
anteliasdiocese.com

األحد الخامس من زمن الصوم الكبير:
شفاء المخّلع
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وقفة روحّية أسبوعّية من تحضير أبرشّية أنطلياس المارونّية

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

َعَدِم املَوت، أَنَت يا  نا، ُعربُوَن الحياِة وَالدواَء لِ َها املَِسيُح َربَّ أَيُّ

ِبه،  َسبَ ِب اللَه  الناُس  َد  وَمجَّ َسبََّحك،  فَ َع  املَُخلَّ يَت  وَّ قَ َمْن 

َنا، يف هذا  َنا وَأَعاَملِ َحَك ِبأقوالِ ُنَسبِّ وِّنَا يف اإلميان ِبَك فَ قَ

َوُروِحَك  يَك  أَِب وإىل  املَجَد  نُصِعُد  يَك  وإلَ يق،  لِ يَ تَسِبيِحَك كام  الَغرَي عىل  وَنَحِمَل  النهار، 

وس اآلَن وإىل األبد. آمني. القدُّ

(من صلوات صباح أحد املخلّع، صالة املؤمن ٢)

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

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

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

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

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

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

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

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

وإىل األبد. آمني. 

١

ترتيلة األحد
لحن إنُو نُو نُهُرا

يِت َمهُدوًما ِشبَه املَيِت وُه ِمْن َسقِف البَ دَلَّ

وٌع َعنَك، َمغُفور! وْر َمرفُ ْق يا ابني إمثَُك املَوفُ ثِ

وا: فاَه بالُكفرِ! – يا ُخبَث ُروِح الَرشِّ! الُ قَ

اِت: يّ ُروُح رَبِّ الُقوَّاِت كاِشٌف لِلنِّ

ْم وَامِش! قاَم يَجرِي! قُ

܀܀܀

ُك األَعَىل جاَء الُعمَق ِمْن أَعَىل َد املَلِ ُمجِّ

يًصا لالنساِن الِبًسا ِجسَم األَوَهاِن تَخلِ

ا اآلثاَم ا اآلالَم َحطَّ َعنَّ َشاَل َعنَّ

ا نُزِّهَت! َن ، ِعشَت َعْن إمِثِ َنا، رَبِّ ِمثلَ

َت! بْ ْم أَحبَ دَت! كَ ُمجِّ

܀܀܀

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

المزمور ١٦
܀ َسيِّدي وال َخرَي يل ِسواَك"  : "أَنَت  لِلرَّبِّ قُلُت  ܀  اْعتََصمُت  ِبَك  فإيِنِّ  اْحَفظْني  ُهمَّ  لَّ أَل ܀ 

اُس  أَصناُمهم والنَّ رُثَت  ܀ كَ ه فيهم  َهواَي كلُ ِوياُء  أُولِئَك األَق الَّذيَن يف هذي األَرض  ُة  َه اآللِ

الرَّبُّ كَأيس  ܀  ر  أَذكُ أَسامءَها ال  َشَفتَيَّ  وِب أَسُكب  لَها ال  فَدًما  ا  أَن ا  أَمَّ ܀  تون  هافَ تَ يَ َوراءَها 

وَقََعت يل يف نعيم وهو يل مرياٌث  التَّقسيِم  ِحباُل  ܀  لَِنصيبي  اِمُن  الضَّ أَنَت  ُة مريايث  وِحصَّ

لَّ  تاَي ܀ َجَعلُت الرَّبَّ كُ يَ لْ رين كُ يايل تُنُذِ َجليل ܀ أُبارُِك الرَّبَّ الَّذي نََصَح يل حتَّى يف اللَّ

َهَجت نَْفيس حتَّى َجَسدي  تَ لْبي واْب رَِح قَ حني أَمامي إِنَّه عن مييني فلَن أَتَزَعزَع ܀ لِذلك فَ

 ُ بَنيِّ َك يَرى الهوَّة ستُ اْستَقر يف أمان ܀ ألَنََّك لن تَرتَُك يف َمثْوى األَْمواِت نَْفيس ولَن تَدََع َصِفيَّ

وام ܀ املجُد لآلِب واالبِن  يل َسبيَل الَحياة ܀ أَماَم وَجِهَك فرٌَح تاّم وعن مَيينَك نَعيٌم عىل الدَّ

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 (١ طيم ٥/ ٢٤-٦/ ٥)

ِباألَْحَرى  بَْل  إِْخَوة،  ِبِهم، ألَنَُّهم  يَْستَِهيُنوا  ُمْؤِمُنوَن فال  أَْسيَاٌد  لَُهم  الَِّذيَن  ا  "أَمَّ

وأَِحبَّاء" ُمْؤِمُنوَن  ُهم  الطَيِّبَِة  َخْدَمِتِهم  ِمن  املُْستَِفيِديَن  ألَنَّ  فَلْيَْخُدُموُهم، 

     
          

  

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

(مر ١/٢-١٢)

برٌي ِمْنُهم َحتَّى  َع َعَدٌد كَ َجمَّ يْت. فتَ ُه يف البَ َفرْنَاُحوم. وَسِمَع الَناُس أَنَّ َعاَد يَُسوُع إِىل كَ

َمِة الله. فأَتَوُْه  َكلِ ُهم ِب َخاِطبُ َد البَاب. وكاَن يُ َق َموِْضٌع ألََحٍد وال ِعْن بْ ْم يَ ِهِم املََكان، ولَ َغصَّ ِب

ِه إِىل يَُسوع، فَكَشُفوا  ِطيُعوا الوُُصوَل ِب ْستَ ْم يَ ِب الَجْمعِ لَ َعُة رَِجال. وِبَسبَ ُه أَْربَ ْحِملُ عٍ يَ َخلَّ مِبُ

ه. ورَأَى يَُسوُع  يْ ُروًحا َعلَ ُع َمطْ وا الِفرَاَش الَّذي كاَن املَُخلَّ ُشوه، ودَلَّ بَ وَْق يَُسوع، ونَ الَسْقَف فَ

َجالِِسنَي  ِة  بَ الَكتَ ْعُض  بَ وكاَن  ايَاك!».  خطَ لََك  َمْغُفورٌَة  ابْني،  ا  «يَ ُمَخلَّع:  لْ لِ فَقاَل  انَُهم،  إمِْيَ

َر  ِف ْغ ْقِدُر أَْن يَ ُه يَُجدِّف! َمْن يَ ُم هَذا الرَُجُل هَكَذا؟ إِنَّ َكلَّ تَ وِبِهم: «لِاَمذَا يَ لُ ُروَن يف قُ َفكِّ ُهَناَك يُ

ُفِسِهم  ُروَن هَكَذا يف أَنْ َفكِّ ُهم يُ ُروِحِه أَنَّ ا إِالَّ الله وَْحَدُه؟». ويف الَحاِل َعرََف يَُسوُع ِب ايَ الَخطَ

َك  ُمَخلَّع: َمْغُفورٌَة لَ لْ َقاَل لِ وِبُكم؟ ما ُهَو األَْسَهل؟ أَْن يُ لُ ُروَن ِبهَذا يف قُ ُهم: «لِاَمذَا تَُفكِّ َقاَل لَ فَ

ا أَْن  انً طَ ِن اإلِنَْساِن ُسلْ ُموا أَنَّ البْ ْم وَاْحِمْل ِفرَاَشَك وَاْمِش؟ ولِيَك تَْعلَ َقال: قُ ايَاك؟ أَْم أَْن يُ خطَ

ِتَك!».  يْ َك أَقُول: قُم، إِْحِمْل ِفرَاَشَك، واذَْهْب إِىل بَ ُمَخلَّع: «لَ لْ ا َعَىل األَرْض»، قاَل لِ ايَ ْغِفَر الَخطَ يَ

ائِلني:  ُدوا الله قَ ُهم وَمجَّ لُّ فَقاَم يف الَحاِل وَحَمَل ِفرَاَشُه، وَخرََج أَماَم الَجِميع، َحتَّى دَِهُشوا كُ

ة!» تَّ ا ِمثَْل هَذا البَ َن «َما رَأَيْ

بعُض األفكاِر للتأّمِل (الخوري الياس الحاج)
فاجتمَع عدٌد كبرٌي من الناِس حتّى مل يبَق مكاٌن ألحٍد... لكّنهم مل يقدروا أن يقرتبوا إليه 

بسبِب الزّحام، فنقبوا الّسقَف..."

ِة، وصَل العدُد إىل اإلكتظاِظ لدرجِة عدِم متّكِن اآلخرين من اإلنضامِم،  ܀ بالعنِي البرشيّ

وهناك عدٌد محدوٌد يستطيُع مشاهدَة الربِّ يسوَع واإلستامَع لتعاليِمه.

ِة، ال مستحيَل للقاِء الرّبِّ يسوعَ، عندما توصُد األبواُب، يبحُث املؤمُن عىل  ܀ بالعنِي اإلميانيّ

ِم.  وسيلٍة مختلفٍة غريِ مألوفٍة ملالقاِة املعلّ

، فاإلنساُن يحتاُج ألخيه  ٌة لَحْمِل اآلخِر ملالقاِة الربِّ ِة، املساعدُة رضوريّ ܀ بالعنِي املسيحيّ

اإلنساِن، ومن واجِب اإلنساِن أْن يلتفَت ألخيه اإلنسان.

"رأى يسوُع إميانَهم..."

هم؛ وهو حْمُل املشلوِل  ܀ بالعنِي التي نظَر بها يسوعُ، عرَف إمياَن الِّرجاَل من خالَل فعلِ

واإلرصاُر عىل إيصالِه. 

܀ بالعنِي التي نظَر بها يسوعُ، مل يَر فقط مرََضُه الخارجيَّ (الّشلل) بل رأى جرَحه الّداخيلَّ 

(الخطيئة) وشفاه منه.

"أيّهام أسهل؟..."

ا الّشفاُء من داٍء معنّيٍ، واألصعُب منه هو غفراُن الخطايا،  ܀ بالنسبِة لإلنساِن، صعٌب جدًّ

ويصُل الّصعُب إىل حدِّ اإلستحالِة، أّما ليَس عنَد اللِه أمٌر متسحيٌل، فإّن "البِن اإلنساِن 

عِ، وله سلطُة املعجزِة الّتي تفوُق  عىل األرِض سلطَة غفراِن الخطايا"، فهو غفَر خطايا املخلّ

ُه يحمُل مرَضه وداءَه وأصبَح أقوى منها. العقَل، ليس فقط َشَفاه من مرِضه، بل جعلَ

...عظّموا الله قائلني :" ما رأينا مثل هذا قطّ"

املشلوِل،  والرّجِل  األربعِة  الّشباِن  إمياِن  عظمِة  برؤيِة  الجموِع  بإعرتاِف  النصُّ  إنتهى  ܀ 

َمهم يسوُع أن يروا ما يف  ٍة، علّ ٍة وداخليّ ٍة إىل إميانيّ ٍة ومادّي تطّورْت رؤيُة الجمعِ من برشيّ

ِمَر  ثْ داخِل اإلنساِن، وما يف داخِل اإلنساِن يجُب أن يظهَر إىل العلِن، يجُب عىل اإلمياِن أن يُ

ٍة تعكُس ما يف داخِل اإلنساِن. أعامَل محبّ

عِ أْن ينعَم علينا بالحكمِة واملعرفِة والقوِّة يك نحمَل بعَضنا  نسأُل اللَه يف أِحد شفاِء املخلّ

البعِض ونحمَل أوجاَعنا وداءَنا ونطرَحها أماَم يسوَع الّشايف. له املجُد أآلن وإىل األبد.

