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األحد الثاني من الصوم الكبير:
أحد شفاء األبرص
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وقفة روحّية أسبوعّية من تحضير أبرشّية أنطلياس المارونّية

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

وذ،  بُ املَن األَبرََص  َقدَت  افتَ اَم  كَ ِنعَمِتَك  ِب ا  ِقدنَ إفتَ اللهم 

ُقوَم  وَنَ آثَاِمَنا  ِمْن  َر  َنطَه فَ وس  الُقدُّ ُروُحَك  يَنا  َعلَ ِحلَّ  يَ وَل

ِمنَي  َق ِبَحمِدَك بِشفاٍه طاِهرٍَة ُمَقدِّ أَماَمك ِبَال لَوم، وَننطُ

وِس إىل األَبَد. آمني. يَك َوُروِحَك الُقدُّ َك وَِألَِب َساِبيح لَ التَ

(من صلوات صباح أحد األبرص – صالة املؤمن ٢)

المزمور ٥١
ِثريًا ِمن إمِْثي  ِتَك اْمُح َمآمِثِي ܀ إغِسلِني كَ ِمثِل كَرثَِة رأفَ َعِظيِم رَحَمِتَك وَكَ إِرَحْمني يا أَللُه كَ

يَك وَحَدَك  لِّ حنْي ܀ إِلَ اياي أَمامي يف كُ ْرين ܀ ألينِّ أنَا عارٌِف ِبآثاِمي وََخطَ هِّ وِمن َخطيئَتي طَ

َذا  َمِتَك ܀ هاءَنَ اَمَك َصنعُت ܀ لَِكياَم تَصُدَق يف أَقوالَِك وَتَغلَُب يف ُمحاكَ َخِطئُت والَرشّ قُدَّ

الَحقَّ وَأَوَضْحَت ِيل َغوَاِمَض  َت  بْ أَْحبَ ْد  قَ ِألَنََّك  ܀  ي  أُمِّ َدتِْني  وَلَ ايا  َوِبالَخطَ ُحِبَل يِب  ِباآلثاِم 

܀ الثَلج  ِمَن  أَكرَثَ  أَبيَضُّ  فَ ِني  وَتَغِسلُ أَطُهر  فَ بالُزوىف  تَنِضُحِني  ܀  َك  ورَاتِ وََمستُ ِحكَمِتَك 

لَّ  اَي وَاْمُح كُ ايَ ة ܀ إِرصِْف وَجَهَك َعن َخطَ اِمَي الَذلِيلَ تَجَذُل ِعظَ ورًا َوبَهَجًة فَ تُسِمُعِني ُرسُ

رَْحِني ِمْن  د يف أَحَشايِئ ܀ ال تَطْ ِقياًم َجدِّ ا اخلُق ِيفَّ يا ألله َوُروًحا ُمستَ ِقيًّ ا نَ لبً َمآمِثِي ܀ قَ

رِئاِيسٍّ  ُروٍح  َوِب َخَالِصَك  بَهَجَة  إمَنْحِني  ܀  ي  ِمنِّ تَنزِعُه  ال  وَس  الُقدُّ َوُروَحَك  وَجِهَك  اِم  أََم

نُت  َقْد كُ و آثَرَْت الَذِبيَحَة لَ تَسِبَحِتَك ܀ ِألَنََّك لَ ِمي ِب يُخِربَ فَ يَّ لِ ْح َشَفتَ اعُضديِن ܀ يا ربُّ افتَ

ُع  َقلُب املُتََخشِّ الَذِبيَحُة للِه ُروٌح ُمنَسِحق ܀ أَل َك َما تَُرسُّ ِباملُحرَقَات فَ ِكنَّ اآلَن أُعِطي ܀ وَلَ

ُه الله ܀ أَملَجُد لآلِب واالبِن والرُّوِح الُقُدس، ِمَن اآلَن وإىل األبد. آمني.  وَاِضُع ال يَرذُل املُتَ

١

ترتيلة األحد
لحن ُسوِغيُتا (قّدوس قّدوس قّدوس الله)

َو الَشاِيف لِألَمرَاِض وَالعاَهاِت. َها يَُسوُع الناِرصِيُّ َورَُسوُل الَساَمواِت، آٍت نَْحوِي وَُه

܀܀܀

ِجيُب لَِصَاليِت. ا الَصوُت وَهَو اآليِت". إن أَدُعوُه ِبإمِياٍن يَستَ اَل ِفيِه املَعَمَداُن: "أَن قَ

܀܀܀

اِت. ا بالِهبَ يًّ ِغيُث ِباآلهاِت: إذا ِشئَت يا يَُسوُع يا َغِن اَل األَبرَْص، ثُمَّ رَاَح يَستَ قَ

܀܀܀

ْهرِي َوإِرَجاِعي لِلَحياِة. أَشُدو الُشكَر وَالتَسِبيَح يف َحيايِت وََماَميِت. َك الُقدرَة عىل طُ لَ

܀܀܀

ايِت. ْن آيَه ِمْن آيَ اطُهر َحاًال وَكُ َقد ِشئُت فَ َمَساِت: لَ أَرَقِّ اللَ ُد الرَبِّ ِب ُه يَ تْ أََجابَ فَ

  (من صلوات صباح أحد األبرص، صالة الفرض األنطو�، زمن ا�صوم ا�كبري)

المزمور ٦/ ١-١٠
وََّة يل  قُ يا رَبِّ فال  إِرَحْمني  ܀  تُؤَدِّبْني  تَُوبِّْخني ويف ُسخِطَك ال  ، ال  ا رَبِّ ِي يف َغضِبَك،  ܀ 

ثريًا. وأَنَت يا رَبِّ فإِىل َمتى؟  َربَت كَ ، فإِنَّ ِعظامي قد تَزَعزََعت ܀ ونَْفَيس اْضطَ واْشِفني يا رَبِّ

܀ ُعْد يا رَبِّ ونجِّ نَْفيس وألَجِل رَحَمِتَك َخلِّْصني ܀ فإِنَّه لَيَس يف املَوِت َمن يَذكرَك. وَمن يف 

ُل  لِّ ٍة أُْروي َرسيري وِبدموعي أُب يلَ لِّ لَ َمثْوى األَمواِت يَحَمُدَك؟ ܀ قد تَِعبُت ِمن تََنهُّدي يف كُ

ِة اآلَثام  َعلَ يُكم َعنِّي يا َجميَع فَ َل الَغمُّ َعيني وَهرِْمُت بَنَي َجميعِ ُمضاِيقيَّ ܀ إِلَ ِفرايش ܀ أَكَ

لآلِب  املجُد  ܀  يَتقبُل َصاليت  الرَّبُّ  تََرضُّعي.  الرَّبُّ  َسِمَع  ܀  بُكايئ  َصوَت  سِمَع  الرَّبَّ  فإنَّ 

واالبِن والرُّوِح الُقُدِس، ِمَن اآلَن وإىل أبِد اآلِبِدين. آمني.

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

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

ِمْن رسالة اليوم (روم ١٢/٦-٢٣)

أَْعَضاءَكُم  تَْجَعلُوا  َشَهَواتِِه. َوال  فَتُطيُعوا  الاَْمئِت،  بَْعُد يف َجَسِدكُُم  الَْخطيئَُة  مَتْلَِكنَّ  " ال 

بنَْيِ األَْمَوات، واْجَعلُوا  ِمْن  قَاُموا  أَنُْفَسُكم للِه كَأَْحيَاٍء  بُوا  قَرِّ بَْل  لِلَخِطيئَة،  ِسالََح ظُلٍْم 

ِبرٍّ لله." أَْعَضاءَكُم ِسالَح 

     
١٢٥           

  

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

(مر ٣٥/١-٤٥)

ِحَق  ْفر، وأََخَذ يَُصيلِّ ُهَناك. ولَ وِع الَفْجر، فَخرََج وذََهَب إِىل َمَكاٍن قَ لُ َل طُ بْ اَم يَُسوُع قَ قَ

إِىل  َنْذَهْب  «لِ ُهم:  لَ ونََك». فقاَل  بُ لُ يَطْ َجِميُع  «أَلْ ُه:  لَ وا  َقالُ فَ َمَعُه، ووََجُدوُه  ِسْمَعاُن وَالَّذين  ِه  ِب

يل،  لِّ الَجلِ إيِنِّ لِهَذا َخرَْجُت». وَساَر يف كُ َ ُهَناَك أَيًْضا، فَ َمَكاٍن آَخر، إِىل الُقرَى املَُجاِورَة، ألُبَرشِّ

َت  ُه: «إِْن ِشئْ اَل لَ ه، فَجثَا وقَ يْ ُل إِلَ وَسَّ تَ اِطني. وأَتَاُه أَبْرَُص يَ رُُد الَشيَ ْكِرُز يف َمَجاِمِعِهم َويَطْ وُهَو يَ

ُهرْ!». ويف  اطْ ُت، فَ ْد ِشئْ ُه: «قَ اَل لَ َمَسُه وقَ َدُه ولَ َن يَُسوُع وَمدَّ يَ َحنَّ َريِن!». فتَ هِّ اِدٌر أَْن تُطَ أَنَْت قَ فَ

أََحًدا  تُْخِربْ  ُه: «أُنْظُرْ، ال  لَ ُه َحاالً، وقاَل  يَُسوُع وَرصَفَ َهرَُه  تَ انْ فَ ُهرَ.  طَ فَ ُه الَربَص،  َعْن الَحاِل زَاَل 

ا  ُهم». أَمَّ ِه ُموَىس، َشَهادًَة لَ َر ِب ْهرَِك َما أََم ْم َعْن طُ دِّ َكاِهن، وَقَ لْ ْفَسَك لِ ِل اذَْهْب وَأَِر نَ ِبَيشء، بَ

ْدُخَل إِىل  اِدرًا أَْن يَ ُعْد قَ ْم يَ ِذيُع الَخَرب، َحتَّى إِنَّ يَُسوَع لَ ِه ويُ أَْعَىل َصوْتِ َناِدي ِب َدأَ يُ َخرََج وبَ ُهَو فَ

لِّ  ِه ِمْن كُ يْ أْتُوَن إِلَ َن ُمْقِفرَة، وكاَن الَناُس يَ ِقيُم يف الَخارِج، يف أََماكِ ْل كاَن يُ ة، بَ يَ ٍة َعالنِ َمِديَن

َمَكان.

بعُض األفكاِر للتأّمِل (الخوري شادي بو حبيب)
يف مطلعِ األسبوِع الثَّاين مَن الّصوِم الكبريِ، تضُع الكنيسُة أمامنا نصَّ إنجيِل شفاِء االبرِص. 

من  الّداخيل  الّشفاِء  نحَو  صوَمنا  ُه  توجِّ الّتي  األفكاِر  من  يكفي  ما  ِص  النَّ هذا  ويعطينا 

نا نحَو امللكوِت". "الربِص الروحّي "الذي يعيُق تقدُّم مسريتِ

ل ببعض النقاط يف هذا األسبوع: من املُفيد أن نتأمَّ

يدعونا  ما  وهذا  واألفعاِل  باألقواِل   َ ليبرشِّ املجاورِة"  "القرى  إىل  القفِر  من  يخرُج  يسوُع   -

للخروجِ ِمَن "القفرِ" أو الّصحراِء لنكوَن يف حضِن كنيسٍة نلتقي من خاللِها الجامعَة 

نا الّروحيِة. التي تعطينا االنتعاَش الالزَم ملسريتِ

ه ومرَضه وشقاءَه، وهنا الّدعوُة لُنلقَي عىل الرّبِّ هموَمنا  - يأيت األبرُص إىل يسوَع حامالً تعبَ

وخطايانا فهو الّشايف الوحيُد لكلِّ أمراِضنا، روحيًة كانْت أم جسديًة.

رين"، وهذا ما يزيُدنا  ه "إْن شئَت فأنَت قادٌر أن تُطهِّ - األبرُص واثٌق من قدرِة الرَّبِّ عىل شفائِ

نا. قناعًة بقدرِة يسوَع الفاعلِة لنلقَي عليه همَّ

- "ومدَّ يسوُع يَده وملَسه"، كم من مرّة يلِمُسنا يسوُع بقوَّة كالِمه، وحضوِر جسِده الفاِعِل، أال 

تَلّقينا هذا الّلمَس بإمياٍن فاعٍل يدخُل بقَوٍَّة إىل أعامِقنا ويشفينا؟

ا ويقيُمنا من وهدة  - "ويف الحاِل زاَل عنه الربُص"، إنَّ عمَل الرَّبِّ يعمُل فينا فورًا ويحّررُن

الخطيئِة. يسوُع يشفينا ال باإلكثاِر يف الحركاِت بل "ببساطِة القادِر ورأفِة املُخلِّص".

- "إذهْب وأِر نفَسك للكاهنِ"، تبقى الكنيسُة بفعِل قوَِّة الكهنوِت هي املُكّمُل لعمِل يسوَع 

اِم املسيحِ ليساعدونا للعبوِر إىل  وبِة واللُّجوِء إىل خدَّ فينا، وهذا ما يدفُعنا للوثوِق برسِّ التّ

مْن  دمعٍة  كلَّ  اللُه  "فيمسَح  األملَ  ا  عنَّ يزيُل  الذي  الّنعمِة  موِطن  إىل  الرُّوحي،  الّسالم 

نا"(رؤيا ٢١، ٤). عيونِ

ه ويُذيُع الخربَ"، إنَّ ترصَُّف األبرِص يدعونا للّشهادِة  - "أّما هو فخرَج وبدأَ يُنادي بأعىل صوتِ

ِة  نا بل نُصبُح ُمبّرشين وأصواتًا صارخًة يف بريَّ نا، فال ننطوي عىل ذواتِ لعمِل الرِّب يف حياتِ

هذا العاملِ. نُصبُح شهودًا حقيقيّني ننُرش حناَن الرَّبَّ يف عامٍل مجروحٍ هو بأمسِّ الحاجِة 

لرحمِة الرَّبِّ الفاعلِة والقادرِة.

يف زمِن الّصوِم هذا، نحُن بأمسِّ الحاجِة لنعيَش اختباَر األبرِص فنحوَِّل صوَمنا وصالتَنا 

ُدًما نحَو القيامِة املجيدِة ونُضحي أبناًء حقيقيّني لآلِب  نا إىل وسيلٍة فّعالٍة لنسرَي قُ تَ وَصَدقَ

ِة األبناِء ونُذيُع بُرشى الخالِص. ُع بحريَّ الّساموي نتمتّ

فرتة صمت وتأّمل (...)

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

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

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

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

رعيّتك، وكّل املوىت. 

َدّي الرّب (...) َنَضع نَوايانا بني يَ فرتة صمت لِ

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

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

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

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

نْي.  ْعلَ إتْرََحِم 

(إرَحمنا)

(٣ مّرات)

ارَحْمَنا، نا  ربَّ يا 

َوارَحمَنا، ينا  َعلَ أَشِفْق  نا  َربَّ يا 

َوارَحمَنا، ا  َن ِجبْ استَ َنا  َربَّ يا 

َوارَحمَنا. ا  َن لَِنجَدتِ مَّ  وَهلُ تََقبَّل َصالتَنا  نا  َربَّ يا 

أبانا الّذي يف الّسٰموات (...)

