

يَْرصُُخ  َدأَ  ُه يَُسوُع الَناِرصِّي، بَ ِب الطَريق. فلَامَّ َسِمَع أَنَّ اٌذ أَْعَمى، َجالًِسا َعَىل َجانِ وُهَو َشحَّ

زْدَاُد  يَ اَن  كَ ُه  أَنَّ إِالَّ  ْسُكت،  يَ لِ ِثريُوَن  كَ أُنَاٌس  َهرَُه  تَ انْ فَ ارَْحْمِني!».  دَاوَُد  َن  ابْ يَُسوُع  ا  «يَ ُقول:  ويَ

ْق  ُه: «ثِ لِني لَ ائِ َدَعوا األَْعَمى قَ َن دَاوَُد ارَْحْمِني!». فوَقََف يَُسوُع وقَال: «أُدُْعوه!». فَ ا ابْ ُرصَاًخا: «يَ

ُه يَُسوع: «َماذَا تُِريُد  رََح األَْعَمى رِدَاءَُه، ووَثََب وَجاَء إىل يَُسوع. فَقاَل لَ ْدُعوك». فطَ ُه يَ وانَْهْض! إِنَّ

انَُك  إمِْيَ «إِذَْهْب!  يَُسوع:  ُه  لَ فَقاَل  أُبِْرص!».  أَْن  «رَابُّويِن،  األَْعَمى:  ُه  لَ قاَل  لََك؟».  َع  أَْصَن أَْن 

َخلََّصَك».

بعُض األفكاِر للتأّمِل (الخوري نعمةالله عنييس)
األعمى  شفاِء  إلنجيل  ة  املارونيّ الكنيسة  اختياَر  إنَّ  ٌة.  تعليميّ مسرية  هي  الصوم  مسريُة 

الّسابق ألحد الّشعانني يقودُنا نحو لقاء املسيِح القائِم من بني األموات. هذا هو صوُمنا، 

ا بنا. ِم حبًّ إنتقاٌل من معرفِة يسوع صانعِ املعجزات، إىل معرفِة يسوع الفادي املتألّ

ه  ٍة طويلٍة ولوال مروِر يسوع يف حياتِ ُمدَّ ܀"جالًسا عىل جانب الطريق": كان األعمى جالًِسا لِ

لتَقي بيسوَع املسيح.  ُدّل عىل جمود األعمى قبَل أن يَ لكان بقي عىل حالِه. هذا الِفعُل يَ

ِة  ُة األفعاِل: "ألَقى رِداءَُه وقام وجاء". هناك إنِتقاٌل ِمن حالَ َْت نوِعيَّ بعد وصول يسوع تََغريَّ

ش  الُجموِد الَّتي كاَن يَعيُش فيها األعمى إىل حالة ِالَحرَكة. إنِتقاٌل من حالة اإلنسان املَُهمَّ

ُه. وََجَد الطريق الذي يؤدي إىل اللقاء بيسوع املسيح.  تَ ة اإلنسان الذي وََجَد هِويَّ إىل حالَ

وهذا  وقدراتهم،  مواهبهم  رغم  حياتِهم،  يف  التّهميش  يعيشون  األشخاص  من  كثرٌي 

به املجتمُع الفاسُد، أو الّسلطُة الظاملُة، أو الجامعُة الجاهلة،  التّهميُش ميكُن أن يسبّ

وحَده  الحالة؟  هذه  ينقذ يف  من  ومستقبلَهم.  وفرَحهم  وحقوقَهم  كرامتَهم  فيسلبوهم 

الرّجاِء  إىل  اليأِس  ومن  الفرحِ  إىل  الحزِن  حالِة  من  نا  ينقلُ هو  بيسوع  خيص  الشَّ قاُء  اللّ

ويحوُّل كلَّ يشٍء إىل خريِ اإلنسان.

ُه إىل حدٍّ كبريٍ جامهرَي املؤمنني  ْسُكَت": إنَّ هذه الجامهرَي تشِب يَ ِثريُوَن لِ َهرَُه أُنَاٌس كَ تَ انْ ܀"فَ

وللمشاركِة  بالحاميِة  عوِر  للشُّ يتبعونه  وطوراً   ما،  لحاجٍة  يسوع  يتبعون  تارًة  بيسوعَ. 

بالحدِث. أيُعقُل أنهم ال يؤمنون يف عمِق أعامِقهم بأنَّ الرّبَّ قادٌر عىل تبديِل واقِعهم وواقعِ 

ون عىل  اآلخرين؟ نراهم ينتهرون َمن يؤمُن بقدرِة يسوع ويُْسِكتون َمْن عايَنه بقلِبه. يُِرصّ

ورِ.  لقد اعتادَْت جموُعنا  القمعِ، والّسخريِة، والتّهميِش  والّشفقِة ملَن أصبَح شاهًدا للنُّ

ه.  نا ننىس جامَل اللقاِء به ونفقُد اإلمياَن بقدرتِ ة إىل حدٍّ جَعلَ نا اليوميّ عىل يسوَع يف حياتِ

ا أظلَمْت قلوبُهم  لقد كاَن هذا األعمى البصرَي الوحيَد بني الجموعِ، كلُّهم كانوا عميانً

ُم أْن  ْت ثقتُهم وغاَب عن بصريتِهم جامُل املغامرِة مع يسوعَ. من هذا األعمى نتعلّ وخَفتَ

نجاهَر بإمياننا دوَن خوٍف من الجامهريِ ونعلَنه بكلِّ شجاعٍة وإمياٍن. 

ه إنطالقًة ورصخًة،  ܀"رابّوين، أْن أبرصَ":  لقد خطَّ هذا األعمى مسريًة معّمقًة جعلَْت من إميانِ

ا ولقاءً. يً تخلّ

اإلميان إنطالقة: اإلمياُن هو حالُة انطالٍق من الهامِش إىل عمِق الوجوِد، ومن حالِة الظلمِة 

إىل حالِة الّنورِ. اإلمياُن يدعونا إىل تغيريِ حالٍة ال إىل اعتناِق عقيدٍة أو ايديولوجيا. هو تغيرُي 

حالِة وجوِدنا اإلنساين من حالِة الثّباِت يف الّروتني وحالِة البقاِء عىل هامِش طريِق الحياةِ، 

ه الواهمِة  ه ومهنِته، رداَء حياتِ إىل حالِة اإلنسان "الواثِب" مثِل األعمى. يلقي عنه رداَء عاداتِ

اه املخلَّص صارًخا :" يا ابَن داوَد ارحمني". ا إيّ والّصاخبِة لينطلَق وراَء يسوَع معلًن

اإلميان رصخة: اإلميان هو رصخٌة تنطلُق نحو شخٍص ال نراه، إمّنا نعلُم أنّه موجوٌد وأنّه قادٌر 

شفاء األعمى

ِة، إمّنا آمَن به، وبدافعٍ من  نا. األعمى مل يَر يسوَع بنوِر العنِي الجسديّ عىل تغيريِ واقعِ حياتِ

رجائه العميِق وثقِته بقدرِة الرّبِّ رصَخ له: "إريد أن أبرص". مسريُة اإلمياِن تنطلُق دوًما من 

ِرصُ مبا نؤمُن؟  االمياُن ليَس  بْ ِة. أنؤمُن مبا نُبُرص أم نُ ِة إىل املعاينة اإلميانيّ املعاينِة الّضبابيّ

ٍة إمّنا هو رصخٌة "يا ابن داود ارحمني". الّسعَي إىل ضامناٍت ملموسٍة وحسيّ

ِة  نا الّسيئِة وخطايانا اليوميّ ا الخاطئِة وعاداتِ : اإلمياُن هي التّخّيل  عن أفكارِن اإلمياُن تخيلِّ

هادِة له.  نا إلتّباِع يسوَع والشَّ نا و حسِدنا و حقِدنا و كسلِ ومنِطقنا املغلوِط. هو ترُك كربيائِ

ا قادرًا عىل الوثِب كام وثََب ذلك األعمى، كيانًا غرَي خائٍف ِمَن  اتّباُع املسيحِ يستلزُم كيانً

لمَذ ليسوعَ. يكفي أن نردِّدَ: "يا  تَ ُك ال ميكُننا التَّ لِ التّغيريِ، فإْن مل نتخلَّ عن ثقِل ما منْ

ابَن داود ارحمني".

اإلمياُن لقاءٌ: اإلمياُن هو لقاٌء خاصٌّ بيسوَع املسيحِ. مل يعْد مجرَّد سامٍع عنه، بل هو اكتساٌب 

ها األعمى ليَسْت  ُة الّتي نالَ للرُّؤيِة من أجِل معاينِة الرّبِّ وجًها لوجٍه. الّنعمُة الحقيقيّ

نحن  ملا  استباٌق  إالّ  ما هو  هنا  األعمى  مع  تمَّ  ما  يسوعَ.  رؤيَة  بل هي  ظِر  النَّ اكتساَب 

مدعّوون إليه يف دميومٍة ملؤها معاينُة الرَّب وجًها لوجٍه. عندها نلقى من يجاوُب عىل 

نا: "يا ابَن داود ارحمني". رصخِة  إميانِ

فرتة صمت وتأّمل (...)

صالة الشفاعة
ُع يف هذا الوَقِت كّل نوايانا وَِطلباتنا لنضعها بَنَي يدّي الرّب قابِل الصلواِت وُمستجيِب  نَرفَ

قداسة  ذِكر  نَنَىس  أن  دون  شفعائنا.  والقديسني  العذراء  مريم  شفاعة  طالبني  الِطلبات، 

وُمدبّر  بطرس،  بشارة  مار  البطريرك  د  السيّ غبطة  مع  فرنسيس،  البابا  األعظم  الحرب 

ة، وكّل املكرّسني، مع كّل أبناء وبنات  ة سيادة املطران أنطوان عوكر، وخادم الرعيّ األبرشيّ

رعيّتك، وكّل املوىت. 

َدّي الرّب (...) َنَضع نَوايانا بني يَ 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 (...)

نا  ور، يا َمْن تَرأفَت باألعمى، فانفتَحْت َعيناه، فأُِخَذ ِبجاملَِك. أِضئ أعامقَ أيُّها املَسيُح النُّ

ُكْن  مِبعرِفِتَك وقداسِتك، فرنى َعظامِئََك، ونشُكرََك ونُؤَخَذ ِبسنى وَجِهَك اإللهيِّ وَحَدُه. وليَ

وس، اآلن  ا بأنواِر القيامِة املَجيَدة، لَك املَجُد وألبيَك ولِروِحَك الُقدُّ ياُم املُبارَُك ُمِشعًّ هذا الصِّ

وإىل األبد.آمني.

