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األحد السادس من زمن القيامة
ظهور �سوع �لّرسل يف العلّية

د ٥
عد

ال

وقفة روحّية أسبوعّية من تحضير أبرشّية أنطلياس المارونّية

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

قد شئت يا ُمخلَِّص العامل، وحافَظ الربايا، أن تأيت إيلَّ أنا 

بحِر  وصَف  يستطيُع  فمن  وتنريين.  سني  لتُقدِّ الخاطئ، 

دة  َك ُمَمجَّ َك الزّاخر، وتنازلك املُدِهش؟ فلتُكن رحمتُ حبِّ

فينا،  تحّل  أن  شئت  به  الذي  املذِهل،  التنازل  هذا  عىل  القّدوس،  الرّب  أيُّها  الّدهر  أبد 

ُمقّدًسا نفوسنا الّضعيفة. إنّنا عىل هذا اإلحسان الّسامي نشكرك، مردّدين نشيد الحمد 

لرحمتك، أيّها الثّالوث القّدوس لك كّل الحمد والّشكر إىل األبد. آمني. 

(من كتاب رفيق العابد �لمطران املثلّث ا�رمحة جرمانوس معّقد – بترّصف)

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 ه، يا ابَن اللَّ ܀ أَيُّها الرَّبُّ اإلله، ويا َحَمَل 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 األحد
(لحن لَْملْكُوْت َروُمو – يا أّم الله كنز الربكات)

باْح! وا! قْد َهبَّ الصَّ وا! ُهبُّ ُ ! بَرشِّ وُه القِرب صاْح: قاَم الربُّ ِم زاْح فُ لْ يُل الظُّ فْجُر الَحقِّ الْح لَ

إِفرَُحوا يا ُمؤِمُنوْن واْشُكُروا الفادي الَحُنوْن

يِل املَُنوْن! انا ِمْن لَ نَجَّ

܀܀܀
وْح: قاَم يَُسوُع الفادي، ُمْحِيينا ِجْسامً وُروْح! وْح أَرساٌر تَبُ أَطياٌب تَُفوْح ِمن قْربٍ َمْفتُ

َك يا ابْن اللْه: دُْسَت املَوَت يف َمثواْه نَشُدو لَ

وَر والحياْه! ْقَت النُّ أطلَ  

܀܀܀
ْفٌح ِمْن ُروِح الرَّبِّ يف األَرواِح واألَجساْم. ِتساْم نَ الْم! يُعِجُز الَكالْم َروٌْح وابْ يا لَلسَّ

اْم: نيا واألَيَّ ُفوا ِمْلَء الدُّ وا، اْهِت وا، َغنُّ لُ َهلِ

الْم َروٌْح وابِتَساْم! أَلسَّ

 (صالة صباح سبت احلوارّ�ني، زمن القيامة)
مزمور ١١١ (١١٠)

الرَّبِّ  أَْعامُل  ܀  الَجامعة  املُستَقيمنَي ويف  ِس  لْبي يف َمجلِ قَ ِبُكلِّ  الرَّبَّ  أَحَمُد  لويا!  َهلِّ ܀ 

اَم لَِعجائِبه  رُّه يَدوُم لألبد ܀ أَق ْهواها ܀ ُصنُعه بَهاٌء وَجالل وِب َعظيمة يَبَحُث فيها كُل َمن يَ

أَظَهَر  ܀  َعْهَده  هِر  الدَّ مدى  َر  ذَكَ عاًما  طَ قونَه  تَّ يَ الَّذيَن  أَْعطى  ܀  رَحيم  رؤوٌف  الرَّبُّ  ذِكرًا 

ٌة  تَ ها ܀ ثاِب َديه أَواِمرُه أَمينٌة كلُ رٌّ وَحّق أَْعامُل يَ لَِشعِبه قوََّة أَْعاملِه فأْعطاه مرياَث األَُمم ܀ ِب

َعهِده ٌة ِبالَحق واالْسِتقامة ܀ أَرَسَل الِفداَء لَِشعِبه أَوىص لألبِد ِب ْهِر ولألبد َمقِضيَّ َمدى الدَّ

ِبها يَعَملوَن  لَِمن  ِة  الِفطَن ُحسُن  الرَّّب  ُة  َمخافَ الِحكَمِة  رَأُس  ܀  رَهيب  وٌس  قُدُّ اسُمه  ܀ 

ه لألبِد تَدوم ܀ املجُد لآلِب واالبِن والُروِح الُقُدِس مَن اآلَن وإىل األبد. أمني. ܀تَسِبَحتُ

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

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

ِمْن رسالة اليوم (روم ١٠/ ١-١٣)

َناِدي  نُ ان، الَّتي  َمُة اإلمِْيَ لِ ِبَك»، أَي كَ لْ ِمَك َوقَ ٌة ِمْنَك، يف فَ ِريبَ َمُة قَ ُقول؟ «الَكلِ ْل َماذَا يَ بَ

نْيِ  بَ ِمْن  اَمُه  أَقَ الله  أَنَّ  ِبَك  َقلْ ِب وآَمْنَت  الرَّب،  ُهَو  يَُسوَع  أَنَّ  َفِمَك  ِب َت  اْعَرتَفْ إِِن  فَ َها.  ِب

تَْخلُص.  األَْمَوات، 

     
       
          

  

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

(لو ٢٤/ ٣٦-٤٨)   

«أَلَسالُم  ُهم:  لَ اَل  وقَ َوَسِطِهم،  يف  يَُسوُع  َوقََف  ِبهَذا،  ُموَن  َكلَّ تَ يَ التَالِميُذ  وِفياَم 

فَقاَل  ُروًحا.  َشاِهُدوَن  يُ ُهم  أَنَّ وَن  نُّ يَظُ انُوا  وكَ الَخوْف،  ِهِم  يْ َعلَ ْوىل  واْستَ فارْتَاُعوا،  لَُكم!». 

ُروا إِىل يََديَّ  وبَُكم؟ أُنْظُ لُ َكاُر قُ ِرِبني؟ َولِاَمذَا تَُخالُِج هِذِه األَفْ ُكم ُمْضطَ الُ ُهم يَُسوع: «َما بَ لَ

ِيل!».  تََرْوَن  اَم  كَ اَم  ِعظَ ُه وَال  لَ ْحَم  لَ الُروَح ال  فإِنَّ  ُروا،  وانْظُ ويِن،  ُهوَ. ُجسُّ ا  أَنَ إيِنِّ  فَ َورِْجَيلَّ، 

ه. يْ ِه َورِْجلَ َديْ يَ َوأَرَاُهم  قاَل هَذا 

ُهَنا  م  ِعْنَدكُ «َهْل  ُهم:  لَ اَل  قَ ِبني،  َعجِّ َوُمتَ الَفرَح،  ِمَن  ِقنَي  ُمَصدِّ َغرْيَ  ْعُد  بَ انُوا  كَ َوإِْذ 

رْأًى  مِبَ َها  لَ َوأَكَ أََخَذَها  فَ َعَسل.  َشْهِد  َوِمْن  َمْشِوّي،  َسَمٍك  ِمْن  َعًة  ِقطْ ُه  لَ ُموا  َقدَّ فَ َعام؟».  طَ

أَْن  ِغي  بَ ْن يَ َمَعُكم. كاَن  ْعُد  بَ ا  َوأَن ِه،  ِب ُكم  ْمتُ لَّ الَّذي كَ ُهَو كَالِمي  ُهم: «هَذا  لَ اَل  ِمْنُهم، وقَ

ْفَهُموا  يَ ُهم لِ انَ َح أَذَْه تَ ٍذ فَ ِئ اِء َواملَزَاِمري». ِحيَن يَ ِب ِتَب َعنِّي يف تَْورَاِة ُموَىس، َواألَنْ لُّ َما كُ ِتمَّ كُ يَ

ْوِم  َواِت يف اليَ نْيِ األَْم ُقوُم ِمْن بَ أَلَّم، َويَ تَ وٌب أَنَّ املَِسيَح يَ ُهم: «هكَذا َمْكتُ الُكتُب. ثُمَّ قاَل لَ

يم.  أُورََشلِ ِمْن  َداًء  ِت إِبْ األَُمم،  َجِميعِ  يف  ايَا،  الَخطَ َمْغِفرِة  لِ ِة  ْوبَ التَ ِب ْكَرُز  يُ اْسِمِه  وِب الثَالِث. 

م ُشُهوٌد َعىل ذلَِك». تُ وأَنْ

بعُض األفكاِر للتأّمِل

ا  م ُهَن ܀ يتمحور ظهور يسوع للتالميذ يوم قيامته حول الوليمة – اإلفخارستيا: «َهْل ِعْندَكُ

ّرس  سيّام  ال  األرسار  عيش  خالل  من  ة  اإلميانيّ مسرييت  أعيش  وهكذا  َعام؟».  طَ

اإلفخارستيا، حيث ألتقي وأتّحد بيسوع القائم من بني األموات ألصبح جاهزًا للكرازة.

܀ كلمة يسوع هي كلمة تشجيع وحياة. من خالل ظهوره لتالميذه كان كالم يسوع يف 

كّل مرّة يرطّب أوجاعهم ويزيل مخاوفهم. أنا اليوم الخائف واملضطرب، بسبب املجهول 

سالًما  قلبي  لتعطي  يسوع  لكلمة  أيًضا  بحاجة  أجدين  أجمع،  العامل  يعيشه  الّذي 

ة مع الكتاب املقّدس يف يوميّات حيايت؟  ورجاءً. أين أنا من عالقتي الشخصيّ

ا أمينة. لقد وعد يسوع تالميذه بأنّه لن يرتكهم  ܀ إّن وعود الله يف الكتاب املقدس دامئً

املمّجد  بجسده  حضوره  خالل  من  كان  الربقليط،  الروح  إرسال  انتظار  ويف  يتامى. 

