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األحد الثاني عشر من زمن العنصرة
ثمر ا�رسالة إىل األ�م  (إيمان املرأة ا�كنعانّية)
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وقفة روحّية أسبوعّية من تحضير أبرشّية أنطلياس المارونّية

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

ا أَيُّها الربُّ اإلله، ألن نُقِبَل إليَك بتواضعِ القلب، كام  لَن أَهِّ

منك  فنالت  لًة،  متوسِّ ة  الكنعانيّ املرأة  إليك  أقبلت 

َنا،  ِت ًنا عىل َضَع ها. فاقبلنا يا رّب يف هذا الوقت ُمتحنِّ بَ َمطلَ

َنا  َنفرََح ِبَك وتَفرََح ِب ينا فَ لنا وابُسط ميني رحَمِتَك َعلَ َنا واقبل توسُّ ِت وارَحمنا وأَصغِ إىل ِطلبَ

َك املَجُد إىل األبَد. ا لَ َن نا وإلَه اَك نَدُعو يا ربَّ وِم َمِجيِئَك الَعِظيم، ألنَّ عليَك اتَِّكالَنا وإيّ يف يَ

(من صالة املؤمن – اجلزء اثلالث، صالة �ساء اإلث�ني - بترّصف)

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 َدْحطُو لُو نِْحِطه (َسلَوى الُقلُوِب)

وِر عاَش ٱلُغالُم َد ٱلـَمساِء َصىلَّ أبْراُم يف رَأِْس ٱلطُّ ِعِن

ينا َغيَث ٱلـَمراِحْم ْق َعلَ ا نَْدعوَك يا َخرَي راِحْم دَفِّ إِنَّ

܀܀܀

ًفا َصْفًحا َجزيال ًعا قَليال وَٱْمَنْحنا َعطْ ا، رَبِّ دَْم ُخْذ ِمنَّ

، ساِمْحنا وَٱْمُح ٱلَخطايا ُم ٱلَخفايا ! رَبِّ وَم يَُفضُّ َختْ يَ

܀܀܀

نيَّ ! ليِب نُْصَب َعيَ يا رَبِّ ٱرَْحْمني ! أَْشِفْق َعَيلَّ ! رَْسُم ٱلصَّ

ْرشِ أَْشُد َسخاَك َمْع أَْهِل ٱلِربِّ وِم ٱلنَّ ، ٱْصَفْح َعّني يف يَ رَبِّ

 (من صالة �ساء اإلث�ني، ا�شحيمة [ا�زمن العادي]، ا�كسليك)

المزمور ٦٧ (٦٦)
ينا! ܀ لِيَك يُعرََف يف األرِض طَريُقَك ويف َجميعِ  نا وليِضئ ِبوَجِهه علَ ܀ لِرَيَحْمنا اللُه وليبارِكْ

األَمُم  تَفرَِح  لِ ܀  عوُب جميًعا!  الشُّ لِتَحَمْدَك  الله  يا  عوُب  الشُّ لِتَحَمْدَك  ܀  األَُمِم َخالُصَك 

الَعْدِل تَديُن العالَمني ܀ ِباِالَسِتقامِة تَديُن الّشعوب ويف األرِض تَْهدي األَمم ܀ ْل ِألَنََّك ِب وتَُهلِّ

نا  ها فليبارِكْ تَ عوُب َجميًعا! ܀ األرُض أَعطَت غلّ لِتَحَمْدَك الشُّ لِتَحَمْدَك الُشعوُب يا أَلله 

نا الله ولتخَشه أقايص األرِض َجميُعها! ܀ املجُد لآلِب واالبِن والرُّوِح  بارِكْ يُ لِ اللُه إلُهنا ܀ 

الُقُدِس، ِمَن اآلَن وإىل أبِد اآلِبِدين. آمني.

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

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

ِمْن رسالة اليوم (أف ١/٣-١٣)

َوْحٍي  ُكم، وهَو أيَنِّ ِب ْت يل ِمْن أَْجلِ ْعَمِة اللِه الَّتي ُوِهبَ ْدِبريِ نِ تَ م ِب ْد َسِمْعتُ م قَ تُ ْن "إِْن كُ

َم ُهم، يف املَِسيِح  بْل، (...) وُهَو أَنَّ األَُم َجاٍز ِمْن قَ إِيْ يُكم ِب ُت إِلَ بْ تَ اَم كَ ْعُت عىل الِرسّ، كَ لِ أُطْ

ِة اإلِنِْجيل. َواِسطَ ِب َنا يف املِريَاِث والَجَسِد والوَْعد،  لَ اُء  يَُسوع، ُرشَكَ

     
      
          

  

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

(متى ١٥/ ٢١-٢٨)

الَنواحي  َك  لْ تِ ِمْن  ٍة  يَّ َعانِ ْن كَ اْمرَأٍَة  ِب وإِذَا  دا،  وَصيْ ُصوَر  نَواِحي  إِىل  يَُسوُع  إِنَْرصََف 

َها  بُ ِذِّ َع يُ اٌن  طَ َشيْ َها  ِب َنِتي  ابْ إِنَّ  َداُود!  َن  ابْ ا  يَ رَّب،  ا  يَ «إِرَْحْمني،  وتَُقول:  تَْرصُُخ  َخرََجْت 

َها  إِنَّ فَ َها،  «إِْرصِفْ ائِلني:  قَ ِه  يْ إِلَ وَن  لُ َوسَّ تَ يَ أََخُذوا  فَ تَالِميُذُه  ا  وَدنَ َمة.  َكلِ ِب َها  ِجبْ يُ ْم  لَ فَ ا».  ِجدًّ

ا  يل». أَمَّ ِت إِْرسَائِ يْ ِة ِمْن بَ ْم أُرَْسْل إِالَّ إِىل الِخرَاِف الَضالَّ أََجاَب وقَال: «لَ تَْرصُُخ يف إِثْرِنَا!». فَ

ا رَّب!». الَْت: «َساِعْديِن، يَ ُه وقَ أَتَْت وَسَجَدْت لَ ِهَي فَ

الِكالب!».  ِجرَاِء  إِىل  َقى  لْ ويُ ِنني،  البَ ُز  ُخبْ ؤَْخَذ  يُ أَْن  يَْحُسُن  «ال  وقَال:  أََجاَب  فَ

َدِة  َمائِ َعْن  َساِقِط  املُتَ اِت  الُفتَ ِمَن  ُل  تَأْكُ ًضا  أَيْ الِكالِب  وِجرَاُء  رَّب!  ا  يَ َعم،  «نَ فَقالَْت: 

اَم  كَ ِك  لَ ُكْن  يَ لْ فَ انُِك!  إِمْيَ ٌم  َعِظيْ املَرْأَة،  َها  تُ «أيَّ َها:  لَ اَل  وقَ يَُسوُع  أََجاَب  ٍذ  ِئ ِحيَن َها».  اِب أَْربَ

ا واألماُن لجميعكم. َها. حقًّ تُ َن ابْ ِت  ُشِفيَ الَساَعِة  َك  لْ تِ َوِمْن  تُريِدين». 

 بعُض األفكاِر للتأّمِل

(كتابة الخوري سمري حّسون)

ربير إىل القبوِل. مت إىل التَّ مٍة، تدرّج موقف يسوع من الصَّ ٍة متألّ أمام رصخة ِأمٍّ كنعانيّ

صمت يسوع هو صمُت اإلصغاء وليس صمُت التجاهل: أراد من خالل صمته أن يدفع 

املرأة إىل كشف ما يف قلبها واإلفصاح عن نظرتها إليه وإىل رسالته. يعلّمنا صمت يسوع 

اليوم كيف علينا أن نجعل من صمتنا محطّة مباركة لفهم اآلخر يف العمق قبل رفض 

طلبه أو قبوله.

تربير يسوع هو تربير امتحان اإلميان: استخدم يسوع تربيرًا مرتكزًا عىل منطق يهودّي 

تقليدّي يعترب أّن "أبناء األمم" أّي الوثنيني هم "كالب" أّي نجسني وذلك ألسباب عّدة من 

املرأة هذا اإلمتحان بنجاح  اتخاذ قرار حاسم يف شأن إميانها. اجتازت  املرأة إىل  بينها دفع 

تُْحِبُط شجاعَة  ة  ا. ونحن اليوم، هل نستسلم إىل تربيرات تقليديّ وأظهرت إميانًا منوذجيًّ

إمياننا، أْم نتمّسك به واثقني برحمة يسوع؟

ِبها كاشًفا  لَ قبول يسوع هو ثورة رحمة: أثنى يسوُع عىل إمياٍن املرأِة الكبريِ واستجاَب لِطَ

ِته ليسْت سوى فيِض خالٍص لجميعِ البرشِ. هذا املوقُف  لتالميِذه ولها ولنا أّن مسيحانيّ

ة  اإلميانيّ هّويته  يفقد  املسيحّي  بأّن  منا  يعلّ شعبه)  لتقاليد  (املخالف  ليسوَع  الثوريُّ 

عندما يحرص رحمته بأبناء جامعته فقط. فهو للكّل كام أّن املسيح للكّل.