(من صلوات صباح أحد األعىم، جامعة ا�روح القدس - ا�كسليك، زمن ا�صوم ا�كبري)

ترتيلة الختام
توكّلنا عىل الله

لَنا عىل اللِه وَهَو َملجانا، ܀ تَوَكَّ

لنا عىل اللِه ال نَخاُف الُسوءْ. تَوَكَّ

ِدنا، ܀ الربُّ نّجانا من َشدائِ

لُنقِبْل إليِه وَلَنسمْع لُه. فَ

܀ َصوُت الربِّ ناِعٌم يَدُخُل يف األعامْق،

عُم الربِّ لَذيٌذ أشهى من العسْل. طَ

ٌب ِحمُل الربِّ خفيْف، يِّ ܀ نرُي الربِّ طَ

قلُب الربِّ وديٌع طوىب لَِمن يهواهْ.



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

َنا يف  هتَ َنا وََشابَ دَت ألجلِ يا نُورًا ِمن نُوٍر وإلًها من إله، تََجسَّ

َعيَني  َح  تَفتَ أن  شئَت  لقد  الخطيئة.  ما عدى  َيشٍء  لِّ  كُ

لَّ  ا أَنََّك الُنوُر اآليِت إىل العامل، وَأَنَّ كُ َن َم َعلِّ تُ ِطياَم األَعَمى لِ

ا  رُنَ عَك ال مَيِش يف الظالم، أَعِطَنا يف هذا اليوم ويف نهايِة هذا الصيام أن ال يحيد نَظَ تبَ َمن يَ

َك وَحَدَك اآلَن وإىل األبد. آمني. َنِعيَش لَ ِهّي، فَ عن َسَناَك البَ

(من صلوات صباح أحد األعىم، صالة املؤمن ٢)

المزمور ٥٧ (٥٦)
ِصم إِىل أَن تَعُربَ  لُه اْرَحْمني فإِنَّ نَْفيس ِبَك اْعتََصَمت ܀ ِبِظلِّ َجناَحيَك أَعتَ إِرَحْمني يا أَل

ْخِز  َخلِّْصني ويُ امِء ويُ ها عَيلَّ ܀ فلريِسْل ِمَن السَّ َه الَعيلَّ أَإللَه الَّذي أمََتَّ ة ܀ أَدْعو اإلِل املُصيبَ

جعة األسوِد الَّتي تَفَرتُِس  ه ܀ نَْفيس بَنَي األسوِد ُمضَّ ه وَحقَّ َمن يُرِهُقني ܀ لِرُيِسِل اللُه رَحَمتَ

ُكْن  يَ َموات ولْ ُهمَّ اْرتَفع عىل السَّ لَّ ها ُسيوٌف حادَّة ܀ أَل تُ ِسَن يابُها رِماٌح وِسهام أَلَ بَني آدَم ܀ أَنْ

أَمامي هوًة  َحَفروا  ܀  نَفيس  فَرزََحت  لَِخطَوايت  ا  ِشباكً نََصبوا  ܀  ها  لِّ كُ األَرِض  َمجُدَك عىل 

يِقْظ يا َمْجدي  ِعّد ܀ إيِنِّ أُنِشُد وأَعزِف إِستَ لْبي ُمستَ ِعدٌّ يا أَلله قَ لْبي ُمستَ فوَقَعوا فيها ܀ قَ

عوب وأَعزُِف  ُد يف الشُّ يِّ َحر ܀ أَحَمُدَك "أَيُّها السَّ ارة سأُوِقُظ السَّ يِقْظ أَيُّها العوُد والِكنَّ ܀ إِستَ
ُهمَّ عىل  لَّ َك إِىل الُغيوم ܀ اِرتَفع أَل َموات وَحقُّ َك إِىل السَّ لََك يف األَمم ܀ فَقد َعظَُمت رَحَمتُ

ها ܀ أَملَجُد لآلِب واالبِن والرُّوِح الُقُدس، ِمَن اآلَن  لِّ ُكْن َمجُدَك عىل األرِض كُ يَ َموات ولْ السَّ

وإىل األبد. آمني. 

ترتيلة األحد
لحن فِشيطُا (هللويا قال الرّب إنّني)

ُقوُل الناُس هللويا، هذا الَكوُن َجِميٌل يَ

أَلزَهُر وَاألشَجاُر ِفيِه أَجَناُس

يَس يَهِديِني أَألَلوَاُن لَيَست تَعِنيِني، نُوُر الَشمِس لَ

ِفيًفا قَد وُلِدُت فاشِفق َعَيلَّ كَ

ْح َعيَنيَّ إرَحْمِني يا يَُسوُع وَافتَ

هللويا، أنَت املَِسيُح.

܀܀܀

هللويا، َصوتَُك الَعذُب دَوَّى ِيف ُعمِق قَلِبي

ًفا قُريِب ِكنِّي ال أَرَاَك وَاِق لَ

اَك ال تَحرِمِني رَبِّ ُرؤياَك وَليُرشِق ِيل ِمْن ُمَحيَّ

اِة ، نُوُر الَحيَ نُوُر الُحبِّ وَالَحقِّ

ا يَُسوُع َحتَّى املاََمِت ْعَك يَ بَ أَت

ا، أَنَت املَِسيُح. ويَ لُ َهلِ

܀܀܀

  (من صلوات �ساء أحد األعىم، صالة الفرض األنطو�، زمن ا�صوم ا�كبري)

المزمور ٣
ه  ثريوَن يَقولوَن يفَّ: "ال َخالَص لَ ! كثريوَن القامِئوَن َعَيلَّ ܀ كَ ، ما أكرَثَ ُمضاِيقيَّ يا رَبِّ ܀ 

، إِنََّك تُرٌس يل إِنََّك َمْجدي وراء رأيس ܀ ُرصاًخا إىل الرَّبِّ أَرصُخ وِمن  إِلِهه" ܀ وأَنَت يا رَبِّ ِب

ِربْواِت  أَخاُف  ܀ ال  يُسِنُدين  الرَّبَّ  ألَنَّ  يِقُظ  وأَستَ وأَنام  ا  أَن جُع  أَضَّ ܀  ني  يُجيبُ قُدِسه  ِل  َجبَ

ْم يا رَبِّ َخلِّْصني يا إِلهي فإِنََّك لَطَمَت َجميَع  ت عَيلَّ ِمن َحويل ܀ قُ عوِب الَّتي اْصطَفَّ الشُّ

َك ܀ املجُد لآلِب  تُ رَكَ أَْعدايئ وَحطَّمَت أَْسناَن األَْرشار ܀ ِمَن الرَّبِّ الَخالص. عىل َشعِبَك بَ

واالبِن والرُّوِح الُقُدِس، ِ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 (٢قور ١/١٠-٧)

لَيَْسْت  ِجَهاِدنا  أَْسلَِحَة  نَُحارُِب كَأُنَاٍس َجَسِديِّني؛ ألَنَّ  الَجَسد، ولِكنَّنا ال  نَْحيَا يف  "إِنَّنا 

الَخاِطئَة،  نَْهِدُم األَفَْكاَر  فِإنَّنا  املَِنيَعة؛  الُحُصوِن  َهْدِم  ِباللِه َعىل  قَاِدرٌَة  بَْل هَي  َجَسِديَّة، 

ِفْكٍر لِطَاَعِة املَِسيح." َمْعرِفَِة الله، ونَأُْرسُ كُلَّ  يَرْتَِفُع ِضدَّ  وكُلَّ ُشُموٍخ 

     
             

  

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

(مر ٤٦/١٠-٥٢)

ُن ِطياَم،  اَن بَرِْطياَم، أَي ابْ َناَم يَُسوُع َخارٌِج ِمْن أَِريحا، ُهَو وتَالِميُذُه وَجْمٌع َغِفري، كَ يْ بَ

يَْرصُُخ  َدأَ  ُه يَُسوُع الَناِرصِّي، بَ ِب الطَريق. فلَامَّ َسِمَع أَنَّ اٌذ أَْعَمى، َجالًِسا َعَىل َجانِ وُهَو َشحَّ

زْدَاُد  يَ اَن  كَ ُه  أَنَّ إِالَّ  ْسُكت،  يَ لِ ِثريُوَن  كَ أُنَاٌس  َهرَُه  تَ انْ فَ ارَْحْمِني!».  دَاوَُد  َن  ابْ يَُسوُع  ا  «يَ ُقول:  ويَ

ْق  ُه: «ثِ لِني لَ ائِ َدَعوا األَْعَمى قَ َن دَاوَُد ارَْحْمِني!». فوَقََف يَُسوُع وقَال: «أُدُْعوه!». فَ ا ابْ ُرصَاًخا: «يَ

ُه يَُسوع: «َماذَا تُِريُد  رََح األَْعَمى رِدَاءَُه، ووَثََب وَجاَء إىل يَُسوع. فَقاَل لَ ْدُعوك». فطَ ُه يَ وانَْهْض! إِنَّ

انَُك  إمِْيَ «إِذَْهْب!  يَُسوع:  ُه  لَ فَقاَل  أُبِْرص!».  أَْن  «رَابُّويِن،  األَْعَمى:  ُه  لَ قاَل  لََك؟».  َع  أَْصَن أَْن 

َخلََّصَك».

بعُض األفكاِر للتأّمِل (الخوري نعمةالله عنييس)
األعمى  شفاِء  إلنجيل  ة  املارونيّ الكنيسة  اختياَر  إنَّ  ٌة.  تعليميّ مسرية  هي  الصوم  مسريُة 

الّسابق ألحد الّشعانني يقودُنا نحو لقاء املسيِح القائِم من بني األموات. هذا هو صوُمنا، 

ا بنا. ِم حبًّ إنتقاٌل من معرفِة يسوع صانعِ املعجزات، إىل معرفِة يسوع الفادي املتألّ

ه  ٍة طويلٍة ولوال مروِر يسوع يف حياتِ ُمدَّ ܀"جالًسا عىل جانب الطريق": كان األعمى جالًِسا لِ

لتَقي بيسوَع املسيح.  ُدّل عىل جمود األعمى قبَل أن يَ لكان بقي عىل حالِه. هذا الِفعُل يَ

ِة  ُة األفعاِل: "ألَقى رِداءَُه وقام وجاء". هناك إنِتقاٌل ِمن حالَ َْت نوِعيَّ بعد وصول يسوع تََغريَّ

ش  الُجموِد الَّتي كاَن يَعيُش فيها األعمى إىل حالة ِالَحرَكة. إنِتقاٌل من حالة اإلنسان املَُهمَّ

ُه. وََجَد الطريق الذي يؤدي إىل اللقاء بيسوع املسيح.  تَ ة اإلنسان الذي وََجَد هِويَّ إىل حالَ

وهذا  وقدراتهم،  مواهبهم  رغم  حياتِهم،  يف  التّهميش  يعيشون  األشخاص  من  كثرٌي 

به املجتمُع الفاسُد، أو الّسلطُة الظاملُة، أو الجامعُة الجاهلة،  التّهميُش ميكُن أن يسبّ
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وحَده  الحالة؟  هذه  ينقذ يف  من  ومستقبلَهم.  وفرَحهم  وحقوقَهم  كرامتَهم  فيسلبوهم 

الرّجاِء  إىل  اليأِس  ومن  الفرحِ  إىل  الحزِن  حالِة  من  نا  ينقلُ هو  بيسوع  خيص  الشَّ قاُء  اللّ

ويحوُّل كلَّ يشٍء إىل خريِ اإلنسان.