يرافقهم يف وقت الشّدة والخوف. وأنا اليوم هل أؤمن بأّن الله حاٌرض معي يف كّل ظروف 

حيايت حتّى الصعبة وشبة املستحيلة منها؟                       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  ِميتا  ِبيت  ِمْن  ْم  ْدقُ مشيُحا 
(أيُّها املسيُح الّذي قاَم من بَنِي األموات، 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 (...)

ا. ويَ لُ َكَة الَسامء،               ܀ َهلِ ܀ إفرَحي يا َملِ

ا. ويَ لُ يِه،  ܀ َهلِ ْحَقْقِت أْن تَحِملِ ܀ ِألنَّ الّذي استَ

ا. ويَ لُ اَل،                          ܀ َهلِ اَم كَام قَ ܀ قَد قَ

ا. ويَ لُ َنا،           ܀ َهلِ ܀ تََرضَِّعي إىل اللِه ِمْن أَجلِ

ا. ويَ لُ ُم الَعذراء،     ܀ َهلِ ِيل يا َمريَ ܀ إفرَِحي َوتََهلَّ

ا. ويَ لُ ا،                  ܀ ِهلَ اَم َحقًّ ܀ ِألنَّ الرَبَّ قَد قَ

َجَسَدنا،  ِبسَت  ولَ األرِض  إىل  الَسامِء  من  انحدرَت  ألَنََّك  الحّي،  اللِه  حمَل  يا  نَشُكرَُك 

عَمِتك نحَونا وعىل  َك املجُد عىل نِ لَ وُمتَّ عّنا يف الَجَسِد ألجِل حياِة البرش وخالِصهم. فَ

ْر) عظمِتك الّتي ال َوصَف لها، اآلَن وإىل األبد.                     ( نافور مار بطرس ا�رسول/ رَشَ

ترتيلة الختام
(لحن: طوبيك عدتو – طوىب لِك يا كنيسة اإلميان) 

يا َهزَّتْها بُرشى اإلمِياْن: نْ إِنَّ الدُّ

يطاْن ُه الَحّقْ الىش املَوَت والشَّ قد قاَم اإلِل

الَكوَن واإلِنساْن. أَحيا  َمزَّْق،  الَخطايا  َصكَّ 

هكذا قاَل الِكتاْب رَدَّ آدََم الخاطي

ايب الَكذاْب ثمَّ عاَد نْحَو اآلْب! ِمن أَيِدي السَّ

܀܀܀

َغاِمْر زَْهُوها  وَم  اليَ أَلبيَعُة 

ْر اِف الظَّ الَحيِّ  ِبْكِر  أَل وِب  املَْحبُ بالِخطيِب 

فوق الَعرِْش َعن مُيَنى اآلِب يف املَجِد األَْسَنى

ْم أَحيا رَْسَمُه آدَْم لِلعالَ زَفَّ البُرشى 

اُه! َفاُه َعْدن املَْجِد أَعطَ ْن رَدَُّه ِمن َم
(صالة صباح مخ�س احلوارّ�ني، زمن القيامة)



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

قد شئت يا ُمخلَِّص العامل، وحافَظ الربايا، أن تأيت إيلَّ أنا 

بحِر  وصَف  يستطيُع  فمن  وتنريين.  سني  لتُقدِّ الخاطئ، 

دة  َك ُمَمجَّ َك الزّاخر، وتنازلك املُدِهش؟ فلتُكن رحمتُ حبِّ

فينا،  تحّل  أن  شئت  به  الذي  املذِهل،  التنازل  هذا  عىل  القّدوس،  الرّب  أيُّها  الّدهر  أبد 

ُمقّدًسا نفوسنا الّضعيفة. إنّنا عىل هذا اإلحسان الّسامي نشكرك، مردّدين نشيد الحمد 

لرحمتك، أيّها الثّالوث القّدوس لك كّل الحمد والّشكر إىل األبد. آمني. 

(من كتاب رفيق العابد �لمطران املثلّث ا�رمحة جرمانوس معّقد – بترّصف)

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 ه، يا ابَن اللَّ ܀ أَيُّها الرَّبُّ اإلله، ويا َحَمَل 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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٢األحد السادس من زمن القيامة: ظهور يسوع للّرسل في العلّية

ترتيلة األحد
(لحن لَْملْكُوْت َروُمو – يا أّم الله كنز الربكات)

باْح! وا! قْد َهبَّ الصَّ وا! ُهبُّ ُ ! بَرشِّ وُه القِرب صاْح: قاَم الربُّ ِم زاْح فُ لْ يُل الظُّ فْجُر الَحقِّ الْح لَ

إِفرَُحوا يا ُمؤِمُنوْن واْشُكُروا الفادي الَحُنوْن

يِل املَُنوْن! انا ِمْن لَ نَجَّ

܀܀܀
وْح: قاَم يَُسوُع الفادي، ُمْحِيينا ِجْسامً وُروْح! وْح أَرساٌر تَبُ أَطياٌب تَُفوْح ِمن قْربٍ َمْفتُ

َك يا ابْن اللْه: دُْسَت املَوَت يف َمثواْه نَشُدو لَ

وَر والحياْه! ْقَت النُّ أطلَ  

܀܀܀
ْفٌح ِمْن ُروِح الرَّبِّ يف األَرواِح واألَجساْم. ِتساْم نَ الْم! يُعِجُز الَكالْم َروٌْح وابْ يا لَلسَّ

اْم: نيا واألَيَّ ُفوا ِمْلَء الدُّ وا، اْهِت وا، َغنُّ لُ َهلِ

الْم َروٌْح وابِتَساْم! أَلسَّ

 (صالة صباح سبت احلوارّ�ني، زمن القيامة)
مزمور ١١١ (١١٠)

الرَّبِّ  أَْعامُل  ܀  الَجامعة  املُستَقيمنَي ويف  ِس  لْبي يف َمجلِ قَ ِبُكلِّ  الرَّبَّ  أَحَمُد  لويا!  َهلِّ ܀ 

اَم لَِعجائِبه  رُّه يَدوُم لألبد ܀ أَق ْهواها ܀ ُصنُعه بَهاٌء وَجالل وِب َعظيمة يَبَحُث فيها كُل َمن يَ

أَظَهَر  ܀  َعْهَده  هِر  الدَّ مدى  َر  ذَكَ عاًما  طَ قونَه  تَّ يَ الَّذيَن  أَْعطى  ܀  رَحيم  رؤوٌف  الرَّبُّ  ذِكرًا 

ٌة  تَ ها ܀ ثاِب َديه أَواِمرُه أَمينٌة كلُ رٌّ وَحّق أَْعامُل يَ لَِشعِبه قوََّة أَْعاملِه فأْعطاه مرياَث األَُمم ܀ ِب

َعهِده ٌة ِبالَحق واالْسِتقامة ܀ أَرَسَل الِفداَء لَِشعِبه أَوىص لألبِد ِب ْهِر ولألبد َمقِضيَّ َمدى الدَّ

ِبها يَعَملوَن  لَِمن  ِة  الِفطَن ُحسُن  الرَّّب  ُة  َمخافَ الِحكَمِة  رَأُس  ܀  رَهيب  وٌس  قُدُّ اسُمه  ܀ 

ه لألبِد تَدوم ܀ املجُد لآلِب واالبِن والُروِح الُقُدِس مَن اآلَن وإىل األبد. أمني. ܀تَسِبَحتُ

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

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

ِمْن رسالة اليوم (روم ١٠/ ١-١٣)

َناِدي  نُ ان، الَّتي  َمُة اإلمِْيَ لِ ِبَك»، أَي كَ لْ ِمَك َوقَ ٌة ِمْنَك، يف فَ ِريبَ َمُة قَ ُقول؟ «الَكلِ ْل َماذَا يَ بَ

نْيِ  بَ ِمْن  اَمُه  أَقَ الله  أَنَّ  ِبَك  َقلْ ِب وآَمْنَت  الرَّب،  ُهَو  يَُسوَع  أَنَّ  َفِمَك  ِب َت  اْعَرتَفْ إِِن  فَ َها.  ِب

تَْخلُص.  األَْمَوات، 

     
       
          

  

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

(لو ٢٤/ ٣٦-٤٨)   

«أَلَسالُم  ُهم:  لَ اَل  وقَ َوَسِطِهم،  يف  يَُسوُع  َوقََف  ِبهَذا،  ُموَن  َكلَّ تَ يَ التَالِميُذ  وِفياَم 

فَقاَل  ُروًحا.  َشاِهُدوَن  يُ ُهم  أَنَّ وَن  نُّ يَظُ انُوا  وكَ الَخوْف،  ِهِم  يْ َعلَ ْوىل  واْستَ فارْتَاُعوا،  لَُكم!». 

