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وقفة روحّية أسبوعّية من تحضير أبرشّية أنطلياس المارونّية

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

وال  ابِتداٌء  ُه  يَُحدُّ وَال  الُعُقوِل  عِن  يَسُمو  الّذي  الَعِيلُّ  َها  أَيُّ

ِل  َق يُوُسَف يف ِرسِّ َحبَ لَ ُد قَ دِّ بَ َك يُ َهاء، يا َمْن أَرَسلَت َمالكَ انِت

ا  َن َك ووَطِّدنَا يف َخالِصَك، وَُصْن إمِيانَ تَنا يف َحقِّ وِل. ثَبِّ تُ البَ

َنعَرتَِف َمَع َجِميعِ  عَمِتَك، لِ َة نِ ا أَِشعَّ َن وِب لُ ا ِمَن االضِطرَاب. أَرشِق عىل قُ ِقيَدتََن ، وََع ِمَن الَشكِّ

يَك املَجَد  يق، وَنُصِعَد إِلَ َك الطاِهرَة، َويُوُسَف الِصدِّ َكرَِّم أُمَّ يالِدَك الَعِجيب، وَنُ املُعَرتِِفنَي مِبِ

اآلَن وإىل األبد. آمني.                                            (صالة �ساء أحد ابليان يلوسف، صالة املؤمن – ١ )

تسبحة النُّور لمار أفرام – الجزء الثاني
العظيْم  ْجِدِه  مِبَ آٍت  ُكنا  َملِ ܀  القلوْب  ُمستقيمي  والفرُح عىل  األبراْر  النوُر عىل  أَرشَق  ܀ 

فرُِحنا ِبنورِه الوَضاْح ܀ َساِطَع  نا فيُ رَِح ِب َنْفرَحنَّ بِه كَام فَ َنْشَعلَن ُرسَْجنا ونَْخرُْج إِليه ܀ وَلْ لِ

ُه إِلينا فأنَْشأ لنا رَجاًء  لَ اُه الَعِيلّ ܀ فقْد أغزَر َمراِحَمُه وأرَْس َنْحَمَدنَّ أَب ِه لِ املَْجِد نَرْفُع إِىل َجاللِ

لُّ الّذين تَِعبوا  ْشَعُل املَصابيْح كُ يِه الِقّديُسون ܀ َويَ ْخرُُج إِل وَخالًصا ܀ يَطلُع نَهارُُه فْجأًة فيَ

ْجِد األَبْرار والصّديقنْي ܀ تَعلو  ْفرَُح املَالئَكُة وُجُنوُد الَسام مِبَ ٍذ يَ ِئ َعّدوا ܀ ِحيَن وَكافُحوا واْستَ

َكنا  َنْحَمَد َملِ وا فَ ِعدُّ وا واْستَ لوْن ܀ أَيُّها اإلِخوَُة ُهبُّ َهلِ ْم يُِشيُدون مًعا َويُ األَكاليُل ُرُؤوَسُهم وَُه

وُر َعىل األَبْراْر  ُكوْت ܀ أَْرشََق النُّ هيِّ يف املَ�لَ ْجِدِه يُفرُِّحنا ِبنورِه البَ ُه آٍت مِبَ فإِن َصنا ܀  وُمَخلِّ

والَفرَُح َعىل ُمْستِقيِمي ٱلُقلَوْب.

١

ترتيلة األحد
لحن ْفِشيطُا (قاَل الربُّ إنَِّني الُخبُز املُْحِيي)

َىل ال يَخَفى األَْمرُ، ُة ُحبْ يبَ اُه الِرسُّ، أَلِخطِّ يَ يْق أُْع ارُّ الِصدِّ ا، يُوُسُف البَ ويَ لُ َهلِ

َقاَها َزوَجَة الُعْمرِ، ْهرِ، وَانتَ َديْه ُعْنوَاُن الطُ ْم لَ َمريَ

ا، َريبِّ رُحاَمَك. ويَ لُ ْربِيرُ، َهلِ ا التَ َرصَُّف وََم تَ يَف يَ ْفِسريُ، كَ ا التَ تُرَى َماذا دََهاَها وََم

܀܀܀

ارُ، اَل املُختَ ْم، قَ َر َمريَ ْن أَُشهِّ وِل تَفِكريِ كاَن الَقرَارُ، لَ ا، بَعَد طُ ويَ لُ َهلِ

َو يَحِميَها، َها اللُه وَُه يَها، لَ إينِّ ِرسًّا َسوَف أُخلِ

ا، ريبِّ رُحاَمَك. ويَ لُ وراِة، َهلِ ا ُحْكُم التَ َقى ِفيِه ُمَصانً بْ يِتي، يَ بِعُد الَعاَر َعْن بَ هذا الَحلُّ يُ

܀܀܀

يُق َعاَد الَسالُم، دِّ ْصِف الليِل كاَن الُحلُم اإللَهاُم، فاطأَمَنَّ الصِّ ويَا، يف نِ لُ َهلِ

اَل ِجربيُل، أَلَجِننُي عاّمنوئيل، يا ابَن دَاوُد قَ

مِجيُد. ُه التَ ا، لَ ويَ لُ اُه باسِم يَُسوعَ، َهلِ نَّ ْم تَبَ إبُن الَعذرَاِء َجاَء يَفِدي الُجُموعُ، ُخْذ َمريَ

܀܀܀

(من صلوات �ساء أحد ابليان يلُوسف، الفرض األنطو�، زمن امليالد املجيد)

المزمور ٨٠ (٧٩) /٢-٨؛١٨-٢٠
܀ يا راعَي إِْرسائيَل، أَصغِ يا هاِدَي يوُسَف كالقطيع ܀ يا جالًِسا عىل الَكروبنَي، أَرشِْق ܀ 

ينا  ْر علَ همَّ أَرِجْعنا وأَنِ مَّ لَِخالِصنا ܀ اللَّ ِقْظ َجَربوتََك وَهلُ ْنيامنَي وَمَنىسَّ أَي رائيَم وبَ أَماَم أَفْ

لَقد  ܀  َشعِبَك؟  َصالِة  تَغَضُب عىل  َمتى  إىل  القوات  إلُه  الرَّبُّ  أيُّها  ܀  فَنخلُص  ِبوَجِهَك 

هزَأَ  نا واستَ زاٍع لِجريانِ نا َمثاَر نِ يًضا ِمَن الَعَربات ܀ َجَعلتَ موع وَسَقيتَهم فَ أَطَعمتَهم ُخبَز الدُّ

ُدَك عىل رَُجِل  ُكن يَ تَ ينا ِبوَجِهَك فَنخلُص ܀ لِ ْر علَ ِبنا أَعداؤنا ܀ يا إلَه القوّاِت أَرِجْعنا وأَنِ

اْسِمَك ܀ أَيُّها  َك ܀ فال نرتَدَّ عنَك. تُْحيينا فَنْدعو ِب مَيينَك عىل اْبِن اإلِنساِن الَّذي أَيَّدتَه لَ

ينا ِبوَجِهَك فَنخلُص ܀ املجُد لآلِب واالبِن والرُّوِح الُقُدِس،  ْر علَ ُه الُقوَّاِت أَرِجْعنا أَنِ الرَّبُّ إِل

ِ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 (اف ١/٣-١٣)

ِغَنى  ِب َم  َ األَُم ْعَمة، وِهَي أَْن أُبَرشِّ ْت هِذِه الِن يِسنَي َجِميًعا، ُوِهبَ ا، أَْصَغِر الِقدِّ أَنَ "يل 

ُذ الُدُهوِر  ُمْن وِم  رُي الِرسِّ املَْكتُ تَْدِب لِلَجِميعِ َما ُهَو  ْستَْقىص، وأَْن أُوِضَح  يُ املَِسيِح الَّذي ال 

لَّ َيشء، لِيَك تُْعرََف اآلَن ِمن ِخالِل الَكِنيَسة، لََدى الرِئَاَساِت  َق كُ يف اللِه الَّذي َخلَ

َقُه يف  ْصِدِه األََزِيلِّ الَّذي َحقَّ ِبَحَسِب قَ َنوَِّعة،  والَسالِطنِي يف الَساَموات، ِحْكَمُة اللِه املُتَ

َنا" َربِّ يَُسوَع  املَِسيِح 

     
            

 (٤  /٣٩ (تك             
  

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

(متى ١٨/١-٢٥)

يُوُسف،  لِ ًة  وبَ َمْخطُ ُم  ْريَ َم ُه  أمُّ كانَْت  لَامَّ  هَكَذا:  فَكاَن   املَسيِح  يَُسوَع  ِميالُد  ا  أَمَّ

ارًّا،  بَ ها  رَُجلُ يُوُسُف  اَن  كَ ولَامَّ  الُقُدس.  الُروِح  ِمَن  َحاِمالً  ُوِجَدْت  َمًعا،  ا  ْسُكَن يَ أَْن  َل  بْ وقَ

ُه َمالُك  َر يف  هَذا حتَّى تَرَاَءى لَ َقَها ِرسًّا. وَما إِْن فَكَّ لِّ َر أَْن يُطَ رَّ َها، قَ َر ِب َشهِّ ِريُد أَْن يُ وال يُ

وُد  املَْولُ فَ اْمرَأَتََك،  َم  ْريَ َم تَأُْخَذ  أَْن  تََخْف  ال  َداُود،  بَن  يُوُسُف  ا  «يَ ائِالً:  قَ ِم  الُحلْ يف  الرَبِّ 

َخلُِّص  يُ الَّذي  ُهَو  ُه  يَُسوع، ألَنَّ ِه  َسمِّ فَ ًنا،  ابْ ُد  تَلِ الُقُدس. وَسوَْف  الُروِح  ِمَن  ُهَو  ا  َ إمِنَّ ِفيَها 

الَعْذرَاَء  إِنَّ  «َها  ِبّي:  الَن ِب الرَبُّ  ُه  الَ قَ َما  ِتمَّ  يَ لِ ُه  لُّ كُ هَذا  وَحَدَث  اُهم».  ايَ َخطَ ِمْن  ُه  بَ َشْع

ْوم،  النَّ ِمَن  يُوُسُف  اَم  قَ ولَامَّ  َمَعَنا».  الله  أَي  اْسُمُه عاّمنوئيل،  ْدَعى  ويُ ًنا،  ابْ ُد  وتَلِ تَْحِمُل 

ُه يَُسوع. ًنا، وَسامَّ َدِت ابْ َولَ َها، فَ ْعرِفْ ْم يَ اَم أََمرَُه َمالُك الرَبِّ وأََخَذ اْمرَأَتَُه. ولَ َعَل كَ فَ

 بعُض األفكاِر للتأّمِل

(كتابة الشاَمس مارون شمعون)

قّدم متى لجمهوره اليهودّي يسوع باسم عاّمنوئيل "الله معنا" (١: ١٨-٢٥) وملك اليهود (٢: 

ز  ١-١٠) وابن الله (٢: ١٣– ١٥) ورّب العهد (٢: ١٦-١٨) والعبد املتألّم (٢: ١٩-٢٣). سوف نركّ

عىل الجانب األوّل لهويّة يسوع - إنّه تحقيق أشعيا ٧:١٤، عاّمنوئيل.

أنَّ "يسوع" هو اسم  أنّه يف حني  يوضح متى  الله مع شعب عهده:  ابن  اتّحد  بالتجّسد،  ܀ 
والدته، فإنَّ عاّمنوئيل هو واقعه الوجودّي. بينام يف العهد القديم، ظهر عاّمنوئيل بروح الله 

يف مكان (أورشليم) أو يف يشء (خيمة االجتامع)، يتجّىل حضور الله اآلن يف طفٍل وُلَِد يف 

ا يف العهد القديم - سكَن روُح اللِه مع إرسائيل –  تً بيَت لحم. يف الواقعِ، ما كان عابرًا ومؤقّ

ا. ا وأبديًّ أصبَح اآلن دامئً

اقط.  ِة جمعاء: تألَّم يف العامل السَّ ا لجسِد البرشيّ ًه ܀ بالتجّسد، أخَذ ابُن اللِه جسًدا مشاب
ومع ذلك، مل يرْث طبيعًة فاسدًة (رو ٥، ١٢، ١٨-١٩). لقد كان إنسانًا جديًدا - إلًها كامًال، 

ِة اللِه  إنسانًا كامًال. كان وما زال وسيظلُّ عاّمنوئيل إىل األبد. إّن والدة املسيح هي عالمٌة ملحبّ

املتناغمِة لإلنساِن، ومرشوُع اللِه لرفعِ الخاطئ إىل ذروة املجد من خالل يسوع.

܀ بالتجّسد، أخىل ابن الله ذاته متواضًعا: إّن الوعد بالعاّمنوئيل يتكلّل بوعٍد بأمٍّ عذراء. 
ٍس يأيت أيًضا ليسكَن يف صحبة  وهذا تذكري بأنَّ الله الذي يعيُش يف مكاٍن مرتفعٍ ومقدَّ

املتواضعني.

ذي اقرتب يف شخص يسوع املسيح. نرجو أن نعبد الله الّ

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 (...)