ُه إىل حدٍّ كبريٍ جامهرَي املؤمنني  ْسُكَت": إنَّ هذه الجامهرَي تشِب يَ ِثريُوَن لِ َهرَُه أُنَاٌس كَ تَ انْ ܀"فَ

وللمشاركِة  بالحاميِة  عوِر  للشُّ يتبعونه  وطوراً   ما،  لحاجٍة  يسوع  يتبعون  تارًة  بيسوعَ. 

بالحدِث. أيُعقُل أنهم ال يؤمنون يف عمِق أعامِقهم بأنَّ الرّبَّ قادٌر عىل تبديِل واقِعهم وواقعِ 

ون عىل  اآلخرين؟ نراهم ينتهرون َمن يؤمُن بقدرِة يسوع ويُْسِكتون َمْن عايَنه بقلِبه. يُِرصّ

ورِ.  لقد اعتادَْت جموُعنا  القمعِ، والّسخريِة، والتّهميِش  والّشفقِة ملَن أصبَح شاهًدا للنُّ

ه.  نا ننىس جامَل اللقاِء به ونفقُد اإلمياَن بقدرتِ ة إىل حدٍّ جَعلَ نا اليوميّ عىل يسوَع يف حياتِ

ا أظلَمْت قلوبُهم  لقد كاَن هذا األعمى البصرَي الوحيَد بني الجموعِ، كلُّهم كانوا عميانً

ُم أْن  ْت ثقتُهم وغاَب عن بصريتِهم جامُل املغامرِة مع يسوعَ. من هذا األعمى نتعلّ وخَفتَ

نجاهَر بإمياننا دوَن خوٍف من الجامهريِ ونعلَنه بكلِّ شجاعٍة وإمياٍن. 

ه إنطالقًة ورصخًة،  ܀"رابّوين، أْن أبرصَ":  لقد خطَّ هذا األعمى مسريًة معّمقًة جعلَْت من إميانِ

ا ولقاءً. يً تخلّ

اإلميان إنطالقة: اإلمياُن هو حالُة انطالٍق من الهامِش إىل عمِق الوجوِد، ومن حالِة الظلمِة 

إىل حالِة الّنورِ. اإلمياُن يدعونا إىل تغيريِ حالٍة ال إىل اعتناِق عقيدٍة أو ايديولوجيا. هو تغيرُي 

حالِة وجوِدنا اإلنساين من حالِة الثّباِت يف الّروتني وحالِة البقاِء عىل هامِش طريِق الحياةِ، 

ه الواهمِة  ه ومهنِته، رداَء حياتِ إىل حالِة اإلنسان "الواثِب" مثِل األعمى. يلقي عنه رداَء عاداتِ

اه املخلَّص صارًخا :" يا ابَن داوَد ارحمني". ا إيّ والّصاخبِة لينطلَق وراَء يسوَع معلًن

اإلميان رصخة: اإلميان هو رصخٌة تنطلُق نحو شخٍص ال نراه، إمّنا نعلُم أنّه موجوٌد وأنّه قادٌر 

شفاء األعمى

ِة، إمّنا آمَن به، وبدافعٍ من  نا. األعمى مل يَر يسوَع بنوِر العنِي الجسديّ عىل تغيريِ واقعِ حياتِ

رجائه العميِق وثقِته بقدرِة الرّبِّ رصَخ له: "إريد أن أبرص". مسريُة اإلمياِن تنطلُق دوًما من 

ِرصُ مبا نؤمُن؟  االمياُن ليَس  بْ ِة. أنؤمُن مبا نُبُرص أم نُ ِة إىل املعاينة اإلميانيّ املعاينِة الّضبابيّ

ٍة إمّنا هو رصخٌة "يا ابن داود ارحمني". الّسعَي إىل ضامناٍت ملموسٍة وحسيّ

ِة  نا الّسيئِة وخطايانا اليوميّ ا الخاطئِة وعاداتِ : اإلمياُن هي التّخّيل  عن أفكارِن اإلمياُن تخيلِّ

هادِة له.  نا إلتّباِع يسوَع والشَّ نا و حسِدنا و حقِدنا و كسلِ ومنِطقنا املغلوِط. هو ترُك كربيائِ

ا قادرًا عىل الوثِب كام وثََب ذلك األعمى، كيانًا غرَي خائٍف ِمَن  اتّباُع املسيحِ يستلزُم كيانً

لمَذ ليسوعَ. يكفي أن نردِّدَ: "يا  تَ ُك ال ميكُننا التَّ لِ التّغيريِ، فإْن مل نتخلَّ عن ثقِل ما منْ

ابَن داود ارحمني".

اإلمياُن لقاءٌ: اإلمياُن هو لقاٌء خاصٌّ بيسوَع املسيحِ. مل يعْد مجرَّد سامٍع عنه، بل هو اكتساٌب 

ها األعمى ليَسْت  ُة الّتي نالَ للرُّؤيِة من أجِل معاينِة الرّبِّ وجًها لوجٍه. الّنعمُة الحقيقيّ

نحن  ملا  استباٌق  إالّ  ما هو  هنا  األعمى  مع  تمَّ  ما  يسوعَ.  رؤيَة  بل هي  ظِر  النَّ اكتساَب 

مدعّوون إليه يف دميومٍة ملؤها معاينُة الرَّب وجًها لوجٍه. عندها نلقى من يجاوُب عىل 

نا: "يا ابَن داود ارحمني". رصخِة  إميانِ

فرتة صمت وتأّمل (...)

صالة الشفاعة
ُع يف هذا الوَقِت كّل نوايانا وَِطلباتنا لنضعها بَنَي يدّي الرّب قابِل الصلواِت وُمستجيِب  نَرفَ

قداسة  ذِكر  نَنَىس  أن  دون  شفعائنا.  والقديسني  العذراء  مريم  شفاعة  طالبني  الِطلبات، 

وُمدبّر  بطرس،  بشارة  مار  البطريرك  د  السيّ غبطة  مع  فرنسيس،  البابا  األعظم  الحرب 

ة، وكّل املكرّسني، مع كّل أبناء وبنات  ة سيادة املطران أنطوان عوكر، وخادم الرعيّ األبرشيّ

رعيّتك، وكّل املوىت. 

َدّي الرّب (...) َنَضع نَوايانا بني يَ 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 (...)

نا  ور، يا َمْن تَرأفَت باألعمى، فانفتَحْت َعيناه، فأُِخَذ ِبجاملَِك. أِضئ أعامقَ أيُّها املَسيُح النُّ

ُكْن  مِبعرِفِتَك وقداسِتك، فرنى َعظامِئََك، ونشُكرََك ونُؤَخَذ ِبسنى وَجِهَك اإللهيِّ وَحَدُه. وليَ

وس، اآلن  ا بأنواِر القيامِة املَجيَدة، لَك املَجُد وألبيَك ولِروِحَك الُقدُّ ياُم املُبارَُك ُمِشعًّ هذا الصِّ

وإىل األبد.آمني.

(من صلوات صباح أحد األعىم، جامعة ا�روح القدس - ا�كسليك، زمن ا�صوم ا�كبري)

ترتيلة الختام
توكّلنا عىل الله

لَنا عىل اللِه وَهَو َملجانا، ܀ تَوَكَّ

لنا عىل اللِه ال نَخاُف الُسوءْ. تَوَكَّ

ِدنا، ܀ الربُّ نّجانا من َشدائِ

لُنقِبْل إليِه وَلَنسمْع لُه. فَ

܀ َصوُت الربِّ ناِعٌم يَدُخُل يف األعامْق،

عُم الربِّ لَذيٌذ أشهى من العسْل. طَ

ٌب ِحمُل الربِّ خفيْف، يِّ ܀ نرُي الربِّ طَ

قلُب الربِّ وديٌع طوىب لَِمن يهواهْ.



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

َنا يف  هتَ َنا وََشابَ دَت ألجلِ يا نُورًا ِمن نُوٍر وإلًها من إله، تََجسَّ

َعيَني  َح  تَفتَ أن  شئَت  لقد  الخطيئة.  ما عدى  َيشٍء  لِّ  كُ

لَّ  ا أَنََّك الُنوُر اآليِت إىل العامل، وَأَنَّ كُ َن َم َعلِّ تُ ِطياَم األَعَمى لِ

ا  رُنَ عَك ال مَيِش يف الظالم، أَعِطَنا يف هذا اليوم ويف نهايِة هذا الصيام أن ال يحيد نَظَ تبَ َمن يَ

َك وَحَدَك اآلَن وإىل األبد. آمني. َنِعيَش لَ ِهّي، فَ عن َسَناَك البَ

(من صلوات صباح أحد األعىم، صالة املؤمن ٢)

المزمور ٥٧ (٥٦)
ِصم إِىل أَن تَعُربَ  لُه اْرَحْمني فإِنَّ نَْفيس ِبَك اْعتََصَمت ܀ ِبِظلِّ َجناَحيَك أَعتَ إِرَحْمني يا أَل

ْخِز  َخلِّْصني ويُ امِء ويُ ها عَيلَّ ܀ فلريِسْل ِمَن السَّ َه الَعيلَّ أَإللَه الَّذي أمََتَّ ة ܀ أَدْعو اإلِل املُصيبَ

جعة األسوِد الَّتي تَفَرتُِس  ه ܀ نَْفيس بَنَي األسوِد ُمضَّ ه وَحقَّ َمن يُرِهُقني ܀ لِرُيِسِل اللُه رَحَمتَ

ُكْن  يَ َموات ولْ ُهمَّ اْرتَفع عىل السَّ لَّ ها ُسيوٌف حادَّة ܀ أَل تُ ِسَن يابُها رِماٌح وِسهام أَلَ بَني آدَم ܀ أَنْ

أَمامي هوًة  َحَفروا  ܀  نَفيس  فَرزََحت  لَِخطَوايت  ا  ِشباكً نََصبوا  ܀  ها  لِّ كُ األَرِض  َمجُدَك عىل 

يِقْظ يا َمْجدي  ِعّد ܀ إيِنِّ أُنِشُد وأَعزِف إِستَ لْبي ُمستَ ِعدٌّ يا أَلله قَ لْبي ُمستَ فوَقَعوا فيها ܀ قَ

عوب وأَعزُِف  ُد يف الشُّ يِّ َحر ܀ أَحَمُدَك "أَيُّها السَّ ارة سأُوِقُظ السَّ يِقْظ أَيُّها العوُد والِكنَّ ܀ إِستَ
ُهمَّ عىل  لَّ َك إِىل الُغيوم ܀ اِرتَفع أَل َموات وَحقُّ َك إِىل السَّ لََك يف األَمم ܀ فَقد َعظَُمت رَحَمتُ

ها ܀ أَملَجُد لآلِب واالبِن والرُّوِح الُقُدس، ِمَن اآلَن  لِّ ُكْن َمجُدَك عىل األرِض كُ يَ َموات ولْ السَّ

وإىل األبد. آمني. 