ُروا إِىل يََديَّ  وبَُكم؟ أُنْظُ لُ َكاُر قُ ِرِبني؟ َولِاَمذَا تَُخالُِج هِذِه األَفْ ُكم ُمْضطَ الُ ُهم يَُسوع: «َما بَ لَ

ِيل!».  تََرْوَن  اَم  كَ اَم  ِعظَ ُه وَال  لَ ْحَم  لَ الُروَح ال  فإِنَّ  ُروا،  وانْظُ ويِن،  ُهوَ. ُجسُّ ا  أَنَ إيِنِّ  فَ َورِْجَيلَّ، 

ه. يْ ِه َورِْجلَ َديْ يَ َوأَرَاُهم  قاَل هَذا 

ُهَنا  م  ِعْنَدكُ «َهْل  ُهم:  لَ اَل  قَ ِبني،  َعجِّ َوُمتَ الَفرَح،  ِمَن  ِقنَي  ُمَصدِّ َغرْيَ  ْعُد  بَ انُوا  كَ َوإِْذ 

رْأًى  مِبَ َها  لَ َوأَكَ أََخَذَها  فَ َعَسل.  َشْهِد  َوِمْن  َمْشِوّي،  َسَمٍك  ِمْن  َعًة  ِقطْ ُه  لَ ُموا  َقدَّ فَ َعام؟».  طَ

أَْن  ِغي  بَ ْن يَ َمَعُكم. كاَن  ْعُد  بَ ا  َوأَن ِه،  ِب ُكم  ْمتُ لَّ الَّذي كَ ُهَو كَالِمي  ُهم: «هَذا  لَ اَل  ِمْنُهم، وقَ

ْفَهُموا  يَ ُهم لِ انَ َح أَذَْه تَ ٍذ فَ ِئ اِء َواملَزَاِمري». ِحيَن يَ ِب ِتَب َعنِّي يف تَْورَاِة ُموَىس، َواألَنْ لُّ َما كُ ِتمَّ كُ يَ

ْوِم  َواِت يف اليَ نْيِ األَْم ُقوُم ِمْن بَ أَلَّم، َويَ تَ وٌب أَنَّ املَِسيَح يَ ُهم: «هكَذا َمْكتُ الُكتُب. ثُمَّ قاَل لَ

يم.  أُورََشلِ ِمْن  َداًء  ِت إِبْ األَُمم،  َجِميعِ  يف  ايَا،  الَخطَ َمْغِفرِة  لِ ِة  ْوبَ التَ ِب ْكَرُز  يُ اْسِمِه  وِب الثَالِث. 

م ُشُهوٌد َعىل ذلَِك». تُ وأَنْ

بعُض األفكاِر للتأّمِل

ا  م ُهَن ܀ يتمحور ظهور يسوع للتالميذ يوم قيامته حول الوليمة – اإلفخارستيا: «َهْل ِعْندَكُ

ّرس  سيّام  ال  األرسار  عيش  خالل  من  ة  اإلميانيّ مسرييت  أعيش  وهكذا  َعام؟».  طَ

اإلفخارستيا، حيث ألتقي وأتّحد بيسوع القائم من بني األموات ألصبح جاهزًا للكرازة.

܀ كلمة يسوع هي كلمة تشجيع وحياة. من خالل ظهوره لتالميذه كان كالم يسوع يف 

كّل مرّة يرطّب أوجاعهم ويزيل مخاوفهم. أنا اليوم الخائف واملضطرب، بسبب املجهول 

سالًما  قلبي  لتعطي  يسوع  لكلمة  أيًضا  بحاجة  أجدين  أجمع،  العامل  يعيشه  الّذي 

ة مع الكتاب املقّدس يف يوميّات حيايت؟  ورجاءً. أين أنا من عالقتي الشخصيّ

ا أمينة. لقد وعد يسوع تالميذه بأنّه لن يرتكهم  ܀ إّن وعود الله يف الكتاب املقدس دامئً

املمّجد  بجسده  حضوره  خالل  من  كان  الربقليط،  الروح  إرسال  انتظار  ويف  يتامى. 

يرافقهم يف وقت الشّدة والخوف. وأنا اليوم هل أؤمن بأّن الله حاٌرض معي يف كّل ظروف 

حيايت حتّى الصعبة وشبة املستحيلة منها؟                       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  ِميتا  ِبيت  ِمْن  ْم  ْدقُ مشيُحا 
(أيُّها املسيُح الّذي قاَم من بَنِي األموات، 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 (...)

ا. ويَ لُ َكَة الَسامء،               ܀ َهلِ ܀ إفرَحي يا َملِ

ا. ويَ لُ يِه،  ܀ َهلِ ْحَقْقِت أْن تَحِملِ ܀ ِألنَّ الّذي استَ

ا. ويَ لُ اَل،                          ܀ َهلِ اَم كَام قَ ܀ قَد قَ

ا. ويَ لُ َنا،           ܀ َهلِ ܀ تََرضَِّعي إىل اللِه ِمْن أَجلِ

ا. ويَ لُ ُم الَعذراء،     ܀ َهلِ ِيل يا َمريَ ܀ إفرَِحي َوتََهلَّ

ا. ويَ لُ ا،                  ܀ ِهلَ اَم َحقًّ ܀ ِألنَّ الرَبَّ قَد قَ

َجَسَدنا،  ِبسَت  ولَ األرِض  إىل  الَسامِء  من  انحدرَت  ألَنََّك  الحّي،  اللِه  حمَل  يا  نَشُكرَُك 

عَمِتك نحَونا وعىل  َك املجُد عىل نِ لَ وُمتَّ عّنا يف الَجَسِد ألجِل حياِة البرش وخالِصهم. فَ

ْر) عظمِتك الّتي ال َوصَف لها، اآلَن وإىل األبد.                     ( نافور مار بطرس ا�رسول/ رَشَ

ترتيلة الختام
(لحن: طوبيك عدتو – طوىب لِك يا كنيسة اإلميان) 

يا َهزَّتْها بُرشى اإلمِياْن: نْ إِنَّ الدُّ

يطاْن ُه الَحّقْ الىش املَوَت والشَّ قد قاَم اإلِل

الَكوَن واإلِنساْن. أَحيا  َمزَّْق،  الَخطايا  َصكَّ 

هكذا قاَل الِكتاْب رَدَّ آدََم الخاطي

ايب الَكذاْب ثمَّ عاَد نْحَو اآلْب! ِمن أَيِدي السَّ

܀܀܀

َغاِمْر زَْهُوها  وَم  اليَ أَلبيَعُة 

ْر اِف الظَّ الَحيِّ  ِبْكِر  أَل وِب  املَْحبُ بالِخطيِب 

فوق الَعرِْش َعن مُيَنى اآلِب يف املَجِد األَْسَنى

ْم أَحيا رَْسَمُه آدَْم لِلعالَ زَفَّ البُرشى 

اُه! َفاُه َعْدن املَْجِد أَعطَ ْن رَدَُّه ِمن َم
(صالة صباح مخ�س احلوارّ�ني، زمن القيامة)



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

قد شئت يا ُمخلَِّص العامل، وحافَظ الربايا، أن تأيت إيلَّ أنا 

بحِر  وصَف  يستطيُع  فمن  وتنريين.  سني  لتُقدِّ الخاطئ، 

دة  َك ُمَمجَّ َك الزّاخر، وتنازلك املُدِهش؟ فلتُكن رحمتُ حبِّ

فينا،  تحّل  أن  شئت  به  الذي  املذِهل،  التنازل  هذا  عىل  القّدوس،  الرّب  أيُّها  الّدهر  أبد 

ُمقّدًسا نفوسنا الّضعيفة. إنّنا عىل هذا اإلحسان الّسامي نشكرك، مردّدين نشيد الحمد 

لرحمتك، أيّها الثّالوث القّدوس لك كّل الحمد والّشكر إىل األبد. آمني. 

(من كتاب رفيق العابد �لمطران املثلّث ا�رمحة جرمانوس معّقد – بترّصف)

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 ه، يا ابَن اللَّ ܀ أَيُّها الرَّبُّ اإلله، ويا َحَمَل 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

٣

ترتيلة األحد
(لحن لَْملْكُوْت َروُمو – يا أّم الله كنز الربكات)

باْح! وا! قْد َهبَّ الصَّ وا! ُهبُّ ُ ! بَرشِّ وُه القِرب صاْح: قاَم الربُّ ِم زاْح فُ لْ يُل الظُّ فْجُر الَحقِّ الْح لَ

إِفرَُحوا يا ُمؤِمُنوْن واْشُكُروا الفادي الَحُنوْن

يِل املَُنوْن! انا ِمْن لَ نَجَّ

܀܀܀
وْح: قاَم يَُسوُع الفادي، ُمْحِيينا ِجْسامً وُروْح! وْح أَرساٌر تَبُ أَطياٌب تَُفوْح ِمن قْربٍ َمْفتُ

َك يا ابْن اللْه: دُْسَت املَوَت يف َمثواْه نَشُدو لَ

وَر والحياْه! ْقَت النُّ أطلَ  

܀܀܀
ْفٌح ِمْن ُروِح الرَّبِّ يف األَرواِح واألَجساْم. ِتساْم نَ الْم! يُعِجُز الَكالْم َروٌْح وابْ يا لَلسَّ

اْم: نيا واألَيَّ ُفوا ِمْلَء الدُّ وا، اْهِت وا، َغنُّ لُ َهلِ

الْم َروٌْح وابِتَساْم! أَلسَّ

 (صالة صباح سبت احلوارّ�ني، زمن القيامة)
مزمور ١١١ (١١٠)

الرَّبِّ  أَْعامُل  ܀  الَجامعة  املُستَقيمنَي ويف  ِس  لْبي يف َمجلِ قَ ِبُكلِّ  الرَّبَّ  أَحَمُد  لويا!  َهلِّ ܀ 

اَم لَِعجائِبه  رُّه يَدوُم لألبد ܀ أَق ْهواها ܀ ُصنُعه بَهاٌء وَجالل وِب َعظيمة يَبَحُث فيها كُل َمن يَ