فشكرًا لك أيب... ألنّك أيب... آمني.

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 (...)

َحَك،  َع فَسبَّ يَت املُخلّ نا، ُعربوُن الحياِة األبديّة، ودَواُء عدِم املَوت، يا َمْن قوَّ أيُّها املَسيُح َربُّ

َحَك بأقوالِنا وأعاملِنا، يف هذا املساء، ونَجَعَل  نا ِبَك، فُنَسبِّ َد الّناُس بِه الله. قوِّ إميانَ وَمجَّ

وس، إىل  الُقدُّ أبيَك وروِحَك  املَجَد وإىل  نرفُع  يليُق بك، وإليَك  تَسبيًحا  َسبِّحونََك  يُ الغرَي 

األبد.  آمني.

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

ترتيلة الختام
تعالَوا إىل الرّب

وا إىل الربِّ يا ُمثَقلنْي بأعباِء هذه الحياةْ. ܀ تعالَ

ِعنَد يَسوَع النجاةْ. تعالوا وال تَِقفوا يائسني فَ

َقلُب يسوَع رحيْم، وا إىل الربِّ يا خاطئنْي فَ ܀ تعالَ

ُحو َجميَع الُذنُوْب. ُب بالتائبني َومَيْ َغُفوٌر يُرَحِّ

ُم باسِمَك ِعنَد الُرشوْق وَِعنَد الُضَحى وَالُغُروْب. رنَّ ܀ يُ

تُوْب. أَنَت اإللُه الَغفوُر الرَّحيْم لكلِّ أثيٍم يَ فَ

܀ فيا ربُّ أنَت لكلِّ َخُروف يَعوُد إليَك رَحيم،

أَنَت الَحبيُب الشفيْع. َذلَت ِدماْك فَ ألجِل الخراِف بَ



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

َعَدِم املَوت، أَنَت يا  نا، ُعربُوَن الحياِة وَالدواَء لِ َها املَِسيُح َربَّ أَيُّ

ِبه،  َسبَ ِب اللَه  الناُس  َد  وَمجَّ َسبََّحك،  فَ َع  املَُخلَّ يَت  وَّ قَ َمْن 

َنا، يف هذا  َنا وَأَعاَملِ َحَك ِبأقوالِ ُنَسبِّ وِّنَا يف اإلميان ِبَك فَ قَ

َوُروِحَك  يَك  أَِب وإىل  املَجَد  نُصِعُد  يَك  وإلَ يق،  لِ يَ تَسِبيِحَك كام  الَغرَي عىل  وَنَحِمَل  النهار، 

وس اآلَن وإىل األبد. آمني. القدُّ

(من صلوات صباح أحد املخلّع، صالة املؤمن ٢)

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

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

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

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

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

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

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

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

وإىل األبد. آمني. 
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٢شفاء المخّلع

ترتيلة األحد
لحن إنُو نُو نُهُرا

يِت َمهُدوًما ِشبَه املَيِت وُه ِمْن َسقِف البَ دَلَّ

وٌع َعنَك، َمغُفور! وْر َمرفُ ْق يا ابني إمثَُك املَوفُ ثِ

وا: فاَه بالُكفرِ! – يا ُخبَث ُروِح الَرشِّ! الُ قَ

اِت: يّ ُروُح رَبِّ الُقوَّاِت كاِشٌف لِلنِّ

ْم وَامِش! قاَم يَجرِي! قُ

܀܀܀

ُك األَعَىل جاَء الُعمَق ِمْن أَعَىل َد املَلِ ُمجِّ

يًصا لالنساِن الِبًسا ِجسَم األَوَهاِن تَخلِ

ا اآلثاَم ا اآلالَم َحطَّ َعنَّ َشاَل َعنَّ

ا نُزِّهَت! َن ، ِعشَت َعْن إمِثِ َنا، رَبِّ ِمثلَ

َت! بْ ْم أَحبَ دَت! كَ ُمجِّ

܀܀܀

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

المزمور ١٦
܀ َسيِّدي وال َخرَي يل ِسواَك"  : "أَنَت  لِلرَّبِّ قُلُت  ܀  اْعتََصمُت  ِبَك  فإيِنِّ  اْحَفظْني  ُهمَّ  لَّ أَل ܀ 

اُس  أَصناُمهم والنَّ رُثَت  ܀ كَ ه فيهم  َهواَي كلُ ِوياُء  أُولِئَك األَق الَّذيَن يف هذي األَرض  ُة  َه اآللِ

الرَّبُّ كَأيس  ܀  ر  أَذكُ أَسامءَها ال  َشَفتَيَّ  وِب أَسُكب  لَها ال  فَدًما  ا  أَن ا  أَمَّ ܀  تون  هافَ تَ يَ َوراءَها 

وَقََعت يل يف نعيم وهو يل مرياٌث  التَّقسيِم  ِحباُل  ܀  لَِنصيبي  اِمُن  الضَّ أَنَت  ُة مريايث  وِحصَّ

لَّ  تاَي ܀ َجَعلُت الرَّبَّ كُ يَ لْ رين كُ يايل تُنُذِ َجليل ܀ أُبارُِك الرَّبَّ الَّذي نََصَح يل حتَّى يف اللَّ

َهَجت نَْفيس حتَّى َجَسدي  تَ لْبي واْب رَِح قَ حني أَمامي إِنَّه عن مييني فلَن أَتَزَعزَع ܀ لِذلك فَ

 ُ بَنيِّ َك يَرى الهوَّة ستُ اْستَقر يف أمان ܀ ألَنََّك لن تَرتَُك يف َمثْوى األَْمواِت نَْفيس ولَن تَدََع َصِفيَّ

وام ܀ املجُد لآلِب واالبِن  يل َسبيَل الَحياة ܀ أَماَم وَجِهَك فرٌَح تاّم وعن مَيينَك نَعيٌم عىل الدَّ

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 (١ طيم ٥/ ٢٤-٦/ ٥)

ِباألَْحَرى  بَْل  إِْخَوة،  ِبِهم، ألَنَُّهم  يَْستَِهيُنوا  ُمْؤِمُنوَن فال  أَْسيَاٌد  لَُهم  الَِّذيَن  ا  "أَمَّ

وأَِحبَّاء" ُمْؤِمُنوَن  ُهم  الطَيِّبَِة  َخْدَمِتِهم  ِمن  املُْستَِفيِديَن  ألَنَّ  فَلْيَْخُدُموُهم، 

     
          

  

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

(مر ١/٢-١٢)

برٌي ِمْنُهم َحتَّى  َع َعَدٌد كَ َجمَّ يْت. فتَ ُه يف البَ َفرْنَاُحوم. وَسِمَع الَناُس أَنَّ َعاَد يَُسوُع إِىل كَ

َمِة الله. فأَتَوُْه  َكلِ ُهم ِب َخاِطبُ َد البَاب. وكاَن يُ َق َموِْضٌع ألََحٍد وال ِعْن بْ ْم يَ ِهِم املََكان، ولَ َغصَّ ِب

ِه إِىل يَُسوع، فَكَشُفوا  ِطيُعوا الوُُصوَل ِب ْستَ ْم يَ ِب الَجْمعِ لَ َعُة رَِجال. وِبَسبَ ُه أَْربَ ْحِملُ عٍ يَ َخلَّ مِبُ

ه. ورَأَى يَُسوُع  يْ ُروًحا َعلَ ُع َمطْ وا الِفرَاَش الَّذي كاَن املَُخلَّ ُشوه، ودَلَّ بَ وَْق يَُسوع، ونَ الَسْقَف فَ

َجالِِسنَي  ِة  بَ الَكتَ ْعُض  بَ وكاَن  ايَاك!».  خطَ لََك  َمْغُفورٌَة  ابْني،  ا  «يَ ُمَخلَّع:  لْ لِ فَقاَل  انَُهم،  إمِْيَ

َر  ِف ْغ ْقِدُر أَْن يَ ُه يَُجدِّف! َمْن يَ ُم هَذا الرَُجُل هَكَذا؟ إِنَّ َكلَّ تَ وِبِهم: «لِاَمذَا يَ لُ ُروَن يف قُ َفكِّ ُهَناَك يُ

ُفِسِهم  ُروَن هَكَذا يف أَنْ َفكِّ ُهم يُ ُروِحِه أَنَّ ا إِالَّ الله وَْحَدُه؟». ويف الَحاِل َعرََف يَُسوُع ِب ايَ الَخطَ

َك  ُمَخلَّع: َمْغُفورٌَة لَ لْ َقاَل لِ وِبُكم؟ ما ُهَو األَْسَهل؟ أَْن يُ لُ ُروَن ِبهَذا يف قُ ُهم: «لِاَمذَا تَُفكِّ َقاَل لَ فَ

ا أَْن  انً طَ ِن اإلِنَْساِن ُسلْ ُموا أَنَّ البْ ْم وَاْحِمْل ِفرَاَشَك وَاْمِش؟ ولِيَك تَْعلَ َقال: قُ ايَاك؟ أَْم أَْن يُ خطَ

ِتَك!».  يْ َك أَقُول: قُم، إِْحِمْل ِفرَاَشَك، واذَْهْب إِىل بَ ُمَخلَّع: «لَ لْ ا َعَىل األَرْض»، قاَل لِ ايَ ْغِفَر الَخطَ يَ

ائِلني:  ُدوا الله قَ ُهم وَمجَّ لُّ فَقاَم يف الَحاِل وَحَمَل ِفرَاَشُه، وَخرََج أَماَم الَجِميع، َحتَّى دَِهُشوا كُ

ة!» تَّ ا ِمثَْل هَذا البَ َن «َما رَأَيْ

بعُض األفكاِر للتأّمِل (الخوري الياس الحاج)
فاجتمَع عدٌد كبرٌي من الناِس حتّى مل يبَق مكاٌن ألحٍد... لكّنهم مل يقدروا أن يقرتبوا إليه 

بسبِب الزّحام، فنقبوا الّسقَف..."

ِة، وصَل العدُد إىل اإلكتظاِظ لدرجِة عدِم متّكِن اآلخرين من اإلنضامِم،  ܀ بالعنِي البرشيّ

وهناك عدٌد محدوٌد يستطيُع مشاهدَة الربِّ يسوَع واإلستامَع لتعاليِمه.

ِة، ال مستحيَل للقاِء الرّبِّ يسوعَ، عندما توصُد األبواُب، يبحُث املؤمُن عىل  ܀ بالعنِي اإلميانيّ

ِم.  وسيلٍة مختلفٍة غريِ مألوفٍة ملالقاِة املعلّ

، فاإلنساُن يحتاُج ألخيه  ٌة لَحْمِل اآلخِر ملالقاِة الربِّ ِة، املساعدُة رضوريّ ܀ بالعنِي املسيحيّ

اإلنساِن، ومن واجِب اإلنساِن أْن يلتفَت ألخيه اإلنسان.

"رأى يسوُع إميانَهم..."

هم؛ وهو حْمُل املشلوِل  ܀ بالعنِي التي نظَر بها يسوعُ، عرَف إمياَن الِّرجاَل من خالَل فعلِ

واإلرصاُر عىل إيصالِه. 

܀ بالعنِي التي نظَر بها يسوعُ، مل يَر فقط مرََضُه الخارجيَّ (الّشلل) بل رأى جرَحه الّداخيلَّ 

(الخطيئة) وشفاه منه.

"أيّهام أسهل؟..."