تَدبريَِك الخالِيصِّ شفيَت ِجنَسنا البرشيَّ ِمْن بَرَِص الَخطيئة،  أيُّها املسيُح إلُهنا، يا َمن ِب

يرَة،  الِرشِّ األفكاِر  من  َضامئرَنا  ْر  هِّ طَ وس.  الُقدُّ ِبروِحَك  نفوَسنا  وقّدْس  صالتَنا،  ْل  إقبَ

عَمِتَك الغزيرة، ونرفَع إليَك  ا ِمن بَرَِص الَخطيئة، ليك نَشُكرََك مع األبرَِص عىل نِ وأجسادَن

وس، إىل األبد. املَجَد وإىل أبيَك وروِحَك الُقدُّ

(من صلوات �ساء أحد األبرص، زمن ا�صوم ا�كبري - ا�كسليك)

ترتيلة الختام
أبِت إيّن أَُسلُِّم لََك َذايِت

ٌر لََك. َعلَت يِب فأنا شاكِ لَّ ما تشاء، وََمهاَم فَ افَعل يِب كُ َك ذايِت، فَ ُم لَ  أَبَِت إينِّ أَُسلِّ

ِعدٌّ لُِكلِّ يشء وَأَرتَِيض ِبُكلِّ يشء. إيّن ُمستَ

ِقَك. ٌة أُخرى يا إلهي ِسوَى أن تَكُمَل إرادتُك ِيفَّ َويف َجميعِ خالئِ ليس يل رَغبَ

، أليّن  لِبي ِمَن الُحبِّ َك يا إلهي، ِبُكلِّ ما ِيف قَ َها لَ بُ ودُِع ُروِحي بَنَي يَديك، وَأََه إيّن أَستَ

ُب ِمنِّي أن أََهَب نَفيس، أن أُوِدَعها بنَي يَديك، من دون َمِقياس  َك، وَِألَنَّ الُحبَّ يتطلَّ أُِحبُّ

َقٍة ال َحدَّ لها، ألنَّك أيب. ِث َوِب

܀܀܀



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

وذ،  بُ املَن األَبرََص  َقدَت  افتَ اَم  كَ ِنعَمِتَك  ِب ا  ِقدنَ إفتَ اللهم 

ُقوَم  وَنَ آثَاِمَنا  ِمْن  َر  َنطَه فَ وس  الُقدُّ ُروُحَك  يَنا  َعلَ ِحلَّ  يَ وَل

ِمنَي  َق ِبَحمِدَك بِشفاٍه طاِهرٍَة ُمَقدِّ أَماَمك ِبَال لَوم، وَننطُ

وِس إىل األَبَد. آمني. يَك َوُروِحَك الُقدُّ َك وَِألَِب َساِبيح لَ التَ

(من صلوات صباح أحد األبرص – صالة املؤمن ٢)

المزمور ٥١
ِثريًا ِمن إمِْثي  ِتَك اْمُح َمآمِثِي ܀ إغِسلِني كَ ِمثِل كَرثَِة رأفَ َعِظيِم رَحَمِتَك وَكَ إِرَحْمني يا أَللُه كَ

يَك وَحَدَك  لِّ حنْي ܀ إِلَ اياي أَمامي يف كُ ْرين ܀ ألينِّ أنَا عارٌِف ِبآثاِمي وََخطَ هِّ وِمن َخطيئَتي طَ

َذا  َمِتَك ܀ هاءَنَ اَمَك َصنعُت ܀ لَِكياَم تَصُدَق يف أَقوالَِك وَتَغلَُب يف ُمحاكَ َخِطئُت والَرشّ قُدَّ

الَحقَّ وَأَوَضْحَت ِيل َغوَاِمَض  َت  بْ أَْحبَ ْد  قَ ِألَنََّك  ܀  ي  أُمِّ َدتِْني  وَلَ ايا  َوِبالَخطَ ُحِبَل يِب  ِباآلثاِم 

܀ الثَلج  ِمَن  أَكرَثَ  أَبيَضُّ  فَ ِني  وَتَغِسلُ أَطُهر  فَ بالُزوىف  تَنِضُحِني  ܀  َك  ورَاتِ وََمستُ ِحكَمِتَك 

لَّ  اَي وَاْمُح كُ ايَ ة ܀ إِرصِْف وَجَهَك َعن َخطَ اِمَي الَذلِيلَ تَجَذُل ِعظَ ورًا َوبَهَجًة فَ تُسِمُعِني ُرسُ

رَْحِني ِمْن  د يف أَحَشايِئ ܀ ال تَطْ ِقياًم َجدِّ ا اخلُق ِيفَّ يا ألله َوُروًحا ُمستَ ِقيًّ ا نَ لبً َمآمِثِي ܀ قَ

رِئاِيسٍّ  ُروٍح  َوِب َخَالِصَك  بَهَجَة  إمَنْحِني  ܀  ي  ِمنِّ تَنزِعُه  ال  وَس  الُقدُّ َوُروَحَك  وَجِهَك  اِم  أََم

نُت  َقْد كُ و آثَرَْت الَذِبيَحَة لَ تَسِبَحِتَك ܀ ِألَنََّك لَ ِمي ِب يُخِربَ فَ يَّ لِ ْح َشَفتَ اعُضديِن ܀ يا ربُّ افتَ

ُع  َقلُب املُتََخشِّ الَذِبيَحُة للِه ُروٌح ُمنَسِحق ܀ أَل َك َما تَُرسُّ ِباملُحرَقَات فَ ِكنَّ اآلَن أُعِطي ܀ وَلَ

ُه الله ܀ أَملَجُد لآلِب واالبِن والرُّوِح الُقُدس، ِمَن اآلَن وإىل األبد. آمني.  وَاِضُع ال يَرذُل املُتَ

anteliasdiocese.com

٢أحد شفاء األبرص

ترتيلة األحد
لحن ُسوِغيُتا (قّدوس قّدوس قّدوس الله)

َو الَشاِيف لِألَمرَاِض وَالعاَهاِت. َها يَُسوُع الناِرصِيُّ َورَُسوُل الَساَمواِت، آٍت نَْحوِي وَُه

܀܀܀

ِجيُب لَِصَاليِت. ا الَصوُت وَهَو اآليِت". إن أَدُعوُه ِبإمِياٍن يَستَ اَل ِفيِه املَعَمَداُن: "أَن قَ

܀܀܀

اِت. ا بالِهبَ يًّ ِغيُث ِباآلهاِت: إذا ِشئَت يا يَُسوُع يا َغِن اَل األَبرَْص، ثُمَّ رَاَح يَستَ قَ

܀܀܀

ْهرِي َوإِرَجاِعي لِلَحياِة. أَشُدو الُشكَر وَالتَسِبيَح يف َحيايِت وََماَميِت. َك الُقدرَة عىل طُ لَ

܀܀܀

ايِت. ْن آيَه ِمْن آيَ اطُهر َحاًال وَكُ َقد ِشئُت فَ َمَساِت: لَ أَرَقِّ اللَ ُد الرَبِّ ِب ُه يَ تْ أََجابَ فَ

  (من صلوات صباح أحد األبرص، صالة الفرض األنطو�، زمن ا�صوم ا�كبري)

المزمور ٦/ ١-١٠
وََّة يل  قُ يا رَبِّ فال  إِرَحْمني  ܀  تُؤَدِّبْني  تَُوبِّْخني ويف ُسخِطَك ال  ، ال  ا رَبِّ ِي يف َغضِبَك،  ܀ 

ثريًا. وأَنَت يا رَبِّ فإِىل َمتى؟  َربَت كَ ، فإِنَّ ِعظامي قد تَزَعزََعت ܀ ونَْفَيس اْضطَ واْشِفني يا رَبِّ

܀ ُعْد يا رَبِّ ونجِّ نَْفيس وألَجِل رَحَمِتَك َخلِّْصني ܀ فإِنَّه لَيَس يف املَوِت َمن يَذكرَك. وَمن يف 

ُل  لِّ ٍة أُْروي َرسيري وِبدموعي أُب يلَ لِّ لَ َمثْوى األَمواِت يَحَمُدَك؟ ܀ قد تَِعبُت ِمن تََنهُّدي يف كُ

ِة اآلَثام  َعلَ يُكم َعنِّي يا َجميَع فَ َل الَغمُّ َعيني وَهرِْمُت بَنَي َجميعِ ُمضاِيقيَّ ܀ إِلَ ِفرايش ܀ أَكَ

لآلِب  املجُد  ܀  يَتقبُل َصاليت  الرَّبُّ  تََرضُّعي.  الرَّبُّ  َسِمَع  ܀  بُكايئ  َصوَت  سِمَع  الرَّبَّ  فإنَّ 

واالبِن والرُّوِح الُقُدِس، ِمَن اآلَن وإىل أبِد اآلِبِدين. آمني.

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

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

ِمْن رسالة اليوم (روم ١٢/٦-٢٣)

أَْعَضاءَكُم  تَْجَعلُوا  َشَهَواتِِه. َوال  فَتُطيُعوا  الاَْمئِت،  بَْعُد يف َجَسِدكُُم  الَْخطيئَُة  مَتْلَِكنَّ  " ال 

بنَْيِ األَْمَوات، واْجَعلُوا  ِمْن  قَاُموا  أَنُْفَسُكم للِه كَأَْحيَاٍء  بُوا  قَرِّ بَْل  لِلَخِطيئَة،  ِسالََح ظُلٍْم 

ِبرٍّ لله." أَْعَضاءَكُم ِسالَح 

     
١٢٥           

  

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

(مر ٣٥/١-٤٥)

ِحَق  ْفر، وأََخَذ يَُصيلِّ ُهَناك. ولَ وِع الَفْجر، فَخرََج وذََهَب إِىل َمَكاٍن قَ لُ َل طُ بْ اَم يَُسوُع قَ قَ

إِىل  َنْذَهْب  «لِ ُهم:  لَ ونََك». فقاَل  بُ لُ يَطْ َجِميُع  «أَلْ ُه:  لَ وا  َقالُ فَ َمَعُه، ووََجُدوُه  ِسْمَعاُن وَالَّذين  ِه  ِب

يل،  لِّ الَجلِ إيِنِّ لِهَذا َخرَْجُت». وَساَر يف كُ َ ُهَناَك أَيًْضا، فَ َمَكاٍن آَخر، إِىل الُقرَى املَُجاِورَة، ألُبَرشِّ

َت  ُه: «إِْن ِشئْ اَل لَ ه، فَجثَا وقَ يْ ُل إِلَ وَسَّ تَ اِطني. وأَتَاُه أَبْرَُص يَ رُُد الَشيَ ْكِرُز يف َمَجاِمِعِهم َويَطْ وُهَو يَ

ُهرْ!». ويف  اطْ ُت، فَ ْد ِشئْ ُه: «قَ اَل لَ َمَسُه وقَ َدُه ولَ َن يَُسوُع وَمدَّ يَ َحنَّ َريِن!». فتَ هِّ اِدٌر أَْن تُطَ أَنَْت قَ فَ

أََحًدا  تُْخِربْ  ُه: «أُنْظُرْ، ال  لَ ُه َحاالً، وقاَل  يَُسوُع وَرصَفَ َهرَُه  تَ انْ فَ ُهرَ.  طَ فَ ُه الَربَص،  َعْن الَحاِل زَاَل 

ا  ُهم». أَمَّ ِه ُموَىس، َشَهادًَة لَ َر ِب ْهرَِك َما أََم ْم َعْن طُ دِّ َكاِهن، وَقَ لْ ْفَسَك لِ ِل اذَْهْب وَأَِر نَ ِبَيشء، بَ

ْدُخَل إِىل  اِدرًا أَْن يَ ُعْد قَ ْم يَ ِذيُع الَخَرب، َحتَّى إِنَّ يَُسوَع لَ ِه ويُ أَْعَىل َصوْتِ َناِدي ِب َدأَ يُ َخرََج وبَ ُهَو فَ

لِّ  ِه ِمْن كُ يْ أْتُوَن إِلَ َن ُمْقِفرَة، وكاَن الَناُس يَ ِقيُم يف الَخارِج، يف أََماكِ ْل كاَن يُ ة، بَ يَ ٍة َعالنِ َمِديَن

َمَكان.

بعُض األفكاِر للتأّمِل (الخوري شادي بو حبيب)
يف مطلعِ األسبوِع الثَّاين مَن الّصوِم الكبريِ، تضُع الكنيسُة أمامنا نصَّ إنجيِل شفاِء االبرِص. 

من  الّداخيل  الّشفاِء  نحَو  صوَمنا  ُه  توجِّ الّتي  األفكاِر  من  يكفي  ما  ِص  النَّ هذا  ويعطينا 

نا نحَو امللكوِت". "الربِص الروحّي "الذي يعيُق تقدُّم مسريتِ

ل ببعض النقاط يف هذا األسبوع: من املُفيد أن نتأمَّ

يدعونا  ما  وهذا  واألفعاِل  باألقواِل   َ ليبرشِّ املجاورِة"  "القرى  إىل  القفِر  من  يخرُج  يسوُع   -

للخروجِ ِمَن "القفرِ" أو الّصحراِء لنكوَن يف حضِن كنيسٍة نلتقي من خاللِها الجامعَة 

نا الّروحيِة. التي تعطينا االنتعاَش الالزَم ملسريتِ

ه ومرَضه وشقاءَه، وهنا الّدعوُة لُنلقَي عىل الرّبِّ هموَمنا  - يأيت األبرُص إىل يسوَع حامالً تعبَ

وخطايانا فهو الّشايف الوحيُد لكلِّ أمراِضنا، روحيًة كانْت أم جسديًة.

رين"، وهذا ما يزيُدنا  ه "إْن شئَت فأنَت قادٌر أن تُطهِّ - األبرُص واثٌق من قدرِة الرَّبِّ عىل شفائِ

نا. قناعًة بقدرِة يسوَع الفاعلِة لنلقَي عليه همَّ

- "ومدَّ يسوُع يَده وملَسه"، كم من مرّة يلِمُسنا يسوُع بقوَّة كالِمه، وحضوِر جسِده الفاِعِل، أال 

تَلّقينا هذا الّلمَس بإمياٍن فاعٍل يدخُل بقَوٍَّة إىل أعامِقنا ويشفينا؟

ا ويقيُمنا من وهدة  - "ويف الحاِل زاَل عنه الربُص"، إنَّ عمَل الرَّبِّ يعمُل فينا فورًا ويحّررُن

الخطيئِة. يسوُع يشفينا ال باإلكثاِر يف الحركاِت بل "ببساطِة القادِر ورأفِة املُخلِّص".

