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وقفة روحّية أسبوعّية من تحضير أبرشّية أنطلياس المارونّية

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

ِه  َوِب َهَجَها،  وَأَب الَربَايا  عىل  الُنوُر  أَرشََق  َنا  َربَّ يا  ُهورَِك  ِبظُ

ا نَحُن املُؤِمِننَي أْن  لَن اِبيع، أَهِّ َن َهاِر وَاليَ لُّ األَن اُه وَكُ ِت املِيَ ارَكَ تَبَ

ثِمَر مِثَارًا  ا وَنُ َن اتِ تُرشَِق أَنَت يف َحيَ ِقَك، فَ ا ساِب وَحنَّ يُ ِدَي ِب نَقتَ

وس، ِمَن اآلَن وإىل األبد.                               يَك َوُروِحَك الُقدُّ يَك وإىل أَِب َع املَجَد إِلَ وبَة، وَنَرفَ يُق بالتَ تَلِ

(من صلوات صباح عيد ادلنح، صالة الفرض األنطو�، زمن ادلنح املجيد)

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

اَك نَشُكُر من أجِل َمجِدَك الَعِظيم. د، إيّ اَك مُنَجِّ َك نَسُجد، إيّ اَك نُبارِك، لَ اَك نَُسبِّح، إيّ ܀ إيّ
َنا، أيُّها الربُّ  ُه اآلُب الضاِبُط الُكّل، إلُه آبائِ ُك الّساموّي، اللَّ ܀ أَيُّها الربُّ الخالِق، أيُّها املَلِ

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

َة العالَم، إرَحْمَنا! ُه، أَيُّها الحاِمُل َخِطيئَ َمتَ لِ ِه وَكَ ܀ أَيُّها الرَّبُّ اإلله، ويا َحَمَل اللَّه، يا ابَن اللَّ
ْل تََرضَُّعَنا! ينا وَاقبَ َة العالَم، أَِصْخ إلَ ܀ أَيُّها الحاِمُل َخِطيئَ

يِه، إغِفْر وَارَحْمَنا! ܀ أَيُّها الجالُِس باملَجِد َعْن مَيِنِي أَِب
ِه  وس، أَنَت وَْحَدَك الرَّبُّ يَُسوُع املَِسيح، َمَع الرُّوِح الُقُدْس، لَِمجِد اللَّ ܀ ألنََّك أَنَت وَحَدَك قُدُّ

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

١

ترتيلة العيد
لحن ْمِشيُحا نَطَِريه لِْعدتُخ (يَوم األحد قاَم)

ا ا نُورًا أَلَغى دَُجانَ انَ يَ َهاَك إبَن اللِه إنسانا أَرشَقَت يف دُن يَُسوُع َما أَب

لَّ املَسُكونَة. ا قد أَنَرَت كُ يا ِدنًحا َساَمِويًّ

ا رَحاَمُن لَها يَ ما ِمْن وَصٍف يَكِفيَك أو ُشكراٍن يُوِفيَك َهذي الَصالُة إقبَ

وَم الَديُنونَة. َساِمْح َضعَف اإلنَساِن، ال تَشُجبُه ارَحمُه يَ

܀܀܀

وا ْم تُوبُ اكُ ايَ ِريُب َعْن َخطَ وُم الرَّبِّ قَ وا لِلِعاَمِد يَ مُّ َناِدي َهلُ ا يُ َها يُوَحنَّ  

ْم ِمَن الَساَمِء ْد أَتَاكُ املَِسيُح املَوُعوُد قَ فَ

ُعوُه وُه إسَمُعوا وَاتبَ لُ قِب وِب الوَِديَعه إستَ يُب الِبيَعه بالُقلُ ُهَو ِخطِّ

يِب الِفَداِء يَهِديُكم دَرَب الَحقِّ وَالَخالِص ِبَصلِ

܀܀܀

(من صلوات �ساء عيد ادلنح، صالة الفرض األنطو�، زمن ادلنح املجيد)  

المزمور ٨٤ (٨٣)
܀ البَحُر رأَى فهرب األُردُّن إِىل الَوراِء رََجع ܀ الِجباُل وَثَبَت كالِكباش والتِّالُل كالُحْمالن ܀ 

تِالُل  ويا  كالِكباش  تَِثبنَي  ِجباُل  ويا  ܀  تَرِجع  الَوراِء  إِىل  أُردُّن  ويا  تَهرُب  بَحُر  يا  َك  لَ ما 

خَر  د ِمن وَجِه إلِه يَْعقوب ܀ اَلَّذي يُحوُل الصَّ يِّ كالُحْمالن؟ ܀ إرتَِعدي يا أَرُض ِمن وَجِه السَّ

الُقُدِس، ِمَن اآلَن وإىل أبِد  ܀ املجُد لآلِب واالبِن والرُّوِح  وَّاَن إِىل ُعيوِن ماء  إِىل ُغْدران والصَّ

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 (طي ١١/٢-٧/٣)

َوفَْق  بَْل  َعِملَْناَها،  ِبرٍّ  ِبأَْعاَمِل  َخلََّصَنا، ال  لِلبََرش،  ُمَخلِِّصَنا، وَمَحبَّتُُه  اللِه  لُطُْف  تََجىلَّ  "ملَّا 

ِبَغزَارَة،  الله َعليَنا  أَفَاَضُه  الَّذي  الُقُدس،  الُروِح  الثَاين، وتَْجِديِد  املِيالِد  ِبَغْسِل  َرْحَمِتِه، 

األَبَِديَّة" الَحياِة  لَِرَجاِء  َوفًْقا  َواِرثنَِي  نَِصرُي  ِبِنْعَمِتِه،  تََربَّرْنَا  فِإذا  ُمَخلِِّصَنا.  املَِسيِح  ِبيَُسوَع 

     
          
(يو ٣/ ٥)         

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

(لو ١٥/٣-٢٢)

ُهَو  ُه  َعلَّ لَ ا  يُوَحنَّ َعْن  ِهم  وِب لُ قُ يف  َساَءلُوَن  تَ يَ والَجِميُع  ِظر،  نتَ يَ الَشْعُب  كاَن  فياَم 

ِمنِّي،  أَقَْوى  ُهَو  َمْن  أيْت  ِباملَاء، ويَ م  ُدكُ أَُعمِّ ا  ُهم أَْجَمِعني: «أَنَ لَ ائِالً  قَ ا  يُوَحنَّ املَِسيح، أََجاَب 

ِدِه املِْذرَى  الُروِح الُقُدِس والَنار. يف يَ م ِب ُدكُ َعمِّ ِه. ُهَو يُ اَط ِحَذائِ ْسُت أَْهالً أَْن أَُحلَّ ِربَ َمْن لَ

َواٍل  أَقْ وِب َفأ».  تُطْ ال  َناٍر  ِب ُه  ْحرِقُ يُ فَ الِتنْبُ  ا  وأَمَّ ِه،  أَْهرَائِ يف  الَقْمَح  ْجَمُع  فيَ َدرَُه،  يْ بَ َها  ِب ي  َنقِّ يُ

يَس الُربْع، وقَد كاَن  ُُهم. لِكنَّ ِهرُيوُدَس رئِ بَرشِّ ِعُظ الَشْعَب ويُ ا يَ ثريٍَة كاَن يُوَحنَّ أُْخرَى كَ

وِر الَّتي َصَنَعها، زَاَد عىل  لِّ الُرشُ ا اْمرَأَِة أَِخيه، وِمْن أَْجِل كُ ُخُه ِمْن أَْجِل ِهرُيوِديَّ َوبِّ ا يُ يُوَحنَّ

َمَد يَُسوُع  ُه، واْعتَ لُّ َمَد الَشْعُب كُ ا يف الِسْجن. وملَّا اْعتَ ُه أَلَقى يُوَحنَّ َها أَنَّ لِّ وِر كُ َك الُرشُ لْ تِ

ِل  ِمثْ ٍة  َجَسديَّ الُقُدُس يف ُصورٍَة  الُروُح  ِه  يْ َعلَ ونَزََل  الَساَمء،  َحِت  انَفتَ  ، يَُصيلِّ أَيًْضا، وكاَن 

ِني الَحِبيب، ِبَك رَِضيت». ُقول: «أَنَْت ُهَو ابْ َحاَمَمة، وَجاَء َصْوٌت ِمَن الَساَمِء يَ

 بعُض األفكاِر للتأّمِل

(كتابة الخوري رشبل الخّراط)

ُل عىل ضوء هذا اإلنجيل كيف أنَّ عامَد يسوع املسيح هو استباق لصليبه.  ܀ نتأمَّ  

عمودّي.  الثاين  عُد  والُب أفقيٌّ  االّوُل،  عُد  الُب ْعَدين:  بُ للّصليب  أنَّ  املعروف  من 

ا العامودّي فريمز  البعد األفقّي يرمز للعالقة التي تربط اإلنسان بأخيه اإلنسان أّم

عاش  املعمدان،  يوحنا  من  العامد  بقبوله  املسيح  يسوع  بالله.  اإلنسان  عالقة  إىل 

وفداًء  الساموّي،  اآلب  ملشيئة  تتمياًم  املوَت  لقبوله  متهيدا  ببعديه  للّصليب  ا  استباقً

لإلنسان. 

܀ أوالً: عامد يسوع املسيح عالمة البعد األول يف الصليب: عالقة اإلنسان بأخيه اإلنسان.

ٍة، مع كلِّ ما ميكن ان  إّن عالقة كّل إنسان بأخيه هي بالّدرجة األوىل عالقُة محبّ

ة. هذه  تحويه هذه املحبة من مستويات أو أن تتخذه من أشكال إيجابية أو أقل إيجابيّ

ات. وهذا  ة ليست دامئا باألمر الّسهل وهي تتطلَّب تضحياٍت عّدًة واملوَت عن الذَّ املحبّ

لليهودية  بالنسبة  العامد  كيف؟يرتكز  األردن.  نهِر  يف  عامِده  يف  يسوُع  الرَّبُّ  فعله  ما 

ينطبُق  وهذا  ة  خطيّ كّل  من  التطّهر  بهدف  التَّغطيِس،  خالل  من  باملاِء  الَغْسِل  عىل 

خاطٍئ  إنساٍن  وكلُّ  الخاطئ.  سوى  يعتِمُد  أّال  يعني  ماّم  يوحّنا.  ِة  معموديَّ عىل  أيضاً 

َهنا يف كلِّ يشٍء ما عدا الخطيئَة. إذًا هو ليس بحاجٍة  باستثناِء يسوع املسيح الذي شابَ

اإلنساِن  خطيئَة  أْخِذه  عن  املسيح  يسوُع  يعربِّ  العامد،  ِه  بقبولِ ولكن  رَ.  ليتطهَّ للعامِد 

ِقه، وهكذا يكون قد عاَش املوَت عن الّذات اذ اعتَرب نفَسه أقلَّ بكثريٍ مامَّ هو،  عىل عاتِ

إذًا عامُد يسوَع املسيِح عالمٌة واضحٌة لعالقِة  وهذا تعبرٌي عن حبٍّ ال يعرُف الحدودَ. 

إنساٍن. املتأنُس، بكلِّ  الّتي تجَمُع يسوَع املسيِح اإللُه  ِة  املحبّ

܀ ثانًيا: عامد يسوع املسيح، كعالمة للبعد الثاين يف الصليب: عالقة اإلنسان بالله. 

هي  والّصالُة  يصّيل.  كاَن  عامِده:  خالَل  املسيِح  يسوَع  أنَّ  اإلنجييل  لوقا  يذكُر 

اللُه  يكشُف من خاللِه  واإلنسان. حواٌر  الله  بني  ٍة  ومحبّ األوىل عالقُة حواٍر  بالّدرجِة 

يجاوُب  واإلنساُن  اإلنساِن،  هو خري  الّذي  له عن مرشوِعه  فيكشَف  لإلنساِن  ه  محبتَ

هو  املسيِح  يسوُع  عليه.  اللَه  ويشُكَر  املرشوَع  فيقبَل  ٍة  محبّ جواَب  اللِه  كْشِف  عىل 

مشيئِة  تتميَم  نطلَب  أْن  أعطانا  نصّيل،  أْن  منا  علّ عندما  الّذي،  فهو  الّصالِة،  مدرسُة 

من  بالرّغم  قبولِه  عىل  وبقَي  فتجّسد،  هو  ها  لَ ِب قَ الّتي  املشيئُة  تلك  نا.  حياتِ يف  اللِه 

ا له.إذًا بقبولِه  ُة استباقً الّذي كانِت املعموديّ ليِب، األمل  بأمِل الصَّ ِتها، كونَها مترُّ  صعوبَ

يسوَع  تجَمُع  الّتي  ِة  املحبّ لعالقِة  عالمًة  يسوَع  معموديُة  تكوُن  يصّيل،  وهو  َة  املعموديّ

الّساموي.  املتأنَِّس، باآلِب  املسيِح اإللِه 

ببعَديه. ليِب  للصَّ ا  إستباًق املسيحِ  يسوَع  ُة  معموديّ تكوُن  وهكذا 

العامَد  فِنلنا  نحُن  ا  أمَّ فقط.  املاِء  ُة  معموديّ وهي  يوحّنا  َة  معموديّ يسوُع  تعّمَد 

املسيِح  يسوَع  ِة  ومعموديّ ِتنا  معموديّ بني  املشرتَك  القاسَم  لكنَّ  والّنارِ.  القدِس  وِح  بالرُّ

إّال  ٍد، فإّن عامدي ال يرتجم  أيًضا كمعمَّ فأنا  الّصليِب.  هي أنَّ االثنني تحتويان بعدي 

ٍة مَع كلِّ إنساٍن، ومَع اللِه يف الوقِت ذاتِه. إْن عْشُت عالقَة محبَّ

ٍد عىل اسِم املسيح؟ فأين أنا اليوم من َعييش كَُمَعمَّ

وبذل  التسامح  عىل  قامئة  باملسيح،  ثابتة  محّبة  هي  هل  للقريب؟  َمَحبَّتي  من  أنا  أين 

الذات؟  أين أنا من َمَحبَّتي لله؟ هل أعيشها من خالل أوقات صالة واختالء بالله؟ هل 

أجّسدها يف حيايت بأن أطلب أّوًال ملكوت الله وبرّه؟

فرتة صمت وتأّمل (...)