ا الّشفاُء من داٍء معنّيٍ، واألصعُب منه هو غفراُن الخطايا،  ܀ بالنسبِة لإلنساِن، صعٌب جدًّ

ويصُل الّصعُب إىل حدِّ اإلستحالِة، أّما ليَس عنَد اللِه أمٌر متسحيٌل، فإّن "البِن اإلنساِن 

عِ، وله سلطُة املعجزِة الّتي تفوُق  عىل األرِض سلطَة غفراِن الخطايا"، فهو غفَر خطايا املخلّ

ُه يحمُل مرَضه وداءَه وأصبَح أقوى منها. العقَل، ليس فقط َشَفاه من مرِضه، بل جعلَ

...عظّموا الله قائلني :" ما رأينا مثل هذا قطّ"

املشلوِل،  والرّجِل  األربعِة  الّشباِن  إمياِن  عظمِة  برؤيِة  الجموِع  بإعرتاِف  النصُّ  إنتهى  ܀ 

َمهم يسوُع أن يروا ما يف  ٍة، علّ ٍة وداخليّ ٍة إىل إميانيّ ٍة ومادّي تطّورْت رؤيُة الجمعِ من برشيّ

ِمَر  ثْ داخِل اإلنساِن، وما يف داخِل اإلنساِن يجُب أن يظهَر إىل العلِن، يجُب عىل اإلمياِن أن يُ

ٍة تعكُس ما يف داخِل اإلنساِن. أعامَل محبّ

عِ أْن ينعَم علينا بالحكمِة واملعرفِة والقوِّة يك نحمَل بعَضنا  نسأُل اللَه يف أِحد شفاِء املخلّ

البعِض ونحمَل أوجاَعنا وداءَنا ونطرَحها أماَم يسوَع الّشايف. له املجُد أآلن وإىل األبد.

فشكرًا لك أيب... ألنّك أيب... آمني.

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 (...)

َحَك،  َع فَسبَّ يَت املُخلّ نا، ُعربوُن الحياِة األبديّة، ودَواُء عدِم املَوت، يا َمْن قوَّ أيُّها املَسيُح َربُّ

َحَك بأقوالِنا وأعاملِنا، يف هذا املساء، ونَجَعَل  نا ِبَك، فُنَسبِّ َد الّناُس بِه الله. قوِّ إميانَ وَمجَّ

وس، إىل  الُقدُّ أبيَك وروِحَك  املَجَد وإىل  نرفُع  يليُق بك، وإليَك  تَسبيًحا  َسبِّحونََك  يُ الغرَي 

األبد.  آمني.

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

ترتيلة الختام
تعالَوا إىل الرّب

وا إىل الربِّ يا ُمثَقلنْي بأعباِء هذه الحياةْ. ܀ تعالَ

ِعنَد يَسوَع النجاةْ. تعالوا وال تَِقفوا يائسني فَ

َقلُب يسوَع رحيْم، وا إىل الربِّ يا خاطئنْي فَ ܀ تعالَ

ُحو َجميَع الُذنُوْب. ُب بالتائبني َومَيْ َغُفوٌر يُرَحِّ

ُم باسِمَك ِعنَد الُرشوْق وَِعنَد الُضَحى وَالُغُروْب. رنَّ ܀ يُ

تُوْب. أَنَت اإللُه الَغفوُر الرَّحيْم لكلِّ أثيٍم يَ فَ

܀ فيا ربُّ أنَت لكلِّ َخُروف يَعوُد إليَك رَحيم،

أَنَت الَحبيُب الشفيْع. َذلَت ِدماْك فَ ألجِل الخراِف بَ



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

َعَدِم املَوت، أَنَت يا  نا، ُعربُوَن الحياِة وَالدواَء لِ َها املَِسيُح َربَّ أَيُّ

ِبه،  َسبَ ِب اللَه  الناُس  َد  وَمجَّ َسبََّحك،  فَ َع  املَُخلَّ يَت  وَّ قَ َمْن 

َنا، يف هذا  َنا وَأَعاَملِ َحَك ِبأقوالِ ُنَسبِّ وِّنَا يف اإلميان ِبَك فَ قَ

َوُروِحَك  يَك  أَِب وإىل  املَجَد  نُصِعُد  يَك  وإلَ يق،  لِ يَ تَسِبيِحَك كام  الَغرَي عىل  وَنَحِمَل  النهار، 

وس اآلَن وإىل األبد. آمني. القدُّ

(من صلوات صباح أحد املخلّع، صالة املؤمن ٢)

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

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

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

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

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

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

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

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

وإىل األبد. آمني. 
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٣

ترتيلة األحد
لحن إنُو نُو نُهُرا

يِت َمهُدوًما ِشبَه املَيِت وُه ِمْن َسقِف البَ دَلَّ

وٌع َعنَك، َمغُفور! وْر َمرفُ ْق يا ابني إمثَُك املَوفُ ثِ

وا: فاَه بالُكفرِ! – يا ُخبَث ُروِح الَرشِّ! الُ قَ

اِت: يّ ُروُح رَبِّ الُقوَّاِت كاِشٌف لِلنِّ

ْم وَامِش! قاَم يَجرِي! قُ

܀܀܀

ُك األَعَىل جاَء الُعمَق ِمْن أَعَىل َد املَلِ ُمجِّ

يًصا لالنساِن الِبًسا ِجسَم األَوَهاِن تَخلِ

ا اآلثاَم ا اآلالَم َحطَّ َعنَّ َشاَل َعنَّ

ا نُزِّهَت! َن ، ِعشَت َعْن إمِثِ َنا، رَبِّ ِمثلَ

َت! بْ ْم أَحبَ دَت! كَ ُمجِّ

܀܀܀

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

المزمور ١٦
܀ َسيِّدي وال َخرَي يل ِسواَك"  : "أَنَت  لِلرَّبِّ قُلُت  ܀  اْعتََصمُت  ِبَك  فإيِنِّ  اْحَفظْني  ُهمَّ  لَّ أَل ܀ 

اُس  أَصناُمهم والنَّ رُثَت  ܀ كَ ه فيهم  َهواَي كلُ ِوياُء  أُولِئَك األَق الَّذيَن يف هذي األَرض  ُة  َه اآللِ

الرَّبُّ كَأيس  ܀  ر  أَذكُ أَسامءَها ال  َشَفتَيَّ  وِب أَسُكب  لَها ال  فَدًما  ا  أَن ا  أَمَّ ܀  تون  هافَ تَ يَ َوراءَها 

وَقََعت يل يف نعيم وهو يل مرياٌث  التَّقسيِم  ِحباُل  ܀  لَِنصيبي  اِمُن  الضَّ أَنَت  ُة مريايث  وِحصَّ

لَّ  تاَي ܀ َجَعلُت الرَّبَّ كُ يَ لْ رين كُ يايل تُنُذِ َجليل ܀ أُبارُِك الرَّبَّ الَّذي نََصَح يل حتَّى يف اللَّ

َهَجت نَْفيس حتَّى َجَسدي  تَ لْبي واْب رَِح قَ حني أَمامي إِنَّه عن مييني فلَن أَتَزَعزَع ܀ لِذلك فَ

 ُ بَنيِّ َك يَرى الهوَّة ستُ اْستَقر يف أمان ܀ ألَنََّك لن تَرتَُك يف َمثْوى األَْمواِت نَْفيس ولَن تَدََع َصِفيَّ

وام ܀ املجُد لآلِب واالبِن  يل َسبيَل الَحياة ܀ أَماَم وَجِهَك فرٌَح تاّم وعن مَيينَك نَعيٌم عىل الدَّ

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 (١ طيم ٥/ ٢٤-٦/ ٥)

ِباألَْحَرى  بَْل  إِْخَوة،  ِبِهم، ألَنَُّهم  يَْستَِهيُنوا  ُمْؤِمُنوَن فال  أَْسيَاٌد  لَُهم  الَِّذيَن  ا  "أَمَّ

وأَِحبَّاء" ُمْؤِمُنوَن  ُهم  الطَيِّبَِة  َخْدَمِتِهم  ِمن  املُْستَِفيِديَن  ألَنَّ  فَلْيَْخُدُموُهم، 

     
          

  

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

(مر ١/٢-١٢)

برٌي ِمْنُهم َحتَّى  َع َعَدٌد كَ َجمَّ يْت. فتَ ُه يف البَ َفرْنَاُحوم. وَسِمَع الَناُس أَنَّ َعاَد يَُسوُع إِىل كَ

َمِة الله. فأَتَوُْه  َكلِ ُهم ِب َخاِطبُ َد البَاب. وكاَن يُ َق َموِْضٌع ألََحٍد وال ِعْن بْ ْم يَ ِهِم املََكان، ولَ َغصَّ ِب

ِه إِىل يَُسوع، فَكَشُفوا  ِطيُعوا الوُُصوَل ِب ْستَ ْم يَ ِب الَجْمعِ لَ َعُة رَِجال. وِبَسبَ ُه أَْربَ ْحِملُ عٍ يَ َخلَّ مِبُ

ه. ورَأَى يَُسوُع  يْ ُروًحا َعلَ ُع َمطْ وا الِفرَاَش الَّذي كاَن املَُخلَّ ُشوه، ودَلَّ بَ وَْق يَُسوع، ونَ الَسْقَف فَ

َجالِِسنَي  ِة  بَ الَكتَ ْعُض  بَ وكاَن  ايَاك!».  خطَ لََك  َمْغُفورٌَة  ابْني،  ا  «يَ ُمَخلَّع:  لْ لِ فَقاَل  انَُهم،  إمِْيَ

َر  ِف ْغ ْقِدُر أَْن يَ ُه يَُجدِّف! َمْن يَ ُم هَذا الرَُجُل هَكَذا؟ إِنَّ َكلَّ تَ وِبِهم: «لِاَمذَا يَ لُ ُروَن يف قُ َفكِّ ُهَناَك يُ

ُفِسِهم  ُروَن هَكَذا يف أَنْ َفكِّ ُهم يُ ُروِحِه أَنَّ ا إِالَّ الله وَْحَدُه؟». ويف الَحاِل َعرََف يَُسوُع ِب ايَ الَخطَ

َك  ُمَخلَّع: َمْغُفورٌَة لَ لْ َقاَل لِ وِبُكم؟ ما ُهَو األَْسَهل؟ أَْن يُ لُ ُروَن ِبهَذا يف قُ ُهم: «لِاَمذَا تَُفكِّ َقاَل لَ فَ

ا أَْن  انً طَ ِن اإلِنَْساِن ُسلْ ُموا أَنَّ البْ ْم وَاْحِمْل ِفرَاَشَك وَاْمِش؟ ولِيَك تَْعلَ َقال: قُ ايَاك؟ أَْم أَْن يُ خطَ

ِتَك!».  يْ َك أَقُول: قُم، إِْحِمْل ِفرَاَشَك، واذَْهْب إِىل بَ ُمَخلَّع: «لَ لْ ا َعَىل األَرْض»، قاَل لِ ايَ ْغِفَر الَخطَ يَ

ائِلني:  ُدوا الله قَ ُهم وَمجَّ لُّ فَقاَم يف الَحاِل وَحَمَل ِفرَاَشُه، وَخرََج أَماَم الَجِميع، َحتَّى دَِهُشوا كُ

ة!» تَّ ا ِمثَْل هَذا البَ َن «َما رَأَيْ

بعُض األفكاِر للتأّمِل (الخوري الياس الحاج)
فاجتمَع عدٌد كبرٌي من الناِس حتّى مل يبَق مكاٌن ألحٍد... لكّنهم مل يقدروا أن يقرتبوا إليه 

بسبِب الزّحام، فنقبوا الّسقَف..."