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 يا  لقد آمنُت ِبَك يا ربُّ فزدين إميانًا، وعليَك اتّكلُت يا إلهي فزِدين اتّكاالً، وإين أُِحبُّ

رّب  يا  أرشدين  ندامة.  فزدها  آثامها  عىل  نادمة  نفيس  إّن  وها  اضِطراًما،  ُحبّي  فزد  رّب 

ما  كّل  رّب  يا  أريد  أيّن  بقدرتك.  أسرتين  برحمتك  عّزين  بعدلك،  أضبطني  بحكمتك 

تريده وما دمت تريده وألنّك تريده.

مقاصدي،  ا يف  ثابتً وظيفتي،  أميًنا يف  مأكيل  قنوًعا يف  حارًّا يف صاليت  رّب  يا  إجعلني 

صرّيين يا رّب أنيًسا يف معارشيت، مؤّدبًا يف تّرصيف عفيًفا يف حديثي، مستقياًم يف سرييت. 

وأتكلّم عنك،  فيك  أفتكر  فاجعلني  وأفعايل،  وأقوايل  أفكاري  لك  أقّدم  رّب  يا  أنا  فها 

يل  البغض  ومن  لك  ة  املحبّ من  قلبي  رّب  يا  إمأل  أجلك.  من  وأتعب  لك  وأشتغل 

أنترص  رّب  يا  إجعلني  عاملي.  يشء  لكل  اإلزدراء  ومن  لقريبي  الرّحمة  ومن  ولرذائيل، 

الفتور  وعىل  بالوداعة  الغضب  وعىل  بالّصدقة  البخل  وعىل  باألماتة،  اللّذة  عىل 

شدائدي  يف  صبورًا  مخاطري،  يف  شجاًعا  أموري،  يف  رصيًنا  رّب  يا  صرّيين  بالحرارة. 

متواضًعا يف نجاحي. أنر يا رّب عقيل وأرضم إراديت، وطّهر جسدي وقّدس نفيس.

عرّفني يا رّب ما أحقر األرض وما أعظم السامء. ما أقرص الزّمان وما أطول األبديّة.

أنعم عّيل يا رّب أن استعّد للموت، وأخاف من الدينونة، وأنجو من جهّنم وأنال السامء 

ألمّجدَك. آمني.

(�لبابا لكيمنضوس احلادي عرش)

ترتيلة الختام
أنت الّذي يعرُِف

܀ أنت الّذي يَعرُِف أقىس دَرَجاِت ِصَغرِي، وأنَت ال تَخاُف أن تَنزَِل َعيلَّ وَتَنَحِني.

وُق إليَك. تُ ܀ تعاَل إىل قَلبي يا قُرباناً ألَهُب بُحبِّك، تعاَل إىل قلبي، فها قلبي يَ

ِمْع ُرصاَخ  ، يسوع إسمْع رصَخِتي، واستَ ِني املوَت ِمَن الُحبِّ َك، أن تََهبَ تَ م أَرُجو طيبَ ܀ كَ

لِبي. حناِن قَ



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

ا أَيُّها الربُّ اإلله، ألن نُقِبَل إليَك بتواضعِ القلب، كام  لَن أَهِّ

منك  فنالت  لًة،  متوسِّ ة  الكنعانيّ املرأة  إليك  أقبلت 

َنا،  ِت ًنا عىل َضَع ها. فاقبلنا يا رّب يف هذا الوقت ُمتحنِّ بَ َمطلَ

َنا  َنفرََح ِبَك وتَفرََح ِب ينا فَ لنا وابُسط ميني رحَمِتَك َعلَ َنا واقبل توسُّ ِت وارَحمنا وأَصغِ إىل ِطلبَ

َك املَجُد إىل األبَد. ا لَ َن نا وإلَه اَك نَدُعو يا ربَّ وِم َمِجيِئَك الَعِظيم، ألنَّ عليَك اتَِّكالَنا وإيّ يف يَ

(من صالة املؤمن – اجلزء اثلالث، صالة �ساء اإلث�ني - بترّصف)

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
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ترتيلة األحد
لحن َدْحطُو لُو نِْحِطه (َسلَوى الُقلُوِب)

وِر عاَش ٱلُغالُم َد ٱلـَمساِء َصىلَّ أبْراُم يف رَأِْس ٱلطُّ ِعِن

ينا َغيَث ٱلـَمراِحْم ْق َعلَ ا نَْدعوَك يا َخرَي راِحْم دَفِّ إِنَّ

܀܀܀

ًفا َصْفًحا َجزيال ًعا قَليال وَٱْمَنْحنا َعطْ ا، رَبِّ دَْم ُخْذ ِمنَّ

، ساِمْحنا وَٱْمُح ٱلَخطايا ُم ٱلَخفايا ! رَبِّ وَم يَُفضُّ َختْ يَ

܀܀܀

نيَّ ! ليِب نُْصَب َعيَ يا رَبِّ ٱرَْحْمني ! أَْشِفْق َعَيلَّ ! رَْسُم ٱلصَّ

ْرشِ أَْشُد َسخاَك َمْع أَْهِل ٱلِربِّ وِم ٱلنَّ ، ٱْصَفْح َعّني يف يَ رَبِّ

 (من صالة �ساء اإلث�ني، ا�شحيمة [ا�زمن العادي]، ا�كسليك)

المزمور ٦٧ (٦٦)
ينا! ܀ لِيَك يُعرََف يف األرِض طَريُقَك ويف َجميعِ  نا وليِضئ ِبوَجِهه علَ ܀ لِرَيَحْمنا اللُه وليبارِكْ

األَمُم  تَفرَِح  لِ ܀  عوُب جميًعا!  الشُّ لِتَحَمْدَك  الله  يا  عوُب  الشُّ لِتَحَمْدَك  ܀  األَُمِم َخالُصَك 

الَعْدِل تَديُن العالَمني ܀ ِباِالَسِتقامِة تَديُن الّشعوب ويف األرِض تَْهدي األَمم ܀ ْل ِألَنََّك ِب وتَُهلِّ

نا  ها فليبارِكْ تَ عوُب َجميًعا! ܀ األرُض أَعطَت غلّ لِتَحَمْدَك الشُّ لِتَحَمْدَك الُشعوُب يا أَلله 

نا الله ولتخَشه أقايص األرِض َجميُعها! ܀ املجُد لآلِب واالبِن والرُّوِح  بارِكْ يُ لِ اللُه إلُهنا ܀ 

الُقُدِس، ِمَن اآلَن وإىل أبِد اآلِبِدين. آمني.

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

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

ِمْن رسالة اليوم (أف ١/٣-١٣)

َوْحٍي  ُكم، وهَو أيَنِّ ِب ْت يل ِمْن أَْجلِ ْعَمِة اللِه الَّتي ُوِهبَ ْدِبريِ نِ تَ م ِب ْد َسِمْعتُ م قَ تُ ْن "إِْن كُ

َم ُهم، يف املَِسيِح  بْل، (...) وُهَو أَنَّ األَُم َجاٍز ِمْن قَ إِيْ يُكم ِب ُت إِلَ بْ تَ اَم كَ ْعُت عىل الِرسّ، كَ لِ أُطْ

ِة اإلِنِْجيل. َواِسطَ ِب َنا يف املِريَاِث والَجَسِد والوَْعد،  لَ اُء  يَُسوع، ُرشَكَ

     
      
          

  

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

(متى ١٥/ ٢١-٢٨)

الَنواحي  َك  لْ تِ ِمْن  ٍة  يَّ َعانِ ْن كَ اْمرَأٍَة  ِب وإِذَا  دا،  وَصيْ ُصوَر  نَواِحي  إِىل  يَُسوُع  إِنَْرصََف 

َها  بُ ِذِّ َع يُ اٌن  طَ َشيْ َها  ِب َنِتي  ابْ إِنَّ  َداُود!  َن  ابْ ا  يَ رَّب،  ا  يَ «إِرَْحْمني،  وتَُقول:  تَْرصُُخ  َخرََجْت 

َها  إِنَّ فَ َها،  «إِْرصِفْ ائِلني:  قَ ِه  يْ إِلَ وَن  لُ َوسَّ تَ يَ أََخُذوا  فَ تَالِميُذُه  ا  وَدنَ َمة.  َكلِ ِب َها  ِجبْ يُ ْم  لَ فَ ا».  ِجدًّ

ا  يل». أَمَّ ِت إِْرسَائِ يْ ِة ِمْن بَ ْم أُرَْسْل إِالَّ إِىل الِخرَاِف الَضالَّ أََجاَب وقَال: «لَ تَْرصُُخ يف إِثْرِنَا!». فَ

ا رَّب!». الَْت: «َساِعْديِن، يَ ُه وقَ أَتَْت وَسَجَدْت لَ ِهَي فَ

الِكالب!».  ِجرَاِء  إِىل  َقى  لْ ويُ ِنني،  البَ ُز  ُخبْ ؤَْخَذ  يُ أَْن  يَْحُسُن  «ال  وقَال:  أََجاَب  فَ

َدِة  َمائِ َعْن  َساِقِط  املُتَ اِت  الُفتَ ِمَن  ُل  تَأْكُ ًضا  أَيْ الِكالِب  وِجرَاُء  رَّب!  ا  يَ َعم،  «نَ فَقالَْت: 

اَم  كَ ِك  لَ ُكْن  يَ لْ فَ انُِك!  إِمْيَ ٌم  َعِظيْ املَرْأَة،  َها  تُ «أيَّ َها:  لَ اَل  وقَ يَُسوُع  أََجاَب  ٍذ  ِئ ِحيَن َها».  اِب أَْربَ

ا واألماُن لجميعكم. َها. حقًّ تُ َن ابْ ِت  ُشِفيَ الَساَعِة  َك  لْ تِ َوِمْن  تُريِدين». 