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

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

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

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

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

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

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

وتُا. ُميُ الُ  ِديَشْت  قَ ُنا،  َحِيلتُ ِديَشْت  قَ ُها،  آلُ ِديَشْت  قَ

وٌس أنَت يا َمْن ال مَيُوت) (قّدوٌس أنت يا الله، قُدوٌس أنت أيُّها القوّي، قدُّ

نْي.  ْعلَ إتْرََحِم  يُوَحُنن،  ِمْن  عِمد  ِداتِ ْمِشيُحا 

إرَحمنا.) تعّمد من يوحّنا  الّذي  املَِسيُح  (أيُّها 

(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 (...)

ِعاَمِدَك  وِم  يَ يف  يَك  إلَ ُعَها  نَرفَ الّتي  الصلواِت  إقبَل  بالِعاَمِد،  ا  رَنَ هَّ طَ الّذي  الطاِهُر  أَيُّها 

املَْجَد  لُِنصِعَد  املُْحِيي،  الُوُث  الثَ ِفيَها  يَسُكُن  َسة  ُمَقدَّ َل  َهياكِ نَُكوَن  أْن  ا  َن َوَهبْ س،  املَُقدَّ

وِح الُقُدس اآلن وإىل األبد. َوالَحْمَد إىل اآلِب واالبِن والرُّ

(صالة �ساء عيد ادلنح ، صالة املؤمن – ١ )

ترتيلة الختام
ْدَت يا َمْن تََعمَّ

وِح الُقُدس والّنارْ. الرُّ ا ِب دنَ دَت يف َماِء األُرُدّن َعمِّ ܀ يا َمن تََعمَّ

لِبي تَعاَل إيلَّ ِبَعْصٍف ِمَن األَناشيْد. َب قَ ܀ إذا تََصلَّ

أيُّها الساِهرْ، بالَربِق والرُُعودْ. تَعاَل إيلَّ  ِوالُغبارْ،  أَْعَمِت الَشهَوُة َعقِيل بالَوْهِم  وإذا 

َويَداَي َصِغريَتاْن. ة  ناِهيَ ُمتَ َعطاياَك ال  ܀ 

يََديَّ فَراغْ. َويَبقى يف  َسوَف تَفَنى األَجياْل،  أُسُكْب، أُسُكْب فَ



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

ِه  َوِب َهَجَها،  وَأَب الَربَايا  عىل  الُنوُر  أَرشََق  َنا  َربَّ يا  ُهورَِك  ِبظُ

ا نَحُن املُؤِمِننَي أْن  لَن اِبيع، أَهِّ َن َهاِر وَاليَ لُّ األَن اُه وَكُ ِت املِيَ ارَكَ تَبَ

ثِمَر مِثَارًا  ا وَنُ َن اتِ تُرشَِق أَنَت يف َحيَ ِقَك، فَ ا ساِب وَحنَّ يُ ِدَي ِب نَقتَ

وس، ِمَن اآلَن وإىل األبد.                               يَك َوُروِحَك الُقدُّ يَك وإىل أَِب َع املَجَد إِلَ وبَة، وَنَرفَ يُق بالتَ تَلِ

(من صلوات صباح عيد ادلنح، صالة الفرض األنطو�، زمن ادلنح املجيد)

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

اَك نَشُكُر من أجِل َمجِدَك الَعِظيم. د، إيّ اَك مُنَجِّ َك نَسُجد، إيّ اَك نُبارِك، لَ اَك نَُسبِّح، إيّ ܀ إيّ
َنا، أيُّها الربُّ  ُه اآلُب الضاِبُط الُكّل، إلُه آبائِ ُك الّساموّي، اللَّ ܀ أَيُّها الربُّ الخالِق، أيُّها املَلِ

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

َة العالَم، إرَحْمَنا! ُه، أَيُّها الحاِمُل َخِطيئَ َمتَ لِ ِه وَكَ ܀ أَيُّها الرَّبُّ اإلله، ويا َحَمَل اللَّه، يا ابَن اللَّ
ْل تََرضَُّعَنا! ينا وَاقبَ َة العالَم، أَِصْخ إلَ ܀ أَيُّها الحاِمُل َخِطيئَ

يِه، إغِفْر وَارَحْمَنا! ܀ أَيُّها الجالُِس باملَجِد َعْن مَيِنِي أَِب
ِه  وس، أَنَت وَْحَدَك الرَّبُّ يَُسوُع املَِسيح، َمَع الرُّوِح الُقُدْس، لَِمجِد اللَّ ܀ ألنََّك أَنَت وَحَدَك قُدُّ

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

anteliasdiocese.com

٢عيد الدنح المجيد

ترتيلة العيد
لحن ْمِشيُحا نَطَِريه لِْعدتُخ (يَوم األحد قاَم)

ا ا نُورًا أَلَغى دَُجانَ انَ يَ َهاَك إبَن اللِه إنسانا أَرشَقَت يف دُن يَُسوُع َما أَب

لَّ املَسُكونَة. ا قد أَنَرَت كُ يا ِدنًحا َساَمِويًّ

ا رَحاَمُن لَها يَ ما ِمْن وَصٍف يَكِفيَك أو ُشكراٍن يُوِفيَك َهذي الَصالُة إقبَ

وَم الَديُنونَة. َساِمْح َضعَف اإلنَساِن، ال تَشُجبُه ارَحمُه يَ

܀܀܀

وا ْم تُوبُ اكُ ايَ ِريُب َعْن َخطَ وُم الرَّبِّ قَ وا لِلِعاَمِد يَ مُّ َناِدي َهلُ ا يُ َها يُوَحنَّ  

ْم ِمَن الَساَمِء ْد أَتَاكُ املَِسيُح املَوُعوُد قَ فَ

ُعوُه وُه إسَمُعوا وَاتبَ لُ قِب وِب الوَِديَعه إستَ يُب الِبيَعه بالُقلُ ُهَو ِخطِّ

يِب الِفَداِء يَهِديُكم دَرَب الَحقِّ وَالَخالِص ِبَصلِ

܀܀܀

(من صلوات �ساء عيد ادلنح، صالة الفرض األنطو�، زمن ادلنح املجيد)  

المزمور ٨٤ (٨٣)
܀ البَحُر رأَى فهرب األُردُّن إِىل الَوراِء رََجع ܀ الِجباُل وَثَبَت كالِكباش والتِّالُل كالُحْمالن ܀ 

تِالُل  ويا  كالِكباش  تَِثبنَي  ِجباُل  ويا  ܀  تَرِجع  الَوراِء  إِىل  أُردُّن  ويا  تَهرُب  بَحُر  يا  َك  لَ ما 

خَر  د ِمن وَجِه إلِه يَْعقوب ܀ اَلَّذي يُحوُل الصَّ يِّ كالُحْمالن؟ ܀ إرتَِعدي يا أَرُض ِمن وَجِه السَّ

الُقُدِس، ِمَن اآلَن وإىل أبِد  ܀ املجُد لآلِب واالبِن والرُّوِح  وَّاَن إِىل ُعيوِن ماء  إِىل ُغْدران والصَّ

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 (طي ١١/٢-٧/٣)

َوفَْق  بَْل  َعِملَْناَها،  ِبرٍّ  ِبأَْعاَمِل  َخلََّصَنا، ال  لِلبََرش،  ُمَخلِِّصَنا، وَمَحبَّتُُه  اللِه  لُطُْف  تََجىلَّ  "ملَّا 

ِبَغزَارَة،  الله َعليَنا  أَفَاَضُه  الَّذي  الُقُدس،  الُروِح  الثَاين، وتَْجِديِد  املِيالِد  ِبَغْسِل  َرْحَمِتِه، 

األَبَِديَّة" الَحياِة  لَِرَجاِء  َوفًْقا  َواِرثنَِي  نَِصرُي  ِبِنْعَمِتِه،  تََربَّرْنَا  فِإذا  ُمَخلِِّصَنا.  املَِسيِح  ِبيَُسوَع 

     
          
(يو ٣/ ٥)         

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

(لو ١٥/٣-٢٢)

ُهَو  ُه  َعلَّ لَ ا  يُوَحنَّ َعْن  ِهم  وِب لُ قُ يف  َساَءلُوَن  تَ يَ والَجِميُع  ِظر،  نتَ يَ الَشْعُب  كاَن  فياَم 

ِمنِّي،  أَقَْوى  ُهَو  َمْن  أيْت  ِباملَاء، ويَ م  ُدكُ أَُعمِّ ا  ُهم أَْجَمِعني: «أَنَ لَ ائِالً  قَ ا  يُوَحنَّ املَِسيح، أََجاَب 

ِدِه املِْذرَى  الُروِح الُقُدِس والَنار. يف يَ م ِب ُدكُ َعمِّ ِه. ُهَو يُ اَط ِحَذائِ ْسُت أَْهالً أَْن أَُحلَّ ِربَ َمْن لَ

َواٍل  أَقْ وِب َفأ».  تُطْ ال  َناٍر  ِب ُه  ْحرِقُ يُ فَ الِتنْبُ  ا  وأَمَّ ِه،  أَْهرَائِ يف  الَقْمَح  ْجَمُع  فيَ َدرَُه،  يْ بَ َها  ِب ي  َنقِّ يُ

يَس الُربْع، وقَد كاَن  ُُهم. لِكنَّ ِهرُيوُدَس رئِ بَرشِّ ِعُظ الَشْعَب ويُ ا يَ ثريٍَة كاَن يُوَحنَّ أُْخرَى كَ

وِر الَّتي َصَنَعها، زَاَد عىل  لِّ الُرشُ ا اْمرَأَِة أَِخيه، وِمْن أَْجِل كُ ُخُه ِمْن أَْجِل ِهرُيوِديَّ َوبِّ ا يُ يُوَحنَّ

َمَد يَُسوُع  ُه، واْعتَ لُّ َمَد الَشْعُب كُ ا يف الِسْجن. وملَّا اْعتَ ُه أَلَقى يُوَحنَّ َها أَنَّ لِّ وِر كُ َك الُرشُ لْ تِ

ِل  ِمثْ ٍة  َجَسديَّ الُقُدُس يف ُصورٍَة  الُروُح  ِه  يْ َعلَ ونَزََل  الَساَمء،  َحِت  انَفتَ  ، يَُصيلِّ أَيًْضا، وكاَن 

ِني الَحِبيب، ِبَك رَِضيت». ُقول: «أَنَْت ُهَو ابْ َحاَمَمة، وَجاَء َصْوٌت ِمَن الَساَمِء يَ

 بعُض األفكاِر للتأّمِل

(كتابة الخوري رشبل الخّراط)

ُل عىل ضوء هذا اإلنجيل كيف أنَّ عامَد يسوع املسيح هو استباق لصليبه.  ܀ نتأمَّ  

عمودّي.  الثاين  عُد  والُب أفقيٌّ  االّوُل،  عُد  الُب ْعَدين:  بُ للّصليب  أنَّ  املعروف  من 

ا العامودّي فريمز  البعد األفقّي يرمز للعالقة التي تربط اإلنسان بأخيه اإلنسان أّم

عاش  املعمدان،  يوحنا  من  العامد  بقبوله  املسيح  يسوع  بالله.  اإلنسان  عالقة  إىل 

وفداًء  الساموّي،  اآلب  ملشيئة  تتمياًم  املوَت  لقبوله  متهيدا  ببعديه  للّصليب  ا  استباقً

لإلنسان. 

܀ أوالً: عامد يسوع املسيح عالمة البعد األول يف الصليب: عالقة اإلنسان بأخيه اإلنسان.

ٍة، مع كلِّ ما ميكن ان  إّن عالقة كّل إنسان بأخيه هي بالّدرجة األوىل عالقُة محبّ

ة. هذه  تحويه هذه املحبة من مستويات أو أن تتخذه من أشكال إيجابية أو أقل إيجابيّ

ات. وهذا  ة ليست دامئا باألمر الّسهل وهي تتطلَّب تضحياٍت عّدًة واملوَت عن الذَّ املحبّ

لليهودية  بالنسبة  العامد  كيف؟يرتكز  األردن.  نهِر  يف  عامِده  يف  يسوُع  الرَّبُّ  فعله  ما 

ينطبُق  وهذا  ة  خطيّ كّل  من  التطّهر  بهدف  التَّغطيِس،  خالل  من  باملاِء  الَغْسِل  عىل 

خاطٍئ  إنساٍن  وكلُّ  الخاطئ.  سوى  يعتِمُد  أّال  يعني  ماّم  يوحّنا.  ِة  معموديَّ عىل  أيضاً 

َهنا يف كلِّ يشٍء ما عدا الخطيئَة. إذًا هو ليس بحاجٍة  باستثناِء يسوع املسيح الذي شابَ

اإلنساِن  خطيئَة  أْخِذه  عن  املسيح  يسوُع  يعربِّ  العامد،  ِه  بقبولِ ولكن  رَ.  ليتطهَّ للعامِد 

ِقه، وهكذا يكون قد عاَش املوَت عن الّذات اذ اعتَرب نفَسه أقلَّ بكثريٍ مامَّ هو،  عىل عاتِ

إذًا عامُد يسوَع املسيِح عالمٌة واضحٌة لعالقِة  وهذا تعبرٌي عن حبٍّ ال يعرُف الحدودَ. 

إنساٍن. املتأنُس، بكلِّ  الّتي تجَمُع يسوَع املسيِح اإللُه  ِة  املحبّ

܀ ثانًيا: عامد يسوع املسيح، كعالمة للبعد الثاين يف الصليب: عالقة اإلنسان بالله. 