ِة، وصَل العدُد إىل اإلكتظاِظ لدرجِة عدِم متّكِن اآلخرين من اإلنضامِم،  ܀ بالعنِي البرشيّ

وهناك عدٌد محدوٌد يستطيُع مشاهدَة الربِّ يسوَع واإلستامَع لتعاليِمه.

ِة، ال مستحيَل للقاِء الرّبِّ يسوعَ، عندما توصُد األبواُب، يبحُث املؤمُن عىل  ܀ بالعنِي اإلميانيّ

ِم.  وسيلٍة مختلفٍة غريِ مألوفٍة ملالقاِة املعلّ

، فاإلنساُن يحتاُج ألخيه  ٌة لَحْمِل اآلخِر ملالقاِة الربِّ ِة، املساعدُة رضوريّ ܀ بالعنِي املسيحيّ

اإلنساِن، ومن واجِب اإلنساِن أْن يلتفَت ألخيه اإلنسان.

"رأى يسوُع إميانَهم..."

هم؛ وهو حْمُل املشلوِل  ܀ بالعنِي التي نظَر بها يسوعُ، عرَف إمياَن الِّرجاَل من خالَل فعلِ

واإلرصاُر عىل إيصالِه. 

܀ بالعنِي التي نظَر بها يسوعُ، مل يَر فقط مرََضُه الخارجيَّ (الّشلل) بل رأى جرَحه الّداخيلَّ 

(الخطيئة) وشفاه منه.

"أيّهام أسهل؟..."

ا الّشفاُء من داٍء معنّيٍ، واألصعُب منه هو غفراُن الخطايا،  ܀ بالنسبِة لإلنساِن، صعٌب جدًّ

ويصُل الّصعُب إىل حدِّ اإلستحالِة، أّما ليَس عنَد اللِه أمٌر متسحيٌل، فإّن "البِن اإلنساِن 

عِ، وله سلطُة املعجزِة الّتي تفوُق  عىل األرِض سلطَة غفراِن الخطايا"، فهو غفَر خطايا املخلّ

ُه يحمُل مرَضه وداءَه وأصبَح أقوى منها. العقَل، ليس فقط َشَفاه من مرِضه، بل جعلَ

...عظّموا الله قائلني :" ما رأينا مثل هذا قطّ"

املشلوِل،  والرّجِل  األربعِة  الّشباِن  إمياِن  عظمِة  برؤيِة  الجموِع  بإعرتاِف  النصُّ  إنتهى  ܀ 

َمهم يسوُع أن يروا ما يف  ٍة، علّ ٍة وداخليّ ٍة إىل إميانيّ ٍة ومادّي تطّورْت رؤيُة الجمعِ من برشيّ

ِمَر  ثْ داخِل اإلنساِن، وما يف داخِل اإلنساِن يجُب أن يظهَر إىل العلِن، يجُب عىل اإلمياِن أن يُ

ٍة تعكُس ما يف داخِل اإلنساِن. أعامَل محبّ

عِ أْن ينعَم علينا بالحكمِة واملعرفِة والقوِّة يك نحمَل بعَضنا  نسأُل اللَه يف أِحد شفاِء املخلّ

البعِض ونحمَل أوجاَعنا وداءَنا ونطرَحها أماَم يسوَع الّشايف. له املجُد أآلن وإىل األبد.

فشكرًا لك أيب... ألنّك أيب... آمني.

فرتة صمت وتأّمل (...)

شفاء المخّلع

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 (...)

َحَك،  َع فَسبَّ يَت املُخلّ نا، ُعربوُن الحياِة األبديّة، ودَواُء عدِم املَوت، يا َمْن قوَّ أيُّها املَسيُح َربُّ

َحَك بأقوالِنا وأعاملِنا، يف هذا املساء، ونَجَعَل  نا ِبَك، فُنَسبِّ َد الّناُس بِه الله. قوِّ إميانَ وَمجَّ

وس، إىل  الُقدُّ أبيَك وروِحَك  املَجَد وإىل  نرفُع  يليُق بك، وإليَك  تَسبيًحا  َسبِّحونََك  يُ الغرَي 

األبد.  آمني.

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

ترتيلة الختام
تعالَوا إىل الرّب

وا إىل الربِّ يا ُمثَقلنْي بأعباِء هذه الحياةْ. ܀ تعالَ

ِعنَد يَسوَع النجاةْ. تعالوا وال تَِقفوا يائسني فَ

َقلُب يسوَع رحيْم، وا إىل الربِّ يا خاطئنْي فَ ܀ تعالَ

ُحو َجميَع الُذنُوْب. ُب بالتائبني َومَيْ َغُفوٌر يُرَحِّ

ُم باسِمَك ِعنَد الُرشوْق وَِعنَد الُضَحى وَالُغُروْب. رنَّ ܀ يُ

تُوْب. أَنَت اإللُه الَغفوُر الرَّحيْم لكلِّ أثيٍم يَ فَ

܀ فيا ربُّ أنَت لكلِّ َخُروف يَعوُد إليَك رَحيم،

أَنَت الَحبيُب الشفيْع. َذلَت ِدماْك فَ ألجِل الخراِف بَ



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

َعَدِم املَوت، أَنَت يا  نا، ُعربُوَن الحياِة وَالدواَء لِ َها املَِسيُح َربَّ أَيُّ

ِبه،  َسبَ ِب اللَه  الناُس  َد  وَمجَّ َسبََّحك،  فَ َع  املَُخلَّ يَت  وَّ قَ َمْن 

َنا، يف هذا  َنا وَأَعاَملِ َحَك ِبأقوالِ ُنَسبِّ وِّنَا يف اإلميان ِبَك فَ قَ

َوُروِحَك  يَك  أَِب وإىل  املَجَد  نُصِعُد  يَك  وإلَ يق،  لِ يَ تَسِبيِحَك كام  الَغرَي عىل  وَنَحِمَل  النهار، 

وس اآلَن وإىل األبد. آمني. القدُّ

(من صلوات صباح أحد املخلّع، صالة املؤمن ٢)

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

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

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

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

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

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

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

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

وإىل األبد. آمني. 
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٤

ترتيلة األحد
لحن إنُو نُو نُهُرا

يِت َمهُدوًما ِشبَه املَيِت وُه ِمْن َسقِف البَ دَلَّ

وٌع َعنَك، َمغُفور! وْر َمرفُ ْق يا ابني إمثَُك املَوفُ ثِ

وا: فاَه بالُكفرِ! – يا ُخبَث ُروِح الَرشِّ! الُ قَ

اِت: يّ ُروُح رَبِّ الُقوَّاِت كاِشٌف لِلنِّ

ْم وَامِش! قاَم يَجرِي! قُ

܀܀܀

ُك األَعَىل جاَء الُعمَق ِمْن أَعَىل َد املَلِ ُمجِّ

يًصا لالنساِن الِبًسا ِجسَم األَوَهاِن تَخلِ

ا اآلثاَم ا اآلالَم َحطَّ َعنَّ َشاَل َعنَّ

ا نُزِّهَت! َن ، ِعشَت َعْن إمِثِ َنا، رَبِّ ِمثلَ

َت! بْ ْم أَحبَ دَت! كَ ُمجِّ

܀܀܀

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

المزمور ١٦
܀ َسيِّدي وال َخرَي يل ِسواَك"  : "أَنَت  لِلرَّبِّ قُلُت  ܀  اْعتََصمُت  ِبَك  فإيِنِّ  اْحَفظْني  ُهمَّ  لَّ أَل ܀ 

اُس  أَصناُمهم والنَّ رُثَت  ܀ كَ ه فيهم  َهواَي كلُ ِوياُء  أُولِئَك األَق الَّذيَن يف هذي األَرض  ُة  َه اآللِ

الرَّبُّ كَأيس  ܀  ر  أَذكُ أَسامءَها ال  َشَفتَيَّ  وِب أَسُكب  لَها ال  فَدًما  ا  أَن ا  أَمَّ ܀  تون  هافَ تَ يَ َوراءَها 

وَقََعت يل يف نعيم وهو يل مرياٌث  التَّقسيِم  ِحباُل  ܀  لَِنصيبي  اِمُن  الضَّ أَنَت  ُة مريايث  وِحصَّ

لَّ  تاَي ܀ َجَعلُت الرَّبَّ كُ يَ لْ رين كُ يايل تُنُذِ َجليل ܀ أُبارُِك الرَّبَّ الَّذي نََصَح يل حتَّى يف اللَّ

َهَجت نَْفيس حتَّى َجَسدي  تَ لْبي واْب رَِح قَ حني أَمامي إِنَّه عن مييني فلَن أَتَزَعزَع ܀ لِذلك فَ

 ُ بَنيِّ َك يَرى الهوَّة ستُ اْستَقر يف أمان ܀ ألَنََّك لن تَرتَُك يف َمثْوى األَْمواِت نَْفيس ولَن تَدََع َصِفيَّ

وام ܀ املجُد لآلِب واالبِن  يل َسبيَل الَحياة ܀ أَماَم وَجِهَك فرٌَح تاّم وعن مَيينَك نَعيٌم عىل الدَّ

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 (١ طيم ٥/ ٢٤-٦/ ٥)

ِباألَْحَرى  بَْل  إِْخَوة،  ِبِهم، ألَنَُّهم  يَْستَِهيُنوا  ُمْؤِمُنوَن فال  أَْسيَاٌد  لَُهم  الَِّذيَن  ا  "أَمَّ

وأَِحبَّاء" ُمْؤِمُنوَن  ُهم  الطَيِّبَِة  َخْدَمِتِهم  ِمن  املُْستَِفيِديَن  ألَنَّ  فَلْيَْخُدُموُهم، 

     
          

  

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

(مر ١/٢-١٢)

برٌي ِمْنُهم َحتَّى  َع َعَدٌد كَ َجمَّ يْت. فتَ ُه يف البَ َفرْنَاُحوم. وَسِمَع الَناُس أَنَّ َعاَد يَُسوُع إِىل كَ

َمِة الله. فأَتَوُْه  َكلِ ُهم ِب َخاِطبُ َد البَاب. وكاَن يُ َق َموِْضٌع ألََحٍد وال ِعْن بْ ْم يَ ِهِم املََكان، ولَ َغصَّ ِب

ِه إِىل يَُسوع، فَكَشُفوا  ِطيُعوا الوُُصوَل ِب ْستَ ْم يَ ِب الَجْمعِ لَ َعُة رَِجال. وِبَسبَ ُه أَْربَ ْحِملُ عٍ يَ َخلَّ مِبُ

ه. ورَأَى يَُسوُع  يْ ُروًحا َعلَ ُع َمطْ وا الِفرَاَش الَّذي كاَن املَُخلَّ ُشوه، ودَلَّ بَ وَْق يَُسوع، ونَ الَسْقَف فَ

َجالِِسنَي  ِة  بَ الَكتَ ْعُض  بَ وكاَن  ايَاك!».  خطَ لََك  َمْغُفورٌَة  ابْني،  ا  «يَ ُمَخلَّع:  لْ لِ فَقاَل  انَُهم،  إمِْيَ

َر  ِف ْغ ْقِدُر أَْن يَ ُه يَُجدِّف! َمْن يَ ُم هَذا الرَُجُل هَكَذا؟ إِنَّ َكلَّ تَ وِبِهم: «لِاَمذَا يَ لُ ُروَن يف قُ َفكِّ ُهَناَك يُ

ُفِسِهم  ُروَن هَكَذا يف أَنْ َفكِّ ُهم يُ ُروِحِه أَنَّ ا إِالَّ الله وَْحَدُه؟». ويف الَحاِل َعرََف يَُسوُع ِب ايَ الَخطَ

َك  ُمَخلَّع: َمْغُفورٌَة لَ لْ َقاَل لِ وِبُكم؟ ما ُهَو األَْسَهل؟ أَْن يُ لُ ُروَن ِبهَذا يف قُ ُهم: «لِاَمذَا تَُفكِّ َقاَل لَ فَ

ا أَْن  انً طَ ِن اإلِنَْساِن ُسلْ ُموا أَنَّ البْ ْم وَاْحِمْل ِفرَاَشَك وَاْمِش؟ ولِيَك تَْعلَ َقال: قُ ايَاك؟ أَْم أَْن يُ خطَ

ِتَك!».  يْ َك أَقُول: قُم، إِْحِمْل ِفرَاَشَك، واذَْهْب إِىل بَ ُمَخلَّع: «لَ لْ ا َعَىل األَرْض»، قاَل لِ ايَ ْغِفَر الَخطَ يَ

ائِلني:  ُدوا الله قَ ُهم وَمجَّ لُّ فَقاَم يف الَحاِل وَحَمَل ِفرَاَشُه، وَخرََج أَماَم الَجِميع، َحتَّى دَِهُشوا كُ

ة!» تَّ ا ِمثَْل هَذا البَ َن «َما رَأَيْ

بعُض األفكاِر للتأّمِل (الخوري الياس الحاج)
فاجتمَع عدٌد كبرٌي من الناِس حتّى مل يبَق مكاٌن ألحٍد... لكّنهم مل يقدروا أن يقرتبوا إليه 

بسبِب الزّحام، فنقبوا الّسقَف..."