أَظَهَر  ܀  َعْهَده  هِر  الدَّ مدى  َر  ذَكَ عاًما  طَ قونَه  تَّ يَ الَّذيَن  أَْعطى  ܀  رَحيم  رؤوٌف  الرَّبُّ  ذِكرًا 

ٌة  تَ ها ܀ ثاِب َديه أَواِمرُه أَمينٌة كلُ رٌّ وَحّق أَْعامُل يَ لَِشعِبه قوََّة أَْعاملِه فأْعطاه مرياَث األَُمم ܀ ِب

َعهِده ٌة ِبالَحق واالْسِتقامة ܀ أَرَسَل الِفداَء لَِشعِبه أَوىص لألبِد ِب ْهِر ولألبد َمقِضيَّ َمدى الدَّ

ِبها يَعَملوَن  لَِمن  ِة  الِفطَن ُحسُن  الرَّّب  ُة  َمخافَ الِحكَمِة  رَأُس  ܀  رَهيب  وٌس  قُدُّ اسُمه  ܀ 

ه لألبِد تَدوم ܀ املجُد لآلِب واالبِن والُروِح الُقُدِس مَن اآلَن وإىل األبد. أمني. ܀تَسِبَحتُ

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

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

ِمْن رسالة اليوم (روم ١٠/ ١-١٣)

َناِدي  نُ ان، الَّتي  َمُة اإلمِْيَ لِ ِبَك»، أَي كَ لْ ِمَك َوقَ ٌة ِمْنَك، يف فَ ِريبَ َمُة قَ ُقول؟ «الَكلِ ْل َماذَا يَ بَ

نْيِ  بَ ِمْن  اَمُه  أَقَ الله  أَنَّ  ِبَك  َقلْ ِب وآَمْنَت  الرَّب،  ُهَو  يَُسوَع  أَنَّ  َفِمَك  ِب َت  اْعَرتَفْ إِِن  فَ َها.  ِب

تَْخلُص.  األَْمَوات، 

     
       
          

  

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

(لو ٢٤/ ٣٦-٤٨)   

«أَلَسالُم  ُهم:  لَ اَل  وقَ َوَسِطِهم،  يف  يَُسوُع  َوقََف  ِبهَذا،  ُموَن  َكلَّ تَ يَ التَالِميُذ  وِفياَم 

فَقاَل  ُروًحا.  َشاِهُدوَن  يُ ُهم  أَنَّ وَن  نُّ يَظُ انُوا  وكَ الَخوْف،  ِهِم  يْ َعلَ ْوىل  واْستَ فارْتَاُعوا،  لَُكم!». 

ُروا إِىل يََديَّ  وبَُكم؟ أُنْظُ لُ َكاُر قُ ِرِبني؟ َولِاَمذَا تَُخالُِج هِذِه األَفْ ُكم ُمْضطَ الُ ُهم يَُسوع: «َما بَ لَ

ِيل!».  تََرْوَن  اَم  كَ اَم  ِعظَ ُه وَال  لَ ْحَم  لَ الُروَح ال  فإِنَّ  ُروا،  وانْظُ ويِن،  ُهوَ. ُجسُّ ا  أَنَ إيِنِّ  فَ َورِْجَيلَّ، 

ه. يْ ِه َورِْجلَ َديْ يَ َوأَرَاُهم  قاَل هَذا 

ُهَنا  م  ِعْنَدكُ «َهْل  ُهم:  لَ اَل  قَ ِبني،  َعجِّ َوُمتَ الَفرَح،  ِمَن  ِقنَي  ُمَصدِّ َغرْيَ  ْعُد  بَ انُوا  كَ َوإِْذ 

رْأًى  مِبَ َها  لَ َوأَكَ أََخَذَها  فَ َعَسل.  َشْهِد  َوِمْن  َمْشِوّي،  َسَمٍك  ِمْن  َعًة  ِقطْ ُه  لَ ُموا  َقدَّ فَ َعام؟».  طَ

أَْن  ِغي  بَ ْن يَ َمَعُكم. كاَن  ْعُد  بَ ا  َوأَن ِه،  ِب ُكم  ْمتُ لَّ الَّذي كَ ُهَو كَالِمي  ُهم: «هَذا  لَ اَل  ِمْنُهم، وقَ

ْفَهُموا  يَ ُهم لِ انَ َح أَذَْه تَ ٍذ فَ ِئ اِء َواملَزَاِمري». ِحيَن يَ ِب ِتَب َعنِّي يف تَْورَاِة ُموَىس، َواألَنْ لُّ َما كُ ِتمَّ كُ يَ

ْوِم  َواِت يف اليَ نْيِ األَْم ُقوُم ِمْن بَ أَلَّم، َويَ تَ وٌب أَنَّ املَِسيَح يَ ُهم: «هكَذا َمْكتُ الُكتُب. ثُمَّ قاَل لَ

يم.  أُورََشلِ ِمْن  َداًء  ِت إِبْ األَُمم،  َجِميعِ  يف  ايَا،  الَخطَ َمْغِفرِة  لِ ِة  ْوبَ التَ ِب ْكَرُز  يُ اْسِمِه  وِب الثَالِث. 

م ُشُهوٌد َعىل ذلَِك». تُ وأَنْ

بعُض األفكاِر للتأّمِل

ا  م ُهَن ܀ يتمحور ظهور يسوع للتالميذ يوم قيامته حول الوليمة – اإلفخارستيا: «َهْل ِعْندَكُ

ّرس  سيّام  ال  األرسار  عيش  خالل  من  ة  اإلميانيّ مسرييت  أعيش  وهكذا  َعام؟».  طَ

اإلفخارستيا، حيث ألتقي وأتّحد بيسوع القائم من بني األموات ألصبح جاهزًا للكرازة.

܀ كلمة يسوع هي كلمة تشجيع وحياة. من خالل ظهوره لتالميذه كان كالم يسوع يف 

كّل مرّة يرطّب أوجاعهم ويزيل مخاوفهم. أنا اليوم الخائف واملضطرب، بسبب املجهول 

سالًما  قلبي  لتعطي  يسوع  لكلمة  أيًضا  بحاجة  أجدين  أجمع،  العامل  يعيشه  الّذي 

ة مع الكتاب املقّدس يف يوميّات حيايت؟  ورجاءً. أين أنا من عالقتي الشخصيّ

ا أمينة. لقد وعد يسوع تالميذه بأنّه لن يرتكهم  ܀ إّن وعود الله يف الكتاب املقدس دامئً

املمّجد  بجسده  حضوره  خالل  من  كان  الربقليط،  الروح  إرسال  انتظار  ويف  يتامى. 

يرافقهم يف وقت الشّدة والخوف. وأنا اليوم هل أؤمن بأّن الله حاٌرض معي يف كّل ظروف 

حيايت حتّى الصعبة وشبة املستحيلة منها؟                       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  ِميتا  ِبيت  ِمْن  ْم  ْدقُ مشيُحا 
(أيُّها املسيُح الّذي قاَم من بَنِي األموات، 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 (...)

ا. ويَ لُ َكَة الَسامء،               ܀ َهلِ ܀ إفرَحي يا َملِ

ا. ويَ لُ يِه،  ܀ َهلِ ْحَقْقِت أْن تَحِملِ ܀ ِألنَّ الّذي استَ

ا. ويَ لُ اَل،                          ܀ َهلِ اَم كَام قَ ܀ قَد قَ

ا. ويَ لُ َنا،           ܀ َهلِ ܀ تََرضَِّعي إىل اللِه ِمْن أَجلِ

ا. ويَ لُ ُم الَعذراء،     ܀ َهلِ ِيل يا َمريَ ܀ إفرَِحي َوتََهلَّ

ا. ويَ لُ ا،                  ܀ ِهلَ اَم َحقًّ ܀ ِألنَّ الرَبَّ قَد قَ

َجَسَدنا،  ِبسَت  ولَ األرِض  إىل  الَسامِء  من  انحدرَت  ألَنََّك  الحّي،  اللِه  حمَل  يا  نَشُكرَُك 

عَمِتك نحَونا وعىل  َك املجُد عىل نِ لَ وُمتَّ عّنا يف الَجَسِد ألجِل حياِة البرش وخالِصهم. فَ

ْر) عظمِتك الّتي ال َوصَف لها، اآلَن وإىل األبد.                     ( نافور مار بطرس ا�رسول/ رَشَ

ترتيلة الختام
(لحن: طوبيك عدتو – طوىب لِك يا كنيسة اإلميان) 

يا َهزَّتْها بُرشى اإلمِياْن: نْ إِنَّ الدُّ

يطاْن ُه الَحّقْ الىش املَوَت والشَّ قد قاَم اإلِل

الَكوَن واإلِنساْن. أَحيا  َمزَّْق،  الَخطايا  َصكَّ 

هكذا قاَل الِكتاْب رَدَّ آدََم الخاطي

ايب الَكذاْب ثمَّ عاَد نْحَو اآلْب! ِمن أَيِدي السَّ

܀܀܀

َغاِمْر زَْهُوها  وَم  اليَ أَلبيَعُة 

ْر اِف الظَّ الَحيِّ  ِبْكِر  أَل وِب  املَْحبُ بالِخطيِب 

فوق الَعرِْش َعن مُيَنى اآلِب يف املَجِد األَْسَنى

ْم أَحيا رَْسَمُه آدَْم لِلعالَ زَفَّ البُرشى 

اُه! َفاُه َعْدن املَْجِد أَعطَ ْن رَدَُّه ِمن َم
(صالة صباح مخ�س احلوارّ�ني، زمن القيامة)

األحد السادس من زمن القيامة: ظهور يسوع للّرسل في العلّية



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

قد شئت يا ُمخلَِّص العامل، وحافَظ الربايا، أن تأيت إيلَّ أنا 

بحِر  وصَف  يستطيُع  فمن  وتنريين.  سني  لتُقدِّ الخاطئ، 

دة  َك ُمَمجَّ َك الزّاخر، وتنازلك املُدِهش؟ فلتُكن رحمتُ حبِّ

فينا،  تحّل  أن  شئت  به  الذي  املذِهل،  التنازل  هذا  عىل  القّدوس،  الرّب  أيُّها  الّدهر  أبد 

ُمقّدًسا نفوسنا الّضعيفة. إنّنا عىل هذا اإلحسان الّسامي نشكرك، مردّدين نشيد الحمد 

لرحمتك، أيّها الثّالوث القّدوس لك كّل الحمد والّشكر إىل األبد. آمني. 

