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وقفة روحّية أسبوعّية من تحضير أبرشّية أنطلياس المارونّية

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

وقُلوَب  الكنيسة  َمَألَت  من  يا  املسيح،  يسوع  نا  ربَّ يا 

َنا أن        ِة الله، َهْب لَ املُؤمنني بروح القداسِة والحكمِة وَمخافَ

َنا،  وِب لُ ة يف قُ قِبَل، نَظرَي الَعذراِء والرسل، عطاياك اإللهيَّ نَستَ

وس، اآلن وإىل األبد.  ِدين اسَمَك الُقدُّ َك املَزاِمري فَرِحني، ُمَمجِّ نِشَد لَ ونُ

(من صالة �ساء األحد يف زمن العنرصة، اجلزء األّول – الفرض األنطو�)

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

اَك نَشُكُر من أجِل َمجِدَك الَعِظيم. د، إيّ اَك مُنَجِّ َك نَسُجد، إيّ اَك نُبارِك، لَ اَك نَُسبِّح، إيّ ܀ إيّ

َنا، أيُّها الربُّ  ُه اآلُب الضاِبُط الُكّل، إلُه آبائِ ُك الّساموّي، اللَّ ܀ أَيُّها الربُّ الخالِق، أيُّها املَلِ

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

َة العالَم، إرَحْمَنا! ُه، أَيُّها الحاِمُل َخِطيئَ َمتَ لِ ِه وَكَ ه، يا ابَن اللَّ ܀ أَيُّها الرَّبُّ اإلله، ويا َحَمَل اللَّ

ْل تََرضَُّعَنا! ينا وَاقبَ َة العالَم، أَِصْخ إلَ ܀ أَيُّها الحاِمُل َخِطيئَ

يِه، إغِفْر وَارَحْمَنا! ܀ أَيُّها الجالُِس باملَجِد َعْن مَيِنِي أَِب

ِه  وس، أَنَت وَْحَدَك الرَّبُّ يَُسوُع املَِسيح، َمَع الرُّوِح الُقُدْس، لَِمجِد اللَّ ܀ ألنََّك أَنَت وَحَدَك قُدُّ

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

١

ترتيلة األحد
(لحن طَُبيْك ِعدتُا  – طُوىب لِك يا كَِنيَسة اإلميان)

اَن الرُْسُل َمجُموِعنْي ْة كَ يف العليَّ

وا الّروَح وَعَد فاِدينا األمنْي لُ قِب يَك يَستَ

َحلَّ يف ُروِح األطهاْر ِمثَْل أَلُسٍن ِمْن ناْر

بِشريِ بالِكلَمْة لَّ ِحكَمْة للتَ ُهم كُ  َمالَّ

ِة األرسارْ! يَّ لِّ األقطاْر ِمْن ِعلِّ وا يف كُ افُ طَ

܀܀܀

ْك يا رّب، ِمْلَء الِعزِّ والُسلطاْن إملِ

ْب َمبدا الَخريِ والرِضواْن واسُكْب ُروَحَك األطيَ

نِز الُحبِّ املِْدرَاْر التالميِذ األَخياْر ِمْن كَ كَ

يَم الحقِّ املُِبنْي لَّ املُحتاِجنْي تَعلِ نُعِطي كُ

ا التأِييْد! َن ا َهبْ َن نَِبي عاملًا جديْد، َربَّ

(من صالة صباح األحد يف زمن العنرصة، اجلزء األّول – الفرض األنطو�)

المزمور ١٩
ُن  يُعلِ هاِر  لِلنَّ هاُر  النَّ ܀  يَداه.  ا َصَنَعت  ُد يُخِربُ مِبَ ْجِد الله والَجلَ ُث مِبَ َمواُت تُحدِّ ܀ السَّ

بل يف  ܀  األَنام  يَسَمُعه  َصوٌت  َحديٌث وال كَالم وال  ܀ ال  يُذيُع خَربَه.  يل  لَّ لِ يُل  واللَّ أَمرَه 

َخيمًة  نََصَب  مِس  لِلشَّ ُهناَك  نة.  يِّ بَ يا  نْ الدُّ أَقايص  إِىل  باِرزة وكَلامٌت  ها ُسطوٌر  لِّ األرِض كُ

امَء  ِهُج يف َعْدِوها. ܀ ِمن أَقايص السَّ تَبتَ اِر  ܀ وهي كالَعريِس الخارِِج ِمن ِخدرِه وكالجبَّ

ُخروُجها وإِىل أَقاصيها َمدارُها ܀ والَيشَء يف مأَمٍن ِمن َحرَها.

ُل البَسيط. ܀ أَواِمُر الرَّبِّ  ْفَس َشهادُة الرَّبِّ صاِدقٌة تَُعقِّ ٌة تُنِعُش النَّ ܀ َرشيَعُة الرَّبِّ كاِملَ

ُت  تَثبُ ܀ مخافُة الرَّبِّ طاِهرٌَة  تُنرُي الُعيون.  ٌة  يَ ُة الرَّبِّ صاِف تَُفرُِّح الُقلوب َوِصيَّ قيمٌة  ُمستَ

أَخلَِص  وِمن  َهِب  الذَّ ِمَن  أَشهى  هي  ܀  واء.  السَّ عىل  وَعْدٌل  َحقٌّ  الرَّبِّ  وأَْحكاُم  لِألَبُد 

ِحْفِظها  ويف  ِبها  نرُي  يَستَ أَيًضا  وَعبُدَك  ܀  هاد  الشِّ قَطِر  وِمن  الَعَسِل  ِمَن  وأَْحىل  اإلِبْريز 

الِكربياِء  ِمَن  واْحَفْظ  ܀  ْرين.  هِّ طَ الَخفايا  ِمَن  ه؟  زَالَّتِ بنُي  تَ يَ الَّذي  َمِن  ܀  َعظيم.  ثَواٌب 

ُكْن  تَ لِ ܀  رًا.  هَّ ُمطَ َعظيمٍة  ٍة  َمعِصيَ وِمن  كاِمالً  أَكوُن  ٍذ  ِئ حيَن عَيلَّ  َط  َسلَّ تَتَ فال  َعبَدَك 

. ܀ املجُد لآلِب واالبِن  َديَك أَيُّها الرَّبُّ َصخَريت وفاِديَّ ًة لَ لْبي َمرِضيَّ أَقواُل فَمي وَخواِطُر قَ

وِح الُقُدِس، ِمَن اآلَن وإىل أبِد اآلِبِدين. آمني. والرُّ

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

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

ِمْن رسالة اليوم (١قور ٢/ ١-١٠)

ئَالَّ  ُربَْهاِن الُروِح َوالُقْدرَة، لِ ْل ِب َناع، بَ ِحْكَمِة واإلِقْ اَمِت الْ ُكْن كَالِمي َوتَبِْشريي ِبَكلِ ْم يَ "لَ

ِبالِحْكَمِة  ْنِطُق  نَ ا  َن أَنَّ َغرْيَ  الله.  ْدرَِة  قُ ْل َعىل  بَ الَناس،  ِحْكَمِة  ا َعىل  امِئً قَ انُُكم  إِمْيَ يَُكوَن 

ِذيَن  الَّ الَدْهِر  هَذا  ُرؤََساِء  ِبِحْكَمِة  وال  الَدْهر،  هَذا  ِبِحْكَمِة  ال  ولِكْن  الَكاِملني،  نْيَ  بَ

َل  بْ َدَها قَ َحدَّ َق الله فَ ْنِطُق ِبِرسِّ ِحْكَمِة اللِه املَْحُجوبَة، الَّتي َسبَ ْل نَ َمِصريُُهم إِىل الزََّوال. بَ

َمْجِدنَا."  لِ الُدُهوِر 

     
            
           

  

َ العالََم بالَْحياة يِس يوحّنا الَّذي بَرشَّ ِمْن إِنجيِل َربِّنا يَسوَع املَِسيح للقدِّ
(يو ١٤/ ٢١-٢٧) 

أيَِب،  ُه  ِحبُّ يُ ِني  ِحبُّ يُ وَمْن  ِني.  ِحبُّ يُ الَّذي  ُهَو  َها،  ْحَفظُ ويَ َوَصايَاي  ِه  َديْ لَ انَْت  كَ «َمْن 

َحتَّى  َماذَا َجرَى  «يَارَّب،  ذَاَك اإلِْسَخريُوِطّي:  ُهوذَا، ال  يَ ُه  لَ اَل  قَ ذَايِت».  ُه  لَ ُر  ِه ُه وأُظْ أُِحبُّ ا  وأَنَ

وأيَِب  َمِتي،  لِ كَ ْحَفُظ  يَ ِني  ِحبُّ يُ «َمْن  ُه:  لَ اَل  وقَ يَُسوُع  أََجاَب  لِلَعالَم؟».  َنا، ال  لَ ذَاتَك  ِهَر  تُظْ

َمُة  والَكلِ َمِتي.  لِ كَ ْحَفُظ  يَ ال  ِني  ِحبُّ يُ ال  َمْن  َمْنزِالً.  ا  َن لَ ْجَعُل  نَ َدُه  وِعْن أيِْت،  نَ ِه  يْ وإِلَ ُه  ِحبُّ يُ

ِني. أَرَْسلَ الَّذي  اآلِب  َمُة  لِ كَ ْل  بَ َمِتي،  لِ كَ َسْت  يْ لَ َها  تَْسَمُعونَ ِتي  الَّ

ُه  لُ لِيط، الُروَح الُقُدس، الَّذي َسرُيِْس م. لِكنَّ الَربَقْ ا ُمِقيٌم ِعْنَدكُ ُكم  ِبهَذا، وأَنَ ْمتُ لَّ كَ

وِدُعُكم،  ُكم. أَلَسالَم أَْستَ ُه لَ تُ لْ م ِبُكلِّ َما قُ رُكُ لَّ َيشء، ويُذَكِّ ُمُكم كُ َعلِّ اآلُب ِباْسِمي، ُهَو يُ

يََخْف!».  ُكم وال  بُ لْ قَ رِْب  يَْضطَ أُْعِطيُكم. ال  ا  أَنَ ُم  الَعالَ ْعِطيِه  يُ اَم  أُْعِطيُكم. ال كَ َسالِمي 

بعُض األفكاِر للتأّمِل

اه  ّل ما قد يُعطينا إيّ َق الربُّ فأعدَّ لنا ما مل يَخطُر عىل قلِب برش، أي أجَمل ِمن كُ ܀ قد َسبَ

ُم أنّها ال تُوازي  نا إذًا ال نزاُل نسعى وراء تقدميات هذا العامل ونحُن نعلَ هذا العامل، فام بالُ

نا نقلق ونخاف من خفايا املستقبل؟ إّن ما أعّده الخالق  ة. وما بالُ عطايا الرَب املجانيَ

ِتِه. لنا سينترص عىل كّل مخطّطاِت البَرش املُغاِيرَة ملشيئَ

ة وصايا  ة، محبّ ا انتَهى؟ دورُنا يكمُن يف املحبّ ܀ إن كاَن اللُه قد أعّده لنا فهل يعني أّن دورَن

نا نحيا إلرضاِء  ا، بل إنّ ا ظاهريًّ ا أو واجبً الله اي إرادته. نحن ال نطبَق مشيئة الله خوفً

السالم  تنبع من  الخوف وهي  تنفي  إنّها  الواجب،  أقوى من  ة  ه. واملحبّ نُحبّ نا  الله ألنّ

الّذي يسكبه الله يف قلوبنا. 

منا. فلنصغِ إىل إرشاداته: ما الرغبُة الّتي كشفها يف ذايت؟ من ُهم  ܀ إّن الروح القدس يعلّ

يف  خاللها  من  يلمسني  الّتي  الصلوات  ما  دريب؟  عىل  وضعهم  الّذين  األشخاص 

الكنيسة؟ لنقّرر أن نستدعي روح الله قبل كّل عمٍل وكالم، فتصبح حياتنا كاملة 

ة بعد أكرث، من دون انفصاٍم بني فكٍر وعمٍل وقوٍل إذ حينها نقتني فكر الله  أكرث، روحيّ

وعمله وكالمه.