بَتَّ الَحِقيَقَة  ا يتضوَُّع يف املَسُكونَة، يا َمْن أَزَلَت الَحريََة ِمْن قَلِب يُوُسَف َوأَث يًّ ا ذكِ يا َعرفً

يَك املَجَد مَن اآلَن  ا َوأَرِْح أَموتَنا، لُِنصِعَد إلَ ُفوَسَن ْل َصالتََنا، َوأَبِهج نُ ِل َمريَم، إقبَ َعن َحبَ

وإىل األبد.                                                  (صالة �ساء أحد ابليان يلوسف، صالة املؤمن – ١ )

ترتيلة الختام
أراَك إلِهي

لِبي َسناْك، قَ َعتُه يَداْك، فأُنِشُد فيَك الُهَدى يا إلهي َومَيألُ  ا َصَن ܀ أراَك إلهي أراك مِبَ

إلهي، أراَك إلهي أراْك مِبا َصَنعتُه يَداَك إلهي، أراَك إلِهي أراك.

وَق الُغُصوْن، وِن األَزاِهريِ فَ لَ ِب ُنوِر الصباِح الَحُنوْن  ِب ܀ أراَك 

َقلِب الُسُكون. ِب يَك  لِّ َصوٍب وأُصِغي إلَ َوأَسَمُع َصوتَك يف كُ

إلهي، أراَك إلهي أراْك مِبا َصَنعتُه يَداَك إلهي، أراَك إلِهي أراك.

يَُسوْع ِفيَها َجامَل  أُبِرصُ  فَ ِبُكلِّ الُربوْع  ُع َعيِني  تِّ أَُم ܀ 

َقى والُخُشوع. التُ ِيفَّ  بَعُث  تَ فَ نَفِيس  تَغُمُر  اِديَّ  فَ ُة  َمَحبَّ

إلهي، أراَك إلهي أراْك مِبا َصَنعتُه يَداَك إلهي، أراَك إلِهي أراك.



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

وال  ابِتداٌء  ُه  يَُحدُّ وَال  الُعُقوِل  عِن  يَسُمو  الّذي  الَعِيلُّ  َها  أَيُّ

ِل  َق يُوُسَف يف ِرسِّ َحبَ لَ ُد قَ دِّ بَ َك يُ َهاء، يا َمْن أَرَسلَت َمالكَ انِت

ا  َن َك ووَطِّدنَا يف َخالِصَك، وَُصْن إمِيانَ تَنا يف َحقِّ وِل. ثَبِّ تُ البَ

َنعَرتَِف َمَع َجِميعِ  عَمِتَك، لِ َة نِ ا أَِشعَّ َن وِب لُ ا ِمَن االضِطرَاب. أَرشِق عىل قُ ِقيَدتََن ، وََع ِمَن الَشكِّ

يَك املَجَد  يق، وَنُصِعَد إِلَ َك الطاِهرَة، َويُوُسَف الِصدِّ َكرَِّم أُمَّ يالِدَك الَعِجيب، وَنُ املُعَرتِِفنَي مِبِ

اآلَن وإىل األبد. آمني.                                            (صالة �ساء أحد ابليان يلوسف، صالة املؤمن – ١ )

تسبحة النُّور لمار أفرام – الجزء الثاني
العظيْم  ْجِدِه  مِبَ آٍت  ُكنا  َملِ ܀  القلوْب  ُمستقيمي  والفرُح عىل  األبراْر  النوُر عىل  أَرشَق  ܀ 

فرُِحنا ِبنورِه الوَضاْح ܀ َساِطَع  نا فيُ رَِح ِب َنْفرَحنَّ بِه كَام فَ َنْشَعلَن ُرسَْجنا ونَْخرُْج إِليه ܀ وَلْ لِ

ُه إِلينا فأنَْشأ لنا رَجاًء  لَ اُه الَعِيلّ ܀ فقْد أغزَر َمراِحَمُه وأرَْس َنْحَمَدنَّ أَب ِه لِ املَْجِد نَرْفُع إِىل َجاللِ

لُّ الّذين تَِعبوا  ْشَعُل املَصابيْح كُ يِه الِقّديُسون ܀ َويَ ْخرُُج إِل وَخالًصا ܀ يَطلُع نَهارُُه فْجأًة فيَ

ْجِد األَبْرار والصّديقنْي ܀ تَعلو  ْفرَُح املَالئَكُة وُجُنوُد الَسام مِبَ ٍذ يَ ِئ َعّدوا ܀ ِحيَن وَكافُحوا واْستَ

َكنا  َنْحَمَد َملِ وا فَ ِعدُّ وا واْستَ لوْن ܀ أَيُّها اإلِخوَُة ُهبُّ َهلِ ْم يُِشيُدون مًعا َويُ األَكاليُل ُرُؤوَسُهم وَُه

وُر َعىل األَبْراْر  ُكوْت ܀ أَْرشََق النُّ هيِّ يف املَ�لَ ْجِدِه يُفرُِّحنا ِبنورِه البَ ُه آٍت مِبَ فإِن َصنا ܀  وُمَخلِّ

والَفرَُح َعىل ُمْستِقيِمي ٱلُقلَوْب.

anteliasdiocese.com

٢أحد الَبيان ِلُيوُسف

ترتيلة األحد
لحن ْفِشيطُا (قاَل الربُّ إنَِّني الُخبُز املُْحِيي)

َىل ال يَخَفى األَْمرُ، ُة ُحبْ يبَ اُه الِرسُّ، أَلِخطِّ يَ يْق أُْع ارُّ الِصدِّ ا، يُوُسُف البَ ويَ لُ َهلِ

َقاَها َزوَجَة الُعْمرِ، ْهرِ، وَانتَ َديْه ُعْنوَاُن الطُ ْم لَ َمريَ

ا، َريبِّ رُحاَمَك. ويَ لُ ْربِيرُ، َهلِ ا التَ َرصَُّف وََم تَ يَف يَ ْفِسريُ، كَ ا التَ تُرَى َماذا دََهاَها وََم

܀܀܀

ارُ، اَل املُختَ ْم، قَ َر َمريَ ْن أَُشهِّ وِل تَفِكريِ كاَن الَقرَارُ، لَ ا، بَعَد طُ ويَ لُ َهلِ

َو يَحِميَها، َها اللُه وَُه يَها، لَ إينِّ ِرسًّا َسوَف أُخلِ

ا، ريبِّ رُحاَمَك. ويَ لُ وراِة، َهلِ ا ُحْكُم التَ َقى ِفيِه ُمَصانً بْ يِتي، يَ بِعُد الَعاَر َعْن بَ هذا الَحلُّ يُ

܀܀܀

يُق َعاَد الَسالُم، دِّ ْصِف الليِل كاَن الُحلُم اإللَهاُم، فاطأَمَنَّ الصِّ ويَا، يف نِ لُ َهلِ

اَل ِجربيُل، أَلَجِننُي عاّمنوئيل، يا ابَن دَاوُد قَ

مِجيُد. ُه التَ ا، لَ ويَ لُ اُه باسِم يَُسوعَ، َهلِ نَّ ْم تَبَ إبُن الَعذرَاِء َجاَء يَفِدي الُجُموعُ، ُخْذ َمريَ

܀܀܀

(من صلوات �ساء أحد ابليان يلُوسف، الفرض األنطو�، زمن امليالد املجيد)

المزمور ٨٠ (٧٩) /٢-٨؛١٨-٢٠
܀ يا راعَي إِْرسائيَل، أَصغِ يا هاِدَي يوُسَف كالقطيع ܀ يا جالًِسا عىل الَكروبنَي، أَرشِْق ܀ 

ينا  ْر علَ همَّ أَرِجْعنا وأَنِ مَّ لَِخالِصنا ܀ اللَّ ِقْظ َجَربوتََك وَهلُ ْنيامنَي وَمَنىسَّ أَي رائيَم وبَ أَماَم أَفْ

لَقد  ܀  َشعِبَك؟  َصالِة  تَغَضُب عىل  َمتى  إىل  القوات  إلُه  الرَّبُّ  أيُّها  ܀  فَنخلُص  ِبوَجِهَك 

هزَأَ  نا واستَ زاٍع لِجريانِ نا َمثاَر نِ يًضا ِمَن الَعَربات ܀ َجَعلتَ موع وَسَقيتَهم فَ أَطَعمتَهم ُخبَز الدُّ

ُدَك عىل رَُجِل  ُكن يَ تَ ينا ِبوَجِهَك فَنخلُص ܀ لِ ْر علَ ِبنا أَعداؤنا ܀ يا إلَه القوّاِت أَرِجْعنا وأَنِ

اْسِمَك ܀ أَيُّها  َك ܀ فال نرتَدَّ عنَك. تُْحيينا فَنْدعو ِب مَيينَك عىل اْبِن اإلِنساِن الَّذي أَيَّدتَه لَ

ينا ِبوَجِهَك فَنخلُص ܀ املجُد لآلِب واالبِن والرُّوِح الُقُدِس،  ْر علَ ُه الُقوَّاِت أَرِجْعنا أَنِ الرَّبُّ إِل

ِ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 (اف ١/٣-١٣)

ِغَنى  ِب َم  َ األَُم ْعَمة، وِهَي أَْن أُبَرشِّ ْت هِذِه الِن يِسنَي َجِميًعا، ُوِهبَ ا، أَْصَغِر الِقدِّ أَنَ "يل 

ُذ الُدُهوِر  ُمْن وِم  رُي الِرسِّ املَْكتُ تَْدِب لِلَجِميعِ َما ُهَو  ْستَْقىص، وأَْن أُوِضَح  يُ املَِسيِح الَّذي ال 

لَّ َيشء، لِيَك تُْعرََف اآلَن ِمن ِخالِل الَكِنيَسة، لََدى الرِئَاَساِت  َق كُ يف اللِه الَّذي َخلَ

َقُه يف  ْصِدِه األََزِيلِّ الَّذي َحقَّ ِبَحَسِب قَ َنوَِّعة،  والَسالِطنِي يف الَساَموات، ِحْكَمُة اللِه املُتَ

َنا" َربِّ يَُسوَع  املَِسيِح 

     
            

 (٤  /٣٩ (تك             
  

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

(متى ١٨/١-٢٥)

يُوُسف،  لِ ًة  وبَ َمْخطُ ُم  ْريَ َم ُه  أمُّ كانَْت  لَامَّ  هَكَذا:  فَكاَن   املَسيِح  يَُسوَع  ِميالُد  ا  أَمَّ

ارًّا،  بَ ها  رَُجلُ يُوُسُف  اَن  كَ ولَامَّ  الُقُدس.  الُروِح  ِمَن  َحاِمالً  ُوِجَدْت  َمًعا،  ا  ْسُكَن يَ أَْن  َل  بْ وقَ

ُه َمالُك  َر يف  هَذا حتَّى تَرَاَءى لَ َقَها ِرسًّا. وَما إِْن فَكَّ لِّ َر أَْن يُطَ رَّ َها، قَ َر ِب َشهِّ ِريُد أَْن يُ وال يُ

وُد  املَْولُ فَ اْمرَأَتََك،  َم  ْريَ َم تَأُْخَذ  أَْن  تََخْف  ال  َداُود،  بَن  يُوُسُف  ا  «يَ ائِالً:  قَ ِم  الُحلْ يف  الرَبِّ 

َخلُِّص  يُ الَّذي  ُهَو  ُه  يَُسوع، ألَنَّ ِه  َسمِّ فَ ًنا،  ابْ ُد  تَلِ الُقُدس. وَسوَْف  الُروِح  ِمَن  ُهَو  ا  َ إمِنَّ ِفيَها 

الَعْذرَاَء  إِنَّ  «َها  ِبّي:  الَن ِب الرَبُّ  ُه  الَ قَ َما  ِتمَّ  يَ لِ ُه  لُّ كُ هَذا  وَحَدَث  اُهم».  ايَ َخطَ ِمْن  ُه  بَ َشْع

ْوم،  النَّ ِمَن  يُوُسُف  اَم  قَ ولَامَّ  َمَعَنا».  الله  أَي  اْسُمُه عاّمنوئيل،  ْدَعى  ويُ ًنا،  ابْ ُد  وتَلِ تَْحِمُل 

ُه يَُسوع. ًنا، وَسامَّ َدِت ابْ َولَ َها، فَ ْعرِفْ ْم يَ اَم أََمرَُه َمالُك الرَبِّ وأََخَذ اْمرَأَتَُه. ولَ َعَل كَ فَ

 بعُض األفكاِر للتأّمِل

(كتابة الشاَمس مارون شمعون)

قّدم متى لجمهوره اليهودّي يسوع باسم عاّمنوئيل "الله معنا" (١: ١٨-٢٥) وملك اليهود (٢: 

ز  ١-١٠) وابن الله (٢: ١٣– ١٥) ورّب العهد (٢: ١٦-١٨) والعبد املتألّم (٢: ١٩-٢٣). سوف نركّ

عىل الجانب األوّل لهويّة يسوع - إنّه تحقيق أشعيا ٧:١٤، عاّمنوئيل.

