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األحد الخامس بعد الصليب
مثل العذارى العرش
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وقفة روحّية أسبوعّية من تحضير أبرشّية أنطلياس المارونّية

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

ِة األَمان،  يبَك، آيَ تنا بَصلِ َديْ نا يَسوَع املَِسيح، يا َمْن فَ يا َربَّ

يِنَك  ِة الظفر، وِسالِح الَخالص، أُْسرتْنا يف ِحاَمُه بقوَِّة مَيِ ورايَ

اَك وُروَحَك  َحَك وأبَ ء، فنْشُكرََك ونَسبِّ القاِدرَِة َعىل كلِّ َيشْ

وس، اآلَن وإىل األبَد. القدُّ

(من صلوات بدء خدمة قّداس اخلم�س يف زمن ا�صليب - كتاب القّداس املارو�)

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

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

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

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

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

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

١

ترتيلة األحد
لحن ْفِشيطُو (هللويا قال الرّب إنّني)

وَم تَُكرَّْم يَب ابِن اللِه اليَ هللويا، يا َصلِ

ْم لِّ العالَ عِ يف كُ يَ يف األدياِر الِب

ِرصَْت الرََجا، ِرصَْت الَخالَص

ِفيَك الِبيَعة يف الُقْدِس تُوَسْم

ِنيَها ها ِهَي ساِجَدٌة َمَع بَ

لِء ِفيَها ها ِهَي ُمْنِشَدٌة مِبِ

َهللويا ُعوَد فاِديَها!

܀܀܀

ْة يَع هللويا، بالصليِب تَزداُن الَعُروُس الِب

ُم املَْعُمودُوَن تُغَنى "الوَِديَعة" يُختَ

فيِه صاَر األمُن، السالُم

و اآلالُم ِه تَحلُ يف ِظلِّ

لُّ األقطاِر ِفيِه َعمَّ الَخالُص كُ

وَم التَذكاِر ِح الرَبَّ يَ لُنَسبِّ فَ

هللويا َمَدى األدهارِ!

܀܀܀

(من حلن ابلخور يف خدمة قّداس اخلم�س يف زمن ا�صليب -كتاب القّداس املارو�)

المزمور ١٣٩ (١٣٨)
رَت  ِطنَت ِمن بَعيٍد ألَفْكاري قَدَّ امي ܀ فَ يَ َعرَفتني َعرَفَْت ُجلويس وِق ܀ يا رَبِّ قد َسَربْتَني فَ

ه  تَ بَل أَن يَكوَن الَكالُم عىل لِساين أنَت يا رَبُّ َعرَف َحرَكايت وَسَكنايت وأَلِفَت َجميَع طرقي ܀ قَ

وَق طاقَتي أَرفُع ِمن  َدَك ܀ ِعلٌم َعجيٌب فَ اُم طوَّقتَني وَجَعلَت عَيلَّ يَ ه ܀ ِمن َوراُء وِمن قُدَّ كلَ

امِء فأَنَت  ه ܀ أيَن أذَهُب ِمن روِحَك وأيَن أَهرُُب ِمن وَجِهَك؟ ܀ إِن َصِعدُت إِىل السَّ أَن أُدرِكَ

َجعُت يف َمثْوى األَمواِت فأَنَت حاِرض ܀ إِِن اْتََخذُت أَجِنَحَة الَفْجِر وَسَكنُت  ُهناَك وإِِن اْضَّ

َغطِّني  تُ "لِ قُلُت:  وإِن  ܀  مُتِسُكني  ومَييُنَك  تَْهديني  ُدَك  يَ أَيًضا  فُهناَك  ܀  ْحِر  البَ أَقاِيصَ 

يُيضُء  يُل  واللَّ ِعنَدَك  لَمًة  ظُ لَيَست  لَمُة  الظُّ َحتَّى  ܀  َحويل"  ارًا  نَّ ل  يٌ اللَّ ُكِن  وليَ الظلَمة 

أَعَجزت  ألَنََّك  أَحَمُدَك  ܀  ي  أُمِّ ِن  بَطْ يف  ونََسَجني  تَيَّ  ليَ كُ كوَن  الَّذي  أَنَت  ܀  هار  كالنَّ

َك  يْ ة ܀ مل تَْخَف ِعظامي علَ ها َحقَّ املَعرِفَ َك ܀ نَْفيس أَنَْت تَعرِفُ فأَدَهشَت. َعجيبٌة أَْعاملُ

ِتبَت  رِّزُت يف أَساِفِل األَرْض ܀ رأَتْني َعيناَك َجنيًنا ويف ِسفرَِك كُ حنَي ُصِنعُت يف الَخفاء وطُ

ُهمَّ ما أَصَعَب أَفكارََك عَيلَّ وما أَكرَثَ َمْجموَعها! ܀  لَّ َل أَن توَجد ܀ أَل بْ اِم وُصورت قَ َجميُع األيَّ

ير! أُبُعدوا  ِّ ُل الرشِّ َك تَقتُ يتَ ُهمَّ لَ لَّ يَقظُت ال أَزاُل مَعَك ܀ أَل زيُد عىل الرِّمال وإِذا اْستَ ها فتَ أَُعدُّ

وَن ِبأَفكارَِك ܀ أمَل أُبِغْض يا رَبُّ  ِخفُّ املَْكِر يَذكرونََك ويَستَ ماء ܀ الَّذيَن ِب عنِّي يا رِجاَل الدِّ

ُهمَّ  لَّ أَل ܀  أَْعداًء  ا وصاروا يل  تامًّ بُغضا  أَبَغضتُهم  إيِنِّ  ܀  ُمقاوِميَك؟  أَمُقْت  أَلَم  ُمبِغضيَك؟ 

ْر هل ِمن َسبيِل سوٍء ِيفَّ واْْهِدين َسبيَل  ِحنِّي واعرِْف ُهمومي ܀ واْنظُ لْبي إِمتَ اْسِربيْن واْعرِْف قَ

األبد ܀ املجُد لآلِب 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 (فل ١٢/٢-١٨)

اًء للِه ال  َن ُكم، وأَبْ يْ وَم َعلَ اَء ال لَ ٍر َوِجَدال، لِيَك تَِصرُيوا بَُسطَ َغرْيِ تََذمُّ ِب لَّ َيشٍء  وا كُ َعلُ "إِفْ

الَعالَم" اِت يف  وَن فيِه كالَنريِّ تُِضيئُ ُمْعوَجٍّ وُمْنَحرِف،  ٍل  ِجيْ َوْسَط  َب فيُكم،  َعيْ

     
                     

١٨١١               
  

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

(متى ١/٢٥-١٣)

َقاِء  لِ إِىل  وَخرَْجَن  َمَصاِبيَحُهنَّ  أََخْذَن  َعَذارَى  َعْرشَ  الَساَمَواِت  ُكوُت  َملَ ُه  ْشِب «يُ

َمَصاِبيَحُهنَّ  أََخْذَن  الَجاِهالُت  فَ َحِكياَمت.  وَخْمٌس  َجاِهالت،  ِمْنُهنَّ  َخْمٌس  الَعريس، 

أَ  وأَبْطَ  . ِحِهنَّ يْ َمَصاِب َمَع  ٍة  يَ آنِ يف  ا  تً َزيْ أََخْذَن  فَ اَمُت  الَحِكيْ ا  أَمَّ ا.  تً َزيْ َمَعُهنَّ  أُْخْذَن  يَ ْم  ولَ

ْدَن. ورَقَ  ، َجِميُعُهنَّ َعْسَن  َن فَ الَعريُس 

ٍذ  ِئ حيَن ِه!  َقائِ لِ إِىل  أُْخرُُجوا  الَعريس!  ُهَوذَا  الَصيَحة:  َصارَِت  اللَيل،  تََصِف  ْن ُم ويف 

لِلَحكياَمت:  الَجاِهالُت  ِت  فَقالَ  . َمَصاِبيَحُهنَّ وَزيَّنَّ   ، ُهنَّ لُّ كُ الَعَذارَى  أُولِئَك  اَمْت  قَ

ال  ْد  قَ َن:  لْ وقُ الَحكياَمُت  أََجابَِت  فَ ِفئ.  تَْنطَ ا  يَحَن َمَصاِب ألَنَّ   ، َزيِتُكنَّ ِمْن  أَْعِطيَننا 

َجاَء  ْعَن،  تَ بْ يَ لِ ذََهنْبَ  ولَامَّ   . ُكنَّ لَ ْعَن  تَ وابْ اَعِة  البَ إِىل  ِباألَْحرَى  إِذَْهنْبَ   . ْكِفيُكنَّ ويَ ْكِفيَنا  يَ

الَعَذارَى  َجاَءِت  وأَخريًا  البَاب.  َق  وأُْغلِ الُعرْس،  إِىل  اُت  ِعدَّ املُْستَ ِت  وَدَخلَ الَعريس، 

ال  إيِنِّ   ، لَُكنَّ وُل  أَقُ أَلَحقَّ  وقَال:  أََجاَب  فَ َنا!  لَ ْح  تَ افْ  ، رَبُّ ا  يَ  ، رَبُّ ا  يَ َن:  لْ وقُ اُت  يَ اِق البَ

ْوَم وال الَساَعة». ُموَن اليَ تَْعلَ ! إِْسَهُروا إِذًا، ألَنَُّكم ال  ُكنَّ أَْعرِفُ

 بعُض األفكاِر للتأّمِل

(كتابة الخوري طوين لطّوف)

إىل  دعوٌة  املثِل  هذا  بدايِة  العريِس: يف  للقاِء  عُرش عذارى حملَن مصابيَحهنَّ وخرْجن  ܀ 
َة هي لحظُة لقاٍء مع العريِس الّذي يف انتظارِه حرسٌة ويف  الفرِح تنعكُس يف أّن الغايَة األساسيّ

حضورِه لقاُء فرٍح ال ينتهي.

܀ أبطأَ العريُس: ليس صدفًة أّن عامَل الوقِت هو ِمن أهمِّ العوامِل يف عالقِتنا مع اللِه حيُث 
ها وكيَف أّن الخالَص  تُ ُمنا كيَف أنَّ لكلِّ لحظٍة أهميّ أنَّ اإلختباَر يف الكتاِب املقّدِس يعلِّ

ائِب بقلِب اللِه؛ فإذا ما  يكوُن يف أغلِب األحياِن يف لحظِة حبٍّ صادقٍة يلتقي فيها قلُب التَّ

وِم أو للّراحِة بْل وقٌت للمزيِد من اإلستعداِد للقاِء  أبطأ اللُه يف مجيئه فهو ليَس وقٌت للنَّ

العريِس.

ِس  ܀ فاسهروا إذاً ألنّكم ال تعلمون ال اليوَم وال الساعَة: تتكّرُر هذه الفكرُة يف الكتاِب املقدَّ
وال سيَّام يف العهِد الجديِد. حيُث أّن الرّب يسوَع يحثُّنا عىل أّال نغرَق كثرياً يف هموِم الغِد 

فريٌد لن  أنّه اختباٌر  يوٍم عىل  الرّب يف كّل  نعيَش مع  الباليِة ويدعونا ألْن  الحساباِت  ويف 

نا،  نا وسَمْحنا للرَّبِّ بأْن يكوَن حارضًا يف كلِّ تفصيٍل من تفاصيِل حياتِ يتكّررَ. فإِذا ما أدركَ

نادَي مع مار بولس  ِة الّتي تؤدّي بكلِّ واحٍد مَنا ألن يُ ْغنا جزًءا مَن املعرفِة اإلميانيَّ نكوُن قد بلَ

الرّسول: "حيايت هي املسيح..." 

فرتة صمت وتأّمل (...)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

نْي.  ْعلَ إتْرََحِم 

(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 (...)