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،  تَ َمَحبَّ ا  َن لَ ْر  أَظِه َها.  ِب ونَعَمَل  ة  اإللهيَّ َوصاياَك  نَحَفَظ  أْن  اإلله،  الربُّ  أيُّها  لنا  أَهِّ

َدَك  يُق ِبَك، فننِطَق ِبِرسِّ ِحكَمِتَك املَحُجوبَة، ومُنَجِّ َن تَلِ ًة وَمساكِ َل ُمبارَكَ واجَعلَنا هياكِ

وِس إىل األبد. آمني.                               َحَك ونَشُكرََك مع أبيَك وروِحَك القدُّ َسبِّ ونُ

(من صلوات األحد اثلالث يف زمن العنرصة، اجلزء األّول – الفرض األنطو�)

ترتيلة الختام
܀ الربُّ راعيَّ فال يعوزين يشٌء

الراحة يورُدين. يُقيلني ومياه  يف مراٍع خصيبٍة 

܀ يردُّ نفيس ويَهديني،

ِل الربِّ من أجل اسِمِه. إىل ُسبُ

܀ إيّن، ولو سلكُت يف وادي ظالِل املوت، ال أخاف سوًءا ألنّك معي،

يُعزيانني. وُعكازَُك هام  عصاك 

، ُء أمامي مائدًة تجاَه مضايقيَّ تُهيِّ ܀ 

ٌة. وقد مسحَت رأيس بالُدهِن وكأيس مرويَّ

أيام حيايت، تتبعلِنني جميَع  والرحمة  الجوَدُة  ܀ 

وُسكناَي يف بيِت الربِّ طول األيّام.



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

وقُلوَب  الكنيسة  َمَألَت  من  يا  املسيح،  يسوع  نا  ربَّ يا 

َنا أن        ِة الله، َهْب لَ املُؤمنني بروح القداسِة والحكمِة وَمخافَ

َنا،  وِب لُ ة يف قُ قِبَل، نَظرَي الَعذراِء والرسل، عطاياك اإللهيَّ نَستَ

وس، اآلن وإىل األبد.  ِدين اسَمَك الُقدُّ َك املَزاِمري فَرِحني، ُمَمجِّ نِشَد لَ ونُ

(من صالة �ساء األحد يف زمن العنرصة، اجلزء األّول – الفرض األنطو�)

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

اَك نَشُكُر من أجِل َمجِدَك الَعِظيم. د، إيّ اَك مُنَجِّ َك نَسُجد، إيّ اَك نُبارِك، لَ اَك نَُسبِّح، إيّ ܀ إيّ

َنا، أيُّها الربُّ  ُه اآلُب الضاِبُط الُكّل، إلُه آبائِ ُك الّساموّي، اللَّ ܀ أَيُّها الربُّ الخالِق، أيُّها املَلِ

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

َة العالَم، إرَحْمَنا! ُه، أَيُّها الحاِمُل َخِطيئَ َمتَ لِ ِه وَكَ ه، يا ابَن اللَّ ܀ أَيُّها الرَّبُّ اإلله، ويا َحَمَل اللَّ

ْل تََرضَُّعَنا! ينا وَاقبَ َة العالَم، أَِصْخ إلَ ܀ أَيُّها الحاِمُل َخِطيئَ

يِه، إغِفْر وَارَحْمَنا! ܀ أَيُّها الجالُِس باملَجِد َعْن مَيِنِي أَِب

ِه  وس، أَنَت وَْحَدَك الرَّبُّ يَُسوُع املَِسيح، َمَع الرُّوِح الُقُدْس، لَِمجِد اللَّ ܀ ألنََّك أَنَت وَحَدَك قُدُّ

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

anteliasdiocese.com
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ترتيلة األحد
(لحن طَُبيْك ِعدتُا  – طُوىب لِك يا كَِنيَسة اإلميان)

اَن الرُْسُل َمجُموِعنْي ْة كَ يف العليَّ

وا الّروَح وَعَد فاِدينا األمنْي لُ قِب يَك يَستَ

َحلَّ يف ُروِح األطهاْر ِمثَْل أَلُسٍن ِمْن ناْر

بِشريِ بالِكلَمْة لَّ ِحكَمْة للتَ ُهم كُ  َمالَّ

ِة األرسارْ! يَّ لِّ األقطاْر ِمْن ِعلِّ وا يف كُ افُ طَ

܀܀܀

ْك يا رّب، ِمْلَء الِعزِّ والُسلطاْن إملِ

ْب َمبدا الَخريِ والرِضواْن واسُكْب ُروَحَك األطيَ

نِز الُحبِّ املِْدرَاْر التالميِذ األَخياْر ِمْن كَ كَ

يَم الحقِّ املُِبنْي لَّ املُحتاِجنْي تَعلِ نُعِطي كُ

ا التأِييْد! َن ا َهبْ َن نَِبي عاملًا جديْد، َربَّ

(من صالة صباح األحد يف زمن العنرصة، اجلزء األّول – الفرض األنطو�)

المزمور ١٩
ُن  يُعلِ هاِر  لِلنَّ هاُر  النَّ ܀  يَداه.  ا َصَنَعت  ُد يُخِربُ مِبَ ْجِد الله والَجلَ ُث مِبَ َمواُت تُحدِّ ܀ السَّ

بل يف  ܀  األَنام  يَسَمُعه  َصوٌت  َحديٌث وال كَالم وال  ܀ ال  يُذيُع خَربَه.  يل  لَّ لِ يُل  واللَّ أَمرَه 

َخيمًة  نََصَب  مِس  لِلشَّ ُهناَك  نة.  يِّ بَ يا  نْ الدُّ أَقايص  إِىل  باِرزة وكَلامٌت  ها ُسطوٌر  لِّ األرِض كُ

امَء  ِهُج يف َعْدِوها. ܀ ِمن أَقايص السَّ تَبتَ اِر  ܀ وهي كالَعريِس الخارِِج ِمن ِخدرِه وكالجبَّ

ُخروُجها وإِىل أَقاصيها َمدارُها ܀ والَيشَء يف مأَمٍن ِمن َحرَها.

ُل البَسيط. ܀ أَواِمُر الرَّبِّ  ْفَس َشهادُة الرَّبِّ صاِدقٌة تَُعقِّ ٌة تُنِعُش النَّ ܀ َرشيَعُة الرَّبِّ كاِملَ

ُت  تَثبُ ܀ مخافُة الرَّبِّ طاِهرٌَة  تُنرُي الُعيون.  ٌة  يَ ُة الرَّبِّ صاِف تَُفرُِّح الُقلوب َوِصيَّ قيمٌة  ُمستَ

أَخلَِص  وِمن  َهِب  الذَّ ِمَن  أَشهى  هي  ܀  واء.  السَّ عىل  وَعْدٌل  َحقٌّ  الرَّبِّ  وأَْحكاُم  لِألَبُد 

ِحْفِظها  ويف  ِبها  نرُي  يَستَ أَيًضا  وَعبُدَك  ܀  هاد  الشِّ قَطِر  وِمن  الَعَسِل  ِمَن  وأَْحىل  اإلِبْريز 

الِكربياِء  ِمَن  واْحَفْظ  ܀  ْرين.  هِّ طَ الَخفايا  ِمَن  ه؟  زَالَّتِ بنُي  تَ يَ الَّذي  َمِن  ܀  َعظيم.  ثَواٌب 

ُكْن  تَ لِ ܀  رًا.  هَّ ُمطَ َعظيمٍة  ٍة  َمعِصيَ وِمن  كاِمالً  أَكوُن  ٍذ  ِئ حيَن عَيلَّ  َط  َسلَّ تَتَ فال  َعبَدَك 

. ܀ املجُد لآلِب واالبِن  َديَك أَيُّها الرَّبُّ َصخَريت وفاِديَّ ًة لَ لْبي َمرِضيَّ أَقواُل فَمي وَخواِطُر قَ

وِح الُقُدِس، ِمَن اآلَن وإىل أبِد اآلِبِدين. آمني. والرُّ

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

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

ِمْن رسالة اليوم (١قور ٢/ ١-١٠)

ئَالَّ  ُربَْهاِن الُروِح َوالُقْدرَة، لِ ْل ِب َناع، بَ ِحْكَمِة واإلِقْ اَمِت الْ ُكْن كَالِمي َوتَبِْشريي ِبَكلِ ْم يَ "لَ

ِبالِحْكَمِة  ْنِطُق  نَ ا  َن أَنَّ َغرْيَ  الله.  ْدرَِة  قُ ْل َعىل  بَ الَناس،  ِحْكَمِة  ا َعىل  امِئً قَ انُُكم  إِمْيَ يَُكوَن 

ِذيَن  الَّ الَدْهِر  هَذا  ُرؤََساِء  ِبِحْكَمِة  وال  الَدْهر،  هَذا  ِبِحْكَمِة  ال  ولِكْن  الَكاِملني،  نْيَ  بَ

َل  بْ َدَها قَ َحدَّ َق الله فَ ْنِطُق ِبِرسِّ ِحْكَمِة اللِه املَْحُجوبَة، الَّتي َسبَ ْل نَ َمِصريُُهم إِىل الزََّوال. بَ

َمْجِدنَا."  لِ الُدُهوِر 

     
            
           

  

َ العالََم بالَْحياة يِس يوحّنا الَّذي بَرشَّ ِمْن إِنجيِل َربِّنا يَسوَع املَِسيح للقدِّ
(يو ١٤/ ٢١-٢٧) 

أيَِب،  ُه  ِحبُّ يُ ِني  ِحبُّ يُ وَمْن  ِني.  ِحبُّ يُ الَّذي  ُهَو  َها،  ْحَفظُ ويَ َوَصايَاي  ِه  َديْ لَ انَْت  كَ «َمْن 

َحتَّى  َماذَا َجرَى  «يَارَّب،  ذَاَك اإلِْسَخريُوِطّي:  ُهوذَا، ال  يَ ُه  لَ اَل  قَ ذَايِت».  ُه  لَ ُر  ِه ُه وأُظْ أُِحبُّ ا  وأَنَ

وأيَِب  َمِتي،  لِ كَ ْحَفُظ  يَ ِني  ِحبُّ يُ «َمْن  ُه:  لَ اَل  وقَ يَُسوُع  أََجاَب  لِلَعالَم؟».  َنا، ال  لَ ذَاتَك  ِهَر  تُظْ

َمُة  والَكلِ َمِتي.  لِ كَ ْحَفُظ  يَ ال  ِني  ِحبُّ يُ ال  َمْن  َمْنزِالً.  ا  َن لَ ْجَعُل  نَ َدُه  وِعْن أيِْت،  نَ ِه  يْ وإِلَ ُه  ِحبُّ يُ

ِني. أَرَْسلَ الَّذي  اآلِب  َمُة  لِ كَ ْل  بَ َمِتي،  لِ كَ َسْت  يْ لَ َها  تَْسَمُعونَ ِتي  الَّ

ُه  لُ لِيط، الُروَح الُقُدس، الَّذي َسرُيِْس م. لِكنَّ الَربَقْ ا ُمِقيٌم ِعْنَدكُ ُكم  ِبهَذا، وأَنَ ْمتُ لَّ كَ

وِدُعُكم،  ُكم. أَلَسالَم أَْستَ ُه لَ تُ لْ م ِبُكلِّ َما قُ رُكُ لَّ َيشء، ويُذَكِّ ُمُكم كُ َعلِّ اآلُب ِباْسِمي، ُهَو يُ

يََخْف!».  ُكم وال  بُ لْ قَ رِْب  يَْضطَ أُْعِطيُكم. ال  ا  أَنَ ُم  الَعالَ ْعِطيِه  يُ اَم  أُْعِطيُكم. ال كَ َسالِمي 

بعُض األفكاِر للتأّمِل

اه  ّل ما قد يُعطينا إيّ َق الربُّ فأعدَّ لنا ما مل يَخطُر عىل قلِب برش، أي أجَمل ِمن كُ ܀ قد َسبَ

ُم أنّها ال تُوازي  نا إذًا ال نزاُل نسعى وراء تقدميات هذا العامل ونحُن نعلَ هذا العامل، فام بالُ

نا نقلق ونخاف من خفايا املستقبل؟ إّن ما أعّده الخالق  ة. وما بالُ عطايا الرَب املجانيَ

ِتِه. لنا سينترص عىل كّل مخطّطاِت البَرش املُغاِيرَة ملشيئَ

ة وصايا  ة، محبّ ا انتَهى؟ دورُنا يكمُن يف املحبّ ܀ إن كاَن اللُه قد أعّده لنا فهل يعني أّن دورَن

نا نحيا إلرضاِء  ا، بل إنّ ا ظاهريًّ ا أو واجبً الله اي إرادته. نحن ال نطبَق مشيئة الله خوفً

السالم  تنبع من  الخوف وهي  تنفي  إنّها  الواجب،  أقوى من  ة  ه. واملحبّ نُحبّ نا  الله ألنّ

الّذي يسكبه الله يف قلوبنا. 