 بعُض األفكاِر للتأّمِل

(كتابة الخوري سمري حّسون)

ربير إىل القبوِل. مت إىل التَّ مٍة، تدرّج موقف يسوع من الصَّ ٍة متألّ أمام رصخة ِأمٍّ كنعانيّ

صمت يسوع هو صمُت اإلصغاء وليس صمُت التجاهل: أراد من خالل صمته أن يدفع 

املرأة إىل كشف ما يف قلبها واإلفصاح عن نظرتها إليه وإىل رسالته. يعلّمنا صمت يسوع 

اليوم كيف علينا أن نجعل من صمتنا محطّة مباركة لفهم اآلخر يف العمق قبل رفض 

طلبه أو قبوله.

تربير يسوع هو تربير امتحان اإلميان: استخدم يسوع تربيرًا مرتكزًا عىل منطق يهودّي 

تقليدّي يعترب أّن "أبناء األمم" أّي الوثنيني هم "كالب" أّي نجسني وذلك ألسباب عّدة من 

املرأة هذا اإلمتحان بنجاح  اتخاذ قرار حاسم يف شأن إميانها. اجتازت  املرأة إىل  بينها دفع 

تُْحِبُط شجاعَة  ة  ا. ونحن اليوم، هل نستسلم إىل تربيرات تقليديّ وأظهرت إميانًا منوذجيًّ

إمياننا، أْم نتمّسك به واثقني برحمة يسوع؟

ِبها كاشًفا  لَ قبول يسوع هو ثورة رحمة: أثنى يسوُع عىل إمياٍن املرأِة الكبريِ واستجاَب لِطَ

ِته ليسْت سوى فيِض خالٍص لجميعِ البرشِ. هذا املوقُف  لتالميِذه ولها ولنا أّن مسيحانيّ

ة  اإلميانيّ هّويته  يفقد  املسيحّي  بأّن  منا  يعلّ شعبه)  لتقاليد  (املخالف  ليسوَع  الثوريُّ 

عندما يحرص رحمته بأبناء جامعته فقط. فهو للكّل كام أّن املسيح للكّل.

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 يا  لقد آمنُت ِبَك يا ربُّ فزدين إميانًا، وعليَك اتّكلُت يا إلهي فزِدين اتّكاالً، وإين أُِحبُّ

رّب  يا  أرشدين  ندامة.  فزدها  آثامها  عىل  نادمة  نفيس  إّن  وها  اضِطراًما،  ُحبّي  فزد  رّب 

ما  كّل  رّب  يا  أريد  أيّن  بقدرتك.  أسرتين  برحمتك  عّزين  بعدلك،  أضبطني  بحكمتك 

تريده وما دمت تريده وألنّك تريده.

مقاصدي،  ا يف  ثابتً وظيفتي،  أميًنا يف  مأكيل  قنوًعا يف  حارًّا يف صاليت  رّب  يا  إجعلني 

صرّيين يا رّب أنيًسا يف معارشيت، مؤّدبًا يف تّرصيف عفيًفا يف حديثي، مستقياًم يف سرييت. 

وأتكلّم عنك،  فيك  أفتكر  فاجعلني  وأفعايل،  وأقوايل  أفكاري  لك  أقّدم  رّب  يا  أنا  فها 

يل  البغض  ومن  لك  ة  املحبّ من  قلبي  رّب  يا  إمأل  أجلك.  من  وأتعب  لك  وأشتغل 

أنترص  رّب  يا  إجعلني  عاملي.  يشء  لكل  اإلزدراء  ومن  لقريبي  الرّحمة  ومن  ولرذائيل، 

الفتور  وعىل  بالوداعة  الغضب  وعىل  بالّصدقة  البخل  وعىل  باألماتة،  اللّذة  عىل 

شدائدي  يف  صبورًا  مخاطري،  يف  شجاًعا  أموري،  يف  رصيًنا  رّب  يا  صرّيين  بالحرارة. 

متواضًعا يف نجاحي. أنر يا رّب عقيل وأرضم إراديت، وطّهر جسدي وقّدس نفيس.

عرّفني يا رّب ما أحقر األرض وما أعظم السامء. ما أقرص الزّمان وما أطول األبديّة.

أنعم عّيل يا رّب أن استعّد للموت، وأخاف من الدينونة، وأنجو من جهّنم وأنال السامء 

ألمّجدَك. آمني.

(�لبابا لكيمنضوس احلادي عرش)

ترتيلة الختام
أنت الّذي يعرُِف

܀ أنت الّذي يَعرُِف أقىس دَرَجاِت ِصَغرِي، وأنَت ال تَخاُف أن تَنزَِل َعيلَّ وَتَنَحِني.

وُق إليَك. تُ ܀ تعاَل إىل قَلبي يا قُرباناً ألَهُب بُحبِّك، تعاَل إىل قلبي، فها قلبي يَ

ِمْع ُرصاَخ  ، يسوع إسمْع رصَخِتي، واستَ ِني املوَت ِمَن الُحبِّ َك، أن تََهبَ تَ م أَرُجو طيبَ ܀ كَ

لِبي. حناِن قَ



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

ا أَيُّها الربُّ اإلله، ألن نُقِبَل إليَك بتواضعِ القلب، كام  لَن أَهِّ

منك  فنالت  لًة،  متوسِّ ة  الكنعانيّ املرأة  إليك  أقبلت 

َنا،  ِت ًنا عىل َضَع ها. فاقبلنا يا رّب يف هذا الوقت ُمتحنِّ بَ َمطلَ

َنا  َنفرََح ِبَك وتَفرََح ِب ينا فَ لنا وابُسط ميني رحَمِتَك َعلَ َنا واقبل توسُّ ِت وارَحمنا وأَصغِ إىل ِطلبَ

َك املَجُد إىل األبَد. ا لَ َن نا وإلَه اَك نَدُعو يا ربَّ وِم َمِجيِئَك الَعِظيم، ألنَّ عليَك اتَِّكالَنا وإيّ يف يَ

(من صالة املؤمن – اجلزء اثلالث، صالة �ساء اإلث�ني - بترّصف)

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 َدْحطُو لُو نِْحِطه (َسلَوى الُقلُوِب)

وِر عاَش ٱلُغالُم َد ٱلـَمساِء َصىلَّ أبْراُم يف رَأِْس ٱلطُّ ِعِن

ينا َغيَث ٱلـَمراِحْم ْق َعلَ ا نَْدعوَك يا َخرَي راِحْم دَفِّ إِنَّ

܀܀܀

ًفا َصْفًحا َجزيال ًعا قَليال وَٱْمَنْحنا َعطْ ا، رَبِّ دَْم ُخْذ ِمنَّ

، ساِمْحنا وَٱْمُح ٱلَخطايا ُم ٱلَخفايا ! رَبِّ وَم يَُفضُّ َختْ يَ

܀܀܀

نيَّ ! ليِب نُْصَب َعيَ يا رَبِّ ٱرَْحْمني ! أَْشِفْق َعَيلَّ ! رَْسُم ٱلصَّ

ْرشِ أَْشُد َسخاَك َمْع أَْهِل ٱلِربِّ وِم ٱلنَّ ، ٱْصَفْح َعّني يف يَ رَبِّ

 (من صالة �ساء اإلث�ني، ا�شحيمة [ا�زمن العادي]، ا�كسليك)

المزمور ٦٧ (٦٦)
ينا! ܀ لِيَك يُعرََف يف األرِض طَريُقَك ويف َجميعِ  نا وليِضئ ِبوَجِهه علَ ܀ لِرَيَحْمنا اللُه وليبارِكْ

األَمُم  تَفرَِح  لِ ܀  عوُب جميًعا!  الشُّ لِتَحَمْدَك  الله  يا  عوُب  الشُّ لِتَحَمْدَك  ܀  األَُمِم َخالُصَك 

الَعْدِل تَديُن العالَمني ܀ ِباِالَسِتقامِة تَديُن الّشعوب ويف األرِض تَْهدي األَمم ܀ ْل ِألَنََّك ِب وتَُهلِّ

نا  ها فليبارِكْ تَ عوُب َجميًعا! ܀ األرُض أَعطَت غلّ لِتَحَمْدَك الشُّ لِتَحَمْدَك الُشعوُب يا أَلله 

نا الله ولتخَشه أقايص األرِض َجميُعها! ܀ املجُد لآلِب واالبِن والرُّوِح  بارِكْ يُ لِ اللُه إلُهنا ܀ 

الُقُدِس، ِمَن اآلَن وإىل أبِد اآلِبِدين. آمني.