أنَّ "يسوع" هو اسم  أنّه يف حني  يوضح متى  الله مع شعب عهده:  ابن  اتّحد  بالتجّسد،  ܀ 
والدته، فإنَّ عاّمنوئيل هو واقعه الوجودّي. بينام يف العهد القديم، ظهر عاّمنوئيل بروح الله 

يف مكان (أورشليم) أو يف يشء (خيمة االجتامع)، يتجّىل حضور الله اآلن يف طفٍل وُلَِد يف 

ا يف العهد القديم - سكَن روُح اللِه مع إرسائيل –  تً بيَت لحم. يف الواقعِ، ما كان عابرًا ومؤقّ

ا. ا وأبديًّ أصبَح اآلن دامئً

اقط.  ِة جمعاء: تألَّم يف العامل السَّ ا لجسِد البرشيّ ًه ܀ بالتجّسد، أخَذ ابُن اللِه جسًدا مشاب
ومع ذلك، مل يرْث طبيعًة فاسدًة (رو ٥، ١٢، ١٨-١٩). لقد كان إنسانًا جديًدا - إلًها كامًال، 

ِة اللِه  إنسانًا كامًال. كان وما زال وسيظلُّ عاّمنوئيل إىل األبد. إّن والدة املسيح هي عالمٌة ملحبّ

املتناغمِة لإلنساِن، ومرشوُع اللِه لرفعِ الخاطئ إىل ذروة املجد من خالل يسوع.

܀ بالتجّسد، أخىل ابن الله ذاته متواضًعا: إّن الوعد بالعاّمنوئيل يتكلّل بوعٍد بأمٍّ عذراء. 
ٍس يأيت أيًضا ليسكَن يف صحبة  وهذا تذكري بأنَّ الله الذي يعيُش يف مكاٍن مرتفعٍ ومقدَّ

املتواضعني.

ذي اقرتب يف شخص يسوع املسيح. نرجو أن نعبد الله الّ

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 (...)

بَتَّ الَحِقيَقَة  ا يتضوَُّع يف املَسُكونَة، يا َمْن أَزَلَت الَحريََة ِمْن قَلِب يُوُسَف َوأَث يًّ ا ذكِ يا َعرفً

يَك املَجَد مَن اآلَن  ا َوأَرِْح أَموتَنا، لُِنصِعَد إلَ ُفوَسَن ْل َصالتََنا، َوأَبِهج نُ ِل َمريَم، إقبَ َعن َحبَ

وإىل األبد.                                                  (صالة �ساء أحد ابليان يلوسف، صالة املؤمن – ١ )

ترتيلة الختام
أراَك إلِهي

لِبي َسناْك، قَ َعتُه يَداْك، فأُنِشُد فيَك الُهَدى يا إلهي َومَيألُ  ا َصَن ܀ أراَك إلهي أراك مِبَ

إلهي، أراَك إلهي أراْك مِبا َصَنعتُه يَداَك إلهي، أراَك إلِهي أراك.

وَق الُغُصوْن، وِن األَزاِهريِ فَ لَ ِب ُنوِر الصباِح الَحُنوْن  ِب ܀ أراَك 

َقلِب الُسُكون. ِب يَك  لِّ َصوٍب وأُصِغي إلَ َوأَسَمُع َصوتَك يف كُ

إلهي، أراَك إلهي أراْك مِبا َصَنعتُه يَداَك إلهي، أراَك إلِهي أراك.

يَُسوْع ِفيَها َجامَل  أُبِرصُ  فَ ِبُكلِّ الُربوْع  ُع َعيِني  تِّ أَُم ܀ 

َقى والُخُشوع. التُ ِيفَّ  بَعُث  تَ فَ نَفِيس  تَغُمُر  اِديَّ  فَ ُة  َمَحبَّ

إلهي، أراَك إلهي أراْك مِبا َصَنعتُه يَداَك إلهي، أراَك إلِهي أراك.



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

وال  ابِتداٌء  ُه  يَُحدُّ وَال  الُعُقوِل  عِن  يَسُمو  الّذي  الَعِيلُّ  َها  أَيُّ

ِل  َق يُوُسَف يف ِرسِّ َحبَ لَ ُد قَ دِّ بَ َك يُ َهاء، يا َمْن أَرَسلَت َمالكَ انِت

ا  َن َك ووَطِّدنَا يف َخالِصَك، وَُصْن إمِيانَ تَنا يف َحقِّ وِل. ثَبِّ تُ البَ

َنعَرتَِف َمَع َجِميعِ  عَمِتَك، لِ َة نِ ا أَِشعَّ َن وِب لُ ا ِمَن االضِطرَاب. أَرشِق عىل قُ ِقيَدتََن ، وََع ِمَن الَشكِّ

يَك املَجَد  يق، وَنُصِعَد إِلَ َك الطاِهرَة، َويُوُسَف الِصدِّ َكرَِّم أُمَّ يالِدَك الَعِجيب، وَنُ املُعَرتِِفنَي مِبِ

اآلَن وإىل األبد. آمني.                                            (صالة �ساء أحد ابليان يلوسف، صالة املؤمن – ١ )

تسبحة النُّور لمار أفرام – الجزء الثاني
العظيْم  ْجِدِه  مِبَ آٍت  ُكنا  َملِ ܀  القلوْب  ُمستقيمي  والفرُح عىل  األبراْر  النوُر عىل  أَرشَق  ܀ 

فرُِحنا ِبنورِه الوَضاْح ܀ َساِطَع  نا فيُ رَِح ِب َنْفرَحنَّ بِه كَام فَ َنْشَعلَن ُرسَْجنا ونَْخرُْج إِليه ܀ وَلْ لِ

ُه إِلينا فأنَْشأ لنا رَجاًء  لَ اُه الَعِيلّ ܀ فقْد أغزَر َمراِحَمُه وأرَْس َنْحَمَدنَّ أَب ِه لِ املَْجِد نَرْفُع إِىل َجاللِ

لُّ الّذين تَِعبوا  ْشَعُل املَصابيْح كُ يِه الِقّديُسون ܀ َويَ ْخرُُج إِل وَخالًصا ܀ يَطلُع نَهارُُه فْجأًة فيَ

ْجِد األَبْرار والصّديقنْي ܀ تَعلو  ْفرَُح املَالئَكُة وُجُنوُد الَسام مِبَ ٍذ يَ ِئ َعّدوا ܀ ِحيَن وَكافُحوا واْستَ

َكنا  َنْحَمَد َملِ وا فَ ِعدُّ وا واْستَ لوْن ܀ أَيُّها اإلِخوَُة ُهبُّ َهلِ ْم يُِشيُدون مًعا َويُ األَكاليُل ُرُؤوَسُهم وَُه

وُر َعىل األَبْراْر  ُكوْت ܀ أَْرشََق النُّ هيِّ يف املَ�لَ ْجِدِه يُفرُِّحنا ِبنورِه البَ ُه آٍت مِبَ فإِن َصنا ܀  وُمَخلِّ

والَفرَُح َعىل ُمْستِقيِمي ٱلُقلَوْب.
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٣

ترتيلة األحد
لحن ْفِشيطُا (قاَل الربُّ إنَِّني الُخبُز املُْحِيي)

َىل ال يَخَفى األَْمرُ، ُة ُحبْ يبَ اُه الِرسُّ، أَلِخطِّ يَ يْق أُْع ارُّ الِصدِّ ا، يُوُسُف البَ ويَ لُ َهلِ

َقاَها َزوَجَة الُعْمرِ، ْهرِ، وَانتَ َديْه ُعْنوَاُن الطُ ْم لَ َمريَ

ا، َريبِّ رُحاَمَك. ويَ لُ ْربِيرُ، َهلِ ا التَ َرصَُّف وََم تَ يَف يَ ْفِسريُ، كَ ا التَ تُرَى َماذا دََهاَها وََم

܀܀܀

ارُ، اَل املُختَ ْم، قَ َر َمريَ ْن أَُشهِّ وِل تَفِكريِ كاَن الَقرَارُ، لَ ا، بَعَد طُ ويَ لُ َهلِ

َو يَحِميَها، َها اللُه وَُه يَها، لَ إينِّ ِرسًّا َسوَف أُخلِ

ا، ريبِّ رُحاَمَك. ويَ لُ وراِة، َهلِ ا ُحْكُم التَ َقى ِفيِه ُمَصانً بْ يِتي، يَ بِعُد الَعاَر َعْن بَ هذا الَحلُّ يُ

܀܀܀

يُق َعاَد الَسالُم، دِّ ْصِف الليِل كاَن الُحلُم اإللَهاُم، فاطأَمَنَّ الصِّ ويَا، يف نِ لُ َهلِ

اَل ِجربيُل، أَلَجِننُي عاّمنوئيل، يا ابَن دَاوُد قَ

مِجيُد. ُه التَ ا، لَ ويَ لُ اُه باسِم يَُسوعَ، َهلِ نَّ ْم تَبَ إبُن الَعذرَاِء َجاَء يَفِدي الُجُموعُ، ُخْذ َمريَ

܀܀܀

(من صلوات �ساء أحد ابليان يلُوسف، الفرض األنطو�، زمن امليالد املجيد)

المزمور ٨٠ (٧٩) /٢-٨؛١٨-٢٠
܀ يا راعَي إِْرسائيَل، أَصغِ يا هاِدَي يوُسَف كالقطيع ܀ يا جالًِسا عىل الَكروبنيَ، أَرشِْق ܀ 

ينا  ْر علَ همَّ أَرِجْعنا وأَنِ مَّ لَِخالِصنا ܀ اللَّ ِقْظ َجَربوتََك وَهلُ ْنيامنَي وَمَنىسَّ أَي رائيَم وبَ أَماَم أَفْ

لَقد  ܀  َشعِبَك؟  َصالِة  تَغَضُب عىل  َمتى  إىل  القوات  إلُه  الرَّبُّ  أيُّها  ܀  فَنخلُص  ِبوَجِهَك 

هزَأَ  نا واستَ زاٍع لِجريانِ نا َمثاَر نِ يًضا ِمَن الَعَربات ܀ َجَعلتَ موع وَسَقيتَهم فَ أَطَعمتَهم ُخبَز الدُّ

ُدَك عىل رَُجِل  ُكن يَ تَ ينا ِبوَجِهَك فَنخلُص ܀ لِ ْر علَ ِبنا أَعداؤنا ܀ يا إلَه القوّاِت أَرِجْعنا وأَنِ

اْسِمَك ܀ أَيُّها  َك ܀ فال نرتَدَّ عنَك. تُْحيينا فَنْدعو ِب مَيينَك عىل اْبِن اإلِنساِن الَّذي أَيَّدتَه لَ

ينا ِبوَجِهَك فَنخلُص ܀ املجُد لآلِب واالبِن والرُّوِح الُقُدِس،  ْر علَ ُه الُقوَّاِت أَرِجْعنا أَنِ الرَّبُّ إِل

ِ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 (اف ١/٣-١٣)

ِغَنى  ِب َم  َ األَُم ْعَمة، وِهَي أَْن أُبَرشِّ ْت هِذِه الِن يِسنَي َجِميًعا، ُوِهبَ ا، أَْصَغِر الِقدِّ أَنَ "يل 

ُذ الُدُهوِر  ُمْن وِم  رُي الِرسِّ املَْكتُ تَْدِب لِلَجِميعِ َما ُهَو  ْستَْقىص، وأَْن أُوِضَح  يُ املَِسيِح الَّذي ال 

لَّ َيشء، لِيَك تُْعرََف اآلَن ِمن ِخالِل الَكِنيَسة، لََدى الرِئَاَساِت  َق كُ يف اللِه الَّذي َخلَ

َقُه يف  ْصِدِه األََزِيلِّ الَّذي َحقَّ ِبَحَسِب قَ َنوَِّعة،  والَسالِطنِي يف الَساَموات، ِحْكَمُة اللِه املُتَ

َنا" َربِّ يَُسوَع  املَِسيِح 

     
            

 (٤  /٣٩ (تك             
  

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

(متى ١٨/١-٢٥)

يُوُسف،  لِ ًة  وبَ َمْخطُ ُم  ْريَ َم ُه  أمُّ كانَْت  لَامَّ  هَكَذا:  فَكاَن   املَسيِح  يَُسوَع  ِميالُد  ا  أَمَّ

ارًّا،  بَ ها  رَُجلُ يُوُسُف  اَن  كَ ولَامَّ  الُقُدس.  الُروِح  ِمَن  َحاِمالً  ُوِجَدْت  َمًعا،  ا  ْسُكَن يَ أَْن  َل  بْ وقَ

ُه َمالُك  َر يف  هَذا حتَّى تَرَاَءى لَ َقَها ِرسًّا. وَما إِْن فَكَّ لِّ َر أَْن يُطَ رَّ َها، قَ َر ِب َشهِّ ِريُد أَْن يُ وال يُ

وُد  املَْولُ فَ اْمرَأَتََك،  َم  ْريَ َم تَأُْخَذ  أَْن  تََخْف  ال  َداُود،  بَن  يُوُسُف  ا  «يَ ائِالً:  قَ ِم  الُحلْ يف  الرَبِّ 

َخلُِّص  يُ الَّذي  ُهَو  ُه  يَُسوع، ألَنَّ ِه  َسمِّ فَ ًنا،  ابْ ُد  تَلِ الُقُدس. وَسوَْف  الُروِح  ِمَن  ُهَو  ا  َ إمِنَّ ِفيَها 

الَعْذرَاَء  إِنَّ  «َها  ِبّي:  الَن ِب الرَبُّ  ُه  الَ قَ َما  ِتمَّ  يَ لِ ُه  لُّ كُ هَذا  وَحَدَث  اُهم».  ايَ َخطَ ِمْن  ُه  بَ َشْع

ْوم،  النَّ ِمَن  يُوُسُف  اَم  قَ ولَامَّ  َمَعَنا».  الله  أَي  اْسُمُه عاّمنوئيل،  ْدَعى  ويُ ًنا،  ابْ ُد  وتَلِ تَْحِمُل 

ُه يَُسوع. ًنا، وَسامَّ َدِت ابْ َولَ َها، فَ ْعرِفْ ْم يَ اَم أََمرَُه َمالُك الرَبِّ وأََخَذ اْمرَأَتَُه. ولَ َعَل كَ فَ

 بعُض األفكاِر للتأّمِل

(كتابة الشاَمس مارون شمعون)

قّدم متى لجمهوره اليهودّي يسوع باسم عاّمنوئيل "الله معنا" (١: ١٨-٢٥) وملك اليهود (٢: 

ز  ١-١٠) وابن الله (٢: ١٣– ١٥) ورّب العهد (٢: ١٦-١٨) والعبد املتألّم (٢: ١٩-٢٣). سوف نركّ

عىل الجانب األوّل لهويّة يسوع - إنّه تحقيق أشعيا ٧:١٤، عاّمنوئيل.