هي  والّصالُة  يصّيل.  كاَن  عامِده:  خالَل  املسيِح  يسوَع  أنَّ  اإلنجييل  لوقا  يذكُر 

اللُه  يكشُف من خاللِه  واإلنسان. حواٌر  الله  بني  ٍة  ومحبّ األوىل عالقُة حواٍر  بالّدرجِة 

يجاوُب  واإلنساُن  اإلنساِن،  هو خري  الّذي  له عن مرشوِعه  فيكشَف  لإلنساِن  ه  محبتَ

هو  املسيِح  يسوُع  عليه.  اللَه  ويشُكَر  املرشوَع  فيقبَل  ٍة  محبّ جواَب  اللِه  كْشِف  عىل 

مشيئِة  تتميَم  نطلَب  أْن  أعطانا  نصّيل،  أْن  منا  علّ عندما  الّذي،  فهو  الّصالِة،  مدرسُة 

من  بالرّغم  قبولِه  عىل  وبقَي  فتجّسد،  هو  ها  لَ ِب قَ الّتي  املشيئُة  تلك  نا.  حياتِ يف  اللِه 

ا له.إذًا بقبولِه  ُة استباقً الّذي كانِت املعموديّ ليِب، األمل  بأمِل الصَّ ِتها، كونَها مترُّ  صعوبَ

يسوَع  تجَمُع  الّتي  ِة  املحبّ لعالقِة  عالمًة  يسوَع  معموديُة  تكوُن  يصّيل،  وهو  َة  املعموديّ

الّساموي.  املتأنَِّس، باآلِب  املسيِح اإللِه 

ببعَديه. ليِب  للصَّ ا  إستباًق املسيحِ  يسوَع  ُة  معموديّ تكوُن  وهكذا 

العامَد  فِنلنا  نحُن  ا  أمَّ فقط.  املاِء  ُة  معموديّ وهي  يوحّنا  َة  معموديّ يسوُع  تعّمَد 

املسيِح  يسوَع  ِة  ومعموديّ ِتنا  معموديّ بني  املشرتَك  القاسَم  لكنَّ  والّنارِ.  القدِس  وِح  بالرُّ

إّال  ٍد، فإّن عامدي ال يرتجم  أيًضا كمعمَّ فأنا  الّصليِب.  هي أنَّ االثنني تحتويان بعدي 

ٍة مَع كلِّ إنساٍن، ومَع اللِه يف الوقِت ذاتِه. إْن عْشُت عالقَة محبَّ

ٍد عىل اسِم املسيح؟ فأين أنا اليوم من َعييش كَُمَعمَّ

وبذل  التسامح  عىل  قامئة  باملسيح،  ثابتة  محّبة  هي  هل  للقريب؟  َمَحبَّتي  من  أنا  أين 

الذات؟  أين أنا من َمَحبَّتي لله؟ هل أعيشها من خالل أوقات صالة واختالء بالله؟ هل 

أجّسدها يف حيايت بأن أطلب أّوًال ملكوت الله وبرّه؟

فرتة صمت وتأّمل (...)

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

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

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

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

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

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

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

وتُا. ُميُ الُ  ِديَشْت  قَ ُنا،  َحِيلتُ ِديَشْت  قَ ُها،  آلُ ِديَشْت  قَ

وٌس أنَت يا َمْن ال مَيُوت) (قّدوٌس أنت يا الله، قُدوٌس أنت أيُّها القوّي، قدُّ

نْي.  ْعلَ إتْرََحِم  يُوَحُنن،  ِمْن  عِمد  ِداتِ ْمِشيُحا 

إرَحمنا.) تعّمد من يوحّنا  الّذي  املَِسيُح  (أيُّها 

(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 (...)

ِعاَمِدَك  وِم  يَ يف  يَك  إلَ ُعَها  نَرفَ الّتي  الصلواِت  إقبَل  بالِعاَمِد،  ا  رَنَ هَّ طَ الّذي  الطاِهُر  أَيُّها 

املَْجَد  لُِنصِعَد  املُْحِيي،  الُوُث  الثَ ِفيَها  يَسُكُن  َسة  ُمَقدَّ َل  َهياكِ نَُكوَن  أْن  ا  َن َوَهبْ س،  املَُقدَّ

وِح الُقُدس اآلن وإىل األبد. َوالَحْمَد إىل اآلِب واالبِن والرُّ

(صالة �ساء عيد ادلنح ، صالة املؤمن – ١ )

ترتيلة الختام
ْدَت يا َمْن تََعمَّ

وِح الُقُدس والّنارْ. الرُّ ا ِب دنَ دَت يف َماِء األُرُدّن َعمِّ ܀ يا َمن تََعمَّ

لِبي تَعاَل إيلَّ ِبَعْصٍف ِمَن األَناشيْد. َب قَ ܀ إذا تََصلَّ

أيُّها الساِهرْ، بالَربِق والرُُعودْ. تَعاَل إيلَّ  ِوالُغبارْ،  أَْعَمِت الَشهَوُة َعقِيل بالَوْهِم  وإذا 

َويَداَي َصِغريَتاْن. ة  ناِهيَ ُمتَ َعطاياَك ال  ܀ 

يََديَّ فَراغْ. َويَبقى يف  َسوَف تَفَنى األَجياْل،  أُسُكْب، أُسُكْب فَ



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

ِه  َوِب َهَجَها،  وَأَب الَربَايا  عىل  الُنوُر  أَرشََق  َنا  َربَّ يا  ُهورَِك  ِبظُ

ا نَحُن املُؤِمِننَي أْن  لَن اِبيع، أَهِّ َن َهاِر وَاليَ لُّ األَن اُه وَكُ ِت املِيَ ارَكَ تَبَ

ثِمَر مِثَارًا  ا وَنُ َن اتِ تُرشَِق أَنَت يف َحيَ ِقَك، فَ ا ساِب وَحنَّ يُ ِدَي ِب نَقتَ

وس، ِمَن اآلَن وإىل األبد.                               يَك َوُروِحَك الُقدُّ يَك وإىل أَِب َع املَجَد إِلَ وبَة، وَنَرفَ يُق بالتَ تَلِ

(من صلوات صباح عيد ادلنح، صالة الفرض األنطو�، زمن ادلنح املجيد)

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

اَك نَشُكُر من أجِل َمجِدَك الَعِظيم. د، إيّ اَك مُنَجِّ َك نَسُجد، إيّ اَك نُبارِك، لَ اَك نَُسبِّح، إيّ ܀ إيّ
َنا، أيُّها الربُّ  ُه اآلُب الضاِبُط الُكّل، إلُه آبائِ ُك الّساموّي، اللَّ ܀ أَيُّها الربُّ الخالِق، أيُّها املَلِ

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

َة العالَم، إرَحْمَنا! ُه، أَيُّها الحاِمُل َخِطيئَ َمتَ لِ ِه وَكَ ܀ أَيُّها الرَّبُّ اإلله، ويا َحَمَل اللَّه، يا ابَن اللَّ
ْل تََرضَُّعَنا! ينا وَاقبَ َة العالَم، أَِصْخ إلَ ܀ أَيُّها الحاِمُل َخِطيئَ

يِه، إغِفْر وَارَحْمَنا! ܀ أَيُّها الجالُِس باملَجِد َعْن مَيِنِي أَِب
ِه  وس، أَنَت وَْحَدَك الرَّبُّ يَُسوُع املَِسيح، َمَع الرُّوِح الُقُدْس، لَِمجِد اللَّ ܀ ألنََّك أَنَت وَحَدَك قُدُّ

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

ترتيلة العيد
لحن ْمِشيُحا نَطَِريه لِْعدتُخ (يَوم األحد قاَم)

ا ا نُورًا أَلَغى دَُجانَ انَ يَ َهاَك إبَن اللِه إنسانا أَرشَقَت يف دُن يَُسوُع َما أَب

لَّ املَسُكونَة. ا قد أَنَرَت كُ يا ِدنًحا َساَمِويًّ

ا رَحاَمُن لَها يَ ما ِمْن وَصٍف يَكِفيَك أو ُشكراٍن يُوِفيَك َهذي الَصالُة إقبَ

وَم الَديُنونَة. َساِمْح َضعَف اإلنَساِن، ال تَشُجبُه ارَحمُه يَ

܀܀܀

وا ْم تُوبُ اكُ ايَ ِريُب َعْن َخطَ وُم الرَّبِّ قَ وا لِلِعاَمِد يَ مُّ َناِدي َهلُ ا يُ َها يُوَحنَّ  

ْم ِمَن الَساَمِء ْد أَتَاكُ املَِسيُح املَوُعوُد قَ فَ

ُعوُه وُه إسَمُعوا وَاتبَ لُ قِب وِب الوَِديَعه إستَ يُب الِبيَعه بالُقلُ ُهَو ِخطِّ

يِب الِفَداِء يَهِديُكم دَرَب الَحقِّ وَالَخالِص ِبَصلِ

܀܀܀

(من صلوات �ساء عيد ادلنح، صالة الفرض األنطو�، زمن ادلنح املجيد)  

المزمور ٨٤ (٨٣)
܀ البَحُر رأَى فهرب األُردُّن إِىل الَوراِء رََجع ܀ الِجباُل وَثَبَت كالِكباش والتِّالُل كالُحْمالن ܀ 

تِالُل  ويا  كالِكباش  تَِثبنَي  ِجباُل  ويا  ܀  تَرِجع  الَوراِء  إِىل  أُردُّن  ويا  تَهرُب  بَحُر  يا  َك  لَ ما 

خَر  د ِمن وَجِه إلِه يَْعقوب ܀ اَلَّذي يُحوُل الصَّ يِّ كالُحْمالن؟ ܀ إرتَِعدي يا أَرُض ِمن وَجِه السَّ

الُقُدِس، ِمَن اآلَن وإىل أبِد  ܀ املجُد لآلِب واالبِن والرُّوِح  وَّاَن إِىل ُعيوِن ماء  إِىل ُغْدران والصَّ

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 (طي ١١/٢-٧/٣)

َوفَْق  بَْل  َعِملَْناَها،  ِبرٍّ  ِبأَْعاَمِل  َخلََّصَنا، ال  لِلبََرش،  ُمَخلِِّصَنا، وَمَحبَّتُُه  اللِه  لُطُْف  تََجىلَّ  "ملَّا 

ِبَغزَارَة،  الله َعليَنا  أَفَاَضُه  الَّذي  الُقُدس،  الُروِح  الثَاين، وتَْجِديِد  املِيالِد  ِبَغْسِل  َرْحَمِتِه، 

األَبَِديَّة" الَحياِة  لَِرَجاِء  َوفًْقا  َواِرثنَِي  نَِصرُي  ِبِنْعَمِتِه،  تََربَّرْنَا  فِإذا  ُمَخلِِّصَنا.  املَِسيِح  ِبيَُسوَع 

     
          
(يو ٣/ ٥)         

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

(لو ١٥/٣-٢٢)

ُهَو  ُه  َعلَّ لَ ا  يُوَحنَّ َعْن  ِهم  وِب لُ قُ يف  َساَءلُوَن  تَ يَ والَجِميُع  ِظر،  نتَ يَ الَشْعُب  كاَن  فياَم 

ِمنِّي،  أَقَْوى  ُهَو  َمْن  أيْت  ِباملَاء، ويَ م  ُدكُ أَُعمِّ ا  ُهم أَْجَمِعني: «أَنَ لَ ائِالً  قَ ا  يُوَحنَّ املَِسيح، أََجاَب 

ِدِه املِْذرَى  الُروِح الُقُدِس والَنار. يف يَ م ِب ُدكُ َعمِّ ِه. ُهَو يُ اَط ِحَذائِ ْسُت أَْهالً أَْن أَُحلَّ ِربَ َمْن لَ

َواٍل  أَقْ وِب َفأ».  تُطْ ال  َناٍر  ِب ُه  ْحرِقُ يُ فَ الِتنْبُ  ا  وأَمَّ ِه،  أَْهرَائِ يف  الَقْمَح  ْجَمُع  فيَ َدرَُه،  يْ بَ َها  ِب ي  َنقِّ يُ

يَس الُربْع، وقَد كاَن  ُُهم. لِكنَّ ِهرُيوُدَس رئِ بَرشِّ ِعُظ الَشْعَب ويُ ا يَ ثريٍَة كاَن يُوَحنَّ أُْخرَى كَ

وِر الَّتي َصَنَعها، زَاَد عىل  لِّ الُرشُ ا اْمرَأَِة أَِخيه، وِمْن أَْجِل كُ ُخُه ِمْن أَْجِل ِهرُيوِديَّ َوبِّ ا يُ يُوَحنَّ

َمَد يَُسوُع  ُه، واْعتَ لُّ َمَد الَشْعُب كُ ا يف الِسْجن. وملَّا اْعتَ ُه أَلَقى يُوَحنَّ َها أَنَّ لِّ وِر كُ َك الُرشُ لْ تِ

ِل  ِمثْ ٍة  َجَسديَّ الُقُدُس يف ُصورٍَة  الُروُح  ِه  يْ َعلَ ونَزََل  الَساَمء،  َحِت  انَفتَ  ، يَُصيلِّ أَيًْضا، وكاَن 

ِني الَحِبيب، ِبَك رَِضيت». ُقول: «أَنَْت ُهَو ابْ َحاَمَمة، وَجاَء َصْوٌت ِمَن الَساَمِء يَ

 بعُض األفكاِر للتأّمِل

(كتابة الخوري رشبل الخّراط)

ُل عىل ضوء هذا اإلنجيل كيف أنَّ عامَد يسوع املسيح هو استباق لصليبه.  ܀ نتأمَّ  

عمودّي.  الثاين  عُد  والُب أفقيٌّ  االّوُل،  عُد  الُب ْعَدين:  بُ للّصليب  أنَّ  املعروف  من 

ا العامودّي فريمز  البعد األفقّي يرمز للعالقة التي تربط اإلنسان بأخيه اإلنسان أّم

عاش  املعمدان،  يوحنا  من  العامد  بقبوله  املسيح  يسوع  بالله.  اإلنسان  عالقة  إىل 

وفداًء  الساموّي،  اآلب  ملشيئة  تتمياًم  املوَت  لقبوله  متهيدا  ببعديه  للّصليب  ا  استباقً

لإلنسان. 

܀ أوالً: عامد يسوع املسيح عالمة البعد األول يف الصليب: عالقة اإلنسان بأخيه اإلنسان.

ٍة، مع كلِّ ما ميكن ان  إّن عالقة كّل إنسان بأخيه هي بالّدرجة األوىل عالقُة محبّ

ة. هذه  تحويه هذه املحبة من مستويات أو أن تتخذه من أشكال إيجابية أو أقل إيجابيّ

ات. وهذا  ة ليست دامئا باألمر الّسهل وهي تتطلَّب تضحياٍت عّدًة واملوَت عن الذَّ املحبّ

لليهودية  بالنسبة  العامد  كيف؟يرتكز  األردن.  نهِر  يف  عامِده  يف  يسوُع  الرَّبُّ  فعله  ما 

ينطبُق  وهذا  ة  خطيّ كّل  من  التطّهر  بهدف  التَّغطيِس،  خالل  من  باملاِء  الَغْسِل  عىل 

خاطٍئ  إنساٍن  وكلُّ  الخاطئ.  سوى  يعتِمُد  أّال  يعني  ماّم  يوحّنا.  ِة  معموديَّ عىل  أيضاً 

َهنا يف كلِّ يشٍء ما عدا الخطيئَة. إذًا هو ليس بحاجٍة  باستثناِء يسوع املسيح الذي شابَ

اإلنساِن  خطيئَة  أْخِذه  عن  املسيح  يسوُع  يعربِّ  العامد،  ِه  بقبولِ ولكن  رَ.  ليتطهَّ للعامِد 

ِقه، وهكذا يكون قد عاَش املوَت عن الّذات اذ اعتَرب نفَسه أقلَّ بكثريٍ مامَّ هو،  عىل عاتِ

إذًا عامُد يسوَع املسيِح عالمٌة واضحٌة لعالقِة  وهذا تعبرٌي عن حبٍّ ال يعرُف الحدودَ. 