- "إذهْب وأِر نفَسك للكاهنِ"، تبقى الكنيسُة بفعِل قوَِّة الكهنوِت هي املُكّمُل لعمِل يسوَع 

اِم املسيحِ ليساعدونا للعبوِر إىل  وبِة واللُّجوِء إىل خدَّ فينا، وهذا ما يدفُعنا للوثوِق برسِّ التّ

مْن  دمعٍة  كلَّ  اللُه  "فيمسَح  األملَ  ا  عنَّ يزيُل  الذي  الّنعمِة  موِطن  إىل  الرُّوحي،  الّسالم 

نا"(رؤيا ٢١، ٤). عيونِ

ه ويُذيُع الخربَ"، إنَّ ترصَُّف األبرِص يدعونا للّشهادِة  - "أّما هو فخرَج وبدأَ يُنادي بأعىل صوتِ

ِة  نا بل نُصبُح ُمبّرشين وأصواتًا صارخًة يف بريَّ نا، فال ننطوي عىل ذواتِ لعمِل الرِّب يف حياتِ

هذا العاملِ. نُصبُح شهودًا حقيقيّني ننُرش حناَن الرَّبَّ يف عامٍل مجروحٍ هو بأمسِّ الحاجِة 

لرحمِة الرَّبِّ الفاعلِة والقادرِة.

يف زمِن الّصوِم هذا، نحُن بأمسِّ الحاجِة لنعيَش اختباَر األبرِص فنحوَِّل صوَمنا وصالتَنا 

ُدًما نحَو القيامِة املجيدِة ونُضحي أبناًء حقيقيّني لآلِب  نا إىل وسيلٍة فّعالٍة لنسرَي قُ تَ وَصَدقَ

ِة األبناِء ونُذيُع بُرشى الخالِص. ُع بحريَّ الّساموي نتمتّ

فرتة صمت وتأّمل (...)

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

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

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

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

رعيّتك، وكّل املوىت. 

َدّي الرّب (...) َنَضع نَوايانا بني يَ فرتة صمت لِ

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

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

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

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

نْي.  ْعلَ إتْرََحِم 

(إرَحمنا)

(٣ مّرات)

ارَحْمَنا، نا  ربَّ يا 

َوارَحمَنا، ينا  َعلَ أَشِفْق  نا  َربَّ يا 

َوارَحمَنا، ا  َن ِجبْ استَ َنا  َربَّ يا 

َوارَحمَنا. ا  َن لَِنجَدتِ مَّ  وَهلُ تََقبَّل َصالتَنا  نا  َربَّ يا 

أبانا الّذي يف الّسٰموات (...)

تَدبريَِك الخالِيصِّ شفيَت ِجنَسنا البرشيَّ ِمْن بَرَِص الَخطيئة،  أيُّها املسيُح إلُهنا، يا َمن ِب

يرَة،  الِرشِّ األفكاِر  من  َضامئرَنا  ْر  هِّ طَ وس.  الُقدُّ ِبروِحَك  نفوَسنا  وقّدْس  صالتَنا،  ْل  إقبَ

عَمِتَك الغزيرة، ونرفَع إليَك  ا ِمن بَرَِص الَخطيئة، ليك نَشُكرََك مع األبرَِص عىل نِ وأجسادَن

وس، إىل األبد. املَجَد وإىل أبيَك وروِحَك الُقدُّ

(من صلوات �ساء أحد األبرص، زمن ا�صوم ا�كبري - ا�كسليك)

ترتيلة الختام
أبِت إيّن أَُسلُِّم لََك َذايِت

ٌر لََك. َعلَت يِب فأنا شاكِ لَّ ما تشاء، وََمهاَم فَ افَعل يِب كُ َك ذايِت، فَ ُم لَ  أَبَِت إينِّ أَُسلِّ

ِعدٌّ لُِكلِّ يشء وَأَرتَِيض ِبُكلِّ يشء. إيّن ُمستَ

ِقَك. ٌة أُخرى يا إلهي ِسوَى أن تَكُمَل إرادتُك ِيفَّ َويف َجميعِ خالئِ ليس يل رَغبَ

، أليّن  لِبي ِمَن الُحبِّ َك يا إلهي، ِبُكلِّ ما ِيف قَ َها لَ بُ ودُِع ُروِحي بَنَي يَديك، وَأََه إيّن أَستَ

ُب ِمنِّي أن أََهَب نَفيس، أن أُوِدَعها بنَي يَديك، من دون َمِقياس  َك، وَِألَنَّ الُحبَّ يتطلَّ أُِحبُّ

َقٍة ال َحدَّ لها، ألنَّك أيب. ِث َوِب

܀܀܀



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

وذ،  بُ املَن األَبرََص  َقدَت  افتَ اَم  كَ ِنعَمِتَك  ِب ا  ِقدنَ إفتَ اللهم 

ُقوَم  وَنَ آثَاِمَنا  ِمْن  َر  َنطَه فَ وس  الُقدُّ ُروُحَك  يَنا  َعلَ ِحلَّ  يَ وَل

ِمنَي  َق ِبَحمِدَك بِشفاٍه طاِهرٍَة ُمَقدِّ أَماَمك ِبَال لَوم، وَننطُ

وِس إىل األَبَد. آمني. يَك َوُروِحَك الُقدُّ َك وَِألَِب َساِبيح لَ التَ

(من صلوات صباح أحد األبرص – صالة املؤمن ٢)

المزمور ٥١
ِثريًا ِمن إمِْثي  ِتَك اْمُح َمآمِثِي ܀ إغِسلِني كَ ِمثِل كَرثَِة رأفَ َعِظيِم رَحَمِتَك وَكَ إِرَحْمني يا أَللُه كَ

يَك وَحَدَك  لِّ حنْي ܀ إِلَ اياي أَمامي يف كُ ْرين ܀ ألينِّ أنَا عارٌِف ِبآثاِمي وََخطَ هِّ وِمن َخطيئَتي طَ

َذا  َمِتَك ܀ هاءَنَ اَمَك َصنعُت ܀ لَِكياَم تَصُدَق يف أَقوالَِك وَتَغلَُب يف ُمحاكَ َخِطئُت والَرشّ قُدَّ

الَحقَّ وَأَوَضْحَت ِيل َغوَاِمَض  َت  بْ أَْحبَ ْد  قَ ِألَنََّك  ܀  ي  أُمِّ َدتِْني  وَلَ ايا  َوِبالَخطَ ُحِبَل يِب  ِباآلثاِم 

܀ الثَلج  ِمَن  أَكرَثَ  أَبيَضُّ  فَ ِني  وَتَغِسلُ أَطُهر  فَ بالُزوىف  تَنِضُحِني  ܀  َك  ورَاتِ وََمستُ ِحكَمِتَك 

لَّ  اَي وَاْمُح كُ ايَ ة ܀ إِرصِْف وَجَهَك َعن َخطَ اِمَي الَذلِيلَ تَجَذُل ِعظَ ورًا َوبَهَجًة فَ تُسِمُعِني ُرسُ

رَْحِني ِمْن  د يف أَحَشايِئ ܀ ال تَطْ ِقياًم َجدِّ ا اخلُق ِيفَّ يا ألله َوُروًحا ُمستَ ِقيًّ ا نَ لبً َمآمِثِي ܀ قَ

رِئاِيسٍّ  ُروٍح  َوِب َخَالِصَك  بَهَجَة  إمَنْحِني  ܀  ي  ِمنِّ تَنزِعُه  ال  وَس  الُقدُّ َوُروَحَك  وَجِهَك  اِم  أََم

نُت  َقْد كُ و آثَرَْت الَذِبيَحَة لَ تَسِبَحِتَك ܀ ِألَنََّك لَ ِمي ِب يُخِربَ فَ يَّ لِ ْح َشَفتَ اعُضديِن ܀ يا ربُّ افتَ

ُع  َقلُب املُتََخشِّ الَذِبيَحُة للِه ُروٌح ُمنَسِحق ܀ أَل َك َما تَُرسُّ ِباملُحرَقَات فَ ِكنَّ اآلَن أُعِطي ܀ وَلَ

ُه الله ܀ أَملَجُد لآلِب واالبِن والرُّوِح الُقُدس، ِمَن اآلَن وإىل األبد. آمني.  وَاِضُع ال يَرذُل املُتَ
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ترتيلة األحد
لحن ُسوِغيُتا (قّدوس قّدوس قّدوس الله)

َو الَشاِيف لِألَمرَاِض وَالعاَهاِت. َها يَُسوُع الناِرصِيُّ َورَُسوُل الَساَمواِت، آٍت نَْحوِي وَُه

܀܀܀

ِجيُب لَِصَاليِت. ا الَصوُت وَهَو اآليِت". إن أَدُعوُه ِبإمِياٍن يَستَ اَل ِفيِه املَعَمَداُن: "أَن قَ

܀܀܀

اِت. ا بالِهبَ يًّ ِغيُث ِباآلهاِت: إذا ِشئَت يا يَُسوُع يا َغِن اَل األَبرَْص، ثُمَّ رَاَح يَستَ قَ

܀܀܀

ْهرِي َوإِرَجاِعي لِلَحياِة. أَشُدو الُشكَر وَالتَسِبيَح يف َحيايِت وََماَميِت. َك الُقدرَة عىل طُ لَ

܀܀܀

ايِت. ْن آيَه ِمْن آيَ اطُهر َحاًال وَكُ َقد ِشئُت فَ َمَساِت: لَ أَرَقِّ اللَ ُد الرَبِّ ِب ُه يَ تْ أََجابَ فَ

  (من صلوات صباح أحد األبرص، صالة الفرض األنطو�، زمن ا�صوم ا�كبري)

المزمور ٦/ ١-١٠
وََّة يل  قُ يا رَبِّ فال  إِرَحْمني  ܀  تُؤَدِّبْني  تَُوبِّْخني ويف ُسخِطَك ال  ، ال  ا رَبِّ ِي يف َغضِبَك،  ܀ 

ثريًا. وأَنَت يا رَبِّ فإِىل َمتى؟  َربَت كَ ، فإِنَّ ِعظامي قد تَزَعزََعت ܀ ونَْفَيس اْضطَ واْشِفني يا رَبِّ

܀ ُعْد يا رَبِّ ونجِّ نَْفيس وألَجِل رَحَمِتَك َخلِّْصني ܀ فإِنَّه لَيَس يف املَوِت َمن يَذكرَك. وَمن يف 

ُل  لِّ ٍة أُْروي َرسيري وِبدموعي أُب يلَ لِّ لَ َمثْوى األَمواِت يَحَمُدَك؟ ܀ قد تَِعبُت ِمن تََنهُّدي يف كُ

ِة اآلَثام  َعلَ يُكم َعنِّي يا َجميَع فَ َل الَغمُّ َعيني وَهرِْمُت بَنَي َجميعِ ُمضاِيقيَّ ܀ إِلَ ِفرايش ܀ أَكَ

لآلِب  املجُد  ܀  يَتقبُل َصاليت  الرَّبُّ  تََرضُّعي.  الرَّبُّ  َسِمَع  ܀  بُكايئ  َصوَت  سِمَع  الرَّبَّ  فإنَّ 

واالبِن والرُّوِح الُقُدِس، ِمَن اآلَن وإىل أبِد اآلِبِدين. آمني.

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

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

ِمْن رسالة اليوم (روم ١٢/٦-٢٣)

أَْعَضاءَكُم  تَْجَعلُوا  َشَهَواتِِه. َوال  فَتُطيُعوا  الاَْمئِت،  بَْعُد يف َجَسِدكُُم  الَْخطيئَُة  مَتْلَِكنَّ  " ال 

بنَْيِ األَْمَوات، واْجَعلُوا  ِمْن  قَاُموا  أَنُْفَسُكم للِه كَأَْحيَاٍء  بُوا  قَرِّ بَْل  لِلَخِطيئَة،  ِسالََح ظُلٍْم 

ِبرٍّ لله." أَْعَضاءَكُم ِسالَح 

     
١٢٥           

  

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

(مر ٣٥/١-٤٥)

ِحَق  ْفر، وأََخَذ يَُصيلِّ ُهَناك. ولَ وِع الَفْجر، فَخرََج وذََهَب إِىل َمَكاٍن قَ لُ َل طُ بْ اَم يَُسوُع قَ قَ

إِىل  َنْذَهْب  «لِ ُهم:  لَ ونََك». فقاَل  بُ لُ يَطْ َجِميُع  «أَلْ ُه:  لَ وا  َقالُ فَ َمَعُه، ووََجُدوُه  ِسْمَعاُن وَالَّذين  ِه  ِب

يل،  لِّ الَجلِ إيِنِّ لِهَذا َخرَْجُت». وَساَر يف كُ َ ُهَناَك أَيًْضا، فَ َمَكاٍن آَخر، إِىل الُقرَى املَُجاِورَة، ألُبَرشِّ

َت  ُه: «إِْن ِشئْ اَل لَ ه، فَجثَا وقَ يْ ُل إِلَ وَسَّ تَ اِطني. وأَتَاُه أَبْرَُص يَ رُُد الَشيَ ْكِرُز يف َمَجاِمِعِهم َويَطْ وُهَو يَ

ُهرْ!». ويف  اطْ ُت، فَ ْد ِشئْ ُه: «قَ اَل لَ َمَسُه وقَ َدُه ولَ َن يَُسوُع وَمدَّ يَ َحنَّ َريِن!». فتَ هِّ اِدٌر أَْن تُطَ أَنَْت قَ فَ

أََحًدا  تُْخِربْ  ُه: «أُنْظُرْ، ال  لَ ُه َحاالً، وقاَل  يَُسوُع وَرصَفَ َهرَُه  تَ انْ فَ ُهرَ.  طَ فَ ُه الَربَص،  َعْن الَحاِل زَاَل 

ا  ُهم». أَمَّ ِه ُموَىس، َشَهادًَة لَ َر ِب ْهرَِك َما أََم ْم َعْن طُ دِّ َكاِهن، وَقَ لْ ْفَسَك لِ ِل اذَْهْب وَأَِر نَ ِبَيشء، بَ

ْدُخَل إِىل  اِدرًا أَْن يَ ُعْد قَ ْم يَ ِذيُع الَخَرب، َحتَّى إِنَّ يَُسوَع لَ ِه ويُ أَْعَىل َصوْتِ َناِدي ِب َدأَ يُ َخرََج وبَ ُهَو فَ

لِّ  ِه ِمْن كُ يْ أْتُوَن إِلَ َن ُمْقِفرَة، وكاَن الَناُس يَ ِقيُم يف الَخارِج، يف أََماكِ ْل كاَن يُ ة، بَ يَ ٍة َعالنِ َمِديَن

َمَكان.

بعُض األفكاِر للتأّمِل (الخوري شادي بو حبيب)
يف مطلعِ األسبوِع الثَّاين مَن الّصوِم الكبريِ، تضُع الكنيسُة أمامنا نصَّ إنجيِل شفاِء االبرِص. 