منا. فلنصغِ إىل إرشاداته: ما الرغبُة الّتي كشفها يف ذايت؟ من ُهم  ܀ إّن الروح القدس يعلّ

يف  خاللها  من  يلمسني  الّتي  الصلوات  ما  دريب؟  عىل  وضعهم  الّذين  األشخاص 

الكنيسة؟ لنقّرر أن نستدعي روح الله قبل كّل عمٍل وكالم، فتصبح حياتنا كاملة 

ة بعد أكرث، من دون انفصاٍم بني فكٍر وعمٍل وقوٍل إذ حينها نقتني فكر الله  أكرث، روحيّ

وعمله وكالمه.

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،  تَ َمَحبَّ ا  َن لَ ْر  أَظِه َها.  ِب ونَعَمَل  ة  اإللهيَّ َوصاياَك  نَحَفَظ  أْن  اإلله،  الربُّ  أيُّها  لنا  أَهِّ

َدَك  يُق ِبَك، فننِطَق ِبِرسِّ ِحكَمِتَك املَحُجوبَة، ومُنَجِّ َن تَلِ ًة وَمساكِ َل ُمبارَكَ واجَعلَنا هياكِ

وِس إىل األبد. آمني.                               َحَك ونَشُكرََك مع أبيَك وروِحَك القدُّ َسبِّ ونُ

(من صلوات األحد اثلالث يف زمن العنرصة، اجلزء األّول – الفرض األنطو�)

ترتيلة الختام
܀ الربُّ راعيَّ فال يعوزين يشٌء

الراحة يورُدين. يُقيلني ومياه  يف مراٍع خصيبٍة 

܀ يردُّ نفيس ويَهديني،

ِل الربِّ من أجل اسِمِه. إىل ُسبُ

܀ إيّن، ولو سلكُت يف وادي ظالِل املوت، ال أخاف سوًءا ألنّك معي،

يُعزيانني. وُعكازَُك هام  عصاك 

، ُء أمامي مائدًة تجاَه مضايقيَّ تُهيِّ ܀ 

ٌة. وقد مسحَت رأيس بالُدهِن وكأيس مرويَّ

أيام حيايت، تتبعلِنني جميَع  والرحمة  الجوَدُة  ܀ 

وُسكناَي يف بيِت الربِّ طول األيّام.



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

وقُلوَب  الكنيسة  َمَألَت  من  يا  املسيح،  يسوع  نا  ربَّ يا 

َنا أن        ِة الله، َهْب لَ املُؤمنني بروح القداسِة والحكمِة وَمخافَ

َنا،  وِب لُ ة يف قُ قِبَل، نَظرَي الَعذراِء والرسل، عطاياك اإللهيَّ نَستَ

وس، اآلن وإىل األبد.  ِدين اسَمَك الُقدُّ َك املَزاِمري فَرِحني، ُمَمجِّ نِشَد لَ ونُ

(من صالة �ساء األحد يف زمن العنرصة، اجلزء األّول – الفرض األنطو�)

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

اَك نَشُكُر من أجِل َمجِدَك الَعِظيم. د، إيّ اَك مُنَجِّ َك نَسُجد، إيّ اَك نُبارِك، لَ اَك نَُسبِّح، إيّ ܀ إيّ

َنا، أيُّها الربُّ  ُه اآلُب الضاِبُط الُكّل، إلُه آبائِ ُك الّساموّي، اللَّ ܀ أَيُّها الربُّ الخالِق، أيُّها املَلِ

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

َة العالَم، إرَحْمَنا! ُه، أَيُّها الحاِمُل َخِطيئَ َمتَ لِ ِه وَكَ ه، يا ابَن اللَّ ܀ أَيُّها الرَّبُّ اإلله، ويا َحَمَل اللَّ

ْل تََرضَُّعَنا! ينا وَاقبَ َة العالَم، أَِصْخ إلَ ܀ أَيُّها الحاِمُل َخِطيئَ

يِه، إغِفْر وَارَحْمَنا! ܀ أَيُّها الجالُِس باملَجِد َعْن مَيِنِي أَِب

ِه  وس، أَنَت وَْحَدَك الرَّبُّ يَُسوُع املَِسيح، َمَع الرُّوِح الُقُدْس، لَِمجِد اللَّ ܀ ألنََّك أَنَت وَحَدَك قُدُّ

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

anteliasdiocese.com

٣

ترتيلة األحد
(لحن طَُبيْك ِعدتُا  – طُوىب لِك يا كَِنيَسة اإلميان)

اَن الرُْسُل َمجُموِعنْي ْة كَ يف العليَّ

وا الّروَح وَعَد فاِدينا األمنْي لُ قِب يَك يَستَ

َحلَّ يف ُروِح األطهاْر ِمثَْل أَلُسٍن ِمْن ناْر

بِشريِ بالِكلَمْة لَّ ِحكَمْة للتَ ُهم كُ  َمالَّ

ِة األرسارْ! يَّ لِّ األقطاْر ِمْن ِعلِّ وا يف كُ افُ طَ

܀܀܀

ْك يا رّب، ِمْلَء الِعزِّ والُسلطاْن إملِ

ْب َمبدا الَخريِ والرِضواْن واسُكْب ُروَحَك األطيَ

نِز الُحبِّ املِْدرَاْر التالميِذ األَخياْر ِمْن كَ كَ

يَم الحقِّ املُِبنْي لَّ املُحتاِجنْي تَعلِ نُعِطي كُ

ا التأِييْد! َن ا َهبْ َن نَِبي عاملًا جديْد، َربَّ

(من صالة صباح األحد يف زمن العنرصة، اجلزء األّول – الفرض األنطو�)

المزمور ١٩
ُن  يُعلِ هاِر  لِلنَّ هاُر  النَّ ܀  يَداه.  ا َصَنَعت  ُد يُخِربُ مِبَ ْجِد الله والَجلَ ُث مِبَ َمواُت تُحدِّ ܀ السَّ

بل يف  ܀  األَنام  يَسَمُعه  َصوٌت  َحديٌث وال كَالم وال  ܀ ال  يُذيُع خَربَه.  يل  لَّ لِ يُل  واللَّ أَمرَه 

َخيمًة  نََصَب  مِس  لِلشَّ ُهناَك  نة.  يِّ بَ يا  نْ الدُّ أَقايص  إِىل  باِرزة وكَلامٌت  ها ُسطوٌر  لِّ األرِض كُ

امَء  ِهُج يف َعْدِوها. ܀ ِمن أَقايص السَّ تَبتَ اِر  ܀ وهي كالَعريِس الخارِِج ِمن ِخدرِه وكالجبَّ

ُخروُجها وإِىل أَقاصيها َمدارُها ܀ والَيشَء يف مأَمٍن ِمن َحرَها.

ُل البَسيط. ܀ أَواِمُر الرَّبِّ  ْفَس َشهادُة الرَّبِّ صاِدقٌة تَُعقِّ ٌة تُنِعُش النَّ ܀ َرشيَعُة الرَّبِّ كاِملَ

ُت  تَثبُ ܀ مخافُة الرَّبِّ طاِهرٌَة  تُنرُي الُعيون.  ٌة  يَ ُة الرَّبِّ صاِف تَُفرُِّح الُقلوب َوِصيَّ قيمٌة  ُمستَ

أَخلَِص  وِمن  َهِب  الذَّ ِمَن  أَشهى  هي  ܀  واء.  السَّ عىل  وَعْدٌل  َحقٌّ  الرَّبِّ  وأَْحكاُم  لِألَبُد 

ِحْفِظها  ويف  ِبها  نرُي  يَستَ أَيًضا  وَعبُدَك  ܀  هاد  الشِّ قَطِر  وِمن  الَعَسِل  ِمَن  وأَْحىل  اإلِبْريز 

الِكربياِء  ِمَن  واْحَفْظ  ܀  ْرين.  هِّ طَ الَخفايا  ِمَن  ه؟  زَالَّتِ بنُي  تَ يَ الَّذي  َمِن  ܀  َعظيم.  ثَواٌب 

ُكْن  تَ لِ ܀  رًا.  هَّ ُمطَ َعظيمٍة  ٍة  َمعِصيَ وِمن  كاِمالً  أَكوُن  ٍذ  ِئ حيَن عَيلَّ  َط  َسلَّ تَتَ فال  َعبَدَك 

. ܀ املجُد لآلِب واالبِن  َديَك أَيُّها الرَّبُّ َصخَريت وفاِديَّ ًة لَ لْبي َمرِضيَّ أَقواُل فَمي وَخواِطُر قَ

وِح الُقُدِس، ِمَن اآلَن وإىل أبِد اآلِبِدين. آمني. والرُّ

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

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

ِمْن رسالة اليوم (١قور ٢/ ١-١٠)

ئَالَّ  ُربَْهاِن الُروِح َوالُقْدرَة، لِ ْل ِب َناع، بَ ِحْكَمِة واإلِقْ اَمِت الْ ُكْن كَالِمي َوتَبِْشريي ِبَكلِ ْم يَ "لَ

ِبالِحْكَمِة  ْنِطُق  نَ ا  َن أَنَّ َغرْيَ  الله.  ْدرَِة  قُ ْل َعىل  بَ الَناس،  ِحْكَمِة  ا َعىل  امِئً قَ انُُكم  إِمْيَ يَُكوَن 

ِذيَن  الَّ الَدْهِر  هَذا  ُرؤََساِء  ِبِحْكَمِة  وال  الَدْهر،  هَذا  ِبِحْكَمِة  ال  ولِكْن  الَكاِملني،  نْيَ  بَ

َل  بْ َدَها قَ َحدَّ َق الله فَ ْنِطُق ِبِرسِّ ِحْكَمِة اللِه املَْحُجوبَة، الَّتي َسبَ ْل نَ َمِصريُُهم إِىل الزََّوال. بَ

َمْجِدنَا."  لِ الُدُهوِر 

     
            
           

  

َ العالََم بالَْحياة يِس يوحّنا الَّذي بَرشَّ ِمْن إِنجيِل َربِّنا يَسوَع املَِسيح للقدِّ
(يو ١٤/ ٢١-٢٧) 

أيَِب،  ُه  ِحبُّ يُ ِني  ِحبُّ يُ وَمْن  ِني.  ِحبُّ يُ الَّذي  ُهَو  َها،  ْحَفظُ ويَ َوَصايَاي  ِه  َديْ لَ انَْت  كَ «َمْن 

َحتَّى  َماذَا َجرَى  «يَارَّب،  ذَاَك اإلِْسَخريُوِطّي:  ُهوذَا، ال  يَ ُه  لَ اَل  قَ ذَايِت».  ُه  لَ ُر  ِه ُه وأُظْ أُِحبُّ ا  وأَنَ

وأيَِب  َمِتي،  لِ كَ ْحَفُظ  يَ ِني  ِحبُّ يُ «َمْن  ُه:  لَ اَل  وقَ يَُسوُع  أََجاَب  لِلَعالَم؟».  َنا، ال  لَ ذَاتَك  ِهَر  تُظْ