إنساٍن. املتأنُس، بكلِّ  الّتي تجَمُع يسوَع املسيِح اإللُه  ِة  املحبّ

܀ ثانًيا: عامد يسوع املسيح، كعالمة للبعد الثاين يف الصليب: عالقة اإلنسان بالله. 

هي  والّصالُة  يصّيل.  كاَن  عامِده:  خالَل  املسيِح  يسوَع  أنَّ  اإلنجييل  لوقا  يذكُر 

اللُه  يكشُف من خاللِه  واإلنسان. حواٌر  الله  بني  ٍة  ومحبّ األوىل عالقُة حواٍر  بالّدرجِة 

يجاوُب  واإلنساُن  اإلنساِن،  هو خري  الّذي  له عن مرشوِعه  فيكشَف  لإلنساِن  ه  محبتَ

هو  املسيِح  يسوُع  عليه.  اللَه  ويشُكَر  املرشوَع  فيقبَل  ٍة  محبّ جواَب  اللِه  كْشِف  عىل 

مشيئِة  تتميَم  نطلَب  أْن  أعطانا  نصّيل،  أْن  منا  علّ عندما  الّذي،  فهو  الّصالِة،  مدرسُة 

من  بالرّغم  قبولِه  عىل  وبقَي  فتجّسد،  هو  ها  لَ ِب قَ الّتي  املشيئُة  تلك  نا.  حياتِ يف  اللِه 

ا له.إذًا بقبولِه  ُة استباقً الّذي كانِت املعموديّ ليِب، األمل  بأمِل الصَّ ِتها، كونَها مترُّ  صعوبَ

يسوَع  تجَمُع  الّتي  ِة  املحبّ لعالقِة  عالمًة  يسوَع  معموديُة  تكوُن  يصّيل،  وهو  َة  املعموديّ

الّساموي.  املتأنَِّس، باآلِب  املسيِح اإللِه 

ببعَديه. ليِب  للصَّ ا  إستباًق املسيحِ  يسوَع  ُة  معموديّ تكوُن  وهكذا 

العامَد  فِنلنا  نحُن  ا  أمَّ فقط.  املاِء  ُة  معموديّ وهي  يوحّنا  َة  معموديّ يسوُع  تعّمَد 

املسيِح  يسوَع  ِة  ومعموديّ ِتنا  معموديّ بني  املشرتَك  القاسَم  لكنَّ  والّنارِ.  القدِس  وِح  بالرُّ

إّال  ٍد، فإّن عامدي ال يرتجم  أيًضا كمعمَّ فأنا  الّصليِب.  هي أنَّ االثنني تحتويان بعدي 

ٍة مَع كلِّ إنساٍن، ومَع اللِه يف الوقِت ذاتِه. إْن عْشُت عالقَة محبَّ

عيد الدنح المجيد

ٍد عىل اسِم املسيح؟ فأين أنا اليوم من َعييش كَُمَعمَّ

وبذل  التسامح  عىل  قامئة  باملسيح،  ثابتة  محّبة  هي  هل  للقريب؟  َمَحبَّتي  من  أنا  أين 

الذات؟  أين أنا من َمَحبَّتي لله؟ هل أعيشها من خالل أوقات صالة واختالء بالله؟ هل 

أجّسدها يف حيايت بأن أطلب أّوًال ملكوت الله وبرّه؟

فرتة صمت وتأّمل (...)

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

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

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

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

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

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

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

وتُا. ُميُ الُ  ِديَشْت  قَ ُنا،  َحِيلتُ ِديَشْت  قَ ُها،  آلُ ِديَشْت  قَ

وٌس أنَت يا َمْن ال مَيُوت) (قّدوٌس أنت يا الله، قُدوٌس أنت أيُّها القوّي، قدُّ

نْي.  ْعلَ إتْرََحِم  يُوَحُنن،  ِمْن  عِمد  ِداتِ ْمِشيُحا 

إرَحمنا.) تعّمد من يوحّنا  الّذي  املَِسيُح  (أيُّها 

(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 (...)

ِعاَمِدَك  وِم  يَ يف  يَك  إلَ ُعَها  نَرفَ الّتي  الصلواِت  إقبَل  بالِعاَمِد،  ا  رَنَ هَّ طَ الّذي  الطاِهُر  أَيُّها 

املَْجَد  لُِنصِعَد  املُْحِيي،  الُوُث  الثَ ِفيَها  يَسُكُن  َسة  ُمَقدَّ َل  َهياكِ نَُكوَن  أْن  ا  َن َوَهبْ س،  املَُقدَّ

وِح الُقُدس اآلن وإىل األبد. َوالَحْمَد إىل اآلِب واالبِن والرُّ

(صالة �ساء عيد ادلنح ، صالة املؤمن – ١ )

ترتيلة الختام
ْدَت يا َمْن تََعمَّ

وِح الُقُدس والّنارْ. الرُّ ا ِب دنَ دَت يف َماِء األُرُدّن َعمِّ ܀ يا َمن تََعمَّ

لِبي تَعاَل إيلَّ ِبَعْصٍف ِمَن األَناشيْد. َب قَ ܀ إذا تََصلَّ

أيُّها الساِهرْ، بالَربِق والرُُعودْ. تَعاَل إيلَّ  ِوالُغبارْ،  أَْعَمِت الَشهَوُة َعقِيل بالَوْهِم  وإذا 

َويَداَي َصِغريَتاْن. ة  ناِهيَ ُمتَ َعطاياَك ال  ܀ 

يََديَّ فَراغْ. َويَبقى يف  َسوَف تَفَنى األَجياْل،  أُسُكْب، أُسُكْب فَ



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

ِه  َوِب َهَجَها،  وَأَب الَربَايا  عىل  الُنوُر  أَرشََق  َنا  َربَّ يا  ُهورَِك  ِبظُ

ا نَحُن املُؤِمِننَي أْن  لَن اِبيع، أَهِّ َن َهاِر وَاليَ لُّ األَن اُه وَكُ ِت املِيَ ارَكَ تَبَ

ثِمَر مِثَارًا  ا وَنُ َن اتِ تُرشَِق أَنَت يف َحيَ ِقَك، فَ ا ساِب وَحنَّ يُ ِدَي ِب نَقتَ

وس، ِمَن اآلَن وإىل األبد.                               يَك َوُروِحَك الُقدُّ يَك وإىل أَِب َع املَجَد إِلَ وبَة، وَنَرفَ يُق بالتَ تَلِ

(من صلوات صباح عيد ادلنح، صالة الفرض األنطو�، زمن ادلنح املجيد)

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

اَك نَشُكُر من أجِل َمجِدَك الَعِظيم. د، إيّ اَك مُنَجِّ َك نَسُجد، إيّ اَك نُبارِك، لَ اَك نَُسبِّح، إيّ ܀ إيّ
َنا، أيُّها الربُّ  ُه اآلُب الضاِبُط الُكّل، إلُه آبائِ ُك الّساموّي، اللَّ ܀ أَيُّها الربُّ الخالِق، أيُّها املَلِ

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

َة العالَم، إرَحْمَنا! ُه، أَيُّها الحاِمُل َخِطيئَ َمتَ لِ ِه وَكَ ܀ أَيُّها الرَّبُّ اإلله، ويا َحَمَل اللَّه، يا ابَن اللَّ
ْل تََرضَُّعَنا! ينا وَاقبَ َة العالَم، أَِصْخ إلَ ܀ أَيُّها الحاِمُل َخِطيئَ

يِه، إغِفْر وَارَحْمَنا! ܀ أَيُّها الجالُِس باملَجِد َعْن مَيِنِي أَِب
ِه  وس، أَنَت وَْحَدَك الرَّبُّ يَُسوُع املَِسيح، َمَع الرُّوِح الُقُدْس، لَِمجِد اللَّ ܀ ألنََّك أَنَت وَحَدَك قُدُّ

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

anteliasdiocese.com

٤

ترتيلة العيد
لحن ْمِشيُحا نَطَِريه لِْعدتُخ (يَوم األحد قاَم)

ا ا نُورًا أَلَغى دَُجانَ انَ يَ َهاَك إبَن اللِه إنسانا أَرشَقَت يف دُن يَُسوُع َما أَب

لَّ املَسُكونَة. ا قد أَنَرَت كُ يا ِدنًحا َساَمِويًّ

ا رَحاَمُن لَها يَ ما ِمْن وَصٍف يَكِفيَك أو ُشكراٍن يُوِفيَك َهذي الَصالُة إقبَ

وَم الَديُنونَة. َساِمْح َضعَف اإلنَساِن، ال تَشُجبُه ارَحمُه يَ

܀܀܀

وا ْم تُوبُ اكُ ايَ ِريُب َعْن َخطَ وُم الرَّبِّ قَ وا لِلِعاَمِد يَ مُّ َناِدي َهلُ ا يُ َها يُوَحنَّ  

ْم ِمَن الَساَمِء ْد أَتَاكُ املَِسيُح املَوُعوُد قَ فَ

ُعوُه وُه إسَمُعوا وَاتبَ لُ قِب وِب الوَِديَعه إستَ يُب الِبيَعه بالُقلُ ُهَو ِخطِّ

يِب الِفَداِء يَهِديُكم دَرَب الَحقِّ وَالَخالِص ِبَصلِ

܀܀܀

(من صلوات �ساء عيد ادلنح، صالة الفرض األنطو�، زمن ادلنح املجيد)  

المزمور ٨٤ (٨٣)
܀ البَحُر رأَى فهرب األُردُّن إِىل الَوراِء رََجع ܀ الِجباُل وَثَبَت كالِكباش والتِّالُل كالُحْمالن ܀ 

تِالُل  ويا  كالِكباش  تَِثبنَي  ِجباُل  ويا  ܀  تَرِجع  الَوراِء  إِىل  أُردُّن  ويا  تَهرُب  بَحُر  يا  َك  لَ ما 

خَر  د ِمن وَجِه إلِه يَْعقوب ܀ اَلَّذي يُحوُل الصَّ يِّ كالُحْمالن؟ ܀ إرتَِعدي يا أَرُض ِمن وَجِه السَّ

الُقُدِس، ِمَن اآلَن وإىل أبِد  ܀ املجُد لآلِب واالبِن والرُّوِح  وَّاَن إِىل ُعيوِن ماء  إِىل ُغْدران والصَّ

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 (طي ١١/٢-٧/٣)

َوفَْق  بَْل  َعِملَْناَها،  ِبرٍّ  ِبأَْعاَمِل  َخلََّصَنا، ال  لِلبََرش،  ُمَخلِِّصَنا، وَمَحبَّتُُه  اللِه  لُطُْف  تََجىلَّ  "ملَّا 

ِبَغزَارَة،  الله َعليَنا  أَفَاَضُه  الَّذي  الُقُدس،  الُروِح  الثَاين، وتَْجِديِد  املِيالِد  ِبَغْسِل  َرْحَمِتِه، 

األَبَِديَّة" الَحياِة  لَِرَجاِء  َوفًْقا  َواِرثنَِي  نَِصرُي  ِبِنْعَمِتِه،  تََربَّرْنَا  فِإذا  ُمَخلِِّصَنا.  املَِسيِح  ِبيَُسوَع 

     
          
(يو ٣/ ٥)         

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

(لو ١٥/٣-٢٢)

ُهَو  ُه  َعلَّ لَ ا  يُوَحنَّ َعْن  ِهم  وِب لُ قُ يف  َساَءلُوَن  تَ يَ والَجِميُع  ِظر،  نتَ يَ الَشْعُب  كاَن  فياَم 

ِمنِّي،  أَقَْوى  ُهَو  َمْن  أيْت  ِباملَاء، ويَ م  ُدكُ أَُعمِّ ا  ُهم أَْجَمِعني: «أَنَ لَ ائِالً  قَ ا  يُوَحنَّ املَِسيح، أََجاَب 

ِدِه املِْذرَى  الُروِح الُقُدِس والَنار. يف يَ م ِب ُدكُ َعمِّ ِه. ُهَو يُ اَط ِحَذائِ ْسُت أَْهالً أَْن أَُحلَّ ِربَ َمْن لَ

َواٍل  أَقْ وِب َفأ».  تُطْ ال  َناٍر  ِب ُه  ْحرِقُ يُ فَ الِتنْبُ  ا  وأَمَّ ِه،  أَْهرَائِ يف  الَقْمَح  ْجَمُع  فيَ َدرَُه،  يْ بَ َها  ِب ي  َنقِّ يُ

يَس الُربْع، وقَد كاَن  ُُهم. لِكنَّ ِهرُيوُدَس رئِ بَرشِّ ِعُظ الَشْعَب ويُ ا يَ ثريٍَة كاَن يُوَحنَّ أُْخرَى كَ

وِر الَّتي َصَنَعها، زَاَد عىل  لِّ الُرشُ ا اْمرَأَِة أَِخيه، وِمْن أَْجِل كُ ُخُه ِمْن أَْجِل ِهرُيوِديَّ َوبِّ ا يُ يُوَحنَّ

َمَد يَُسوُع  ُه، واْعتَ لُّ َمَد الَشْعُب كُ ا يف الِسْجن. وملَّا اْعتَ ُه أَلَقى يُوَحنَّ َها أَنَّ لِّ وِر كُ َك الُرشُ لْ تِ

ِل  ِمثْ ٍة  َجَسديَّ الُقُدُس يف ُصورٍَة  الُروُح  ِه  يْ َعلَ ونَزََل  الَساَمء،  َحِت  انَفتَ  ، يَُصيلِّ أَيًْضا، وكاَن 

ِني الَحِبيب، ِبَك رَِضيت». ُقول: «أَنَْت ُهَو ابْ َحاَمَمة، وَجاَء َصْوٌت ِمَن الَساَمِء يَ

 بعُض األفكاِر للتأّمِل

(كتابة الخوري رشبل الخّراط)

ُل عىل ضوء هذا اإلنجيل كيف أنَّ عامَد يسوع املسيح هو استباق لصليبه.  ܀ نتأمَّ  

عمودّي.  الثاين  عُد  والُب أفقيٌّ  االّوُل،  عُد  الُب ْعَدين:  بُ للّصليب  أنَّ  املعروف  من 

ا العامودّي فريمز  البعد األفقّي يرمز للعالقة التي تربط اإلنسان بأخيه اإلنسان أّم

عاش  املعمدان،  يوحنا  من  العامد  بقبوله  املسيح  يسوع  بالله.  اإلنسان  عالقة  إىل 

وفداًء  الساموّي،  اآلب  ملشيئة  تتمياًم  املوَت  لقبوله  متهيدا  ببعديه  للّصليب  ا  استباقً

لإلنسان. 