َك  ُحبَّ َس  نلبَ أن  لنا  أهِّ صالتنا.  ا  ِمنَّ َل  تَقبَ أْن  َك  نسألُ ُهنا،  وإلٰ ُكَنا  َملِ املَِسيُح  أيُّها 

املُْحِيي،  يِبَك  ِبَصلِ ا  َن ْصتَ َخلَّ َمْن  يا  لََك،  َونَسُجَد  ِبرَْحَمِتَك،  َل  َكلَّ تَ َونَ َك،  ِبَحقِّ َق  َمْنطَ تَ ونَ

وس، اآلَن وإىل األبد. اَك َوُروَحَك الُقدُّ َدَك َوأَبَ َومُنَجِّ

(من صلوات األحد ا�سادس من زمن ا�صليب، الفرض األنطو�، زمن ا�صليب - بترّصف)

ترتيلة الختام
نحُن ساِهُرون

ِعلَة، ُمشتَ َوَمصابيُحَنا  ܀  نَحُن ساِهُرون 

َها الرَبُّ يسوع (٢) أَيُّ ِظُر َعوَدتََك  تَ ْن نَ

ُق يف آخر، أَلَّ تَ ٍق َويَ اَم يوِمُض الَربُق يف أُفُ ܀ كَ

َنا يكون. َربِّ ٰهكذا َمجيُء 

ُكنا آٍت مبجد عظيم، َملِ ܀ 

إليه. ونخرُج  مصابيَحنا  لنضئ 

܀ لنفرحنَّ به كام فرح بنا،

ببهاء ضيائه. فرُِحنا  سيُ ألنه 



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

ِة األَمان،  يبَك، آيَ تنا بَصلِ َديْ نا يَسوَع املَِسيح، يا َمْن فَ يا َربَّ

يِنَك  ِة الظفر، وِسالِح الَخالص، أُْسرتْنا يف ِحاَمُه بقوَِّة مَيِ ورايَ

اَك وُروَحَك  َحَك وأبَ ء، فنْشُكرََك ونَسبِّ القاِدرَِة َعىل كلِّ َيشْ

وس، اآلَن وإىل األبَد. القدُّ

(من صلوات بدء خدمة قّداس اخلم�س يف زمن ا�صليب - كتاب القّداس املارو�)

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

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

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

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

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

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

anteliasdiocese.com

٢األحد الخامس بعد عيد الصليب: مثل العذارى العشر 

ترتيلة األحد
لحن ْفِشيطُو (هللويا قال الرّب إنّني)

وَم تَُكرَّْم يَب ابِن اللِه اليَ هللويا، يا َصلِ

ْم لِّ العالَ عِ يف كُ يَ يف األدياِر الِب

ِرصَْت الرََجا، ِرصَْت الَخالَص

ِفيَك الِبيَعة يف الُقْدِس تُوَسْم

ِنيَها ها ِهَي ساِجَدٌة َمَع بَ

لِء ِفيَها ها ِهَي ُمْنِشَدٌة مِبِ

َهللويا ُعوَد فاِديَها!

܀܀܀

ْة يَع هللويا، بالصليِب تَزداُن الَعُروُس الِب

ُم املَْعُمودُوَن تُغَنى "الوَِديَعة" يُختَ

فيِه صاَر األمُن، السالُم

و اآلالُم ِه تَحلُ يف ِظلِّ

لُّ األقطاِر ِفيِه َعمَّ الَخالُص كُ

وَم التَذكاِر ِح الرَبَّ يَ لُنَسبِّ فَ

هللويا َمَدى األدهارِ!

܀܀܀

(من حلن ابلخور يف خدمة قّداس اخلم�س يف زمن ا�صليب -كتاب القّداس املارو�)

المزمور ١٣٩ (١٣٨)
رَت  ِطنَت ِمن بَعيٍد ألَفْكاري قَدَّ امي ܀ فَ يَ َعرَفتني َعرَفَْت ُجلويس وِق ܀ يا رَبِّ قد َسَربْتَني فَ

ه  تَ بَل أَن يَكوَن الَكالُم عىل لِساين أنَت يا رَبُّ َعرَف َحرَكايت وَسَكنايت وأَلِفَت َجميَع طرقي ܀ قَ

وَق طاقَتي أَرفُع ِمن  َدَك ܀ ِعلٌم َعجيٌب فَ اُم طوَّقتَني وَجَعلَت عَيلَّ يَ ه ܀ ِمن َوراُء وِمن قُدَّ كلَ

امِء فأَنَت  ه ܀ أيَن أذَهُب ِمن روِحَك وأيَن أَهرُُب ِمن وَجِهَك؟ ܀ إِن َصِعدُت إِىل السَّ أَن أُدرِكَ

َجعُت يف َمثْوى األَمواِت فأَنَت حاِرض ܀ إِِن اْتََخذُت أَجِنَحَة الَفْجِر وَسَكنُت  ُهناَك وإِِن اْضَّ

َغطِّني  تُ "لِ قُلُت:  وإِن  ܀  مُتِسُكني  ومَييُنَك  تَْهديني  ُدَك  يَ أَيًضا  فُهناَك  ܀  ْحِر  البَ أَقاِيصَ 

يُيضُء  يُل  واللَّ ِعنَدَك  لَمًة  ظُ لَيَست  لَمُة  الظُّ َحتَّى  ܀  َحويل"  ارًا  نَّ ل  يٌ اللَّ ُكِن  وليَ الظلَمة 

أَعَجزت  ألَنََّك  أَحَمُدَك  ܀  ي  أُمِّ ِن  بَطْ يف  ونََسَجني  تَيَّ  ليَ كُ كوَن  الَّذي  أَنَت  ܀  هار  كالنَّ

َك  يْ ة ܀ مل تَْخَف ِعظامي علَ ها َحقَّ املَعرِفَ َك ܀ نَْفيس أَنَْت تَعرِفُ فأَدَهشَت. َعجيبٌة أَْعاملُ

ِتبَت  رِّزُت يف أَساِفِل األَرْض ܀ رأَتْني َعيناَك َجنيًنا ويف ِسفرَِك كُ حنَي ُصِنعُت يف الَخفاء وطُ

ُهمَّ ما أَصَعَب أَفكارََك عَيلَّ وما أَكرَثَ َمْجموَعها! ܀  لَّ َل أَن توَجد ܀ أَل بْ اِم وُصورت قَ َجميُع األيَّ

ير! أُبُعدوا  ِّ ُل الرشِّ َك تَقتُ يتَ ُهمَّ لَ لَّ يَقظُت ال أَزاُل مَعَك ܀ أَل زيُد عىل الرِّمال وإِذا اْستَ ها فتَ أَُعدُّ

وَن ِبأَفكارَِك ܀ أمَل أُبِغْض يا رَبُّ  ِخفُّ املَْكِر يَذكرونََك ويَستَ ماء ܀ الَّذيَن ِب عنِّي يا رِجاَل الدِّ

ُهمَّ  لَّ أَل ܀  أَْعداًء  ا وصاروا يل  تامًّ بُغضا  أَبَغضتُهم  إيِنِّ  ܀  ُمقاوِميَك؟  أَمُقْت  أَلَم  ُمبِغضيَك؟ 

ْر هل ِمن َسبيِل سوٍء ِيفَّ واْْهِدين َسبيَل  ِحنِّي واعرِْف ُهمومي ܀ واْنظُ لْبي إِمتَ اْسِربيْن واْعرِْف قَ

األبد ܀ املجُد لآلِب 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 (فل ١٢/٢-١٨)

اًء للِه ال  َن ُكم، وأَبْ يْ وَم َعلَ اَء ال لَ ٍر َوِجَدال، لِيَك تَِصرُيوا بَُسطَ َغرْيِ تََذمُّ ِب لَّ َيشٍء  وا كُ َعلُ "إِفْ

الَعالَم" اِت يف  وَن فيِه كالَنريِّ تُِضيئُ ُمْعوَجٍّ وُمْنَحرِف،  ٍل  ِجيْ َوْسَط  َب فيُكم،  َعيْ

     
                     

١٨١١               
  

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

(متى ١/٢٥-١٣)

َقاِء  لِ إِىل  وَخرَْجَن  َمَصاِبيَحُهنَّ  أََخْذَن  َعَذارَى  َعْرشَ  الَساَمَواِت  ُكوُت  َملَ ُه  ْشِب «يُ

َمَصاِبيَحُهنَّ  أََخْذَن  الَجاِهالُت  فَ َحِكياَمت.  وَخْمٌس  َجاِهالت،  ِمْنُهنَّ  َخْمٌس  الَعريس، 

أَ  وأَبْطَ  . ِحِهنَّ يْ َمَصاِب َمَع  ٍة  يَ آنِ يف  ا  تً َزيْ أََخْذَن  فَ اَمُت  الَحِكيْ ا  أَمَّ ا.  تً َزيْ َمَعُهنَّ  أُْخْذَن  يَ ْم  ولَ

ْدَن. ورَقَ  ، َجِميُعُهنَّ َعْسَن  َن فَ الَعريُس 

ٍذ  ِئ حيَن ِه!  َقائِ لِ إِىل  أُْخرُُجوا  الَعريس!  ُهَوذَا  الَصيَحة:  َصارَِت  اللَيل،  تََصِف  ْن ُم ويف 

لِلَحكياَمت:  الَجاِهالُت  ِت  فَقالَ  . َمَصاِبيَحُهنَّ وَزيَّنَّ   ، ُهنَّ لُّ كُ الَعَذارَى  أُولِئَك  اَمْت  قَ

ال  ْد  قَ َن:  لْ وقُ الَحكياَمُت  أََجابَِت  فَ ِفئ.  تَْنطَ ا  يَحَن َمَصاِب ألَنَّ   ، َزيِتُكنَّ ِمْن  أَْعِطيَننا 

َجاَء  ْعَن،  تَ بْ يَ لِ ذََهنْبَ  ولَامَّ   . ُكنَّ لَ ْعَن  تَ وابْ اَعِة  البَ إِىل  ِباألَْحرَى  إِذَْهنْبَ   . ْكِفيُكنَّ ويَ ْكِفيَنا  يَ

الَعَذارَى  َجاَءِت  وأَخريًا  البَاب.  َق  وأُْغلِ الُعرْس،  إِىل  اُت  ِعدَّ املُْستَ ِت  وَدَخلَ الَعريس، 

ال  إيِنِّ   ، لَُكنَّ وُل  أَقُ أَلَحقَّ  وقَال:  أََجاَب  فَ َنا!  لَ ْح  تَ افْ  ، رَبُّ ا  يَ  ، رَبُّ ا  يَ َن:  لْ وقُ اُت  يَ اِق البَ

ْوَم وال الَساَعة». ُموَن اليَ تَْعلَ ! إِْسَهُروا إِذًا، ألَنَُّكم ال  ُكنَّ أَْعرِفُ

 بعُض األفكاِر للتأّمِل

(كتابة الخوري طوين لطّوف)

إىل  دعوٌة  املثِل  هذا  بدايِة  العريِس: يف  للقاِء  عُرش عذارى حملَن مصابيَحهنَّ وخرْجن  ܀ 
َة هي لحظُة لقاٍء مع العريِس الّذي يف انتظارِه حرسٌة ويف  الفرِح تنعكُس يف أّن الغايَة األساسيّ

حضورِه لقاُء فرٍح ال ينتهي.

܀ أبطأَ العريُس: ليس صدفًة أّن عامَل الوقِت هو ِمن أهمِّ العوامِل يف عالقِتنا مع اللِه حيُث 
ها وكيَف أّن الخالَص  تُ ُمنا كيَف أنَّ لكلِّ لحظٍة أهميّ أنَّ اإلختباَر يف الكتاِب املقّدِس يعلِّ

ائِب بقلِب اللِه؛ فإذا ما  يكوُن يف أغلِب األحياِن يف لحظِة حبٍّ صادقٍة يلتقي فيها قلُب التَّ

وِم أو للّراحِة بْل وقٌت للمزيِد من اإلستعداِد للقاِء  أبطأ اللُه يف مجيئه فهو ليَس وقٌت للنَّ

العريِس.

ِس  ܀ فاسهروا إذاً ألنّكم ال تعلمون ال اليوَم وال الساعَة: تتكّرُر هذه الفكرُة يف الكتاِب املقدَّ
وال سيَّام يف العهِد الجديِد. حيُث أّن الرّب يسوَع يحثُّنا عىل أّال نغرَق كثرياً يف هموِم الغِد 

فريٌد لن  أنّه اختباٌر  يوٍم عىل  الرّب يف كّل  نعيَش مع  الباليِة ويدعونا ألْن  الحساباِت  ويف 

نا،  نا وسَمْحنا للرَّبِّ بأْن يكوَن حارضًا يف كلِّ تفصيٍل من تفاصيِل حياتِ يتكّررَ. فإِذا ما أدركَ

نادَي مع مار بولس  ِة الّتي تؤدّي بكلِّ واحٍد مَنا ألن يُ ْغنا جزًءا مَن املعرفِة اإلميانيَّ نكوُن قد بلَ

الرّسول: "حيايت هي املسيح..." 

فرتة صمت وتأّمل (...)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

نْي.  ْعلَ إتْرََحِم 

(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 (...)

َك  ُحبَّ َس  نلبَ أن  لنا  أهِّ صالتنا.  ا  ِمنَّ َل  تَقبَ أْن  َك  نسألُ ُهنا،  وإلٰ ُكَنا  َملِ املَِسيُح  أيُّها 

املُْحِيي،  يِبَك  ِبَصلِ ا  َن ْصتَ َخلَّ َمْن  يا  لََك،  َونَسُجَد  ِبرَْحَمِتَك،  َل  َكلَّ تَ َونَ َك،  ِبَحقِّ َق  َمْنطَ تَ ونَ

وس، اآلَن وإىل األبد. اَك َوُروَحَك الُقدُّ َدَك َوأَبَ َومُنَجِّ

(من صلوات األحد ا�سادس من زمن ا�صليب، الفرض األنطو�، زمن ا�صليب - بترّصف)

ترتيلة الختام
نحُن ساِهُرون

ِعلَة، ُمشتَ َوَمصابيُحَنا  ܀  نَحُن ساِهُرون 

َها الرَبُّ يسوع (٢) أَيُّ ِظُر َعوَدتََك  تَ ْن نَ

ُق يف آخر، أَلَّ تَ ٍق َويَ اَم يوِمُض الَربُق يف أُفُ ܀ كَ

َنا يكون. َربِّ ٰهكذا َمجيُء 

ُكنا آٍت مبجد عظيم، َملِ ܀ 

إليه. ونخرُج  مصابيَحنا  لنضئ 

܀ لنفرحنَّ به كام فرح بنا،

ببهاء ضيائه. فرُِحنا  سيُ ألنه 



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

ِة األَمان،  يبَك، آيَ تنا بَصلِ َديْ نا يَسوَع املَِسيح، يا َمْن فَ يا َربَّ

يِنَك  ِة الظفر، وِسالِح الَخالص، أُْسرتْنا يف ِحاَمُه بقوَِّة مَيِ ورايَ

اَك وُروَحَك  َحَك وأبَ ء، فنْشُكرََك ونَسبِّ القاِدرَِة َعىل كلِّ َيشْ

وس، اآلَن وإىل األبَد. القدُّ

(من صلوات بدء خدمة قّداس اخلم�س يف زمن ا�صليب - كتاب القّداس املارو�)

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

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

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

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

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

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

anteliasdiocese.com

٣

ترتيلة األحد
لحن ْفِشيطُو (هللويا قال الرّب إنّني)

وَم تَُكرَّْم يَب ابِن اللِه اليَ هللويا، يا َصلِ

ْم لِّ العالَ عِ يف كُ يَ يف األدياِر الِب

ِرصَْت الرََجا، ِرصَْت الَخالَص

ِفيَك الِبيَعة يف الُقْدِس تُوَسْم

ِنيَها ها ِهَي ساِجَدٌة َمَع بَ

لِء ِفيَها ها ِهَي ُمْنِشَدٌة مِبِ

َهللويا ُعوَد فاِديَها!