َمُة  والَكلِ َمِتي.  لِ كَ ْحَفُظ  يَ ال  ِني  ِحبُّ يُ ال  َمْن  َمْنزِالً.  ا  َن لَ ْجَعُل  نَ َدُه  وِعْن أيِْت،  نَ ِه  يْ وإِلَ ُه  ِحبُّ يُ

ِني. أَرَْسلَ الَّذي  اآلِب  َمُة  لِ كَ ْل  بَ َمِتي،  لِ كَ َسْت  يْ لَ َها  تَْسَمُعونَ ِتي  الَّ

ُه  لُ لِيط، الُروَح الُقُدس، الَّذي َسرُيِْس م. لِكنَّ الَربَقْ ا ُمِقيٌم ِعْنَدكُ ُكم  ِبهَذا، وأَنَ ْمتُ لَّ كَ

وِدُعُكم،  ُكم. أَلَسالَم أَْستَ ُه لَ تُ لْ م ِبُكلِّ َما قُ رُكُ لَّ َيشء، ويُذَكِّ ُمُكم كُ َعلِّ اآلُب ِباْسِمي، ُهَو يُ

يََخْف!».  ُكم وال  بُ لْ قَ رِْب  يَْضطَ أُْعِطيُكم. ال  ا  أَنَ ُم  الَعالَ ْعِطيِه  يُ اَم  أُْعِطيُكم. ال كَ َسالِمي 

بعُض األفكاِر للتأّمِل

اه  ّل ما قد يُعطينا إيّ َق الربُّ فأعدَّ لنا ما مل يَخطُر عىل قلِب برش، أي أجَمل ِمن كُ ܀ قد َسبَ

ُم أنّها ال تُوازي  نا إذًا ال نزاُل نسعى وراء تقدميات هذا العامل ونحُن نعلَ هذا العامل، فام بالُ

نا نقلق ونخاف من خفايا املستقبل؟ إّن ما أعّده الخالق  ة. وما بالُ عطايا الرَب املجانيَ

ِتِه. لنا سينترص عىل كّل مخطّطاِت البَرش املُغاِيرَة ملشيئَ

ة وصايا  ة، محبّ ا انتَهى؟ دورُنا يكمُن يف املحبّ ܀ إن كاَن اللُه قد أعّده لنا فهل يعني أّن دورَن

نا نحيا إلرضاِء  ا، بل إنّ ا ظاهريًّ ا أو واجبً الله اي إرادته. نحن ال نطبَق مشيئة الله خوفً

السالم  تنبع من  الخوف وهي  تنفي  إنّها  الواجب،  أقوى من  ة  ه. واملحبّ نُحبّ نا  الله ألنّ

الّذي يسكبه الله يف قلوبنا. 

منا. فلنصغِ إىل إرشاداته: ما الرغبُة الّتي كشفها يف ذايت؟ من ُهم  ܀ إّن الروح القدس يعلّ

يف  خاللها  من  يلمسني  الّتي  الصلوات  ما  دريب؟  عىل  وضعهم  الّذين  األشخاص 

الكنيسة؟ لنقّرر أن نستدعي روح الله قبل كّل عمٍل وكالم، فتصبح حياتنا كاملة 

ة بعد أكرث، من دون انفصاٍم بني فكٍر وعمٍل وقوٍل إذ حينها نقتني فكر الله  أكرث، روحيّ

وعمله وكالمه.

فرتة صمت وتأّمل (...)

األحد الثالث من زمن العنصرة: الّروح ُيعّلم

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،  تَ َمَحبَّ ا  َن لَ ْر  أَظِه َها.  ِب ونَعَمَل  ة  اإللهيَّ َوصاياَك  نَحَفَظ  أْن  اإلله،  الربُّ  أيُّها  لنا  أَهِّ

َدَك  يُق ِبَك، فننِطَق ِبِرسِّ ِحكَمِتَك املَحُجوبَة، ومُنَجِّ َن تَلِ ًة وَمساكِ َل ُمبارَكَ واجَعلَنا هياكِ

وِس إىل األبد. آمني.                               َحَك ونَشُكرََك مع أبيَك وروِحَك القدُّ َسبِّ ونُ

(من صلوات األحد اثلالث يف زمن العنرصة، اجلزء األّول – الفرض األنطو�)

ترتيلة الختام
܀ الربُّ راعيَّ فال يعوزين يشٌء

الراحة يورُدين. يُقيلني ومياه  يف مراٍع خصيبٍة 

܀ يردُّ نفيس ويَهديني،

ِل الربِّ من أجل اسِمِه. إىل ُسبُ

܀ إيّن، ولو سلكُت يف وادي ظالِل املوت، ال أخاف سوًءا ألنّك معي،

يُعزيانني. وُعكازَُك هام  عصاك 

، ُء أمامي مائدًة تجاَه مضايقيَّ تُهيِّ ܀ 

ٌة. وقد مسحَت رأيس بالُدهِن وكأيس مرويَّ

أيام حيايت، تتبعلِنني جميَع  والرحمة  الجوَدُة  ܀ 

وُسكناَي يف بيِت الربِّ طول األيّام.



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

وقُلوَب  الكنيسة  َمَألَت  من  يا  املسيح،  يسوع  نا  ربَّ يا 

َنا أن        ِة الله، َهْب لَ املُؤمنني بروح القداسِة والحكمِة وَمخافَ

َنا،  وِب لُ ة يف قُ قِبَل، نَظرَي الَعذراِء والرسل، عطاياك اإللهيَّ نَستَ

وس، اآلن وإىل األبد.  ِدين اسَمَك الُقدُّ َك املَزاِمري فَرِحني، ُمَمجِّ نِشَد لَ ونُ

(من صالة �ساء األحد يف زمن العنرصة، اجلزء األّول – الفرض األنطو�)

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

اَك نَشُكُر من أجِل َمجِدَك الَعِظيم. د، إيّ اَك مُنَجِّ َك نَسُجد، إيّ اَك نُبارِك، لَ اَك نَُسبِّح، إيّ ܀ إيّ

َنا، أيُّها الربُّ  ُه اآلُب الضاِبُط الُكّل، إلُه آبائِ ُك الّساموّي، اللَّ ܀ أَيُّها الربُّ الخالِق، أيُّها املَلِ

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

َة العالَم، إرَحْمَنا! ُه، أَيُّها الحاِمُل َخِطيئَ َمتَ لِ ِه وَكَ ه، يا ابَن اللَّ ܀ أَيُّها الرَّبُّ اإلله، ويا َحَمَل اللَّ

ْل تََرضَُّعَنا! ينا وَاقبَ َة العالَم، أَِصْخ إلَ ܀ أَيُّها الحاِمُل َخِطيئَ

يِه، إغِفْر وَارَحْمَنا! ܀ أَيُّها الجالُِس باملَجِد َعْن مَيِنِي أَِب

ِه  وس، أَنَت وَْحَدَك الرَّبُّ يَُسوُع املَِسيح، َمَع الرُّوِح الُقُدْس، لَِمجِد اللَّ ܀ ألنََّك أَنَت وَحَدَك قُدُّ

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

anteliasdiocese.com

٤

ترتيلة األحد
(لحن طَُبيْك ِعدتُا  – طُوىب لِك يا كَِنيَسة اإلميان)

اَن الرُْسُل َمجُموِعنْي ْة كَ يف العليَّ

وا الّروَح وَعَد فاِدينا األمنْي لُ قِب يَك يَستَ

َحلَّ يف ُروِح األطهاْر ِمثَْل أَلُسٍن ِمْن ناْر

بِشريِ بالِكلَمْة لَّ ِحكَمْة للتَ ُهم كُ  َمالَّ

ِة األرسارْ! يَّ لِّ األقطاْر ِمْن ِعلِّ وا يف كُ افُ طَ

܀܀܀

ْك يا رّب، ِمْلَء الِعزِّ والُسلطاْن إملِ

ْب َمبدا الَخريِ والرِضواْن واسُكْب ُروَحَك األطيَ

نِز الُحبِّ املِْدرَاْر التالميِذ األَخياْر ِمْن كَ كَ

يَم الحقِّ املُِبنْي لَّ املُحتاِجنْي تَعلِ نُعِطي كُ

ا التأِييْد! َن ا َهبْ َن نَِبي عاملًا جديْد، َربَّ

(من صالة صباح األحد يف زمن العنرصة، اجلزء األّول – الفرض األنطو�)

المزمور ١٩
ُن  يُعلِ هاِر  لِلنَّ هاُر  النَّ ܀  يَداه.  ا َصَنَعت  ُد يُخِربُ مِبَ ْجِد الله والَجلَ ُث مِبَ َمواُت تُحدِّ ܀ السَّ

بل يف  ܀  األَنام  يَسَمُعه  َصوٌت  َحديٌث وال كَالم وال  ܀ ال  يُذيُع خَربَه.  يل  لَّ لِ يُل  واللَّ أَمرَه 

َخيمًة  نََصَب  مِس  لِلشَّ ُهناَك  نة.  يِّ بَ يا  نْ الدُّ أَقايص  إِىل  باِرزة وكَلامٌت  ها ُسطوٌر  لِّ األرِض كُ

امَء  ِهُج يف َعْدِوها. ܀ ِمن أَقايص السَّ تَبتَ اِر  ܀ وهي كالَعريِس الخارِِج ِمن ِخدرِه وكالجبَّ

ُخروُجها وإِىل أَقاصيها َمدارُها ܀ والَيشَء يف مأَمٍن ِمن َحرَها.

ُل البَسيط. ܀ أَواِمُر الرَّبِّ  ْفَس َشهادُة الرَّبِّ صاِدقٌة تَُعقِّ ٌة تُنِعُش النَّ ܀ َرشيَعُة الرَّبِّ كاِملَ

ُت  تَثبُ ܀ مخافُة الرَّبِّ طاِهرٌَة  تُنرُي الُعيون.  ٌة  يَ ُة الرَّبِّ صاِف تَُفرُِّح الُقلوب َوِصيَّ قيمٌة  ُمستَ

أَخلَِص  وِمن  َهِب  الذَّ ِمَن  أَشهى  هي  ܀  واء.  السَّ عىل  وَعْدٌل  َحقٌّ  الرَّبِّ  وأَْحكاُم  لِألَبُد 

ِحْفِظها  ويف  ِبها  نرُي  يَستَ أَيًضا  وَعبُدَك  ܀  هاد  الشِّ قَطِر  وِمن  الَعَسِل  ِمَن  وأَْحىل  اإلِبْريز 

الِكربياِء  ِمَن  واْحَفْظ  ܀  ْرين.  هِّ طَ الَخفايا  ِمَن  ه؟  زَالَّتِ بنُي  تَ يَ الَّذي  َمِن  ܀  َعظيم.  ثَواٌب 

ُكْن  تَ لِ ܀  رًا.  هَّ ُمطَ َعظيمٍة  ٍة  َمعِصيَ وِمن  كاِمالً  أَكوُن  ٍذ  ِئ حيَن عَيلَّ  َط  َسلَّ تَتَ فال  َعبَدَك 

. ܀ املجُد لآلِب واالبِن  َديَك أَيُّها الرَّبُّ َصخَريت وفاِديَّ ًة لَ لْبي َمرِضيَّ أَقواُل فَمي وَخواِطُر قَ

وِح الُقُدِس، ِمَن اآلَن وإىل أبِد اآلِبِدين. آمني. والرُّ

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

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

ِمْن رسالة اليوم (١قور ٢/ ١-١٠)

ئَالَّ  ُربَْهاِن الُروِح َوالُقْدرَة، لِ ْل ِب َناع، بَ ِحْكَمِة واإلِقْ اَمِت الْ ُكْن كَالِمي َوتَبِْشريي ِبَكلِ ْم يَ "لَ

ِبالِحْكَمِة  ْنِطُق  نَ ا  َن أَنَّ َغرْيَ  الله.  ْدرَِة  قُ ْل َعىل  بَ الَناس،  ِحْكَمِة  ا َعىل  امِئً قَ انُُكم  إِمْيَ يَُكوَن 