أنَّ "يسوع" هو اسم  أنّه يف حني  يوضح متى  الله مع شعب عهده:  ابن  اتّحد  بالتجّسد،  ܀ 
والدته، فإنَّ عاّمنوئيل هو واقعه الوجودّي. بينام يف العهد القديم، ظهر عاّمنوئيل بروح الله 

يف مكان (أورشليم) أو يف يشء (خيمة االجتامع)، يتجّىل حضور الله اآلن يف طفٍل وُلَِد يف 

ا يف العهد القديم - سكَن روُح اللِه مع إرسائيل –  تً بيَت لحم. يف الواقعِ، ما كان عابرًا ومؤقّ

ا. ا وأبديًّ أصبَح اآلن دامئً

اقط.  ِة جمعاء: تألَّم يف العامل السَّ ا لجسِد البرشيّ ًه ܀ بالتجّسد، أخَذ ابُن اللِه جسًدا مشاب
ومع ذلك، مل يرْث طبيعًة فاسدًة (رو ٥، ١٢، ١٨-١٩). لقد كان إنسانًا جديًدا - إلًها كامًال، 

ِة اللِه  إنسانًا كامًال. كان وما زال وسيظلُّ عاّمنوئيل إىل األبد. إّن والدة املسيح هي عالمٌة ملحبّ

املتناغمِة لإلنساِن، ومرشوُع اللِه لرفعِ الخاطئ إىل ذروة املجد من خالل يسوع.

܀ بالتجّسد، أخىل ابن الله ذاته متواضًعا: إّن الوعد بالعاّمنوئيل يتكلّل بوعٍد بأمٍّ عذراء. 
ٍس يأيت أيًضا ليسكَن يف صحبة  وهذا تذكري بأنَّ الله الذي يعيُش يف مكاٍن مرتفعٍ ومقدَّ

املتواضعني.

ذي اقرتب يف شخص يسوع املسيح. نرجو أن نعبد الله الّ

فرتة صمت وتأّمل (...)

أحد الَبيان ِلُيوُسف

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 (...)

بَتَّ الَحِقيَقَة  ا يتضوَُّع يف املَسُكونَة، يا َمْن أَزَلَت الَحريََة ِمْن قَلِب يُوُسَف َوأَث يًّ ا ذكِ يا َعرفً

يَك املَجَد مَن اآلَن  ا َوأَرِْح أَموتَنا، لُِنصِعَد إلَ ُفوَسَن ْل َصالتََنا، َوأَبِهج نُ ِل َمريَم، إقبَ َعن َحبَ

وإىل األبد.                                                  (صالة �ساء أحد ابليان يلوسف، صالة املؤمن – ١ )

ترتيلة الختام
أراَك إلِهي

لِبي َسناْك، قَ َعتُه يَداْك، فأُنِشُد فيَك الُهَدى يا إلهي َومَيألُ  ا َصَن ܀ أراَك إلهي أراك مِبَ

إلهي، أراَك إلهي أراْك مِبا َصَنعتُه يَداَك إلهي، أراَك إلِهي أراك.

وَق الُغُصوْن، وِن األَزاِهريِ فَ لَ ِب ُنوِر الصباِح الَحُنوْن  ِب ܀ أراَك 

َقلِب الُسُكون. ِب يَك  لِّ َصوٍب وأُصِغي إلَ َوأَسَمُع َصوتَك يف كُ

إلهي، أراَك إلهي أراْك مِبا َصَنعتُه يَداَك إلهي، أراَك إلِهي أراك.

يَُسوْع ِفيَها َجامَل  أُبِرصُ  فَ ِبُكلِّ الُربوْع  ُع َعيِني  تِّ أَُم ܀ 

َقى والُخُشوع. التُ ِيفَّ  بَعُث  تَ فَ نَفِيس  تَغُمُر  اِديَّ  فَ ُة  َمَحبَّ

إلهي، أراَك إلهي أراْك مِبا َصَنعتُه يَداَك إلهي، أراَك إلِهي أراك.



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

وال  ابِتداٌء  ُه  يَُحدُّ وَال  الُعُقوِل  عِن  يَسُمو  الّذي  الَعِيلُّ  َها  أَيُّ

ِل  َق يُوُسَف يف ِرسِّ َحبَ لَ ُد قَ دِّ بَ َك يُ َهاء، يا َمْن أَرَسلَت َمالكَ انِت

ا  َن َك ووَطِّدنَا يف َخالِصَك، وَُصْن إمِيانَ تَنا يف َحقِّ وِل. ثَبِّ تُ البَ

َنعَرتَِف َمَع َجِميعِ  عَمِتَك، لِ َة نِ ا أَِشعَّ َن وِب لُ ا ِمَن االضِطرَاب. أَرشِق عىل قُ ِقيَدتََن ، وََع ِمَن الَشكِّ

يَك املَجَد  يق، وَنُصِعَد إِلَ َك الطاِهرَة، َويُوُسَف الِصدِّ َكرَِّم أُمَّ يالِدَك الَعِجيب، وَنُ املُعَرتِِفنَي مِبِ

اآلَن وإىل األبد. آمني.                                            (صالة �ساء أحد ابليان يلوسف، صالة املؤمن – ١ )

تسبحة النُّور لمار أفرام – الجزء الثاني
العظيْم  ْجِدِه  مِبَ آٍت  ُكنا  َملِ ܀  القلوْب  ُمستقيمي  والفرُح عىل  األبراْر  النوُر عىل  أَرشَق  ܀ 

فرُِحنا ِبنورِه الوَضاْح ܀ َساِطَع  نا فيُ رَِح ِب َنْفرَحنَّ بِه كَام فَ َنْشَعلَن ُرسَْجنا ونَْخرُْج إِليه ܀ وَلْ لِ

ُه إِلينا فأنَْشأ لنا رَجاًء  لَ اُه الَعِيلّ ܀ فقْد أغزَر َمراِحَمُه وأرَْس َنْحَمَدنَّ أَب ِه لِ املَْجِد نَرْفُع إِىل َجاللِ

لُّ الّذين تَِعبوا  ْشَعُل املَصابيْح كُ يِه الِقّديُسون ܀ َويَ ْخرُُج إِل وَخالًصا ܀ يَطلُع نَهارُُه فْجأًة فيَ

ْجِد األَبْرار والصّديقنْي ܀ تَعلو  ْفرَُح املَالئَكُة وُجُنوُد الَسام مِبَ ٍذ يَ ِئ َعّدوا ܀ ِحيَن وَكافُحوا واْستَ

َكنا  َنْحَمَد َملِ وا فَ ِعدُّ وا واْستَ لوْن ܀ أَيُّها اإلِخوَُة ُهبُّ َهلِ ْم يُِشيُدون مًعا َويُ األَكاليُل ُرُؤوَسُهم وَُه

وُر َعىل األَبْراْر  ُكوْت ܀ أَْرشََق النُّ هيِّ يف املَ�لَ ْجِدِه يُفرُِّحنا ِبنورِه البَ ُه آٍت مِبَ فإِن َصنا ܀  وُمَخلِّ

والَفرَُح َعىل ُمْستِقيِمي ٱلُقلَوْب.

anteliasdiocese.com

٤

ترتيلة األحد
لحن ْفِشيطُا (قاَل الربُّ إنَِّني الُخبُز املُْحِيي)

َىل ال يَخَفى األَْمرُ، ُة ُحبْ يبَ اُه الِرسُّ، أَلِخطِّ يَ يْق أُْع ارُّ الِصدِّ ا، يُوُسُف البَ ويَ لُ َهلِ

َقاَها َزوَجَة الُعْمرِ، ْهرِ، وَانتَ َديْه ُعْنوَاُن الطُ ْم لَ َمريَ

ا، َريبِّ رُحاَمَك. ويَ لُ ْربِيرُ، َهلِ ا التَ َرصَُّف وََم تَ يَف يَ ْفِسريُ، كَ ا التَ تُرَى َماذا دََهاَها وََم

܀܀܀

ارُ، اَل املُختَ ْم، قَ َر َمريَ ْن أَُشهِّ وِل تَفِكريِ كاَن الَقرَارُ، لَ ا، بَعَد طُ ويَ لُ َهلِ

َو يَحِميَها، َها اللُه وَُه يَها، لَ إينِّ ِرسًّا َسوَف أُخلِ

ا، ريبِّ رُحاَمَك. ويَ لُ وراِة، َهلِ ا ُحْكُم التَ َقى ِفيِه ُمَصانً بْ يِتي، يَ بِعُد الَعاَر َعْن بَ هذا الَحلُّ يُ

܀܀܀

يُق َعاَد الَسالُم، دِّ ْصِف الليِل كاَن الُحلُم اإللَهاُم، فاطأَمَنَّ الصِّ ويَا، يف نِ لُ َهلِ

اَل ِجربيُل، أَلَجِننُي عاّمنوئيل، يا ابَن دَاوُد قَ

مِجيُد. ُه التَ ا، لَ ويَ لُ اُه باسِم يَُسوعَ، َهلِ نَّ ْم تَبَ إبُن الَعذرَاِء َجاَء يَفِدي الُجُموعُ، ُخْذ َمريَ

܀܀܀

(من صلوات �ساء أحد ابليان يلُوسف، الفرض األنطو�، زمن امليالد املجيد)

المزمور ٨٠ (٧٩) /٢-٨؛١٨-٢٠
܀ يا راعَي إِْرسائيَل، أَصغِ يا هاِدَي يوُسَف كالقطيع ܀ يا جالًِسا عىل الَكروبنَي، أَرشِْق ܀ 

ينا  ْر علَ همَّ أَرِجْعنا وأَنِ مَّ لَِخالِصنا ܀ اللَّ ِقْظ َجَربوتََك وَهلُ ْنيامنَي وَمَنىسَّ أَي رائيَم وبَ أَماَم أَفْ

لَقد  ܀  َشعِبَك؟  َصالِة  تَغَضُب عىل  َمتى  إىل  القوات  إلُه  الرَّبُّ  أيُّها  ܀  فَنخلُص  ِبوَجِهَك 

هزَأَ  نا واستَ زاٍع لِجريانِ نا َمثاَر نِ يًضا ِمَن الَعَربات ܀ َجَعلتَ موع وَسَقيتَهم فَ أَطَعمتَهم ُخبَز الدُّ

ُدَك عىل رَُجِل  ُكن يَ تَ ينا ِبوَجِهَك فَنخلُص ܀ لِ ْر علَ ِبنا أَعداؤنا ܀ يا إلَه القوّاِت أَرِجْعنا وأَنِ

اْسِمَك ܀ أَيُّها  َك ܀ فال نرتَدَّ عنَك. تُْحيينا فَنْدعو ِب مَيينَك عىل اْبِن اإلِنساِن الَّذي أَيَّدتَه لَ

ينا ِبوَجِهَك فَنخلُص ܀ املجُد لآلِب واالبِن والرُّوِح الُقُدِس،  ْر علَ ُه الُقوَّاِت أَرِجْعنا أَنِ الرَّبُّ إِل

ِ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 (اف ١/٣-١٣)

ِغَنى  ِب َم  َ األَُم ْعَمة، وِهَي أَْن أُبَرشِّ ْت هِذِه الِن يِسنَي َجِميًعا، ُوِهبَ ا، أَْصَغِر الِقدِّ أَنَ "يل 

ُذ الُدُهوِر  ُمْن وِم  رُي الِرسِّ املَْكتُ تَْدِب لِلَجِميعِ َما ُهَو  ْستَْقىص، وأَْن أُوِضَح  يُ املَِسيِح الَّذي ال 