܀܀܀

ْة يَع هللويا، بالصليِب تَزداُن الَعُروُس الِب

ُم املَْعُمودُوَن تُغَنى "الوَِديَعة" يُختَ

فيِه صاَر األمُن، السالُم

و اآلالُم ِه تَحلُ يف ِظلِّ

لُّ األقطاِر ِفيِه َعمَّ الَخالُص كُ

وَم التَذكاِر ِح الرَبَّ يَ لُنَسبِّ فَ

هللويا َمَدى األدهارِ!

܀܀܀

(من حلن ابلخور يف خدمة قّداس اخلم�س يف زمن ا�صليب -كتاب القّداس املارو�)

المزمور ١٣٩ (١٣٨)
رَت  ِطنَت ِمن بَعيٍد ألَفْكاري قَدَّ امي ܀ فَ يَ َعرَفتني َعرَفَْت ُجلويس وِق ܀ يا رَبِّ قد َسَربْتَني فَ

ه  تَ بَل أَن يَكوَن الَكالُم عىل لِساين أنَت يا رَبُّ َعرَف َحرَكايت وَسَكنايت وأَلِفَت َجميَع طرقي ܀ قَ

وَق طاقَتي أَرفُع ِمن  َدَك ܀ ِعلٌم َعجيٌب فَ اُم طوَّقتَني وَجَعلَت عَيلَّ يَ ه ܀ ِمن َوراُء وِمن قُدَّ كلَ

امِء فأَنَت  ه ܀ أيَن أذَهُب ِمن روِحَك وأيَن أَهرُُب ِمن وَجِهَك؟ ܀ إِن َصِعدُت إِىل السَّ أَن أُدرِكَ

َجعُت يف َمثْوى األَمواِت فأَنَت حاِرض ܀ إِِن اْتََخذُت أَجِنَحَة الَفْجِر وَسَكنُت  ُهناَك وإِِن اْضَّ

َغطِّني  تُ "لِ قُلُت:  وإِن  ܀  مُتِسُكني  ومَييُنَك  تَْهديني  ُدَك  يَ أَيًضا  فُهناَك  ܀  ْحِر  البَ أَقاِيصَ 

يُيضُء  يُل  واللَّ ِعنَدَك  لَمًة  ظُ لَيَست  لَمُة  الظُّ َحتَّى  ܀  َحويل"  ارًا  نَّ ل  يٌ اللَّ ُكِن  وليَ الظلَمة 

أَعَجزت  ألَنََّك  أَحَمُدَك  ܀  ي  أُمِّ ِن  بَطْ يف  ونََسَجني  تَيَّ  ليَ كُ كوَن  الَّذي  أَنَت  ܀  هار  كالنَّ

َك  يْ ة ܀ مل تَْخَف ِعظامي علَ ها َحقَّ املَعرِفَ َك ܀ نَْفيس أَنَْت تَعرِفُ فأَدَهشَت. َعجيبٌة أَْعاملُ

ِتبَت  رِّزُت يف أَساِفِل األَرْض ܀ رأَتْني َعيناَك َجنيًنا ويف ِسفرَِك كُ حنَي ُصِنعُت يف الَخفاء وطُ

ُهمَّ ما أَصَعَب أَفكارََك عَيلَّ وما أَكرَثَ َمْجموَعها! ܀  لَّ َل أَن توَجد ܀ أَل بْ اِم وُصورت قَ َجميُع األيَّ

ير! أُبُعدوا  ِّ ُل الرشِّ َك تَقتُ يتَ ُهمَّ لَ لَّ يَقظُت ال أَزاُل مَعَك ܀ أَل زيُد عىل الرِّمال وإِذا اْستَ ها فتَ أَُعدُّ

وَن ِبأَفكارَِك ܀ أمَل أُبِغْض يا رَبُّ  ِخفُّ املَْكِر يَذكرونََك ويَستَ ماء ܀ الَّذيَن ِب عنِّي يا رِجاَل الدِّ

ُهمَّ  لَّ أَل ܀  أَْعداًء  ا وصاروا يل  تامًّ بُغضا  أَبَغضتُهم  إيِنِّ  ܀  ُمقاوِميَك؟  أَمُقْت  أَلَم  ُمبِغضيَك؟ 

ْر هل ِمن َسبيِل سوٍء ِيفَّ واْْهِدين َسبيَل  ِحنِّي واعرِْف ُهمومي ܀ واْنظُ لْبي إِمتَ اْسِربيْن واْعرِْف قَ

األبد ܀ املجُد لآلِب 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 (فل ١٢/٢-١٨)

اًء للِه ال  َن ُكم، وأَبْ يْ وَم َعلَ اَء ال لَ ٍر َوِجَدال، لِيَك تَِصرُيوا بَُسطَ َغرْيِ تََذمُّ ِب لَّ َيشٍء  وا كُ َعلُ "إِفْ

الَعالَم" اِت يف  وَن فيِه كالَنريِّ تُِضيئُ ُمْعوَجٍّ وُمْنَحرِف،  ٍل  ِجيْ َوْسَط  َب فيُكم،  َعيْ

     
                     

١٨١١               
  

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

(متى ١/٢٥-١٣)

َقاِء  لِ إِىل  وَخرَْجَن  َمَصاِبيَحُهنَّ  أََخْذَن  َعَذارَى  َعْرشَ  الَساَمَواِت  ُكوُت  َملَ ُه  ْشِب «يُ

َمَصاِبيَحُهنَّ  أََخْذَن  الَجاِهالُت  فَ َحِكياَمت.  وَخْمٌس  َجاِهالت،  ِمْنُهنَّ  َخْمٌس  الَعريس، 

أَ  وأَبْطَ  . ِحِهنَّ يْ َمَصاِب َمَع  ٍة  يَ آنِ يف  ا  تً َزيْ أََخْذَن  فَ اَمُت  الَحِكيْ ا  أَمَّ ا.  تً َزيْ َمَعُهنَّ  أُْخْذَن  يَ ْم  ولَ

ْدَن. ورَقَ  ، َجِميُعُهنَّ َعْسَن  َن فَ الَعريُس 

ٍذ  ِئ حيَن ِه!  َقائِ لِ إِىل  أُْخرُُجوا  الَعريس!  ُهَوذَا  الَصيَحة:  َصارَِت  اللَيل،  تََصِف  ْن ُم ويف 

لِلَحكياَمت:  الَجاِهالُت  ِت  فَقالَ  . َمَصاِبيَحُهنَّ وَزيَّنَّ   ، ُهنَّ لُّ كُ الَعَذارَى  أُولِئَك  اَمْت  قَ

ال  ْد  قَ َن:  لْ وقُ الَحكياَمُت  أََجابَِت  فَ ِفئ.  تَْنطَ ا  يَحَن َمَصاِب ألَنَّ   ، َزيِتُكنَّ ِمْن  أَْعِطيَننا 

َجاَء  ْعَن،  تَ بْ يَ لِ ذََهنْبَ  ولَامَّ   . ُكنَّ لَ ْعَن  تَ وابْ اَعِة  البَ إِىل  ِباألَْحرَى  إِذَْهنْبَ   . ْكِفيُكنَّ ويَ ْكِفيَنا  يَ

الَعَذارَى  َجاَءِت  وأَخريًا  البَاب.  َق  وأُْغلِ الُعرْس،  إِىل  اُت  ِعدَّ املُْستَ ِت  وَدَخلَ الَعريس، 

ال  إيِنِّ   ، ُكنَّ لَ وُل  أَقُ أَلَحقَّ  وقَال:  أََجاَب  فَ َنا!  لَ ْح  تَ افْ  ، رَبُّ ا  يَ  ، رَبُّ ا  يَ َن:  لْ وقُ اُت  يَ اِق البَ

ْوَم وال الَساَعة». ُموَن اليَ تَْعلَ ! إِْسَهُروا إِذًا، ألَنَُّكم ال  ُكنَّ أَْعرِفُ

 بعُض األفكاِر للتأّمِل

(كتابة الخوري طوين لطّوف)

إىل  دعوٌة  املثِل  هذا  بدايِة  العريِس: يف  للقاِء  عُرش عذارى حملَن مصابيَحهنَّ وخرْجن  ܀ 
َة هي لحظُة لقاٍء مع العريِس الّذي يف انتظارِه حرسٌة ويف  الفرِح تنعكُس يف أّن الغايَة األساسيّ

حضورِه لقاُء فرٍح ال ينتهي.

܀ أبطأَ العريُس: ليس صدفًة أّن عامَل الوقِت هو ِمن أهمِّ العوامِل يف عالقِتنا مع اللِه حيُث 
ها وكيَف أّن الخالَص  تُ ُمنا كيَف أنَّ لكلِّ لحظٍة أهميّ أنَّ اإلختباَر يف الكتاِب املقّدِس يعلِّ

ائِب بقلِب اللِه؛ فإذا ما  يكوُن يف أغلِب األحياِن يف لحظِة حبٍّ صادقٍة يلتقي فيها قلُب التَّ

وِم أو للّراحِة بْل وقٌت للمزيِد من اإلستعداِد للقاِء  أبطأ اللُه يف مجيئه فهو ليَس وقٌت للنَّ

العريِس.

األحد الخامس بعد عيد الصليب: مثل العذارى العشر 

ِس  ܀ فاسهروا إذاً ألنّكم ال تعلمون ال اليوَم وال الساعَة: تتكّرُر هذه الفكرُة يف الكتاِب املقدَّ
وال سيَّام يف العهِد الجديِد. حيُث أّن الرّب يسوَع يحثُّنا عىل أّال نغرَق كثرياً يف هموِم الغِد 

فريٌد لن  أنّه اختباٌر  يوٍم عىل  الرّب يف كّل  نعيَش مع  الباليِة ويدعونا ألْن  الحساباِت  ويف 

نا،  نا وسَمْحنا للرَّبِّ بأْن يكوَن حارضًا يف كلِّ تفصيٍل من تفاصيِل حياتِ يتكّررَ. فإِذا ما أدركَ

نادَي مع مار بولس  ِة الّتي تؤدّي بكلِّ واحٍد مَنا ألن يُ ْغنا جزًءا مَن املعرفِة اإلميانيَّ نكوُن قد بلَ

الرّسول: "حيايت هي املسيح..." 

فرتة صمت وتأّمل (...)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

نْي.  ْعلَ إتْرََحِم 

(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 (...)