ِة، وصَل العدُد إىل اإلكتظاِظ لدرجِة عدِم متّكِن اآلخرين من اإلنضامِم،  ܀ بالعنِي البرشيّ

وهناك عدٌد محدوٌد يستطيُع مشاهدَة الربِّ يسوَع واإلستامَع لتعاليِمه.

ِة، ال مستحيَل للقاِء الرّبِّ يسوعَ، عندما توصُد األبواُب، يبحُث املؤمُن عىل  ܀ بالعنِي اإلميانيّ

ِم.  وسيلٍة مختلفٍة غريِ مألوفٍة ملالقاِة املعلّ

، فاإلنساُن يحتاُج ألخيه  ٌة لَحْمِل اآلخِر ملالقاِة الربِّ ِة، املساعدُة رضوريّ ܀ بالعنِي املسيحيّ

اإلنساِن، ومن واجِب اإلنساِن أْن يلتفَت ألخيه اإلنسان.

"رأى يسوُع إميانَهم..."

هم؛ وهو حْمُل املشلوِل  ܀ بالعنِي التي نظَر بها يسوعُ، عرَف إمياَن الِّرجاَل من خالَل فعلِ

واإلرصاُر عىل إيصالِه. 

܀ بالعنِي التي نظَر بها يسوعُ، مل يَر فقط مرََضُه الخارجيَّ (الّشلل) بل رأى جرَحه الّداخيلَّ 

(الخطيئة) وشفاه منه.

"أيّهام أسهل؟..."

ا الّشفاُء من داٍء معنّيٍ، واألصعُب منه هو غفراُن الخطايا،  ܀ بالنسبِة لإلنساِن، صعٌب جدًّ

ويصُل الّصعُب إىل حدِّ اإلستحالِة، أّما ليَس عنَد اللِه أمٌر متسحيٌل، فإّن "البِن اإلنساِن 

عِ، وله سلطُة املعجزِة الّتي تفوُق  عىل األرِض سلطَة غفراِن الخطايا"، فهو غفَر خطايا املخلّ

ُه يحمُل مرَضه وداءَه وأصبَح أقوى منها. العقَل، ليس فقط َشَفاه من مرِضه، بل جعلَ

...عظّموا الله قائلني :" ما رأينا مثل هذا قطّ"

املشلوِل،  والرّجِل  األربعِة  الّشباِن  إمياِن  عظمِة  برؤيِة  الجموِع  بإعرتاِف  النصُّ  إنتهى  ܀ 

َمهم يسوُع أن يروا ما يف  ٍة، علّ ٍة وداخليّ ٍة إىل إميانيّ ٍة ومادّي تطّورْت رؤيُة الجمعِ من برشيّ

ِمَر  ثْ داخِل اإلنساِن، وما يف داخِل اإلنساِن يجُب أن يظهَر إىل العلِن، يجُب عىل اإلمياِن أن يُ

ٍة تعكُس ما يف داخِل اإلنساِن. أعامَل محبّ

عِ أْن ينعَم علينا بالحكمِة واملعرفِة والقوِّة يك نحمَل بعَضنا  نسأُل اللَه يف أِحد شفاِء املخلّ

البعِض ونحمَل أوجاَعنا وداءَنا ونطرَحها أماَم يسوَع الّشايف. له املجُد أآلن وإىل األبد.

فشكرًا لك أيب... ألنّك أيب... آمني.

فرتة صمت وتأّمل (...)

شفاء المخّلع

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 (...)

َحَك،  َع فَسبَّ يَت املُخلّ نا، ُعربوُن الحياِة األبديّة، ودَواُء عدِم املَوت، يا َمْن قوَّ أيُّها املَسيُح َربُّ

َحَك بأقوالِنا وأعاملِنا، يف هذا املساء، ونَجَعَل  نا ِبَك، فُنَسبِّ َد الّناُس بِه الله. قوِّ إميانَ وَمجَّ

وس، إىل  الُقدُّ أبيَك وروِحَك  املَجَد وإىل  نرفُع  يليُق بك، وإليَك  تَسبيًحا  َسبِّحونََك  يُ الغرَي 

األبد.  آمني.

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

ترتيلة الختام
تعالَوا إىل الرّب

وا إىل الربِّ يا ُمثَقلنْي بأعباِء هذه الحياةْ. ܀ تعالَ

ِعنَد يَسوَع النجاةْ. تعالوا وال تَِقفوا يائسني فَ

َقلُب يسوَع رحيْم، وا إىل الربِّ يا خاطئنْي فَ ܀ تعالَ

ُحو َجميَع الُذنُوْب. ُب بالتائبني َومَيْ َغُفوٌر يُرَحِّ

ُم باسِمَك ِعنَد الُرشوْق وَِعنَد الُضَحى وَالُغُروْب. رنَّ ܀ يُ

تُوْب. أَنَت اإللُه الَغفوُر الرَّحيْم لكلِّ أثيٍم يَ فَ

܀ فيا ربُّ أنَت لكلِّ َخُروف يَعوُد إليَك رَحيم،

أَنَت الَحبيُب الشفيْع. َذلَت ِدماْك فَ ألجِل الخراِف بَ



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

َعَدِم املَوت، أَنَت يا  نا، ُعربُوَن الحياِة وَالدواَء لِ َها املَِسيُح َربَّ أَيُّ

ِبه،  َسبَ ِب اللَه  الناُس  َد  وَمجَّ َسبََّحك،  فَ َع  املَُخلَّ يَت  وَّ قَ َمْن 

َنا، يف هذا  َنا وَأَعاَملِ َحَك ِبأقوالِ ُنَسبِّ وِّنَا يف اإلميان ِبَك فَ قَ

َوُروِحَك  يَك  أَِب وإىل  املَجَد  نُصِعُد  يَك  وإلَ يق،  لِ يَ تَسِبيِحَك كام  الَغرَي عىل  وَنَحِمَل  النهار، 

وس اآلَن وإىل األبد. آمني. القدُّ

(من صلوات صباح أحد املخلّع، صالة املؤمن ٢)

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

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

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

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

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

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

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

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

وإىل األبد. آمني. 

ترتيلة األحد
لحن إنُو نُو نُهُرا

يِت َمهُدوًما ِشبَه املَيِت وُه ِمْن َسقِف البَ دَلَّ

وٌع َعنَك، َمغُفور! وْر َمرفُ ْق يا ابني إمثَُك املَوفُ ثِ

وا: فاَه بالُكفرِ! – يا ُخبَث ُروِح الَرشِّ! الُ قَ

اِت: يّ ُروُح رَبِّ الُقوَّاِت كاِشٌف لِلنِّ

ْم وَامِش! قاَم يَجرِي! قُ

܀܀܀

ُك األَعَىل جاَء الُعمَق ِمْن أَعَىل َد املَلِ ُمجِّ

يًصا لالنساِن الِبًسا ِجسَم األَوَهاِن تَخلِ

ا اآلثاَم ا اآلالَم َحطَّ َعنَّ َشاَل َعنَّ

ا نُزِّهَت! َن ، ِعشَت َعْن إمِثِ َنا، رَبِّ ِمثلَ

َت! بْ ْم أَحبَ دَت! كَ ُمجِّ

܀܀܀

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

المزمور ١٦
܀ َسيِّدي وال َخرَي يل ِسواَك"  : "أَنَت  لِلرَّبِّ قُلُت  ܀  اْعتََصمُت  ِبَك  فإيِنِّ  اْحَفظْني  ُهمَّ  لَّ أَل ܀ 

اُس  أَصناُمهم والنَّ رُثَت  ܀ كَ ه فيهم  َهواَي كلُ ِوياُء  أُولِئَك األَق الَّذيَن يف هذي األَرض  ُة  َه اآللِ

الرَّبُّ كَأيس  ܀  ر  أَذكُ أَسامءَها ال  َشَفتَيَّ  وِب أَسُكب  لَها ال  فَدًما  ا  أَن ا  أَمَّ ܀  تون  هافَ تَ يَ َوراءَها 

وَقََعت يل يف نعيم وهو يل مرياٌث  التَّقسيِم  ِحباُل  ܀  لَِنصيبي  اِمُن  الضَّ أَنَت  ُة مريايث  وِحصَّ

لَّ  تاَي ܀ َجَعلُت الرَّبَّ كُ يَ لْ رين كُ يايل تُنُذِ َجليل ܀ أُبارُِك الرَّبَّ الَّذي نََصَح يل حتَّى يف اللَّ

َهَجت نَْفيس حتَّى َجَسدي  تَ لْبي واْب رَِح قَ حني أَمامي إِنَّه عن مييني فلَن أَتَزَعزَع ܀ لِذلك فَ

 ُ بَنيِّ َك يَرى الهوَّة ستُ اْستَقر يف أمان ܀ ألَنََّك لن تَرتَُك يف َمثْوى األَْمواِت نَْفيس ولَن تَدََع َصِفيَّ

وام ܀ املجُد لآلِب واالبِن  يل َسبيَل الَحياة ܀ أَماَم وَجِهَك فرٌَح تاّم وعن مَيينَك نَعيٌم عىل الدَّ

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 (١ طيم ٥/ ٢٤-٦/ ٥)

ِباألَْحَرى  بَْل  إِْخَوة،  ِبِهم، ألَنَُّهم  يَْستَِهيُنوا  ُمْؤِمُنوَن فال  أَْسيَاٌد  لَُهم  الَِّذيَن  ا  "أَمَّ

وأَِحبَّاء" ُمْؤِمُنوَن  ُهم  الطَيِّبَِة  َخْدَمِتِهم  ِمن  املُْستَِفيِديَن  ألَنَّ  فَلْيَْخُدُموُهم، 

     
          

  

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

(مر ١/٢-١٢)

برٌي ِمْنُهم َحتَّى  َع َعَدٌد كَ َجمَّ يْت. فتَ ُه يف البَ َفرْنَاُحوم. وَسِمَع الَناُس أَنَّ َعاَد يَُسوُع إِىل كَ