من  الّداخيل  الّشفاِء  نحَو  صوَمنا  ُه  توجِّ الّتي  األفكاِر  من  يكفي  ما  ِص  النَّ هذا  ويعطينا 

نا نحَو امللكوِت". "الربِص الروحّي "الذي يعيُق تقدُّم مسريتِ

ل ببعض النقاط يف هذا األسبوع: من املُفيد أن نتأمَّ

يدعونا  ما  وهذا  واألفعاِل  باألقواِل   َ ليبرشِّ املجاورِة"  "القرى  إىل  القفِر  من  يخرُج  يسوُع   -

للخروجِ ِمَن "القفرِ" أو الّصحراِء لنكوَن يف حضِن كنيسٍة نلتقي من خاللِها الجامعَة 

نا الّروحيِة. التي تعطينا االنتعاَش الالزَم ملسريتِ

ه ومرَضه وشقاءَه، وهنا الّدعوُة لُنلقَي عىل الرّبِّ هموَمنا  - يأيت األبرُص إىل يسوَع حامالً تعبَ

وخطايانا فهو الّشايف الوحيُد لكلِّ أمراِضنا، روحيًة كانْت أم جسديًة.

رين"، وهذا ما يزيُدنا  ه "إْن شئَت فأنَت قادٌر أن تُطهِّ - األبرُص واثٌق من قدرِة الرَّبِّ عىل شفائِ

نا. قناعًة بقدرِة يسوَع الفاعلِة لنلقَي عليه همَّ

- "ومدَّ يسوُع يَده وملَسه"، كم من مرّة يلِمُسنا يسوُع بقوَّة كالِمه، وحضوِر جسِده الفاِعِل، أال 

تَلّقينا هذا الّلمَس بإمياٍن فاعٍل يدخُل بقَوٍَّة إىل أعامِقنا ويشفينا؟

ا ويقيُمنا من وهدة  - "ويف الحاِل زاَل عنه الربُص"، إنَّ عمَل الرَّبِّ يعمُل فينا فورًا ويحّررُن

الخطيئِة. يسوُع يشفينا ال باإلكثاِر يف الحركاِت بل "ببساطِة القادِر ورأفِة املُخلِّص".

- "إذهْب وأِر نفَسك للكاهنِ"، تبقى الكنيسُة بفعِل قوَِّة الكهنوِت هي املُكّمُل لعمِل يسوَع 

اِم املسيحِ ليساعدونا للعبوِر إىل  وبِة واللُّجوِء إىل خدَّ فينا، وهذا ما يدفُعنا للوثوِق برسِّ التّ

مْن  دمعٍة  كلَّ  اللُه  "فيمسَح  األملَ  ا  عنَّ يزيُل  الذي  الّنعمِة  موِطن  إىل  الرُّوحي،  الّسالم 

نا"(رؤيا ٢١، ٤). عيونِ

ه ويُذيُع الخربَ"، إنَّ ترصَُّف األبرِص يدعونا للّشهادِة  - "أّما هو فخرَج وبدأَ يُنادي بأعىل صوتِ

ِة  نا بل نُصبُح ُمبّرشين وأصواتًا صارخًة يف بريَّ نا، فال ننطوي عىل ذواتِ لعمِل الرِّب يف حياتِ

هذا العاملِ. نُصبُح شهودًا حقيقيّني ننُرش حناَن الرَّبَّ يف عامٍل مجروحٍ هو بأمسِّ الحاجِة 

لرحمِة الرَّبِّ الفاعلِة والقادرِة.

يف زمِن الّصوِم هذا، نحُن بأمسِّ الحاجِة لنعيَش اختباَر األبرِص فنحوَِّل صوَمنا وصالتَنا 

ُدًما نحَو القيامِة املجيدِة ونُضحي أبناًء حقيقيّني لآلِب  نا إىل وسيلٍة فّعالٍة لنسرَي قُ تَ وَصَدقَ

ِة األبناِء ونُذيُع بُرشى الخالِص. ُع بحريَّ الّساموي نتمتّ

فرتة صمت وتأّمل (...)

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

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

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

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

رعيّتك، وكّل املوىت. 

َدّي الرّب (...) َنَضع نَوايانا بني يَ فرتة صمت لِ

أحد شفاء األبرص

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

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

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

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

نْي.  ْعلَ إتْرََحِم 

(إرَحمنا)

(٣ مّرات)

ارَحْمَنا، نا  ربَّ يا 

َوارَحمَنا، ينا  َعلَ أَشِفْق  نا  َربَّ يا 

َوارَحمَنا، ا  َن ِجبْ استَ َنا  َربَّ يا 

َوارَحمَنا. ا  َن لَِنجَدتِ مَّ  وَهلُ تََقبَّل َصالتَنا  نا  َربَّ يا 

أبانا الّذي يف الّسٰموات (...)

تَدبريَِك الخالِيصِّ شفيَت ِجنَسنا البرشيَّ ِمْن بَرَِص الَخطيئة،  أيُّها املسيُح إلُهنا، يا َمن ِب

يرَة،  الِرشِّ األفكاِر  من  َضامئرَنا  ْر  هِّ طَ وس.  الُقدُّ ِبروِحَك  نفوَسنا  وقّدْس  صالتَنا،  ْل  إقبَ

عَمِتَك الغزيرة، ونرفَع إليَك  ا ِمن بَرَِص الَخطيئة، ليك نَشُكرََك مع األبرَِص عىل نِ وأجسادَن

وس، إىل األبد. املَجَد وإىل أبيَك وروِحَك الُقدُّ

(من صلوات �ساء أحد األبرص، زمن ا�صوم ا�كبري - ا�كسليك)

ترتيلة الختام
أبِت إيّن أَُسلُِّم لََك َذايِت

ٌر لََك. َعلَت يِب فأنا شاكِ لَّ ما تشاء، وََمهاَم فَ افَعل يِب كُ َك ذايِت، فَ ُم لَ  أَبَِت إينِّ أَُسلِّ

ِعدٌّ لُِكلِّ يشء وَأَرتَِيض ِبُكلِّ يشء. إيّن ُمستَ

ِقَك. ٌة أُخرى يا إلهي ِسوَى أن تَكُمَل إرادتُك ِيفَّ َويف َجميعِ خالئِ ليس يل رَغبَ

، أليّن  لِبي ِمَن الُحبِّ َك يا إلهي، ِبُكلِّ ما ِيف قَ َها لَ بُ ودُِع ُروِحي بَنَي يَديك، وَأََه إيّن أَستَ

ُب ِمنِّي أن أََهَب نَفيس، أن أُوِدَعها بنَي يَديك، من دون َمِقياس  َك، وَِألَنَّ الُحبَّ يتطلَّ أُِحبُّ

َقٍة ال َحدَّ لها، ألنَّك أيب. ِث َوِب

܀܀܀



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

وذ،  بُ املَن األَبرََص  َقدَت  افتَ اَم  كَ ِنعَمِتَك  ِب ا  ِقدنَ إفتَ اللهم 

ُقوَم  وَنَ آثَاِمَنا  ِمْن  َر  َنطَه فَ وس  الُقدُّ ُروُحَك  يَنا  َعلَ ِحلَّ  يَ وَل

ِمنَي  َق ِبَحمِدَك بِشفاٍه طاِهرٍَة ُمَقدِّ أَماَمك ِبَال لَوم، وَننطُ

وِس إىل األَبَد. آمني. يَك َوُروِحَك الُقدُّ َك وَِألَِب َساِبيح لَ التَ

(من صلوات صباح أحد األبرص – صالة املؤمن ٢)

المزمور ٥١
ِثريًا ِمن إمِْثي  ِتَك اْمُح َمآمِثِي ܀ إغِسلِني كَ ِمثِل كَرثَِة رأفَ َعِظيِم رَحَمِتَك وَكَ إِرَحْمني يا أَللُه كَ

يَك وَحَدَك  لِّ حنْي ܀ إِلَ اياي أَمامي يف كُ ْرين ܀ ألينِّ أنَا عارٌِف ِبآثاِمي وََخطَ هِّ وِمن َخطيئَتي طَ

َذا  َمِتَك ܀ هاءَنَ اَمَك َصنعُت ܀ لَِكياَم تَصُدَق يف أَقوالَِك وَتَغلَُب يف ُمحاكَ َخِطئُت والَرشّ قُدَّ

الَحقَّ وَأَوَضْحَت ِيل َغوَاِمَض  َت  بْ أَْحبَ ْد  قَ ِألَنََّك  ܀  ي  أُمِّ َدتِْني  وَلَ ايا  َوِبالَخطَ ُحِبَل يِب  ِباآلثاِم 

܀ الثَلج  ِمَن  أَكرَثَ  أَبيَضُّ  فَ ِني  وَتَغِسلُ أَطُهر  فَ بالُزوىف  تَنِضُحِني  ܀  َك  ورَاتِ وََمستُ ِحكَمِتَك 

لَّ  اَي وَاْمُح كُ ايَ ة ܀ إِرصِْف وَجَهَك َعن َخطَ اِمَي الَذلِيلَ تَجَذُل ِعظَ ورًا َوبَهَجًة فَ تُسِمُعِني ُرسُ

رَْحِني ِمْن  د يف أَحَشايِئ ܀ ال تَطْ ِقياًم َجدِّ ا اخلُق ِيفَّ يا ألله َوُروًحا ُمستَ ِقيًّ ا نَ لبً َمآمِثِي ܀ قَ

رِئاِيسٍّ  ُروٍح  َوِب َخَالِصَك  بَهَجَة  إمَنْحِني  ܀  ي  ِمنِّ تَنزِعُه  ال  وَس  الُقدُّ َوُروَحَك  وَجِهَك  اِم  أََم

نُت  َقْد كُ و آثَرَْت الَذِبيَحَة لَ تَسِبَحِتَك ܀ ِألَنََّك لَ ِمي ِب يُخِربَ فَ يَّ لِ ْح َشَفتَ اعُضديِن ܀ يا ربُّ افتَ

ُع  َقلُب املُتََخشِّ الَذِبيَحُة للِه ُروٌح ُمنَسِحق ܀ أَل َك َما تَُرسُّ ِباملُحرَقَات فَ ِكنَّ اآلَن أُعِطي ܀ وَلَ

ُه الله ܀ أَملَجُد لآلِب واالبِن والرُّوِح الُقُدس، ِمَن اآلَن وإىل األبد. آمني.  وَاِضُع ال يَرذُل املُتَ

anteliasdiocese.com

٤

ترتيلة األحد
لحن ُسوِغيُتا (قّدوس قّدوس قّدوس الله)

َو الَشاِيف لِألَمرَاِض وَالعاَهاِت. َها يَُسوُع الناِرصِيُّ َورَُسوُل الَساَمواِت، آٍت نَْحوِي وَُه

܀܀܀

ِجيُب لَِصَاليِت. ا الَصوُت وَهَو اآليِت". إن أَدُعوُه ِبإمِياٍن يَستَ اَل ِفيِه املَعَمَداُن: "أَن قَ

܀܀܀

اِت. ا بالِهبَ يًّ ِغيُث ِباآلهاِت: إذا ِشئَت يا يَُسوُع يا َغِن اَل األَبرَْص، ثُمَّ رَاَح يَستَ قَ

܀܀܀

ْهرِي َوإِرَجاِعي لِلَحياِة. أَشُدو الُشكَر وَالتَسِبيَح يف َحيايِت وََماَميِت. َك الُقدرَة عىل طُ لَ

܀܀܀

ايِت. ْن آيَه ِمْن آيَ اطُهر َحاًال وَكُ َقد ِشئُت فَ َمَساِت: لَ أَرَقِّ اللَ ُد الرَبِّ ِب ُه يَ تْ أََجابَ فَ

  (من صلوات صباح أحد األبرص، صالة الفرض األنطو�، زمن ا�صوم ا�كبري)

المزمور ٦/ ١-١٠
وََّة يل  قُ يا رَبِّ فال  إِرَحْمني  ܀  تُؤَدِّبْني  تَُوبِّْخني ويف ُسخِطَك ال  ، ال  ا رَبِّ ِي يف َغضِبَك،  ܀ 

ثريًا. وأَنَت يا رَبِّ فإِىل َمتى؟  َربَت كَ ، فإِنَّ ِعظامي قد تَزَعزََعت ܀ ونَْفَيس اْضطَ واْشِفني يا رَبِّ

܀ ُعْد يا رَبِّ ونجِّ نَْفيس وألَجِل رَحَمِتَك َخلِّْصني ܀ فإِنَّه لَيَس يف املَوِت َمن يَذكرَك. وَمن يف 

ُل  لِّ ٍة أُْروي َرسيري وِبدموعي أُب يلَ لِّ لَ َمثْوى األَمواِت يَحَمُدَك؟ ܀ قد تَِعبُت ِمن تََنهُّدي يف كُ

ِة اآلَثام  َعلَ يُكم َعنِّي يا َجميَع فَ َل الَغمُّ َعيني وَهرِْمُت بَنَي َجميعِ ُمضاِيقيَّ ܀ إِلَ ِفرايش ܀ أَكَ

لآلِب  املجُد  ܀  يَتقبُل َصاليت  الرَّبُّ  تََرضُّعي.  الرَّبُّ  َسِمَع  ܀  بُكايئ  َصوَت  سِمَع  الرَّبَّ  فإنَّ 

واالبِن والرُّوِح الُقُدِس، ِمَن اآلَن وإىل أبِد اآلِبِدين. آمني.

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

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

ِمْن رسالة اليوم (روم ١٢/٦-٢٣)

أَْعَضاءَكُم  تَْجَعلُوا  َشَهَواتِِه. َوال  فَتُطيُعوا  الاَْمئِت،  بَْعُد يف َجَسِدكُُم  الَْخطيئَُة  مَتْلَِكنَّ  " ال 

بنَْيِ األَْمَوات، واْجَعلُوا  ِمْن  قَاُموا  أَنُْفَسُكم للِه كَأَْحيَاٍء  بُوا  قَرِّ بَْل  لِلَخِطيئَة،  ِسالََح ظُلٍْم 

ِبرٍّ لله." أَْعَضاءَكُم ِسالَح 

     
١٢٥           

  

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

(مر ٣٥/١-٤٥)

ِحَق  ْفر، وأََخَذ يَُصيلِّ ُهَناك. ولَ وِع الَفْجر، فَخرََج وذََهَب إِىل َمَكاٍن قَ لُ َل طُ بْ اَم يَُسوُع قَ قَ

إِىل  َنْذَهْب  «لِ ُهم:  لَ ونََك». فقاَل  بُ لُ يَطْ َجِميُع  «أَلْ ُه:  لَ وا  َقالُ فَ َمَعُه، ووََجُدوُه  ِسْمَعاُن وَالَّذين  ِه  ِب

يل،  لِّ الَجلِ إيِنِّ لِهَذا َخرَْجُت». وَساَر يف كُ َ ُهَناَك أَيًْضا، فَ َمَكاٍن آَخر، إِىل الُقرَى املَُجاِورَة، ألُبَرشِّ

َت  ُه: «إِْن ِشئْ اَل لَ ه، فَجثَا وقَ يْ ُل إِلَ وَسَّ تَ اِطني. وأَتَاُه أَبْرَُص يَ رُُد الَشيَ ْكِرُز يف َمَجاِمِعِهم َويَطْ وُهَو يَ

ُهرْ!». ويف  اطْ ُت، فَ ْد ِشئْ ُه: «قَ اَل لَ َمَسُه وقَ َدُه ولَ َن يَُسوُع وَمدَّ يَ َحنَّ َريِن!». فتَ هِّ اِدٌر أَْن تُطَ أَنَْت قَ فَ

أََحًدا  تُْخِربْ  ُه: «أُنْظُرْ، ال  لَ ُه َحاالً، وقاَل  يَُسوُع وَرصَفَ َهرَُه  تَ انْ فَ ُهرَ.  طَ فَ ُه الَربَص،  َعْن الَحاِل زَاَل 

ا  ُهم». أَمَّ ِه ُموَىس، َشَهادًَة لَ َر ِب ْهرَِك َما أََم ْم َعْن طُ دِّ َكاِهن، وَقَ لْ ْفَسَك لِ ِل اذَْهْب وَأَِر نَ ِبَيشء، بَ

ْدُخَل إِىل  اِدرًا أَْن يَ ُعْد قَ ْم يَ ِذيُع الَخَرب، َحتَّى إِنَّ يَُسوَع لَ ِه ويُ أَْعَىل َصوْتِ َناِدي ِب َدأَ يُ َخرََج وبَ ُهَو فَ

لِّ  ِه ِمْن كُ يْ أْتُوَن إِلَ َن ُمْقِفرَة، وكاَن الَناُس يَ ِقيُم يف الَخارِج، يف أََماكِ ْل كاَن يُ ة، بَ يَ ٍة َعالنِ َمِديَن

َمَكان.