ترتيلة األحد
لحن فِشيطُا (هللويا قال الرّب إنّني)

ُقوُل الناُس هللويا، هذا الَكوُن َجِميٌل يَ

أَلزَهُر وَاألشَجاُر ِفيِه أَجَناُس

يَس يَهِديِني أَألَلوَاُن لَيَست تَعِنيِني، نُوُر الَشمِس لَ

ِفيًفا قَد وُلِدُت فاشِفق َعَيلَّ كَ

ْح َعيَنيَّ إرَحْمِني يا يَُسوُع وَافتَ

هللويا، أنَت املَِسيُح.

܀܀܀

هللويا، َصوتَُك الَعذُب دَوَّى ِيف ُعمِق قَلِبي

ًفا قُريِب ِكنِّي ال أَرَاَك وَاِق لَ

اَك ال تَحرِمِني رَبِّ ُرؤياَك وَليُرشِق ِيل ِمْن ُمَحيَّ

اِة ، نُوُر الَحيَ نُوُر الُحبِّ وَالَحقِّ

ا يَُسوُع َحتَّى املاََمِت ْعَك يَ بَ أَت

ا، أَنَت املَِسيُح. ويَ لُ َهلِ

܀܀܀

  (من صلوات �ساء أحد األعىم، صالة الفرض األنطو�، زمن ا�صوم ا�كبري)

المزمور ٣
ه  ثريوَن يَقولوَن يفَّ: "ال َخالَص لَ ! كثريوَن القامِئوَن َعَيلَّ ܀ كَ ، ما أكرَثَ ُمضاِيقيَّ يا رَبِّ ܀ 

، إِنََّك تُرٌس يل إِنََّك َمْجدي وراء رأيس ܀ ُرصاًخا إىل الرَّبِّ أَرصُخ وِمن  إِلِهه" ܀ وأَنَت يا رَبِّ ِب

ِربْواِت  أَخاُف  ܀ ال  يُسِنُدين  الرَّبَّ  ألَنَّ  يِقُظ  وأَستَ وأَنام  ا  أَن جُع  أَضَّ ܀  ني  يُجيبُ قُدِسه  ِل  َجبَ

ْم يا رَبِّ َخلِّْصني يا إِلهي فإِنََّك لَطَمَت َجميَع  ت عَيلَّ ِمن َحويل ܀ قُ عوِب الَّتي اْصطَفَّ الشُّ

َك ܀ املجُد لآلِب  تُ رَكَ أَْعدايئ وَحطَّمَت أَْسناَن األَْرشار ܀ ِمَن الرَّبِّ الَخالص. عىل َشعِبَك بَ

واالبِن والرُّوِح الُقُدِس، ِ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 (٢قور ١/١٠-٧)

لَيَْسْت  ِجَهاِدنا  أَْسلَِحَة  نَُحارُِب كَأُنَاٍس َجَسِديِّني؛ ألَنَّ  الَجَسد، ولِكنَّنا ال  نَْحيَا يف  "إِنَّنا 

الَخاِطئَة،  نَْهِدُم األَفَْكاَر  فِإنَّنا  املَِنيَعة؛  الُحُصوِن  َهْدِم  ِباللِه َعىل  قَاِدرٌَة  بَْل هَي  َجَسِديَّة، 

ِفْكٍر لِطَاَعِة املَِسيح." َمْعرِفَِة الله، ونَأُْرسُ كُلَّ  يَرْتَِفُع ِضدَّ  وكُلَّ ُشُموٍخ 

     
             

  

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

(مر ٤٦/١٠-٥٢)

ُن ِطياَم،  اَن بَرِْطياَم، أَي ابْ َناَم يَُسوُع َخارٌِج ِمْن أَِريحا، ُهَو وتَالِميُذُه وَجْمٌع َغِفري، كَ يْ بَ

يَْرصُُخ  َدأَ  ُه يَُسوُع الَناِرصِّي، بَ ِب الطَريق. فلَامَّ َسِمَع أَنَّ اٌذ أَْعَمى، َجالًِسا َعَىل َجانِ وُهَو َشحَّ

زْدَاُد  يَ اَن  كَ ُه  أَنَّ إِالَّ  ْسُكت،  يَ لِ ِثريُوَن  كَ أُنَاٌس  َهرَُه  تَ انْ فَ ارَْحْمِني!».  دَاوَُد  َن  ابْ يَُسوُع  ا  «يَ ُقول:  ويَ

ْق  ُه: «ثِ لِني لَ ائِ َدَعوا األَْعَمى قَ َن دَاوَُد ارَْحْمِني!». فوَقََف يَُسوُع وقَال: «أُدُْعوه!». فَ ا ابْ ُرصَاًخا: «يَ

ُه يَُسوع: «َماذَا تُِريُد  رََح األَْعَمى رِدَاءَُه، ووَثََب وَجاَء إىل يَُسوع. فَقاَل لَ ْدُعوك». فطَ ُه يَ وانَْهْض! إِنَّ

انَُك  إمِْيَ «إِذَْهْب!  يَُسوع:  ُه  لَ فَقاَل  أُبِْرص!».  أَْن  «رَابُّويِن،  األَْعَمى:  ُه  لَ قاَل  لََك؟».  َع  أَْصَن أَْن 

َخلََّصَك».

بعُض األفكاِر للتأّمِل (الخوري نعمةالله عنييس)
األعمى  شفاِء  إلنجيل  ة  املارونيّ الكنيسة  اختياَر  إنَّ  ٌة.  تعليميّ مسرية  هي  الصوم  مسريُة 

الّسابق ألحد الّشعانني يقودُنا نحو لقاء املسيِح القائِم من بني األموات. هذا هو صوُمنا، 

ا بنا. ِم حبًّ إنتقاٌل من معرفِة يسوع صانعِ املعجزات، إىل معرفِة يسوع الفادي املتألّ

ه  ٍة طويلٍة ولوال مروِر يسوع يف حياتِ ُمدَّ ܀"جالًسا عىل جانب الطريق": كان األعمى جالًِسا لِ

لتَقي بيسوَع املسيح.  ُدّل عىل جمود األعمى قبَل أن يَ لكان بقي عىل حالِه. هذا الِفعُل يَ

ِة  ُة األفعاِل: "ألَقى رِداءَُه وقام وجاء". هناك إنِتقاٌل ِمن حالَ َْت نوِعيَّ بعد وصول يسوع تََغريَّ

ش  الُجموِد الَّتي كاَن يَعيُش فيها األعمى إىل حالة ِالَحرَكة. إنِتقاٌل من حالة اإلنسان املَُهمَّ

ُه. وََجَد الطريق الذي يؤدي إىل اللقاء بيسوع املسيح.  تَ ة اإلنسان الذي وََجَد هِويَّ إىل حالَ

وهذا  وقدراتهم،  مواهبهم  رغم  حياتِهم،  يف  التّهميش  يعيشون  األشخاص  من  كثرٌي 

به املجتمُع الفاسُد، أو الّسلطُة الظاملُة، أو الجامعُة الجاهلة،  التّهميُش ميكُن أن يسبّ

وحَده  الحالة؟  هذه  ينقذ يف  من  ومستقبلَهم.  وفرَحهم  وحقوقَهم  كرامتَهم  فيسلبوهم 

الرّجاِء  إىل  اليأِس  ومن  الفرحِ  إىل  الحزِن  حالِة  من  نا  ينقلُ هو  بيسوع  خيص  الشَّ قاُء  اللّ

ويحوُّل كلَّ يشٍء إىل خريِ اإلنسان.

ُه إىل حدٍّ كبريٍ جامهرَي املؤمنني  ْسُكَت": إنَّ هذه الجامهرَي تشِب يَ ِثريُوَن لِ َهرَُه أُنَاٌس كَ تَ انْ ܀"فَ

وللمشاركِة  بالحاميِة  عوِر  للشُّ يتبعونه  وطوراً   ما،  لحاجٍة  يسوع  يتبعون  تارًة  بيسوعَ. 

بالحدِث. أيُعقُل أنهم ال يؤمنون يف عمِق أعامِقهم بأنَّ الرّبَّ قادٌر عىل تبديِل واقِعهم وواقعِ 

ون عىل  اآلخرين؟ نراهم ينتهرون َمن يؤمُن بقدرِة يسوع ويُْسِكتون َمْن عايَنه بقلِبه. يُِرصّ

ورِ.  لقد اعتادَْت جموُعنا  القمعِ، والّسخريِة، والتّهميِش  والّشفقِة ملَن أصبَح شاهًدا للنُّ

ه.  نا ننىس جامَل اللقاِء به ونفقُد اإلمياَن بقدرتِ ة إىل حدٍّ جَعلَ نا اليوميّ عىل يسوَع يف حياتِ

ا أظلَمْت قلوبُهم  لقد كاَن هذا األعمى البصرَي الوحيَد بني الجموعِ، كلُّهم كانوا عميانً

ُم أْن  ْت ثقتُهم وغاَب عن بصريتِهم جامُل املغامرِة مع يسوعَ. من هذا األعمى نتعلّ وخَفتَ

نجاهَر بإمياننا دوَن خوٍف من الجامهريِ ونعلَنه بكلِّ شجاعٍة وإمياٍن. 