َك  ُحبَّ َس  نلبَ أن  لنا  أهِّ صالتنا.  ا  ِمنَّ َل  تَقبَ أْن  َك  نسألُ ُهنا،  وإلٰ ُكَنا  َملِ املَِسيُح  أيُّها 

املُْحِيي،  يِبَك  ِبَصلِ ا  َن ْصتَ َخلَّ َمْن  يا  لََك،  َونَسُجَد  ِبرَْحَمِتَك،  َل  َكلَّ تَ َونَ َك،  ِبَحقِّ َق  َمْنطَ تَ ونَ

وس، اآلَن وإىل األبد. اَك َوُروَحَك الُقدُّ َدَك َوأَبَ َومُنَجِّ

(من صلوات األحد ا�سادس من زمن ا�صليب، الفرض األنطو�، زمن ا�صليب - بترّصف)

ترتيلة الختام
نحُن ساِهُرون

ِعلَة، ُمشتَ َوَمصابيُحَنا  ܀  نَحُن ساِهُرون 

َها الرَبُّ يسوع (٢) أَيُّ ِظُر َعوَدتََك  تَ ْن نَ

ُق يف آخر، أَلَّ تَ ٍق َويَ اَم يوِمُض الَربُق يف أُفُ ܀ كَ

َنا يكون. َربِّ ٰهكذا َمجيُء 

ُكنا آٍت مبجد عظيم، َملِ ܀ 

إليه. ونخرُج  مصابيَحنا  لنضئ 

܀ لنفرحنَّ به كام فرح بنا،

ببهاء ضيائه. فرُِحنا  سيُ ألنه 



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

ِة األَمان،  يبَك، آيَ تنا بَصلِ َديْ نا يَسوَع املَِسيح، يا َمْن فَ يا َربَّ

يِنَك  ِة الظفر، وِسالِح الَخالص، أُْسرتْنا يف ِحاَمُه بقوَِّة مَيِ ورايَ

اَك وُروَحَك  َحَك وأبَ ء، فنْشُكرََك ونَسبِّ القاِدرَِة َعىل كلِّ َيشْ

وس، اآلَن وإىل األبَد. القدُّ

(من صلوات بدء خدمة قّداس اخلم�س يف زمن ا�صليب - كتاب القّداس املارو�)

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

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

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

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

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

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

anteliasdiocese.com

٤

ترتيلة األحد
لحن ْفِشيطُو (هللويا قال الرّب إنّني)

وَم تَُكرَّْم يَب ابِن اللِه اليَ هللويا، يا َصلِ

ْم لِّ العالَ عِ يف كُ يَ يف األدياِر الِب

ِرصَْت الرََجا، ِرصَْت الَخالَص

ِفيَك الِبيَعة يف الُقْدِس تُوَسْم

ِنيَها ها ِهَي ساِجَدٌة َمَع بَ

لِء ِفيَها ها ِهَي ُمْنِشَدٌة مِبِ

َهللويا ُعوَد فاِديَها!

܀܀܀

ْة يَع هللويا، بالصليِب تَزداُن الَعُروُس الِب

ُم املَْعُمودُوَن تُغَنى "الوَِديَعة" يُختَ

فيِه صاَر األمُن، السالُم

و اآلالُم ِه تَحلُ يف ِظلِّ

لُّ األقطاِر ِفيِه َعمَّ الَخالُص كُ

وَم التَذكاِر ِح الرَبَّ يَ لُنَسبِّ فَ

هللويا َمَدى األدهارِ!

܀܀܀

(من حلن ابلخور يف خدمة قّداس اخلم�س يف زمن ا�صليب -كتاب القّداس املارو�)

المزمور ١٣٩ (١٣٨)
رَت  ِطنَت ِمن بَعيٍد ألَفْكاري قَدَّ امي ܀ فَ يَ َعرَفتني َعرَفَْت ُجلويس وِق ܀ يا رَبِّ قد َسَربْتَني فَ

ه  تَ بَل أَن يَكوَن الَكالُم عىل لِساين أنَت يا رَبُّ َعرَف َحرَكايت وَسَكنايت وأَلِفَت َجميَع طرقي ܀ قَ

وَق طاقَتي أَرفُع ِمن  َدَك ܀ ِعلٌم َعجيٌب فَ اُم طوَّقتَني وَجَعلَت عَيلَّ يَ ه ܀ ِمن َوراُء وِمن قُدَّ كلَ

امِء فأَنَت  ه ܀ أيَن أذَهُب ِمن روِحَك وأيَن أَهرُُب ِمن وَجِهَك؟ ܀ إِن َصِعدُت إِىل السَّ أَن أُدرِكَ

َجعُت يف َمثْوى األَمواِت فأَنَت حاِرض ܀ إِِن اْتََخذُت أَجِنَحَة الَفْجِر وَسَكنُت  ُهناَك وإِِن اْضَّ

َغطِّني  تُ "لِ قُلُت:  وإِن  ܀  مُتِسُكني  ومَييُنَك  تَْهديني  ُدَك  يَ أَيًضا  فُهناَك  ܀  ْحِر  البَ أَقاِيصَ 

يُيضُء  يُل  واللَّ ِعنَدَك  لَمًة  ظُ لَيَست  لَمُة  الظُّ َحتَّى  ܀  َحويل"  ارًا  نَّ ل  يٌ اللَّ ُكِن  وليَ الظلَمة 

أَعَجزت  ألَنََّك  أَحَمُدَك  ܀  ي  أُمِّ ِن  بَطْ يف  ونََسَجني  تَيَّ  ليَ كُ كوَن  الَّذي  أَنَت  ܀  هار  كالنَّ

َك  يْ ة ܀ مل تَْخَف ِعظامي علَ ها َحقَّ املَعرِفَ َك ܀ نَْفيس أَنَْت تَعرِفُ فأَدَهشَت. َعجيبٌة أَْعاملُ

ِتبَت  رِّزُت يف أَساِفِل األَرْض ܀ رأَتْني َعيناَك َجنيًنا ويف ِسفرَِك كُ حنَي ُصِنعُت يف الَخفاء وطُ

ُهمَّ ما أَصَعَب أَفكارََك عَيلَّ وما أَكرَثَ َمْجموَعها! ܀  لَّ َل أَن توَجد ܀ أَل بْ اِم وُصورت قَ َجميُع األيَّ

ير! أُبُعدوا  ِّ ُل الرشِّ َك تَقتُ يتَ ُهمَّ لَ لَّ يَقظُت ال أَزاُل مَعَك ܀ أَل زيُد عىل الرِّمال وإِذا اْستَ ها فتَ أَُعدُّ

وَن ِبأَفكارَِك ܀ أمَل أُبِغْض يا رَبُّ  ِخفُّ املَْكِر يَذكرونََك ويَستَ ماء ܀ الَّذيَن ِب عنِّي يا رِجاَل الدِّ

ُهمَّ  لَّ أَل ܀  أَْعداًء  ا وصاروا يل  تامًّ بُغضا  أَبَغضتُهم  إيِنِّ  ܀  ُمقاوِميَك؟  أَمُقْت  أَلَم  ُمبِغضيَك؟ 

ْر هل ِمن َسبيِل سوٍء ِيفَّ واْْهِدين َسبيَل  ِحنِّي واعرِْف ُهمومي ܀ واْنظُ لْبي إِمتَ اْسِربيْن واْعرِْف قَ

األبد ܀ املجُد لآلِب 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 (فل ١٢/٢-١٨)

اًء للِه ال  َن ُكم، وأَبْ يْ وَم َعلَ اَء ال لَ ٍر َوِجَدال، لِيَك تَِصرُيوا بَُسطَ َغرْيِ تََذمُّ ِب لَّ َيشٍء  وا كُ َعلُ "إِفْ

الَعالَم" اِت يف  وَن فيِه كالَنريِّ تُِضيئُ ُمْعوَجٍّ وُمْنَحرِف،  ٍل  ِجيْ َوْسَط  َب فيُكم،  َعيْ

     
                     

١٨١١               
  

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

(متى ١/٢٥-١٣)

َقاِء  لِ إِىل  وَخرَْجَن  َمَصاِبيَحُهنَّ  أََخْذَن  َعَذارَى  َعْرشَ  الَساَمَواِت  ُكوُت  َملَ ُه  ْشِب «يُ

َمَصاِبيَحُهنَّ  أََخْذَن  الَجاِهالُت  فَ َحِكياَمت.  وَخْمٌس  َجاِهالت،  ِمْنُهنَّ  َخْمٌس  الَعريس، 

أَ  وأَبْطَ  . ِحِهنَّ يْ َمَصاِب َمَع  ٍة  يَ آنِ يف  ا  تً َزيْ أََخْذَن  فَ اَمُت  الَحِكيْ ا  أَمَّ ا.  تً َزيْ َمَعُهنَّ  أُْخْذَن  يَ ْم  ولَ

ْدَن. ورَقَ  ، َجِميُعُهنَّ َعْسَن  َن فَ الَعريُس 

ٍذ  ِئ حيَن ِه!  َقائِ لِ إِىل  أُْخرُُجوا  الَعريس!  ُهَوذَا  الَصيَحة:  َصارَِت  اللَيل،  تََصِف  ْن ُم ويف 

لِلَحكياَمت:  الَجاِهالُت  ِت  فَقالَ  . َمَصاِبيَحُهنَّ وَزيَّنَّ   ، ُهنَّ لُّ كُ الَعَذارَى  أُولِئَك  اَمْت  قَ

ال  ْد  قَ َن:  لْ وقُ الَحكياَمُت  أََجابَِت  فَ ِفئ.  تَْنطَ ا  يَحَن َمَصاِب ألَنَّ   ، َزيِتُكنَّ ِمْن  أَْعِطيَننا 

َجاَء  ْعَن،  تَ بْ يَ لِ ذََهنْبَ  ولَامَّ   . ُكنَّ لَ ْعَن  تَ وابْ اَعِة  البَ إِىل  ِباألَْحرَى  إِذَْهنْبَ   . ْكِفيُكنَّ ويَ ْكِفيَنا  يَ

الَعَذارَى  َجاَءِت  وأَخريًا  البَاب.  َق  وأُْغلِ الُعرْس،  إِىل  اُت  ِعدَّ املُْستَ ِت  وَدَخلَ الَعريس، 

ال  إيِنِّ   ، ُكنَّ لَ وُل  أَقُ أَلَحقَّ  وقَال:  أََجاَب  فَ َنا!  لَ ْح  تَ افْ  ، رَبُّ ا  يَ  ، رَبُّ ا  يَ َن:  لْ وقُ اُت  يَ اِق البَ

ْوَم وال الَساَعة». ُموَن اليَ تَْعلَ ! إِْسَهُروا إِذًا، ألَنَُّكم ال  ُكنَّ أَْعرِفُ

 بعُض األفكاِر للتأّمِل

(كتابة الخوري طوين لطّوف)

إىل  دعوٌة  املثِل  هذا  بدايِة  العريِس: يف  للقاِء  عُرش عذارى حملَن مصابيَحهنَّ وخرْجن  ܀ 
َة هي لحظُة لقاٍء مع العريِس الّذي يف انتظارِه حرسٌة ويف  الفرِح تنعكُس يف أّن الغايَة األساسيّ

حضورِه لقاُء فرٍح ال ينتهي.

܀ أبطأَ العريُس: ليس صدفًة أّن عامَل الوقِت هو ِمن أهمِّ العوامِل يف عالقِتنا مع اللِه حيُث 
ها وكيَف أّن الخالَص  تُ ُمنا كيَف أنَّ لكلِّ لحظٍة أهميّ أنَّ اإلختباَر يف الكتاِب املقّدِس يعلِّ

ائِب بقلِب اللِه؛ فإذا ما  يكوُن يف أغلِب األحياِن يف لحظِة حبٍّ صادقٍة يلتقي فيها قلُب التَّ

وِم أو للّراحِة بْل وقٌت للمزيِد من اإلستعداِد للقاِء  أبطأ اللُه يف مجيئه فهو ليَس وقٌت للنَّ

العريِس.

األحد الخامس بعد عيد الصليب: مثل العذارى العشر 

ِس  ܀ فاسهروا إذاً ألنّكم ال تعلمون ال اليوَم وال الساعَة: تتكّرُر هذه الفكرُة يف الكتاِب املقدَّ
وال سيَّام يف العهِد الجديِد. حيُث أّن الرّب يسوَع يحثُّنا عىل أّال نغرَق كثرياً يف هموِم الغِد 

فريٌد لن  أنّه اختباٌر  يوٍم عىل  الرّب يف كّل  نعيَش مع  الباليِة ويدعونا ألْن  الحساباِت  ويف 

نا،  نا وسَمْحنا للرَّبِّ بأْن يكوَن حارضًا يف كلِّ تفصيٍل من تفاصيِل حياتِ يتكّررَ. فإِذا ما أدركَ

نادَي مع مار بولس  ِة الّتي تؤدّي بكلِّ واحٍد مَنا ألن يُ ْغنا جزًءا مَن املعرفِة اإلميانيَّ نكوُن قد بلَ

الرّسول: "حيايت هي املسيح..." 

فرتة صمت وتأّمل (...)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

نْي.  ْعلَ إتْرََحِم 

(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 (...)