(من كتاب رفيق العابد �لمطران املثلّث ا�رمحة جرمانوس معّقد – بترّصف)

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 ه، يا ابَن اللَّ ܀ أَيُّها الرَّبُّ اإلله، ويا َحَمَل 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 األحد
(لحن لَْملْكُوْت َروُمو – يا أّم الله كنز الربكات)

باْح! وا! قْد َهبَّ الصَّ وا! ُهبُّ ُ ! بَرشِّ وُه القِرب صاْح: قاَم الربُّ ِم زاْح فُ لْ يُل الظُّ فْجُر الَحقِّ الْح لَ

إِفرَُحوا يا ُمؤِمُنوْن واْشُكُروا الفادي الَحُنوْن

يِل املَُنوْن! انا ِمْن لَ نَجَّ

܀܀܀
وْح: قاَم يَُسوُع الفادي، ُمْحِيينا ِجْسامً وُروْح! وْح أَرساٌر تَبُ أَطياٌب تَُفوْح ِمن قْربٍ َمْفتُ

َك يا ابْن اللْه: دُْسَت املَوَت يف َمثواْه نَشُدو لَ

وَر والحياْه! ْقَت النُّ أطلَ  

܀܀܀
ْفٌح ِمْن ُروِح الرَّبِّ يف األَرواِح واألَجساْم. ِتساْم نَ الْم! يُعِجُز الَكالْم َروٌْح وابْ يا لَلسَّ

اْم: نيا واألَيَّ ُفوا ِمْلَء الدُّ وا، اْهِت وا، َغنُّ لُ َهلِ

الْم َروٌْح وابِتَساْم! أَلسَّ

 (صالة صباح سبت احلوارّ�ني، زمن القيامة)
مزمور ١١١ (١١٠)

الرَّبِّ  أَْعامُل  ܀  الَجامعة  املُستَقيمنَي ويف  ِس  لْبي يف َمجلِ قَ ِبُكلِّ  الرَّبَّ  أَحَمُد  لويا!  َهلِّ ܀ 

اَم لَِعجائِبه  رُّه يَدوُم لألبد ܀ أَق ْهواها ܀ ُصنُعه بَهاٌء وَجالل وِب َعظيمة يَبَحُث فيها كُل َمن يَ

أَظَهَر  ܀  َعْهَده  هِر  الدَّ مدى  َر  ذَكَ عاًما  طَ قونَه  تَّ يَ الَّذيَن  أَْعطى  ܀  رَحيم  رؤوٌف  الرَّبُّ  ذِكرًا 

ٌة  تَ ها ܀ ثاِب َديه أَواِمرُه أَمينٌة كلُ رٌّ وَحّق أَْعامُل يَ لَِشعِبه قوََّة أَْعاملِه فأْعطاه مرياَث األَُمم ܀ ِب

َعهِده ٌة ِبالَحق واالْسِتقامة ܀ أَرَسَل الِفداَء لَِشعِبه أَوىص لألبِد ِب ْهِر ولألبد َمقِضيَّ َمدى الدَّ

ِبها يَعَملوَن  لَِمن  ِة  الِفطَن ُحسُن  الرَّّب  ُة  َمخافَ الِحكَمِة  رَأُس  ܀  رَهيب  وٌس  قُدُّ اسُمه  ܀ 

ه لألبِد تَدوم ܀ املجُد لآلِب واالبِن والُروِح الُقُدِس مَن اآلَن وإىل األبد. أمني. ܀تَسِبَحتُ

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

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

ِمْن رسالة اليوم (روم ١٠/ ١-١٣)

َناِدي  نُ ان، الَّتي  َمُة اإلمِْيَ لِ ِبَك»، أَي كَ لْ ِمَك َوقَ ٌة ِمْنَك، يف فَ ِريبَ َمُة قَ ُقول؟ «الَكلِ ْل َماذَا يَ بَ

نْيِ  بَ ِمْن  اَمُه  أَقَ الله  أَنَّ  ِبَك  َقلْ ِب وآَمْنَت  الرَّب،  ُهَو  يَُسوَع  أَنَّ  َفِمَك  ِب َت  اْعَرتَفْ إِِن  فَ َها.  ِب

تَْخلُص.  األَْمَوات، 

     
       
          

  

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

(لو ٢٤/ ٣٦-٤٨)   

«أَلَسالُم  ُهم:  لَ اَل  وقَ َوَسِطِهم،  يف  يَُسوُع  َوقََف  ِبهَذا،  ُموَن  َكلَّ تَ يَ التَالِميُذ  وِفياَم 

فَقاَل  ُروًحا.  َشاِهُدوَن  يُ ُهم  أَنَّ وَن  نُّ يَظُ انُوا  وكَ الَخوْف،  ِهِم  يْ َعلَ ْوىل  واْستَ فارْتَاُعوا،  لَُكم!». 

ُروا إِىل يََديَّ  وبَُكم؟ أُنْظُ لُ َكاُر قُ ِرِبني؟ َولِاَمذَا تَُخالُِج هِذِه األَفْ ُكم ُمْضطَ الُ ُهم يَُسوع: «َما بَ لَ

ِيل!».  تََرْوَن  اَم  كَ اَم  ِعظَ ُه وَال  لَ ْحَم  لَ الُروَح ال  فإِنَّ  ُروا،  وانْظُ ويِن،  ُهوَ. ُجسُّ ا  أَنَ إيِنِّ  فَ َورِْجَيلَّ، 

ه. يْ ِه َورِْجلَ َديْ يَ َوأَرَاُهم  قاَل هَذا 

ُهَنا  م  ِعْنَدكُ «َهْل  ُهم:  لَ اَل  قَ ِبني،  َعجِّ َوُمتَ الَفرَح،  ِمَن  ِقنَي  ُمَصدِّ َغرْيَ  ْعُد  بَ انُوا  كَ َوإِْذ 

رْأًى  مِبَ َها  لَ َوأَكَ أََخَذَها  فَ َعَسل.  َشْهِد  َوِمْن  َمْشِوّي،  َسَمٍك  ِمْن  َعًة  ِقطْ ُه  لَ ُموا  َقدَّ فَ َعام؟».  طَ

أَْن  ِغي  بَ ْن يَ َمَعُكم. كاَن  ْعُد  بَ ا  َوأَن ِه،  ِب ُكم  ْمتُ لَّ الَّذي كَ ُهَو كَالِمي  ُهم: «هَذا  لَ اَل  ِمْنُهم، وقَ

ْفَهُموا  يَ ُهم لِ انَ َح أَذَْه تَ ٍذ فَ ِئ اِء َواملَزَاِمري». ِحيَن يَ ِب ِتَب َعنِّي يف تَْورَاِة ُموَىس، َواألَنْ لُّ َما كُ ِتمَّ كُ يَ

ْوِم  َواِت يف اليَ نْيِ األَْم ُقوُم ِمْن بَ أَلَّم، َويَ تَ وٌب أَنَّ املَِسيَح يَ ُهم: «هكَذا َمْكتُ الُكتُب. ثُمَّ قاَل لَ

يم.  أُورََشلِ ِمْن  َداًء  ِت إِبْ األَُمم،  َجِميعِ  يف  ايَا،  الَخطَ َمْغِفرِة  لِ ِة  ْوبَ التَ ِب ْكَرُز  يُ اْسِمِه  وِب الثَالِث. 

م ُشُهوٌد َعىل ذلَِك». تُ وأَنْ

بعُض األفكاِر للتأّمِل

ا  م ُهَن ܀ يتمحور ظهور يسوع للتالميذ يوم قيامته حول الوليمة – اإلفخارستيا: «َهْل ِعْندَكُ

ّرس  سيّام  ال  األرسار  عيش  خالل  من  ة  اإلميانيّ مسرييت  أعيش  وهكذا  َعام؟».  طَ

اإلفخارستيا، حيث ألتقي وأتّحد بيسوع القائم من بني األموات ألصبح جاهزًا للكرازة.

܀ كلمة يسوع هي كلمة تشجيع وحياة. من خالل ظهوره لتالميذه كان كالم يسوع يف 

كّل مرّة يرطّب أوجاعهم ويزيل مخاوفهم. أنا اليوم الخائف واملضطرب، بسبب املجهول 

سالًما  قلبي  لتعطي  يسوع  لكلمة  أيًضا  بحاجة  أجدين  أجمع،  العامل  يعيشه  الّذي 

ة مع الكتاب املقّدس يف يوميّات حيايت؟  ورجاءً. أين أنا من عالقتي الشخصيّ

ا أمينة. لقد وعد يسوع تالميذه بأنّه لن يرتكهم  ܀ إّن وعود الله يف الكتاب املقدس دامئً

املمّجد  بجسده  حضوره  خالل  من  كان  الربقليط،  الروح  إرسال  انتظار  ويف  يتامى. 