܀ أوالً: عامد يسوع املسيح عالمة البعد األول يف الصليب: عالقة اإلنسان بأخيه اإلنسان.

ٍة، مع كلِّ ما ميكن ان  إّن عالقة كّل إنسان بأخيه هي بالّدرجة األوىل عالقُة محبّ

ة. هذه  تحويه هذه املحبة من مستويات أو أن تتخذه من أشكال إيجابية أو أقل إيجابيّ

ات. وهذا  ة ليست دامئا باألمر الّسهل وهي تتطلَّب تضحياٍت عّدًة واملوَت عن الذَّ املحبّ

لليهودية  بالنسبة  العامد  كيف؟يرتكز  األردن.  نهِر  يف  عامِده  يف  يسوُع  الرَّبُّ  فعله  ما 

ينطبُق  وهذا  ة  خطيّ كّل  من  التطّهر  بهدف  التَّغطيِس،  خالل  من  باملاِء  الَغْسِل  عىل 

خاطٍئ  إنساٍن  وكلُّ  الخاطئ.  سوى  يعتِمُد  أّال  يعني  ماّم  يوحّنا.  ِة  معموديَّ عىل  أيضاً 

َهنا يف كلِّ يشٍء ما عدا الخطيئَة. إذًا هو ليس بحاجٍة  باستثناِء يسوع املسيح الذي شابَ

اإلنساِن  خطيئَة  أْخِذه  عن  املسيح  يسوُع  يعربِّ  العامد،  ِه  بقبولِ ولكن  رَ.  ليتطهَّ للعامِد 

ِقه، وهكذا يكون قد عاَش املوَت عن الّذات اذ اعتَرب نفَسه أقلَّ بكثريٍ مامَّ هو،  عىل عاتِ

إذًا عامُد يسوَع املسيِح عالمٌة واضحٌة لعالقِة  وهذا تعبرٌي عن حبٍّ ال يعرُف الحدودَ. 

إنساٍن. املتأنُس، بكلِّ  الّتي تجَمُع يسوَع املسيِح اإللُه  ِة  املحبّ

܀ ثانًيا: عامد يسوع املسيح، كعالمة للبعد الثاين يف الصليب: عالقة اإلنسان بالله. 

هي  والّصالُة  يصّيل.  كاَن  عامِده:  خالَل  املسيِح  يسوَع  أنَّ  اإلنجييل  لوقا  يذكُر 

اللُه  يكشُف من خاللِه  واإلنسان. حواٌر  الله  بني  ٍة  ومحبّ األوىل عالقُة حواٍر  بالّدرجِة 

يجاوُب  واإلنساُن  اإلنساِن،  هو خري  الّذي  له عن مرشوِعه  فيكشَف  لإلنساِن  ه  محبتَ

هو  املسيِح  يسوُع  عليه.  اللَه  ويشُكَر  املرشوَع  فيقبَل  ٍة  محبّ جواَب  اللِه  كْشِف  عىل 

مشيئِة  تتميَم  نطلَب  أْن  أعطانا  نصّيل،  أْن  منا  علّ عندما  الّذي،  فهو  الّصالِة،  مدرسُة 

من  بالرّغم  قبولِه  عىل  وبقَي  فتجّسد،  هو  ها  لَ ِب قَ الّتي  املشيئُة  تلك  نا.  حياتِ يف  اللِه 

ا له.إذًا بقبولِه  ُة استباقً الّذي كانِت املعموديّ ليِب، األمل  بأمِل الصَّ ِتها، كونَها مترُّ  صعوبَ

يسوَع  تجَمُع  الّتي  ِة  املحبّ لعالقِة  عالمًة  يسوَع  معموديُة  تكوُن  يصّيل،  وهو  َة  املعموديّ

الّساموي.  املتأنَِّس، باآلِب  املسيِح اإللِه 

ببعَديه. ليِب  للصَّ ا  إستباًق املسيحِ  يسوَع  ُة  معموديّ تكوُن  وهكذا 

العامَد  فِنلنا  نحُن  ا  أمَّ فقط.  املاِء  ُة  معموديّ وهي  يوحّنا  َة  معموديّ يسوُع  تعّمَد 

املسيِح  يسوَع  ِة  ومعموديّ ِتنا  معموديّ بني  املشرتَك  القاسَم  لكنَّ  والّنارِ.  القدِس  وِح  بالرُّ

إّال  ٍد، فإّن عامدي ال يرتجم  أيًضا كمعمَّ فأنا  الّصليِب.  هي أنَّ االثنني تحتويان بعدي 

ٍة مَع كلِّ إنساٍن، ومَع اللِه يف الوقِت ذاتِه. إْن عْشُت عالقَة محبَّ

عيد الدنح المجيد

ٍد عىل اسِم املسيح؟ فأين أنا اليوم من َعييش كَُمَعمَّ

وبذل  التسامح  عىل  قامئة  باملسيح،  ثابتة  محّبة  هي  هل  للقريب؟  َمَحبَّتي  من  أنا  أين 

الذات؟  أين أنا من َمَحبَّتي لله؟ هل أعيشها من خالل أوقات صالة واختالء بالله؟ هل 

أجّسدها يف حيايت بأن أطلب أّوًال ملكوت الله وبرّه؟

فرتة صمت وتأّمل (...)

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

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

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

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

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

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

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

وتُا. ُميُ الُ  ِديَشْت  قَ ُنا،  َحِيلتُ ِديَشْت  قَ ُها،  آلُ ِديَشْت  قَ

وٌس أنَت يا َمْن ال مَيُوت) (قّدوٌس أنت يا الله، قُدوٌس أنت أيُّها القوّي، قدُّ

نْي.  ْعلَ إتْرََحِم  يُوَحُنن،  ِمْن  عِمد  ِداتِ ْمِشيُحا 

إرَحمنا.) تعّمد من يوحّنا  الّذي  املَِسيُح  (أيُّها 

(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 (...)

ِعاَمِدَك  وِم  يَ يف  يَك  إلَ ُعَها  نَرفَ الّتي  الصلواِت  إقبَل  بالِعاَمِد،  ا  رَنَ هَّ طَ الّذي  الطاِهُر  أَيُّها 

املَْجَد  لُِنصِعَد  املُْحِيي،  الُوُث  الثَ ِفيَها  يَسُكُن  َسة  ُمَقدَّ َل  َهياكِ نَُكوَن  أْن  ا  َن َوَهبْ س،  املَُقدَّ

وِح الُقُدس اآلن وإىل األبد. َوالَحْمَد إىل اآلِب واالبِن والرُّ

(صالة �ساء عيد ادلنح ، صالة املؤمن – ١ )

ترتيلة الختام
ْدَت يا َمْن تََعمَّ

وِح الُقُدس والّنارْ. الرُّ ا ِب دنَ دَت يف َماِء األُرُدّن َعمِّ ܀ يا َمن تََعمَّ

لِبي تَعاَل إيلَّ ِبَعْصٍف ِمَن األَناشيْد. َب قَ ܀ إذا تََصلَّ

أيُّها الساِهرْ، بالَربِق والرُُعودْ. تَعاَل إيلَّ  ِوالُغبارْ،  أَْعَمِت الَشهَوُة َعقِيل بالَوْهِم  وإذا 

َويَداَي َصِغريَتاْن. ة  ناِهيَ ُمتَ َعطاياَك ال  ܀ 

يََديَّ فَراغْ. َويَبقى يف  َسوَف تَفَنى األَجياْل،  أُسُكْب، أُسُكْب فَ



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

ِه  َوِب َهَجَها،  وَأَب الَربَايا  عىل  الُنوُر  أَرشََق  َنا  َربَّ يا  ُهورَِك  ِبظُ

ا نَحُن املُؤِمِننَي أْن  لَن اِبيع، أَهِّ َن َهاِر وَاليَ لُّ األَن اُه وَكُ ِت املِيَ ارَكَ تَبَ

ثِمَر مِثَارًا  ا وَنُ َن اتِ تُرشَِق أَنَت يف َحيَ ِقَك، فَ ا ساِب وَحنَّ يُ ِدَي ِب نَقتَ

وس، ِمَن اآلَن وإىل األبد.                               يَك َوُروِحَك الُقدُّ يَك وإىل أَِب َع املَجَد إِلَ وبَة، وَنَرفَ يُق بالتَ تَلِ

(من صلوات صباح عيد ادلنح، صالة الفرض األنطو�، زمن ادلنح املجيد)

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

اَك نَشُكُر من أجِل َمجِدَك الَعِظيم. د، إيّ اَك مُنَجِّ َك نَسُجد، إيّ اَك نُبارِك، لَ اَك نَُسبِّح، إيّ ܀ إيّ
َنا، أيُّها الربُّ  ُه اآلُب الضاِبُط الُكّل، إلُه آبائِ ُك الّساموّي، اللَّ ܀ أَيُّها الربُّ الخالِق، أيُّها املَلِ

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

َة العالَم، إرَحْمَنا! ُه، أَيُّها الحاِمُل َخِطيئَ َمتَ لِ ِه وَكَ ܀ أَيُّها الرَّبُّ اإلله، ويا َحَمَل اللَّه، يا ابَن اللَّ
ْل تََرضَُّعَنا! ينا وَاقبَ َة العالَم، أَِصْخ إلَ ܀ أَيُّها الحاِمُل َخِطيئَ

يِه، إغِفْر وَارَحْمَنا! ܀ أَيُّها الجالُِس باملَجِد َعْن مَيِنِي أَِب
ِه  وس، أَنَت وَْحَدَك الرَّبُّ يَُسوُع املَِسيح، َمَع الرُّوِح الُقُدْس، لَِمجِد اللَّ ܀ ألنََّك أَنَت وَحَدَك قُدُّ

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

ترتيلة العيد
لحن ْمِشيُحا نَطَِريه لِْعدتُخ (يَوم األحد قاَم)

ا ا نُورًا أَلَغى دَُجانَ انَ يَ َهاَك إبَن اللِه إنسانا أَرشَقَت يف دُن يَُسوُع َما أَب

لَّ املَسُكونَة. ا قد أَنَرَت كُ يا ِدنًحا َساَمِويًّ

ا رَحاَمُن لَها يَ ما ِمْن وَصٍف يَكِفيَك أو ُشكراٍن يُوِفيَك َهذي الَصالُة إقبَ

وَم الَديُنونَة. َساِمْح َضعَف اإلنَساِن، ال تَشُجبُه ارَحمُه يَ

܀܀܀

وا ْم تُوبُ اكُ ايَ ِريُب َعْن َخطَ وُم الرَّبِّ قَ وا لِلِعاَمِد يَ مُّ َناِدي َهلُ ا يُ َها يُوَحنَّ  

ْم ِمَن الَساَمِء ْد أَتَاكُ املَِسيُح املَوُعوُد قَ فَ

ُعوُه وُه إسَمُعوا وَاتبَ لُ قِب وِب الوَِديَعه إستَ يُب الِبيَعه بالُقلُ ُهَو ِخطِّ

يِب الِفَداِء يَهِديُكم دَرَب الَحقِّ وَالَخالِص ِبَصلِ

܀܀܀

(من صلوات �ساء عيد ادلنح، صالة الفرض األنطو�، زمن ادلنح املجيد)  

المزمور ٨٤ (٨٣)
܀ البَحُر رأَى فهرب األُردُّن إِىل الَوراِء رََجع ܀ الِجباُل وَثَبَت كالِكباش والتِّالُل كالُحْمالن ܀ 

تِالُل  ويا  كالِكباش  تَِثبنَي  ِجباُل  ويا  ܀  تَرِجع  الَوراِء  إِىل  أُردُّن  ويا  تَهرُب  بَحُر  يا  َك  لَ ما 

خَر  د ِمن وَجِه إلِه يَْعقوب ܀ اَلَّذي يُحوُل الصَّ يِّ كالُحْمالن؟ ܀ إرتَِعدي يا أَرُض ِمن وَجِه السَّ

الُقُدِس، ِمَن اآلَن وإىل أبِد  ܀ املجُد لآلِب واالبِن والرُّوِح  وَّاَن إِىل ُعيوِن ماء  إِىل ُغْدران والصَّ

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 (طي ١١/٢-٧/٣)

َوفَْق  بَْل  َعِملَْناَها،  ِبرٍّ  ِبأَْعاَمِل  َخلََّصَنا، ال  لِلبََرش،  ُمَخلِِّصَنا، وَمَحبَّتُُه  اللِه  لُطُْف  تََجىلَّ  "ملَّا 

ِبَغزَارَة،  الله َعليَنا  أَفَاَضُه  الَّذي  الُقُدس،  الُروِح  الثَاين، وتَْجِديِد  املِيالِد  ِبَغْسِل  َرْحَمِتِه، 

األَبَِديَّة" الَحياِة  لَِرَجاِء  َوفًْقا  َواِرثنَِي  نَِصرُي  ِبِنْعَمِتِه،  تََربَّرْنَا  فِإذا  ُمَخلِِّصَنا.  املَِسيِح  ِبيَُسوَع 

     
          
(يو ٣/ ٥)         

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

(لو ١٥/٣-٢٢)

ُهَو  ُه  َعلَّ لَ ا  يُوَحنَّ َعْن  ِهم  وِب لُ قُ يف  َساَءلُوَن  تَ يَ والَجِميُع  ِظر،  نتَ يَ الَشْعُب  كاَن  فياَم 

ِمنِّي،  أَقَْوى  ُهَو  َمْن  أيْت  ِباملَاء، ويَ م  ُدكُ أَُعمِّ ا  ُهم أَْجَمِعني: «أَنَ لَ ائِالً  قَ ا  يُوَحنَّ املَِسيح، أََجاَب 