ه إنطالقًة ورصخًة،  ܀"رابّوين، أْن أبرصَ":  لقد خطَّ هذا األعمى مسريًة معّمقًة جعلَْت من إميانِ

ا ولقاءً. يً تخلّ

اإلميان إنطالقة: اإلمياُن هو حالُة انطالٍق من الهامِش إىل عمِق الوجوِد، ومن حالِة الظلمِة 

إىل حالِة الّنورِ. اإلمياُن يدعونا إىل تغيريِ حالٍة ال إىل اعتناِق عقيدٍة أو ايديولوجيا. هو تغيرُي 

حالِة وجوِدنا اإلنساين من حالِة الثّباِت يف الّروتني وحالِة البقاِء عىل هامِش طريِق الحياةِ، 

ه الواهمِة  ه ومهنِته، رداَء حياتِ إىل حالِة اإلنسان "الواثِب" مثِل األعمى. يلقي عنه رداَء عاداتِ

اه املخلَّص صارًخا :" يا ابَن داوَد ارحمني". ا إيّ والّصاخبِة لينطلَق وراَء يسوَع معلًن

اإلميان رصخة: اإلميان هو رصخٌة تنطلُق نحو شخٍص ال نراه، إمّنا نعلُم أنّه موجوٌد وأنّه قادٌر 
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٦ شفاء األعمى

ِة، إمّنا آمَن به، وبدافعٍ من  نا. األعمى مل يَر يسوَع بنوِر العنِي الجسديّ عىل تغيريِ واقعِ حياتِ

رجائه العميِق وثقِته بقدرِة الرّبِّ رصَخ له: "إريد أن أبرص". مسريُة اإلمياِن تنطلُق دوًما من 

ِرصُ مبا نؤمُن؟  االمياُن ليَس  بْ ِة. أنؤمُن مبا نُبُرص أم نُ ِة إىل املعاينة اإلميانيّ املعاينِة الّضبابيّ

ٍة إمّنا هو رصخٌة "يا ابن داود ارحمني". الّسعَي إىل ضامناٍت ملموسٍة وحسيّ

ِة  نا الّسيئِة وخطايانا اليوميّ ا الخاطئِة وعاداتِ : اإلمياُن هي التّخّيل  عن أفكارِن اإلمياُن تخيلِّ

هادِة له.  نا إلتّباِع يسوَع والشَّ نا و حسِدنا و حقِدنا و كسلِ ومنِطقنا املغلوِط. هو ترُك كربيائِ

ا قادرًا عىل الوثِب كام وثََب ذلك األعمى، كيانًا غرَي خائٍف ِمَن  اتّباُع املسيحِ يستلزُم كيانً

لمَذ ليسوعَ. يكفي أن نردِّدَ: "يا  تَ ُك ال ميكُننا التَّ لِ التّغيريِ، فإْن مل نتخلَّ عن ثقِل ما منْ

ابَن داود ارحمني".

اإلمياُن لقاءٌ: اإلمياُن هو لقاٌء خاصٌّ بيسوَع املسيحِ. مل يعْد مجرَّد سامٍع عنه، بل هو اكتساٌب 

ها األعمى ليَسْت  ُة الّتي نالَ للرُّؤيِة من أجِل معاينِة الرّبِّ وجًها لوجٍه. الّنعمُة الحقيقيّ

نحن  ملا  استباٌق  إالّ  ما هو  هنا  األعمى  مع  تمَّ  ما  يسوعَ.  رؤيَة  بل هي  ظِر  النَّ اكتساَب 

مدعّوون إليه يف دميومٍة ملؤها معاينُة الرَّب وجًها لوجٍه. عندها نلقى من يجاوُب عىل 

نا: "يا ابَن داود ارحمني". رصخِة  إميانِ

فرتة صمت وتأّمل (...)

صالة الشفاعة
ُع يف هذا الوَقِت كّل نوايانا وَِطلباتنا لنضعها بَنَي يدّي الرّب قابِل الصلواِت وُمستجيِب  نَرفَ

قداسة  ذِكر  نَنَىس  أن  دون  شفعائنا.  والقديسني  العذراء  مريم  شفاعة  طالبني  الِطلبات، 

وُمدبّر  بطرس،  بشارة  مار  البطريرك  د  السيّ غبطة  مع  فرنسيس،  البابا  األعظم  الحرب 

ة، وكّل املكرّسني، مع كّل أبناء وبنات  ة سيادة املطران أنطوان عوكر، وخادم الرعيّ األبرشيّ

رعيّتك، وكّل املوىت. 

َدّي الرّب (...) َنَضع نَوايانا بني يَ 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 (...)

نا  ور، يا َمْن تَرأفَت باألعمى، فانفتَحْت َعيناه، فأُِخَذ ِبجاملَِك. أِضئ أعامقَ أيُّها املَسيُح النُّ

ُكْن  مِبعرِفِتَك وقداسِتك، فرنى َعظامِئََك، ونشُكرََك ونُؤَخَذ ِبسنى وَجِهَك اإللهيِّ وَحَدُه. وليَ

وس، اآلن  ا بأنواِر القيامِة املَجيَدة، لَك املَجُد وألبيَك ولِروِحَك الُقدُّ ياُم املُبارَُك ُمِشعًّ هذا الصِّ

وإىل األبد.آمني.

(من صلوات صباح أحد األعىم، جامعة ا�روح القدس - ا�كسليك، زمن ا�صوم ا�كبري)

ترتيلة الختام
توكّلنا عىل الله

لَنا عىل اللِه وَهَو َملجانا، ܀ تَوَكَّ

لنا عىل اللِه ال نَخاُف الُسوءْ. تَوَكَّ

ِدنا، ܀ الربُّ نّجانا من َشدائِ

لُنقِبْل إليِه وَلَنسمْع لُه. فَ

܀ َصوُت الربِّ ناِعٌم يَدُخُل يف األعامْق،

عُم الربِّ لَذيٌذ أشهى من العسْل. طَ

ٌب ِحمُل الربِّ خفيْف، يِّ ܀ نرُي الربِّ طَ

قلُب الربِّ وديٌع طوىب لَِمن يهواهْ.



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

َنا يف  هتَ َنا وََشابَ دَت ألجلِ يا نُورًا ِمن نُوٍر وإلًها من إله، تََجسَّ

َعيَني  َح  تَفتَ أن  شئَت  لقد  الخطيئة.  ما عدى  َيشٍء  لِّ  كُ

لَّ  ا أَنََّك الُنوُر اآليِت إىل العامل، وَأَنَّ كُ َن َم َعلِّ تُ ِطياَم األَعَمى لِ

ا  رُنَ عَك ال مَيِش يف الظالم، أَعِطَنا يف هذا اليوم ويف نهايِة هذا الصيام أن ال يحيد نَظَ تبَ َمن يَ

َك وَحَدَك اآلَن وإىل األبد. آمني. َنِعيَش لَ ِهّي، فَ عن َسَناَك البَ

(من صلوات صباح أحد األعىم، صالة املؤمن ٢)

المزمور ٥٧ (٥٦)
ِصم إِىل أَن تَعُربَ  لُه اْرَحْمني فإِنَّ نَْفيس ِبَك اْعتََصَمت ܀ ِبِظلِّ َجناَحيَك أَعتَ إِرَحْمني يا أَل

ْخِز  َخلِّْصني ويُ امِء ويُ ها عَيلَّ ܀ فلريِسْل ِمَن السَّ َه الَعيلَّ أَإللَه الَّذي أمََتَّ ة ܀ أَدْعو اإلِل املُصيبَ

جعة األسوِد الَّتي تَفَرتُِس  ه ܀ نَْفيس بَنَي األسوِد ُمضَّ ه وَحقَّ َمن يُرِهُقني ܀ لِرُيِسِل اللُه رَحَمتَ

ُكْن  يَ َموات ولْ ُهمَّ اْرتَفع عىل السَّ لَّ ها ُسيوٌف حادَّة ܀ أَل تُ ِسَن يابُها رِماٌح وِسهام أَلَ بَني آدَم ܀ أَنْ

أَمامي هوًة  َحَفروا  ܀  نَفيس  فَرزََحت  لَِخطَوايت  ا  ِشباكً نََصبوا  ܀  ها  لِّ كُ األَرِض  َمجُدَك عىل 

يِقْظ يا َمْجدي  ِعّد ܀ إيِنِّ أُنِشُد وأَعزِف إِستَ لْبي ُمستَ ِعدٌّ يا أَلله قَ لْبي ُمستَ فوَقَعوا فيها ܀ قَ

عوب وأَعزُِف  ُد يف الشُّ يِّ َحر ܀ أَحَمُدَك "أَيُّها السَّ ارة سأُوِقُظ السَّ يِقْظ أَيُّها العوُد والِكنَّ ܀ إِستَ
ُهمَّ عىل  لَّ َك إِىل الُغيوم ܀ اِرتَفع أَل َموات وَحقُّ َك إِىل السَّ لََك يف األَمم ܀ فَقد َعظَُمت رَحَمتُ

ها ܀ أَملَجُد لآلِب واالبِن والرُّوِح الُقُدس، ِمَن اآلَن  لِّ ُكْن َمجُدَك عىل األرِض كُ يَ َموات ولْ السَّ

وإىل األبد. آمني. 

ترتيلة األحد
لحن فِشيطُا (هللويا قال الرّب إنّني)

ُقوُل الناُس هللويا، هذا الَكوُن َجِميٌل يَ

أَلزَهُر وَاألشَجاُر ِفيِه أَجَناُس

يَس يَهِديِني أَألَلوَاُن لَيَست تَعِنيِني، نُوُر الَشمِس لَ

ِفيًفا قَد وُلِدُت فاشِفق َعَيلَّ كَ

ْح َعيَنيَّ إرَحْمِني يا يَُسوُع وَافتَ

هللويا، أنَت املَِسيُح.