يرافقهم يف وقت الشّدة والخوف. وأنا اليوم هل أؤمن بأّن الله حاٌرض معي يف كّل ظروف 

حيايت حتّى الصعبة وشبة املستحيلة منها؟                       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  ِميتا  ِبيت  ِمْن  ْم  ْدقُ مشيُحا 
(أيُّها املسيُح الّذي قاَم من بَنِي األموات، 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 (...)

ا. ويَ لُ َكَة الَسامء،               ܀ َهلِ ܀ إفرَحي يا َملِ

ا. ويَ لُ يِه،  ܀ َهلِ ْحَقْقِت أْن تَحِملِ ܀ ِألنَّ الّذي استَ

ا. ويَ لُ اَل،                          ܀ َهلِ اَم كَام قَ ܀ قَد قَ

ا. ويَ لُ َنا،           ܀ َهلِ ܀ تََرضَِّعي إىل اللِه ِمْن أَجلِ

ا. ويَ لُ ُم الَعذراء،     ܀ َهلِ ِيل يا َمريَ ܀ إفرَِحي َوتََهلَّ

ا. ويَ لُ ا،                  ܀ ِهلَ اَم َحقًّ ܀ ِألنَّ الرَبَّ قَد قَ

َجَسَدنا،  ِبسَت  ولَ األرِض  إىل  الَسامِء  من  انحدرَت  ألَنََّك  الحّي،  اللِه  حمَل  يا  نَشُكرَُك 

عَمِتك نحَونا وعىل  َك املجُد عىل نِ لَ وُمتَّ عّنا يف الَجَسِد ألجِل حياِة البرش وخالِصهم. فَ

ْر) عظمِتك الّتي ال َوصَف لها، اآلَن وإىل األبد.                     ( نافور مار بطرس ا�رسول/ رَشَ

ترتيلة الختام
(لحن: طوبيك عدتو – طوىب لِك يا كنيسة اإلميان) 

يا َهزَّتْها بُرشى اإلمِياْن: نْ إِنَّ الدُّ

يطاْن ُه الَحّقْ الىش املَوَت والشَّ قد قاَم اإلِل

الَكوَن واإلِنساْن. أَحيا  َمزَّْق،  الَخطايا  َصكَّ 

هكذا قاَل الِكتاْب رَدَّ آدََم الخاطي

ايب الَكذاْب ثمَّ عاَد نْحَو اآلْب! ِمن أَيِدي السَّ

܀܀܀

َغاِمْر زَْهُوها  وَم  اليَ أَلبيَعُة 

ْر اِف الظَّ الَحيِّ  ِبْكِر  أَل وِب  املَْحبُ بالِخطيِب 

فوق الَعرِْش َعن مُيَنى اآلِب يف املَجِد األَْسَنى

ْم أَحيا رَْسَمُه آدَْم لِلعالَ زَفَّ البُرشى 

اُه! َفاُه َعْدن املَْجِد أَعطَ ْن رَدَُّه ِمن َم
(صالة صباح مخ�س احلوارّ�ني، زمن القيامة)

األحد السادس من زمن القيامة: ظهور يسوع للّرسل في العلّية



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

قد شئت يا ُمخلَِّص العامل، وحافَظ الربايا، أن تأيت إيلَّ أنا 

بحِر  وصَف  يستطيُع  فمن  وتنريين.  سني  لتُقدِّ الخاطئ، 

دة  َك ُمَمجَّ َك الزّاخر، وتنازلك املُدِهش؟ فلتُكن رحمتُ حبِّ

فينا،  تحّل  أن  شئت  به  الذي  املذِهل،  التنازل  هذا  عىل  القّدوس،  الرّب  أيُّها  الّدهر  أبد 

ُمقّدًسا نفوسنا الّضعيفة. إنّنا عىل هذا اإلحسان الّسامي نشكرك، مردّدين نشيد الحمد 

لرحمتك، أيّها الثّالوث القّدوس لك كّل الحمد والّشكر إىل األبد. آمني. 

(من كتاب رفيق العابد �لمطران املثلّث ا�رمحة جرمانوس معّقد – بترّصف)

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 ه، يا ابَن اللَّ ܀ أَيُّها الرَّبُّ اإلله، ويا َحَمَل 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 األحد
(لحن لَْملْكُوْت َروُمو – يا أّم الله كنز الربكات)

باْح! وا! قْد َهبَّ الصَّ وا! ُهبُّ ُ ! بَرشِّ وُه القِرب صاْح: قاَم الربُّ ِم زاْح فُ لْ يُل الظُّ فْجُر الَحقِّ الْح لَ

إِفرَُحوا يا ُمؤِمُنوْن واْشُكُروا الفادي الَحُنوْن

يِل املَُنوْن! انا ِمْن لَ نَجَّ

܀܀܀
وْح: قاَم يَُسوُع الفادي، ُمْحِيينا ِجْسامً وُروْح! وْح أَرساٌر تَبُ أَطياٌب تَُفوْح ِمن قْربٍ َمْفتُ

َك يا ابْن اللْه: دُْسَت املَوَت يف َمثواْه نَشُدو لَ

وَر والحياْه! ْقَت النُّ أطلَ  

܀܀܀
ْفٌح ِمْن ُروِح الرَّبِّ يف األَرواِح واألَجساْم. ِتساْم نَ الْم! يُعِجُز الَكالْم َروٌْح وابْ يا لَلسَّ

اْم: نيا واألَيَّ ُفوا ِمْلَء الدُّ وا، اْهِت وا، َغنُّ لُ َهلِ

الْم َروٌْح وابِتَساْم! أَلسَّ

 (صالة صباح سبت احلوارّ�ني، زمن القيامة)
مزمور ١١١ (١١٠)

الرَّبِّ  أَْعامُل  ܀  الَجامعة  املُستَقيمنَي ويف  ِس  لْبي يف َمجلِ قَ ِبُكلِّ  الرَّبَّ  أَحَمُد  لويا!  َهلِّ ܀ 

اَم لَِعجائِبه  رُّه يَدوُم لألبد ܀ أَق ْهواها ܀ ُصنُعه بَهاٌء وَجالل وِب َعظيمة يَبَحُث فيها كُل َمن يَ

أَظَهَر  ܀  َعْهَده  هِر  الدَّ مدى  َر  ذَكَ عاًما  طَ قونَه  تَّ يَ الَّذيَن  أَْعطى  ܀  رَحيم  رؤوٌف  الرَّبُّ  ذِكرًا 

ٌة  تَ ها ܀ ثاِب َديه أَواِمرُه أَمينٌة كلُ رٌّ وَحّق أَْعامُل يَ لَِشعِبه قوََّة أَْعاملِه فأْعطاه مرياَث األَُمم ܀ ِب

َعهِده ٌة ِبالَحق واالْسِتقامة ܀ أَرَسَل الِفداَء لَِشعِبه أَوىص لألبِد ِب ْهِر ولألبد َمقِضيَّ َمدى الدَّ

ِبها يَعَملوَن  لَِمن  ِة  الِفطَن ُحسُن  الرَّّب  ُة  َمخافَ الِحكَمِة  رَأُس  ܀  رَهيب  وٌس  قُدُّ اسُمه  ܀ 

ه لألبِد تَدوم ܀ املجُد لآلِب واالبِن والُروِح الُقُدِس مَن اآلَن وإىل األبد. أمني. ܀تَسِبَحتُ

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

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

ِمْن رسالة اليوم (روم ١٠/ ١-١٣)

َناِدي  نُ ان، الَّتي  َمُة اإلمِْيَ لِ ِبَك»، أَي كَ لْ ِمَك َوقَ ٌة ِمْنَك، يف فَ ِريبَ َمُة قَ ُقول؟ «الَكلِ ْل َماذَا يَ بَ

نْيِ  بَ ِمْن  اَمُه  أَقَ الله  أَنَّ  ِبَك  َقلْ ِب وآَمْنَت  الرَّب،  ُهَو  يَُسوَع  أَنَّ  َفِمَك  ِب َت  اْعَرتَفْ إِِن  فَ َها.  ِب

تَْخلُص.  األَْمَوات، 

     
       
          

  

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

(لو ٢٤/ ٣٦-٤٨)   

«أَلَسالُم  ُهم:  لَ اَل  وقَ َوَسِطِهم،  يف  يَُسوُع  َوقََف  ِبهَذا،  ُموَن  َكلَّ تَ يَ التَالِميُذ  وِفياَم 

فَقاَل  ُروًحا.  َشاِهُدوَن  يُ ُهم  أَنَّ وَن  نُّ يَظُ انُوا  وكَ الَخوْف،  ِهِم  يْ َعلَ ْوىل  واْستَ فارْتَاُعوا،  لَُكم!». 