َك  ُحبَّ َس  نلبَ أن  لنا  أهِّ صالتنا.  ا  ِمنَّ َل  تَقبَ أْن  َك  نسألُ ُهنا،  وإلٰ ُكَنا  َملِ املَِسيُح  أيُّها 

املُْحِيي،  يِبَك  ِبَصلِ ا  َن ْصتَ َخلَّ َمْن  يا  لََك،  َونَسُجَد  ِبرَْحَمِتَك،  َل  َكلَّ تَ َونَ َك،  ِبَحقِّ َق  َمْنطَ تَ ونَ

وس، اآلَن وإىل األبد. اَك َوُروَحَك الُقدُّ َدَك َوأَبَ َومُنَجِّ

(من صلوات األحد ا�سادس من زمن ا�صليب، الفرض األنطو�، زمن ا�صليب - بترّصف)

ترتيلة الختام
نحُن ساِهُرون

ِعلَة، ُمشتَ َوَمصابيُحَنا  ܀  نَحُن ساِهُرون 

َها الرَبُّ يسوع (٢) أَيُّ ِظُر َعوَدتََك  تَ ْن نَ

ُق يف آخر، أَلَّ تَ ٍق َويَ اَم يوِمُض الَربُق يف أُفُ ܀ كَ

َنا يكون. َربِّ ٰهكذا َمجيُء 

ُكنا آٍت مبجد عظيم، َملِ ܀ 

إليه. ونخرُج  مصابيَحنا  لنضئ 

܀ لنفرحنَّ به كام فرح بنا،

ببهاء ضيائه. فرُِحنا  سيُ ألنه 



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

ِة األَمان،  يبَك، آيَ تنا بَصلِ َديْ نا يَسوَع املَِسيح، يا َمْن فَ يا َربَّ

يِنَك  ِة الظفر، وِسالِح الَخالص، أُْسرتْنا يف ِحاَمُه بقوَِّة مَيِ ورايَ

اَك وُروَحَك  َحَك وأبَ ء، فنْشُكرََك ونَسبِّ القاِدرَِة َعىل كلِّ َيشْ

وس، اآلَن وإىل األبَد. القدُّ

(من صلوات بدء خدمة قّداس اخلم�س يف زمن ا�صليب - كتاب القّداس املارو�)

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

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

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

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

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

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

ترتيلة األحد
لحن ْفِشيطُو (هللويا قال الرّب إنّني)

وَم تَُكرَّْم يَب ابِن اللِه اليَ هللويا، يا َصلِ

ْم لِّ العالَ عِ يف كُ يَ يف األدياِر الِب

ِرصَْت الرََجا، ِرصَْت الَخالَص

ِفيَك الِبيَعة يف الُقْدِس تُوَسْم

ِنيَها ها ِهَي ساِجَدٌة َمَع بَ

لِء ِفيَها ها ِهَي ُمْنِشَدٌة مِبِ

َهللويا ُعوَد فاِديَها!

܀܀܀

ْة يَع هللويا، بالصليِب تَزداُن الَعُروُس الِب

ُم املَْعُمودُوَن تُغَنى "الوَِديَعة" يُختَ

فيِه صاَر األمُن، السالُم

و اآلالُم ِه تَحلُ يف ِظلِّ

لُّ األقطاِر ِفيِه َعمَّ الَخالُص كُ

وَم التَذكاِر ِح الرَبَّ يَ لُنَسبِّ فَ

هللويا َمَدى األدهارِ!

܀܀܀

(من حلن ابلخور يف خدمة قّداس اخلم�س يف زمن ا�صليب -كتاب القّداس املارو�)

المزمور ١٣٩ (١٣٨)
رَت  ِطنَت ِمن بَعيٍد ألَفْكاري قَدَّ امي ܀ فَ يَ َعرَفتني َعرَفَْت ُجلويس وِق ܀ يا رَبِّ قد َسَربْتَني فَ

ه  تَ بَل أَن يَكوَن الَكالُم عىل لِساين أنَت يا رَبُّ َعرَف َحرَكايت وَسَكنايت وأَلِفَت َجميَع طرقي ܀ قَ

وَق طاقَتي أَرفُع ِمن  َدَك ܀ ِعلٌم َعجيٌب فَ اُم طوَّقتَني وَجَعلَت عَيلَّ يَ ه ܀ ِمن َوراُء وِمن قُدَّ كلَ

امِء فأَنَت  ه ܀ أيَن أذَهُب ِمن روِحَك وأيَن أَهرُُب ِمن وَجِهَك؟ ܀ إِن َصِعدُت إِىل السَّ أَن أُدرِكَ

َجعُت يف َمثْوى األَمواِت فأَنَت حاِرض ܀ إِِن اْتََخذُت أَجِنَحَة الَفْجِر وَسَكنُت  ُهناَك وإِِن اْضَّ

َغطِّني  تُ "لِ قُلُت:  وإِن  ܀  مُتِسُكني  ومَييُنَك  تَْهديني  ُدَك  يَ أَيًضا  فُهناَك  ܀  ْحِر  البَ أَقاِيصَ 

يُيضُء  يُل  واللَّ ِعنَدَك  لَمًة  ظُ لَيَست  لَمُة  الظُّ َحتَّى  ܀  َحويل"  ارًا  نَّ ل  يٌ اللَّ ُكِن  وليَ الظلَمة 

أَعَجزت  ألَنََّك  أَحَمُدَك  ܀  ي  أُمِّ ِن  بَطْ يف  ونََسَجني  تَيَّ  ليَ كُ كوَن  الَّذي  أَنَت  ܀  هار  كالنَّ

َك  يْ ة ܀ مل تَْخَف ِعظامي علَ ها َحقَّ املَعرِفَ َك ܀ نَْفيس أَنَْت تَعرِفُ فأَدَهشَت. َعجيبٌة أَْعاملُ

ِتبَت  رِّزُت يف أَساِفِل األَرْض ܀ رأَتْني َعيناَك َجنيًنا ويف ِسفرَِك كُ حنَي ُصِنعُت يف الَخفاء وطُ

ُهمَّ ما أَصَعَب أَفكارََك عَيلَّ وما أَكرَثَ َمْجموَعها! ܀  لَّ َل أَن توَجد ܀ أَل بْ اِم وُصورت قَ َجميُع األيَّ

ير! أُبُعدوا  ِّ ُل الرشِّ َك تَقتُ يتَ ُهمَّ لَ لَّ يَقظُت ال أَزاُل مَعَك ܀ أَل زيُد عىل الرِّمال وإِذا اْستَ ها فتَ أَُعدُّ

وَن ِبأَفكارَِك ܀ أمَل أُبِغْض يا رَبُّ  ِخفُّ املَْكِر يَذكرونََك ويَستَ ماء ܀ الَّذيَن ِب عنِّي يا رِجاَل الدِّ

ُهمَّ  لَّ أَل ܀  أَْعداًء  ا وصاروا يل  تامًّ بُغضا  أَبَغضتُهم  إيِنِّ  ܀  ُمقاوِميَك؟  أَمُقْت  أَلَم  ُمبِغضيَك؟ 

ْر هل ِمن َسبيِل سوٍء ِيفَّ واْْهِدين َسبيَل  ِحنِّي واعرِْف ُهمومي ܀ واْنظُ لْبي إِمتَ اْسِربيْن واْعرِْف قَ

األبد ܀ املجُد لآلِب 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 (فل ١٢/٢-١٨)

اًء للِه ال  َن ُكم، وأَبْ يْ وَم َعلَ اَء ال لَ ٍر َوِجَدال، لِيَك تَِصرُيوا بَُسطَ َغرْيِ تََذمُّ ِب لَّ َيشٍء  وا كُ َعلُ "إِفْ

الَعالَم" اِت يف  وَن فيِه كالَنريِّ تُِضيئُ ُمْعوَجٍّ وُمْنَحرِف،  ٍل  ِجيْ َوْسَط  َب فيُكم،  َعيْ

     
                     

١٨١١               
  

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

(متى ١/٢٥-١٣)

َقاِء  لِ إِىل  وَخرَْجَن  َمَصاِبيَحُهنَّ  أََخْذَن  َعَذارَى  َعْرشَ  الَساَمَواِت  ُكوُت  َملَ ُه  ْشِب «يُ

َمَصاِبيَحُهنَّ  أََخْذَن  الَجاِهالُت  فَ َحِكياَمت.  وَخْمٌس  َجاِهالت،  ِمْنُهنَّ  َخْمٌس  الَعريس، 

أَ  وأَبْطَ  . ِحِهنَّ يْ َمَصاِب َمَع  ٍة  يَ آنِ يف  ا  تً َزيْ أََخْذَن  فَ اَمُت  الَحِكيْ ا  أَمَّ ا.  تً َزيْ َمَعُهنَّ  أُْخْذَن  يَ ْم  ولَ

ْدَن. ورَقَ  ، َجِميُعُهنَّ َعْسَن  َن فَ الَعريُس 
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٥

ٍذ  ِئ حيَن ِه!  َقائِ لِ إِىل  أُْخرُُجوا  الَعريس!  ُهَوذَا  الَصيَحة:  َصارَِت  اللَيل،  تََصِف  ْن ُم ويف 

لِلَحكياَمت:  الَجاِهالُت  ِت  فَقالَ  . َمَصاِبيَحُهنَّ وَزيَّنَّ   ، ُهنَّ لُّ كُ الَعَذارَى  أُولِئَك  اَمْت  قَ

ال  ْد  قَ َن:  لْ وقُ الَحكياَمُت  أََجابَِت  فَ ِفئ.  تَْنطَ ا  يَحَن َمَصاِب ألَنَّ   ، َزيِتُكنَّ ِمْن  أَْعِطيَننا 

َجاَء  ْعَن،  تَ بْ يَ لِ ذََهنْبَ  ولَامَّ   . ُكنَّ لَ ْعَن  تَ وابْ اَعِة  البَ إِىل  ِباألَْحرَى  إِذَْهنْبَ   . ْكِفيُكنَّ ويَ ْكِفيَنا  يَ

الَعَذارَى  َجاَءِت  وأَخريًا  البَاب.  َق  وأُْغلِ الُعرْس،  إِىل  اُت  ِعدَّ املُْستَ ِت  وَدَخلَ الَعريس، 

ال  إيِنِّ   ، لَُكنَّ وُل  أَقُ أَلَحقَّ  وقَال:  أََجاَب  فَ َنا!  لَ ْح  تَ افْ  ، رَبُّ ا  يَ  ، رَبُّ ا  يَ َن:  لْ وقُ اُت  يَ اِق البَ

ْوَم وال الَساَعة». ُموَن اليَ تَْعلَ ! إِْسَهُروا إِذًا، ألَنَُّكم ال  ُكنَّ أَْعرِفُ

 بعُض األفكاِر للتأّمِل

(كتابة الخوري طوين لطّوف)

إىل  دعوٌة  املثِل  هذا  بدايِة  العريِس: يف  للقاِء  عُرش عذارى حملَن مصابيَحهنَّ وخرْجن  ܀ 
َة هي لحظُة لقاٍء مع العريِس الّذي يف انتظارِه حرسٌة ويف  الفرِح تنعكُس يف أّن الغايَة األساسيّ

حضورِه لقاُء فرٍح ال ينتهي.

܀ أبطأَ العريُس: ليس صدفًة أّن عامَل الوقِت هو ِمن أهمِّ العوامِل يف عالقِتنا مع اللِه حيُث 
ها وكيَف أّن الخالَص  تُ ُمنا كيَف أنَّ لكلِّ لحظٍة أهميّ أنَّ اإلختباَر يف الكتاِب املقّدِس يعلِّ

ائِب بقلِب اللِه؛ فإذا ما  يكوُن يف أغلِب األحياِن يف لحظِة حبٍّ صادقٍة يلتقي فيها قلُب التَّ

وِم أو للّراحِة بْل وقٌت للمزيِد من اإلستعداِد للقاِء  أبطأ اللُه يف مجيئه فهو ليَس وقٌت للنَّ

العريِس.

األحد الخامس بعد عيد الصليب: مثل العذارى العشر 

ِس  ܀ فاسهروا إذاً ألنّكم ال تعلمون ال اليوَم وال الساعَة: تتكّرُر هذه الفكرُة يف الكتاِب املقدَّ
وال سيَّام يف العهِد الجديِد. حيُث أّن الرّب يسوَع يحثُّنا عىل أّال نغرَق كثرياً يف هموِم الغِد 

فريٌد لن  أنّه اختباٌر  يوٍم عىل  الرّب يف كّل  نعيَش مع  الباليِة ويدعونا ألْن  الحساباِت  ويف 

نا،  نا وسَمْحنا للرَّبِّ بأْن يكوَن حارضًا يف كلِّ تفصيٍل من تفاصيِل حياتِ يتكّررَ. فإِذا ما أدركَ

نادَي مع مار بولس  ِة الّتي تؤدّي بكلِّ واحٍد مَنا ألن يُ ْغنا جزًءا مَن املعرفِة اإلميانيَّ نكوُن قد بلَ

الرّسول: "حيايت هي املسيح..." 

فرتة صمت وتأّمل (...)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

نْي.  ْعلَ إتْرََحِم 

(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 (...)