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

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

ِمْن رسالة اليوم (أف ١/٣-١٣)

َوْحٍي  ُكم، وهَو أيَنِّ ِب ْت يل ِمْن أَْجلِ ْعَمِة اللِه الَّتي ُوِهبَ ْدِبريِ نِ تَ م ِب ْد َسِمْعتُ م قَ تُ ْن "إِْن كُ

َم ُهم، يف املَِسيِح  بْل، (...) وُهَو أَنَّ األَُم َجاٍز ِمْن قَ إِيْ يُكم ِب ُت إِلَ بْ تَ اَم كَ ْعُت عىل الِرسّ، كَ لِ أُطْ

ِة اإلِنِْجيل. َواِسطَ ِب َنا يف املِريَاِث والَجَسِد والوَْعد،  لَ اُء  يَُسوع، ُرشَكَ

     
      
          

  

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

(متى ١٥/ ٢١-٢٨)

الَنواحي  َك  لْ تِ ِمْن  ٍة  يَّ َعانِ ْن كَ اْمرَأٍَة  ِب وإِذَا  دا،  وَصيْ ُصوَر  نَواِحي  إِىل  يَُسوُع  إِنَْرصََف 

َها  بُ ِذِّ َع يُ اٌن  طَ َشيْ َها  ِب َنِتي  ابْ إِنَّ  َداُود!  َن  ابْ ا  يَ رَّب،  ا  يَ «إِرَْحْمني،  وتَُقول:  تَْرصُُخ  َخرََجْت 

َها  إِنَّ فَ َها،  «إِْرصِفْ ائِلني:  قَ ِه  يْ إِلَ وَن  لُ َوسَّ تَ يَ أََخُذوا  فَ تَالِميُذُه  ا  وَدنَ َمة.  َكلِ ِب َها  ِجبْ يُ ْم  لَ فَ ا».  ِجدًّ

ا  يل». أَمَّ ِت إِْرسَائِ يْ ِة ِمْن بَ ْم أُرَْسْل إِالَّ إِىل الِخرَاِف الَضالَّ أََجاَب وقَال: «لَ تَْرصُُخ يف إِثْرِنَا!». فَ

ا رَّب!». الَْت: «َساِعْديِن، يَ ُه وقَ أَتَْت وَسَجَدْت لَ ِهَي فَ

الِكالب!».  ِجرَاِء  إِىل  َقى  لْ ويُ ِنني،  البَ ُز  ُخبْ ؤَْخَذ  يُ أَْن  يَْحُسُن  «ال  وقَال:  أََجاَب  فَ

َدِة  َمائِ َعْن  َساِقِط  املُتَ اِت  الُفتَ ِمَن  ُل  تَأْكُ ًضا  أَيْ الِكالِب  وِجرَاُء  رَّب!  ا  يَ َعم،  «نَ فَقالَْت: 

اَم  كَ ِك  لَ ُكْن  يَ لْ فَ انُِك!  إِمْيَ ٌم  َعِظيْ املَرْأَة،  َها  تُ «أيَّ َها:  لَ اَل  وقَ يَُسوُع  أََجاَب  ٍذ  ِئ ِحيَن َها».  اِب أَْربَ

ا واألماُن لجميعكم. َها. حقًّ تُ َن ابْ ِت  ُشِفيَ الَساَعِة  َك  لْ تِ َوِمْن  تُريِدين». 

 بعُض األفكاِر للتأّمِل

(كتابة الخوري سمري حّسون)

ربير إىل القبوِل. مت إىل التَّ مٍة، تدرّج موقف يسوع من الصَّ ٍة متألّ أمام رصخة ِأمٍّ كنعانيّ

صمت يسوع هو صمُت اإلصغاء وليس صمُت التجاهل: أراد من خالل صمته أن يدفع 

املرأة إىل كشف ما يف قلبها واإلفصاح عن نظرتها إليه وإىل رسالته. يعلّمنا صمت يسوع 

اليوم كيف علينا أن نجعل من صمتنا محطّة مباركة لفهم اآلخر يف العمق قبل رفض 

طلبه أو قبوله.

تربير يسوع هو تربير امتحان اإلميان: استخدم يسوع تربيرًا مرتكزًا عىل منطق يهودّي 

تقليدّي يعترب أّن "أبناء األمم" أّي الوثنيني هم "كالب" أّي نجسني وذلك ألسباب عّدة من 

املرأة هذا اإلمتحان بنجاح  اتخاذ قرار حاسم يف شأن إميانها. اجتازت  املرأة إىل  بينها دفع 

تُْحِبُط شجاعَة  ة  ا. ونحن اليوم، هل نستسلم إىل تربيرات تقليديّ وأظهرت إميانًا منوذجيًّ

إمياننا، أْم نتمّسك به واثقني برحمة يسوع؟

ِبها كاشًفا  لَ قبول يسوع هو ثورة رحمة: أثنى يسوُع عىل إمياٍن املرأِة الكبريِ واستجاَب لِطَ

ِته ليسْت سوى فيِض خالٍص لجميعِ البرشِ. هذا املوقُف  لتالميِذه ولها ولنا أّن مسيحانيّ

ة  اإلميانيّ هّويته  يفقد  املسيحّي  بأّن  منا  يعلّ شعبه)  لتقاليد  (املخالف  ليسوَع  الثوريُّ 

عندما يحرص رحمته بأبناء جامعته فقط. فهو للكّل كام أّن املسيح للكّل.

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 (...)

األحد الثاني عشر من زمن العنصرة: ثمر الرسالة إلى األمم 

َك يا  لقد آمنُت ِبَك يا ربُّ فزدين إميانًا، وعليَك اتّكلُت يا إلهي فزِدين اتّكاالً، وإين أُِحبُّ

رّب  يا  أرشدين  ندامة.  فزدها  آثامها  عىل  نادمة  نفيس  إّن  وها  اضِطراًما،  ُحبّي  فزد  رّب 

ما  كّل  رّب  يا  أريد  أيّن  بقدرتك.  أسرتين  برحمتك  عّزين  بعدلك،  أضبطني  بحكمتك 

تريده وما دمت تريده وألنّك تريده.

مقاصدي،  ا يف  ثابتً وظيفتي،  أميًنا يف  مأكيل  قنوًعا يف  حارًّا يف صاليت  رّب  يا  إجعلني 

صرّيين يا رّب أنيًسا يف معارشيت، مؤّدبًا يف تّرصيف عفيًفا يف حديثي، مستقياًم يف سرييت. 

وأتكلّم عنك،  فيك  أفتكر  فاجعلني  وأفعايل،  وأقوايل  أفكاري  لك  أقّدم  رّب  يا  أنا  فها 

يل  البغض  ومن  لك  ة  املحبّ من  قلبي  رّب  يا  إمأل  أجلك.  من  وأتعب  لك  وأشتغل 

أنترص  رّب  يا  إجعلني  عاملي.  يشء  لكل  اإلزدراء  ومن  لقريبي  الرّحمة  ومن  ولرذائيل، 

الفتور  وعىل  بالوداعة  الغضب  وعىل  بالّصدقة  البخل  وعىل  باألماتة،  اللّذة  عىل 

شدائدي  يف  صبورًا  مخاطري،  يف  شجاًعا  أموري،  يف  رصيًنا  رّب  يا  صرّيين  بالحرارة. 

متواضًعا يف نجاحي. أنر يا رّب عقيل وأرضم إراديت، وطّهر جسدي وقّدس نفيس.

عرّفني يا رّب ما أحقر األرض وما أعظم السامء. ما أقرص الزّمان وما أطول األبديّة.

أنعم عّيل يا رّب أن استعّد للموت، وأخاف من الدينونة، وأنجو من جهّنم وأنال السامء 

ألمّجدَك. آمني.

(�لبابا لكيمنضوس احلادي عرش)

ترتيلة الختام
أنت الّذي يعرُِف

܀ أنت الّذي يَعرُِف أقىس دَرَجاِت ِصَغرِي، وأنَت ال تَخاُف أن تَنزَِل َعيلَّ وَتَنَحِني.