ِدِه املِْذرَى  الُروِح الُقُدِس والَنار. يف يَ م ِب ُدكُ َعمِّ ِه. ُهَو يُ اَط ِحَذائِ ْسُت أَْهالً أَْن أَُحلَّ ِربَ َمْن لَ

َواٍل  أَقْ وِب َفأ».  تُطْ ال  َناٍر  ِب ُه  ْحرِقُ يُ فَ الِتنْبُ  ا  وأَمَّ ِه،  أَْهرَائِ يف  الَقْمَح  ْجَمُع  فيَ َدرَُه،  يْ بَ َها  ِب ي  َنقِّ يُ

يَس الُربْع، وقَد كاَن  ُُهم. لِكنَّ ِهرُيوُدَس رئِ بَرشِّ ِعُظ الَشْعَب ويُ ا يَ ثريٍَة كاَن يُوَحنَّ أُْخرَى كَ

وِر الَّتي َصَنَعها، زَاَد عىل  لِّ الُرشُ ا اْمرَأَِة أَِخيه، وِمْن أَْجِل كُ ُخُه ِمْن أَْجِل ِهرُيوِديَّ َوبِّ ا يُ يُوَحنَّ

َمَد يَُسوُع  ُه، واْعتَ لُّ َمَد الَشْعُب كُ ا يف الِسْجن. وملَّا اْعتَ ُه أَلَقى يُوَحنَّ َها أَنَّ لِّ وِر كُ َك الُرشُ لْ تِ

ِل  ِمثْ ٍة  َجَسديَّ الُقُدُس يف ُصورٍَة  الُروُح  ِه  يْ َعلَ ونَزََل  الَساَمء،  َحِت  انَفتَ  ، يَُصيلِّ أَيًْضا، وكاَن 

ِني الَحِبيب، ِبَك رَِضيت». ُقول: «أَنَْت ُهَو ابْ َحاَمَمة، وَجاَء َصْوٌت ِمَن الَساَمِء يَ

 بعُض األفكاِر للتأّمِل

(كتابة الخوري رشبل الخّراط)

ُل عىل ضوء هذا اإلنجيل كيف أنَّ عامَد يسوع املسيح هو استباق لصليبه.  ܀ نتأمَّ  

عمودّي.  الثاين  عُد  والُب أفقيٌّ  االّوُل،  عُد  الُب ْعَدين:  بُ للّصليب  أنَّ  املعروف  من 

ا العامودّي فريمز  البعد األفقّي يرمز للعالقة التي تربط اإلنسان بأخيه اإلنسان أّم

عاش  املعمدان،  يوحنا  من  العامد  بقبوله  املسيح  يسوع  بالله.  اإلنسان  عالقة  إىل 

وفداًء  الساموّي،  اآلب  ملشيئة  تتمياًم  املوَت  لقبوله  متهيدا  ببعديه  للّصليب  ا  استباقً

لإلنسان. 

܀ أوالً: عامد يسوع املسيح عالمة البعد األول يف الصليب: عالقة اإلنسان بأخيه اإلنسان.

ٍة، مع كلِّ ما ميكن ان  إّن عالقة كّل إنسان بأخيه هي بالّدرجة األوىل عالقُة محبّ

ة. هذه  تحويه هذه املحبة من مستويات أو أن تتخذه من أشكال إيجابية أو أقل إيجابيّ

ات. وهذا  ة ليست دامئا باألمر الّسهل وهي تتطلَّب تضحياٍت عّدًة واملوَت عن الذَّ املحبّ

لليهودية  بالنسبة  العامد  كيف؟يرتكز  األردن.  نهِر  يف  عامِده  يف  يسوُع  الرَّبُّ  فعله  ما 

ينطبُق  وهذا  ة  خطيّ كّل  من  التطّهر  بهدف  التَّغطيِس،  خالل  من  باملاِء  الَغْسِل  عىل 

خاطٍئ  إنساٍن  وكلُّ  الخاطئ.  سوى  يعتِمُد  أّال  يعني  ماّم  يوحّنا.  ِة  معموديَّ عىل  أيضاً 
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َهنا يف كلِّ يشٍء ما عدا الخطيئَة. إذًا هو ليس بحاجٍة  باستثناِء يسوع املسيح الذي شابَ

اإلنساِن  خطيئَة  أْخِذه  عن  املسيح  يسوُع  يعربِّ  العامد،  ِه  بقبولِ ولكن  رَ.  ليتطهَّ للعامِد 

ِقه، وهكذا يكون قد عاَش املوَت عن الّذات اذ اعتَرب نفَسه أقلَّ بكثريٍ مامَّ هو،  عىل عاتِ

إذًا عامُد يسوَع املسيِح عالمٌة واضحٌة لعالقِة  وهذا تعبرٌي عن حبٍّ ال يعرُف الحدودَ. 

إنساٍن. املتأنُس، بكلِّ  الّتي تجَمُع يسوَع املسيِح اإللُه  ِة  املحبّ

܀ ثانًيا: عامد يسوع املسيح، كعالمة للبعد الثاين يف الصليب: عالقة اإلنسان بالله. 

هي  والّصالُة  يصّيل.  كاَن  عامِده:  خالَل  املسيِح  يسوَع  أنَّ  اإلنجييل  لوقا  يذكُر 

اللُه  يكشُف من خاللِه  واإلنسان. حواٌر  الله  بني  ٍة  ومحبّ األوىل عالقُة حواٍر  بالّدرجِة 

يجاوُب  واإلنساُن  اإلنساِن،  هو خري  الّذي  له عن مرشوِعه  فيكشَف  لإلنساِن  ه  محبتَ

هو  املسيِح  يسوُع  عليه.  اللَه  ويشُكَر  املرشوَع  فيقبَل  ٍة  محبّ جواَب  اللِه  كْشِف  عىل 

مشيئِة  تتميَم  نطلَب  أْن  أعطانا  نصّيل،  أْن  منا  علّ عندما  الّذي،  فهو  الّصالِة،  مدرسُة 

من  بالرّغم  قبولِه  عىل  وبقَي  فتجّسد،  هو  ها  لَ ِب قَ الّتي  املشيئُة  تلك  نا.  حياتِ يف  اللِه 

ا له.إذًا بقبولِه  ُة استباقً الّذي كانِت املعموديّ ليِب، األمل  بأمِل الصَّ ِتها، كونَها مترُّ  صعوبَ

يسوَع  تجَمُع  الّتي  ِة  املحبّ لعالقِة  عالمًة  يسوَع  معموديُة  تكوُن  يصّيل،  وهو  َة  املعموديّ

الّساموي.  املتأنَِّس، باآلِب  املسيِح اإللِه 

ببعَديه. ليِب  للصَّ ا  إستباًق املسيحِ  يسوَع  ُة  معموديّ تكوُن  وهكذا 

العامَد  فِنلنا  نحُن  ا  أمَّ فقط.  املاِء  ُة  معموديّ وهي  يوحّنا  َة  معموديّ يسوُع  تعّمَد 

املسيِح  يسوَع  ِة  ومعموديّ ِتنا  معموديّ بني  املشرتَك  القاسَم  لكنَّ  والّنارِ.  القدِس  وِح  بالرُّ

إّال  ٍد، فإّن عامدي ال يرتجم  أيًضا كمعمَّ فأنا  الّصليِب.  هي أنَّ االثنني تحتويان بعدي 

ٍة مَع كلِّ إنساٍن، ومَع اللِه يف الوقِت ذاتِه. إْن عْشُت عالقَة محبَّ

عيد الدنح المجيد

ٍد عىل اسِم املسيح؟ فأين أنا اليوم من َعييش كَُمَعمَّ

وبذل  التسامح  عىل  قامئة  باملسيح،  ثابتة  محّبة  هي  هل  للقريب؟  َمَحبَّتي  من  أنا  أين 

الذات؟  أين أنا من َمَحبَّتي لله؟ هل أعيشها من خالل أوقات صالة واختالء بالله؟ هل 

أجّسدها يف حيايت بأن أطلب أّوًال ملكوت الله وبرّه؟

فرتة صمت وتأّمل (...)

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

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

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

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

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

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

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

وتُا. ُميُ الُ  ِديَشْت  قَ ُنا،  َحِيلتُ ِديَشْت  قَ ُها،  آلُ ِديَشْت  قَ

وٌس أنَت يا َمْن ال مَيُوت) (قّدوٌس أنت يا الله، قُدوٌس أنت أيُّها القوّي، قدُّ

نْي.  ْعلَ إتْرََحِم  يُوَحُنن،  ِمْن  عِمد  ِداتِ ْمِشيُحا 

إرَحمنا.) تعّمد من يوحّنا  الّذي  املَِسيُح  (أيُّها 

(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 (...)

ِعاَمِدَك  وِم  يَ يف  يَك  إلَ ُعَها  نَرفَ الّتي  الصلواِت  إقبَل  بالِعاَمِد،  ا  رَنَ هَّ طَ الّذي  الطاِهُر  أَيُّها 

املَْجَد  لُِنصِعَد  املُْحِيي،  الُوُث  الثَ ِفيَها  يَسُكُن  َسة  ُمَقدَّ َل  َهياكِ نَُكوَن  أْن  ا  َن َوَهبْ س،  املَُقدَّ

وِح الُقُدس اآلن وإىل األبد. َوالَحْمَد إىل اآلِب واالبِن والرُّ

(صالة �ساء عيد ادلنح ، صالة املؤمن – ١ )

ترتيلة الختام
ْدَت يا َمْن تََعمَّ

وِح الُقُدس والّنارْ. الرُّ ا ِب دنَ دَت يف َماِء األُرُدّن َعمِّ ܀ يا َمن تََعمَّ

لِبي تَعاَل إيلَّ ِبَعْصٍف ِمَن األَناشيْد. َب قَ ܀ إذا تََصلَّ

أيُّها الساِهرْ، بالَربِق والرُُعودْ. تَعاَل إيلَّ  ِوالُغبارْ،  أَْعَمِت الَشهَوُة َعقِيل بالَوْهِم  وإذا 

َويَداَي َصِغريَتاْن. ة  ناِهيَ ُمتَ َعطاياَك ال  ܀ 

يََديَّ فَراغْ. َويَبقى يف  َسوَف تَفَنى األَجياْل،  أُسُكْب، أُسُكْب فَ



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

ِه  َوِب َهَجَها،  وَأَب الَربَايا  عىل  الُنوُر  أَرشََق  َنا  َربَّ يا  ُهورَِك  ِبظُ

ا نَحُن املُؤِمِننَي أْن  لَن اِبيع، أَهِّ َن َهاِر وَاليَ لُّ األَن اُه وَكُ ِت املِيَ ارَكَ تَبَ

ثِمَر مِثَارًا  ا وَنُ َن اتِ تُرشَِق أَنَت يف َحيَ ِقَك، فَ ا ساِب وَحنَّ يُ ِدَي ِب نَقتَ

وس، ِمَن اآلَن وإىل األبد.                               يَك َوُروِحَك الُقدُّ يَك وإىل أَِب َع املَجَد إِلَ وبَة، وَنَرفَ يُق بالتَ تَلِ

(من صلوات صباح عيد ادلنح، صالة الفرض األنطو�، زمن ادلنح املجيد)

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

اَك نَشُكُر من أجِل َمجِدَك الَعِظيم. د، إيّ اَك مُنَجِّ َك نَسُجد، إيّ اَك نُبارِك، لَ اَك نَُسبِّح، إيّ ܀ إيّ
َنا، أيُّها الربُّ  ُه اآلُب الضاِبُط الُكّل، إلُه آبائِ ُك الّساموّي، اللَّ ܀ أَيُّها الربُّ الخالِق، أيُّها املَلِ

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

َة العالَم، إرَحْمَنا! ُه، أَيُّها الحاِمُل َخِطيئَ َمتَ لِ ِه وَكَ ܀ أَيُّها الرَّبُّ اإلله، ويا َحَمَل اللَّه، يا ابَن اللَّ
ْل تََرضَُّعَنا! ينا وَاقبَ َة العالَم، أَِصْخ إلَ ܀ أَيُّها الحاِمُل َخِطيئَ

يِه، إغِفْر وَارَحْمَنا! ܀ أَيُّها الجالُِس باملَجِد َعْن مَيِنِي أَِب
ِه  وس، أَنَت وَْحَدَك الرَّبُّ يَُسوُع املَِسيح، َمَع الرُّوِح الُقُدْس، لَِمجِد اللَّ ܀ ألنََّك أَنَت وَحَدَك قُدُّ

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

ترتيلة العيد
لحن ْمِشيُحا نَطَِريه لِْعدتُخ (يَوم األحد قاَم)

ا ا نُورًا أَلَغى دَُجانَ انَ يَ َهاَك إبَن اللِه إنسانا أَرشَقَت يف دُن يَُسوُع َما أَب

لَّ املَسُكونَة. ا قد أَنَرَت كُ يا ِدنًحا َساَمِويًّ

ا رَحاَمُن لَها يَ ما ِمْن وَصٍف يَكِفيَك أو ُشكراٍن يُوِفيَك َهذي الَصالُة إقبَ

وَم الَديُنونَة. َساِمْح َضعَف اإلنَساِن، ال تَشُجبُه ارَحمُه يَ

܀܀܀

وا ْم تُوبُ اكُ ايَ ِريُب َعْن َخطَ وُم الرَّبِّ قَ وا لِلِعاَمِد يَ مُّ َناِدي َهلُ ا يُ َها يُوَحنَّ  

ْم ِمَن الَساَمِء ْد أَتَاكُ املَِسيُح املَوُعوُد قَ فَ

ُعوُه وُه إسَمُعوا وَاتبَ لُ قِب وِب الوَِديَعه إستَ يُب الِبيَعه بالُقلُ ُهَو ِخطِّ

يِب الِفَداِء يَهِديُكم دَرَب الَحقِّ وَالَخالِص ِبَصلِ

܀܀܀

(من صلوات �ساء عيد ادلنح، صالة الفرض األنطو�، زمن ادلنح املجيد)  

المزمور ٨٤ (٨٣)
܀ البَحُر رأَى فهرب األُردُّن إِىل الَوراِء رََجع ܀ الِجباُل وَثَبَت كالِكباش والتِّالُل كالُحْمالن ܀ 