َك  ُحبَّ َس  نلبَ أن  لنا  أهِّ صالتنا.  ا  ِمنَّ َل  تَقبَ أْن  َك  نسألُ ُهنا،  وإلٰ ُكَنا  َملِ املَِسيُح  أيُّها 

املُْحِيي،  يِبَك  ِبَصلِ ا  َن ْصتَ َخلَّ َمْن  يا  لََك،  َونَسُجَد  ِبرَْحَمِتَك،  َل  َكلَّ تَ َونَ َك،  ِبَحقِّ َق  َمْنطَ تَ ونَ

وس، اآلَن وإىل األبد. اَك َوُروَحَك الُقدُّ َدَك َوأَبَ َومُنَجِّ

(من صلوات األحد ا�سادس من زمن ا�صليب، الفرض األنطو�، زمن ا�صليب - بترّصف)

ترتيلة الختام
نحُن ساِهُرون

ِعلَة، ُمشتَ َوَمصابيُحَنا  ܀  نَحُن ساِهُرون 

َها الرَبُّ يسوع (٢) أَيُّ ِظُر َعوَدتََك  تَ ْن نَ

ُق يف آخر، أَلَّ تَ ٍق َويَ اَم يوِمُض الَربُق يف أُفُ ܀ كَ

َنا يكون. َربِّ ٰهكذا َمجيُء 

ُكنا آٍت مبجد عظيم، َملِ ܀ 

إليه. ونخرُج  مصابيَحنا  لنضئ 

܀ لنفرحنَّ به كام فرح بنا،

ببهاء ضيائه. فرُِحنا  سيُ ألنه 



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

ِة األَمان،  يبَك، آيَ تنا بَصلِ َديْ نا يَسوَع املَِسيح، يا َمْن فَ يا َربَّ

يِنَك  ِة الظفر، وِسالِح الَخالص، أُْسرتْنا يف ِحاَمُه بقوَِّة مَيِ ورايَ

اَك وُروَحَك  َحَك وأبَ ء، فنْشُكرََك ونَسبِّ القاِدرَِة َعىل كلِّ َيشْ

وس، اآلَن وإىل األبَد. القدُّ

(من صلوات بدء خدمة قّداس اخلم�س يف زمن ا�صليب - كتاب القّداس املارو�)

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

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

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

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

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

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

ترتيلة األحد
لحن ْفِشيطُو (هللويا قال الرّب إنّني)

وَم تَُكرَّْم يَب ابِن اللِه اليَ هللويا، يا َصلِ

ْم لِّ العالَ عِ يف كُ يَ يف األدياِر الِب

ِرصَْت الرََجا، ِرصَْت الَخالَص

ِفيَك الِبيَعة يف الُقْدِس تُوَسْم

ِنيَها ها ِهَي ساِجَدٌة َمَع بَ

لِء ِفيَها ها ِهَي ُمْنِشَدٌة مِبِ

َهللويا ُعوَد فاِديَها!

܀܀܀

ْة يَع هللويا، بالصليِب تَزداُن الَعُروُس الِب

ُم املَْعُمودُوَن تُغَنى "الوَِديَعة" يُختَ

فيِه صاَر األمُن، السالُم

و اآلالُم ِه تَحلُ يف ِظلِّ

لُّ األقطاِر ِفيِه َعمَّ الَخالُص كُ

وَم التَذكاِر ِح الرَبَّ يَ لُنَسبِّ فَ

هللويا َمَدى األدهارِ!

܀܀܀

(من حلن ابلخور يف خدمة قّداس اخلم�س يف زمن ا�صليب -كتاب القّداس املارو�)

المزمور ١٣٩ (١٣٨)
رَت  ِطنَت ِمن بَعيٍد ألَفْكاري قَدَّ امي ܀ فَ يَ َعرَفتني َعرَفَْت ُجلويس وِق ܀ يا رَبِّ قد َسَربْتَني فَ

ه  تَ بَل أَن يَكوَن الَكالُم عىل لِساين أنَت يا رَبُّ َعرَف َحرَكايت وَسَكنايت وأَلِفَت َجميَع طرقي ܀ قَ

وَق طاقَتي أَرفُع ِمن  َدَك ܀ ِعلٌم َعجيٌب فَ اُم طوَّقتَني وَجَعلَت عَيلَّ يَ ه ܀ ِمن َوراُء وِمن قُدَّ كلَ

امِء فأَنَت  ه ܀ أيَن أذَهُب ِمن روِحَك وأيَن أَهرُُب ِمن وَجِهَك؟ ܀ إِن َصِعدُت إِىل السَّ أَن أُدرِكَ

َجعُت يف َمثْوى األَمواِت فأَنَت حاِرض ܀ إِِن اْتََخذُت أَجِنَحَة الَفْجِر وَسَكنُت  ُهناَك وإِِن اْضَّ

َغطِّني  تُ "لِ قُلُت:  وإِن  ܀  مُتِسُكني  ومَييُنَك  تَْهديني  ُدَك  يَ أَيًضا  فُهناَك  ܀  ْحِر  البَ أَقاِيصَ 

يُيضُء  يُل  واللَّ ِعنَدَك  لَمًة  ظُ لَيَست  لَمُة  الظُّ َحتَّى  ܀  َحويل"  ارًا  نَّ ل  يٌ اللَّ ُكِن  وليَ الظلَمة 

أَعَجزت  ألَنََّك  أَحَمُدَك  ܀  ي  أُمِّ ِن  بَطْ يف  ونََسَجني  تَيَّ  ليَ كُ كوَن  الَّذي  أَنَت  ܀  هار  كالنَّ

َك  يْ ة ܀ مل تَْخَف ِعظامي علَ ها َحقَّ املَعرِفَ َك ܀ نَْفيس أَنَْت تَعرِفُ فأَدَهشَت. َعجيبٌة أَْعاملُ

ِتبَت  رِّزُت يف أَساِفِل األَرْض ܀ رأَتْني َعيناَك َجنيًنا ويف ِسفرَِك كُ حنَي ُصِنعُت يف الَخفاء وطُ

ُهمَّ ما أَصَعَب أَفكارََك عَيلَّ وما أَكرَثَ َمْجموَعها! ܀  لَّ َل أَن توَجد ܀ أَل بْ اِم وُصورت قَ َجميُع األيَّ

ير! أُبُعدوا  ِّ ُل الرشِّ َك تَقتُ يتَ ُهمَّ لَ لَّ يَقظُت ال أَزاُل مَعَك ܀ أَل زيُد عىل الرِّمال وإِذا اْستَ ها فتَ أَُعدُّ

وَن ِبأَفكارَِك ܀ أمَل أُبِغْض يا رَبُّ  ِخفُّ املَْكِر يَذكرونََك ويَستَ ماء ܀ الَّذيَن ِب عنِّي يا رِجاَل الدِّ

ُهمَّ  لَّ أَل ܀  أَْعداًء  ا وصاروا يل  تامًّ بُغضا  أَبَغضتُهم  إيِنِّ  ܀  ُمقاوِميَك؟  أَمُقْت  أَلَم  ُمبِغضيَك؟ 

ْر هل ِمن َسبيِل سوٍء ِيفَّ واْْهِدين َسبيَل  ِحنِّي واعرِْف ُهمومي ܀ واْنظُ لْبي إِمتَ اْسِربيْن واْعرِْف قَ

األبد ܀ املجُد لآلِب 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 (فل ١٢/٢-١٨)

اًء للِه ال  َن ُكم، وأَبْ يْ وَم َعلَ اَء ال لَ ٍر َوِجَدال، لِيَك تَِصرُيوا بَُسطَ َغرْيِ تََذمُّ ِب لَّ َيشٍء  وا كُ َعلُ "إِفْ

الَعالَم" اِت يف  وَن فيِه كالَنريِّ تُِضيئُ ُمْعوَجٍّ وُمْنَحرِف،  ٍل  ِجيْ َوْسَط  َب فيُكم،  َعيْ

     
                     

١٨١١               
  

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

(متى ١/٢٥-١٣)

َقاِء  لِ إِىل  وَخرَْجَن  َمَصاِبيَحُهنَّ  أََخْذَن  َعَذارَى  َعْرشَ  الَساَمَواِت  ُكوُت  َملَ ُه  ْشِب «يُ

َمَصاِبيَحُهنَّ  أََخْذَن  الَجاِهالُت  فَ َحِكياَمت.  وَخْمٌس  َجاِهالت،  ِمْنُهنَّ  َخْمٌس  الَعريس، 

أَ  وأَبْطَ  . ِحِهنَّ يْ َمَصاِب َمَع  ٍة  يَ آنِ يف  ا  تً َزيْ أََخْذَن  فَ اَمُت  الَحِكيْ ا  أَمَّ ا.  تً َزيْ َمَعُهنَّ  أُْخْذَن  يَ ْم  ولَ

ْدَن. ورَقَ  ، َجِميُعُهنَّ َعْسَن  َن فَ الَعريُس 

ٍذ  ِئ حيَن ِه!  َقائِ لِ إِىل  أُْخرُُجوا  الَعريس!  ُهَوذَا  الَصيَحة:  َصارَِت  اللَيل،  تََصِف  ْن ُم ويف 

لِلَحكياَمت:  الَجاِهالُت  ِت  فَقالَ  . َمَصاِبيَحُهنَّ وَزيَّنَّ   ، ُهنَّ لُّ كُ الَعَذارَى  أُولِئَك  اَمْت  قَ

ال  ْد  قَ َن:  لْ وقُ الَحكياَمُت  أََجابَِت  فَ ِفئ.  تَْنطَ ا  يَحَن َمَصاِب ألَنَّ   ، َزيِتُكنَّ ِمْن  أَْعِطيَننا 

َجاَء  ْعَن،  تَ بْ يَ لِ ذََهنْبَ  ولَامَّ   . ُكنَّ لَ ْعَن  تَ وابْ اَعِة  البَ إِىل  ِباألَْحرَى  إِذَْهنْبَ   . ْكِفيُكنَّ ويَ ْكِفيَنا  يَ

الَعَذارَى  َجاَءِت  وأَخريًا  البَاب.  َق  وأُْغلِ الُعرْس،  إِىل  اُت  ِعدَّ املُْستَ ِت  وَدَخلَ الَعريس، 

ال  إيِنِّ   ، ُكنَّ لَ وُل  أَقُ أَلَحقَّ  وقَال:  أََجاَب  فَ َنا!  لَ ْح  تَ افْ  ، رَبُّ ا  يَ  ، رَبُّ ا  يَ َن:  لْ وقُ اُت  يَ اِق البَ

ْوَم وال الَساَعة». ُموَن اليَ تَْعلَ ! إِْسَهُروا إِذًا، ألَنَُّكم ال  ُكنَّ أَْعرِفُ

 بعُض األفكاِر للتأّمِل

(كتابة الخوري طوين لطّوف)

إىل  دعوٌة  املثِل  هذا  بدايِة  العريِس: يف  للقاِء  عُرش عذارى حملَن مصابيَحهنَّ وخرْجن  ܀ 
َة هي لحظُة لقاٍء مع العريِس الّذي يف انتظارِه حرسٌة ويف  الفرِح تنعكُس يف أّن الغايَة األساسيّ

حضورِه لقاُء فرٍح ال ينتهي.

܀ أبطأَ العريُس: ليس صدفًة أّن عامَل الوقِت هو ِمن أهمِّ العوامِل يف عالقِتنا مع اللِه حيُث 
ها وكيَف أّن الخالَص  تُ ُمنا كيَف أنَّ لكلِّ لحظٍة أهميّ أنَّ اإلختباَر يف الكتاِب املقّدِس يعلِّ

ائِب بقلِب اللِه؛ فإذا ما  يكوُن يف أغلِب األحياِن يف لحظِة حبٍّ صادقٍة يلتقي فيها قلُب التَّ

وِم أو للّراحِة بْل وقٌت للمزيِد من اإلستعداِد للقاِء  أبطأ اللُه يف مجيئه فهو ليَس وقٌت للنَّ

العريِس.
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ِس  ܀ فاسهروا إذاً ألنّكم ال تعلمون ال اليوَم وال الساعَة: تتكّرُر هذه الفكرُة يف الكتاِب املقدَّ
وال سيَّام يف العهِد الجديِد. حيُث أّن الرّب يسوَع يحثُّنا عىل أّال نغرَق كثرياً يف هموِم الغِد 

فريٌد لن  أنّه اختباٌر  يوٍم عىل  الرّب يف كّل  نعيَش مع  الباليِة ويدعونا ألْن  الحساباِت  ويف 

نا،  نا وسَمْحنا للرَّبِّ بأْن يكوَن حارضًا يف كلِّ تفصيٍل من تفاصيِل حياتِ يتكّررَ. فإِذا ما أدركَ

نادَي مع مار بولس  ِة الّتي تؤدّي بكلِّ واحٍد مَنا ألن يُ ْغنا جزًءا مَن املعرفِة اإلميانيَّ نكوُن قد بلَ

الرّسول: "حيايت هي املسيح..." 

فرتة صمت وتأّمل (...)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

نْي.  ْعلَ إتْرََحِم 

(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 (...)

َك  ُحبَّ َس  نلبَ أن  لنا  أهِّ صالتنا.  ا  ِمنَّ َل  تَقبَ أْن  َك  نسألُ ُهنا،  وإلٰ ُكَنا  َملِ املَِسيُح  أيُّها 

املُْحِيي،  يِبَك  ِبَصلِ ا  َن ْصتَ َخلَّ َمْن  يا  لََك،  َونَسُجَد  ِبرَْحَمِتَك،  َل  َكلَّ تَ َونَ َك،  ِبَحقِّ َق  َمْنطَ تَ ونَ

وس، اآلَن وإىل األبد. اَك َوُروَحَك الُقدُّ َدَك َوأَبَ َومُنَجِّ

(من صلوات األحد ا�سادس من زمن ا�صليب، الفرض األنطو�، زمن ا�صليب - بترّصف)

ترتيلة الختام
نحُن ساِهُرون

ِعلَة، ُمشتَ َوَمصابيُحَنا  ܀  نَحُن ساِهُرون 

َها الرَبُّ يسوع (٢) أَيُّ ِظُر َعوَدتََك  تَ ْن نَ

ُق يف آخر، أَلَّ تَ ٍق َويَ اَم يوِمُض الَربُق يف أُفُ ܀ كَ

َنا يكون. َربِّ ٰهكذا َمجيُء 

ُكنا آٍت مبجد عظيم، َملِ ܀ 

إليه. ونخرُج  مصابيَحنا  لنضئ 

܀ لنفرحنَّ به كام فرح بنا،

ببهاء ضيائه. فرُِحنا  سيُ ألنه 



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

ِة األَمان،  يبَك، آيَ تنا بَصلِ َديْ نا يَسوَع املَِسيح، يا َمْن فَ يا َربَّ

يِنَك  ِة الظفر، وِسالِح الَخالص، أُْسرتْنا يف ِحاَمُه بقوَِّة مَيِ ورايَ

اَك وُروَحَك  َحَك وأبَ ء، فنْشُكرََك ونَسبِّ القاِدرَِة َعىل كلِّ َيشْ

وس، اآلَن وإىل األبَد. القدُّ

(من صلوات بدء خدمة قّداس اخلم�س يف زمن ا�صليب - كتاب القّداس املارو�)

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

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

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

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

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

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

ترتيلة األحد
لحن ْفِشيطُو (هللويا قال الرّب إنّني)

وَم تَُكرَّْم يَب ابِن اللِه اليَ هللويا، يا َصلِ

ْم لِّ العالَ عِ يف كُ يَ يف األدياِر الِب

ِرصَْت الرََجا، ِرصَْت الَخالَص

ِفيَك الِبيَعة يف الُقْدِس تُوَسْم

ِنيَها ها ِهَي ساِجَدٌة َمَع بَ

لِء ِفيَها ها ِهَي ُمْنِشَدٌة مِبِ

َهللويا ُعوَد فاِديَها!