܀܀܀

هللويا، َصوتَُك الَعذُب دَوَّى ِيف ُعمِق قَلِبي

ًفا قُريِب ِكنِّي ال أَرَاَك وَاِق لَ

اَك ال تَحرِمِني رَبِّ ُرؤياَك وَليُرشِق ِيل ِمْن ُمَحيَّ

اِة ، نُوُر الَحيَ نُوُر الُحبِّ وَالَحقِّ

ا يَُسوُع َحتَّى املاََمِت ْعَك يَ بَ أَت

ا، أَنَت املَِسيُح. ويَ لُ َهلِ

܀܀܀

  (من صلوات �ساء أحد األعىم، صالة الفرض األنطو�، زمن ا�صوم ا�كبري)

المزمور ٣
ه  ثريوَن يَقولوَن يفَّ: "ال َخالَص لَ ! كثريوَن القامِئوَن َعَيلَّ ܀ كَ ، ما أكرَثَ ُمضاِيقيَّ يا رَبِّ ܀ 

، إِنََّك تُرٌس يل إِنََّك َمْجدي وراء رأيس ܀ ُرصاًخا إىل الرَّبِّ أَرصُخ وِمن  إِلِهه" ܀ وأَنَت يا رَبِّ ِب

ِربْواِت  أَخاُف  ܀ ال  يُسِنُدين  الرَّبَّ  ألَنَّ  يِقُظ  وأَستَ وأَنام  ا  أَن جُع  أَضَّ ܀  ني  يُجيبُ قُدِسه  ِل  َجبَ

ْم يا رَبِّ َخلِّْصني يا إِلهي فإِنََّك لَطَمَت َجميَع  ت عَيلَّ ِمن َحويل ܀ قُ عوِب الَّتي اْصطَفَّ الشُّ

َك ܀ املجُد لآلِب  تُ رَكَ أَْعدايئ وَحطَّمَت أَْسناَن األَْرشار ܀ ِمَن الرَّبِّ الَخالص. عىل َشعِبَك بَ

واالبِن والرُّوِح الُقُدِس، ِ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 (٢قور ١/١٠-٧)

لَيَْسْت  ِجَهاِدنا  أَْسلَِحَة  نَُحارُِب كَأُنَاٍس َجَسِديِّني؛ ألَنَّ  الَجَسد، ولِكنَّنا ال  نَْحيَا يف  "إِنَّنا 

الَخاِطئَة،  نَْهِدُم األَفَْكاَر  فِإنَّنا  املَِنيَعة؛  الُحُصوِن  َهْدِم  ِباللِه َعىل  قَاِدرٌَة  بَْل هَي  َجَسِديَّة، 

ِفْكٍر لِطَاَعِة املَِسيح." َمْعرِفَِة الله، ونَأُْرسُ كُلَّ  يَرْتَِفُع ِضدَّ  وكُلَّ ُشُموٍخ 

     
             

  

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

(مر ٤٦/١٠-٥٢)

ُن ِطياَم،  اَن بَرِْطياَم، أَي ابْ َناَم يَُسوُع َخارٌِج ِمْن أَِريحا، ُهَو وتَالِميُذُه وَجْمٌع َغِفري، كَ يْ بَ

يَْرصُُخ  َدأَ  ُه يَُسوُع الَناِرصِّي، بَ ِب الطَريق. فلَامَّ َسِمَع أَنَّ اٌذ أَْعَمى، َجالًِسا َعَىل َجانِ وُهَو َشحَّ

زْدَاُد  يَ اَن  كَ ُه  أَنَّ إِالَّ  ْسُكت،  يَ لِ ِثريُوَن  كَ أُنَاٌس  َهرَُه  تَ انْ فَ ارَْحْمِني!».  دَاوَُد  َن  ابْ يَُسوُع  ا  «يَ ُقول:  ويَ

ْق  ُه: «ثِ لِني لَ ائِ َدَعوا األَْعَمى قَ َن دَاوَُد ارَْحْمِني!». فوَقََف يَُسوُع وقَال: «أُدُْعوه!». فَ ا ابْ ُرصَاًخا: «يَ

ُه يَُسوع: «َماذَا تُِريُد  رََح األَْعَمى رِدَاءَُه، ووَثََب وَجاَء إىل يَُسوع. فَقاَل لَ ْدُعوك». فطَ ُه يَ وانَْهْض! إِنَّ

انَُك  إمِْيَ «إِذَْهْب!  يَُسوع:  ُه  لَ فَقاَل  أُبِْرص!».  أَْن  «رَابُّويِن،  األَْعَمى:  ُه  لَ قاَل  لََك؟».  َع  أَْصَن أَْن 

َخلََّصَك».

بعُض األفكاِر للتأّمِل (الخوري نعمةالله عنييس)
األعمى  شفاِء  إلنجيل  ة  املارونيّ الكنيسة  اختياَر  إنَّ  ٌة.  تعليميّ مسرية  هي  الصوم  مسريُة 

الّسابق ألحد الّشعانني يقودُنا نحو لقاء املسيِح القائِم من بني األموات. هذا هو صوُمنا، 

ا بنا. ِم حبًّ إنتقاٌل من معرفِة يسوع صانعِ املعجزات، إىل معرفِة يسوع الفادي املتألّ

ه  ٍة طويلٍة ولوال مروِر يسوع يف حياتِ ُمدَّ ܀"جالًسا عىل جانب الطريق": كان األعمى جالًِسا لِ

لتَقي بيسوَع املسيح.  ُدّل عىل جمود األعمى قبَل أن يَ لكان بقي عىل حالِه. هذا الِفعُل يَ

ِة  ُة األفعاِل: "ألَقى رِداءَُه وقام وجاء". هناك إنِتقاٌل ِمن حالَ َْت نوِعيَّ بعد وصول يسوع تََغريَّ

ش  الُجموِد الَّتي كاَن يَعيُش فيها األعمى إىل حالة ِالَحرَكة. إنِتقاٌل من حالة اإلنسان املَُهمَّ

ُه. وََجَد الطريق الذي يؤدي إىل اللقاء بيسوع املسيح.  تَ ة اإلنسان الذي وََجَد هِويَّ إىل حالَ

وهذا  وقدراتهم،  مواهبهم  رغم  حياتِهم،  يف  التّهميش  يعيشون  األشخاص  من  كثرٌي 

به املجتمُع الفاسُد، أو الّسلطُة الظاملُة، أو الجامعُة الجاهلة،  التّهميُش ميكُن أن يسبّ

وحَده  الحالة؟  هذه  ينقذ يف  من  ومستقبلَهم.  وفرَحهم  وحقوقَهم  كرامتَهم  فيسلبوهم 

الرّجاِء  إىل  اليأِس  ومن  الفرحِ  إىل  الحزِن  حالِة  من  نا  ينقلُ هو  بيسوع  خيص  الشَّ قاُء  اللّ

ويحوُّل كلَّ يشٍء إىل خريِ اإلنسان.

ُه إىل حدٍّ كبريٍ جامهرَي املؤمنني  ْسُكَت": إنَّ هذه الجامهرَي تشِب يَ ِثريُوَن لِ َهرَُه أُنَاٌس كَ تَ انْ ܀"فَ

وللمشاركِة  بالحاميِة  عوِر  للشُّ يتبعونه  وطوراً   ما،  لحاجٍة  يسوع  يتبعون  تارًة  بيسوعَ. 

بالحدِث. أيُعقُل أنهم ال يؤمنون يف عمِق أعامِقهم بأنَّ الرّبَّ قادٌر عىل تبديِل واقِعهم وواقعِ 

ون عىل  اآلخرين؟ نراهم ينتهرون َمن يؤمُن بقدرِة يسوع ويُْسِكتون َمْن عايَنه بقلِبه. يُِرصّ

ورِ.  لقد اعتادَْت جموُعنا  القمعِ، والّسخريِة، والتّهميِش  والّشفقِة ملَن أصبَح شاهًدا للنُّ

ه.  نا ننىس جامَل اللقاِء به ونفقُد اإلمياَن بقدرتِ ة إىل حدٍّ جَعلَ نا اليوميّ عىل يسوَع يف حياتِ

ا أظلَمْت قلوبُهم  لقد كاَن هذا األعمى البصرَي الوحيَد بني الجموعِ، كلُّهم كانوا عميانً

ُم أْن  ْت ثقتُهم وغاَب عن بصريتِهم جامُل املغامرِة مع يسوعَ. من هذا األعمى نتعلّ وخَفتَ

نجاهَر بإمياننا دوَن خوٍف من الجامهريِ ونعلَنه بكلِّ شجاعٍة وإمياٍن. 

ه إنطالقًة ورصخًة،  ܀"رابّوين، أْن أبرصَ":  لقد خطَّ هذا األعمى مسريًة معّمقًة جعلَْت من إميانِ

ا ولقاءً. يً تخلّ

اإلميان إنطالقة: اإلمياُن هو حالُة انطالٍق من الهامِش إىل عمِق الوجوِد، ومن حالِة الظلمِة 

إىل حالِة الّنورِ. اإلمياُن يدعونا إىل تغيريِ حالٍة ال إىل اعتناِق عقيدٍة أو ايديولوجيا. هو تغيرُي 

حالِة وجوِدنا اإلنساين من حالِة الثّباِت يف الّروتني وحالِة البقاِء عىل هامِش طريِق الحياةِ، 

ه الواهمِة  ه ومهنِته، رداَء حياتِ إىل حالِة اإلنسان "الواثِب" مثِل األعمى. يلقي عنه رداَء عاداتِ

اه املخلَّص صارًخا :" يا ابَن داوَد ارحمني". ا إيّ والّصاخبِة لينطلَق وراَء يسوَع معلًن

اإلميان رصخة: اإلميان هو رصخٌة تنطلُق نحو شخٍص ال نراه، إمّنا نعلُم أنّه موجوٌد وأنّه قادٌر 
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٧ شفاء األعمى

ِة، إمّنا آمَن به، وبدافعٍ من  نا. األعمى مل يَر يسوَع بنوِر العنِي الجسديّ عىل تغيريِ واقعِ حياتِ

رجائه العميِق وثقِته بقدرِة الرّبِّ رصَخ له: "إريد أن أبرص". مسريُة اإلمياِن تنطلُق دوًما من 

ِرصُ مبا نؤمُن؟  االمياُن ليَس  بْ ِة. أنؤمُن مبا نُبُرص أم نُ ِة إىل املعاينة اإلميانيّ املعاينِة الّضبابيّ

ٍة إمّنا هو رصخٌة "يا ابن داود ارحمني". الّسعَي إىل ضامناٍت ملموسٍة وحسيّ

ِة  نا الّسيئِة وخطايانا اليوميّ ا الخاطئِة وعاداتِ : اإلمياُن هي التّخّيل  عن أفكارِن اإلمياُن تخيلِّ

هادِة له.  نا إلتّباِع يسوَع والشَّ نا و حسِدنا و حقِدنا و كسلِ ومنِطقنا املغلوِط. هو ترُك كربيائِ

ا قادرًا عىل الوثِب كام وثََب ذلك األعمى، كيانًا غرَي خائٍف ِمَن  اتّباُع املسيحِ يستلزُم كيانً

لمَذ ليسوعَ. يكفي أن نردِّدَ: "يا  تَ ُك ال ميكُننا التَّ لِ التّغيريِ، فإْن مل نتخلَّ عن ثقِل ما منْ

ابَن داود ارحمني".