وُق إليَك. تُ ܀ تعاَل إىل قَلبي يا قُرباناً ألَهُب بُحبِّك، تعاَل إىل قلبي، فها قلبي يَ

ِمْع ُرصاَخ  ، يسوع إسمْع رصَخِتي، واستَ ِني املوَت ِمَن الُحبِّ َك، أن تََهبَ تَ م أَرُجو طيبَ ܀ كَ

لِبي. حناِن قَ



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

ا أَيُّها الربُّ اإلله، ألن نُقِبَل إليَك بتواضعِ القلب، كام  لَن أَهِّ

منك  فنالت  لًة،  متوسِّ ة  الكنعانيّ املرأة  إليك  أقبلت 

َنا،  ِت ًنا عىل َضَع ها. فاقبلنا يا رّب يف هذا الوقت ُمتحنِّ بَ َمطلَ

َنا  َنفرََح ِبَك وتَفرََح ِب ينا فَ لنا وابُسط ميني رحَمِتَك َعلَ َنا واقبل توسُّ ِت وارَحمنا وأَصغِ إىل ِطلبَ

َك املَجُد إىل األبَد. ا لَ َن نا وإلَه اَك نَدُعو يا ربَّ وِم َمِجيِئَك الَعِظيم، ألنَّ عليَك اتَِّكالَنا وإيّ يف يَ

(من صالة املؤمن – اجلزء اثلالث، صالة �ساء اإلث�ني - بترّصف)

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 َدْحطُو لُو نِْحِطه (َسلَوى الُقلُوِب)

وِر عاَش ٱلُغالُم َد ٱلـَمساِء َصىلَّ أبْراُم يف رَأِْس ٱلطُّ ِعِن

ينا َغيَث ٱلـَمراِحْم ْق َعلَ ا نَْدعوَك يا َخرَي راِحْم دَفِّ إِنَّ

܀܀܀

ًفا َصْفًحا َجزيال ًعا قَليال وَٱْمَنْحنا َعطْ ا، رَبِّ دَْم ُخْذ ِمنَّ

، ساِمْحنا وَٱْمُح ٱلَخطايا ُم ٱلَخفايا ! رَبِّ وَم يَُفضُّ َختْ يَ

܀܀܀

نيَّ ! ليِب نُْصَب َعيَ يا رَبِّ ٱرَْحْمني ! أَْشِفْق َعَيلَّ ! رَْسُم ٱلصَّ

ْرشِ أَْشُد َسخاَك َمْع أَْهِل ٱلِربِّ وِم ٱلنَّ ، ٱْصَفْح َعّني يف يَ رَبِّ

 (من صالة �ساء اإلث�ني، ا�شحيمة [ا�زمن العادي]، ا�كسليك)

المزمور ٦٧ (٦٦)
ينا! ܀ لِيَك يُعرََف يف األرِض طَريُقَك ويف َجميعِ  نا وليِضئ ِبوَجِهه علَ ܀ لِرَيَحْمنا اللُه وليبارِكْ

األَمُم  تَفرَِح  لِ ܀  عوُب جميًعا!  الشُّ لِتَحَمْدَك  الله  يا  عوُب  الشُّ لِتَحَمْدَك  ܀  األَُمِم َخالُصَك 

الَعْدِل تَديُن العالَمني ܀ ِباِالَسِتقامِة تَديُن الّشعوب ويف األرِض تَْهدي األَمم ܀ ْل ِألَنََّك ِب وتَُهلِّ

نا  ها فليبارِكْ تَ عوُب َجميًعا! ܀ األرُض أَعطَت غلّ لِتَحَمْدَك الشُّ لِتَحَمْدَك الُشعوُب يا أَلله 

نا الله ولتخَشه أقايص األرِض َجميُعها! ܀ املجُد لآلِب واالبِن والرُّوِح  بارِكْ يُ لِ اللُه إلُهنا ܀ 

الُقُدِس، ِمَن اآلَن وإىل أبِد اآلِبِدين. آمني.

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

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

ِمْن رسالة اليوم (أف ١/٣-١٣)

َوْحٍي  ُكم، وهَو أيَنِّ ِب ْت يل ِمْن أَْجلِ ْعَمِة اللِه الَّتي ُوِهبَ ْدِبريِ نِ تَ م ِب ْد َسِمْعتُ م قَ تُ ْن "إِْن كُ

َم ُهم، يف املَِسيِح  بْل، (...) وُهَو أَنَّ األَُم َجاٍز ِمْن قَ إِيْ يُكم ِب ُت إِلَ بْ تَ اَم كَ ْعُت عىل الِرسّ، كَ لِ أُطْ

ِة اإلِنِْجيل. َواِسطَ ِب َنا يف املِريَاِث والَجَسِد والوَْعد،  لَ اُء  يَُسوع، ُرشَكَ

     
      
          

  

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

(متى ١٥/ ٢١-٢٨)

الَنواحي  َك  لْ تِ ِمْن  ٍة  يَّ َعانِ ْن كَ اْمرَأٍَة  ِب وإِذَا  دا،  وَصيْ ُصوَر  نَواِحي  إِىل  يَُسوُع  إِنَْرصََف 

َها  بُ ِذِّ َع يُ اٌن  طَ َشيْ َها  ِب َنِتي  ابْ إِنَّ  َداُود!  َن  ابْ ا  يَ رَّب،  ا  يَ «إِرَْحْمني،  وتَُقول:  تَْرصُُخ  َخرََجْت 

َها  إِنَّ فَ َها،  «إِْرصِفْ ائِلني:  قَ ِه  يْ إِلَ وَن  لُ َوسَّ تَ يَ أََخُذوا  فَ تَالِميُذُه  ا  وَدنَ َمة.  َكلِ ِب َها  ِجبْ يُ ْم  لَ فَ ا».  ِجدًّ

ا  يل». أَمَّ ِت إِْرسَائِ يْ ِة ِمْن بَ ْم أُرَْسْل إِالَّ إِىل الِخرَاِف الَضالَّ أََجاَب وقَال: «لَ تَْرصُُخ يف إِثْرِنَا!». فَ

ا رَّب!». الَْت: «َساِعْديِن، يَ ُه وقَ أَتَْت وَسَجَدْت لَ ِهَي فَ

الِكالب!».  ِجرَاِء  إِىل  َقى  لْ ويُ ِنني،  البَ ُز  ُخبْ ؤَْخَذ  يُ أَْن  يَْحُسُن  «ال  وقَال:  أََجاَب  فَ

َدِة  َمائِ َعْن  َساِقِط  املُتَ اِت  الُفتَ ِمَن  ُل  تَأْكُ ًضا  أَيْ الِكالِب  وِجرَاُء  رَّب!  ا  يَ َعم،  «نَ فَقالَْت: 

اَم  كَ ِك  لَ ُكْن  يَ لْ فَ انُِك!  إِمْيَ ٌم  َعِظيْ املَرْأَة،  َها  تُ «أيَّ َها:  لَ اَل  وقَ يَُسوُع  أََجاَب  ٍذ  ِئ ِحيَن َها».  اِب أَْربَ

ا واألماُن لجميعكم. َها. حقًّ تُ َن ابْ ِت  ُشِفيَ الَساَعِة  َك  لْ تِ َوِمْن  تُريِدين». 

 بعُض األفكاِر للتأّمِل

(كتابة الخوري سمري حّسون)

ربير إىل القبوِل. مت إىل التَّ مٍة، تدرّج موقف يسوع من الصَّ ٍة متألّ أمام رصخة ِأمٍّ كنعانيّ

صمت يسوع هو صمُت اإلصغاء وليس صمُت التجاهل: أراد من خالل صمته أن يدفع 

املرأة إىل كشف ما يف قلبها واإلفصاح عن نظرتها إليه وإىل رسالته. يعلّمنا صمت يسوع 

اليوم كيف علينا أن نجعل من صمتنا محطّة مباركة لفهم اآلخر يف العمق قبل رفض 

طلبه أو قبوله.

تربير يسوع هو تربير امتحان اإلميان: استخدم يسوع تربيرًا مرتكزًا عىل منطق يهودّي 

تقليدّي يعترب أّن "أبناء األمم" أّي الوثنيني هم "كالب" أّي نجسني وذلك ألسباب عّدة من 

املرأة هذا اإلمتحان بنجاح  اتخاذ قرار حاسم يف شأن إميانها. اجتازت  املرأة إىل  بينها دفع 

تُْحِبُط شجاعَة  ة  ا. ونحن اليوم، هل نستسلم إىل تربيرات تقليديّ وأظهرت إميانًا منوذجيًّ

إمياننا، أْم نتمّسك به واثقني برحمة يسوع؟

ِبها كاشًفا  لَ قبول يسوع هو ثورة رحمة: أثنى يسوُع عىل إمياٍن املرأِة الكبريِ واستجاَب لِطَ

ِته ليسْت سوى فيِض خالٍص لجميعِ البرشِ. هذا املوقُف  لتالميِذه ولها ولنا أّن مسيحانيّ

ة  اإلميانيّ هّويته  يفقد  املسيحّي  بأّن  منا  يعلّ شعبه)  لتقاليد  (املخالف  ليسوَع  الثوريُّ 

عندما يحرص رحمته بأبناء جامعته فقط. فهو للكّل كام أّن املسيح للكّل.

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 (...)