܀܀܀

ْة يَع هللويا، بالصليِب تَزداُن الَعُروُس الِب

ُم املَْعُمودُوَن تُغَنى "الوَِديَعة" يُختَ

فيِه صاَر األمُن، السالُم

و اآلالُم ِه تَحلُ يف ِظلِّ

لُّ األقطاِر ِفيِه َعمَّ الَخالُص كُ

وَم التَذكاِر ِح الرَبَّ يَ لُنَسبِّ فَ

هللويا َمَدى األدهارِ!

܀܀܀

(من حلن ابلخور يف خدمة قّداس اخلم�س يف زمن ا�صليب -كتاب القّداس املارو�)

المزمور ١٣٩ (١٣٨)
رَت  ِطنَت ِمن بَعيٍد ألَفْكاري قَدَّ امي ܀ فَ يَ َعرَفتني َعرَفَْت ُجلويس وِق ܀ يا رَبِّ قد َسَربْتَني فَ

ه  تَ بَل أَن يَكوَن الَكالُم عىل لِساين أنَت يا رَبُّ َعرَف َحرَكايت وَسَكنايت وأَلِفَت َجميَع طرقي ܀ قَ

وَق طاقَتي أَرفُع ِمن  َدَك ܀ ِعلٌم َعجيٌب فَ اُم طوَّقتَني وَجَعلَت عَيلَّ يَ ه ܀ ِمن َوراُء وِمن قُدَّ كلَ

امِء فأَنَت  ه ܀ أيَن أذَهُب ِمن روِحَك وأيَن أَهرُُب ِمن وَجِهَك؟ ܀ إِن َصِعدُت إِىل السَّ أَن أُدرِكَ

َجعُت يف َمثْوى األَمواِت فأَنَت حاِرض ܀ إِِن اْتََخذُت أَجِنَحَة الَفْجِر وَسَكنُت  ُهناَك وإِِن اْضَّ

َغطِّني  تُ "لِ قُلُت:  وإِن  ܀  مُتِسُكني  ومَييُنَك  تَْهديني  ُدَك  يَ أَيًضا  فُهناَك  ܀  ْحِر  البَ أَقاِيصَ 

يُيضُء  يُل  واللَّ ِعنَدَك  لَمًة  ظُ لَيَست  لَمُة  الظُّ َحتَّى  ܀  َحويل"  ارًا  نَّ ل  يٌ اللَّ ُكِن  وليَ الظلَمة 

أَعَجزت  ألَنََّك  أَحَمُدَك  ܀  ي  أُمِّ ِن  بَطْ يف  ونََسَجني  تَيَّ  ليَ كُ كوَن  الَّذي  أَنَت  ܀  هار  كالنَّ

َك  يْ ة ܀ مل تَْخَف ِعظامي علَ ها َحقَّ املَعرِفَ َك ܀ نَْفيس أَنَْت تَعرِفُ فأَدَهشَت. َعجيبٌة أَْعاملُ

ِتبَت  رِّزُت يف أَساِفِل األَرْض ܀ رأَتْني َعيناَك َجنيًنا ويف ِسفرَِك كُ حنَي ُصِنعُت يف الَخفاء وطُ

ُهمَّ ما أَصَعَب أَفكارََك عَيلَّ وما أَكرَثَ َمْجموَعها! ܀  لَّ َل أَن توَجد ܀ أَل بْ اِم وُصورت قَ َجميُع األيَّ

ير! أُبُعدوا  ِّ ُل الرشِّ َك تَقتُ يتَ ُهمَّ لَ لَّ يَقظُت ال أَزاُل مَعَك ܀ أَل زيُد عىل الرِّمال وإِذا اْستَ ها فتَ أَُعدُّ

وَن ِبأَفكارَِك ܀ أمَل أُبِغْض يا رَبُّ  ِخفُّ املَْكِر يَذكرونََك ويَستَ ماء ܀ الَّذيَن ِب عنِّي يا رِجاَل الدِّ

ُهمَّ  لَّ أَل ܀  أَْعداًء  ا وصاروا يل  تامًّ بُغضا  أَبَغضتُهم  إيِنِّ  ܀  ُمقاوِميَك؟  أَمُقْت  أَلَم  ُمبِغضيَك؟ 

ْر هل ِمن َسبيِل سوٍء ِيفَّ واْْهِدين َسبيَل  ِحنِّي واعرِْف ُهمومي ܀ واْنظُ لْبي إِمتَ اْسِربيْن واْعرِْف قَ

األبد ܀ املجُد لآلِب 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 (فل ١٢/٢-١٨)

اًء للِه ال  َن ُكم، وأَبْ يْ وَم َعلَ اَء ال لَ ٍر َوِجَدال، لِيَك تَِصرُيوا بَُسطَ َغرْيِ تََذمُّ ِب لَّ َيشٍء  وا كُ َعلُ "إِفْ

الَعالَم" اِت يف  وَن فيِه كالَنريِّ تُِضيئُ ُمْعوَجٍّ وُمْنَحرِف،  ٍل  ِجيْ َوْسَط  َب فيُكم،  َعيْ

     
                     

١٨١١               
  

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

(متى ١/٢٥-١٣)

َقاِء  لِ إِىل  وَخرَْجَن  َمَصاِبيَحُهنَّ  أََخْذَن  َعَذارَى  َعْرشَ  الَساَمَواِت  ُكوُت  َملَ ُه  ْشِب «يُ

َمَصاِبيَحُهنَّ  أََخْذَن  الَجاِهالُت  فَ َحِكياَمت.  وَخْمٌس  َجاِهالت،  ِمْنُهنَّ  َخْمٌس  الَعريس، 

أَ  وأَبْطَ  . ِحِهنَّ يْ َمَصاِب َمَع  ٍة  يَ آنِ يف  ا  تً َزيْ أََخْذَن  فَ اَمُت  الَحِكيْ ا  أَمَّ ا.  تً َزيْ َمَعُهنَّ  أُْخْذَن  يَ ْم  ولَ

ْدَن. ورَقَ  ، َجِميُعُهنَّ َعْسَن  َن فَ الَعريُس 

ٍذ  ِئ حيَن ِه!  َقائِ لِ إِىل  أُْخرُُجوا  الَعريس!  ُهَوذَا  الَصيَحة:  َصارَِت  اللَيل،  تََصِف  ْن ُم ويف 

لِلَحكياَمت:  الَجاِهالُت  ِت  فَقالَ  . َمَصاِبيَحُهنَّ وَزيَّنَّ   ، ُهنَّ لُّ كُ الَعَذارَى  أُولِئَك  اَمْت  قَ

ال  ْد  قَ َن:  لْ وقُ الَحكياَمُت  أََجابَِت  فَ ِفئ.  تَْنطَ ا  يَحَن َمَصاِب ألَنَّ   ، َزيِتُكنَّ ِمْن  أَْعِطيَننا 

َجاَء  ْعَن،  تَ بْ يَ لِ ذََهنْبَ  ولَامَّ   . ُكنَّ لَ ْعَن  تَ وابْ اَعِة  البَ إِىل  ِباألَْحرَى  إِذَْهنْبَ   . ْكِفيُكنَّ ويَ ْكِفيَنا  يَ

الَعَذارَى  َجاَءِت  وأَخريًا  البَاب.  َق  وأُْغلِ الُعرْس،  إِىل  اُت  ِعدَّ املُْستَ ِت  وَدَخلَ الَعريس، 

ال  إيِنِّ   ، ُكنَّ لَ وُل  أَقُ أَلَحقَّ  وقَال:  أََجاَب  فَ َنا!  لَ ْح  تَ افْ  ، رَبُّ ا  يَ  ، رَبُّ ا  يَ َن:  لْ وقُ اُت  يَ اِق البَ

ْوَم وال الَساَعة». ُموَن اليَ تَْعلَ ! إِْسَهُروا إِذًا، ألَنَُّكم ال  ُكنَّ أَْعرِفُ

 بعُض األفكاِر للتأّمِل

(كتابة الخوري طوين لطّوف)

إىل  دعوٌة  املثِل  هذا  بدايِة  العريِس: يف  للقاِء  عُرش عذارى حملَن مصابيَحهنَّ وخرْجن  ܀ 
َة هي لحظُة لقاٍء مع العريِس الّذي يف انتظارِه حرسٌة ويف  الفرِح تنعكُس يف أّن الغايَة األساسيّ

حضورِه لقاُء فرٍح ال ينتهي.

܀ أبطأَ العريُس: ليس صدفًة أّن عامَل الوقِت هو ِمن أهمِّ العوامِل يف عالقِتنا مع اللِه حيُث 
ها وكيَف أّن الخالَص  تُ ُمنا كيَف أنَّ لكلِّ لحظٍة أهميّ أنَّ اإلختباَر يف الكتاِب املقّدِس يعلِّ

ائِب بقلِب اللِه؛ فإذا ما  يكوُن يف أغلِب األحياِن يف لحظِة حبٍّ صادقٍة يلتقي فيها قلُب التَّ

وِم أو للّراحِة بْل وقٌت للمزيِد من اإلستعداِد للقاِء  أبطأ اللُه يف مجيئه فهو ليَس وقٌت للنَّ

العريِس.
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ِس  ܀ فاسهروا إذاً ألنّكم ال تعلمون ال اليوَم وال الساعَة: تتكّرُر هذه الفكرُة يف الكتاِب املقدَّ
وال سيَّام يف العهِد الجديِد. حيُث أّن الرّب يسوَع يحثُّنا عىل أّال نغرَق كثرياً يف هموِم الغِد 

فريٌد لن  أنّه اختباٌر  يوٍم عىل  الرّب يف كّل  نعيَش مع  الباليِة ويدعونا ألْن  الحساباِت  ويف 

نا،  نا وسَمْحنا للرَّبِّ بأْن يكوَن حارضًا يف كلِّ تفصيٍل من تفاصيِل حياتِ يتكّررَ. فإِذا ما أدركَ

نادَي مع مار بولس  ِة الّتي تؤدّي بكلِّ واحٍد مَنا ألن يُ ْغنا جزًءا مَن املعرفِة اإلميانيَّ نكوُن قد بلَ

الرّسول: "حيايت هي املسيح..." 

فرتة صمت وتأّمل (...)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

نْي.  ْعلَ إتْرََحِم 

(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 (...)

َك  ُحبَّ َس  نلبَ أن  لنا  أهِّ صالتنا.  ا  ِمنَّ َل  تَقبَ أْن  َك  نسألُ ُهنا،  وإلٰ ُكَنا  َملِ املَِسيُح  أيُّها 

املُْحِيي،  يِبَك  ِبَصلِ ا  َن ْصتَ َخلَّ َمْن  يا  لََك،  َونَسُجَد  ِبرَْحَمِتَك،  َل  َكلَّ تَ َونَ َك،  ِبَحقِّ َق  َمْنطَ تَ ونَ

وس، اآلَن وإىل األبد. اَك َوُروَحَك الُقدُّ َدَك َوأَبَ َومُنَجِّ

(من صلوات األحد ا�سادس من زمن ا�صليب، الفرض األنطو�، زمن ا�صليب - بترّصف)

ترتيلة الختام
نحُن ساِهُرون

ِعلَة، ُمشتَ َوَمصابيُحَنا  ܀  نَحُن ساِهُرون 

َها الرَبُّ يسوع (٢) أَيُّ ِظُر َعوَدتََك  تَ ْن نَ

ُق يف آخر، أَلَّ تَ ٍق َويَ اَم يوِمُض الَربُق يف أُفُ ܀ كَ

َنا يكون. َربِّ ٰهكذا َمجيُء 

ُكنا آٍت مبجد عظيم، َملِ ܀ 

إليه. ونخرُج  مصابيَحنا  لنضئ 

܀ لنفرحنَّ به كام فرح بنا،

ببهاء ضيائه. فرُِحنا  سيُ ألنه 



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

ِة األَمان،  يبَك، آيَ تنا بَصلِ َديْ نا يَسوَع املَِسيح، يا َمْن فَ يا َربَّ

يِنَك  ِة الظفر، وِسالِح الَخالص، أُْسرتْنا يف ِحاَمُه بقوَِّة مَيِ ورايَ

اَك وُروَحَك  َحَك وأبَ ء، فنْشُكرََك ونَسبِّ القاِدرَِة َعىل كلِّ َيشْ

وس، اآلَن وإىل األبَد. القدُّ

(من صلوات بدء خدمة قّداس اخلم�س يف زمن ا�صليب - كتاب القّداس املارو�)

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

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

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

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

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

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

ترتيلة األحد
لحن ْفِشيطُو (هللويا قال الرّب إنّني)

وَم تَُكرَّْم يَب ابِن اللِه اليَ هللويا، يا َصلِ

ْم لِّ العالَ عِ يف كُ يَ يف األدياِر الِب

ِرصَْت الرََجا، ِرصَْت الَخالَص

ِفيَك الِبيَعة يف الُقْدِس تُوَسْم

ِنيَها ها ِهَي ساِجَدٌة َمَع بَ

لِء ِفيَها ها ِهَي ُمْنِشَدٌة مِبِ

َهللويا ُعوَد فاِديَها!