ِذيَن  الَّ الَدْهِر  هَذا  ُرؤََساِء  ِبِحْكَمِة  وال  الَدْهر،  هَذا  ِبِحْكَمِة  ال  ولِكْن  الَكاِملني،  نْيَ  بَ

َل  بْ َدَها قَ َحدَّ َق الله فَ ْنِطُق ِبِرسِّ ِحْكَمِة اللِه املَْحُجوبَة، الَّتي َسبَ ْل نَ َمِصريُُهم إِىل الزََّوال. بَ

َمْجِدنَا."  لِ الُدُهوِر 

     
            
           

  

َ العالََم بالَْحياة يِس يوحّنا الَّذي بَرشَّ ِمْن إِنجيِل َربِّنا يَسوَع املَِسيح للقدِّ
(يو ١٤/ ٢١-٢٧) 

أيَِب،  ُه  ِحبُّ يُ ِني  ِحبُّ يُ وَمْن  ِني.  ِحبُّ يُ الَّذي  ُهَو  َها،  ْحَفظُ ويَ َوَصايَاي  ِه  َديْ لَ انَْت  كَ «َمْن 

َحتَّى  َماذَا َجرَى  «يَارَّب،  ذَاَك اإلِْسَخريُوِطّي:  ُهوذَا، ال  يَ ُه  لَ اَل  قَ ذَايِت».  ُه  لَ ُر  ِه ُه وأُظْ أُِحبُّ ا  وأَنَ

وأيَِب  َمِتي،  لِ كَ ْحَفُظ  يَ ِني  ِحبُّ يُ «َمْن  ُه:  لَ اَل  وقَ يَُسوُع  أََجاَب  لِلَعالَم؟».  َنا، ال  لَ ذَاتَك  ِهَر  تُظْ

َمُة  والَكلِ َمِتي.  لِ كَ ْحَفُظ  يَ ال  ِني  ِحبُّ يُ ال  َمْن  َمْنزِالً.  ا  َن لَ ْجَعُل  نَ َدُه  وِعْن أيِْت،  نَ ِه  يْ وإِلَ ُه  ِحبُّ يُ

ِني. أَرَْسلَ الَّذي  اآلِب  َمُة  لِ كَ ْل  بَ َمِتي،  لِ كَ َسْت  يْ لَ َها  تَْسَمُعونَ ِتي  الَّ

ُه  لُ لِيط، الُروَح الُقُدس، الَّذي َسرُيِْس م. لِكنَّ الَربَقْ ا ُمِقيٌم ِعْنَدكُ ُكم  ِبهَذا، وأَنَ ْمتُ لَّ كَ

وِدُعُكم،  ُكم. أَلَسالَم أَْستَ ُه لَ تُ لْ م ِبُكلِّ َما قُ رُكُ لَّ َيشء، ويُذَكِّ ُمُكم كُ َعلِّ اآلُب ِباْسِمي، ُهَو يُ

يََخْف!».  ُكم وال  بُ لْ قَ رِْب  يَْضطَ أُْعِطيُكم. ال  ا  أَنَ ُم  الَعالَ ْعِطيِه  يُ اَم  أُْعِطيُكم. ال كَ َسالِمي 

بعُض األفكاِر للتأّمِل

اه  ّل ما قد يُعطينا إيّ َق الربُّ فأعدَّ لنا ما مل يَخطُر عىل قلِب برش، أي أجَمل ِمن كُ ܀ قد َسبَ

ُم أنّها ال تُوازي  نا إذًا ال نزاُل نسعى وراء تقدميات هذا العامل ونحُن نعلَ هذا العامل، فام بالُ

نا نقلق ونخاف من خفايا املستقبل؟ إّن ما أعّده الخالق  ة. وما بالُ عطايا الرَب املجانيَ

ِتِه. لنا سينترص عىل كّل مخطّطاِت البَرش املُغاِيرَة ملشيئَ

ة وصايا  ة، محبّ ا انتَهى؟ دورُنا يكمُن يف املحبّ ܀ إن كاَن اللُه قد أعّده لنا فهل يعني أّن دورَن

نا نحيا إلرضاِء  ا، بل إنّ ا ظاهريًّ ا أو واجبً الله اي إرادته. نحن ال نطبَق مشيئة الله خوفً

السالم  تنبع من  الخوف وهي  تنفي  إنّها  الواجب،  أقوى من  ة  ه. واملحبّ نُحبّ نا  الله ألنّ

الّذي يسكبه الله يف قلوبنا. 

منا. فلنصغِ إىل إرشاداته: ما الرغبُة الّتي كشفها يف ذايت؟ من ُهم  ܀ إّن الروح القدس يعلّ

يف  خاللها  من  يلمسني  الّتي  الصلوات  ما  دريب؟  عىل  وضعهم  الّذين  األشخاص 

الكنيسة؟ لنقّرر أن نستدعي روح الله قبل كّل عمٍل وكالم، فتصبح حياتنا كاملة 

ة بعد أكرث، من دون انفصاٍم بني فكٍر وعمٍل وقوٍل إذ حينها نقتني فكر الله  أكرث، روحيّ

وعمله وكالمه.

فرتة صمت وتأّمل (...)

األحد الثالث من زمن العنصرة: الّروح ُيعّلم

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،  تَ َمَحبَّ ا  َن لَ ْر  أَظِه َها.  ِب ونَعَمَل  ة  اإللهيَّ َوصاياَك  نَحَفَظ  أْن  اإلله،  الربُّ  أيُّها  لنا  أَهِّ

َدَك  يُق ِبَك، فننِطَق ِبِرسِّ ِحكَمِتَك املَحُجوبَة، ومُنَجِّ َن تَلِ ًة وَمساكِ َل ُمبارَكَ واجَعلَنا هياكِ

وِس إىل األبد. آمني.                               َحَك ونَشُكرََك مع أبيَك وروِحَك القدُّ َسبِّ ونُ

(من صلوات األحد اثلالث يف زمن العنرصة، اجلزء األّول – الفرض األنطو�)

ترتيلة الختام
܀ الربُّ راعيَّ فال يعوزين يشٌء

الراحة يورُدين. يُقيلني ومياه  يف مراٍع خصيبٍة 

܀ يردُّ نفيس ويَهديني،

ِل الربِّ من أجل اسِمِه. إىل ُسبُ

܀ إيّن، ولو سلكُت يف وادي ظالِل املوت، ال أخاف سوًءا ألنّك معي،

يُعزيانني. وُعكازَُك هام  عصاك 

، ُء أمامي مائدًة تجاَه مضايقيَّ تُهيِّ ܀ 

ٌة. وقد مسحَت رأيس بالُدهِن وكأيس مرويَّ

أيام حيايت، تتبعلِنني جميَع  والرحمة  الجوَدُة  ܀ 

وُسكناَي يف بيِت الربِّ طول األيّام.



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

وقُلوَب  الكنيسة  َمَألَت  من  يا  املسيح،  يسوع  نا  ربَّ يا 

َنا أن        ِة الله، َهْب لَ املُؤمنني بروح القداسِة والحكمِة وَمخافَ

َنا،  وِب لُ ة يف قُ قِبَل، نَظرَي الَعذراِء والرسل، عطاياك اإللهيَّ نَستَ

وس، اآلن وإىل األبد.  ِدين اسَمَك الُقدُّ َك املَزاِمري فَرِحني، ُمَمجِّ نِشَد لَ ونُ

(من صالة �ساء األحد يف زمن العنرصة، اجلزء األّول – الفرض األنطو�)

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

اَك نَشُكُر من أجِل َمجِدَك الَعِظيم. د، إيّ اَك مُنَجِّ َك نَسُجد، إيّ اَك نُبارِك، لَ اَك نَُسبِّح، إيّ ܀ إيّ

َنا، أيُّها الربُّ  ُه اآلُب الضاِبُط الُكّل، إلُه آبائِ ُك الّساموّي، اللَّ ܀ أَيُّها الربُّ الخالِق، أيُّها املَلِ

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

َة العالَم، إرَحْمَنا! ُه، أَيُّها الحاِمُل َخِطيئَ َمتَ لِ ِه وَكَ ه، يا ابَن اللَّ ܀ أَيُّها الرَّبُّ اإلله، ويا َحَمَل اللَّ

ْل تََرضَُّعَنا! ينا وَاقبَ َة العالَم، أَِصْخ إلَ ܀ أَيُّها الحاِمُل َخِطيئَ

يِه، إغِفْر وَارَحْمَنا! ܀ أَيُّها الجالُِس باملَجِد َعْن مَيِنِي أَِب

ِه  وس، أَنَت وَْحَدَك الرَّبُّ يَُسوُع املَِسيح، َمَع الرُّوِح الُقُدْس، لَِمجِد اللَّ ܀ ألنََّك أَنَت وَحَدَك قُدُّ

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

ترتيلة األحد
(لحن طَُبيْك ِعدتُا  – طُوىب لِك يا كَِنيَسة اإلميان)

اَن الرُْسُل َمجُموِعنْي ْة كَ يف العليَّ

وا الّروَح وَعَد فاِدينا األمنْي لُ قِب يَك يَستَ

َحلَّ يف ُروِح األطهاْر ِمثَْل أَلُسٍن ِمْن ناْر

بِشريِ بالِكلَمْة لَّ ِحكَمْة للتَ ُهم كُ  َمالَّ

ِة األرسارْ! يَّ لِّ األقطاْر ِمْن ِعلِّ وا يف كُ افُ طَ

܀܀܀

ْك يا رّب، ِمْلَء الِعزِّ والُسلطاْن إملِ

ْب َمبدا الَخريِ والرِضواْن واسُكْب ُروَحَك األطيَ

نِز الُحبِّ املِْدرَاْر التالميِذ األَخياْر ِمْن كَ كَ

يَم الحقِّ املُِبنْي لَّ املُحتاِجنْي تَعلِ نُعِطي كُ

ا التأِييْد! َن ا َهبْ َن نَِبي عاملًا جديْد، َربَّ

(من صالة صباح األحد يف زمن العنرصة، اجلزء األّول – الفرض األنطو�)

المزمور ١٩
ُن  يُعلِ هاِر  لِلنَّ هاُر  النَّ ܀  يَداه.  ا َصَنَعت  ُد يُخِربُ مِبَ ْجِد الله والَجلَ ُث مِبَ َمواُت تُحدِّ ܀ السَّ

بل يف  ܀  األَنام  يَسَمُعه  َصوٌت  َحديٌث وال كَالم وال  ܀ ال  يُذيُع خَربَه.  يل  لَّ لِ يُل  واللَّ أَمرَه 

َخيمًة  نََصَب  مِس  لِلشَّ ُهناَك  نة.  يِّ بَ يا  نْ الدُّ أَقايص  إِىل  باِرزة وكَلامٌت  ها ُسطوٌر  لِّ األرِض كُ

امَء  ِهُج يف َعْدِوها. ܀ ِمن أَقايص السَّ تَبتَ اِر  ܀ وهي كالَعريِس الخارِِج ِمن ِخدرِه وكالجبَّ

ُخروُجها وإِىل أَقاصيها َمدارُها ܀ والَيشَء يف مأَمٍن ِمن َحرَها.