األحد الثاني عشر من زمن العنصرة: ثمر الرسالة إلى األمم 

َك يا  لقد آمنُت ِبَك يا ربُّ فزدين إميانًا، وعليَك اتّكلُت يا إلهي فزِدين اتّكاالً، وإين أُِحبُّ

رّب  يا  أرشدين  ندامة.  فزدها  آثامها  عىل  نادمة  نفيس  إّن  وها  اضِطراًما،  ُحبّي  فزد  رّب 

ما  كّل  رّب  يا  أريد  أيّن  بقدرتك.  أسرتين  برحمتك  عّزين  بعدلك،  أضبطني  بحكمتك 

تريده وما دمت تريده وألنّك تريده.

مقاصدي،  ا يف  ثابتً وظيفتي،  أميًنا يف  مأكيل  قنوًعا يف  حارًّا يف صاليت  رّب  يا  إجعلني 

صرّيين يا رّب أنيًسا يف معارشيت، مؤّدبًا يف تّرصيف عفيًفا يف حديثي، مستقياًم يف سرييت. 

وأتكلّم عنك،  فيك  أفتكر  فاجعلني  وأفعايل،  وأقوايل  أفكاري  لك  أقّدم  رّب  يا  أنا  فها 

يل  البغض  ومن  لك  ة  املحبّ من  قلبي  رّب  يا  إمأل  أجلك.  من  وأتعب  لك  وأشتغل 

أنترص  رّب  يا  إجعلني  عاملي.  يشء  لكل  اإلزدراء  ومن  لقريبي  الرّحمة  ومن  ولرذائيل، 

الفتور  وعىل  بالوداعة  الغضب  وعىل  بالّصدقة  البخل  وعىل  باألماتة،  اللّذة  عىل 

شدائدي  يف  صبورًا  مخاطري،  يف  شجاًعا  أموري،  يف  رصيًنا  رّب  يا  صرّيين  بالحرارة. 

متواضًعا يف نجاحي. أنر يا رّب عقيل وأرضم إراديت، وطّهر جسدي وقّدس نفيس.

عرّفني يا رّب ما أحقر األرض وما أعظم السامء. ما أقرص الزّمان وما أطول األبديّة.

أنعم عّيل يا رّب أن استعّد للموت، وأخاف من الدينونة، وأنجو من جهّنم وأنال السامء 

ألمّجدَك. آمني.

(�لبابا لكيمنضوس احلادي عرش)

ترتيلة الختام
أنت الّذي يعرُِف

܀ أنت الّذي يَعرُِف أقىس دَرَجاِت ِصَغرِي، وأنَت ال تَخاُف أن تَنزَِل َعيلَّ وَتَنَحِني.

وُق إليَك. تُ ܀ تعاَل إىل قَلبي يا قُرباناً ألَهُب بُحبِّك، تعاَل إىل قلبي، فها قلبي يَ

ِمْع ُرصاَخ  ، يسوع إسمْع رصَخِتي، واستَ ِني املوَت ِمَن الُحبِّ َك، أن تََهبَ تَ م أَرُجو طيبَ ܀ كَ

لِبي. حناِن قَ



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

ا أَيُّها الربُّ اإلله، ألن نُقِبَل إليَك بتواضعِ القلب، كام  لَن أَهِّ

منك  فنالت  لًة،  متوسِّ ة  الكنعانيّ املرأة  إليك  أقبلت 

َنا،  ِت ًنا عىل َضَع ها. فاقبلنا يا رّب يف هذا الوقت ُمتحنِّ بَ َمطلَ

َنا  َنفرََح ِبَك وتَفرََح ِب ينا فَ لنا وابُسط ميني رحَمِتَك َعلَ َنا واقبل توسُّ ِت وارَحمنا وأَصغِ إىل ِطلبَ

َك املَجُد إىل األبَد. ا لَ َن نا وإلَه اَك نَدُعو يا ربَّ وِم َمِجيِئَك الَعِظيم، ألنَّ عليَك اتَِّكالَنا وإيّ يف يَ

(من صالة املؤمن – اجلزء اثلالث، صالة �ساء اإلث�ني - بترّصف)

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 َدْحطُو لُو نِْحِطه (َسلَوى الُقلُوِب)

وِر عاَش ٱلُغالُم َد ٱلـَمساِء َصىلَّ أبْراُم يف رَأِْس ٱلطُّ ِعِن

ينا َغيَث ٱلـَمراِحْم ْق َعلَ ا نَْدعوَك يا َخرَي راِحْم دَفِّ إِنَّ

܀܀܀

ًفا َصْفًحا َجزيال ًعا قَليال وَٱْمَنْحنا َعطْ ا، رَبِّ دَْم ُخْذ ِمنَّ

، ساِمْحنا وَٱْمُح ٱلَخطايا ُم ٱلَخفايا ! رَبِّ وَم يَُفضُّ َختْ يَ

܀܀܀

نيَّ ! ليِب نُْصَب َعيَ يا رَبِّ ٱرَْحْمني ! أَْشِفْق َعَيلَّ ! رَْسُم ٱلصَّ

ْرشِ أَْشُد َسخاَك َمْع أَْهِل ٱلِربِّ وِم ٱلنَّ ، ٱْصَفْح َعّني يف يَ رَبِّ

 (من صالة �ساء اإلث�ني، ا�شحيمة [ا�زمن العادي]، ا�كسليك)

المزمور ٦٧ (٦٦)
ينا! ܀ لِيَك يُعرََف يف األرِض طَريُقَك ويف َجميعِ  نا وليِضئ ِبوَجِهه علَ ܀ لِرَيَحْمنا اللُه وليبارِكْ

األَمُم  تَفرَِح  لِ ܀  عوُب جميًعا!  الشُّ لِتَحَمْدَك  الله  يا  عوُب  الشُّ لِتَحَمْدَك  ܀  األَُمِم َخالُصَك 

الَعْدِل تَديُن العالَمني ܀ ِباِالَسِتقامِة تَديُن الّشعوب ويف األرِض تَْهدي األَمم ܀ ْل ِألَنََّك ِب وتَُهلِّ

نا  ها فليبارِكْ تَ عوُب َجميًعا! ܀ األرُض أَعطَت غلّ لِتَحَمْدَك الشُّ لِتَحَمْدَك الُشعوُب يا أَلله 

نا الله ولتخَشه أقايص األرِض َجميُعها! ܀ املجُد لآلِب واالبِن والرُّوِح  بارِكْ يُ لِ اللُه إلُهنا ܀ 

الُقُدِس، ِمَن اآلَن وإىل أبِد اآلِبِدين. آمني.

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

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

ِمْن رسالة اليوم (أف ١/٣-١٣)

َوْحٍي  ُكم، وهَو أيَنِّ ِب ْت يل ِمْن أَْجلِ ْعَمِة اللِه الَّتي ُوِهبَ ْدِبريِ نِ تَ م ِب ْد َسِمْعتُ م قَ تُ ْن "إِْن كُ

َم ُهم، يف املَِسيِح  بْل، (...) وُهَو أَنَّ األَُم َجاٍز ِمْن قَ إِيْ يُكم ِب ُت إِلَ بْ تَ اَم كَ ْعُت عىل الِرسّ، كَ لِ أُطْ

ِة اإلِنِْجيل. َواِسطَ ِب َنا يف املِريَاِث والَجَسِد والوَْعد،  لَ اُء  يَُسوع، ُرشَكَ

     
      
          

  

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

(متى ١٥/ ٢١-٢٨)

الَنواحي  َك  لْ تِ ِمْن  ٍة  يَّ َعانِ ْن كَ اْمرَأٍَة  ِب وإِذَا  دا،  وَصيْ ُصوَر  نَواِحي  إِىل  يَُسوُع  إِنَْرصََف 

َها  بُ ِذِّ َع يُ اٌن  طَ َشيْ َها  ِب َنِتي  ابْ إِنَّ  َداُود!  َن  ابْ ا  يَ رَّب،  ا  يَ «إِرَْحْمني،  وتَُقول:  تَْرصُُخ  َخرََجْت 

َها  إِنَّ فَ َها،  «إِْرصِفْ ائِلني:  قَ ِه  يْ إِلَ وَن  لُ َوسَّ تَ يَ أََخُذوا  فَ تَالِميُذُه  ا  وَدنَ َمة.  َكلِ ِب َها  ِجبْ يُ ْم  لَ فَ ا».  ِجدًّ

ا  يل». أَمَّ ِت إِْرسَائِ يْ ِة ِمْن بَ ْم أُرَْسْل إِالَّ إِىل الِخرَاِف الَضالَّ أََجاَب وقَال: «لَ تَْرصُُخ يف إِثْرِنَا!». فَ

ا رَّب!». الَْت: «َساِعْديِن، يَ ُه وقَ أَتَْت وَسَجَدْت لَ ِهَي فَ

الِكالب!».  ِجرَاِء  إِىل  َقى  لْ ويُ ِنني،  البَ ُز  ُخبْ ؤَْخَذ  يُ أَْن  يَْحُسُن  «ال  وقَال:  أََجاَب  فَ

َدِة  َمائِ َعْن  َساِقِط  املُتَ اِت  الُفتَ ِمَن  ُل  تَأْكُ ًضا  أَيْ الِكالِب  وِجرَاُء  رَّب!  ا  يَ َعم،  «نَ فَقالَْت: 

اَم  كَ ِك  لَ ُكْن  يَ لْ فَ انُِك!  إِمْيَ ٌم  َعِظيْ املَرْأَة،  َها  تُ «أيَّ َها:  لَ اَل  وقَ يَُسوُع  أََجاَب  ٍذ  ِئ ِحيَن َها».  اِب أَْربَ

ا واألماُن لجميعكم. َها. حقًّ تُ َن ابْ ِت  ُشِفيَ الَساَعِة  َك  لْ تِ َوِمْن  تُريِدين». 