تِالُل  ويا  كالِكباش  تَِثبنَي  ِجباُل  ويا  ܀  تَرِجع  الَوراِء  إِىل  أُردُّن  ويا  تَهرُب  بَحُر  يا  َك  لَ ما 

خَر  د ِمن وَجِه إلِه يَْعقوب ܀ اَلَّذي يُحوُل الصَّ يِّ كالُحْمالن؟ ܀ إرتَِعدي يا أَرُض ِمن وَجِه السَّ

الُقُدِس، ِمَن اآلَن وإىل أبِد  ܀ املجُد لآلِب واالبِن والرُّوِح  وَّاَن إِىل ُعيوِن ماء  إِىل ُغْدران والصَّ

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 (طي ١١/٢-٧/٣)

َوفَْق  بَْل  َعِملَْناَها،  ِبرٍّ  ِبأَْعاَمِل  َخلََّصَنا، ال  لِلبََرش،  ُمَخلِِّصَنا، وَمَحبَّتُُه  اللِه  لُطُْف  تََجىلَّ  "ملَّا 

ِبَغزَارَة،  الله َعليَنا  أَفَاَضُه  الَّذي  الُقُدس،  الُروِح  الثَاين، وتَْجِديِد  املِيالِد  ِبَغْسِل  َرْحَمِتِه، 

األَبَِديَّة" الَحياِة  لَِرَجاِء  َوفًْقا  َواِرثنَِي  نَِصرُي  ِبِنْعَمِتِه،  تََربَّرْنَا  فِإذا  ُمَخلِِّصَنا.  املَِسيِح  ِبيَُسوَع 

     
          
(يو ٣/ ٥)         

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

(لو ١٥/٣-٢٢)

ُهَو  ُه  َعلَّ لَ ا  يُوَحنَّ َعْن  ِهم  وِب لُ قُ يف  َساَءلُوَن  تَ يَ والَجِميُع  ِظر،  نتَ يَ الَشْعُب  كاَن  فياَم 

ِمنِّي،  أَقَْوى  ُهَو  َمْن  أيْت  ِباملَاء، ويَ م  ُدكُ أَُعمِّ ا  ُهم أَْجَمِعني: «أَنَ لَ ائِالً  قَ ا  يُوَحنَّ املَِسيح، أََجاَب 

ِدِه املِْذرَى  الُروِح الُقُدِس والَنار. يف يَ م ِب ُدكُ َعمِّ ِه. ُهَو يُ اَط ِحَذائِ ْسُت أَْهالً أَْن أَُحلَّ ِربَ َمْن لَ

َواٍل  أَقْ وِب َفأ».  تُطْ ال  َناٍر  ِب ُه  ْحرِقُ يُ فَ الِتنْبُ  ا  وأَمَّ ِه،  أَْهرَائِ يف  الَقْمَح  ْجَمُع  فيَ َدرَُه،  يْ بَ َها  ِب ي  َنقِّ يُ

يَس الُربْع، وقَد كاَن  ُُهم. لِكنَّ ِهرُيوُدَس رئِ بَرشِّ ِعُظ الَشْعَب ويُ ا يَ ثريٍَة كاَن يُوَحنَّ أُْخرَى كَ

وِر الَّتي َصَنَعها، زَاَد عىل  لِّ الُرشُ ا اْمرَأَِة أَِخيه، وِمْن أَْجِل كُ ُخُه ِمْن أَْجِل ِهرُيوِديَّ َوبِّ ا يُ يُوَحنَّ

َمَد يَُسوُع  ُه، واْعتَ لُّ َمَد الَشْعُب كُ ا يف الِسْجن. وملَّا اْعتَ ُه أَلَقى يُوَحنَّ َها أَنَّ لِّ وِر كُ َك الُرشُ لْ تِ

ِل  ِمثْ ٍة  َجَسديَّ الُقُدُس يف ُصورٍَة  الُروُح  ِه  يْ َعلَ ونَزََل  الَساَمء،  َحِت  انَفتَ  ، يَُصيلِّ أَيًْضا، وكاَن 

ِني الَحِبيب، ِبَك رَِضيت». ُقول: «أَنَْت ُهَو ابْ َحاَمَمة، وَجاَء َصْوٌت ِمَن الَساَمِء يَ

 بعُض األفكاِر للتأّمِل

(كتابة الخوري رشبل الخّراط)

ُل عىل ضوء هذا اإلنجيل كيف أنَّ عامَد يسوع املسيح هو استباق لصليبه.  ܀ نتأمَّ  

عمودّي.  الثاين  عُد  والُب أفقيٌّ  االّوُل،  عُد  الُب ْعَدين:  بُ للّصليب  أنَّ  املعروف  من 

ا العامودّي فريمز  البعد األفقّي يرمز للعالقة التي تربط اإلنسان بأخيه اإلنسان أّم

عاش  املعمدان،  يوحنا  من  العامد  بقبوله  املسيح  يسوع  بالله.  اإلنسان  عالقة  إىل 

وفداًء  الساموّي،  اآلب  ملشيئة  تتمياًم  املوَت  لقبوله  متهيدا  ببعديه  للّصليب  ا  استباقً

لإلنسان. 

܀ أوالً: عامد يسوع املسيح عالمة البعد األول يف الصليب: عالقة اإلنسان بأخيه اإلنسان.

ٍة، مع كلِّ ما ميكن ان  إّن عالقة كّل إنسان بأخيه هي بالّدرجة األوىل عالقُة محبّ

ة. هذه  تحويه هذه املحبة من مستويات أو أن تتخذه من أشكال إيجابية أو أقل إيجابيّ

ات. وهذا  ة ليست دامئا باألمر الّسهل وهي تتطلَّب تضحياٍت عّدًة واملوَت عن الذَّ املحبّ

لليهودية  بالنسبة  العامد  كيف؟يرتكز  األردن.  نهِر  يف  عامِده  يف  يسوُع  الرَّبُّ  فعله  ما 

ينطبُق  وهذا  ة  خطيّ كّل  من  التطّهر  بهدف  التَّغطيِس،  خالل  من  باملاِء  الَغْسِل  عىل 

خاطٍئ  إنساٍن  وكلُّ  الخاطئ.  سوى  يعتِمُد  أّال  يعني  ماّم  يوحّنا.  ِة  معموديَّ عىل  أيضاً 

َهنا يف كلِّ يشٍء ما عدا الخطيئَة. إذًا هو ليس بحاجٍة  باستثناِء يسوع املسيح الذي شابَ

اإلنساِن  خطيئَة  أْخِذه  عن  املسيح  يسوُع  يعربِّ  العامد،  ِه  بقبولِ ولكن  رَ.  ليتطهَّ للعامِد 

ِقه، وهكذا يكون قد عاَش املوَت عن الّذات اذ اعتَرب نفَسه أقلَّ بكثريٍ مامَّ هو،  عىل عاتِ

إذًا عامُد يسوَع املسيِح عالمٌة واضحٌة لعالقِة  وهذا تعبرٌي عن حبٍّ ال يعرُف الحدودَ. 

إنساٍن. املتأنُس، بكلِّ  الّتي تجَمُع يسوَع املسيِح اإللُه  ِة  املحبّ

܀ ثانًيا: عامد يسوع املسيح، كعالمة للبعد الثاين يف الصليب: عالقة اإلنسان بالله. 

هي  والّصالُة  يصّيل.  كاَن  عامِده:  خالَل  املسيِح  يسوَع  أنَّ  اإلنجييل  لوقا  يذكُر 

اللُه  يكشُف من خاللِه  واإلنسان. حواٌر  الله  بني  ٍة  ومحبّ األوىل عالقُة حواٍر  بالّدرجِة 

يجاوُب  واإلنساُن  اإلنساِن،  هو خري  الّذي  له عن مرشوِعه  فيكشَف  لإلنساِن  ه  محبتَ

هو  املسيِح  يسوُع  عليه.  اللَه  ويشُكَر  املرشوَع  فيقبَل  ٍة  محبّ جواَب  اللِه  كْشِف  عىل 

مشيئِة  تتميَم  نطلَب  أْن  أعطانا  نصّيل،  أْن  منا  علّ عندما  الّذي،  فهو  الّصالِة،  مدرسُة 

من  بالرّغم  قبولِه  عىل  وبقَي  فتجّسد،  هو  ها  لَ ِب قَ الّتي  املشيئُة  تلك  نا.  حياتِ يف  اللِه 

ا له.إذًا بقبولِه  ُة استباقً الّذي كانِت املعموديّ ليِب، األمل  بأمِل الصَّ ِتها، كونَها مترُّ  صعوبَ

يسوَع  تجَمُع  الّتي  ِة  املحبّ لعالقِة  عالمًة  يسوَع  معموديُة  تكوُن  يصّيل،  وهو  َة  املعموديّ

الّساموي.  املتأنَِّس، باآلِب  املسيِح اإللِه 

ببعَديه. ليِب  للصَّ ا  إستباًق املسيحِ  يسوَع  ُة  معموديّ تكوُن  وهكذا 

العامَد  فِنلنا  نحُن  ا  أمَّ فقط.  املاِء  ُة  معموديّ وهي  يوحّنا  َة  معموديّ يسوُع  تعّمَد 

املسيِح  يسوَع  ِة  ومعموديّ ِتنا  معموديّ بني  املشرتَك  القاسَم  لكنَّ  والّنارِ.  القدِس  وِح  بالرُّ

إّال  ٍد، فإّن عامدي ال يرتجم  أيًضا كمعمَّ فأنا  الّصليِب.  هي أنَّ االثنني تحتويان بعدي 

ٍة مَع كلِّ إنساٍن، ومَع اللِه يف الوقِت ذاتِه. إْن عْشُت عالقَة محبَّ
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ٍد عىل اسِم املسيح؟ فأين أنا اليوم من َعييش كَُمَعمَّ

وبذل  التسامح  عىل  قامئة  باملسيح،  ثابتة  محّبة  هي  هل  للقريب؟  َمَحبَّتي  من  أنا  أين 

الذات؟  أين أنا من َمَحبَّتي لله؟ هل أعيشها من خالل أوقات صالة واختالء بالله؟ هل 

أجّسدها يف حيايت بأن أطلب أّوًال ملكوت الله وبرّه؟

فرتة صمت وتأّمل (...)

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

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

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

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

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

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

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

وتُا. ُميُ الُ  ِديَشْت  قَ ُنا،  َحِيلتُ ِديَشْت  قَ ُها،  آلُ ِديَشْت  قَ

وٌس أنَت يا َمْن ال مَيُوت) (قّدوٌس أنت يا الله، قُدوٌس أنت أيُّها القوّي، قدُّ

نْي.  ْعلَ إتْرََحِم  يُوَحُنن،  ِمْن  عِمد  ِداتِ ْمِشيُحا 

إرَحمنا.) تعّمد من يوحّنا  الّذي  املَِسيُح  (أيُّها 

(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 (...)

ِعاَمِدَك  وِم  يَ يف  يَك  إلَ ُعَها  نَرفَ الّتي  الصلواِت  إقبَل  بالِعاَمِد،  ا  رَنَ هَّ طَ الّذي  الطاِهُر  أَيُّها 

املَْجَد  لُِنصِعَد  املُْحِيي،  الُوُث  الثَ ِفيَها  يَسُكُن  َسة  ُمَقدَّ َل  َهياكِ نَُكوَن  أْن  ا  َن َوَهبْ س،  املَُقدَّ

وِح الُقُدس اآلن وإىل األبد. َوالَحْمَد إىل اآلِب واالبِن والرُّ

(صالة �ساء عيد ادلنح ، صالة املؤمن – ١ )

ترتيلة الختام
ْدَت يا َمْن تََعمَّ

وِح الُقُدس والّنارْ. الرُّ ا ِب دنَ دَت يف َماِء األُرُدّن َعمِّ ܀ يا َمن تََعمَّ

لِبي تَعاَل إيلَّ ِبَعْصٍف ِمَن األَناشيْد. َب قَ ܀ إذا تََصلَّ

أيُّها الساِهرْ، بالَربِق والرُُعودْ. تَعاَل إيلَّ  ِوالُغبارْ،  أَْعَمِت الَشهَوُة َعقِيل بالَوْهِم  وإذا 

َويَداَي َصِغريَتاْن. ة  ناِهيَ ُمتَ َعطاياَك ال  ܀ 

يََديَّ فَراغْ. َويَبقى يف  َسوَف تَفَنى األَجياْل،  أُسُكْب، أُسُكْب فَ



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

ِه  َوِب َهَجَها،  وَأَب الَربَايا  عىل  الُنوُر  أَرشََق  َنا  َربَّ يا  ُهورَِك  ِبظُ

ا نَحُن املُؤِمِننَي أْن  لَن اِبيع، أَهِّ َن َهاِر وَاليَ لُّ األَن اُه وَكُ ِت املِيَ ارَكَ تَبَ

ثِمَر مِثَارًا  ا وَنُ َن اتِ تُرشَِق أَنَت يف َحيَ ِقَك، فَ ا ساِب وَحنَّ يُ ِدَي ِب نَقتَ

وس، ِمَن اآلَن وإىل األبد.                               يَك َوُروِحَك الُقدُّ يَك وإىل أَِب َع املَجَد إِلَ وبَة، وَنَرفَ يُق بالتَ تَلِ

(من صلوات صباح عيد ادلنح، صالة الفرض األنطو�، زمن ادلنح املجيد)

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

اَك نَشُكُر من أجِل َمجِدَك الَعِظيم. د، إيّ اَك مُنَجِّ َك نَسُجد، إيّ اَك نُبارِك، لَ اَك نَُسبِّح، إيّ ܀ إيّ
َنا، أيُّها الربُّ  ُه اآلُب الضاِبُط الُكّل، إلُه آبائِ ُك الّساموّي، اللَّ ܀ أَيُّها الربُّ الخالِق، أيُّها املَلِ

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

َة العالَم، إرَحْمَنا! ُه، أَيُّها الحاِمُل َخِطيئَ َمتَ لِ ِه وَكَ ܀ أَيُّها الرَّبُّ اإلله، ويا َحَمَل اللَّه، يا ابَن اللَّ
ْل تََرضَُّعَنا! ينا وَاقبَ َة العالَم، أَِصْخ إلَ ܀ أَيُّها الحاِمُل َخِطيئَ