َمِة الله. فأَتَوُْه  َكلِ ُهم ِب َخاِطبُ َد البَاب. وكاَن يُ َق َموِْضٌع ألََحٍد وال ِعْن بْ ْم يَ ِهِم املََكان، ولَ َغصَّ ِب

ِه إِىل يَُسوع، فَكَشُفوا  ِطيُعوا الوُُصوَل ِب ْستَ ْم يَ ِب الَجْمعِ لَ َعُة رَِجال. وِبَسبَ ُه أَْربَ ْحِملُ عٍ يَ َخلَّ مِبُ

ه. ورَأَى يَُسوُع  يْ ُروًحا َعلَ ُع َمطْ وا الِفرَاَش الَّذي كاَن املَُخلَّ ُشوه، ودَلَّ بَ وَْق يَُسوع، ونَ الَسْقَف فَ

َجالِِسنَي  ِة  بَ الَكتَ ْعُض  بَ وكاَن  ايَاك!».  خطَ لََك  َمْغُفورٌَة  ابْني،  ا  «يَ ُمَخلَّع:  لْ لِ فَقاَل  انَُهم،  إمِْيَ

َر  ِف ْغ ْقِدُر أَْن يَ ُه يَُجدِّف! َمْن يَ ُم هَذا الرَُجُل هَكَذا؟ إِنَّ َكلَّ تَ وِبِهم: «لِاَمذَا يَ لُ ُروَن يف قُ َفكِّ ُهَناَك يُ

ُفِسِهم  ُروَن هَكَذا يف أَنْ َفكِّ ُهم يُ ُروِحِه أَنَّ ا إِالَّ الله وَْحَدُه؟». ويف الَحاِل َعرََف يَُسوُع ِب ايَ الَخطَ

َك  ُمَخلَّع: َمْغُفورٌَة لَ لْ َقاَل لِ وِبُكم؟ ما ُهَو األَْسَهل؟ أَْن يُ لُ ُروَن ِبهَذا يف قُ ُهم: «لِاَمذَا تَُفكِّ َقاَل لَ فَ

ا أَْن  انً طَ ِن اإلِنَْساِن ُسلْ ُموا أَنَّ البْ ْم وَاْحِمْل ِفرَاَشَك وَاْمِش؟ ولِيَك تَْعلَ َقال: قُ ايَاك؟ أَْم أَْن يُ خطَ

ِتَك!».  يْ َك أَقُول: قُم، إِْحِمْل ِفرَاَشَك، واذَْهْب إِىل بَ ُمَخلَّع: «لَ لْ ا َعَىل األَرْض»، قاَل لِ ايَ ْغِفَر الَخطَ يَ

ائِلني:  ُدوا الله قَ ُهم وَمجَّ لُّ فَقاَم يف الَحاِل وَحَمَل ِفرَاَشُه، وَخرََج أَماَم الَجِميع، َحتَّى دَِهُشوا كُ

ة!» تَّ ا ِمثَْل هَذا البَ َن «َما رَأَيْ

بعُض األفكاِر للتأّمِل (الخوري الياس الحاج)
فاجتمَع عدٌد كبرٌي من الناِس حتّى مل يبَق مكاٌن ألحٍد... لكّنهم مل يقدروا أن يقرتبوا إليه 

بسبِب الزّحام، فنقبوا الّسقَف..."

ِة، وصَل العدُد إىل اإلكتظاِظ لدرجِة عدِم متّكِن اآلخرين من اإلنضامِم،  ܀ بالعنِي البرشيّ

وهناك عدٌد محدوٌد يستطيُع مشاهدَة الربِّ يسوَع واإلستامَع لتعاليِمه.

ِة، ال مستحيَل للقاِء الرّبِّ يسوعَ، عندما توصُد األبواُب، يبحُث املؤمُن عىل  ܀ بالعنِي اإلميانيّ

ِم.  وسيلٍة مختلفٍة غريِ مألوفٍة ملالقاِة املعلّ

anteliasdiocese.com

٥

، فاإلنساُن يحتاُج ألخيه  ٌة لَحْمِل اآلخِر ملالقاِة الربِّ ِة، املساعدُة رضوريّ ܀ بالعنِي املسيحيّ

اإلنساِن، ومن واجِب اإلنساِن أْن يلتفَت ألخيه اإلنسان.

"رأى يسوُع إميانَهم..."

هم؛ وهو حْمُل املشلوِل  ܀ بالعنِي التي نظَر بها يسوعُ، عرَف إمياَن الِّرجاَل من خالَل فعلِ

واإلرصاُر عىل إيصالِه. 

܀ بالعنِي التي نظَر بها يسوعُ، مل يَر فقط مرََضُه الخارجيَّ (الّشلل) بل رأى جرَحه الّداخيلَّ 

(الخطيئة) وشفاه منه.

"أيّهام أسهل؟..."

ا الّشفاُء من داٍء معنّيٍ، واألصعُب منه هو غفراُن الخطايا،  ܀ بالنسبِة لإلنساِن، صعٌب جدًّ

ويصُل الّصعُب إىل حدِّ اإلستحالِة، أّما ليَس عنَد اللِه أمٌر متسحيٌل، فإّن "البِن اإلنساِن 

عِ، وله سلطُة املعجزِة الّتي تفوُق  عىل األرِض سلطَة غفراِن الخطايا"، فهو غفَر خطايا املخلّ

ُه يحمُل مرَضه وداءَه وأصبَح أقوى منها. العقَل، ليس فقط َشَفاه من مرِضه، بل جعلَ

...عظّموا الله قائلني :" ما رأينا مثل هذا قطّ"

املشلوِل،  والرّجِل  األربعِة  الّشباِن  إمياِن  عظمِة  برؤيِة  الجموِع  بإعرتاِف  النصُّ  إنتهى  ܀ 

َمهم يسوُع أن يروا ما يف  ٍة، علّ ٍة وداخليّ ٍة إىل إميانيّ ٍة ومادّي تطّورْت رؤيُة الجمعِ من برشيّ

ِمَر  ثْ داخِل اإلنساِن، وما يف داخِل اإلنساِن يجُب أن يظهَر إىل العلِن، يجُب عىل اإلمياِن أن يُ

ٍة تعكُس ما يف داخِل اإلنساِن. أعامَل محبّ

عِ أْن ينعَم علينا بالحكمِة واملعرفِة والقوِّة يك نحمَل بعَضنا  نسأُل اللَه يف أِحد شفاِء املخلّ

البعِض ونحمَل أوجاَعنا وداءَنا ونطرَحها أماَم يسوَع الّشايف. له املجُد أآلن وإىل األبد.

فشكرًا لك أيب... ألنّك أيب... آمني.

فرتة صمت وتأّمل (...)

شفاء المخّلع

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 (...)

َحَك،  َع فَسبَّ يَت املُخلّ نا، ُعربوُن الحياِة األبديّة، ودَواُء عدِم املَوت، يا َمْن قوَّ أيُّها املَسيُح َربُّ

َحَك بأقوالِنا وأعاملِنا، يف هذا املساء، ونَجَعَل  نا ِبَك، فُنَسبِّ َد الّناُس بِه الله. قوِّ إميانَ وَمجَّ

وس، إىل  الُقدُّ أبيَك وروِحَك  املَجَد وإىل  نرفُع  يليُق بك، وإليَك  تَسبيًحا  َسبِّحونََك  يُ الغرَي 

األبد.  آمني.

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

ترتيلة الختام
تعالَوا إىل الرّب

وا إىل الربِّ يا ُمثَقلنْي بأعباِء هذه الحياةْ. ܀ تعالَ

ِعنَد يَسوَع النجاةْ. تعالوا وال تَِقفوا يائسني فَ

َقلُب يسوَع رحيْم، وا إىل الربِّ يا خاطئنْي فَ ܀ تعالَ

ُحو َجميَع الُذنُوْب. ُب بالتائبني َومَيْ َغُفوٌر يُرَحِّ

ُم باسِمَك ِعنَد الُرشوْق وَِعنَد الُضَحى وَالُغُروْب. رنَّ ܀ يُ

تُوْب. أَنَت اإللُه الَغفوُر الرَّحيْم لكلِّ أثيٍم يَ فَ

܀ فيا ربُّ أنَت لكلِّ َخُروف يَعوُد إليَك رَحيم،

أَنَت الَحبيُب الشفيْع. َذلَت ِدماْك فَ ألجِل الخراِف بَ



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

َعَدِم املَوت، أَنَت يا  نا، ُعربُوَن الحياِة وَالدواَء لِ َها املَِسيُح َربَّ أَيُّ

ِبه،  َسبَ ِب اللَه  الناُس  َد  وَمجَّ َسبََّحك،  فَ َع  املَُخلَّ يَت  وَّ قَ َمْن 

َنا، يف هذا  َنا وَأَعاَملِ َحَك ِبأقوالِ ُنَسبِّ وِّنَا يف اإلميان ِبَك فَ قَ

َوُروِحَك  يَك  أَِب وإىل  املَجَد  نُصِعُد  يَك  وإلَ يق،  لِ يَ تَسِبيِحَك كام  الَغرَي عىل  وَنَحِمَل  النهار، 

وس اآلَن وإىل األبد. آمني. القدُّ

(من صلوات صباح أحد املخلّع، صالة املؤمن ٢)

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

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

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

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

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

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

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

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

وإىل األبد. آمني. 

ترتيلة األحد
لحن إنُو نُو نُهُرا

يِت َمهُدوًما ِشبَه املَيِت وُه ِمْن َسقِف البَ دَلَّ

وٌع َعنَك، َمغُفور! وْر َمرفُ ْق يا ابني إمثَُك املَوفُ ثِ

وا: فاَه بالُكفرِ! – يا ُخبَث ُروِح الَرشِّ! الُ قَ

اِت: يّ ُروُح رَبِّ الُقوَّاِت كاِشٌف لِلنِّ

ْم وَامِش! قاَم يَجرِي! قُ

܀܀܀

ُك األَعَىل جاَء الُعمَق ِمْن أَعَىل َد املَلِ ُمجِّ

يًصا لالنساِن الِبًسا ِجسَم األَوَهاِن تَخلِ

ا اآلثاَم ا اآلالَم َحطَّ َعنَّ َشاَل َعنَّ

ا نُزِّهَت! َن ، ِعشَت َعْن إمِثِ َنا، رَبِّ ِمثلَ

َت! بْ ْم أَحبَ دَت! كَ ُمجِّ

܀܀܀

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

المزمور ١٦
܀ َسيِّدي وال َخرَي يل ِسواَك"  : "أَنَت  لِلرَّبِّ قُلُت  ܀  اْعتََصمُت  ِبَك  فإيِنِّ  اْحَفظْني  ُهمَّ  لَّ أَل ܀ 

اُس  أَصناُمهم والنَّ رُثَت  ܀ كَ ه فيهم  َهواَي كلُ ِوياُء  أُولِئَك األَق الَّذيَن يف هذي األَرض  ُة  َه اآللِ

الرَّبُّ كَأيس  ܀  ر  أَذكُ أَسامءَها ال  َشَفتَيَّ  وِب أَسُكب  لَها ال  فَدًما  ا  أَن ا  أَمَّ ܀  تون  هافَ تَ يَ َوراءَها 

وَقََعت يل يف نعيم وهو يل مرياٌث  التَّقسيِم  ِحباُل  ܀  لَِنصيبي  اِمُن  الضَّ أَنَت  ُة مريايث  وِحصَّ

لَّ  تاَي ܀ َجَعلُت الرَّبَّ كُ يَ لْ رين كُ يايل تُنُذِ َجليل ܀ أُبارُِك الرَّبَّ الَّذي نََصَح يل حتَّى يف اللَّ