ُروا إِىل يََديَّ  وبَُكم؟ أُنْظُ لُ َكاُر قُ ِرِبني؟ َولِاَمذَا تَُخالُِج هِذِه األَفْ ُكم ُمْضطَ الُ ُهم يَُسوع: «َما بَ لَ

ِيل!».  تََرْوَن  اَم  كَ اَم  ِعظَ ُه وَال  لَ ْحَم  لَ الُروَح ال  فإِنَّ  ُروا،  وانْظُ ويِن،  ُهوَ. ُجسُّ ا  أَنَ إيِنِّ  فَ َورِْجَيلَّ، 

ه. يْ ِه َورِْجلَ َديْ يَ َوأَرَاُهم  قاَل هَذا 

ُهَنا  م  ِعْنَدكُ «َهْل  ُهم:  لَ اَل  قَ ِبني،  َعجِّ َوُمتَ الَفرَح،  ِمَن  ِقنَي  ُمَصدِّ َغرْيَ  ْعُد  بَ انُوا  كَ َوإِْذ 

رْأًى  مِبَ َها  لَ َوأَكَ أََخَذَها  فَ َعَسل.  َشْهِد  َوِمْن  َمْشِوّي،  َسَمٍك  ِمْن  َعًة  ِقطْ ُه  لَ ُموا  َقدَّ فَ َعام؟».  طَ

أَْن  ِغي  بَ ْن يَ َمَعُكم. كاَن  ْعُد  بَ ا  َوأَن ِه،  ِب ُكم  ْمتُ لَّ الَّذي كَ ُهَو كَالِمي  ُهم: «هَذا  لَ اَل  ِمْنُهم، وقَ

ْفَهُموا  يَ ُهم لِ انَ َح أَذَْه تَ ٍذ فَ ِئ اِء َواملَزَاِمري». ِحيَن يَ ِب ِتَب َعنِّي يف تَْورَاِة ُموَىس، َواألَنْ لُّ َما كُ ِتمَّ كُ يَ

ْوِم  َواِت يف اليَ نْيِ األَْم ُقوُم ِمْن بَ أَلَّم، َويَ تَ وٌب أَنَّ املَِسيَح يَ ُهم: «هكَذا َمْكتُ الُكتُب. ثُمَّ قاَل لَ

يم.  أُورََشلِ ِمْن  َداًء  ِت إِبْ األَُمم،  َجِميعِ  يف  ايَا،  الَخطَ َمْغِفرِة  لِ ِة  ْوبَ التَ ِب ْكَرُز  يُ اْسِمِه  وِب الثَالِث. 

م ُشُهوٌد َعىل ذلَِك». تُ وأَنْ

بعُض األفكاِر للتأّمِل

ا  م ُهَن ܀ يتمحور ظهور يسوع للتالميذ يوم قيامته حول الوليمة – اإلفخارستيا: «َهْل ِعْندَكُ

ّرس  سيّام  ال  األرسار  عيش  خالل  من  ة  اإلميانيّ مسرييت  أعيش  وهكذا  َعام؟».  طَ

اإلفخارستيا، حيث ألتقي وأتّحد بيسوع القائم من بني األموات ألصبح جاهزًا للكرازة.

܀ كلمة يسوع هي كلمة تشجيع وحياة. من خالل ظهوره لتالميذه كان كالم يسوع يف 

كّل مرّة يرطّب أوجاعهم ويزيل مخاوفهم. أنا اليوم الخائف واملضطرب، بسبب املجهول 

سالًما  قلبي  لتعطي  يسوع  لكلمة  أيًضا  بحاجة  أجدين  أجمع،  العامل  يعيشه  الّذي 

ة مع الكتاب املقّدس يف يوميّات حيايت؟  ورجاءً. أين أنا من عالقتي الشخصيّ

ا أمينة. لقد وعد يسوع تالميذه بأنّه لن يرتكهم  ܀ إّن وعود الله يف الكتاب املقدس دامئً

املمّجد  بجسده  حضوره  خالل  من  كان  الربقليط،  الروح  إرسال  انتظار  ويف  يتامى. 

يرافقهم يف وقت الشّدة والخوف. وأنا اليوم هل أؤمن بأّن الله حاٌرض معي يف كّل ظروف 

حيايت حتّى الصعبة وشبة املستحيلة منها؟                       فرتة صمت وتأّمل (...)

anteliasdiocese.com

٥

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

ا. ويَ لُ َكَة الَسامء،               ܀ َهلِ ܀ إفرَحي يا َملِ

ا. ويَ لُ يِه،  ܀ َهلِ ْحَقْقِت أْن تَحِملِ ܀ ِألنَّ الّذي استَ

ا. ويَ لُ اَل،                          ܀ َهلِ اَم كَام قَ ܀ قَد قَ

ا. ويَ لُ َنا،           ܀ َهلِ ܀ تََرضَِّعي إىل اللِه ِمْن أَجلِ

ا. ويَ لُ ُم الَعذراء،     ܀ َهلِ ِيل يا َمريَ ܀ إفرَِحي َوتََهلَّ

ا. ويَ لُ ا،                  ܀ ِهلَ اَم َحقًّ ܀ ِألنَّ الرَبَّ قَد قَ

َجَسَدنا،  ِبسَت  ولَ األرِض  إىل  الَسامِء  من  انحدرَت  ألَنََّك  الحّي،  اللِه  حمَل  يا  نَشُكرَُك 

عَمِتك نحَونا وعىل  َك املجُد عىل نِ لَ وُمتَّ عّنا يف الَجَسِد ألجِل حياِة البرش وخالِصهم. فَ

ْر) عظمِتك الّتي ال َوصَف لها، اآلَن وإىل األبد.                     ( نافور مار بطرس ا�رسول/ رَشَ

ترتيلة الختام
(لحن: طوبيك عدتو – طوىب لِك يا كنيسة اإلميان) 

يا َهزَّتْها بُرشى اإلمِياْن: نْ إِنَّ الدُّ

يطاْن ُه الَحّقْ الىش املَوَت والشَّ قد قاَم اإلِل

الَكوَن واإلِنساْن. أَحيا  َمزَّْق،  الَخطايا  َصكَّ 

هكذا قاَل الِكتاْب رَدَّ آدََم الخاطي

ايب الَكذاْب ثمَّ عاَد نْحَو اآلْب! ِمن أَيِدي السَّ

܀܀܀

َغاِمْر زَْهُوها  وَم  اليَ أَلبيَعُة 

ْر اِف الظَّ الَحيِّ  ِبْكِر  أَل وِب  املَْحبُ بالِخطيِب 

فوق الَعرِْش َعن مُيَنى اآلِب يف املَجِد األَْسَنى

ْم أَحيا رَْسَمُه آدَْم لِلعالَ زَفَّ البُرشى 

اُه! َفاُه َعْدن املَْجِد أَعطَ ْن رَدَُّه ِمن َم
(صالة صباح مخ�س احلوارّ�ني، زمن القيامة)

األحد السادس من زمن القيامة: ظهور يسوع للّرسل في العلّية



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

قد شئت يا ُمخلَِّص العامل، وحافَظ الربايا، أن تأيت إيلَّ أنا 

بحِر  وصَف  يستطيُع  فمن  وتنريين.  سني  لتُقدِّ الخاطئ، 

دة  َك ُمَمجَّ َك الزّاخر، وتنازلك املُدِهش؟ فلتُكن رحمتُ حبِّ

فينا،  تحّل  أن  شئت  به  الذي  املذِهل،  التنازل  هذا  عىل  القّدوس،  الرّب  أيُّها  الّدهر  أبد 

ُمقّدًسا نفوسنا الّضعيفة. إنّنا عىل هذا اإلحسان الّسامي نشكرك، مردّدين نشيد الحمد 

لرحمتك، أيّها الثّالوث القّدوس لك كّل الحمد والّشكر إىل األبد. آمني. 

(من كتاب رفيق العابد �لمطران املثلّث ا�رمحة جرمانوس معّقد – بترّصف)

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 ه، يا ابَن اللَّ ܀ أَيُّها الرَّبُّ اإلله، ويا َحَمَل 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 األحد
(لحن لَْملْكُوْت َروُمو – يا أّم الله كنز الربكات)

باْح! وا! قْد َهبَّ الصَّ وا! ُهبُّ ُ ! بَرشِّ وُه القِرب صاْح: قاَم الربُّ ِم زاْح فُ لْ يُل الظُّ فْجُر الَحقِّ الْح لَ

إِفرَُحوا يا ُمؤِمُنوْن واْشُكُروا الفادي الَحُنوْن

يِل املَُنوْن! انا ِمْن لَ نَجَّ

܀܀܀
وْح: قاَم يَُسوُع الفادي، ُمْحِيينا ِجْسامً وُروْح! وْح أَرساٌر تَبُ أَطياٌب تَُفوْح ِمن قْربٍ َمْفتُ

َك يا ابْن اللْه: دُْسَت املَوَت يف َمثواْه نَشُدو لَ

وَر والحياْه! ْقَت النُّ أطلَ  

܀܀܀
ْفٌح ِمْن ُروِح الرَّبِّ يف األَرواِح واألَجساْم. ِتساْم نَ الْم! يُعِجُز الَكالْم َروٌْح وابْ يا لَلسَّ

اْم: نيا واألَيَّ ُفوا ِمْلَء الدُّ وا، اْهِت وا، َغنُّ لُ َهلِ

الْم َروٌْح وابِتَساْم! أَلسَّ

 (صالة صباح سبت احلوارّ�ني، زمن القيامة)
مزمور ١١١ (١١٠)

الرَّبِّ  أَْعامُل  ܀  الَجامعة  املُستَقيمنَي ويف  ِس  لْبي يف َمجلِ قَ ِبُكلِّ  الرَّبَّ  أَحَمُد  لويا!  َهلِّ ܀ 

اَم لَِعجائِبه  رُّه يَدوُم لألبد ܀ أَق ْهواها ܀ ُصنُعه بَهاٌء وَجالل وِب َعظيمة يَبَحُث فيها كُل َمن يَ