اإلمياُن لقاءٌ: اإلمياُن هو لقاٌء خاصٌّ بيسوَع املسيحِ. مل يعْد مجرَّد سامٍع عنه، بل هو اكتساٌب 

ها األعمى ليَسْت  ُة الّتي نالَ للرُّؤيِة من أجِل معاينِة الرّبِّ وجًها لوجٍه. الّنعمُة الحقيقيّ

نحن  ملا  استباٌق  إالّ  ما هو  هنا  األعمى  مع  تمَّ  ما  يسوعَ.  رؤيَة  بل هي  ظِر  النَّ اكتساَب 

مدعّوون إليه يف دميومٍة ملؤها معاينُة الرَّب وجًها لوجٍه. عندها نلقى من يجاوُب عىل 

نا: "يا ابَن داود ارحمني". رصخِة  إميانِ

فرتة صمت وتأّمل (...)

صالة الشفاعة
ُع يف هذا الوَقِت كّل نوايانا وَِطلباتنا لنضعها بَنَي يدّي الرّب قابِل الصلواِت وُمستجيِب  نَرفَ

قداسة  ذِكر  نَنَىس  أن  دون  شفعائنا.  والقديسني  العذراء  مريم  شفاعة  طالبني  الِطلبات، 

وُمدبّر  بطرس،  بشارة  مار  البطريرك  د  السيّ غبطة  مع  فرنسيس،  البابا  األعظم  الحرب 

ة، وكّل املكرّسني، مع كّل أبناء وبنات  ة سيادة املطران أنطوان عوكر، وخادم الرعيّ األبرشيّ

رعيّتك، وكّل املوىت. 

َدّي الرّب (...) َنَضع نَوايانا بني يَ 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 (...)

نا  ور، يا َمْن تَرأفَت باألعمى، فانفتَحْت َعيناه، فأُِخَذ ِبجاملَِك. أِضئ أعامقَ أيُّها املَسيُح النُّ

ُكْن  مِبعرِفِتَك وقداسِتك، فرنى َعظامِئََك، ونشُكرََك ونُؤَخَذ ِبسنى وَجِهَك اإللهيِّ وَحَدُه. وليَ

وس، اآلن  ا بأنواِر القيامِة املَجيَدة، لَك املَجُد وألبيَك ولِروِحَك الُقدُّ ياُم املُبارَُك ُمِشعًّ هذا الصِّ

وإىل األبد.آمني.

(من صلوات صباح أحد األعىم، جامعة ا�روح القدس - ا�كسليك، زمن ا�صوم ا�كبري)

ترتيلة الختام
توكّلنا عىل الله

لَنا عىل اللِه وَهَو َملجانا، ܀ تَوَكَّ

لنا عىل اللِه ال نَخاُف الُسوءْ. تَوَكَّ

ِدنا، ܀ الربُّ نّجانا من َشدائِ

لُنقِبْل إليِه وَلَنسمْع لُه. فَ

܀ َصوُت الربِّ ناِعٌم يَدُخُل يف األعامْق،

عُم الربِّ لَذيٌذ أشهى من العسْل. طَ

ٌب ِحمُل الربِّ خفيْف، يِّ ܀ نرُي الربِّ طَ

قلُب الربِّ وديٌع طوىب لَِمن يهواهْ.



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

َنا يف  هتَ َنا وََشابَ دَت ألجلِ يا نُورًا ِمن نُوٍر وإلًها من إله، تََجسَّ

َعيَني  َح  تَفتَ أن  شئَت  لقد  الخطيئة.  ما عدى  َيشٍء  لِّ  كُ

لَّ  ا أَنََّك الُنوُر اآليِت إىل العامل، وَأَنَّ كُ َن َم َعلِّ تُ ِطياَم األَعَمى لِ

ا  رُنَ عَك ال مَيِش يف الظالم، أَعِطَنا يف هذا اليوم ويف نهايِة هذا الصيام أن ال يحيد نَظَ تبَ َمن يَ

َك وَحَدَك اآلَن وإىل األبد. آمني. َنِعيَش لَ ِهّي، فَ عن َسَناَك البَ

(من صلوات صباح أحد األعىم، صالة املؤمن ٢)

المزمور ٥٧ (٥٦)
ِصم إِىل أَن تَعُربَ  لُه اْرَحْمني فإِنَّ نَْفيس ِبَك اْعتََصَمت ܀ ِبِظلِّ َجناَحيَك أَعتَ إِرَحْمني يا أَل

ْخِز  َخلِّْصني ويُ امِء ويُ ها عَيلَّ ܀ فلريِسْل ِمَن السَّ َه الَعيلَّ أَإللَه الَّذي أمََتَّ ة ܀ أَدْعو اإلِل املُصيبَ

جعة األسوِد الَّتي تَفَرتُِس  ه ܀ نَْفيس بَنَي األسوِد ُمضَّ ه وَحقَّ َمن يُرِهُقني ܀ لِرُيِسِل اللُه رَحَمتَ

ُكْن  يَ َموات ولْ ُهمَّ اْرتَفع عىل السَّ لَّ ها ُسيوٌف حادَّة ܀ أَل تُ ِسَن يابُها رِماٌح وِسهام أَلَ بَني آدَم ܀ أَنْ

أَمامي هوًة  َحَفروا  ܀  نَفيس  فَرزََحت  لَِخطَوايت  ا  ِشباكً نََصبوا  ܀  ها  لِّ كُ األَرِض  َمجُدَك عىل 

يِقْظ يا َمْجدي  ِعّد ܀ إيِنِّ أُنِشُد وأَعزِف إِستَ لْبي ُمستَ ِعدٌّ يا أَلله قَ لْبي ُمستَ فوَقَعوا فيها ܀ قَ

عوب وأَعزُِف  ُد يف الشُّ يِّ َحر ܀ أَحَمُدَك "أَيُّها السَّ ارة سأُوِقُظ السَّ يِقْظ أَيُّها العوُد والِكنَّ ܀ إِستَ
ُهمَّ عىل  لَّ َك إِىل الُغيوم ܀ اِرتَفع أَل َموات وَحقُّ َك إِىل السَّ لََك يف األَمم ܀ فَقد َعظَُمت رَحَمتُ

ها ܀ أَملَجُد لآلِب واالبِن والرُّوِح الُقُدس، ِمَن اآلَن  لِّ ُكْن َمجُدَك عىل األرِض كُ يَ َموات ولْ السَّ

وإىل األبد. آمني. 

ترتيلة األحد
لحن فِشيطُا (هللويا قال الرّب إنّني)

ُقوُل الناُس هللويا، هذا الَكوُن َجِميٌل يَ

أَلزَهُر وَاألشَجاُر ِفيِه أَجَناُس

يَس يَهِديِني أَألَلوَاُن لَيَست تَعِنيِني، نُوُر الَشمِس لَ

ِفيًفا قَد وُلِدُت فاشِفق َعَيلَّ كَ

ْح َعيَنيَّ إرَحْمِني يا يَُسوُع وَافتَ

هللويا، أنَت املَِسيُح.

܀܀܀

هللويا، َصوتَُك الَعذُب دَوَّى ِيف ُعمِق قَلِبي

ًفا قُريِب ِكنِّي ال أَرَاَك وَاِق لَ

اَك ال تَحرِمِني رَبِّ ُرؤياَك وَليُرشِق ِيل ِمْن ُمَحيَّ

اِة ، نُوُر الَحيَ نُوُر الُحبِّ وَالَحقِّ

ا يَُسوُع َحتَّى املاََمِت ْعَك يَ بَ أَت

ا، أَنَت املَِسيُح. ويَ لُ َهلِ

܀܀܀

  (من صلوات �ساء أحد األعىم، صالة الفرض األنطو�، زمن ا�صوم ا�كبري)

المزمور ٣
ه  ثريوَن يَقولوَن يفَّ: "ال َخالَص لَ ! كثريوَن القامِئوَن َعَيلَّ ܀ كَ ، ما أكرَثَ ُمضاِيقيَّ يا رَبِّ ܀ 

، إِنََّك تُرٌس يل إِنََّك َمْجدي وراء رأيس ܀ ُرصاًخا إىل الرَّبِّ أَرصُخ وِمن  إِلِهه" ܀ وأَنَت يا رَبِّ ِب

ِربْواِت  أَخاُف  ܀ ال  يُسِنُدين  الرَّبَّ  ألَنَّ  يِقُظ  وأَستَ وأَنام  ا  أَن جُع  أَضَّ ܀  ني  يُجيبُ قُدِسه  ِل  َجبَ

ْم يا رَبِّ َخلِّْصني يا إِلهي فإِنََّك لَطَمَت َجميَع  ت عَيلَّ ِمن َحويل ܀ قُ عوِب الَّتي اْصطَفَّ الشُّ

َك ܀ املجُد لآلِب  تُ رَكَ أَْعدايئ وَحطَّمَت أَْسناَن األَْرشار ܀ ِمَن الرَّبِّ الَخالص. عىل َشعِبَك بَ

واالبِن والرُّوِح الُقُدِس، ِ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 (٢قور ١/١٠-٧)

لَيَْسْت  ِجَهاِدنا  أَْسلَِحَة  نَُحارُِب كَأُنَاٍس َجَسِديِّني؛ ألَنَّ  الَجَسد، ولِكنَّنا ال  نَْحيَا يف  "إِنَّنا 

الَخاِطئَة،  نَْهِدُم األَفَْكاَر  فِإنَّنا  املَِنيَعة؛  الُحُصوِن  َهْدِم  ِباللِه َعىل  قَاِدرٌَة  بَْل هَي  َجَسِديَّة، 

ِفْكٍر لِطَاَعِة املَِسيح." َمْعرِفَِة الله، ونَأُْرسُ كُلَّ  يَرْتَِفُع ِضدَّ  وكُلَّ ُشُموٍخ 

     
             

  

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

(مر ٤٦/١٠-٥٢)

ُن ِطياَم،  اَن بَرِْطياَم، أَي ابْ َناَم يَُسوُع َخارٌِج ِمْن أَِريحا، ُهَو وتَالِميُذُه وَجْمٌع َغِفري، كَ يْ بَ

يَْرصُُخ  َدأَ  ُه يَُسوُع الَناِرصِّي، بَ ِب الطَريق. فلَامَّ َسِمَع أَنَّ اٌذ أَْعَمى، َجالًِسا َعَىل َجانِ وُهَو َشحَّ

زْدَاُد  يَ اَن  كَ ُه  أَنَّ إِالَّ  ْسُكت،  يَ لِ ِثريُوَن  كَ أُنَاٌس  َهرَُه  تَ انْ فَ ارَْحْمِني!».  دَاوَُد  َن  ابْ يَُسوُع  ا  «يَ ُقول:  ويَ

ْق  ُه: «ثِ لِني لَ ائِ َدَعوا األَْعَمى قَ َن دَاوَُد ارَْحْمِني!». فوَقََف يَُسوُع وقَال: «أُدُْعوه!». فَ ا ابْ ُرصَاًخا: «يَ

ُه يَُسوع: «َماذَا تُِريُد  رََح األَْعَمى رِدَاءَُه، ووَثََب وَجاَء إىل يَُسوع. فَقاَل لَ ْدُعوك». فطَ ُه يَ وانَْهْض! إِنَّ

انَُك  إمِْيَ «إِذَْهْب!  يَُسوع:  ُه  لَ فَقاَل  أُبِْرص!».  أَْن  «رَابُّويِن،  األَْعَمى:  ُه  لَ قاَل  لََك؟».  َع  أَْصَن أَْن 

َخلََّصَك».