ُل البَسيط. ܀ أَواِمُر الرَّبِّ  ْفَس َشهادُة الرَّبِّ صاِدقٌة تَُعقِّ ٌة تُنِعُش النَّ ܀ َرشيَعُة الرَّبِّ كاِملَ

ُت  تَثبُ ܀ مخافُة الرَّبِّ طاِهرٌَة  تُنرُي الُعيون.  ٌة  يَ ُة الرَّبِّ صاِف تَُفرُِّح الُقلوب َوِصيَّ قيمٌة  ُمستَ

أَخلَِص  وِمن  َهِب  الذَّ ِمَن  أَشهى  هي  ܀  واء.  السَّ عىل  وَعْدٌل  َحقٌّ  الرَّبِّ  وأَْحكاُم  لِألَبُد 

ِحْفِظها  ويف  ِبها  نرُي  يَستَ أَيًضا  وَعبُدَك  ܀  هاد  الشِّ قَطِر  وِمن  الَعَسِل  ِمَن  وأَْحىل  اإلِبْريز 

الِكربياِء  ِمَن  واْحَفْظ  ܀  ْرين.  هِّ طَ الَخفايا  ِمَن  ه؟  زَالَّتِ بنُي  تَ يَ الَّذي  َمِن  ܀  َعظيم.  ثَواٌب 

ُكْن  تَ لِ ܀  رًا.  هَّ ُمطَ َعظيمٍة  ٍة  َمعِصيَ وِمن  كاِمالً  أَكوُن  ٍذ  ِئ حيَن عَيلَّ  َط  َسلَّ تَتَ فال  َعبَدَك 

. ܀ املجُد لآلِب واالبِن  َديَك أَيُّها الرَّبُّ َصخَريت وفاِديَّ ًة لَ لْبي َمرِضيَّ أَقواُل فَمي وَخواِطُر قَ

وِح الُقُدِس، ِمَن اآلَن وإىل أبِد اآلِبِدين. آمني. والرُّ

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

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

ِمْن رسالة اليوم (١قور ٢/ ١-١٠)

ئَالَّ  ُربَْهاِن الُروِح َوالُقْدرَة، لِ ْل ِب َناع، بَ ِحْكَمِة واإلِقْ اَمِت الْ ُكْن كَالِمي َوتَبِْشريي ِبَكلِ ْم يَ "لَ

ِبالِحْكَمِة  ْنِطُق  نَ ا  َن أَنَّ َغرْيَ  الله.  ْدرَِة  قُ ْل َعىل  بَ الَناس،  ِحْكَمِة  ا َعىل  امِئً قَ انُُكم  إِمْيَ يَُكوَن 

ِذيَن  الَّ الَدْهِر  هَذا  ُرؤََساِء  ِبِحْكَمِة  وال  الَدْهر،  هَذا  ِبِحْكَمِة  ال  ولِكْن  الَكاِملني،  نْيَ  بَ

َل  بْ َدَها قَ َحدَّ َق الله فَ ْنِطُق ِبِرسِّ ِحْكَمِة اللِه املَْحُجوبَة، الَّتي َسبَ ْل نَ َمِصريُُهم إِىل الزََّوال. بَ

َمْجِدنَا."  لِ الُدُهوِر 

     
            
           

  

َ العالََم بالَْحياة يِس يوحّنا الَّذي بَرشَّ ِمْن إِنجيِل َربِّنا يَسوَع املَِسيح للقدِّ
(يو ١٤/ ٢١-٢٧) 

أيَِب،  ُه  ِحبُّ يُ ِني  ِحبُّ يُ وَمْن  ِني.  ِحبُّ يُ الَّذي  ُهَو  َها،  ْحَفظُ ويَ َوَصايَاي  ِه  َديْ لَ انَْت  كَ «َمْن 

َحتَّى  َماذَا َجرَى  «يَارَّب،  ذَاَك اإلِْسَخريُوِطّي:  ُهوذَا، ال  يَ ُه  لَ اَل  قَ ذَايِت».  ُه  لَ ُر  ِه ُه وأُظْ أُِحبُّ ا  وأَنَ

وأيَِب  َمِتي،  لِ كَ ْحَفُظ  يَ ِني  ِحبُّ يُ «َمْن  ُه:  لَ اَل  وقَ يَُسوُع  أََجاَب  لِلَعالَم؟».  َنا، ال  لَ ذَاتَك  ِهَر  تُظْ

َمُة  والَكلِ َمِتي.  لِ كَ ْحَفُظ  يَ ال  ِني  ِحبُّ يُ ال  َمْن  َمْنزِالً.  ا  َن لَ ْجَعُل  نَ َدُه  وِعْن أيِْت،  نَ ِه  يْ وإِلَ ُه  ِحبُّ يُ

ِني. أَرَْسلَ الَّذي  اآلِب  َمُة  لِ كَ ْل  بَ َمِتي،  لِ كَ َسْت  يْ لَ َها  تَْسَمُعونَ ِتي  الَّ

ُه  لُ لِيط، الُروَح الُقُدس، الَّذي َسرُيِْس م. لِكنَّ الَربَقْ ا ُمِقيٌم ِعْنَدكُ ُكم  ِبهَذا، وأَنَ ْمتُ لَّ كَ

وِدُعُكم،  ُكم. أَلَسالَم أَْستَ ُه لَ تُ لْ م ِبُكلِّ َما قُ رُكُ لَّ َيشء، ويُذَكِّ ُمُكم كُ َعلِّ اآلُب ِباْسِمي، ُهَو يُ

يََخْف!».  ُكم وال  بُ لْ قَ رِْب  يَْضطَ أُْعِطيُكم. ال  ا  أَنَ ُم  الَعالَ ْعِطيِه  يُ اَم  أُْعِطيُكم. ال كَ َسالِمي 
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٥

بعُض األفكاِر للتأّمِل

اه  ّل ما قد يُعطينا إيّ َق الربُّ فأعدَّ لنا ما مل يَخطُر عىل قلِب برش، أي أجَمل ِمن كُ ܀ قد َسبَ

ُم أنّها ال تُوازي  نا إذًا ال نزاُل نسعى وراء تقدميات هذا العامل ونحُن نعلَ هذا العامل، فام بالُ

نا نقلق ونخاف من خفايا املستقبل؟ إّن ما أعّده الخالق  ة. وما بالُ عطايا الرَب املجانيَ

ِتِه. لنا سينترص عىل كّل مخطّطاِت البَرش املُغاِيرَة ملشيئَ

ة وصايا  ة، محبّ ا انتَهى؟ دورُنا يكمُن يف املحبّ ܀ إن كاَن اللُه قد أعّده لنا فهل يعني أّن دورَن

نا نحيا إلرضاِء  ا، بل إنّ ا ظاهريًّ ا أو واجبً الله اي إرادته. نحن ال نطبَق مشيئة الله خوفً

السالم  تنبع من  الخوف وهي  تنفي  إنّها  الواجب،  أقوى من  ة  ه. واملحبّ نُحبّ نا  الله ألنّ

الّذي يسكبه الله يف قلوبنا. 

منا. فلنصغِ إىل إرشاداته: ما الرغبُة الّتي كشفها يف ذايت؟ من ُهم  ܀ إّن الروح القدس يعلّ

يف  خاللها  من  يلمسني  الّتي  الصلوات  ما  دريب؟  عىل  وضعهم  الّذين  األشخاص 

الكنيسة؟ لنقّرر أن نستدعي روح الله قبل كّل عمٍل وكالم، فتصبح حياتنا كاملة 

ة بعد أكرث، من دون انفصاٍم بني فكٍر وعمٍل وقوٍل إذ حينها نقتني فكر الله  أكرث، روحيّ

وعمله وكالمه.

فرتة صمت وتأّمل (...)

األحد الثالث من زمن العنصرة: الّروح ُيعّلم

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،  تَ َمَحبَّ ا  َن لَ ْر  أَظِه َها.  ِب ونَعَمَل  ة  اإللهيَّ َوصاياَك  نَحَفَظ  أْن  اإلله،  الربُّ  أيُّها  لنا  أَهِّ

َدَك  يُق ِبَك، فننِطَق ِبِرسِّ ِحكَمِتَك املَحُجوبَة، ومُنَجِّ َن تَلِ ًة وَمساكِ َل ُمبارَكَ واجَعلَنا هياكِ

وِس إىل األبد. آمني.                               َحَك ونَشُكرََك مع أبيَك وروِحَك القدُّ َسبِّ ونُ

(من صلوات األحد اثلالث يف زمن العنرصة، اجلزء األّول – الفرض األنطو�)

ترتيلة الختام
܀ الربُّ راعيَّ فال يعوزين يشٌء

الراحة يورُدين. يُقيلني ومياه  يف مراٍع خصيبٍة 

܀ يردُّ نفيس ويَهديني،

ِل الربِّ من أجل اسِمِه. إىل ُسبُ

܀ إيّن، ولو سلكُت يف وادي ظالِل املوت، ال أخاف سوًءا ألنّك معي،

يُعزيانني. وُعكازَُك هام  عصاك 

، ُء أمامي مائدًة تجاَه مضايقيَّ تُهيِّ ܀ 

ٌة. وقد مسحَت رأيس بالُدهِن وكأيس مرويَّ

أيام حيايت، تتبعلِنني جميَع  والرحمة  الجوَدُة  ܀ 

وُسكناَي يف بيِت الربِّ طول األيّام.



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

وقُلوَب  الكنيسة  َمَألَت  من  يا  املسيح،  يسوع  نا  ربَّ يا 

َنا أن        ِة الله، َهْب لَ املُؤمنني بروح القداسِة والحكمِة وَمخافَ

َنا،  وِب لُ ة يف قُ قِبَل، نَظرَي الَعذراِء والرسل، عطاياك اإللهيَّ نَستَ

وس، اآلن وإىل األبد.  ِدين اسَمَك الُقدُّ َك املَزاِمري فَرِحني، ُمَمجِّ نِشَد لَ ونُ

(من صالة �ساء األحد يف زمن العنرصة، اجلزء األّول – الفرض األنطو�)

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

اَك نَشُكُر من أجِل َمجِدَك الَعِظيم. د، إيّ اَك مُنَجِّ َك نَسُجد، إيّ اَك نُبارِك، لَ اَك نَُسبِّح، إيّ ܀ إيّ

َنا، أيُّها الربُّ  ُه اآلُب الضاِبُط الُكّل، إلُه آبائِ ُك الّساموّي، اللَّ ܀ أَيُّها الربُّ الخالِق، أيُّها املَلِ

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

َة العالَم، إرَحْمَنا! ُه، أَيُّها الحاِمُل َخِطيئَ َمتَ لِ ِه وَكَ ه، يا ابَن اللَّ ܀ أَيُّها الرَّبُّ اإلله، ويا َحَمَل اللَّ

ْل تََرضَُّعَنا! ينا وَاقبَ َة العالَم، أَِصْخ إلَ ܀ أَيُّها الحاِمُل َخِطيئَ

يِه، إغِفْر وَارَحْمَنا! ܀ أَيُّها الجالُِس باملَجِد َعْن مَيِنِي أَِب

ِه  وس، أَنَت وَْحَدَك الرَّبُّ يَُسوُع املَِسيح، َمَع الرُّوِح الُقُدْس، لَِمجِد اللَّ ܀ ألنََّك أَنَت وَحَدَك قُدُّ

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

ترتيلة األحد
(لحن طَُبيْك ِعدتُا  – طُوىب لِك يا كَِنيَسة اإلميان)

اَن الرُْسُل َمجُموِعنْي ْة كَ يف العليَّ

وا الّروَح وَعَد فاِدينا األمنْي لُ قِب يَك يَستَ

َحلَّ يف ُروِح األطهاْر ِمثَْل أَلُسٍن ِمْن ناْر

بِشريِ بالِكلَمْة لَّ ِحكَمْة للتَ ُهم كُ  َمالَّ

ِة األرسارْ! يَّ لِّ األقطاْر ِمْن ِعلِّ وا يف كُ افُ طَ

܀܀܀

ْك يا رّب، ِمْلَء الِعزِّ والُسلطاْن إملِ

ْب َمبدا الَخريِ والرِضواْن واسُكْب ُروَحَك األطيَ

نِز الُحبِّ املِْدرَاْر التالميِذ األَخياْر ِمْن كَ كَ

يَم الحقِّ املُِبنْي لَّ املُحتاِجنْي تَعلِ نُعِطي كُ

ا التأِييْد! َن ا َهبْ َن نَِبي عاملًا جديْد، َربَّ

(من صالة صباح األحد يف زمن العنرصة، اجلزء األّول – الفرض األنطو�)

المزمور ١٩
ُن  يُعلِ هاِر  لِلنَّ هاُر  النَّ ܀  يَداه.  ا َصَنَعت  ُد يُخِربُ مِبَ ْجِد الله والَجلَ ُث مِبَ َمواُت تُحدِّ ܀ السَّ

بل يف  ܀  األَنام  يَسَمُعه  َصوٌت  َحديٌث وال كَالم وال  ܀ ال  يُذيُع خَربَه.  يل  لَّ لِ يُل  واللَّ أَمرَه 

َخيمًة  نََصَب  مِس  لِلشَّ ُهناَك  نة.  يِّ بَ يا  نْ الدُّ أَقايص  إِىل  باِرزة وكَلامٌت  ها ُسطوٌر  لِّ األرِض كُ

امَء  ِهُج يف َعْدِوها. ܀ ِمن أَقايص السَّ تَبتَ اِر  ܀ وهي كالَعريِس الخارِِج ِمن ِخدرِه وكالجبَّ

ُخروُجها وإِىل أَقاصيها َمدارُها ܀ والَيشَء يف مأَمٍن ِمن َحرَها.