 بعُض األفكاِر للتأّمِل

(كتابة الخوري سمري حّسون)

ربير إىل القبوِل. مت إىل التَّ مٍة، تدرّج موقف يسوع من الصَّ ٍة متألّ أمام رصخة ِأمٍّ كنعانيّ

صمت يسوع هو صمُت اإلصغاء وليس صمُت التجاهل: أراد من خالل صمته أن يدفع 

املرأة إىل كشف ما يف قلبها واإلفصاح عن نظرتها إليه وإىل رسالته. يعلّمنا صمت يسوع 

اليوم كيف علينا أن نجعل من صمتنا محطّة مباركة لفهم اآلخر يف العمق قبل رفض 

طلبه أو قبوله.

تربير يسوع هو تربير امتحان اإلميان: استخدم يسوع تربيرًا مرتكزًا عىل منطق يهودّي 

تقليدّي يعترب أّن "أبناء األمم" أّي الوثنيني هم "كالب" أّي نجسني وذلك ألسباب عّدة من 

املرأة هذا اإلمتحان بنجاح  اتخاذ قرار حاسم يف شأن إميانها. اجتازت  املرأة إىل  بينها دفع 

تُْحِبُط شجاعَة  ة  ا. ونحن اليوم، هل نستسلم إىل تربيرات تقليديّ وأظهرت إميانًا منوذجيًّ

إمياننا، أْم نتمّسك به واثقني برحمة يسوع؟

ِبها كاشًفا  لَ قبول يسوع هو ثورة رحمة: أثنى يسوُع عىل إمياٍن املرأِة الكبريِ واستجاَب لِطَ

ِته ليسْت سوى فيِض خالٍص لجميعِ البرشِ. هذا املوقُف  لتالميِذه ولها ولنا أّن مسيحانيّ

ة  اإلميانيّ هّويته  يفقد  املسيحّي  بأّن  منا  يعلّ شعبه)  لتقاليد  (املخالف  ليسوَع  الثوريُّ 

عندما يحرص رحمته بأبناء جامعته فقط. فهو للكّل كام أّن املسيح للكّل.

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 (...)

األحد الثاني عشر من زمن العنصرة: ثمر الرسالة إلى األمم 

َك يا  لقد آمنُت ِبَك يا ربُّ فزدين إميانًا، وعليَك اتّكلُت يا إلهي فزِدين اتّكاالً، وإين أُِحبُّ

رّب  يا  أرشدين  ندامة.  فزدها  آثامها  عىل  نادمة  نفيس  إّن  وها  اضِطراًما،  ُحبّي  فزد  رّب 

ما  كّل  رّب  يا  أريد  أيّن  بقدرتك.  أسرتين  برحمتك  عّزين  بعدلك،  أضبطني  بحكمتك 

تريده وما دمت تريده وألنّك تريده.

مقاصدي،  ا يف  ثابتً وظيفتي،  أميًنا يف  مأكيل  قنوًعا يف  حارًّا يف صاليت  رّب  يا  إجعلني 

صرّيين يا رّب أنيًسا يف معارشيت، مؤّدبًا يف تّرصيف عفيًفا يف حديثي، مستقياًم يف سرييت. 

وأتكلّم عنك،  فيك  أفتكر  فاجعلني  وأفعايل،  وأقوايل  أفكاري  لك  أقّدم  رّب  يا  أنا  فها 

يل  البغض  ومن  لك  ة  املحبّ من  قلبي  رّب  يا  إمأل  أجلك.  من  وأتعب  لك  وأشتغل 

أنترص  رّب  يا  إجعلني  عاملي.  يشء  لكل  اإلزدراء  ومن  لقريبي  الرّحمة  ومن  ولرذائيل، 

الفتور  وعىل  بالوداعة  الغضب  وعىل  بالّصدقة  البخل  وعىل  باألماتة،  اللّذة  عىل 

شدائدي  يف  صبورًا  مخاطري،  يف  شجاًعا  أموري،  يف  رصيًنا  رّب  يا  صرّيين  بالحرارة. 

متواضًعا يف نجاحي. أنر يا رّب عقيل وأرضم إراديت، وطّهر جسدي وقّدس نفيس.

عرّفني يا رّب ما أحقر األرض وما أعظم السامء. ما أقرص الزّمان وما أطول األبديّة.

أنعم عّيل يا رّب أن استعّد للموت، وأخاف من الدينونة، وأنجو من جهّنم وأنال السامء 

ألمّجدَك. آمني.

(�لبابا لكيمنضوس احلادي عرش)

ترتيلة الختام
أنت الّذي يعرُِف

܀ أنت الّذي يَعرُِف أقىس دَرَجاِت ِصَغرِي، وأنَت ال تَخاُف أن تَنزَِل َعيلَّ وَتَنَحِني.

وُق إليَك. تُ ܀ تعاَل إىل قَلبي يا قُرباناً ألَهُب بُحبِّك، تعاَل إىل قلبي، فها قلبي يَ

ِمْع ُرصاَخ  ، يسوع إسمْع رصَخِتي، واستَ ِني املوَت ِمَن الُحبِّ َك، أن تََهبَ تَ م أَرُجو طيبَ ܀ كَ

لِبي. حناِن قَ



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

ا أَيُّها الربُّ اإلله، ألن نُقِبَل إليَك بتواضعِ القلب، كام  لَن أَهِّ

منك  فنالت  لًة،  متوسِّ ة  الكنعانيّ املرأة  إليك  أقبلت 

َنا،  ِت ًنا عىل َضَع ها. فاقبلنا يا رّب يف هذا الوقت ُمتحنِّ بَ َمطلَ

َنا  َنفرََح ِبَك وتَفرََح ِب ينا فَ لنا وابُسط ميني رحَمِتَك َعلَ َنا واقبل توسُّ ِت وارَحمنا وأَصغِ إىل ِطلبَ

َك املَجُد إىل األبَد. ا لَ َن نا وإلَه اَك نَدُعو يا ربَّ وِم َمِجيِئَك الَعِظيم، ألنَّ عليَك اتَِّكالَنا وإيّ يف يَ

(من صالة املؤمن – اجلزء اثلالث، صالة �ساء اإلث�ني - بترّصف)

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 َدْحطُو لُو نِْحِطه (َسلَوى الُقلُوِب)

وِر عاَش ٱلُغالُم َد ٱلـَمساِء َصىلَّ أبْراُم يف رَأِْس ٱلطُّ ِعِن

ينا َغيَث ٱلـَمراِحْم ْق َعلَ ا نَْدعوَك يا َخرَي راِحْم دَفِّ إِنَّ

܀܀܀

ًفا َصْفًحا َجزيال ًعا قَليال وَٱْمَنْحنا َعطْ ا، رَبِّ دَْم ُخْذ ِمنَّ

، ساِمْحنا وَٱْمُح ٱلَخطايا ُم ٱلَخفايا ! رَبِّ وَم يَُفضُّ َختْ يَ

܀܀܀

نيَّ ! ليِب نُْصَب َعيَ يا رَبِّ ٱرَْحْمني ! أَْشِفْق َعَيلَّ ! رَْسُم ٱلصَّ

ْرشِ أَْشُد َسخاَك َمْع أَْهِل ٱلِربِّ وِم ٱلنَّ ، ٱْصَفْح َعّني يف يَ رَبِّ

 (من صالة �ساء اإلث�ني، ا�شحيمة [ا�زمن العادي]، ا�كسليك)

المزمور ٦٧ (٦٦)
ينا! ܀ لِيَك يُعرََف يف األرِض طَريُقَك ويف َجميعِ  نا وليِضئ ِبوَجِهه علَ ܀ لِرَيَحْمنا اللُه وليبارِكْ

األَمُم  تَفرَِح  لِ ܀  عوُب جميًعا!  الشُّ لِتَحَمْدَك  الله  يا  عوُب  الشُّ لِتَحَمْدَك  ܀  األَُمِم َخالُصَك 

الَعْدِل تَديُن العالَمني ܀ ِباِالَسِتقامِة تَديُن الّشعوب ويف األرِض تَْهدي األَمم ܀ ْل ِألَنََّك ِب وتَُهلِّ

نا  ها فليبارِكْ تَ عوُب َجميًعا! ܀ األرُض أَعطَت غلّ لِتَحَمْدَك الشُّ لِتَحَمْدَك الُشعوُب يا أَلله 

نا الله ولتخَشه أقايص األرِض َجميُعها! ܀ املجُد لآلِب واالبِن والرُّوِح  بارِكْ يُ لِ اللُه إلُهنا ܀ 

الُقُدِس، ِمَن اآلَن وإىل أبِد اآلِبِدين. آمني.