بعُض األفكاِر للتأّمِل (الخوري نعمةالله عنييس)
األعمى  شفاِء  إلنجيل  ة  املارونيّ الكنيسة  اختياَر  إنَّ  ٌة.  تعليميّ مسرية  هي  الصوم  مسريُة 

الّسابق ألحد الّشعانني يقودُنا نحو لقاء املسيِح القائِم من بني األموات. هذا هو صوُمنا، 

ا بنا. ِم حبًّ إنتقاٌل من معرفِة يسوع صانعِ املعجزات، إىل معرفِة يسوع الفادي املتألّ

ه  ٍة طويلٍة ولوال مروِر يسوع يف حياتِ ُمدَّ ܀"جالًسا عىل جانب الطريق": كان األعمى جالًِسا لِ

لتَقي بيسوَع املسيح.  ُدّل عىل جمود األعمى قبَل أن يَ لكان بقي عىل حالِه. هذا الِفعُل يَ

ِة  ُة األفعاِل: "ألَقى رِداءَُه وقام وجاء". هناك إنِتقاٌل ِمن حالَ َْت نوِعيَّ بعد وصول يسوع تََغريَّ

ش  الُجموِد الَّتي كاَن يَعيُش فيها األعمى إىل حالة ِالَحرَكة. إنِتقاٌل من حالة اإلنسان املَُهمَّ

ُه. وََجَد الطريق الذي يؤدي إىل اللقاء بيسوع املسيح.  تَ ة اإلنسان الذي وََجَد هِويَّ إىل حالَ

وهذا  وقدراتهم،  مواهبهم  رغم  حياتِهم،  يف  التّهميش  يعيشون  األشخاص  من  كثرٌي 

به املجتمُع الفاسُد، أو الّسلطُة الظاملُة، أو الجامعُة الجاهلة،  التّهميُش ميكُن أن يسبّ

وحَده  الحالة؟  هذه  ينقذ يف  من  ومستقبلَهم.  وفرَحهم  وحقوقَهم  كرامتَهم  فيسلبوهم 

الرّجاِء  إىل  اليأِس  ومن  الفرحِ  إىل  الحزِن  حالِة  من  نا  ينقلُ هو  بيسوع  خيص  الشَّ قاُء  اللّ

ويحوُّل كلَّ يشٍء إىل خريِ اإلنسان.

ُه إىل حدٍّ كبريٍ جامهرَي املؤمنني  ْسُكَت": إنَّ هذه الجامهرَي تشِب يَ ِثريُوَن لِ َهرَُه أُنَاٌس كَ تَ انْ ܀"فَ

وللمشاركِة  بالحاميِة  عوِر  للشُّ يتبعونه  وطوراً   ما،  لحاجٍة  يسوع  يتبعون  تارًة  بيسوعَ. 

بالحدِث. أيُعقُل أنهم ال يؤمنون يف عمِق أعامِقهم بأنَّ الرّبَّ قادٌر عىل تبديِل واقِعهم وواقعِ 

ون عىل  اآلخرين؟ نراهم ينتهرون َمن يؤمُن بقدرِة يسوع ويُْسِكتون َمْن عايَنه بقلِبه. يُِرصّ

ورِ.  لقد اعتادَْت جموُعنا  القمعِ، والّسخريِة، والتّهميِش  والّشفقِة ملَن أصبَح شاهًدا للنُّ

ه.  نا ننىس جامَل اللقاِء به ونفقُد اإلمياَن بقدرتِ ة إىل حدٍّ جَعلَ نا اليوميّ عىل يسوَع يف حياتِ

ا أظلَمْت قلوبُهم  لقد كاَن هذا األعمى البصرَي الوحيَد بني الجموعِ، كلُّهم كانوا عميانً

ُم أْن  ْت ثقتُهم وغاَب عن بصريتِهم جامُل املغامرِة مع يسوعَ. من هذا األعمى نتعلّ وخَفتَ

نجاهَر بإمياننا دوَن خوٍف من الجامهريِ ونعلَنه بكلِّ شجاعٍة وإمياٍن. 

ه إنطالقًة ورصخًة،  ܀"رابّوين، أْن أبرصَ":  لقد خطَّ هذا األعمى مسريًة معّمقًة جعلَْت من إميانِ

ا ولقاءً. يً تخلّ

اإلميان إنطالقة: اإلمياُن هو حالُة انطالٍق من الهامِش إىل عمِق الوجوِد، ومن حالِة الظلمِة 

إىل حالِة الّنورِ. اإلمياُن يدعونا إىل تغيريِ حالٍة ال إىل اعتناِق عقيدٍة أو ايديولوجيا. هو تغيرُي 

حالِة وجوِدنا اإلنساين من حالِة الثّباِت يف الّروتني وحالِة البقاِء عىل هامِش طريِق الحياةِ، 

ه الواهمِة  ه ومهنِته، رداَء حياتِ إىل حالِة اإلنسان "الواثِب" مثِل األعمى. يلقي عنه رداَء عاداتِ

اه املخلَّص صارًخا :" يا ابَن داوَد ارحمني". ا إيّ والّصاخبِة لينطلَق وراَء يسوَع معلًن

اإلميان رصخة: اإلميان هو رصخٌة تنطلُق نحو شخٍص ال نراه، إمّنا نعلُم أنّه موجوٌد وأنّه قادٌر 
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ِة، إمّنا آمَن به، وبدافعٍ من  نا. األعمى مل يَر يسوَع بنوِر العنِي الجسديّ عىل تغيريِ واقعِ حياتِ

رجائه العميِق وثقِته بقدرِة الرّبِّ رصَخ له: "إريد أن أبرص". مسريُة اإلمياِن تنطلُق دوًما من 

ِرصُ مبا نؤمُن؟  االمياُن ليَس  بْ ِة. أنؤمُن مبا نُبُرص أم نُ ِة إىل املعاينة اإلميانيّ املعاينِة الّضبابيّ

ٍة إمّنا هو رصخٌة "يا ابن داود ارحمني". الّسعَي إىل ضامناٍت ملموسٍة وحسيّ

ِة  نا الّسيئِة وخطايانا اليوميّ ا الخاطئِة وعاداتِ : اإلمياُن هي التّخّيل  عن أفكارِن اإلمياُن تخيلِّ

هادِة له.  نا إلتّباِع يسوَع والشَّ نا و حسِدنا و حقِدنا و كسلِ ومنِطقنا املغلوِط. هو ترُك كربيائِ

ا قادرًا عىل الوثِب كام وثََب ذلك األعمى، كيانًا غرَي خائٍف ِمَن  اتّباُع املسيحِ يستلزُم كيانً

لمَذ ليسوعَ. يكفي أن نردِّدَ: "يا  تَ ُك ال ميكُننا التَّ لِ التّغيريِ، فإْن مل نتخلَّ عن ثقِل ما منْ

ابَن داود ارحمني".

اإلمياُن لقاءٌ: اإلمياُن هو لقاٌء خاصٌّ بيسوَع املسيحِ. مل يعْد مجرَّد سامٍع عنه، بل هو اكتساٌب 

ها األعمى ليَسْت  ُة الّتي نالَ للرُّؤيِة من أجِل معاينِة الرّبِّ وجًها لوجٍه. الّنعمُة الحقيقيّ

نحن  ملا  استباٌق  إالّ  ما هو  هنا  األعمى  مع  تمَّ  ما  يسوعَ.  رؤيَة  بل هي  ظِر  النَّ اكتساَب 

مدعّوون إليه يف دميومٍة ملؤها معاينُة الرَّب وجًها لوجٍه. عندها نلقى من يجاوُب عىل 

نا: "يا ابَن داود ارحمني". رصخِة  إميانِ

فرتة صمت وتأّمل (...)

صالة الشفاعة
ُع يف هذا الوَقِت كّل نوايانا وَِطلباتنا لنضعها بَنَي يدّي الرّب قابِل الصلواِت وُمستجيِب  نَرفَ

قداسة  ذِكر  نَنَىس  أن  دون  شفعائنا.  والقديسني  العذراء  مريم  شفاعة  طالبني  الِطلبات، 

وُمدبّر  بطرس،  بشارة  مار  البطريرك  د  السيّ غبطة  مع  فرنسيس،  البابا  األعظم  الحرب 

ة، وكّل املكرّسني، مع كّل أبناء وبنات  ة سيادة املطران أنطوان عوكر، وخادم الرعيّ األبرشيّ

رعيّتك، وكّل املوىت. 

َدّي الرّب (...) َنَضع نَوايانا بني يَ 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 (...)

نا  ور، يا َمْن تَرأفَت باألعمى، فانفتَحْت َعيناه، فأُِخَذ ِبجاملَِك. أِضئ أعامقَ أيُّها املَسيُح النُّ

ُكْن  مِبعرِفِتَك وقداسِتك، فرنى َعظامِئََك، ونشُكرََك ونُؤَخَذ ِبسنى وَجِهَك اإللهيِّ وَحَدُه. وليَ

وس، اآلن  ا بأنواِر القيامِة املَجيَدة، لَك املَجُد وألبيَك ولِروِحَك الُقدُّ ياُم املُبارَُك ُمِشعًّ هذا الصِّ

وإىل األبد.آمني.

(من صلوات صباح أحد األعىم، جامعة ا�روح القدس - ا�كسليك، زمن ا�صوم ا�كبري)

ترتيلة الختام
توكّلنا عىل الله

لَنا عىل اللِه وَهَو َملجانا، ܀ تَوَكَّ

لنا عىل اللِه ال نَخاُف الُسوءْ. تَوَكَّ

ِدنا، ܀ الربُّ نّجانا من َشدائِ

لُنقِبْل إليِه وَلَنسمْع لُه. فَ

܀ َصوُت الربِّ ناِعٌم يَدُخُل يف األعامْق،

عُم الربِّ لَذيٌذ أشهى من العسْل. طَ

ٌب ِحمُل الربِّ خفيْف، يِّ ܀ نرُي الربِّ طَ

قلُب الربِّ وديٌع طوىب لَِمن يهواهْ.