بعُض األفكاِر للتأّمِل (الخوري شادي بو حبيب)
يف مطلعِ األسبوِع الثَّاين مَن الّصوِم الكبريِ، تضُع الكنيسُة أمامنا نصَّ إنجيِل شفاِء االبرِص. 

من  الّداخيل  الّشفاِء  نحَو  صوَمنا  ُه  توجِّ الّتي  األفكاِر  من  يكفي  ما  ِص  النَّ هذا  ويعطينا 

نا نحَو امللكوِت". "الربِص الروحّي "الذي يعيُق تقدُّم مسريتِ

ل ببعض النقاط يف هذا األسبوع: من املُفيد أن نتأمَّ

يدعونا  ما  وهذا  واألفعاِل  باألقواِل   َ ليبرشِّ املجاورِة"  "القرى  إىل  القفِر  من  يخرُج  يسوُع   -

للخروجِ ِمَن "القفرِ" أو الّصحراِء لنكوَن يف حضِن كنيسٍة نلتقي من خاللِها الجامعَة 

نا الّروحيِة. التي تعطينا االنتعاَش الالزَم ملسريتِ

ه ومرَضه وشقاءَه، وهنا الّدعوُة لُنلقَي عىل الرّبِّ هموَمنا  - يأيت األبرُص إىل يسوَع حامالً تعبَ

وخطايانا فهو الّشايف الوحيُد لكلِّ أمراِضنا، روحيًة كانْت أم جسديًة.

رين"، وهذا ما يزيُدنا  ه "إْن شئَت فأنَت قادٌر أن تُطهِّ - األبرُص واثٌق من قدرِة الرَّبِّ عىل شفائِ

نا. قناعًة بقدرِة يسوَع الفاعلِة لنلقَي عليه همَّ

- "ومدَّ يسوُع يَده وملَسه"، كم من مرّة يلِمُسنا يسوُع بقوَّة كالِمه، وحضوِر جسِده الفاِعِل، أال 

تَلّقينا هذا الّلمَس بإمياٍن فاعٍل يدخُل بقَوٍَّة إىل أعامِقنا ويشفينا؟

ا ويقيُمنا من وهدة  - "ويف الحاِل زاَل عنه الربُص"، إنَّ عمَل الرَّبِّ يعمُل فينا فورًا ويحّررُن

الخطيئِة. يسوُع يشفينا ال باإلكثاِر يف الحركاِت بل "ببساطِة القادِر ورأفِة املُخلِّص".

- "إذهْب وأِر نفَسك للكاهنِ"، تبقى الكنيسُة بفعِل قوَِّة الكهنوِت هي املُكّمُل لعمِل يسوَع 

اِم املسيحِ ليساعدونا للعبوِر إىل  وبِة واللُّجوِء إىل خدَّ فينا، وهذا ما يدفُعنا للوثوِق برسِّ التّ

مْن  دمعٍة  كلَّ  اللُه  "فيمسَح  األملَ  ا  عنَّ يزيُل  الذي  الّنعمِة  موِطن  إىل  الرُّوحي،  الّسالم 

نا"(رؤيا ٢١، ٤). عيونِ

ه ويُذيُع الخربَ"، إنَّ ترصَُّف األبرِص يدعونا للّشهادِة  - "أّما هو فخرَج وبدأَ يُنادي بأعىل صوتِ

ِة  نا بل نُصبُح ُمبّرشين وأصواتًا صارخًة يف بريَّ نا، فال ننطوي عىل ذواتِ لعمِل الرِّب يف حياتِ

هذا العاملِ. نُصبُح شهودًا حقيقيّني ننُرش حناَن الرَّبَّ يف عامٍل مجروحٍ هو بأمسِّ الحاجِة 

لرحمِة الرَّبِّ الفاعلِة والقادرِة.

يف زمِن الّصوِم هذا، نحُن بأمسِّ الحاجِة لنعيَش اختباَر األبرِص فنحوَِّل صوَمنا وصالتَنا 

ُدًما نحَو القيامِة املجيدِة ونُضحي أبناًء حقيقيّني لآلِب  نا إىل وسيلٍة فّعالٍة لنسرَي قُ تَ وَصَدقَ

ِة األبناِء ونُذيُع بُرشى الخالِص. ُع بحريَّ الّساموي نتمتّ

فرتة صمت وتأّمل (...)

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

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

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

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

رعيّتك، وكّل املوىت. 

َدّي الرّب (...) َنَضع نَوايانا بني يَ فرتة صمت لِ

أحد شفاء األبرص

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

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

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

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

نْي.  ْعلَ إتْرََحِم 

(إرَحمنا)

(٣ مّرات)

ارَحْمَنا، نا  ربَّ يا 

َوارَحمَنا، ينا  َعلَ أَشِفْق  نا  َربَّ يا 

َوارَحمَنا، ا  َن ِجبْ استَ َنا  َربَّ يا 

َوارَحمَنا. ا  َن لَِنجَدتِ مَّ  وَهلُ تََقبَّل َصالتَنا  نا  َربَّ يا 

أبانا الّذي يف الّسٰموات (...)

تَدبريَِك الخالِيصِّ شفيَت ِجنَسنا البرشيَّ ِمْن بَرَِص الَخطيئة،  أيُّها املسيُح إلُهنا، يا َمن ِب

يرَة،  الِرشِّ األفكاِر  من  َضامئرَنا  ْر  هِّ طَ وس.  الُقدُّ ِبروِحَك  نفوَسنا  وقّدْس  صالتَنا،  ْل  إقبَ

عَمِتَك الغزيرة، ونرفَع إليَك  ا ِمن بَرَِص الَخطيئة، ليك نَشُكرََك مع األبرَِص عىل نِ وأجسادَن

وس، إىل األبد. املَجَد وإىل أبيَك وروِحَك الُقدُّ

(من صلوات �ساء أحد األبرص، زمن ا�صوم ا�كبري - ا�كسليك)

ترتيلة الختام
أبِت إيّن أَُسلُِّم لََك َذايِت

ٌر لََك. َعلَت يِب فأنا شاكِ لَّ ما تشاء، وََمهاَم فَ افَعل يِب كُ َك ذايِت، فَ ُم لَ  أَبَِت إينِّ أَُسلِّ

ِعدٌّ لُِكلِّ يشء وَأَرتَِيض ِبُكلِّ يشء. إيّن ُمستَ

ِقَك. ٌة أُخرى يا إلهي ِسوَى أن تَكُمَل إرادتُك ِيفَّ َويف َجميعِ خالئِ ليس يل رَغبَ

، أليّن  لِبي ِمَن الُحبِّ َك يا إلهي، ِبُكلِّ ما ِيف قَ َها لَ بُ ودُِع ُروِحي بَنَي يَديك، وَأََه إيّن أَستَ

ُب ِمنِّي أن أََهَب نَفيس، أن أُوِدَعها بنَي يَديك، من دون َمِقياس  َك، وَِألَنَّ الُحبَّ يتطلَّ أُِحبُّ

َقٍة ال َحدَّ لها، ألنَّك أيب. ِث َوِب

܀܀܀



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

وذ،  بُ املَن األَبرََص  َقدَت  افتَ اَم  كَ ِنعَمِتَك  ِب ا  ِقدنَ إفتَ اللهم 

ُقوَم  وَنَ آثَاِمَنا  ِمْن  َر  َنطَه فَ وس  الُقدُّ ُروُحَك  يَنا  َعلَ ِحلَّ  يَ وَل

ِمنَي  َق ِبَحمِدَك بِشفاٍه طاِهرٍَة ُمَقدِّ أَماَمك ِبَال لَوم، وَننطُ

وِس إىل األَبَد. آمني. يَك َوُروِحَك الُقدُّ َك وَِألَِب َساِبيح لَ التَ

(من صلوات صباح أحد األبرص – صالة املؤمن ٢)

المزمور ٥١
ِثريًا ِمن إمِْثي  ِتَك اْمُح َمآمِثِي ܀ إغِسلِني كَ ِمثِل كَرثَِة رأفَ َعِظيِم رَحَمِتَك وَكَ إِرَحْمني يا أَللُه كَ

يَك وَحَدَك  لِّ حنْي ܀ إِلَ اياي أَمامي يف كُ ْرين ܀ ألينِّ أنَا عارٌِف ِبآثاِمي وََخطَ هِّ وِمن َخطيئَتي طَ

َذا  َمِتَك ܀ هاءَنَ اَمَك َصنعُت ܀ لَِكياَم تَصُدَق يف أَقوالَِك وَتَغلَُب يف ُمحاكَ َخِطئُت والَرشّ قُدَّ

الَحقَّ وَأَوَضْحَت ِيل َغوَاِمَض  َت  بْ أَْحبَ ْد  قَ ِألَنََّك  ܀  ي  أُمِّ َدتِْني  وَلَ ايا  َوِبالَخطَ ُحِبَل يِب  ِباآلثاِم 

܀ الثَلج  ِمَن  أَكرَثَ  أَبيَضُّ  فَ ِني  وَتَغِسلُ أَطُهر  فَ بالُزوىف  تَنِضُحِني  ܀  َك  ورَاتِ وََمستُ ِحكَمِتَك 

لَّ  اَي وَاْمُح كُ ايَ ة ܀ إِرصِْف وَجَهَك َعن َخطَ اِمَي الَذلِيلَ تَجَذُل ِعظَ ورًا َوبَهَجًة فَ تُسِمُعِني ُرسُ

رَْحِني ِمْن  د يف أَحَشايِئ ܀ ال تَطْ ِقياًم َجدِّ ا اخلُق ِيفَّ يا ألله َوُروًحا ُمستَ ِقيًّ ا نَ لبً َمآمِثِي ܀ قَ

رِئاِيسٍّ  ُروٍح  َوِب َخَالِصَك  بَهَجَة  إمَنْحِني  ܀  ي  ِمنِّ تَنزِعُه  ال  وَس  الُقدُّ َوُروَحَك  وَجِهَك  اِم  أََم

نُت  َقْد كُ و آثَرَْت الَذِبيَحَة لَ تَسِبَحِتَك ܀ ِألَنََّك لَ ِمي ِب يُخِربَ فَ يَّ لِ ْح َشَفتَ اعُضديِن ܀ يا ربُّ افتَ

ُع  َقلُب املُتََخشِّ الَذِبيَحُة للِه ُروٌح ُمنَسِحق ܀ أَل َك َما تَُرسُّ ِباملُحرَقَات فَ ِكنَّ اآلَن أُعِطي ܀ وَلَ

ُه الله ܀ أَملَجُد لآلِب واالبِن والرُّوِح الُقُدس، ِمَن اآلَن وإىل األبد. آمني.  وَاِضُع ال يَرذُل املُتَ

ترتيلة األحد
لحن ُسوِغيُتا (قّدوس قّدوس قّدوس الله)

َو الَشاِيف لِألَمرَاِض وَالعاَهاِت. َها يَُسوُع الناِرصِيُّ َورَُسوُل الَساَمواِت، آٍت نَْحوِي وَُه

܀܀܀

ِجيُب لَِصَاليِت. ا الَصوُت وَهَو اآليِت". إن أَدُعوُه ِبإمِياٍن يَستَ اَل ِفيِه املَعَمَداُن: "أَن قَ

܀܀܀

اِت. ا بالِهبَ يًّ ِغيُث ِباآلهاِت: إذا ِشئَت يا يَُسوُع يا َغِن اَل األَبرَْص، ثُمَّ رَاَح يَستَ قَ

܀܀܀

ْهرِي َوإِرَجاِعي لِلَحياِة. أَشُدو الُشكَر وَالتَسِبيَح يف َحيايِت وََماَميِت. َك الُقدرَة عىل طُ لَ

܀܀܀

ايِت. ْن آيَه ِمْن آيَ اطُهر َحاًال وَكُ َقد ِشئُت فَ َمَساِت: لَ أَرَقِّ اللَ ُد الرَبِّ ِب ُه يَ تْ أََجابَ فَ

  (من صلوات صباح أحد األبرص، صالة الفرض األنطو�، زمن ا�صوم ا�كبري)

المزمور ٦/ ١-١٠
وََّة يل  قُ يا رَبِّ فال  إِرَحْمني  ܀  تُؤَدِّبْني  تَُوبِّْخني ويف ُسخِطَك ال  ، ال  ا رَبِّ ِي يف َغضِبَك،  ܀ 

ثريًا. وأَنَت يا رَبِّ فإِىل َمتى؟  َربَت كَ ، فإِنَّ ِعظامي قد تَزَعزََعت ܀ ونَْفَيس اْضطَ واْشِفني يا رَبِّ

܀ ُعْد يا رَبِّ ونجِّ نَْفيس وألَجِل رَحَمِتَك َخلِّْصني ܀ فإِنَّه لَيَس يف املَوِت َمن يَذكرَك. وَمن يف 

ُل  لِّ ٍة أُْروي َرسيري وِبدموعي أُب يلَ لِّ لَ َمثْوى األَمواِت يَحَمُدَك؟ ܀ قد تَِعبُت ِمن تََنهُّدي يف كُ

ِة اآلَثام  َعلَ يُكم َعنِّي يا َجميَع فَ َل الَغمُّ َعيني وَهرِْمُت بَنَي َجميعِ ُمضاِيقيَّ ܀ إِلَ ِفرايش ܀ أَكَ

لآلِب  املجُد  ܀  يَتقبُل َصاليت  الرَّبُّ  تََرضُّعي.  الرَّبُّ  َسِمَع  ܀  بُكايئ  َصوَت  سِمَع  الرَّبَّ  فإنَّ 

واالبِن والرُّوِح الُقُدِس، ِمَن اآلَن وإىل أبِد اآلِبِدين. آمني.