َهَجت نَْفيس حتَّى َجَسدي  تَ لْبي واْب رَِح قَ حني أَمامي إِنَّه عن مييني فلَن أَتَزَعزَع ܀ لِذلك فَ

 ُ بَنيِّ َك يَرى الهوَّة ستُ اْستَقر يف أمان ܀ ألَنََّك لن تَرتَُك يف َمثْوى األَْمواِت نَْفيس ولَن تَدََع َصِفيَّ

وام ܀ املجُد لآلِب واالبِن  يل َسبيَل الَحياة ܀ أَماَم وَجِهَك فرٌَح تاّم وعن مَيينَك نَعيٌم عىل الدَّ

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 (١ طيم ٥/ ٢٤-٦/ ٥)

ِباألَْحَرى  بَْل  إِْخَوة،  ِبِهم، ألَنَُّهم  يَْستَِهيُنوا  ُمْؤِمُنوَن فال  أَْسيَاٌد  لَُهم  الَِّذيَن  ا  "أَمَّ

وأَِحبَّاء" ُمْؤِمُنوَن  ُهم  الطَيِّبَِة  َخْدَمِتِهم  ِمن  املُْستَِفيِديَن  ألَنَّ  فَلْيَْخُدُموُهم، 

     
          

  

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

(مر ١/٢-١٢)

برٌي ِمْنُهم َحتَّى  َع َعَدٌد كَ َجمَّ يْت. فتَ ُه يف البَ َفرْنَاُحوم. وَسِمَع الَناُس أَنَّ َعاَد يَُسوُع إِىل كَ

َمِة الله. فأَتَوُْه  َكلِ ُهم ِب َخاِطبُ َد البَاب. وكاَن يُ َق َموِْضٌع ألََحٍد وال ِعْن بْ ْم يَ ِهِم املََكان، ولَ َغصَّ ِب

ِه إِىل يَُسوع، فَكَشُفوا  ِطيُعوا الوُُصوَل ِب ْستَ ْم يَ ِب الَجْمعِ لَ َعُة رَِجال. وِبَسبَ ُه أَْربَ ْحِملُ عٍ يَ َخلَّ مِبُ

ه. ورَأَى يَُسوُع  يْ ُروًحا َعلَ ُع َمطْ وا الِفرَاَش الَّذي كاَن املَُخلَّ ُشوه، ودَلَّ بَ وَْق يَُسوع، ونَ الَسْقَف فَ

َجالِِسنَي  ِة  بَ الَكتَ ْعُض  بَ وكاَن  ايَاك!».  خطَ لََك  َمْغُفورٌَة  ابْني،  ا  «يَ ُمَخلَّع:  لْ لِ فَقاَل  انَُهم،  إمِْيَ

َر  ِف ْغ ْقِدُر أَْن يَ ُه يَُجدِّف! َمْن يَ ُم هَذا الرَُجُل هَكَذا؟ إِنَّ َكلَّ تَ وِبِهم: «لِاَمذَا يَ لُ ُروَن يف قُ َفكِّ ُهَناَك يُ

ُفِسِهم  ُروَن هَكَذا يف أَنْ َفكِّ ُهم يُ ُروِحِه أَنَّ ا إِالَّ الله وَْحَدُه؟». ويف الَحاِل َعرََف يَُسوُع ِب ايَ الَخطَ

َك  ُمَخلَّع: َمْغُفورٌَة لَ لْ َقاَل لِ وِبُكم؟ ما ُهَو األَْسَهل؟ أَْن يُ لُ ُروَن ِبهَذا يف قُ ُهم: «لِاَمذَا تَُفكِّ َقاَل لَ فَ

ا أَْن  انً طَ ِن اإلِنَْساِن ُسلْ ُموا أَنَّ البْ ْم وَاْحِمْل ِفرَاَشَك وَاْمِش؟ ولِيَك تَْعلَ َقال: قُ ايَاك؟ أَْم أَْن يُ خطَ

ِتَك!».  يْ َك أَقُول: قُم، إِْحِمْل ِفرَاَشَك، واذَْهْب إِىل بَ ُمَخلَّع: «لَ لْ ا َعَىل األَرْض»، قاَل لِ ايَ ْغِفَر الَخطَ يَ

ائِلني:  ُدوا الله قَ ُهم وَمجَّ لُّ فَقاَم يف الَحاِل وَحَمَل ِفرَاَشُه، وَخرََج أَماَم الَجِميع، َحتَّى دَِهُشوا كُ

ة!» تَّ ا ِمثَْل هَذا البَ َن «َما رَأَيْ

بعُض األفكاِر للتأّمِل (الخوري الياس الحاج)
فاجتمَع عدٌد كبرٌي من الناِس حتّى مل يبَق مكاٌن ألحٍد... لكّنهم مل يقدروا أن يقرتبوا إليه 

بسبِب الزّحام، فنقبوا الّسقَف..."

ِة، وصَل العدُد إىل اإلكتظاِظ لدرجِة عدِم متّكِن اآلخرين من اإلنضامِم،  ܀ بالعنِي البرشيّ

وهناك عدٌد محدوٌد يستطيُع مشاهدَة الربِّ يسوَع واإلستامَع لتعاليِمه.

ِة، ال مستحيَل للقاِء الرّبِّ يسوعَ، عندما توصُد األبواُب، يبحُث املؤمُن عىل  ܀ بالعنِي اإلميانيّ

ِم.  وسيلٍة مختلفٍة غريِ مألوفٍة ملالقاِة املعلّ

، فاإلنساُن يحتاُج ألخيه  ٌة لَحْمِل اآلخِر ملالقاِة الربِّ ِة، املساعدُة رضوريّ ܀ بالعنِي املسيحيّ

اإلنساِن، ومن واجِب اإلنساِن أْن يلتفَت ألخيه اإلنسان.

"رأى يسوُع إميانَهم..."

هم؛ وهو حْمُل املشلوِل  ܀ بالعنِي التي نظَر بها يسوعُ، عرَف إمياَن الِّرجاَل من خالَل فعلِ

واإلرصاُر عىل إيصالِه. 

܀ بالعنِي التي نظَر بها يسوعُ، مل يَر فقط مرََضُه الخارجيَّ (الّشلل) بل رأى جرَحه الّداخيلَّ 

(الخطيئة) وشفاه منه.

"أيّهام أسهل؟..."

ا الّشفاُء من داٍء معنّيٍ، واألصعُب منه هو غفراُن الخطايا،  ܀ بالنسبِة لإلنساِن، صعٌب جدًّ

ويصُل الّصعُب إىل حدِّ اإلستحالِة، أّما ليَس عنَد اللِه أمٌر متسحيٌل، فإّن "البِن اإلنساِن 

عِ، وله سلطُة املعجزِة الّتي تفوُق  عىل األرِض سلطَة غفراِن الخطايا"، فهو غفَر خطايا املخلّ

ُه يحمُل مرَضه وداءَه وأصبَح أقوى منها. العقَل، ليس فقط َشَفاه من مرِضه، بل جعلَ

...عظّموا الله قائلني :" ما رأينا مثل هذا قطّ"

املشلوِل،  والرّجِل  األربعِة  الّشباِن  إمياِن  عظمِة  برؤيِة  الجموِع  بإعرتاِف  النصُّ  إنتهى  ܀ 

َمهم يسوُع أن يروا ما يف  ٍة، علّ ٍة وداخليّ ٍة إىل إميانيّ ٍة ومادّي تطّورْت رؤيُة الجمعِ من برشيّ

ِمَر  ثْ داخِل اإلنساِن، وما يف داخِل اإلنساِن يجُب أن يظهَر إىل العلِن، يجُب عىل اإلمياِن أن يُ

ٍة تعكُس ما يف داخِل اإلنساِن. أعامَل محبّ

عِ أْن ينعَم علينا بالحكمِة واملعرفِة والقوِّة يك نحمَل بعَضنا  نسأُل اللَه يف أِحد شفاِء املخلّ

البعِض ونحمَل أوجاَعنا وداءَنا ونطرَحها أماَم يسوَع الّشايف. له املجُد أآلن وإىل األبد.

فشكرًا لك أيب... ألنّك أيب... آمني.

فرتة صمت وتأّمل (...)

anteliasdiocese.com

٦ شفاء المخّلع

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 (...)

َحَك،  َع فَسبَّ يَت املُخلّ نا، ُعربوُن الحياِة األبديّة، ودَواُء عدِم املَوت، يا َمْن قوَّ أيُّها املَسيُح َربُّ

َحَك بأقوالِنا وأعاملِنا، يف هذا املساء، ونَجَعَل  نا ِبَك، فُنَسبِّ َد الّناُس بِه الله. قوِّ إميانَ وَمجَّ

وس، إىل  الُقدُّ أبيَك وروِحَك  املَجَد وإىل  نرفُع  يليُق بك، وإليَك  تَسبيًحا  َسبِّحونََك  يُ الغرَي 

األبد.  آمني.

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

ترتيلة الختام
تعالَوا إىل الرّب

وا إىل الربِّ يا ُمثَقلنْي بأعباِء هذه الحياةْ. ܀ تعالَ

ِعنَد يَسوَع النجاةْ. تعالوا وال تَِقفوا يائسني فَ

َقلُب يسوَع رحيْم، وا إىل الربِّ يا خاطئنْي فَ ܀ تعالَ

ُحو َجميَع الُذنُوْب. ُب بالتائبني َومَيْ َغُفوٌر يُرَحِّ

ُم باسِمَك ِعنَد الُرشوْق وَِعنَد الُضَحى وَالُغُروْب. رنَّ ܀ يُ

تُوْب. أَنَت اإللُه الَغفوُر الرَّحيْم لكلِّ أثيٍم يَ فَ

܀ فيا ربُّ أنَت لكلِّ َخُروف يَعوُد إليَك رَحيم،

أَنَت الَحبيُب الشفيْع. َذلَت ِدماْك فَ ألجِل الخراِف بَ



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

َعَدِم املَوت، أَنَت يا  نا، ُعربُوَن الحياِة وَالدواَء لِ َها املَِسيُح َربَّ أَيُّ

ِبه،  َسبَ ِب اللَه  الناُس  َد  وَمجَّ َسبََّحك،  فَ َع  املَُخلَّ يَت  وَّ قَ َمْن 

َنا، يف هذا  َنا وَأَعاَملِ َحَك ِبأقوالِ ُنَسبِّ وِّنَا يف اإلميان ِبَك فَ قَ

َوُروِحَك  يَك  أَِب وإىل  املَجَد  نُصِعُد  يَك  وإلَ يق،  لِ يَ تَسِبيِحَك كام  الَغرَي عىل  وَنَحِمَل  النهار، 

وس اآلَن وإىل األبد. آمني. القدُّ

(من صلوات صباح أحد املخلّع، صالة املؤمن ٢)

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

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

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

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

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

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

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

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

وإىل األبد. آمني. 