لَّ َيشء، لِيَك تُْعرََف اآلَن ِمن ِخالِل الَكِنيَسة، لََدى الرِئَاَساِت  َق كُ يف اللِه الَّذي َخلَ

َقُه يف  ْصِدِه األََزِيلِّ الَّذي َحقَّ ِبَحَسِب قَ َنوَِّعة،  والَسالِطنِي يف الَساَموات، ِحْكَمُة اللِه املُتَ

َنا" َربِّ يَُسوَع  املَِسيِح 

     
            

 (٤  /٣٩ (تك             
  

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

(متى ١٨/١-٢٥)

يُوُسف،  لِ ًة  وبَ َمْخطُ ُم  ْريَ َم ُه  أمُّ كانَْت  لَامَّ  هَكَذا:  فَكاَن   املَسيِح  يَُسوَع  ِميالُد  ا  أَمَّ

ارًّا،  بَ ها  رَُجلُ يُوُسُف  اَن  كَ ولَامَّ  الُقُدس.  الُروِح  ِمَن  َحاِمالً  ُوِجَدْت  َمًعا،  ا  ْسُكَن يَ أَْن  َل  بْ وقَ

ُه َمالُك  َر يف  هَذا حتَّى تَرَاَءى لَ َقَها ِرسًّا. وَما إِْن فَكَّ لِّ َر أَْن يُطَ رَّ َها، قَ َر ِب َشهِّ ِريُد أَْن يُ وال يُ

وُد  املَْولُ فَ اْمرَأَتََك،  َم  ْريَ َم تَأُْخَذ  أَْن  تََخْف  ال  َداُود،  بَن  يُوُسُف  ا  «يَ ائِالً:  قَ ِم  الُحلْ يف  الرَبِّ 

َخلُِّص  يُ الَّذي  ُهَو  ُه  يَُسوع، ألَنَّ ِه  َسمِّ فَ ًنا،  ابْ ُد  تَلِ الُقُدس. وَسوَْف  الُروِح  ِمَن  ُهَو  ا  َ إمِنَّ ِفيَها 

الَعْذرَاَء  إِنَّ  «َها  ِبّي:  الَن ِب الرَبُّ  ُه  الَ قَ َما  ِتمَّ  يَ لِ ُه  لُّ كُ هَذا  وَحَدَث  اُهم».  ايَ َخطَ ِمْن  ُه  بَ َشْع

ْوم،  النَّ ِمَن  يُوُسُف  اَم  قَ ولَامَّ  َمَعَنا».  الله  أَي  اْسُمُه عاّمنوئيل،  ْدَعى  ويُ ًنا،  ابْ ُد  وتَلِ تَْحِمُل 

ُه يَُسوع. ًنا، وَسامَّ َدِت ابْ َولَ َها، فَ ْعرِفْ ْم يَ اَم أََمرَُه َمالُك الرَبِّ وأََخَذ اْمرَأَتَُه. ولَ َعَل كَ فَ

 بعُض األفكاِر للتأّمِل

(كتابة الشاَمس مارون شمعون)

قّدم متى لجمهوره اليهودّي يسوع باسم عاّمنوئيل "الله معنا" (١: ١٨-٢٥) وملك اليهود (٢: 

ز  ١-١٠) وابن الله (٢: ١٣– ١٥) ورّب العهد (٢: ١٦-١٨) والعبد املتألّم (٢: ١٩-٢٣). سوف نركّ

عىل الجانب األوّل لهويّة يسوع - إنّه تحقيق أشعيا ٧:١٤، عاّمنوئيل.

أنَّ "يسوع" هو اسم  أنّه يف حني  يوضح متى  الله مع شعب عهده:  ابن  اتّحد  بالتجّسد،  ܀ 
والدته، فإنَّ عاّمنوئيل هو واقعه الوجودّي. بينام يف العهد القديم، ظهر عاّمنوئيل بروح الله 

يف مكان (أورشليم) أو يف يشء (خيمة االجتامع)، يتجّىل حضور الله اآلن يف طفٍل وُلَِد يف 

ا يف العهد القديم - سكَن روُح اللِه مع إرسائيل –  تً بيَت لحم. يف الواقعِ، ما كان عابرًا ومؤقّ

ا. ا وأبديًّ أصبَح اآلن دامئً

اقط.  ِة جمعاء: تألَّم يف العامل السَّ ا لجسِد البرشيّ ًه ܀ بالتجّسد، أخَذ ابُن اللِه جسًدا مشاب
ومع ذلك، مل يرْث طبيعًة فاسدًة (رو ٥، ١٢، ١٨-١٩). لقد كان إنسانًا جديًدا - إلًها كامًال، 

ِة اللِه  إنسانًا كامًال. كان وما زال وسيظلُّ عاّمنوئيل إىل األبد. إّن والدة املسيح هي عالمٌة ملحبّ

املتناغمِة لإلنساِن، ومرشوُع اللِه لرفعِ الخاطئ إىل ذروة املجد من خالل يسوع.

܀ بالتجّسد، أخىل ابن الله ذاته متواضًعا: إّن الوعد بالعاّمنوئيل يتكلّل بوعٍد بأمٍّ عذراء. 
ٍس يأيت أيًضا ليسكَن يف صحبة  وهذا تذكري بأنَّ الله الذي يعيُش يف مكاٍن مرتفعٍ ومقدَّ

املتواضعني.

ذي اقرتب يف شخص يسوع املسيح. نرجو أن نعبد الله الّ

فرتة صمت وتأّمل (...)

أحد الَبيان ِلُيوُسف

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 (...)

بَتَّ الَحِقيَقَة  ا يتضوَُّع يف املَسُكونَة، يا َمْن أَزَلَت الَحريََة ِمْن قَلِب يُوُسَف َوأَث يًّ ا ذكِ يا َعرفً

يَك املَجَد مَن اآلَن  ا َوأَرِْح أَموتَنا، لُِنصِعَد إلَ ُفوَسَن ْل َصالتََنا، َوأَبِهج نُ ِل َمريَم، إقبَ َعن َحبَ

وإىل األبد.                                                  (صالة �ساء أحد ابليان يلوسف، صالة املؤمن – ١ )

ترتيلة الختام
أراَك إلِهي

لِبي َسناْك، قَ َعتُه يَداْك، فأُنِشُد فيَك الُهَدى يا إلهي َومَيألُ  ا َصَن ܀ أراَك إلهي أراك مِبَ

إلهي، أراَك إلهي أراْك مِبا َصَنعتُه يَداَك إلهي، أراَك إلِهي أراك.

وَق الُغُصوْن، وِن األَزاِهريِ فَ لَ ِب ُنوِر الصباِح الَحُنوْن  ِب ܀ أراَك 

َقلِب الُسُكون. ِب يَك  لِّ َصوٍب وأُصِغي إلَ َوأَسَمُع َصوتَك يف كُ

إلهي، أراَك إلهي أراْك مِبا َصَنعتُه يَداَك إلهي، أراَك إلِهي أراك.

يَُسوْع ِفيَها َجامَل  أُبِرصُ  فَ ِبُكلِّ الُربوْع  ُع َعيِني  تِّ أَُم ܀ 

َقى والُخُشوع. التُ ِيفَّ  بَعُث  تَ فَ نَفِيس  تَغُمُر  اِديَّ  فَ ُة  َمَحبَّ

إلهي، أراَك إلهي أراْك مِبا َصَنعتُه يَداَك إلهي، أراَك إلِهي أراك.



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

وال  ابِتداٌء  ُه  يَُحدُّ وَال  الُعُقوِل  عِن  يَسُمو  الّذي  الَعِيلُّ  َها  أَيُّ

ِل  َق يُوُسَف يف ِرسِّ َحبَ لَ ُد قَ دِّ بَ َك يُ َهاء، يا َمْن أَرَسلَت َمالكَ انِت

ا  َن َك ووَطِّدنَا يف َخالِصَك، وَُصْن إمِيانَ تَنا يف َحقِّ وِل. ثَبِّ تُ البَ

َنعَرتَِف َمَع َجِميعِ  عَمِتَك، لِ َة نِ ا أَِشعَّ َن وِب لُ ا ِمَن االضِطرَاب. أَرشِق عىل قُ ِقيَدتََن ، وََع ِمَن الَشكِّ

يَك املَجَد  يق، وَنُصِعَد إِلَ َك الطاِهرَة، َويُوُسَف الِصدِّ َكرَِّم أُمَّ يالِدَك الَعِجيب، وَنُ املُعَرتِِفنَي مِبِ

اآلَن وإىل األبد. آمني.                                            (صالة �ساء أحد ابليان يلوسف، صالة املؤمن – ١ )

تسبحة النُّور لمار أفرام – الجزء الثاني
العظيْم  ْجِدِه  مِبَ آٍت  ُكنا  َملِ ܀  القلوْب  ُمستقيمي  والفرُح عىل  األبراْر  النوُر عىل  أَرشَق  ܀ 

فرُِحنا ِبنورِه الوَضاْح ܀ َساِطَع  نا فيُ رَِح ِب َنْفرَحنَّ بِه كَام فَ َنْشَعلَن ُرسَْجنا ونَْخرُْج إِليه ܀ وَلْ لِ

ُه إِلينا فأنَْشأ لنا رَجاًء  لَ اُه الَعِيلّ ܀ فقْد أغزَر َمراِحَمُه وأرَْس َنْحَمَدنَّ أَب ِه لِ املَْجِد نَرْفُع إِىل َجاللِ

لُّ الّذين تَِعبوا  ْشَعُل املَصابيْح كُ يِه الِقّديُسون ܀ َويَ ْخرُُج إِل وَخالًصا ܀ يَطلُع نَهارُُه فْجأًة فيَ

ْجِد األَبْرار والصّديقنْي ܀ تَعلو  ْفرَُح املَالئَكُة وُجُنوُد الَسام مِبَ ٍذ يَ ِئ َعّدوا ܀ ِحيَن وَكافُحوا واْستَ

َكنا  َنْحَمَد َملِ وا فَ ِعدُّ وا واْستَ لوْن ܀ أَيُّها اإلِخوَُة ُهبُّ َهلِ ْم يُِشيُدون مًعا َويُ األَكاليُل ُرُؤوَسُهم وَُه

وُر َعىل األَبْراْر  ُكوْت ܀ أَْرشََق النُّ هيِّ يف املَ�لَ ْجِدِه يُفرُِّحنا ِبنورِه البَ ُه آٍت مِبَ فإِن َصنا ܀  وُمَخلِّ

والَفرَُح َعىل ُمْستِقيِمي ٱلُقلَوْب.

ترتيلة األحد
لحن ْفِشيطُا (قاَل الربُّ إنَِّني الُخبُز املُْحِيي)

َىل ال يَخَفى األَْمرُ، ُة ُحبْ يبَ اُه الِرسُّ، أَلِخطِّ يَ يْق أُْع ارُّ الِصدِّ ا، يُوُسُف البَ ويَ لُ َهلِ

َقاَها َزوَجَة الُعْمرِ، ْهرِ، وَانتَ َديْه ُعْنوَاُن الطُ ْم لَ َمريَ

ا، َريبِّ رُحاَمَك. ويَ لُ ْربِيرُ، َهلِ ا التَ َرصَُّف وََم تَ يَف يَ ْفِسريُ، كَ ا التَ تُرَى َماذا دََهاَها وََم

܀܀܀

ارُ، اَل املُختَ ْم، قَ َر َمريَ ْن أَُشهِّ وِل تَفِكريِ كاَن الَقرَارُ، لَ ا، بَعَد طُ ويَ لُ َهلِ

َو يَحِميَها، َها اللُه وَُه يَها، لَ إينِّ ِرسًّا َسوَف أُخلِ

ا، ريبِّ رُحاَمَك. ويَ لُ وراِة، َهلِ ا ُحْكُم التَ َقى ِفيِه ُمَصانً بْ يِتي، يَ بِعُد الَعاَر َعْن بَ هذا الَحلُّ يُ

܀܀܀

يُق َعاَد الَسالُم، دِّ ْصِف الليِل كاَن الُحلُم اإللَهاُم، فاطأَمَنَّ الصِّ ويَا، يف نِ لُ َهلِ

اَل ِجربيُل، أَلَجِننُي عاّمنوئيل، يا ابَن دَاوُد قَ

مِجيُد. ُه التَ ا، لَ ويَ لُ اُه باسِم يَُسوعَ، َهلِ نَّ ْم تَبَ إبُن الَعذرَاِء َجاَء يَفِدي الُجُموعُ، ُخْذ َمريَ

܀܀܀

(من صلوات �ساء أحد ابليان يلُوسف، الفرض األنطو�، زمن امليالد املجيد)

المزمور ٨٠ (٧٩) /٢-٨؛١٨-٢٠
܀ يا راعَي إِْرسائيَل، أَصغِ يا هاِدَي يوُسَف كالقطيع ܀ يا جالًِسا عىل الَكروبنَي، أَرشِْق ܀ 