أَظَهَر  ܀  َعْهَده  هِر  الدَّ مدى  َر  ذَكَ عاًما  طَ قونَه  تَّ يَ الَّذيَن  أَْعطى  ܀  رَحيم  رؤوٌف  الرَّبُّ  ذِكرًا 

ٌة  تَ ها ܀ ثاِب َديه أَواِمرُه أَمينٌة كلُ رٌّ وَحّق أَْعامُل يَ لَِشعِبه قوََّة أَْعاملِه فأْعطاه مرياَث األَُمم ܀ ِب

َعهِده ٌة ِبالَحق واالْسِتقامة ܀ أَرَسَل الِفداَء لَِشعِبه أَوىص لألبِد ِب ْهِر ولألبد َمقِضيَّ َمدى الدَّ

ِبها يَعَملوَن  لَِمن  ِة  الِفطَن ُحسُن  الرَّّب  ُة  َمخافَ الِحكَمِة  رَأُس  ܀  رَهيب  وٌس  قُدُّ اسُمه  ܀ 

ه لألبِد تَدوم ܀ املجُد لآلِب واالبِن والُروِح الُقُدِس مَن اآلَن وإىل األبد. أمني. ܀تَسِبَحتُ

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

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

ِمْن رسالة اليوم (روم ١٠/ ١-١٣)

َناِدي  نُ ان، الَّتي  َمُة اإلمِْيَ لِ ِبَك»، أَي كَ لْ ِمَك َوقَ ٌة ِمْنَك، يف فَ ِريبَ َمُة قَ ُقول؟ «الَكلِ ْل َماذَا يَ بَ

نْيِ  بَ ِمْن  اَمُه  أَقَ الله  أَنَّ  ِبَك  َقلْ ِب وآَمْنَت  الرَّب،  ُهَو  يَُسوَع  أَنَّ  َفِمَك  ِب َت  اْعَرتَفْ إِِن  فَ َها.  ِب

تَْخلُص.  األَْمَوات، 

     
       
          

  

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

(لو ٢٤/ ٣٦-٤٨)   

«أَلَسالُم  ُهم:  لَ اَل  وقَ َوَسِطِهم،  يف  يَُسوُع  َوقََف  ِبهَذا،  ُموَن  َكلَّ تَ يَ التَالِميُذ  وِفياَم 

فَقاَل  ُروًحا.  َشاِهُدوَن  يُ ُهم  أَنَّ وَن  نُّ يَظُ انُوا  وكَ الَخوْف،  ِهِم  يْ َعلَ ْوىل  واْستَ فارْتَاُعوا،  لَُكم!». 

ُروا إِىل يََديَّ  وبَُكم؟ أُنْظُ لُ َكاُر قُ ِرِبني؟ َولِاَمذَا تَُخالُِج هِذِه األَفْ ُكم ُمْضطَ الُ ُهم يَُسوع: «َما بَ لَ

ِيل!».  تََرْوَن  اَم  كَ اَم  ِعظَ ُه وَال  لَ ْحَم  لَ الُروَح ال  فإِنَّ  ُروا،  وانْظُ ويِن،  ُهوَ. ُجسُّ ا  أَنَ إيِنِّ  فَ َورِْجَيلَّ، 

ه. يْ ِه َورِْجلَ َديْ يَ َوأَرَاُهم  قاَل هَذا 

ُهَنا  م  ِعْنَدكُ «َهْل  ُهم:  لَ اَل  قَ ِبني،  َعجِّ َوُمتَ الَفرَح،  ِمَن  ِقنَي  ُمَصدِّ َغرْيَ  ْعُد  بَ انُوا  كَ َوإِْذ 

رْأًى  مِبَ َها  لَ َوأَكَ أََخَذَها  فَ َعَسل.  َشْهِد  َوِمْن  َمْشِوّي،  َسَمٍك  ِمْن  َعًة  ِقطْ ُه  لَ ُموا  َقدَّ فَ َعام؟».  طَ

أَْن  ِغي  بَ ْن يَ َمَعُكم. كاَن  ْعُد  بَ ا  َوأَن ِه،  ِب ُكم  ْمتُ لَّ الَّذي كَ ُهَو كَالِمي  ُهم: «هَذا  لَ اَل  ِمْنُهم، وقَ

ْفَهُموا  يَ ُهم لِ انَ َح أَذَْه تَ ٍذ فَ ِئ اِء َواملَزَاِمري». ِحيَن يَ ِب ِتَب َعنِّي يف تَْورَاِة ُموَىس، َواألَنْ لُّ َما كُ ِتمَّ كُ يَ

ْوِم  َواِت يف اليَ نْيِ األَْم ُقوُم ِمْن بَ أَلَّم، َويَ تَ وٌب أَنَّ املَِسيَح يَ ُهم: «هكَذا َمْكتُ الُكتُب. ثُمَّ قاَل لَ

يم.  أُورََشلِ ِمْن  َداًء  ِت إِبْ األَُمم،  َجِميعِ  يف  ايَا،  الَخطَ َمْغِفرِة  لِ ِة  ْوبَ التَ ِب ْكَرُز  يُ اْسِمِه  وِب الثَالِث. 

م ُشُهوٌد َعىل ذلَِك». تُ وأَنْ

بعُض األفكاِر للتأّمِل

ا  م ُهَن ܀ يتمحور ظهور يسوع للتالميذ يوم قيامته حول الوليمة – اإلفخارستيا: «َهْل ِعْندَكُ

ّرس  سيّام  ال  األرسار  عيش  خالل  من  ة  اإلميانيّ مسرييت  أعيش  وهكذا  َعام؟».  طَ

اإلفخارستيا، حيث ألتقي وأتّحد بيسوع القائم من بني األموات ألصبح جاهزًا للكرازة.

܀ كلمة يسوع هي كلمة تشجيع وحياة. من خالل ظهوره لتالميذه كان كالم يسوع يف 

كّل مرّة يرطّب أوجاعهم ويزيل مخاوفهم. أنا اليوم الخائف واملضطرب، بسبب املجهول 

سالًما  قلبي  لتعطي  يسوع  لكلمة  أيًضا  بحاجة  أجدين  أجمع،  العامل  يعيشه  الّذي 

ة مع الكتاب املقّدس يف يوميّات حيايت؟  ورجاءً. أين أنا من عالقتي الشخصيّ

ا أمينة. لقد وعد يسوع تالميذه بأنّه لن يرتكهم  ܀ إّن وعود الله يف الكتاب املقدس دامئً

املمّجد  بجسده  حضوره  خالل  من  كان  الربقليط،  الروح  إرسال  انتظار  ويف  يتامى. 

يرافقهم يف وقت الشّدة والخوف. وأنا اليوم هل أؤمن بأّن الله حاٌرض معي يف كّل ظروف 

حيايت حتّى الصعبة وشبة املستحيلة منها؟                       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  ِميتا  ِبيت  ِمْن  ْم  ْدقُ مشيُحا 
(أيُّها املسيُح الّذي قاَم من بَنِي األموات، 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 (...)
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٦
ا. ويَ لُ َكَة الَسامء،               ܀ َهلِ ܀ إفرَحي يا َملِ
ا. ويَ لُ يِه،  ܀ َهلِ ْحَقْقِت أْن تَحِملِ ܀ ِألنَّ الّذي استَ
ا. ويَ لُ اَل،                          ܀ َهلِ اَم كَام قَ ܀ قَد قَ
ا. ويَ لُ َنا،           ܀ َهلِ ܀ تََرضَِّعي إىل اللِه ِمْن أَجلِ
ا. ويَ لُ ُم الَعذراء،     ܀ َهلِ ِيل يا َمريَ ܀ إفرَِحي َوتََهلَّ
ا. ويَ لُ ا،                  ܀ ِهلَ اَم َحقًّ ܀ ِألنَّ الرَبَّ قَد قَ

َجَسَدنا،  ِبسَت  ولَ األرِض  إىل  الَسامِء  من  انحدرَت  ألَنََّك  الحّي،  اللِه  حمَل  يا  نَشُكرَُك 

عَمِتك نحَونا وعىل  َك املجُد عىل نِ لَ وُمتَّ عّنا يف الَجَسِد ألجِل حياِة البرش وخالِصهم. فَ

ْر) عظمِتك الّتي ال َوصَف لها، اآلَن وإىل األبد.                     ( نافور مار بطرس ا�رسول/ رَشَ

ترتيلة الختام
(لحن: طوبيك عدتو – طوىب لِك يا كنيسة اإلميان) 

يا َهزَّتْها بُرشى اإلمِياْن: نْ إِنَّ الدُّ

يطاْن ُه الَحّقْ الىش املَوَت والشَّ قد قاَم اإلِل

الَكوَن واإلِنساْن. أَحيا  َمزَّْق،  الَخطايا  َصكَّ 

هكذا قاَل الِكتاْب رَدَّ آدََم الخاطي

ايب الَكذاْب ثمَّ عاَد نْحَو اآلْب! ِمن أَيِدي السَّ

܀܀܀

َغاِمْر زَْهُوها  وَم  اليَ أَلبيَعُة 

ْر اِف الظَّ الَحيِّ  ِبْكِر  أَل وِب  املَْحبُ بالِخطيِب 

فوق الَعرِْش َعن مُيَنى اآلِب يف املَجِد األَْسَنى

ْم أَحيا رَْسَمُه آدَْم لِلعالَ زَفَّ البُرشى 

اُه! َفاُه َعْدن املَْجِد أَعطَ ْن رَدَُّه ِمن َم
(صالة صباح مخ�س احلوارّ�ني، زمن القيامة)

األحد السادس من زمن القيامة: ظهور يسوع للّرسل في العلّية