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

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

ِمْن رسالة اليوم (أف ١/٣-١٣)

َوْحٍي  ُكم، وهَو أيَنِّ ِب ْت يل ِمْن أَْجلِ ْعَمِة اللِه الَّتي ُوِهبَ ْدِبريِ نِ تَ م ِب ْد َسِمْعتُ م قَ تُ ْن "إِْن كُ

َم ُهم، يف املَِسيِح  بْل، (...) وُهَو أَنَّ األَُم َجاٍز ِمْن قَ إِيْ يُكم ِب ُت إِلَ بْ تَ اَم كَ ْعُت عىل الِرسّ، كَ لِ أُطْ

ِة اإلِنِْجيل. َواِسطَ ِب َنا يف املِريَاِث والَجَسِد والوَْعد،  لَ اُء  يَُسوع، ُرشَكَ

     
      
          

  

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

(متى ١٥/ ٢١-٢٨)

الَنواحي  َك  لْ تِ ِمْن  ٍة  يَّ َعانِ ْن كَ اْمرَأٍَة  ِب وإِذَا  دا،  وَصيْ ُصوَر  نَواِحي  إِىل  يَُسوُع  إِنَْرصََف 

َها  بُ ِذِّ َع يُ اٌن  طَ َشيْ َها  ِب َنِتي  ابْ إِنَّ  َداُود!  َن  ابْ ا  يَ رَّب،  ا  يَ «إِرَْحْمني،  وتَُقول:  تَْرصُُخ  َخرََجْت 

َها  إِنَّ فَ َها،  «إِْرصِفْ ائِلني:  قَ ِه  يْ إِلَ وَن  لُ َوسَّ تَ يَ أََخُذوا  فَ تَالِميُذُه  ا  وَدنَ َمة.  َكلِ ِب َها  ِجبْ يُ ْم  لَ فَ ا».  ِجدًّ

ا  يل». أَمَّ ِت إِْرسَائِ يْ ِة ِمْن بَ ْم أُرَْسْل إِالَّ إِىل الِخرَاِف الَضالَّ أََجاَب وقَال: «لَ تَْرصُُخ يف إِثْرِنَا!». فَ

ا رَّب!». الَْت: «َساِعْديِن، يَ ُه وقَ أَتَْت وَسَجَدْت لَ ِهَي فَ

الِكالب!».  ِجرَاِء  إِىل  َقى  لْ ويُ ِنني،  البَ ُز  ُخبْ ؤَْخَذ  يُ أَْن  يَْحُسُن  «ال  وقَال:  أََجاَب  فَ

َدِة  َمائِ َعْن  َساِقِط  املُتَ اِت  الُفتَ ِمَن  ُل  تَأْكُ ًضا  أَيْ الِكالِب  وِجرَاُء  رَّب!  ا  يَ َعم،  «نَ فَقالَْت: 

اَم  كَ ِك  لَ ُكْن  يَ لْ فَ انُِك!  إِمْيَ ٌم  َعِظيْ املَرْأَة،  َها  تُ «أيَّ َها:  لَ اَل  وقَ يَُسوُع  أََجاَب  ٍذ  ِئ ِحيَن َها».  اِب أَْربَ

ا واألماُن لجميعكم. َها. حقًّ تُ َن ابْ ِت  ُشِفيَ الَساَعِة  َك  لْ تِ َوِمْن  تُريِدين». 

 بعُض األفكاِر للتأّمِل

(كتابة الخوري سمري حّسون)

ربير إىل القبوِل. مت إىل التَّ مٍة، تدرّج موقف يسوع من الصَّ ٍة متألّ أمام رصخة ِأمٍّ كنعانيّ

صمت يسوع هو صمُت اإلصغاء وليس صمُت التجاهل: أراد من خالل صمته أن يدفع 

املرأة إىل كشف ما يف قلبها واإلفصاح عن نظرتها إليه وإىل رسالته. يعلّمنا صمت يسوع 

اليوم كيف علينا أن نجعل من صمتنا محطّة مباركة لفهم اآلخر يف العمق قبل رفض 

طلبه أو قبوله.

تربير يسوع هو تربير امتحان اإلميان: استخدم يسوع تربيرًا مرتكزًا عىل منطق يهودّي 

تقليدّي يعترب أّن "أبناء األمم" أّي الوثنيني هم "كالب" أّي نجسني وذلك ألسباب عّدة من 

املرأة هذا اإلمتحان بنجاح  اتخاذ قرار حاسم يف شأن إميانها. اجتازت  املرأة إىل  بينها دفع 

تُْحِبُط شجاعَة  ة  ا. ونحن اليوم، هل نستسلم إىل تربيرات تقليديّ وأظهرت إميانًا منوذجيًّ

إمياننا، أْم نتمّسك به واثقني برحمة يسوع؟

ِبها كاشًفا  لَ قبول يسوع هو ثورة رحمة: أثنى يسوُع عىل إمياٍن املرأِة الكبريِ واستجاَب لِطَ

ِته ليسْت سوى فيِض خالٍص لجميعِ البرشِ. هذا املوقُف  لتالميِذه ولها ولنا أّن مسيحانيّ

ة  اإلميانيّ هّويته  يفقد  املسيحّي  بأّن  منا  يعلّ شعبه)  لتقاليد  (املخالف  ليسوَع  الثوريُّ 

عندما يحرص رحمته بأبناء جامعته فقط. فهو للكّل كام أّن املسيح للكّل.

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 (...)
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َك يا  لقد آمنُت ِبَك يا ربُّ فزدين إميانًا، وعليَك اتّكلُت يا إلهي فزِدين اتّكاالً، وإين أُِحبُّ

رّب  يا  أرشدين  ندامة.  فزدها  آثامها  عىل  نادمة  نفيس  إّن  وها  اضِطراًما،  ُحبّي  فزد  رّب 

ما  كّل  رّب  يا  أريد  أيّن  بقدرتك.  أسرتين  برحمتك  عّزين  بعدلك،  أضبطني  بحكمتك 

تريده وما دمت تريده وألنّك تريده.

مقاصدي،  ا يف  ثابتً وظيفتي،  أميًنا يف  مأكيل  قنوًعا يف  حارًّا يف صاليت  رّب  يا  إجعلني 

صرّيين يا رّب أنيًسا يف معارشيت، مؤّدبًا يف تّرصيف عفيًفا يف حديثي، مستقياًم يف سرييت. 

وأتكلّم عنك،  فيك  أفتكر  فاجعلني  وأفعايل،  وأقوايل  أفكاري  لك  أقّدم  رّب  يا  أنا  فها 

يل  البغض  ومن  لك  ة  املحبّ من  قلبي  رّب  يا  إمأل  أجلك.  من  وأتعب  لك  وأشتغل 

أنترص  رّب  يا  إجعلني  عاملي.  يشء  لكل  اإلزدراء  ومن  لقريبي  الرّحمة  ومن  ولرذائيل، 

الفتور  وعىل  بالوداعة  الغضب  وعىل  بالّصدقة  البخل  وعىل  باألماتة،  اللّذة  عىل 

شدائدي  يف  صبورًا  مخاطري،  يف  شجاًعا  أموري،  يف  رصيًنا  رّب  يا  صرّيين  بالحرارة. 

متواضًعا يف نجاحي. أنر يا رّب عقيل وأرضم إراديت، وطّهر جسدي وقّدس نفيس.

عرّفني يا رّب ما أحقر األرض وما أعظم السامء. ما أقرص الزّمان وما أطول األبديّة.

أنعم عّيل يا رّب أن استعّد للموت، وأخاف من الدينونة، وأنجو من جهّنم وأنال السامء 

ألمّجدَك. آمني.

(�لبابا لكيمنضوس احلادي عرش)

ترتيلة الختام
أنت الّذي يعرُِف

܀ أنت الّذي يَعرُِف أقىس دَرَجاِت ِصَغرِي، وأنَت ال تَخاُف أن تَنزَِل َعيلَّ وَتَنَحِني.

وُق إليَك. تُ ܀ تعاَل إىل قَلبي يا قُرباناً ألَهُب بُحبِّك، تعاَل إىل قلبي، فها قلبي يَ

ِمْع ُرصاَخ  ، يسوع إسمْع رصَخِتي، واستَ ِني املوَت ِمَن الُحبِّ َك، أن تََهبَ تَ م أَرُجو طيبَ ܀ كَ

لِبي. حناِن قَ