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

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

ِمْن رسالة اليوم (روم ١٢/٦-٢٣)

أَْعَضاءَكُم  تَْجَعلُوا  َشَهَواتِِه. َوال  فَتُطيُعوا  الاَْمئِت،  بَْعُد يف َجَسِدكُُم  الَْخطيئَُة  مَتْلَِكنَّ  " ال 

بنَْيِ األَْمَوات، واْجَعلُوا  ِمْن  قَاُموا  أَنُْفَسُكم للِه كَأَْحيَاٍء  بُوا  قَرِّ بَْل  لِلَخِطيئَة،  ِسالََح ظُلٍْم 

ِبرٍّ لله." أَْعَضاءَكُم ِسالَح 

     
١٢٥           

  

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

(مر ٣٥/١-٤٥)

ِحَق  ْفر، وأََخَذ يَُصيلِّ ُهَناك. ولَ وِع الَفْجر، فَخرََج وذََهَب إِىل َمَكاٍن قَ لُ َل طُ بْ اَم يَُسوُع قَ قَ

إِىل  َنْذَهْب  «لِ ُهم:  لَ ونََك». فقاَل  بُ لُ يَطْ َجِميُع  «أَلْ ُه:  لَ وا  َقالُ فَ َمَعُه، ووََجُدوُه  ِسْمَعاُن وَالَّذين  ِه  ِب

يل،  لِّ الَجلِ إيِنِّ لِهَذا َخرَْجُت». وَساَر يف كُ َ ُهَناَك أَيًْضا، فَ َمَكاٍن آَخر، إِىل الُقرَى املَُجاِورَة، ألُبَرشِّ

َت  ُه: «إِْن ِشئْ اَل لَ ه، فَجثَا وقَ يْ ُل إِلَ وَسَّ تَ اِطني. وأَتَاُه أَبْرَُص يَ رُُد الَشيَ ْكِرُز يف َمَجاِمِعِهم َويَطْ وُهَو يَ

ُهرْ!». ويف  اطْ ُت، فَ ْد ِشئْ ُه: «قَ اَل لَ َمَسُه وقَ َدُه ولَ َن يَُسوُع وَمدَّ يَ َحنَّ َريِن!». فتَ هِّ اِدٌر أَْن تُطَ أَنَْت قَ فَ

أََحًدا  تُْخِربْ  ُه: «أُنْظُرْ، ال  لَ ُه َحاالً، وقاَل  يَُسوُع وَرصَفَ َهرَُه  تَ انْ فَ ُهرَ.  طَ فَ ُه الَربَص،  َعْن الَحاِل زَاَل 

ا  ُهم». أَمَّ ِه ُموَىس، َشَهادًَة لَ َر ِب ْهرَِك َما أََم ْم َعْن طُ دِّ َكاِهن، وَقَ لْ ْفَسَك لِ ِل اذَْهْب وَأَِر نَ ِبَيشء، بَ

ْدُخَل إِىل  اِدرًا أَْن يَ ُعْد قَ ْم يَ ِذيُع الَخَرب، َحتَّى إِنَّ يَُسوَع لَ ِه ويُ أَْعَىل َصوْتِ َناِدي ِب َدأَ يُ َخرََج وبَ ُهَو فَ

لِّ  ِه ِمْن كُ يْ أْتُوَن إِلَ َن ُمْقِفرَة، وكاَن الَناُس يَ ِقيُم يف الَخارِج، يف أََماكِ ْل كاَن يُ ة، بَ يَ ٍة َعالنِ َمِديَن

َمَكان.

بعُض األفكاِر للتأّمِل (الخوري شادي بو حبيب)
يف مطلعِ األسبوِع الثَّاين مَن الّصوِم الكبريِ، تضُع الكنيسُة أمامنا نصَّ إنجيِل شفاِء االبرِص. 

من  الّداخيل  الّشفاِء  نحَو  صوَمنا  ُه  توجِّ الّتي  األفكاِر  من  يكفي  ما  ِص  النَّ هذا  ويعطينا 

نا نحَو امللكوِت". "الربِص الروحّي "الذي يعيُق تقدُّم مسريتِ

ل ببعض النقاط يف هذا األسبوع: من املُفيد أن نتأمَّ

يدعونا  ما  وهذا  واألفعاِل  باألقواِل   َ ليبرشِّ املجاورِة"  "القرى  إىل  القفِر  من  يخرُج  يسوُع   -

للخروجِ ِمَن "القفرِ" أو الّصحراِء لنكوَن يف حضِن كنيسٍة نلتقي من خاللِها الجامعَة 

نا الّروحيِة. التي تعطينا االنتعاَش الالزَم ملسريتِ

ه ومرَضه وشقاءَه، وهنا الّدعوُة لُنلقَي عىل الرّبِّ هموَمنا  - يأيت األبرُص إىل يسوَع حامالً تعبَ

وخطايانا فهو الّشايف الوحيُد لكلِّ أمراِضنا، روحيًة كانْت أم جسديًة.

رين"، وهذا ما يزيُدنا  ه "إْن شئَت فأنَت قادٌر أن تُطهِّ - األبرُص واثٌق من قدرِة الرَّبِّ عىل شفائِ

نا. قناعًة بقدرِة يسوَع الفاعلِة لنلقَي عليه همَّ

- "ومدَّ يسوُع يَده وملَسه"، كم من مرّة يلِمُسنا يسوُع بقوَّة كالِمه، وحضوِر جسِده الفاِعِل، أال 

تَلّقينا هذا الّلمَس بإمياٍن فاعٍل يدخُل بقَوٍَّة إىل أعامِقنا ويشفينا؟
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ا ويقيُمنا من وهدة  - "ويف الحاِل زاَل عنه الربُص"، إنَّ عمَل الرَّبِّ يعمُل فينا فورًا ويحّررُن

الخطيئِة. يسوُع يشفينا ال باإلكثاِر يف الحركاِت بل "ببساطِة القادِر ورأفِة املُخلِّص".

- "إذهْب وأِر نفَسك للكاهنِ"، تبقى الكنيسُة بفعِل قوَِّة الكهنوِت هي املُكّمُل لعمِل يسوَع 

اِم املسيحِ ليساعدونا للعبوِر إىل  وبِة واللُّجوِء إىل خدَّ فينا، وهذا ما يدفُعنا للوثوِق برسِّ التّ

مْن  دمعٍة  كلَّ  اللُه  "فيمسَح  األملَ  ا  عنَّ يزيُل  الذي  الّنعمِة  موِطن  إىل  الرُّوحي،  الّسالم 

نا"(رؤيا ٢١، ٤). عيونِ

ه ويُذيُع الخربَ"، إنَّ ترصَُّف األبرِص يدعونا للّشهادِة  - "أّما هو فخرَج وبدأَ يُنادي بأعىل صوتِ

ِة  نا بل نُصبُح ُمبّرشين وأصواتًا صارخًة يف بريَّ نا، فال ننطوي عىل ذواتِ لعمِل الرِّب يف حياتِ

هذا العاملِ. نُصبُح شهودًا حقيقيّني ننُرش حناَن الرَّبَّ يف عامٍل مجروحٍ هو بأمسِّ الحاجِة 

لرحمِة الرَّبِّ الفاعلِة والقادرِة.

يف زمِن الّصوِم هذا، نحُن بأمسِّ الحاجِة لنعيَش اختباَر األبرِص فنحوَِّل صوَمنا وصالتَنا 

ُدًما نحَو القيامِة املجيدِة ونُضحي أبناًء حقيقيّني لآلِب  نا إىل وسيلٍة فّعالٍة لنسرَي قُ تَ وَصَدقَ

ِة األبناِء ونُذيُع بُرشى الخالِص. ُع بحريَّ الّساموي نتمتّ

فرتة صمت وتأّمل (...)

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

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

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

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

رعيّتك، وكّل املوىت. 

َدّي الرّب (...) َنَضع نَوايانا بني يَ فرتة صمت لِ

أحد شفاء األبرص

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

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

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

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

نْي.  ْعلَ إتْرََحِم 

(إرَحمنا)

(٣ مّرات)

ارَحْمَنا، نا  ربَّ يا 

َوارَحمَنا، ينا  َعلَ أَشِفْق  نا  َربَّ يا 

َوارَحمَنا، ا  َن ِجبْ استَ َنا  َربَّ يا 

َوارَحمَنا. ا  َن لَِنجَدتِ مَّ  وَهلُ تََقبَّل َصالتَنا  نا  َربَّ يا 

أبانا الّذي يف الّسٰموات (...)

تَدبريَِك الخالِيصِّ شفيَت ِجنَسنا البرشيَّ ِمْن بَرَِص الَخطيئة،  أيُّها املسيُح إلُهنا، يا َمن ِب

يرَة،  الِرشِّ األفكاِر  من  َضامئرَنا  ْر  هِّ طَ وس.  الُقدُّ ِبروِحَك  نفوَسنا  وقّدْس  صالتَنا،  ْل  إقبَ

عَمِتَك الغزيرة، ونرفَع إليَك  ا ِمن بَرَِص الَخطيئة، ليك نَشُكرََك مع األبرَِص عىل نِ وأجسادَن

وس، إىل األبد. املَجَد وإىل أبيَك وروِحَك الُقدُّ

(من صلوات �ساء أحد األبرص، زمن ا�صوم ا�كبري - ا�كسليك)

ترتيلة الختام
أبِت إيّن أَُسلُِّم لََك َذايِت

ٌر لََك. َعلَت يِب فأنا شاكِ لَّ ما تشاء، وََمهاَم فَ افَعل يِب كُ َك ذايِت، فَ ُم لَ  أَبَِت إينِّ أَُسلِّ

ِعدٌّ لُِكلِّ يشء وَأَرتَِيض ِبُكلِّ يشء. إيّن ُمستَ

ِقَك. ٌة أُخرى يا إلهي ِسوَى أن تَكُمَل إرادتُك ِيفَّ َويف َجميعِ خالئِ ليس يل رَغبَ

، أليّن  لِبي ِمَن الُحبِّ َك يا إلهي، ِبُكلِّ ما ِيف قَ َها لَ بُ ودُِع ُروِحي بَنَي يَديك، وَأََه إيّن أَستَ

ُب ِمنِّي أن أََهَب نَفيس، أن أُوِدَعها بنَي يَديك، من دون َمِقياس  َك، وَِألَنَّ الُحبَّ يتطلَّ أُِحبُّ

َقٍة ال َحدَّ لها، ألنَّك أيب. ِث َوِب

܀܀܀



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

وذ،  بُ املَن األَبرََص  َقدَت  افتَ اَم  كَ ِنعَمِتَك  ِب ا  ِقدنَ إفتَ اللهم 

ُقوَم  وَنَ آثَاِمَنا  ِمْن  َر  َنطَه فَ وس  الُقدُّ ُروُحَك  يَنا  َعلَ ِحلَّ  يَ وَل

ِمنَي  َق ِبَحمِدَك بِشفاٍه طاِهرٍَة ُمَقدِّ أَماَمك ِبَال لَوم، وَننطُ

وِس إىل األَبَد. آمني. يَك َوُروِحَك الُقدُّ َك وَِألَِب َساِبيح لَ التَ

(من صلوات صباح أحد األبرص – صالة املؤمن ٢)

المزمور ٥١
ِثريًا ِمن إمِْثي  ِتَك اْمُح َمآمِثِي ܀ إغِسلِني كَ ِمثِل كَرثَِة رأفَ َعِظيِم رَحَمِتَك وَكَ إِرَحْمني يا أَللُه كَ

يَك وَحَدَك  لِّ حنْي ܀ إِلَ اياي أَمامي يف كُ ْرين ܀ ألينِّ أنَا عارٌِف ِبآثاِمي وََخطَ هِّ وِمن َخطيئَتي طَ

َذا  َمِتَك ܀ هاءَنَ اَمَك َصنعُت ܀ لَِكياَم تَصُدَق يف أَقوالَِك وَتَغلَُب يف ُمحاكَ َخِطئُت والَرشّ قُدَّ

الَحقَّ وَأَوَضْحَت ِيل َغوَاِمَض  َت  بْ أَْحبَ ْد  قَ ِألَنََّك  ܀  ي  أُمِّ َدتِْني  وَلَ ايا  َوِبالَخطَ ُحِبَل يِب  ِباآلثاِم 

܀ الثَلج  ِمَن  أَكرَثَ  أَبيَضُّ  فَ ِني  وَتَغِسلُ أَطُهر  فَ بالُزوىف  تَنِضُحِني  ܀  َك  ورَاتِ وََمستُ ِحكَمِتَك 

لَّ  اَي وَاْمُح كُ ايَ ة ܀ إِرصِْف وَجَهَك َعن َخطَ اِمَي الَذلِيلَ تَجَذُل ِعظَ ورًا َوبَهَجًة فَ تُسِمُعِني ُرسُ

رَْحِني ِمْن  د يف أَحَشايِئ ܀ ال تَطْ ِقياًم َجدِّ ا اخلُق ِيفَّ يا ألله َوُروًحا ُمستَ ِقيًّ ا نَ لبً َمآمِثِي ܀ قَ

رِئاِيسٍّ  ُروٍح  َوِب َخَالِصَك  بَهَجَة  إمَنْحِني  ܀  ي  ِمنِّ تَنزِعُه  ال  وَس  الُقدُّ َوُروَحَك  وَجِهَك  اِم  أََم

نُت  َقْد كُ و آثَرَْت الَذِبيَحَة لَ تَسِبَحِتَك ܀ ِألَنََّك لَ ِمي ِب يُخِربَ فَ يَّ لِ ْح َشَفتَ اعُضديِن ܀ يا ربُّ افتَ

ُع  َقلُب املُتََخشِّ الَذِبيَحُة للِه ُروٌح ُمنَسِحق ܀ أَل َك َما تَُرسُّ ِباملُحرَقَات فَ ِكنَّ اآلَن أُعِطي ܀ وَلَ

ُه الله ܀ أَملَجُد لآلِب واالبِن والرُّوِح الُقُدس، ِمَن اآلَن وإىل األبد. آمني.  وَاِضُع ال يَرذُل املُتَ

ترتيلة األحد
لحن ُسوِغيُتا (قّدوس قّدوس قّدوس الله)

َو الَشاِيف لِألَمرَاِض وَالعاَهاِت. َها يَُسوُع الناِرصِيُّ َورَُسوُل الَساَمواِت، آٍت نَْحوِي وَُه

܀܀܀

ِجيُب لَِصَاليِت. ا الَصوُت وَهَو اآليِت". إن أَدُعوُه ِبإمِياٍن يَستَ اَل ِفيِه املَعَمَداُن: "أَن قَ