ُل البَسيط. ܀ أَواِمُر الرَّبِّ  ْفَس َشهادُة الرَّبِّ صاِدقٌة تَُعقِّ ٌة تُنِعُش النَّ ܀ َرشيَعُة الرَّبِّ كاِملَ

ُت  تَثبُ ܀ مخافُة الرَّبِّ طاِهرٌَة  تُنرُي الُعيون.  ٌة  يَ ُة الرَّبِّ صاِف تَُفرُِّح الُقلوب َوِصيَّ قيمٌة  ُمستَ

أَخلَِص  وِمن  َهِب  الذَّ ِمَن  أَشهى  هي  ܀  واء.  السَّ عىل  وَعْدٌل  َحقٌّ  الرَّبِّ  وأَْحكاُم  لِألَبُد 

ِحْفِظها  ويف  ِبها  نرُي  يَستَ أَيًضا  وَعبُدَك  ܀  هاد  الشِّ قَطِر  وِمن  الَعَسِل  ِمَن  وأَْحىل  اإلِبْريز 

الِكربياِء  ِمَن  واْحَفْظ  ܀  ْرين.  هِّ طَ الَخفايا  ِمَن  ه؟  زَالَّتِ بنُي  تَ يَ الَّذي  َمِن  ܀  َعظيم.  ثَواٌب 

ُكْن  تَ لِ ܀  رًا.  هَّ ُمطَ َعظيمٍة  ٍة  َمعِصيَ وِمن  كاِمالً  أَكوُن  ٍذ  ِئ حيَن عَيلَّ  َط  َسلَّ تَتَ فال  َعبَدَك 

. ܀ املجُد لآلِب واالبِن  َديَك أَيُّها الرَّبُّ َصخَريت وفاِديَّ ًة لَ لْبي َمرِضيَّ أَقواُل فَمي وَخواِطُر قَ

وِح الُقُدِس، ِمَن اآلَن وإىل أبِد اآلِبِدين. آمني. والرُّ

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

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

ِمْن رسالة اليوم (١قور ٢/ ١-١٠)

ئَالَّ  ُربَْهاِن الُروِح َوالُقْدرَة، لِ ْل ِب َناع، بَ ِحْكَمِة واإلِقْ اَمِت الْ ُكْن كَالِمي َوتَبِْشريي ِبَكلِ ْم يَ "لَ

ِبالِحْكَمِة  ْنِطُق  نَ ا  َن أَنَّ َغرْيَ  الله.  ْدرَِة  قُ ْل َعىل  بَ الَناس،  ِحْكَمِة  ا َعىل  امِئً قَ انُُكم  إِمْيَ يَُكوَن 

ِذيَن  الَّ الَدْهِر  هَذا  ُرؤََساِء  ِبِحْكَمِة  وال  الَدْهر،  هَذا  ِبِحْكَمِة  ال  ولِكْن  الَكاِملني،  نْيَ  بَ

َل  بْ َدَها قَ َحدَّ َق الله فَ ْنِطُق ِبِرسِّ ِحْكَمِة اللِه املَْحُجوبَة، الَّتي َسبَ ْل نَ َمِصريُُهم إِىل الزََّوال. بَ

َمْجِدنَا."  لِ الُدُهوِر 

     
            
           

  

َ العالََم بالَْحياة يِس يوحّنا الَّذي بَرشَّ ِمْن إِنجيِل َربِّنا يَسوَع املَِسيح للقدِّ
(يو ١٤/ ٢١-٢٧) 

أيَِب،  ُه  ِحبُّ يُ ِني  ِحبُّ يُ وَمْن  ِني.  ِحبُّ يُ الَّذي  ُهَو  َها،  ْحَفظُ ويَ َوَصايَاي  ِه  َديْ لَ انَْت  كَ «َمْن 

َحتَّى  َماذَا َجرَى  «يَارَّب،  ذَاَك اإلِْسَخريُوِطّي:  ُهوذَا، ال  يَ ُه  لَ اَل  قَ ذَايِت».  ُه  لَ ُر  ِه ُه وأُظْ أُِحبُّ ا  وأَنَ

وأيَِب  َمِتي،  لِ كَ ْحَفُظ  يَ ِني  ِحبُّ يُ «َمْن  ُه:  لَ اَل  وقَ يَُسوُع  أََجاَب  لِلَعالَم؟».  َنا، ال  لَ ذَاتَك  ِهَر  تُظْ

َمُة  والَكلِ َمِتي.  لِ كَ ْحَفُظ  يَ ال  ِني  ِحبُّ يُ ال  َمْن  َمْنزِالً.  ا  َن لَ ْجَعُل  نَ َدُه  وِعْن أيِْت،  نَ ِه  يْ وإِلَ ُه  ِحبُّ يُ

ِني. أَرَْسلَ الَّذي  اآلِب  َمُة  لِ كَ ْل  بَ َمِتي،  لِ كَ َسْت  يْ لَ َها  تَْسَمُعونَ ِتي  الَّ

ُه  لُ لِيط، الُروَح الُقُدس، الَّذي َسرُيِْس م. لِكنَّ الَربَقْ ا ُمِقيٌم ِعْنَدكُ ُكم  ِبهَذا، وأَنَ ْمتُ لَّ كَ

وِدُعُكم،  ُكم. أَلَسالَم أَْستَ ُه لَ تُ لْ م ِبُكلِّ َما قُ رُكُ لَّ َيشء، ويُذَكِّ ُمُكم كُ َعلِّ اآلُب ِباْسِمي، ُهَو يُ

يََخْف!».  ُكم وال  بُ لْ قَ رِْب  يَْضطَ أُْعِطيُكم. ال  ا  أَنَ ُم  الَعالَ ْعِطيِه  يُ اَم  أُْعِطيُكم. ال كَ َسالِمي 

بعُض األفكاِر للتأّمِل

اه  ّل ما قد يُعطينا إيّ َق الربُّ فأعدَّ لنا ما مل يَخطُر عىل قلِب برش، أي أجَمل ِمن كُ ܀ قد َسبَ

ُم أنّها ال تُوازي  نا إذًا ال نزاُل نسعى وراء تقدميات هذا العامل ونحُن نعلَ هذا العامل، فام بالُ

نا نقلق ونخاف من خفايا املستقبل؟ إّن ما أعّده الخالق  ة. وما بالُ عطايا الرَب املجانيَ

ِتِه. لنا سينترص عىل كّل مخطّطاِت البَرش املُغاِيرَة ملشيئَ

ة وصايا  ة، محبّ ا انتَهى؟ دورُنا يكمُن يف املحبّ ܀ إن كاَن اللُه قد أعّده لنا فهل يعني أّن دورَن

نا نحيا إلرضاِء  ا، بل إنّ ا ظاهريًّ ا أو واجبً الله اي إرادته. نحن ال نطبَق مشيئة الله خوفً

السالم  تنبع من  الخوف وهي  تنفي  إنّها  الواجب،  أقوى من  ة  ه. واملحبّ نُحبّ نا  الله ألنّ

الّذي يسكبه الله يف قلوبنا. 

منا. فلنصغِ إىل إرشاداته: ما الرغبُة الّتي كشفها يف ذايت؟ من ُهم  ܀ إّن الروح القدس يعلّ

يف  خاللها  من  يلمسني  الّتي  الصلوات  ما  دريب؟  عىل  وضعهم  الّذين  األشخاص 

الكنيسة؟ لنقّرر أن نستدعي روح الله قبل كّل عمٍل وكالم، فتصبح حياتنا كاملة 

ة بعد أكرث، من دون انفصاٍم بني فكٍر وعمٍل وقوٍل إذ حينها نقتني فكر الله  أكرث، روحيّ

وعمله وكالمه.

فرتة صمت وتأّمل (...)

anteliasdiocese.com

٦ األحد الثالث من زمن العنصرة: الّروح ُيعّلم

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،  تَ َمَحبَّ ا  َن لَ ْر  أَظِه َها.  ِب ونَعَمَل  ة  اإللهيَّ َوصاياَك  نَحَفَظ  أْن  اإلله،  الربُّ  أيُّها  لنا  أَهِّ

َدَك  يُق ِبَك، فننِطَق ِبِرسِّ ِحكَمِتَك املَحُجوبَة، ومُنَجِّ َن تَلِ ًة وَمساكِ َل ُمبارَكَ واجَعلَنا هياكِ

وِس إىل األبد. آمني.                               َحَك ونَشُكرََك مع أبيَك وروِحَك القدُّ َسبِّ ونُ

(من صلوات األحد اثلالث يف زمن العنرصة، اجلزء األّول – الفرض األنطو�)

ترتيلة الختام
܀ الربُّ راعيَّ فال يعوزين يشٌء

الراحة يورُدين. يُقيلني ومياه  يف مراٍع خصيبٍة 

܀ يردُّ نفيس ويَهديني،

ِل الربِّ من أجل اسِمِه. إىل ُسبُ

܀ إيّن، ولو سلكُت يف وادي ظالِل املوت، ال أخاف سوًءا ألنّك معي،

يُعزيانني. وُعكازَُك هام  عصاك 

، ُء أمامي مائدًة تجاَه مضايقيَّ تُهيِّ ܀ 

ٌة. وقد مسحَت رأيس بالُدهِن وكأيس مرويَّ

أيام حيايت، تتبعلِنني جميَع  والرحمة  الجوَدُة  ܀ 

وُسكناَي يف بيِت الربِّ طول األيّام.