܀܀܀

ْة يَع هللويا، بالصليِب تَزداُن الَعُروُس الِب

ُم املَْعُمودُوَن تُغَنى "الوَِديَعة" يُختَ

فيِه صاَر األمُن، السالُم

و اآلالُم ِه تَحلُ يف ِظلِّ

لُّ األقطاِر ِفيِه َعمَّ الَخالُص كُ

وَم التَذكاِر ِح الرَبَّ يَ لُنَسبِّ فَ

هللويا َمَدى األدهارِ!

܀܀܀

(من حلن ابلخور يف خدمة قّداس اخلم�س يف زمن ا�صليب -كتاب القّداس املارو�)

المزمور ١٣٩ (١٣٨)
رَت  ِطنَت ِمن بَعيٍد ألَفْكاري قَدَّ امي ܀ فَ يَ َعرَفتني َعرَفَْت ُجلويس وِق ܀ يا رَبِّ قد َسَربْتَني فَ

ه  تَ بَل أَن يَكوَن الَكالُم عىل لِساين أنَت يا رَبُّ َعرَف َحرَكايت وَسَكنايت وأَلِفَت َجميَع طرقي ܀ قَ

وَق طاقَتي أَرفُع ِمن  َدَك ܀ ِعلٌم َعجيٌب فَ اُم طوَّقتَني وَجَعلَت عَيلَّ يَ ه ܀ ِمن َوراُء وِمن قُدَّ كلَ

امِء فأَنَت  ه ܀ أيَن أذَهُب ِمن روِحَك وأيَن أَهرُُب ِمن وَجِهَك؟ ܀ إِن َصِعدُت إِىل السَّ أَن أُدرِكَ

َجعُت يف َمثْوى األَمواِت فأَنَت حاِرض ܀ إِِن اْتََخذُت أَجِنَحَة الَفْجِر وَسَكنُت  ُهناَك وإِِن اْضَّ

َغطِّني  تُ "لِ قُلُت:  وإِن  ܀  مُتِسُكني  ومَييُنَك  تَْهديني  ُدَك  يَ أَيًضا  فُهناَك  ܀  ْحِر  البَ أَقاِيصَ 

يُيضُء  يُل  واللَّ ِعنَدَك  لَمًة  ظُ لَيَست  لَمُة  الظُّ َحتَّى  ܀  َحويل"  ارًا  نَّ ل  يٌ اللَّ ُكِن  وليَ الظلَمة 

أَعَجزت  ألَنََّك  أَحَمُدَك  ܀  ي  أُمِّ ِن  بَطْ يف  ونََسَجني  تَيَّ  ليَ كُ كوَن  الَّذي  أَنَت  ܀  هار  كالنَّ

َك  يْ ة ܀ مل تَْخَف ِعظامي علَ ها َحقَّ املَعرِفَ َك ܀ نَْفيس أَنَْت تَعرِفُ فأَدَهشَت. َعجيبٌة أَْعاملُ

ِتبَت  رِّزُت يف أَساِفِل األَرْض ܀ رأَتْني َعيناَك َجنيًنا ويف ِسفرَِك كُ حنَي ُصِنعُت يف الَخفاء وطُ

ُهمَّ ما أَصَعَب أَفكارََك عَيلَّ وما أَكرَثَ َمْجموَعها! ܀  لَّ َل أَن توَجد ܀ أَل بْ اِم وُصورت قَ َجميُع األيَّ

ير! أُبُعدوا  ِّ ُل الرشِّ َك تَقتُ يتَ ُهمَّ لَ لَّ يَقظُت ال أَزاُل مَعَك ܀ أَل زيُد عىل الرِّمال وإِذا اْستَ ها فتَ أَُعدُّ

وَن ِبأَفكارَِك ܀ أمَل أُبِغْض يا رَبُّ  ِخفُّ املَْكِر يَذكرونََك ويَستَ ماء ܀ الَّذيَن ِب عنِّي يا رِجاَل الدِّ

ُهمَّ  لَّ أَل ܀  أَْعداًء  ا وصاروا يل  تامًّ بُغضا  أَبَغضتُهم  إيِنِّ  ܀  ُمقاوِميَك؟  أَمُقْت  أَلَم  ُمبِغضيَك؟ 

ْر هل ِمن َسبيِل سوٍء ِيفَّ واْْهِدين َسبيَل  ِحنِّي واعرِْف ُهمومي ܀ واْنظُ لْبي إِمتَ اْسِربيْن واْعرِْف قَ

األبد ܀ املجُد لآلِب 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 (فل ١٢/٢-١٨)

اًء للِه ال  َن ُكم، وأَبْ يْ وَم َعلَ اَء ال لَ ٍر َوِجَدال، لِيَك تَِصرُيوا بَُسطَ َغرْيِ تََذمُّ ِب لَّ َيشٍء  وا كُ َعلُ "إِفْ

الَعالَم" اِت يف  وَن فيِه كالَنريِّ تُِضيئُ ُمْعوَجٍّ وُمْنَحرِف،  ٍل  ِجيْ َوْسَط  َب فيُكم،  َعيْ

     
                     

١٨١١               
  

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

(متى ١/٢٥-١٣)

َقاِء  لِ إِىل  وَخرَْجَن  َمَصاِبيَحُهنَّ  أََخْذَن  َعَذارَى  َعْرشَ  الَساَمَواِت  ُكوُت  َملَ ُه  ْشِب «يُ

َمَصاِبيَحُهنَّ  أََخْذَن  الَجاِهالُت  فَ َحِكياَمت.  وَخْمٌس  َجاِهالت،  ِمْنُهنَّ  َخْمٌس  الَعريس، 

أَ  وأَبْطَ  . ِحِهنَّ يْ َمَصاِب َمَع  ٍة  يَ آنِ يف  ا  تً َزيْ أََخْذَن  فَ اَمُت  الَحِكيْ ا  أَمَّ ا.  تً َزيْ َمَعُهنَّ  أُْخْذَن  يَ ْم  ولَ

ْدَن. ورَقَ  ، َجِميُعُهنَّ َعْسَن  َن فَ الَعريُس 

ٍذ  ِئ حيَن ِه!  َقائِ لِ إِىل  أُْخرُُجوا  الَعريس!  ُهَوذَا  الَصيَحة:  َصارَِت  اللَيل،  تََصِف  ْن ُم ويف 

لِلَحكياَمت:  الَجاِهالُت  ِت  فَقالَ  . َمَصاِبيَحُهنَّ وَزيَّنَّ   ، ُهنَّ لُّ كُ الَعَذارَى  أُولِئَك  اَمْت  قَ

ال  ْد  قَ َن:  لْ وقُ الَحكياَمُت  أََجابَِت  فَ ِفئ.  تَْنطَ ا  يَحَن َمَصاِب ألَنَّ   ، َزيِتُكنَّ ِمْن  أَْعِطيَننا 

َجاَء  ْعَن،  تَ بْ يَ لِ ذََهنْبَ  ولَامَّ   . ُكنَّ لَ ْعَن  تَ وابْ اَعِة  البَ إِىل  ِباألَْحرَى  إِذَْهنْبَ   . ْكِفيُكنَّ ويَ ْكِفيَنا  يَ

الَعَذارَى  َجاَءِت  وأَخريًا  البَاب.  َق  وأُْغلِ الُعرْس،  إِىل  اُت  ِعدَّ املُْستَ ِت  وَدَخلَ الَعريس، 

ال  إيِنِّ   ، ُكنَّ لَ وُل  أَقُ أَلَحقَّ  وقَال:  أََجاَب  فَ َنا!  لَ ْح  تَ افْ  ، رَبُّ ا  يَ  ، رَبُّ ا  يَ َن:  لْ وقُ اُت  يَ اِق البَ

ْوَم وال الَساَعة». ُموَن اليَ تَْعلَ ! إِْسَهُروا إِذًا، ألَنَُّكم ال  ُكنَّ أَْعرِفُ

 بعُض األفكاِر للتأّمِل

(كتابة الخوري طوين لطّوف)

إىل  دعوٌة  املثِل  هذا  بدايِة  العريِس: يف  للقاِء  عُرش عذارى حملَن مصابيَحهنَّ وخرْجن  ܀ 
َة هي لحظُة لقاٍء مع العريِس الّذي يف انتظارِه حرسٌة ويف  الفرِح تنعكُس يف أّن الغايَة األساسيّ

حضورِه لقاُء فرٍح ال ينتهي.

܀ أبطأَ العريُس: ليس صدفًة أّن عامَل الوقِت هو ِمن أهمِّ العوامِل يف عالقِتنا مع اللِه حيُث 
ها وكيَف أّن الخالَص  تُ ُمنا كيَف أنَّ لكلِّ لحظٍة أهميّ أنَّ اإلختباَر يف الكتاِب املقّدِس يعلِّ

ائِب بقلِب اللِه؛ فإذا ما  يكوُن يف أغلِب األحياِن يف لحظِة حبٍّ صادقٍة يلتقي فيها قلُب التَّ

وِم أو للّراحِة بْل وقٌت للمزيِد من اإلستعداِد للقاِء  أبطأ اللُه يف مجيئه فهو ليَس وقٌت للنَّ

العريِس.
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ِس  ܀ فاسهروا إذاً ألنّكم ال تعلمون ال اليوَم وال الساعَة: تتكّرُر هذه الفكرُة يف الكتاِب املقدَّ
وال سيَّام يف العهِد الجديِد. حيُث أّن الرّب يسوَع يحثُّنا عىل أّال نغرَق كثرياً يف هموِم الغِد 

فريٌد لن  أنّه اختباٌر  يوٍم عىل  الرّب يف كّل  نعيَش مع  الباليِة ويدعونا ألْن  الحساباِت  ويف 

نا،  نا وسَمْحنا للرَّبِّ بأْن يكوَن حارضًا يف كلِّ تفصيٍل من تفاصيِل حياتِ يتكّررَ. فإِذا ما أدركَ

نادَي مع مار بولس  ِة الّتي تؤدّي بكلِّ واحٍد مَنا ألن يُ ْغنا جزًءا مَن املعرفِة اإلميانيَّ نكوُن قد بلَ

الرّسول: "حيايت هي املسيح..." 

فرتة صمت وتأّمل (...)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

نْي.  ْعلَ إتْرََحِم 

(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 (...)

َك  ُحبَّ َس  نلبَ أن  لنا  أهِّ صالتنا.  ا  ِمنَّ َل  تَقبَ أْن  َك  نسألُ ُهنا،  وإلٰ ُكَنا  َملِ املَِسيُح  أيُّها 

املُْحِيي،  يِبَك  ِبَصلِ ا  َن ْصتَ َخلَّ َمْن  يا  لََك،  َونَسُجَد  ِبرَْحَمِتَك،  َل  َكلَّ تَ َونَ َك،  ِبَحقِّ َق  َمْنطَ تَ ونَ

وس، اآلَن وإىل األبد. اَك َوُروَحَك الُقدُّ َدَك َوأَبَ َومُنَجِّ

(من صلوات األحد ا�سادس من زمن ا�صليب، الفرض األنطو�، زمن ا�صليب - بترّصف)

ترتيلة الختام
نحُن ساِهُرون

ِعلَة، ُمشتَ َوَمصابيُحَنا  ܀  نَحُن ساِهُرون 

َها الرَبُّ يسوع (٢) أَيُّ ِظُر َعوَدتََك  تَ ْن نَ

ُق يف آخر، أَلَّ تَ ٍق َويَ اَم يوِمُض الَربُق يف أُفُ ܀ كَ

َنا يكون. َربِّ ٰهكذا َمجيُء 

ُكنا آٍت مبجد عظيم، َملِ ܀ 

إليه. ونخرُج  مصابيَحنا  لنضئ 

܀ لنفرحنَّ به كام فرح بنا،

ببهاء ضيائه. فرُِحنا  سيُ ألنه 