܀܀܀

اِت. ا بالِهبَ يًّ ِغيُث ِباآلهاِت: إذا ِشئَت يا يَُسوُع يا َغِن اَل األَبرَْص، ثُمَّ رَاَح يَستَ قَ

܀܀܀

ْهرِي َوإِرَجاِعي لِلَحياِة. أَشُدو الُشكَر وَالتَسِبيَح يف َحيايِت وََماَميِت. َك الُقدرَة عىل طُ لَ

܀܀܀

ايِت. ْن آيَه ِمْن آيَ اطُهر َحاًال وَكُ َقد ِشئُت فَ َمَساِت: لَ أَرَقِّ اللَ ُد الرَبِّ ِب ُه يَ تْ أََجابَ فَ

  (من صلوات صباح أحد األبرص، صالة الفرض األنطو�، زمن ا�صوم ا�كبري)

المزمور ٦/ ١-١٠
وََّة يل  قُ يا رَبِّ فال  إِرَحْمني  ܀  تُؤَدِّبْني  تَُوبِّْخني ويف ُسخِطَك ال  ، ال  ا رَبِّ ِي يف َغضِبَك،  ܀ 

ثريًا. وأَنَت يا رَبِّ فإِىل َمتى؟  َربَت كَ ، فإِنَّ ِعظامي قد تَزَعزََعت ܀ ونَْفَيس اْضطَ واْشِفني يا رَبِّ

܀ ُعْد يا رَبِّ ونجِّ نَْفيس وألَجِل رَحَمِتَك َخلِّْصني ܀ فإِنَّه لَيَس يف املَوِت َمن يَذكرَك. وَمن يف 

ُل  لِّ ٍة أُْروي َرسيري وِبدموعي أُب يلَ لِّ لَ َمثْوى األَمواِت يَحَمُدَك؟ ܀ قد تَِعبُت ِمن تََنهُّدي يف كُ

ِة اآلَثام  َعلَ يُكم َعنِّي يا َجميَع فَ َل الَغمُّ َعيني وَهرِْمُت بَنَي َجميعِ ُمضاِيقيَّ ܀ إِلَ ِفرايش ܀ أَكَ

لآلِب  املجُد  ܀  يَتقبُل َصاليت  الرَّبُّ  تََرضُّعي.  الرَّبُّ  َسِمَع  ܀  بُكايئ  َصوَت  سِمَع  الرَّبَّ  فإنَّ 

واالبِن والرُّوِح الُقُدِس، ِمَن اآلَن وإىل أبِد اآلِبِدين. آمني.

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

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

ِمْن رسالة اليوم (روم ١٢/٦-٢٣)

أَْعَضاءَكُم  تَْجَعلُوا  َشَهَواتِِه. َوال  فَتُطيُعوا  الاَْمئِت،  بَْعُد يف َجَسِدكُُم  الَْخطيئَُة  مَتْلَِكنَّ  " ال 

بنَْيِ األَْمَوات، واْجَعلُوا  ِمْن  قَاُموا  أَنُْفَسُكم للِه كَأَْحيَاٍء  بُوا  قَرِّ بَْل  لِلَخِطيئَة،  ِسالََح ظُلٍْم 

ِبرٍّ لله." أَْعَضاءَكُم ِسالَح 

     
١٢٥           

  

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

(مر ٣٥/١-٤٥)

ِحَق  ْفر، وأََخَذ يَُصيلِّ ُهَناك. ولَ وِع الَفْجر، فَخرََج وذََهَب إِىل َمَكاٍن قَ لُ َل طُ بْ اَم يَُسوُع قَ قَ

إِىل  َنْذَهْب  «لِ ُهم:  لَ ونََك». فقاَل  بُ لُ يَطْ َجِميُع  «أَلْ ُه:  لَ وا  َقالُ فَ َمَعُه، ووََجُدوُه  ِسْمَعاُن وَالَّذين  ِه  ِب

يل،  لِّ الَجلِ إيِنِّ لِهَذا َخرَْجُت». وَساَر يف كُ َ ُهَناَك أَيًْضا، فَ َمَكاٍن آَخر، إِىل الُقرَى املَُجاِورَة، ألُبَرشِّ

َت  ُه: «إِْن ِشئْ اَل لَ ه، فَجثَا وقَ يْ ُل إِلَ وَسَّ تَ اِطني. وأَتَاُه أَبْرَُص يَ رُُد الَشيَ ْكِرُز يف َمَجاِمِعِهم َويَطْ وُهَو يَ

ُهرْ!». ويف  اطْ ُت، فَ ْد ِشئْ ُه: «قَ اَل لَ َمَسُه وقَ َدُه ولَ َن يَُسوُع وَمدَّ يَ َحنَّ َريِن!». فتَ هِّ اِدٌر أَْن تُطَ أَنَْت قَ فَ

أََحًدا  تُْخِربْ  ُه: «أُنْظُرْ، ال  لَ ُه َحاالً، وقاَل  يَُسوُع وَرصَفَ َهرَُه  تَ انْ فَ ُهرَ.  طَ فَ ُه الَربَص،  َعْن الَحاِل زَاَل 

ا  ُهم». أَمَّ ِه ُموَىس، َشَهادًَة لَ َر ِب ْهرَِك َما أََم ْم َعْن طُ دِّ َكاِهن، وَقَ لْ ْفَسَك لِ ِل اذَْهْب وَأَِر نَ ِبَيشء، بَ

ْدُخَل إِىل  اِدرًا أَْن يَ ُعْد قَ ْم يَ ِذيُع الَخَرب، َحتَّى إِنَّ يَُسوَع لَ ِه ويُ أَْعَىل َصوْتِ َناِدي ِب َدأَ يُ َخرََج وبَ ُهَو فَ

لِّ  ِه ِمْن كُ يْ أْتُوَن إِلَ َن ُمْقِفرَة، وكاَن الَناُس يَ ِقيُم يف الَخارِج، يف أََماكِ ْل كاَن يُ ة، بَ يَ ٍة َعالنِ َمِديَن

َمَكان.

بعُض األفكاِر للتأّمِل (الخوري شادي بو حبيب)
يف مطلعِ األسبوِع الثَّاين مَن الّصوِم الكبريِ، تضُع الكنيسُة أمامنا نصَّ إنجيِل شفاِء االبرِص. 

من  الّداخيل  الّشفاِء  نحَو  صوَمنا  ُه  توجِّ الّتي  األفكاِر  من  يكفي  ما  ِص  النَّ هذا  ويعطينا 

نا نحَو امللكوِت". "الربِص الروحّي "الذي يعيُق تقدُّم مسريتِ

ل ببعض النقاط يف هذا األسبوع: من املُفيد أن نتأمَّ

يدعونا  ما  وهذا  واألفعاِل  باألقواِل   َ ليبرشِّ املجاورِة"  "القرى  إىل  القفِر  من  يخرُج  يسوُع   -

للخروجِ ِمَن "القفرِ" أو الّصحراِء لنكوَن يف حضِن كنيسٍة نلتقي من خاللِها الجامعَة 

نا الّروحيِة. التي تعطينا االنتعاَش الالزَم ملسريتِ

ه ومرَضه وشقاءَه، وهنا الّدعوُة لُنلقَي عىل الرّبِّ هموَمنا  - يأيت األبرُص إىل يسوَع حامالً تعبَ

وخطايانا فهو الّشايف الوحيُد لكلِّ أمراِضنا، روحيًة كانْت أم جسديًة.

رين"، وهذا ما يزيُدنا  ه "إْن شئَت فأنَت قادٌر أن تُطهِّ - األبرُص واثٌق من قدرِة الرَّبِّ عىل شفائِ

نا. قناعًة بقدرِة يسوَع الفاعلِة لنلقَي عليه همَّ

- "ومدَّ يسوُع يَده وملَسه"، كم من مرّة يلِمُسنا يسوُع بقوَّة كالِمه، وحضوِر جسِده الفاِعِل، أال 

تَلّقينا هذا الّلمَس بإمياٍن فاعٍل يدخُل بقَوٍَّة إىل أعامِقنا ويشفينا؟

ا ويقيُمنا من وهدة  - "ويف الحاِل زاَل عنه الربُص"، إنَّ عمَل الرَّبِّ يعمُل فينا فورًا ويحّررُن

الخطيئِة. يسوُع يشفينا ال باإلكثاِر يف الحركاِت بل "ببساطِة القادِر ورأفِة املُخلِّص".

- "إذهْب وأِر نفَسك للكاهنِ"، تبقى الكنيسُة بفعِل قوَِّة الكهنوِت هي املُكّمُل لعمِل يسوَع 

اِم املسيحِ ليساعدونا للعبوِر إىل  وبِة واللُّجوِء إىل خدَّ فينا، وهذا ما يدفُعنا للوثوِق برسِّ التّ

مْن  دمعٍة  كلَّ  اللُه  "فيمسَح  األملَ  ا  عنَّ يزيُل  الذي  الّنعمِة  موِطن  إىل  الرُّوحي،  الّسالم 

نا"(رؤيا ٢١، ٤). عيونِ

ه ويُذيُع الخربَ"، إنَّ ترصَُّف األبرِص يدعونا للّشهادِة  - "أّما هو فخرَج وبدأَ يُنادي بأعىل صوتِ

ِة  نا بل نُصبُح ُمبّرشين وأصواتًا صارخًة يف بريَّ نا، فال ننطوي عىل ذواتِ لعمِل الرِّب يف حياتِ

هذا العاملِ. نُصبُح شهودًا حقيقيّني ننُرش حناَن الرَّبَّ يف عامٍل مجروحٍ هو بأمسِّ الحاجِة 

لرحمِة الرَّبِّ الفاعلِة والقادرِة.

يف زمِن الّصوِم هذا، نحُن بأمسِّ الحاجِة لنعيَش اختباَر األبرِص فنحوَِّل صوَمنا وصالتَنا 

ُدًما نحَو القيامِة املجيدِة ونُضحي أبناًء حقيقيّني لآلِب  نا إىل وسيلٍة فّعالٍة لنسرَي قُ تَ وَصَدقَ

ِة األبناِء ونُذيُع بُرشى الخالِص. ُع بحريَّ الّساموي نتمتّ

فرتة صمت وتأّمل (...)

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

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

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

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

رعيّتك، وكّل املوىت. 

َدّي الرّب (...) َنَضع نَوايانا بني يَ فرتة صمت لِ

anteliasdiocese.com

٦ أحد شفاء األبرص

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

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

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

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

نْي.  ْعلَ إتْرََحِم 

(إرَحمنا)

(٣ مّرات)

ارَحْمَنا، نا  ربَّ يا 

َوارَحمَنا، ينا  َعلَ أَشِفْق  نا  َربَّ يا 

َوارَحمَنا، ا  َن ِجبْ استَ َنا  َربَّ يا 

َوارَحمَنا. ا  َن لَِنجَدتِ مَّ  وَهلُ تََقبَّل َصالتَنا  نا  َربَّ يا 

أبانا الّذي يف الّسٰموات (...)

تَدبريَِك الخالِيصِّ شفيَت ِجنَسنا البرشيَّ ِمْن بَرَِص الَخطيئة،  أيُّها املسيُح إلُهنا، يا َمن ِب

يرَة،  الِرشِّ األفكاِر  من  َضامئرَنا  ْر  هِّ طَ وس.  الُقدُّ ِبروِحَك  نفوَسنا  وقّدْس  صالتَنا،  ْل  إقبَ

عَمِتَك الغزيرة، ونرفَع إليَك  ا ِمن بَرَِص الَخطيئة، ليك نَشُكرََك مع األبرَِص عىل نِ وأجسادَن

وس، إىل األبد. املَجَد وإىل أبيَك وروِحَك الُقدُّ

(من صلوات �ساء أحد األبرص، زمن ا�صوم ا�كبري - ا�كسليك)

ترتيلة الختام
أبِت إيّن أَُسلُِّم لََك َذايِت

ٌر لََك. َعلَت يِب فأنا شاكِ لَّ ما تشاء، وََمهاَم فَ افَعل يِب كُ َك ذايِت، فَ ُم لَ  أَبَِت إينِّ أَُسلِّ

ِعدٌّ لُِكلِّ يشء وَأَرتَِيض ِبُكلِّ يشء. إيّن ُمستَ

ِقَك. ٌة أُخرى يا إلهي ِسوَى أن تَكُمَل إرادتُك ِيفَّ َويف َجميعِ خالئِ ليس يل رَغبَ

، أليّن  لِبي ِمَن الُحبِّ َك يا إلهي، ِبُكلِّ ما ِيف قَ َها لَ بُ ودُِع ُروِحي بَنَي يَديك، وَأََه إيّن أَستَ

ُب ِمنِّي أن أََهَب نَفيس، أن أُوِدَعها بنَي يَديك، من دون َمِقياس  َك، وَِألَنَّ الُحبَّ يتطلَّ أُِحبُّ

َقٍة ال َحدَّ لها، ألنَّك أيب. ِث َوِب

܀܀܀



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

وذ،  بُ املَن األَبرََص  َقدَت  افتَ اَم  كَ ِنعَمِتَك  ِب ا  ِقدنَ إفتَ اللهم 

ُقوَم  وَنَ آثَاِمَنا  ِمْن  َر  َنطَه فَ وس  الُقدُّ ُروُحَك  يَنا  َعلَ ِحلَّ  يَ وَل

ِمنَي  َق ِبَحمِدَك بِشفاٍه طاِهرٍَة ُمَقدِّ أَماَمك ِبَال لَوم، وَننطُ

وِس إىل األَبَد. آمني. يَك َوُروِحَك الُقدُّ َك وَِألَِب َساِبيح لَ التَ

(من صلوات صباح أحد األبرص – صالة املؤمن ٢)

المزمور ٥١
ِثريًا ِمن إمِْثي  ِتَك اْمُح َمآمِثِي ܀ إغِسلِني كَ ِمثِل كَرثَِة رأفَ َعِظيِم رَحَمِتَك وَكَ إِرَحْمني يا أَللُه كَ

يَك وَحَدَك  لِّ حنْي ܀ إِلَ اياي أَمامي يف كُ ْرين ܀ ألينِّ أنَا عارٌِف ِبآثاِمي وََخطَ هِّ وِمن َخطيئَتي طَ

َذا  َمِتَك ܀ هاءَنَ اَمَك َصنعُت ܀ لَِكياَم تَصُدَق يف أَقوالَِك وَتَغلَُب يف ُمحاكَ َخِطئُت والَرشّ قُدَّ

الَحقَّ وَأَوَضْحَت ِيل َغوَاِمَض  َت  بْ أَْحبَ ْد  قَ ِألَنََّك  ܀  ي  أُمِّ َدتِْني  وَلَ ايا  َوِبالَخطَ ُحِبَل يِب  ِباآلثاِم 

܀ الثَلج  ِمَن  أَكرَثَ  أَبيَضُّ  فَ ِني  وَتَغِسلُ أَطُهر  فَ بالُزوىف  تَنِضُحِني  ܀  َك  ورَاتِ وََمستُ ِحكَمِتَك 