يِه، إغِفْر وَارَحْمَنا! ܀ أَيُّها الجالُِس باملَجِد َعْن مَيِنِي أَِب
ِه  وس، أَنَت وَْحَدَك الرَّبُّ يَُسوُع املَِسيح، َمَع الرُّوِح الُقُدْس، لَِمجِد اللَّ ܀ ألنََّك أَنَت وَحَدَك قُدُّ

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

ترتيلة العيد
لحن ْمِشيُحا نَطَِريه لِْعدتُخ (يَوم األحد قاَم)

ا ا نُورًا أَلَغى دَُجانَ انَ يَ َهاَك إبَن اللِه إنسانا أَرشَقَت يف دُن يَُسوُع َما أَب

لَّ املَسُكونَة. ا قد أَنَرَت كُ يا ِدنًحا َساَمِويًّ

ا رَحاَمُن لَها يَ ما ِمْن وَصٍف يَكِفيَك أو ُشكراٍن يُوِفيَك َهذي الَصالُة إقبَ

وَم الَديُنونَة. َساِمْح َضعَف اإلنَساِن، ال تَشُجبُه ارَحمُه يَ

܀܀܀

وا ْم تُوبُ اكُ ايَ ِريُب َعْن َخطَ وُم الرَّبِّ قَ وا لِلِعاَمِد يَ مُّ َناِدي َهلُ ا يُ َها يُوَحنَّ  

ْم ِمَن الَساَمِء ْد أَتَاكُ املَِسيُح املَوُعوُد قَ فَ

ُعوُه وُه إسَمُعوا وَاتبَ لُ قِب وِب الوَِديَعه إستَ يُب الِبيَعه بالُقلُ ُهَو ِخطِّ

يِب الِفَداِء يَهِديُكم دَرَب الَحقِّ وَالَخالِص ِبَصلِ

܀܀܀

(من صلوات �ساء عيد ادلنح، صالة الفرض األنطو�، زمن ادلنح املجيد)  

المزمور ٨٤ (٨٣)
܀ البَحُر رأَى فهرب األُردُّن إِىل الَوراِء رََجع ܀ الِجباُل وَثَبَت كالِكباش والتِّالُل كالُحْمالن ܀ 

تِالُل  ويا  كالِكباش  تَِثبنَي  ِجباُل  ويا  ܀  تَرِجع  الَوراِء  إِىل  أُردُّن  ويا  تَهرُب  بَحُر  يا  َك  لَ ما 

خَر  د ِمن وَجِه إلِه يَْعقوب ܀ اَلَّذي يُحوُل الصَّ يِّ كالُحْمالن؟ ܀ إرتَِعدي يا أَرُض ِمن وَجِه السَّ

الُقُدِس، ِمَن اآلَن وإىل أبِد  ܀ املجُد لآلِب واالبِن والرُّوِح  وَّاَن إِىل ُعيوِن ماء  إِىل ُغْدران والصَّ

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 (طي ١١/٢-٧/٣)

َوفَْق  بَْل  َعِملَْناَها،  ِبرٍّ  ِبأَْعاَمِل  َخلََّصَنا، ال  لِلبََرش،  ُمَخلِِّصَنا، وَمَحبَّتُُه  اللِه  لُطُْف  تََجىلَّ  "ملَّا 

ِبَغزَارَة،  الله َعليَنا  أَفَاَضُه  الَّذي  الُقُدس،  الُروِح  الثَاين، وتَْجِديِد  املِيالِد  ِبَغْسِل  َرْحَمِتِه، 

األَبَِديَّة" الَحياِة  لَِرَجاِء  َوفًْقا  َواِرثنَِي  نَِصرُي  ِبِنْعَمِتِه،  تََربَّرْنَا  فِإذا  ُمَخلِِّصَنا.  املَِسيِح  ِبيَُسوَع 

     
          
(يو ٣/ ٥)         

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

(لو ١٥/٣-٢٢)

ُهَو  ُه  َعلَّ لَ ا  يُوَحنَّ َعْن  ِهم  وِب لُ قُ يف  َساَءلُوَن  تَ يَ والَجِميُع  ِظر،  نتَ يَ الَشْعُب  كاَن  فياَم 

ِمنِّي،  أَقَْوى  ُهَو  َمْن  أيْت  ِباملَاء، ويَ م  ُدكُ أَُعمِّ ا  ُهم أَْجَمِعني: «أَنَ لَ ائِالً  قَ ا  يُوَحنَّ املَِسيح، أََجاَب 

ِدِه املِْذرَى  الُروِح الُقُدِس والَنار. يف يَ م ِب ُدكُ َعمِّ ِه. ُهَو يُ اَط ِحَذائِ ْسُت أَْهالً أَْن أَُحلَّ ِربَ َمْن لَ

َواٍل  أَقْ وِب َفأ».  تُطْ ال  َناٍر  ِب ُه  ْحرِقُ يُ فَ الِتنْبُ  ا  وأَمَّ ِه،  أَْهرَائِ يف  الَقْمَح  ْجَمُع  فيَ َدرَُه،  يْ بَ َها  ِب ي  َنقِّ يُ

يَس الُربْع، وقَد كاَن  ُُهم. لِكنَّ ِهرُيوُدَس رئِ بَرشِّ ِعُظ الَشْعَب ويُ ا يَ ثريٍَة كاَن يُوَحنَّ أُْخرَى كَ

وِر الَّتي َصَنَعها، زَاَد عىل  لِّ الُرشُ ا اْمرَأَِة أَِخيه، وِمْن أَْجِل كُ ُخُه ِمْن أَْجِل ِهرُيوِديَّ َوبِّ ا يُ يُوَحنَّ

َمَد يَُسوُع  ُه، واْعتَ لُّ َمَد الَشْعُب كُ ا يف الِسْجن. وملَّا اْعتَ ُه أَلَقى يُوَحنَّ َها أَنَّ لِّ وِر كُ َك الُرشُ لْ تِ

ِل  ِمثْ ٍة  َجَسديَّ الُقُدُس يف ُصورٍَة  الُروُح  ِه  يْ َعلَ ونَزََل  الَساَمء،  َحِت  انَفتَ  ، يَُصيلِّ أَيًْضا، وكاَن 

ِني الَحِبيب، ِبَك رَِضيت». ُقول: «أَنَْت ُهَو ابْ َحاَمَمة، وَجاَء َصْوٌت ِمَن الَساَمِء يَ

 بعُض األفكاِر للتأّمِل

(كتابة الخوري رشبل الخّراط)

ُل عىل ضوء هذا اإلنجيل كيف أنَّ عامَد يسوع املسيح هو استباق لصليبه.  ܀ نتأمَّ  

عمودّي.  الثاين  عُد  والُب أفقيٌّ  االّوُل،  عُد  الُب ْعَدين:  بُ للّصليب  أنَّ  املعروف  من 

ا العامودّي فريمز  البعد األفقّي يرمز للعالقة التي تربط اإلنسان بأخيه اإلنسان أّم

عاش  املعمدان،  يوحنا  من  العامد  بقبوله  املسيح  يسوع  بالله.  اإلنسان  عالقة  إىل 

وفداًء  الساموّي،  اآلب  ملشيئة  تتمياًم  املوَت  لقبوله  متهيدا  ببعديه  للّصليب  ا  استباقً

لإلنسان. 

܀ أوالً: عامد يسوع املسيح عالمة البعد األول يف الصليب: عالقة اإلنسان بأخيه اإلنسان.

ٍة، مع كلِّ ما ميكن ان  إّن عالقة كّل إنسان بأخيه هي بالّدرجة األوىل عالقُة محبّ

ة. هذه  تحويه هذه املحبة من مستويات أو أن تتخذه من أشكال إيجابية أو أقل إيجابيّ

ات. وهذا  ة ليست دامئا باألمر الّسهل وهي تتطلَّب تضحياٍت عّدًة واملوَت عن الذَّ املحبّ

لليهودية  بالنسبة  العامد  كيف؟يرتكز  األردن.  نهِر  يف  عامِده  يف  يسوُع  الرَّبُّ  فعله  ما 

ينطبُق  وهذا  ة  خطيّ كّل  من  التطّهر  بهدف  التَّغطيِس،  خالل  من  باملاِء  الَغْسِل  عىل 

خاطٍئ  إنساٍن  وكلُّ  الخاطئ.  سوى  يعتِمُد  أّال  يعني  ماّم  يوحّنا.  ِة  معموديَّ عىل  أيضاً 

َهنا يف كلِّ يشٍء ما عدا الخطيئَة. إذًا هو ليس بحاجٍة  باستثناِء يسوع املسيح الذي شابَ

اإلنساِن  خطيئَة  أْخِذه  عن  املسيح  يسوُع  يعربِّ  العامد،  ِه  بقبولِ ولكن  رَ.  ليتطهَّ للعامِد 

ِقه، وهكذا يكون قد عاَش املوَت عن الّذات اذ اعتَرب نفَسه أقلَّ بكثريٍ مامَّ هو،  عىل عاتِ

إذًا عامُد يسوَع املسيِح عالمٌة واضحٌة لعالقِة  وهذا تعبرٌي عن حبٍّ ال يعرُف الحدودَ. 

إنساٍن. املتأنُس، بكلِّ  الّتي تجَمُع يسوَع املسيِح اإللُه  ِة  املحبّ

܀ ثانًيا: عامد يسوع املسيح، كعالمة للبعد الثاين يف الصليب: عالقة اإلنسان بالله. 

هي  والّصالُة  يصّيل.  كاَن  عامِده:  خالَل  املسيِح  يسوَع  أنَّ  اإلنجييل  لوقا  يذكُر 

اللُه  يكشُف من خاللِه  واإلنسان. حواٌر  الله  بني  ٍة  ومحبّ األوىل عالقُة حواٍر  بالّدرجِة 

يجاوُب  واإلنساُن  اإلنساِن،  هو خري  الّذي  له عن مرشوِعه  فيكشَف  لإلنساِن  ه  محبتَ

هو  املسيِح  يسوُع  عليه.  اللَه  ويشُكَر  املرشوَع  فيقبَل  ٍة  محبّ جواَب  اللِه  كْشِف  عىل 

مشيئِة  تتميَم  نطلَب  أْن  أعطانا  نصّيل،  أْن  منا  علّ عندما  الّذي،  فهو  الّصالِة،  مدرسُة 

من  بالرّغم  قبولِه  عىل  وبقَي  فتجّسد،  هو  ها  لَ ِب قَ الّتي  املشيئُة  تلك  نا.  حياتِ يف  اللِه 

ا له.إذًا بقبولِه  ُة استباقً الّذي كانِت املعموديّ ليِب، األمل  بأمِل الصَّ ِتها، كونَها مترُّ  صعوبَ

يسوَع  تجَمُع  الّتي  ِة  املحبّ لعالقِة  عالمًة  يسوَع  معموديُة  تكوُن  يصّيل،  وهو  َة  املعموديّ

الّساموي.  املتأنَِّس، باآلِب  املسيِح اإللِه 

ببعَديه. ليِب  للصَّ ا  إستباًق املسيحِ  يسوَع  ُة  معموديّ تكوُن  وهكذا 

العامَد  فِنلنا  نحُن  ا  أمَّ فقط.  املاِء  ُة  معموديّ وهي  يوحّنا  َة  معموديّ يسوُع  تعّمَد 

املسيِح  يسوَع  ِة  ومعموديّ ِتنا  معموديّ بني  املشرتَك  القاسَم  لكنَّ  والّنارِ.  القدِس  وِح  بالرُّ

إّال  ٍد، فإّن عامدي ال يرتجم  أيًضا كمعمَّ فأنا  الّصليِب.  هي أنَّ االثنني تحتويان بعدي 

ٍة مَع كلِّ إنساٍن، ومَع اللِه يف الوقِت ذاتِه. إْن عْشُت عالقَة محبَّ
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ٍد عىل اسِم املسيح؟ فأين أنا اليوم من َعييش كَُمَعمَّ

وبذل  التسامح  عىل  قامئة  باملسيح،  ثابتة  محّبة  هي  هل  للقريب؟  َمَحبَّتي  من  أنا  أين 

الذات؟  أين أنا من َمَحبَّتي لله؟ هل أعيشها من خالل أوقات صالة واختالء بالله؟ هل 

أجّسدها يف حيايت بأن أطلب أّوًال ملكوت الله وبرّه؟

فرتة صمت وتأّمل (...)

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

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

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

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

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

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

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

وتُا. ُميُ الُ  ِديَشْت  قَ ُنا،  َحِيلتُ ِديَشْت  قَ ُها،  آلُ ِديَشْت  قَ

وٌس أنَت يا َمْن ال مَيُوت) (قّدوٌس أنت يا الله، قُدوٌس أنت أيُّها القوّي، قدُّ

نْي.  ْعلَ إتْرََحِم  يُوَحُنن،  ِمْن  عِمد  ِداتِ ْمِشيُحا 

إرَحمنا.) تعّمد من يوحّنا  الّذي  املَِسيُح  (أيُّها 

(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 (...)

ِعاَمِدَك  وِم  يَ يف  يَك  إلَ ُعَها  نَرفَ الّتي  الصلواِت  إقبَل  بالِعاَمِد،  ا  رَنَ هَّ طَ الّذي  الطاِهُر  أَيُّها 

املَْجَد  لُِنصِعَد  املُْحِيي،  الُوُث  الثَ ِفيَها  يَسُكُن  َسة  ُمَقدَّ َل  َهياكِ نَُكوَن  أْن  ا  َن َوَهبْ س،  املَُقدَّ

وِح الُقُدس اآلن وإىل األبد. َوالَحْمَد إىل اآلِب واالبِن والرُّ

(صالة �ساء عيد ادلنح ، صالة املؤمن – ١ )

ترتيلة الختام
ْدَت يا َمْن تََعمَّ

وِح الُقُدس والّنارْ. الرُّ ا ِب دنَ دَت يف َماِء األُرُدّن َعمِّ ܀ يا َمن تََعمَّ

لِبي تَعاَل إيلَّ ِبَعْصٍف ِمَن األَناشيْد. َب قَ ܀ إذا تََصلَّ

أيُّها الساِهرْ، بالَربِق والرُُعودْ. تَعاَل إيلَّ  ِوالُغبارْ،  أَْعَمِت الَشهَوُة َعقِيل بالَوْهِم  وإذا 

َويَداَي َصِغريَتاْن. ة  ناِهيَ ُمتَ َعطاياَك ال  ܀ 

يََديَّ فَراغْ. َويَبقى يف  َسوَف تَفَنى األَجياْل،  أُسُكْب، أُسُكْب فَ