ينا  ْر علَ همَّ أَرِجْعنا وأَنِ مَّ لَِخالِصنا ܀ اللَّ ِقْظ َجَربوتََك وَهلُ ْنيامنَي وَمَنىسَّ أَي رائيَم وبَ أَماَم أَفْ

لَقد  ܀  َشعِبَك؟  َصالِة  تَغَضُب عىل  َمتى  إىل  القوات  إلُه  الرَّبُّ  أيُّها  ܀  فَنخلُص  ِبوَجِهَك 

هزَأَ  نا واستَ زاٍع لِجريانِ نا َمثاَر نِ يًضا ِمَن الَعَربات ܀ َجَعلتَ موع وَسَقيتَهم فَ أَطَعمتَهم ُخبَز الدُّ

ُدَك عىل رَُجِل  ُكن يَ تَ ينا ِبوَجِهَك فَنخلُص ܀ لِ ْر علَ ِبنا أَعداؤنا ܀ يا إلَه القوّاِت أَرِجْعنا وأَنِ

اْسِمَك ܀ أَيُّها  َك ܀ فال نرتَدَّ عنَك. تُْحيينا فَنْدعو ِب مَيينَك عىل اْبِن اإلِنساِن الَّذي أَيَّدتَه لَ

ينا ِبوَجِهَك فَنخلُص ܀ املجُد لآلِب واالبِن والرُّوِح الُقُدِس،  ْر علَ ُه الُقوَّاِت أَرِجْعنا أَنِ الرَّبُّ إِل

ِ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 (اف ١/٣-١٣)

ِغَنى  ِب َم  َ األَُم ْعَمة، وِهَي أَْن أُبَرشِّ ْت هِذِه الِن يِسنَي َجِميًعا، ُوِهبَ ا، أَْصَغِر الِقدِّ أَنَ "يل 

ُذ الُدُهوِر  ُمْن وِم  رُي الِرسِّ املَْكتُ تَْدِب لِلَجِميعِ َما ُهَو  ْستَْقىص، وأَْن أُوِضَح  يُ املَِسيِح الَّذي ال 

لَّ َيشء، لِيَك تُْعرََف اآلَن ِمن ِخالِل الَكِنيَسة، لََدى الرِئَاَساِت  َق كُ يف اللِه الَّذي َخلَ

َقُه يف  ْصِدِه األََزِيلِّ الَّذي َحقَّ ِبَحَسِب قَ َنوَِّعة،  والَسالِطنِي يف الَساَموات، ِحْكَمُة اللِه املُتَ

َنا" َربِّ يَُسوَع  املَِسيِح 

     
            

 (٤  /٣٩ (تك             
  

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

(متى ١٨/١-٢٥)

يُوُسف،  لِ ًة  وبَ َمْخطُ ُم  ْريَ َم ُه  أمُّ كانَْت  لَامَّ  هَكَذا:  فَكاَن   املَسيِح  يَُسوَع  ِميالُد  ا  أَمَّ

ارًّا،  بَ ها  رَُجلُ يُوُسُف  اَن  كَ ولَامَّ  الُقُدس.  الُروِح  ِمَن  َحاِمالً  ُوِجَدْت  َمًعا،  ا  ْسُكَن يَ أَْن  َل  بْ وقَ

ُه َمالُك  َر يف  هَذا حتَّى تَرَاَءى لَ َقَها ِرسًّا. وَما إِْن فَكَّ لِّ َر أَْن يُطَ رَّ َها، قَ َر ِب َشهِّ ِريُد أَْن يُ وال يُ

وُد  املَْولُ فَ اْمرَأَتََك،  َم  ْريَ َم تَأُْخَذ  أَْن  تََخْف  ال  َداُود،  بَن  يُوُسُف  ا  «يَ ائِالً:  قَ ِم  الُحلْ يف  الرَبِّ 

َخلُِّص  يُ الَّذي  ُهَو  ُه  يَُسوع، ألَنَّ ِه  َسمِّ فَ ًنا،  ابْ ُد  تَلِ الُقُدس. وَسوَْف  الُروِح  ِمَن  ُهَو  ا  َ إمِنَّ ِفيَها 

الَعْذرَاَء  إِنَّ  «َها  ِبّي:  الَن ِب الرَبُّ  ُه  الَ قَ َما  ِتمَّ  يَ لِ ُه  لُّ كُ هَذا  وَحَدَث  اُهم».  ايَ َخطَ ِمْن  ُه  بَ َشْع

ْوم،  النَّ ِمَن  يُوُسُف  اَم  قَ ولَامَّ  َمَعَنا».  الله  أَي  اْسُمُه عاّمنوئيل،  ْدَعى  ويُ ًنا،  ابْ ُد  وتَلِ تَْحِمُل 

ُه يَُسوع. ًنا، وَسامَّ َدِت ابْ َولَ َها، فَ ْعرِفْ ْم يَ اَم أََمرَُه َمالُك الرَبِّ وأََخَذ اْمرَأَتَُه. ولَ َعَل كَ فَ

 بعُض األفكاِر للتأّمِل

(كتابة الشاَمس مارون شمعون)

قّدم متى لجمهوره اليهودّي يسوع باسم عاّمنوئيل "الله معنا" (١: ١٨-٢٥) وملك اليهود (٢: 

ز  ١-١٠) وابن الله (٢: ١٣– ١٥) ورّب العهد (٢: ١٦-١٨) والعبد املتألّم (٢: ١٩-٢٣). سوف نركّ

عىل الجانب األوّل لهويّة يسوع - إنّه تحقيق أشعيا ٧:١٤، عاّمنوئيل.

anteliasdiocese.com

٥

أنَّ "يسوع" هو اسم  أنّه يف حني  يوضح متى  الله مع شعب عهده:  ابن  اتّحد  بالتجّسد،  ܀ 
والدته، فإنَّ عاّمنوئيل هو واقعه الوجودّي. بينام يف العهد القديم، ظهر عاّمنوئيل بروح الله 

يف مكان (أورشليم) أو يف يشء (خيمة االجتامع)، يتجّىل حضور الله اآلن يف طفٍل وُلَِد يف 

ا يف العهد القديم - سكَن روُح اللِه مع إرسائيل –  تً بيَت لحم. يف الواقعِ، ما كان عابرًا ومؤقّ

ا. ا وأبديًّ أصبَح اآلن دامئً

اقط.  ِة جمعاء: تألَّم يف العامل السَّ ا لجسِد البرشيّ ًه ܀ بالتجّسد، أخَذ ابُن اللِه جسًدا مشاب
ومع ذلك، مل يرْث طبيعًة فاسدًة (رو ٥، ١٢، ١٨-١٩). لقد كان إنسانًا جديًدا - إلًها كامًال، 

ِة اللِه  إنسانًا كامًال. كان وما زال وسيظلُّ عاّمنوئيل إىل األبد. إّن والدة املسيح هي عالمٌة ملحبّ

املتناغمِة لإلنساِن، ومرشوُع اللِه لرفعِ الخاطئ إىل ذروة املجد من خالل يسوع.

܀ بالتجّسد، أخىل ابن الله ذاته متواضًعا: إّن الوعد بالعاّمنوئيل يتكلّل بوعٍد بأمٍّ عذراء. 
ٍس يأيت أيًضا ليسكَن يف صحبة  وهذا تذكري بأنَّ الله الذي يعيُش يف مكاٍن مرتفعٍ ومقدَّ

املتواضعني.

ذي اقرتب يف شخص يسوع املسيح. نرجو أن نعبد الله الّ

فرتة صمت وتأّمل (...)

أحد الَبيان ِلُيوُسف

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 (...)

بَتَّ الَحِقيَقَة  ا يتضوَُّع يف املَسُكونَة، يا َمْن أَزَلَت الَحريََة ِمْن قَلِب يُوُسَف َوأَث يًّ ا ذكِ يا َعرفً

يَك املَجَد مَن اآلَن  ا َوأَرِْح أَموتَنا، لُِنصِعَد إلَ ُفوَسَن ْل َصالتََنا، َوأَبِهج نُ ِل َمريَم، إقبَ َعن َحبَ

وإىل األبد.                                                  (صالة �ساء أحد ابليان يلوسف، صالة املؤمن – ١ )

ترتيلة الختام
أراَك إلِهي

لِبي َسناْك، قَ َعتُه يَداْك، فأُنِشُد فيَك الُهَدى يا إلهي َومَيألُ  ا َصَن ܀ أراَك إلهي أراك مِبَ

إلهي، أراَك إلهي أراْك مِبا َصَنعتُه يَداَك إلهي، أراَك إلِهي أراك.

وَق الُغُصوْن، وِن األَزاِهريِ فَ لَ ِب ُنوِر الصباِح الَحُنوْن  ِب ܀ أراَك 

َقلِب الُسُكون. ِب يَك  لِّ َصوٍب وأُصِغي إلَ َوأَسَمُع َصوتَك يف كُ

إلهي، أراَك إلهي أراْك مِبا َصَنعتُه يَداَك إلهي، أراَك إلِهي أراك.

يَُسوْع ِفيَها َجامَل  أُبِرصُ  فَ ِبُكلِّ الُربوْع  ُع َعيِني  تِّ أَُم ܀ 

َقى والُخُشوع. التُ ِيفَّ  بَعُث  تَ فَ نَفِيس  تَغُمُر  اِديَّ  فَ ُة  َمَحبَّ

إلهي، أراَك إلهي أراْك مِبا َصَنعتُه يَداَك إلهي، أراَك إلِهي أراك.



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

وال  ابِتداٌء  ُه  يَُحدُّ وَال  الُعُقوِل  عِن  يَسُمو  الّذي  الَعِيلُّ  َها  أَيُّ

ِل  َق يُوُسَف يف ِرسِّ َحبَ لَ ُد قَ دِّ بَ َك يُ َهاء، يا َمْن أَرَسلَت َمالكَ انِت

ا  َن َك ووَطِّدنَا يف َخالِصَك، وَُصْن إمِيانَ تَنا يف َحقِّ وِل. ثَبِّ تُ البَ

َنعَرتَِف َمَع َجِميعِ  عَمِتَك، لِ َة نِ ا أَِشعَّ َن وِب لُ ا ِمَن االضِطرَاب. أَرشِق عىل قُ ِقيَدتََن ، وََع ِمَن الَشكِّ

يَك املَجَد  يق، وَنُصِعَد إِلَ َك الطاِهرَة، َويُوُسَف الِصدِّ َكرَِّم أُمَّ يالِدَك الَعِجيب، وَنُ املُعَرتِِفنَي مِبِ

اآلَن وإىل األبد. آمني.                                            (صالة �ساء أحد ابليان يلوسف، صالة املؤمن – ١ )

تسبحة النُّور لمار أفرام – الجزء الثاني
العظيْم  ْجِدِه  مِبَ آٍت  ُكنا  َملِ ܀  القلوْب  ُمستقيمي  والفرُح عىل  األبراْر  النوُر عىل  أَرشَق  ܀ 

فرُِحنا ِبنورِه الوَضاْح ܀ َساِطَع  نا فيُ رَِح ِب َنْفرَحنَّ بِه كَام فَ َنْشَعلَن ُرسَْجنا ونَْخرُْج إِليه ܀ وَلْ لِ

ُه إِلينا فأنَْشأ لنا رَجاًء  لَ اُه الَعِيلّ ܀ فقْد أغزَر َمراِحَمُه وأرَْس َنْحَمَدنَّ أَب ِه لِ املَْجِد نَرْفُع إِىل َجاللِ

لُّ الّذين تَِعبوا  ْشَعُل املَصابيْح كُ يِه الِقّديُسون ܀ َويَ ْخرُُج إِل وَخالًصا ܀ يَطلُع نَهارُُه فْجأًة فيَ

ْجِد األَبْرار والصّديقنْي ܀ تَعلو  ْفرَُح املَالئَكُة وُجُنوُد الَسام مِبَ ٍذ يَ ِئ َعّدوا ܀ ِحيَن وَكافُحوا واْستَ

َكنا  َنْحَمَد َملِ وا فَ ِعدُّ وا واْستَ لوْن ܀ أَيُّها اإلِخوَُة ُهبُّ َهلِ ْم يُِشيُدون مًعا َويُ األَكاليُل ُرُؤوَسُهم وَُه

وُر َعىل األَبْراْر  ُكوْت ܀ أَْرشََق النُّ هيِّ يف املَ�لَ ْجِدِه يُفرُِّحنا ِبنورِه البَ ُه آٍت مِبَ فإِن َصنا ܀  وُمَخلِّ

والَفرَُح َعىل ُمْستِقيِمي ٱلُقلَوْب.