لَّ  اَي وَاْمُح كُ ايَ ة ܀ إِرصِْف وَجَهَك َعن َخطَ اِمَي الَذلِيلَ تَجَذُل ِعظَ ورًا َوبَهَجًة فَ تُسِمُعِني ُرسُ

رَْحِني ِمْن  د يف أَحَشايِئ ܀ ال تَطْ ِقياًم َجدِّ ا اخلُق ِيفَّ يا ألله َوُروًحا ُمستَ ِقيًّ ا نَ لبً َمآمِثِي ܀ قَ

رِئاِيسٍّ  ُروٍح  َوِب َخَالِصَك  بَهَجَة  إمَنْحِني  ܀  ي  ِمنِّ تَنزِعُه  ال  وَس  الُقدُّ َوُروَحَك  وَجِهَك  اِم  أََم

نُت  َقْد كُ و آثَرَْت الَذِبيَحَة لَ تَسِبَحِتَك ܀ ِألَنََّك لَ ِمي ِب يُخِربَ فَ يَّ لِ ْح َشَفتَ اعُضديِن ܀ يا ربُّ افتَ

ُع  َقلُب املُتََخشِّ الَذِبيَحُة للِه ُروٌح ُمنَسِحق ܀ أَل َك َما تَُرسُّ ِباملُحرَقَات فَ ِكنَّ اآلَن أُعِطي ܀ وَلَ

ُه الله ܀ أَملَجُد لآلِب واالبِن والرُّوِح الُقُدس، ِمَن اآلَن وإىل األبد. آمني.  وَاِضُع ال يَرذُل املُتَ

ترتيلة األحد
لحن ُسوِغيُتا (قّدوس قّدوس قّدوس الله)

َو الَشاِيف لِألَمرَاِض وَالعاَهاِت. َها يَُسوُع الناِرصِيُّ َورَُسوُل الَساَمواِت، آٍت نَْحوِي وَُه

܀܀܀

ِجيُب لَِصَاليِت. ا الَصوُت وَهَو اآليِت". إن أَدُعوُه ِبإمِياٍن يَستَ اَل ِفيِه املَعَمَداُن: "أَن قَ

܀܀܀

اِت. ا بالِهبَ يًّ ِغيُث ِباآلهاِت: إذا ِشئَت يا يَُسوُع يا َغِن اَل األَبرَْص، ثُمَّ رَاَح يَستَ قَ

܀܀܀

ْهرِي َوإِرَجاِعي لِلَحياِة. أَشُدو الُشكَر وَالتَسِبيَح يف َحيايِت وََماَميِت. َك الُقدرَة عىل طُ لَ

܀܀܀

ايِت. ْن آيَه ِمْن آيَ اطُهر َحاًال وَكُ َقد ِشئُت فَ َمَساِت: لَ أَرَقِّ اللَ ُد الرَبِّ ِب ُه يَ تْ أََجابَ فَ

  (من صلوات صباح أحد األبرص، صالة الفرض األنطو�، زمن ا�صوم ا�كبري)

المزمور ٦/ ١-١٠
وََّة يل  قُ يا رَبِّ فال  إِرَحْمني  ܀  تُؤَدِّبْني  تَُوبِّْخني ويف ُسخِطَك ال  ، ال  ا رَبِّ ِي يف َغضِبَك،  ܀ 

ثريًا. وأَنَت يا رَبِّ فإِىل َمتى؟  َربَت كَ ، فإِنَّ ِعظامي قد تَزَعزََعت ܀ ونَْفَيس اْضطَ واْشِفني يا رَبِّ

܀ ُعْد يا رَبِّ ونجِّ نَْفيس وألَجِل رَحَمِتَك َخلِّْصني ܀ فإِنَّه لَيَس يف املَوِت َمن يَذكرَك. وَمن يف 

ُل  لِّ ٍة أُْروي َرسيري وِبدموعي أُب يلَ لِّ لَ َمثْوى األَمواِت يَحَمُدَك؟ ܀ قد تَِعبُت ِمن تََنهُّدي يف كُ

ِة اآلَثام  َعلَ يُكم َعنِّي يا َجميَع فَ َل الَغمُّ َعيني وَهرِْمُت بَنَي َجميعِ ُمضاِيقيَّ ܀ إِلَ ِفرايش ܀ أَكَ

لآلِب  املجُد  ܀  يَتقبُل َصاليت  الرَّبُّ  تََرضُّعي.  الرَّبُّ  َسِمَع  ܀  بُكايئ  َصوَت  سِمَع  الرَّبَّ  فإنَّ 

واالبِن والرُّوِح الُقُدِس، ِمَن اآلَن وإىل أبِد اآلِبِدين. آمني.

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

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

ِمْن رسالة اليوم (روم ١٢/٦-٢٣)

أَْعَضاءَكُم  تَْجَعلُوا  َشَهَواتِِه. َوال  فَتُطيُعوا  الاَْمئِت،  بَْعُد يف َجَسِدكُُم  الَْخطيئَُة  مَتْلَِكنَّ  " ال 

بنَْيِ األَْمَوات، واْجَعلُوا  ِمْن  قَاُموا  أَنُْفَسُكم للِه كَأَْحيَاٍء  بُوا  قَرِّ بَْل  لِلَخِطيئَة،  ِسالََح ظُلٍْم 

ِبرٍّ لله." أَْعَضاءَكُم ِسالَح 

     
١٢٥           

  

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

(مر ٣٥/١-٤٥)

ِحَق  ْفر، وأََخَذ يَُصيلِّ ُهَناك. ولَ وِع الَفْجر، فَخرََج وذََهَب إِىل َمَكاٍن قَ لُ َل طُ بْ اَم يَُسوُع قَ قَ

إِىل  َنْذَهْب  «لِ ُهم:  لَ ونََك». فقاَل  بُ لُ يَطْ َجِميُع  «أَلْ ُه:  لَ وا  َقالُ فَ َمَعُه، ووََجُدوُه  ِسْمَعاُن وَالَّذين  ِه  ِب

يل،  لِّ الَجلِ إيِنِّ لِهَذا َخرَْجُت». وَساَر يف كُ َ ُهَناَك أَيًْضا، فَ َمَكاٍن آَخر، إِىل الُقرَى املَُجاِورَة، ألُبَرشِّ

َت  ُه: «إِْن ِشئْ اَل لَ ه، فَجثَا وقَ يْ ُل إِلَ وَسَّ تَ اِطني. وأَتَاُه أَبْرَُص يَ رُُد الَشيَ ْكِرُز يف َمَجاِمِعِهم َويَطْ وُهَو يَ

ُهرْ!». ويف  اطْ ُت، فَ ْد ِشئْ ُه: «قَ اَل لَ َمَسُه وقَ َدُه ولَ َن يَُسوُع وَمدَّ يَ َحنَّ َريِن!». فتَ هِّ اِدٌر أَْن تُطَ أَنَْت قَ فَ

أََحًدا  تُْخِربْ  ُه: «أُنْظُرْ، ال  لَ ُه َحاالً، وقاَل  يَُسوُع وَرصَفَ َهرَُه  تَ انْ فَ ُهرَ.  طَ فَ ُه الَربَص،  َعْن الَحاِل زَاَل 

ا  ُهم». أَمَّ ِه ُموَىس، َشَهادًَة لَ َر ِب ْهرَِك َما أََم ْم َعْن طُ دِّ َكاِهن، وَقَ لْ ْفَسَك لِ ِل اذَْهْب وَأَِر نَ ِبَيشء، بَ

ْدُخَل إِىل  اِدرًا أَْن يَ ُعْد قَ ْم يَ ِذيُع الَخَرب، َحتَّى إِنَّ يَُسوَع لَ ِه ويُ أَْعَىل َصوْتِ َناِدي ِب َدأَ يُ َخرََج وبَ ُهَو فَ

لِّ  ِه ِمْن كُ يْ أْتُوَن إِلَ َن ُمْقِفرَة، وكاَن الَناُس يَ ِقيُم يف الَخارِج، يف أََماكِ ْل كاَن يُ ة، بَ يَ ٍة َعالنِ َمِديَن

َمَكان.

بعُض األفكاِر للتأّمِل (الخوري شادي بو حبيب)
يف مطلعِ األسبوِع الثَّاين مَن الّصوِم الكبريِ، تضُع الكنيسُة أمامنا نصَّ إنجيِل شفاِء االبرِص. 

من  الّداخيل  الّشفاِء  نحَو  صوَمنا  ُه  توجِّ الّتي  األفكاِر  من  يكفي  ما  ِص  النَّ هذا  ويعطينا 

نا نحَو امللكوِت". "الربِص الروحّي "الذي يعيُق تقدُّم مسريتِ

ل ببعض النقاط يف هذا األسبوع: من املُفيد أن نتأمَّ

يدعونا  ما  وهذا  واألفعاِل  باألقواِل   َ ليبرشِّ املجاورِة"  "القرى  إىل  القفِر  من  يخرُج  يسوُع   -

للخروجِ ِمَن "القفرِ" أو الّصحراِء لنكوَن يف حضِن كنيسٍة نلتقي من خاللِها الجامعَة 

نا الّروحيِة. التي تعطينا االنتعاَش الالزَم ملسريتِ

ه ومرَضه وشقاءَه، وهنا الّدعوُة لُنلقَي عىل الرّبِّ هموَمنا  - يأيت األبرُص إىل يسوَع حامالً تعبَ

وخطايانا فهو الّشايف الوحيُد لكلِّ أمراِضنا، روحيًة كانْت أم جسديًة.

رين"، وهذا ما يزيُدنا  ه "إْن شئَت فأنَت قادٌر أن تُطهِّ - األبرُص واثٌق من قدرِة الرَّبِّ عىل شفائِ

نا. قناعًة بقدرِة يسوَع الفاعلِة لنلقَي عليه همَّ

- "ومدَّ يسوُع يَده وملَسه"، كم من مرّة يلِمُسنا يسوُع بقوَّة كالِمه، وحضوِر جسِده الفاِعِل، أال 

تَلّقينا هذا الّلمَس بإمياٍن فاعٍل يدخُل بقَوٍَّة إىل أعامِقنا ويشفينا؟

ا ويقيُمنا من وهدة  - "ويف الحاِل زاَل عنه الربُص"، إنَّ عمَل الرَّبِّ يعمُل فينا فورًا ويحّررُن

الخطيئِة. يسوُع يشفينا ال باإلكثاِر يف الحركاِت بل "ببساطِة القادِر ورأفِة املُخلِّص".

- "إذهْب وأِر نفَسك للكاهنِ"، تبقى الكنيسُة بفعِل قوَِّة الكهنوِت هي املُكّمُل لعمِل يسوَع 

اِم املسيحِ ليساعدونا للعبوِر إىل  وبِة واللُّجوِء إىل خدَّ فينا، وهذا ما يدفُعنا للوثوِق برسِّ التّ

مْن  دمعٍة  كلَّ  اللُه  "فيمسَح  األملَ  ا  عنَّ يزيُل  الذي  الّنعمِة  موِطن  إىل  الرُّوحي،  الّسالم 

نا"(رؤيا ٢١، ٤). عيونِ

ه ويُذيُع الخربَ"، إنَّ ترصَُّف األبرِص يدعونا للّشهادِة  - "أّما هو فخرَج وبدأَ يُنادي بأعىل صوتِ

ِة  نا بل نُصبُح ُمبّرشين وأصواتًا صارخًة يف بريَّ نا، فال ننطوي عىل ذواتِ لعمِل الرِّب يف حياتِ

هذا العاملِ. نُصبُح شهودًا حقيقيّني ننُرش حناَن الرَّبَّ يف عامٍل مجروحٍ هو بأمسِّ الحاجِة 

لرحمِة الرَّبِّ الفاعلِة والقادرِة.

يف زمِن الّصوِم هذا، نحُن بأمسِّ الحاجِة لنعيَش اختباَر األبرِص فنحوَِّل صوَمنا وصالتَنا 

ُدًما نحَو القيامِة املجيدِة ونُضحي أبناًء حقيقيّني لآلِب  نا إىل وسيلٍة فّعالٍة لنسرَي قُ تَ وَصَدقَ

ِة األبناِء ونُذيُع بُرشى الخالِص. ُع بحريَّ الّساموي نتمتّ

فرتة صمت وتأّمل (...)

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

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

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

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

رعيّتك، وكّل املوىت. 

َدّي الرّب (...) َنَضع نَوايانا بني يَ فرتة صمت لِ

anteliasdiocese.com

٧ أحد شفاء األبرص

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

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

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

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

نْي.  ْعلَ إتْرََحِم 

(إرَحمنا)

(٣ مّرات)

ارَحْمَنا، نا  ربَّ يا 

َوارَحمَنا، ينا  َعلَ أَشِفْق  نا  َربَّ يا 

َوارَحمَنا، ا  َن ِجبْ استَ َنا  َربَّ يا 

َوارَحمَنا. ا  َن لَِنجَدتِ مَّ  وَهلُ تََقبَّل َصالتَنا  نا  َربَّ يا 

أبانا الّذي يف الّسٰموات (...)

تَدبريَِك الخالِيصِّ شفيَت ِجنَسنا البرشيَّ ِمْن بَرَِص الَخطيئة،  أيُّها املسيُح إلُهنا، يا َمن ِب

يرَة،  الِرشِّ األفكاِر  من  َضامئرَنا  ْر  هِّ طَ وس.  الُقدُّ ِبروِحَك  نفوَسنا  وقّدْس  صالتَنا،  ْل  إقبَ

عَمِتَك الغزيرة، ونرفَع إليَك  ا ِمن بَرَِص الَخطيئة، ليك نَشُكرََك مع األبرَِص عىل نِ وأجسادَن

وس، إىل األبد. املَجَد وإىل أبيَك وروِحَك الُقدُّ

(من صلوات �ساء أحد األبرص، زمن ا�صوم ا�كبري - ا�كسليك)

ترتيلة الختام
أبِت إيّن أَُسلُِّم لََك َذايِت

ٌر لََك. َعلَت يِب فأنا شاكِ لَّ ما تشاء، وََمهاَم فَ افَعل يِب كُ َك ذايِت، فَ ُم لَ  أَبَِت إينِّ أَُسلِّ

ِعدٌّ لُِكلِّ يشء وَأَرتَِيض ِبُكلِّ يشء. إيّن ُمستَ

ِقَك. ٌة أُخرى يا إلهي ِسوَى أن تَكُمَل إرادتُك ِيفَّ َويف َجميعِ خالئِ ليس يل رَغبَ

، أليّن  لِبي ِمَن الُحبِّ َك يا إلهي، ِبُكلِّ ما ِيف قَ َها لَ بُ ودُِع ُروِحي بَنَي يَديك، وَأََه إيّن أَستَ

ُب ِمنِّي أن أََهَب نَفيس، أن أُوِدَعها بنَي يَديك، من دون َمِقياس  َك، وَِألَنَّ الُحبَّ يتطلَّ أُِحبُّ

َقٍة ال َحدَّ لها، ألنَّك أيب. ِث َوِب

܀܀܀