ترتيلة األحد
لحن إنُو نُو نُهُرا

يِت َمهُدوًما ِشبَه املَيِت وُه ِمْن َسقِف البَ دَلَّ

وٌع َعنَك، َمغُفور! وْر َمرفُ ْق يا ابني إمثَُك املَوفُ ثِ

وا: فاَه بالُكفرِ! – يا ُخبَث ُروِح الَرشِّ! الُ قَ

اِت: يّ ُروُح رَبِّ الُقوَّاِت كاِشٌف لِلنِّ

ْم وَامِش! قاَم يَجرِي! قُ

܀܀܀

ُك األَعَىل جاَء الُعمَق ِمْن أَعَىل َد املَلِ ُمجِّ

يًصا لالنساِن الِبًسا ِجسَم األَوَهاِن تَخلِ

ا اآلثاَم ا اآلالَم َحطَّ َعنَّ َشاَل َعنَّ

ا نُزِّهَت! َن ، ِعشَت َعْن إمِثِ َنا، رَبِّ ِمثلَ

َت! بْ ْم أَحبَ دَت! كَ ُمجِّ

܀܀܀

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

المزمور ١٦
܀ َسيِّدي وال َخرَي يل ِسواَك"  : "أَنَت  لِلرَّبِّ قُلُت  ܀  اْعتََصمُت  ِبَك  فإيِنِّ  اْحَفظْني  ُهمَّ  لَّ أَل ܀ 

اُس  أَصناُمهم والنَّ رُثَت  ܀ كَ ه فيهم  َهواَي كلُ ِوياُء  أُولِئَك األَق الَّذيَن يف هذي األَرض  ُة  َه اآللِ

الرَّبُّ كَأيس  ܀  ر  أَذكُ أَسامءَها ال  َشَفتَيَّ  وِب أَسُكب  لَها ال  فَدًما  ا  أَن ا  أَمَّ ܀  تون  هافَ تَ يَ َوراءَها 

وَقََعت يل يف نعيم وهو يل مرياٌث  التَّقسيِم  ِحباُل  ܀  لَِنصيبي  اِمُن  الضَّ أَنَت  ُة مريايث  وِحصَّ

لَّ  تاَي ܀ َجَعلُت الرَّبَّ كُ يَ لْ رين كُ يايل تُنُذِ َجليل ܀ أُبارُِك الرَّبَّ الَّذي نََصَح يل حتَّى يف اللَّ

َهَجت نَْفيس حتَّى َجَسدي  تَ لْبي واْب رَِح قَ حني أَمامي إِنَّه عن مييني فلَن أَتَزَعزَع ܀ لِذلك فَ

 ُ بَنيِّ َك يَرى الهوَّة ستُ اْستَقر يف أمان ܀ ألَنََّك لن تَرتَُك يف َمثْوى األَْمواِت نَْفيس ولَن تَدََع َصِفيَّ

وام ܀ املجُد لآلِب واالبِن  يل َسبيَل الَحياة ܀ أَماَم وَجِهَك فرٌَح تاّم وعن مَيينَك نَعيٌم عىل الدَّ

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 (١ طيم ٥/ ٢٤-٦/ ٥)

ِباألَْحَرى  بَْل  إِْخَوة،  ِبِهم، ألَنَُّهم  يَْستَِهيُنوا  ُمْؤِمُنوَن فال  أَْسيَاٌد  لَُهم  الَِّذيَن  ا  "أَمَّ

وأَِحبَّاء" ُمْؤِمُنوَن  ُهم  الطَيِّبَِة  َخْدَمِتِهم  ِمن  املُْستَِفيِديَن  ألَنَّ  فَلْيَْخُدُموُهم، 

     
          

  

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

(مر ١/٢-١٢)

برٌي ِمْنُهم َحتَّى  َع َعَدٌد كَ َجمَّ يْت. فتَ ُه يف البَ َفرْنَاُحوم. وَسِمَع الَناُس أَنَّ َعاَد يَُسوُع إِىل كَ

َمِة الله. فأَتَوُْه  َكلِ ُهم ِب َخاِطبُ َد البَاب. وكاَن يُ َق َموِْضٌع ألََحٍد وال ِعْن بْ ْم يَ ِهِم املََكان، ولَ َغصَّ ِب

ِه إِىل يَُسوع، فَكَشُفوا  ِطيُعوا الوُُصوَل ِب ْستَ ْم يَ ِب الَجْمعِ لَ َعُة رَِجال. وِبَسبَ ُه أَْربَ ْحِملُ عٍ يَ َخلَّ مِبُ

ه. ورَأَى يَُسوُع  يْ ُروًحا َعلَ ُع َمطْ وا الِفرَاَش الَّذي كاَن املَُخلَّ ُشوه، ودَلَّ بَ وَْق يَُسوع، ونَ الَسْقَف فَ

َجالِِسنَي  ِة  بَ الَكتَ ْعُض  بَ وكاَن  ايَاك!».  خطَ لََك  َمْغُفورٌَة  ابْني،  ا  «يَ ُمَخلَّع:  لْ لِ فَقاَل  انَُهم،  إمِْيَ

َر  ِف ْغ ْقِدُر أَْن يَ ُه يَُجدِّف! َمْن يَ ُم هَذا الرَُجُل هَكَذا؟ إِنَّ َكلَّ تَ وِبِهم: «لِاَمذَا يَ لُ ُروَن يف قُ َفكِّ ُهَناَك يُ

ُفِسِهم  ُروَن هَكَذا يف أَنْ َفكِّ ُهم يُ ُروِحِه أَنَّ ا إِالَّ الله وَْحَدُه؟». ويف الَحاِل َعرََف يَُسوُع ِب ايَ الَخطَ

َك  ُمَخلَّع: َمْغُفورٌَة لَ لْ َقاَل لِ وِبُكم؟ ما ُهَو األَْسَهل؟ أَْن يُ لُ ُروَن ِبهَذا يف قُ ُهم: «لِاَمذَا تَُفكِّ َقاَل لَ فَ

ا أَْن  انً طَ ِن اإلِنَْساِن ُسلْ ُموا أَنَّ البْ ْم وَاْحِمْل ِفرَاَشَك وَاْمِش؟ ولِيَك تَْعلَ َقال: قُ ايَاك؟ أَْم أَْن يُ خطَ

ِتَك!».  يْ َك أَقُول: قُم، إِْحِمْل ِفرَاَشَك، واذَْهْب إِىل بَ ُمَخلَّع: «لَ لْ ا َعَىل األَرْض»، قاَل لِ ايَ ْغِفَر الَخطَ يَ

ائِلني:  ُدوا الله قَ ُهم وَمجَّ لُّ فَقاَم يف الَحاِل وَحَمَل ِفرَاَشُه، وَخرََج أَماَم الَجِميع، َحتَّى دَِهُشوا كُ

ة!» تَّ ا ِمثَْل هَذا البَ َن «َما رَأَيْ

بعُض األفكاِر للتأّمِل (الخوري الياس الحاج)
فاجتمَع عدٌد كبرٌي من الناِس حتّى مل يبَق مكاٌن ألحٍد... لكّنهم مل يقدروا أن يقرتبوا إليه 

بسبِب الزّحام، فنقبوا الّسقَف..."

ِة، وصَل العدُد إىل اإلكتظاِظ لدرجِة عدِم متّكِن اآلخرين من اإلنضامِم،  ܀ بالعنِي البرشيّ

وهناك عدٌد محدوٌد يستطيُع مشاهدَة الربِّ يسوَع واإلستامَع لتعاليِمه.

ِة، ال مستحيَل للقاِء الرّبِّ يسوعَ، عندما توصُد األبواُب، يبحُث املؤمُن عىل  ܀ بالعنِي اإلميانيّ

ِم.  وسيلٍة مختلفٍة غريِ مألوفٍة ملالقاِة املعلّ

، فاإلنساُن يحتاُج ألخيه  ٌة لَحْمِل اآلخِر ملالقاِة الربِّ ِة، املساعدُة رضوريّ ܀ بالعنِي املسيحيّ

اإلنساِن، ومن واجِب اإلنساِن أْن يلتفَت ألخيه اإلنسان.

"رأى يسوُع إميانَهم..."

هم؛ وهو حْمُل املشلوِل  ܀ بالعنِي التي نظَر بها يسوعُ، عرَف إمياَن الِّرجاَل من خالَل فعلِ

واإلرصاُر عىل إيصالِه. 

܀ بالعنِي التي نظَر بها يسوعُ، مل يَر فقط مرََضُه الخارجيَّ (الّشلل) بل رأى جرَحه الّداخيلَّ 

(الخطيئة) وشفاه منه.

"أيّهام أسهل؟..."

ا الّشفاُء من داٍء معنّيٍ، واألصعُب منه هو غفراُن الخطايا،  ܀ بالنسبِة لإلنساِن، صعٌب جدًّ

ويصُل الّصعُب إىل حدِّ اإلستحالِة، أّما ليَس عنَد اللِه أمٌر متسحيٌل، فإّن "البِن اإلنساِن 

عِ، وله سلطُة املعجزِة الّتي تفوُق  عىل األرِض سلطَة غفراِن الخطايا"، فهو غفَر خطايا املخلّ

ُه يحمُل مرَضه وداءَه وأصبَح أقوى منها. العقَل، ليس فقط َشَفاه من مرِضه، بل جعلَ

...عظّموا الله قائلني :" ما رأينا مثل هذا قطّ"

املشلوِل،  والرّجِل  األربعِة  الّشباِن  إمياِن  عظمِة  برؤيِة  الجموِع  بإعرتاِف  النصُّ  إنتهى  ܀ 

َمهم يسوُع أن يروا ما يف  ٍة، علّ ٍة وداخليّ ٍة إىل إميانيّ ٍة ومادّي تطّورْت رؤيُة الجمعِ من برشيّ

ِمَر  ثْ داخِل اإلنساِن، وما يف داخِل اإلنساِن يجُب أن يظهَر إىل العلِن، يجُب عىل اإلمياِن أن يُ

ٍة تعكُس ما يف داخِل اإلنساِن. أعامَل محبّ

عِ أْن ينعَم علينا بالحكمِة واملعرفِة والقوِّة يك نحمَل بعَضنا  نسأُل اللَه يف أِحد شفاِء املخلّ

البعِض ونحمَل أوجاَعنا وداءَنا ونطرَحها أماَم يسوَع الّشايف. له املجُد أآلن وإىل األبد.

فشكرًا لك أيب... ألنّك أيب... آمني.

فرتة صمت وتأّمل (...)
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٧ شفاء المخّلع

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 (...)

َحَك،  َع فَسبَّ يَت املُخلّ نا، ُعربوُن الحياِة األبديّة، ودَواُء عدِم املَوت، يا َمْن قوَّ أيُّها املَسيُح َربُّ

َحَك بأقوالِنا وأعاملِنا، يف هذا املساء، ونَجَعَل  نا ِبَك، فُنَسبِّ َد الّناُس بِه الله. قوِّ إميانَ وَمجَّ

وس، إىل  الُقدُّ أبيَك وروِحَك  املَجَد وإىل  نرفُع  يليُق بك، وإليَك  تَسبيًحا  َسبِّحونََك  يُ الغرَي 

األبد.  آمني.

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

ترتيلة الختام
تعالَوا إىل الرّب

وا إىل الربِّ يا ُمثَقلنْي بأعباِء هذه الحياةْ. ܀ تعالَ

ِعنَد يَسوَع النجاةْ. تعالوا وال تَِقفوا يائسني فَ

َقلُب يسوَع رحيْم، وا إىل الربِّ يا خاطئنْي فَ ܀ تعالَ

ُحو َجميَع الُذنُوْب. ُب بالتائبني َومَيْ َغُفوٌر يُرَحِّ

ُم باسِمَك ِعنَد الُرشوْق وَِعنَد الُضَحى وَالُغُروْب. رنَّ ܀ يُ

تُوْب. أَنَت اإللُه الَغفوُر الرَّحيْم لكلِّ أثيٍم يَ فَ

܀ فيا ربُّ أنَت لكلِّ َخُروف يَعوُد إليَك رَحيم،

أَنَت الَحبيُب الشفيْع. َذلَت ِدماْك فَ ألجِل الخراِف بَ