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

وقُلوَب  الكنيسة  َمَألَت  من  يا  املسيح،  يسوع  نا  ربَّ يا 

َنا أن        ِة الله، َهْب لَ املُؤمنني بروح القداسِة والحكمِة وَمخافَ

َنا،  وِب لُ ة يف قُ قِبَل، نَظرَي الَعذراِء والرسل، عطاياك اإللهيَّ نَستَ

وس، اآلن وإىل األبد.  ِدين اسَمَك الُقدُّ َك املَزاِمري فَرِحني، ُمَمجِّ نِشَد لَ ونُ

(من صالة �ساء األحد يف زمن العنرصة، اجلزء األّول – الفرض األنطو�)

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

اَك نَشُكُر من أجِل َمجِدَك الَعِظيم. د، إيّ اَك مُنَجِّ َك نَسُجد، إيّ اَك نُبارِك، لَ اَك نَُسبِّح، إيّ ܀ إيّ

َنا، أيُّها الربُّ  ُه اآلُب الضاِبُط الُكّل، إلُه آبائِ ُك الّساموّي، اللَّ ܀ أَيُّها الربُّ الخالِق، أيُّها املَلِ

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

َة العالَم، إرَحْمَنا! ُه، أَيُّها الحاِمُل َخِطيئَ َمتَ لِ ِه وَكَ ه، يا ابَن اللَّ ܀ أَيُّها الرَّبُّ اإلله، ويا َحَمَل اللَّ

ْل تََرضَُّعَنا! ينا وَاقبَ َة العالَم، أَِصْخ إلَ ܀ أَيُّها الحاِمُل َخِطيئَ

يِه، إغِفْر وَارَحْمَنا! ܀ أَيُّها الجالُِس باملَجِد َعْن مَيِنِي أَِب

ِه  وس، أَنَت وَْحَدَك الرَّبُّ يَُسوُع املَِسيح، َمَع الرُّوِح الُقُدْس، لَِمجِد اللَّ ܀ ألنََّك أَنَت وَحَدَك قُدُّ

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

ترتيلة األحد
(لحن طَُبيْك ِعدتُا  – طُوىب لِك يا كَِنيَسة اإلميان)

اَن الرُْسُل َمجُموِعنْي ْة كَ يف العليَّ

وا الّروَح وَعَد فاِدينا األمنْي لُ قِب يَك يَستَ

َحلَّ يف ُروِح األطهاْر ِمثَْل أَلُسٍن ِمْن ناْر

بِشريِ بالِكلَمْة لَّ ِحكَمْة للتَ ُهم كُ  َمالَّ

ِة األرسارْ! يَّ لِّ األقطاْر ِمْن ِعلِّ وا يف كُ افُ طَ

܀܀܀

ْك يا رّب، ِمْلَء الِعزِّ والُسلطاْن إملِ

ْب َمبدا الَخريِ والرِضواْن واسُكْب ُروَحَك األطيَ

نِز الُحبِّ املِْدرَاْر التالميِذ األَخياْر ِمْن كَ كَ

يَم الحقِّ املُِبنْي لَّ املُحتاِجنْي تَعلِ نُعِطي كُ

ا التأِييْد! َن ا َهبْ َن نَِبي عاملًا جديْد، َربَّ

(من صالة صباح األحد يف زمن العنرصة، اجلزء األّول – الفرض األنطو�)

المزمور ١٩
ُن  يُعلِ هاِر  لِلنَّ هاُر  النَّ ܀  يَداه.  ا َصَنَعت  ُد يُخِربُ مِبَ ْجِد الله والَجلَ ُث مِبَ َمواُت تُحدِّ ܀ السَّ

بل يف  ܀  األَنام  يَسَمُعه  َصوٌت  َحديٌث وال كَالم وال  ܀ ال  يُذيُع خَربَه.  يل  لَّ لِ يُل  واللَّ أَمرَه 

َخيمًة  نََصَب  مِس  لِلشَّ ُهناَك  نة.  يِّ بَ يا  نْ الدُّ أَقايص  إِىل  باِرزة وكَلامٌت  ها ُسطوٌر  لِّ األرِض كُ

امَء  ِهُج يف َعْدِوها. ܀ ِمن أَقايص السَّ تَبتَ اِر  ܀ وهي كالَعريِس الخارِِج ِمن ِخدرِه وكالجبَّ

ُخروُجها وإِىل أَقاصيها َمدارُها ܀ والَيشَء يف مأَمٍن ِمن َحرَها.

ُل البَسيط. ܀ أَواِمُر الرَّبِّ  ْفَس َشهادُة الرَّبِّ صاِدقٌة تَُعقِّ ٌة تُنِعُش النَّ ܀ َرشيَعُة الرَّبِّ كاِملَ

ُت  تَثبُ ܀ مخافُة الرَّبِّ طاِهرٌَة  تُنرُي الُعيون.  ٌة  يَ ُة الرَّبِّ صاِف تَُفرُِّح الُقلوب َوِصيَّ قيمٌة  ُمستَ

أَخلَِص  وِمن  َهِب  الذَّ ِمَن  أَشهى  هي  ܀  واء.  السَّ عىل  وَعْدٌل  َحقٌّ  الرَّبِّ  وأَْحكاُم  لِألَبُد 

ِحْفِظها  ويف  ِبها  نرُي  يَستَ أَيًضا  وَعبُدَك  ܀  هاد  الشِّ قَطِر  وِمن  الَعَسِل  ِمَن  وأَْحىل  اإلِبْريز 

الِكربياِء  ِمَن  واْحَفْظ  ܀  ْرين.  هِّ طَ الَخفايا  ِمَن  ه؟  زَالَّتِ بنُي  تَ يَ الَّذي  َمِن  ܀  َعظيم.  ثَواٌب 

ُكْن  تَ لِ ܀  رًا.  هَّ ُمطَ َعظيمٍة  ٍة  َمعِصيَ وِمن  كاِمالً  أَكوُن  ٍذ  ِئ حيَن عَيلَّ  َط  َسلَّ تَتَ فال  َعبَدَك 

. ܀ املجُد لآلِب واالبِن  َديَك أَيُّها الرَّبُّ َصخَريت وفاِديَّ ًة لَ لْبي َمرِضيَّ أَقواُل فَمي وَخواِطُر قَ

وِح الُقُدِس، ِمَن اآلَن وإىل أبِد اآلِبِدين. آمني. والرُّ

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

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

ِمْن رسالة اليوم (١قور ٢/ ١-١٠)

ئَالَّ  ُربَْهاِن الُروِح َوالُقْدرَة، لِ ْل ِب َناع، بَ ِحْكَمِة واإلِقْ اَمِت الْ ُكْن كَالِمي َوتَبِْشريي ِبَكلِ ْم يَ "لَ

ِبالِحْكَمِة  ْنِطُق  نَ ا  َن أَنَّ َغرْيَ  الله.  ْدرَِة  قُ ْل َعىل  بَ الَناس،  ِحْكَمِة  ا َعىل  امِئً قَ انُُكم  إِمْيَ يَُكوَن 

ِذيَن  الَّ الَدْهِر  هَذا  ُرؤََساِء  ِبِحْكَمِة  وال  الَدْهر،  هَذا  ِبِحْكَمِة  ال  ولِكْن  الَكاِملني،  نْيَ  بَ

َل  بْ َدَها قَ َحدَّ َق الله فَ ْنِطُق ِبِرسِّ ِحْكَمِة اللِه املَْحُجوبَة، الَّتي َسبَ ْل نَ َمِصريُُهم إِىل الزََّوال. بَ

َمْجِدنَا."  لِ الُدُهوِر 

     
            
           

  

َ العالََم بالَْحياة يِس يوحّنا الَّذي بَرشَّ ِمْن إِنجيِل َربِّنا يَسوَع املَِسيح للقدِّ
(يو ١٤/ ٢١-٢٧) 

أيَِب،  ُه  ِحبُّ يُ ِني  ِحبُّ يُ وَمْن  ِني.  ِحبُّ يُ الَّذي  ُهَو  َها،  ْحَفظُ ويَ َوَصايَاي  ِه  َديْ لَ انَْت  كَ «َمْن 

َحتَّى  َماذَا َجرَى  «يَارَّب،  ذَاَك اإلِْسَخريُوِطّي:  ُهوذَا، ال  يَ ُه  لَ اَل  قَ ذَايِت».  ُه  لَ ُر  ِه ُه وأُظْ أُِحبُّ ا  وأَنَ

وأيَِب  َمِتي،  لِ كَ ْحَفُظ  يَ ِني  ِحبُّ يُ «َمْن  ُه:  لَ اَل  وقَ يَُسوُع  أََجاَب  لِلَعالَم؟».  َنا، ال  لَ ذَاتَك  ِهَر  تُظْ

َمُة  والَكلِ َمِتي.  لِ كَ ْحَفُظ  يَ ال  ِني  ِحبُّ يُ ال  َمْن  َمْنزِالً.  ا  َن لَ ْجَعُل  نَ َدُه  وِعْن أيِْت،  نَ ِه  يْ وإِلَ ُه  ِحبُّ يُ

ِني. أَرَْسلَ الَّذي  اآلِب  َمُة  لِ كَ ْل  بَ َمِتي،  لِ كَ َسْت  يْ لَ َها  تَْسَمُعونَ ِتي  الَّ

ُه  لُ لِيط، الُروَح الُقُدس، الَّذي َسرُيِْس م. لِكنَّ الَربَقْ ا ُمِقيٌم ِعْنَدكُ ُكم  ِبهَذا، وأَنَ ْمتُ لَّ كَ

وِدُعُكم،  ُكم. أَلَسالَم أَْستَ ُه لَ تُ لْ م ِبُكلِّ َما قُ رُكُ لَّ َيشء، ويُذَكِّ ُمُكم كُ َعلِّ اآلُب ِباْسِمي، ُهَو يُ

يََخْف!».  ُكم وال  بُ لْ قَ رِْب  يَْضطَ أُْعِطيُكم. ال  ا  أَنَ ُم  الَعالَ ْعِطيِه  يُ اَم  أُْعِطيُكم. ال كَ َسالِمي 

بعُض األفكاِر للتأّمِل

اه  ّل ما قد يُعطينا إيّ َق الربُّ فأعدَّ لنا ما مل يَخطُر عىل قلِب برش، أي أجَمل ِمن كُ ܀ قد َسبَ

ُم أنّها ال تُوازي  نا إذًا ال نزاُل نسعى وراء تقدميات هذا العامل ونحُن نعلَ هذا العامل، فام بالُ

نا نقلق ونخاف من خفايا املستقبل؟ إّن ما أعّده الخالق  ة. وما بالُ عطايا الرَب املجانيَ

ِتِه. لنا سينترص عىل كّل مخطّطاِت البَرش املُغاِيرَة ملشيئَ

ة وصايا  ة، محبّ ا انتَهى؟ دورُنا يكمُن يف املحبّ ܀ إن كاَن اللُه قد أعّده لنا فهل يعني أّن دورَن

نا نحيا إلرضاِء  ا، بل إنّ ا ظاهريًّ ا أو واجبً الله اي إرادته. نحن ال نطبَق مشيئة الله خوفً

السالم  تنبع من  الخوف وهي  تنفي  إنّها  الواجب،  أقوى من  ة  ه. واملحبّ نُحبّ نا  الله ألنّ

الّذي يسكبه الله يف قلوبنا. 

منا. فلنصغِ إىل إرشاداته: ما الرغبُة الّتي كشفها يف ذايت؟ من ُهم  ܀ إّن الروح القدس يعلّ

يف  خاللها  من  يلمسني  الّتي  الصلوات  ما  دريب؟  عىل  وضعهم  الّذين  األشخاص 

الكنيسة؟ لنقّرر أن نستدعي روح الله قبل كّل عمٍل وكالم، فتصبح حياتنا كاملة 

ة بعد أكرث، من دون انفصاٍم بني فكٍر وعمٍل وقوٍل إذ حينها نقتني فكر الله  أكرث، روحيّ

وعمله وكالمه.

فرتة صمت وتأّمل (...)
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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،  تَ َمَحبَّ ا  َن لَ ْر  أَظِه َها.  ِب ونَعَمَل  ة  اإللهيَّ َوصاياَك  نَحَفَظ  أْن  اإلله،  الربُّ  أيُّها  لنا  أَهِّ

َدَك  يُق ِبَك، فننِطَق ِبِرسِّ ِحكَمِتَك املَحُجوبَة، ومُنَجِّ َن تَلِ ًة وَمساكِ َل ُمبارَكَ واجَعلَنا هياكِ

وِس إىل األبد. آمني.                               َحَك ونَشُكرََك مع أبيَك وروِحَك القدُّ َسبِّ ونُ

(من صلوات األحد اثلالث يف زمن العنرصة، اجلزء األّول – الفرض األنطو�)

ترتيلة الختام
܀ الربُّ راعيَّ فال يعوزين يشٌء

الراحة يورُدين. يُقيلني ومياه  يف مراٍع خصيبٍة 

܀ يردُّ نفيس ويَهديني،

ِل الربِّ من أجل اسِمِه. إىل ُسبُ

܀ إيّن، ولو سلكُت يف وادي ظالِل املوت، ال أخاف سوًءا ألنّك معي،

يُعزيانني. وُعكازَُك هام  عصاك 

، ُء أمامي مائدًة تجاَه مضايقيَّ تُهيِّ ܀ 

ٌة. وقد مسحَت رأيس بالُدهِن وكأيس مرويَّ

أيام حيايت، تتبعلِنني جميَع  والرحمة  الجوَدُة  ܀ 

وُسكناَي يف بيِت الربِّ طول األيّام.