ترتيلة األحد
لحن ْفِشيطُا (قاَل الربُّ إنَِّني الُخبُز املُْحِيي)

َىل ال يَخَفى األَْمرُ، ُة ُحبْ يبَ اُه الِرسُّ، أَلِخطِّ يَ يْق أُْع ارُّ الِصدِّ ا، يُوُسُف البَ ويَ لُ َهلِ

َقاَها َزوَجَة الُعْمرِ، ْهرِ، وَانتَ َديْه ُعْنوَاُن الطُ ْم لَ َمريَ

ا، َريبِّ رُحاَمَك. ويَ لُ ْربِيرُ، َهلِ ا التَ َرصَُّف وََم تَ يَف يَ ْفِسريُ، كَ ا التَ تُرَى َماذا دََهاَها وََم

܀܀܀

ارُ، اَل املُختَ ْم، قَ َر َمريَ ْن أَُشهِّ وِل تَفِكريِ كاَن الَقرَارُ، لَ ا، بَعَد طُ ويَ لُ َهلِ

َو يَحِميَها، َها اللُه وَُه يَها، لَ إينِّ ِرسًّا َسوَف أُخلِ

ا، ريبِّ رُحاَمَك. ويَ لُ وراِة، َهلِ ا ُحْكُم التَ َقى ِفيِه ُمَصانً بْ يِتي، يَ بِعُد الَعاَر َعْن بَ هذا الَحلُّ يُ

܀܀܀

يُق َعاَد الَسالُم، دِّ ْصِف الليِل كاَن الُحلُم اإللَهاُم، فاطأَمَنَّ الصِّ ويَا، يف نِ لُ َهلِ

اَل ِجربيُل، أَلَجِننُي عاّمنوئيل، يا ابَن دَاوُد قَ

مِجيُد. ُه التَ ا، لَ ويَ لُ اُه باسِم يَُسوعَ، َهلِ نَّ ْم تَبَ إبُن الَعذرَاِء َجاَء يَفِدي الُجُموعُ، ُخْذ َمريَ

܀܀܀

(من صلوات �ساء أحد ابليان يلُوسف، الفرض األنطو�، زمن امليالد املجيد)

المزمور ٨٠ (٧٩) /٢-٨؛١٨-٢٠
܀ يا راعَي إِْرسائيَل، أَصغِ يا هاِدَي يوُسَف كالقطيع ܀ يا جالًِسا عىل الَكروبنَي، أَرشِْق ܀ 

ينا  ْر علَ همَّ أَرِجْعنا وأَنِ مَّ لَِخالِصنا ܀ اللَّ ِقْظ َجَربوتََك وَهلُ ْنيامنَي وَمَنىسَّ أَي رائيَم وبَ أَماَم أَفْ

لَقد  ܀  َشعِبَك؟  َصالِة  تَغَضُب عىل  َمتى  إىل  القوات  إلُه  الرَّبُّ  أيُّها  ܀  فَنخلُص  ِبوَجِهَك 

هزَأَ  نا واستَ زاٍع لِجريانِ نا َمثاَر نِ يًضا ِمَن الَعَربات ܀ َجَعلتَ موع وَسَقيتَهم فَ أَطَعمتَهم ُخبَز الدُّ

ُدَك عىل رَُجِل  ُكن يَ تَ ينا ِبوَجِهَك فَنخلُص ܀ لِ ْر علَ ِبنا أَعداؤنا ܀ يا إلَه القوّاِت أَرِجْعنا وأَنِ

اْسِمَك ܀ أَيُّها  َك ܀ فال نرتَدَّ عنَك. تُْحيينا فَنْدعو ِب مَيينَك عىل اْبِن اإلِنساِن الَّذي أَيَّدتَه لَ

ينا ِبوَجِهَك فَنخلُص ܀ املجُد لآلِب واالبِن والرُّوِح الُقُدِس،  ْر علَ ُه الُقوَّاِت أَرِجْعنا أَنِ الرَّبُّ إِل

ِ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 (اف ١/٣-١٣)

ِغَنى  ِب َم  َ األَُم ْعَمة، وِهَي أَْن أُبَرشِّ ْت هِذِه الِن يِسنَي َجِميًعا، ُوِهبَ ا، أَْصَغِر الِقدِّ أَنَ "يل 

ُذ الُدُهوِر  ُمْن وِم  رُي الِرسِّ املَْكتُ تَْدِب لِلَجِميعِ َما ُهَو  ْستَْقىص، وأَْن أُوِضَح  يُ املَِسيِح الَّذي ال 

لَّ َيشء، لِيَك تُْعرََف اآلَن ِمن ِخالِل الَكِنيَسة، لََدى الرِئَاَساِت  َق كُ يف اللِه الَّذي َخلَ

َقُه يف  ْصِدِه األََزِيلِّ الَّذي َحقَّ ِبَحَسِب قَ َنوَِّعة،  والَسالِطنِي يف الَساَموات، ِحْكَمُة اللِه املُتَ

َنا" َربِّ يَُسوَع  املَِسيِح 

     
            

 (٤  /٣٩ (تك             
  

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

(متى ١٨/١-٢٥)

يُوُسف،  لِ ًة  وبَ َمْخطُ ُم  ْريَ َم ُه  أمُّ كانَْت  لَامَّ  هَكَذا:  فَكاَن   املَسيِح  يَُسوَع  ِميالُد  ا  أَمَّ

ارًّا،  بَ ها  رَُجلُ يُوُسُف  اَن  كَ ولَامَّ  الُقُدس.  الُروِح  ِمَن  َحاِمالً  ُوِجَدْت  َمًعا،  ا  ْسُكَن يَ أَْن  َل  بْ وقَ

ُه َمالُك  َر يف  هَذا حتَّى تَرَاَءى لَ َقَها ِرسًّا. وَما إِْن فَكَّ لِّ َر أَْن يُطَ رَّ َها، قَ َر ِب َشهِّ ِريُد أَْن يُ وال يُ

وُد  املَْولُ فَ اْمرَأَتََك،  َم  ْريَ َم تَأُْخَذ  أَْن  تََخْف  ال  َداُود،  بَن  يُوُسُف  ا  «يَ ائِالً:  قَ ِم  الُحلْ يف  الرَبِّ 

َخلُِّص  يُ الَّذي  ُهَو  ُه  يَُسوع، ألَنَّ ِه  َسمِّ فَ ًنا،  ابْ ُد  تَلِ الُقُدس. وَسوَْف  الُروِح  ِمَن  ُهَو  ا  َ إمِنَّ ِفيَها 

الَعْذرَاَء  إِنَّ  «َها  ِبّي:  الَن ِب الرَبُّ  ُه  الَ قَ َما  ِتمَّ  يَ لِ ُه  لُّ كُ هَذا  وَحَدَث  اُهم».  ايَ َخطَ ِمْن  ُه  بَ َشْع

ْوم،  النَّ ِمَن  يُوُسُف  اَم  قَ ولَامَّ  َمَعَنا».  الله  أَي  اْسُمُه عاّمنوئيل،  ْدَعى  ويُ ًنا،  ابْ ُد  وتَلِ تَْحِمُل 

ُه يَُسوع. ًنا، وَسامَّ َدِت ابْ َولَ َها، فَ ْعرِفْ ْم يَ اَم أََمرَُه َمالُك الرَبِّ وأََخَذ اْمرَأَتَُه. ولَ َعَل كَ فَ

 بعُض األفكاِر للتأّمِل

(كتابة الشاَمس مارون شمعون)

قّدم متى لجمهوره اليهودّي يسوع باسم عاّمنوئيل "الله معنا" (١: ١٨-٢٥) وملك اليهود (٢: 

ز  ١-١٠) وابن الله (٢: ١٣– ١٥) ورّب العهد (٢: ١٦-١٨) والعبد املتألّم (٢: ١٩-٢٣). سوف نركّ

عىل الجانب األوّل لهويّة يسوع - إنّه تحقيق أشعيا ٧:١٤، عاّمنوئيل.

أنَّ "يسوع" هو اسم  أنّه يف حني  يوضح متى  الله مع شعب عهده:  ابن  اتّحد  بالتجّسد،  ܀ 
والدته، فإنَّ عاّمنوئيل هو واقعه الوجودّي. بينام يف العهد القديم، ظهر عاّمنوئيل بروح الله 

يف مكان (أورشليم) أو يف يشء (خيمة االجتامع)، يتجّىل حضور الله اآلن يف طفٍل وُلَِد يف 

ا يف العهد القديم - سكَن روُح اللِه مع إرسائيل –  تً بيَت لحم. يف الواقعِ، ما كان عابرًا ومؤقّ

ا. ا وأبديًّ أصبَح اآلن دامئً

اقط.  ِة جمعاء: تألَّم يف العامل السَّ ا لجسِد البرشيّ ًه ܀ بالتجّسد، أخَذ ابُن اللِه جسًدا مشاب
ومع ذلك، مل يرْث طبيعًة فاسدًة (رو ٥، ١٢، ١٨-١٩). لقد كان إنسانًا جديًدا - إلًها كامًال، 

ِة اللِه  إنسانًا كامًال. كان وما زال وسيظلُّ عاّمنوئيل إىل األبد. إّن والدة املسيح هي عالمٌة ملحبّ

املتناغمِة لإلنساِن، ومرشوُع اللِه لرفعِ الخاطئ إىل ذروة املجد من خالل يسوع.

܀ بالتجّسد، أخىل ابن الله ذاته متواضًعا: إّن الوعد بالعاّمنوئيل يتكلّل بوعٍد بأمٍّ عذراء. 
ٍس يأيت أيًضا ليسكَن يف صحبة  وهذا تذكري بأنَّ الله الذي يعيُش يف مكاٍن مرتفعٍ ومقدَّ

املتواضعني.

ذي اقرتب يف شخص يسوع املسيح. نرجو أن نعبد الله الّ

فرتة صمت وتأّمل (...)

anteliasdiocese.com

٦ أحد الَبيان ِلُيوُسف

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 (...)

بَتَّ الَحِقيَقَة  ا يتضوَُّع يف املَسُكونَة، يا َمْن أَزَلَت الَحريََة ِمْن قَلِب يُوُسَف َوأَث يًّ ا ذكِ يا َعرفً

يَك املَجَد مَن اآلَن  ا َوأَرِْح أَموتَنا، لُِنصِعَد إلَ ُفوَسَن ْل َصالتََنا، َوأَبِهج نُ ِل َمريَم، إقبَ َعن َحبَ

وإىل األبد.                                                  (صالة �ساء أحد ابليان يلوسف، صالة املؤمن – ١ )

ترتيلة الختام
أراَك إلِهي

لِبي َسناْك، قَ َعتُه يَداْك، فأُنِشُد فيَك الُهَدى يا إلهي َومَيألُ  ا َصَن ܀ أراَك إلهي أراك مِبَ

إلهي، أراَك إلهي أراْك مِبا َصَنعتُه يَداَك إلهي، أراَك إلِهي أراك.

وَق الُغُصوْن، وِن األَزاِهريِ فَ لَ ِب ُنوِر الصباِح الَحُنوْن  ِب ܀ أراَك 

َقلِب الُسُكون. ِب يَك  لِّ َصوٍب وأُصِغي إلَ َوأَسَمُع َصوتَك يف كُ

إلهي، أراَك إلهي أراْك مِبا َصَنعتُه يَداَك إلهي، أراَك إلِهي أراك.

يَُسوْع ِفيَها َجامَل  أُبِرصُ  فَ ِبُكلِّ الُربوْع  ُع َعيِني  تِّ أَُم ܀ 

َقى والُخُشوع. التُ ِيفَّ  بَعُث  تَ فَ نَفِيس  تَغُمُر  اِديَّ  فَ ُة  َمَحبَّ

إلهي، أراَك إلهي أراْك مِبا َصَنعتُه يَداَك إلهي، أراَك إلِهي أراك.



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

وال  ابِتداٌء  ُه  يَُحدُّ وَال  الُعُقوِل  عِن  يَسُمو  الّذي  الَعِيلُّ  َها  أَيُّ

ِل  َق يُوُسَف يف ِرسِّ َحبَ لَ ُد قَ دِّ بَ َك يُ َهاء، يا َمْن أَرَسلَت َمالكَ انِت

ا  َن َك ووَطِّدنَا يف َخالِصَك، وَُصْن إمِيانَ تَنا يف َحقِّ وِل. ثَبِّ تُ البَ

َنعَرتَِف َمَع َجِميعِ  عَمِتَك، لِ َة نِ ا أَِشعَّ َن وِب لُ ا ِمَن االضِطرَاب. أَرشِق عىل قُ ِقيَدتََن ، وََع ِمَن الَشكِّ

يَك املَجَد  يق، وَنُصِعَد إِلَ َك الطاِهرَة، َويُوُسَف الِصدِّ َكرَِّم أُمَّ يالِدَك الَعِجيب، وَنُ املُعَرتِِفنَي مِبِ

اآلَن وإىل األبد. آمني.                                            (صالة �ساء أحد ابليان يلوسف، صالة املؤمن – ١ )

تسبحة النُّور لمار أفرام – الجزء الثاني
العظيْم  ْجِدِه  مِبَ آٍت  ُكنا  َملِ ܀  القلوْب  ُمستقيمي  والفرُح عىل  األبراْر  النوُر عىل  أَرشَق  ܀ 

فرُِحنا ِبنورِه الوَضاْح ܀ َساِطَع  نا فيُ رَِح ِب َنْفرَحنَّ بِه كَام فَ َنْشَعلَن ُرسَْجنا ونَْخرُْج إِليه ܀ وَلْ لِ

ُه إِلينا فأنَْشأ لنا رَجاًء  لَ اُه الَعِيلّ ܀ فقْد أغزَر َمراِحَمُه وأرَْس َنْحَمَدنَّ أَب ِه لِ املَْجِد نَرْفُع إِىل َجاللِ

لُّ الّذين تَِعبوا  ْشَعُل املَصابيْح كُ يِه الِقّديُسون ܀ َويَ ْخرُُج إِل وَخالًصا ܀ يَطلُع نَهارُُه فْجأًة فيَ

ْجِد األَبْرار والصّديقنْي ܀ تَعلو  ْفرَُح املَالئَكُة وُجُنوُد الَسام مِبَ ٍذ يَ ِئ َعّدوا ܀ ِحيَن وَكافُحوا واْستَ

َكنا  َنْحَمَد َملِ وا فَ ِعدُّ وا واْستَ لوْن ܀ أَيُّها اإلِخوَُة ُهبُّ َهلِ ْم يُِشيُدون مًعا َويُ األَكاليُل ُرُؤوَسُهم وَُه

وُر َعىل األَبْراْر  ُكوْت ܀ أَْرشََق النُّ هيِّ يف املَ�لَ ْجِدِه يُفرُِّحنا ِبنورِه البَ ُه آٍت مِبَ فإِن َصنا ܀  وُمَخلِّ

والَفرَُح َعىل ُمْستِقيِمي ٱلُقلَوْب.

ترتيلة األحد
لحن ْفِشيطُا (قاَل الربُّ إنَِّني الُخبُز املُْحِيي)

َىل ال يَخَفى األَْمرُ، ُة ُحبْ يبَ اُه الِرسُّ، أَلِخطِّ يَ يْق أُْع ارُّ الِصدِّ ا، يُوُسُف البَ ويَ لُ َهلِ

َقاَها َزوَجَة الُعْمرِ، ْهرِ، وَانتَ َديْه ُعْنوَاُن الطُ ْم لَ َمريَ

ا، َريبِّ رُحاَمَك. ويَ لُ ْربِيرُ، َهلِ ا التَ َرصَُّف وََم تَ يَف يَ ْفِسريُ، كَ ا التَ تُرَى َماذا دََهاَها وََم

܀܀܀

ارُ، اَل املُختَ ْم، قَ َر َمريَ ْن أَُشهِّ وِل تَفِكريِ كاَن الَقرَارُ، لَ ا، بَعَد طُ ويَ لُ َهلِ

َو يَحِميَها، َها اللُه وَُه يَها، لَ إينِّ ِرسًّا َسوَف أُخلِ

ا، ريبِّ رُحاَمَك. ويَ لُ وراِة، َهلِ ا ُحْكُم التَ َقى ِفيِه ُمَصانً بْ يِتي، يَ بِعُد الَعاَر َعْن بَ هذا الَحلُّ يُ

܀܀܀

يُق َعاَد الَسالُم، دِّ ْصِف الليِل كاَن الُحلُم اإللَهاُم، فاطأَمَنَّ الصِّ ويَا، يف نِ لُ َهلِ

اَل ِجربيُل، أَلَجِننُي عاّمنوئيل، يا ابَن دَاوُد قَ

مِجيُد. ُه التَ ا، لَ ويَ لُ اُه باسِم يَُسوعَ، َهلِ نَّ ْم تَبَ إبُن الَعذرَاِء َجاَء يَفِدي الُجُموعُ، ُخْذ َمريَ

܀܀܀

(من صلوات �ساء أحد ابليان يلُوسف، الفرض األنطو�، زمن امليالد املجيد)

المزمور ٨٠ (٧٩) /٢-٨؛١٨-٢٠
܀ يا راعَي إِْرسائيَل، أَصغِ يا هاِدَي يوُسَف كالقطيع ܀ يا جالًِسا عىل الَكروبنَي، أَرشِْق ܀ 

ينا  ْر علَ همَّ أَرِجْعنا وأَنِ مَّ لَِخالِصنا ܀ اللَّ ِقْظ َجَربوتََك وَهلُ ْنيامنَي وَمَنىسَّ أَي رائيَم وبَ أَماَم أَفْ

لَقد  ܀  َشعِبَك؟  َصالِة  تَغَضُب عىل  َمتى  إىل  القوات  إلُه  الرَّبُّ  أيُّها  ܀  فَنخلُص  ِبوَجِهَك 

هزَأَ  نا واستَ زاٍع لِجريانِ نا َمثاَر نِ يًضا ِمَن الَعَربات ܀ َجَعلتَ موع وَسَقيتَهم فَ أَطَعمتَهم ُخبَز الدُّ

ُدَك عىل رَُجِل  ُكن يَ تَ ينا ِبوَجِهَك فَنخلُص ܀ لِ ْر علَ ِبنا أَعداؤنا ܀ يا إلَه القوّاِت أَرِجْعنا وأَنِ

اْسِمَك ܀ أَيُّها  َك ܀ فال نرتَدَّ عنَك. تُْحيينا فَنْدعو ِب مَيينَك عىل اْبِن اإلِنساِن الَّذي أَيَّدتَه لَ

ينا ِبوَجِهَك فَنخلُص ܀ املجُد لآلِب واالبِن والرُّوِح الُقُدِس،  ْر علَ ُه الُقوَّاِت أَرِجْعنا أَنِ الرَّبُّ إِل

ِ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 (اف ١/٣-١٣)

ِغَنى  ِب َم  َ األَُم ْعَمة، وِهَي أَْن أُبَرشِّ ْت هِذِه الِن يِسنَي َجِميًعا، ُوِهبَ ا، أَْصَغِر الِقدِّ أَنَ "يل 

ُذ الُدُهوِر  ُمْن وِم  رُي الِرسِّ املَْكتُ تَْدِب لِلَجِميعِ َما ُهَو  ْستَْقىص، وأَْن أُوِضَح  يُ املَِسيِح الَّذي ال 

لَّ َيشء، لِيَك تُْعرََف اآلَن ِمن ِخالِل الَكِنيَسة، لََدى الرِئَاَساِت  َق كُ يف اللِه الَّذي َخلَ

َقُه يف  ْصِدِه األََزِيلِّ الَّذي َحقَّ ِبَحَسِب قَ َنوَِّعة،  والَسالِطنِي يف الَساَموات، ِحْكَمُة اللِه املُتَ

َنا" َربِّ يَُسوَع  املَِسيِح 

     
            

 (٤  /٣٩ (تك             
  

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

(متى ١٨/١-٢٥)

يُوُسف،  لِ ًة  وبَ َمْخطُ ُم  ْريَ َم ُه  أمُّ كانَْت  لَامَّ  هَكَذا:  فَكاَن   املَسيِح  يَُسوَع  ِميالُد  ا  أَمَّ

ارًّا،  بَ ها  رَُجلُ يُوُسُف  اَن  كَ ولَامَّ  الُقُدس.  الُروِح  ِمَن  َحاِمالً  ُوِجَدْت  َمًعا،  ا  ْسُكَن يَ أَْن  َل  بْ وقَ

ُه َمالُك  َر يف  هَذا حتَّى تَرَاَءى لَ َقَها ِرسًّا. وَما إِْن فَكَّ لِّ َر أَْن يُطَ رَّ َها، قَ َر ِب َشهِّ ِريُد أَْن يُ وال يُ

وُد  املَْولُ فَ اْمرَأَتََك،  َم  ْريَ َم تَأُْخَذ  أَْن  تََخْف  ال  َداُود،  بَن  يُوُسُف  ا  «يَ ائِالً:  قَ ِم  الُحلْ يف  الرَبِّ 

َخلُِّص  يُ الَّذي  ُهَو  ُه  يَُسوع، ألَنَّ ِه  َسمِّ فَ ًنا،  ابْ ُد  تَلِ الُقُدس. وَسوَْف  الُروِح  ِمَن  ُهَو  ا  َ إمِنَّ ِفيَها 

الَعْذرَاَء  إِنَّ  «َها  ِبّي:  الَن ِب الرَبُّ  ُه  الَ قَ َما  ِتمَّ  يَ لِ ُه  لُّ كُ هَذا  وَحَدَث  اُهم».  ايَ َخطَ ِمْن  ُه  بَ َشْع

ْوم،  النَّ ِمَن  يُوُسُف  اَم  قَ ولَامَّ  َمَعَنا».  الله  أَي  اْسُمُه عاّمنوئيل،  ْدَعى  ويُ ًنا،  ابْ ُد  وتَلِ تَْحِمُل 

ُه يَُسوع. ًنا، وَسامَّ َدِت ابْ َولَ َها، فَ ْعرِفْ ْم يَ اَم أََمرَُه َمالُك الرَبِّ وأََخَذ اْمرَأَتَُه. ولَ َعَل كَ فَ

 بعُض األفكاِر للتأّمِل

(كتابة الشاَمس مارون شمعون)

قّدم متى لجمهوره اليهودّي يسوع باسم عاّمنوئيل "الله معنا" (١: ١٨-٢٥) وملك اليهود (٢: 

ز  ١-١٠) وابن الله (٢: ١٣– ١٥) ورّب العهد (٢: ١٦-١٨) والعبد املتألّم (٢: ١٩-٢٣). سوف نركّ

عىل الجانب األوّل لهويّة يسوع - إنّه تحقيق أشعيا ٧:١٤، عاّمنوئيل.

أنَّ "يسوع" هو اسم  أنّه يف حني  يوضح متى  الله مع شعب عهده:  ابن  اتّحد  بالتجّسد،  ܀ 
والدته، فإنَّ عاّمنوئيل هو واقعه الوجودّي. بينام يف العهد القديم، ظهر عاّمنوئيل بروح الله 

يف مكان (أورشليم) أو يف يشء (خيمة االجتامع)، يتجّىل حضور الله اآلن يف طفٍل وُلَِد يف 

ا يف العهد القديم - سكَن روُح اللِه مع إرسائيل –  تً بيَت لحم. يف الواقعِ، ما كان عابرًا ومؤقّ

ا. ا وأبديًّ أصبَح اآلن دامئً

اقط.  ِة جمعاء: تألَّم يف العامل السَّ ا لجسِد البرشيّ ًه ܀ بالتجّسد، أخَذ ابُن اللِه جسًدا مشاب
ومع ذلك، مل يرْث طبيعًة فاسدًة (رو ٥، ١٢، ١٨-١٩). لقد كان إنسانًا جديًدا - إلًها كامًال، 

ِة اللِه  إنسانًا كامًال. كان وما زال وسيظلُّ عاّمنوئيل إىل األبد. إّن والدة املسيح هي عالمٌة ملحبّ

املتناغمِة لإلنساِن، ومرشوُع اللِه لرفعِ الخاطئ إىل ذروة املجد من خالل يسوع.

܀ بالتجّسد، أخىل ابن الله ذاته متواضًعا: إّن الوعد بالعاّمنوئيل يتكلّل بوعٍد بأمٍّ عذراء. 
ٍس يأيت أيًضا ليسكَن يف صحبة  وهذا تذكري بأنَّ الله الذي يعيُش يف مكاٍن مرتفعٍ ومقدَّ

املتواضعني.

ذي اقرتب يف شخص يسوع املسيح. نرجو أن نعبد الله الّ

فرتة صمت وتأّمل (...)
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٧ أحد الَبيان ِلُيوُسف

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 (...)

بَتَّ الَحِقيَقَة  ا يتضوَُّع يف املَسُكونَة، يا َمْن أَزَلَت الَحريََة ِمْن قَلِب يُوُسَف َوأَث يًّ ا ذكِ يا َعرفً

يَك املَجَد مَن اآلَن  ا َوأَرِْح أَموتَنا، لُِنصِعَد إلَ ُفوَسَن ْل َصالتََنا، َوأَبِهج نُ ِل َمريَم، إقبَ َعن َحبَ

وإىل األبد.                                                  (صالة �ساء أحد ابليان يلوسف، صالة املؤمن – ١ )

ترتيلة الختام
أراَك إلِهي

لِبي َسناْك، قَ َعتُه يَداْك، فأُنِشُد فيَك الُهَدى يا إلهي َومَيألُ  ا َصَن ܀ أراَك إلهي أراك مِبَ

إلهي، أراَك إلهي أراْك مِبا َصَنعتُه يَداَك إلهي، أراَك إلِهي أراك.

وَق الُغُصوْن، وِن األَزاِهريِ فَ لَ ِب ُنوِر الصباِح الَحُنوْن  ِب ܀ أراَك 

َقلِب الُسُكون. ِب يَك  لِّ َصوٍب وأُصِغي إلَ َوأَسَمُع َصوتَك يف كُ

إلهي، أراَك إلهي أراْك مِبا َصَنعتُه يَداَك إلهي، أراَك إلِهي أراك.

يَُسوْع ِفيَها َجامَل  أُبِرصُ  فَ ِبُكلِّ الُربوْع  ُع َعيِني  تِّ أَُم ܀ 

َقى والُخُشوع. التُ ِيفَّ  بَعُث  تَ فَ نَفِيس  تَغُمُر  اِديَّ  فَ ُة  َمَحبَّ

إلهي، أراَك إلهي أراْك مِبا َصَنعتُه يَداَك إلهي، أراَك إلِهي أراك.


