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األحد التاسع من زمن العنصرة
برنامج ا�رسول
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وقفة روحّية أسبوعّية من تحضير أبرشّية أنطلياس المارونّية

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

ِهدايًة  األَبرار  َك  رُُسلَ أَرَسلَت  َمْن  يا  وُصورَتَُه،  اآلِب  نُوَر  يا 

وِمَن  الُحَكاَمء،  لِتَخزَِي  الُجّهاِل  ِمَن  فاخَرتتَُهم  للعالَِمني، 

ُه  ِخَر إّال ِبُضعِفَنا ألنّ ا أَّال نَفتَ الُضعفاِء لِتَخزَِي األَقوياء. َهبَن

ِفنَي  ُمقتَ َك،  ِبرُُسلِ ِدَي  َنقتَ فَ ِتَك  لَِمعرِفَ ٌة  لَ ِمجبَ ُه  ألنّ َنا  ِبَجهلِ إّال  دَّ  نَعتَ وَال  َك،  ُقوَّتِ لِ ٌة  لَ ِمجبَ

آثارَُهم، ومؤدِّيَن َشَهادَتَُهم، اآلَن وإىل األبد.

(من صالة املؤمن – اجلزء اثلالث، صالة صباح تذاكر رسول)

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
وس) وٌس قدُّ لحن ُسوِغيُتو (قدُّ

ا يانَ ا َحلَّ ِفيَنا، ِيف دُن ا ِمنَّ َصاَر اللُه َحقًّ

ا انَ أَحيَ أَخَىل الذاَت ِمْن َالُهوٍت ذَاَق املَوَت فَ

܀܀܀

يَن دَرُْب الُحبِّ َخلَْف الرَبِّ َصارَْت دَرَْب املَدُعوِّ

الِِبنَي َساُروا ِفيَها باإلمياِن وَجَه اللِه طَ

܀܀܀

َك الَحْمَد ُمْنِشِديَن َقاُهْم لَ لْ َنا رَبِّ أَْن نَ َهبْ

ا ا املِلَء ِمْن نُعاَمَك ُروُح الَحقِّ َحلَّ ِفيَن َن لْ نِ

(من صالة �ساء اخلم�س، الفرض األنطو�، زمن العنرصة ١، اجلزء األّول)

النشيد الكتابي من سفر يشوع بن سيراخ ٢/ ١-١٠أ
َك واصِربْ، وال تَُكْن  لبَ ْفَسَك لِلِمحَنة ܀ أَرِشْد قَ لَت لِِخدَمِة الرَّبِّ فأَْعِدْد نَ بَ ، إِن أَق َنيَّ ܀ يا بُ

ه،  لْ بَ ْك ِبه والتَِحْد، لِيَك يَرتَفعِ َشأنَُك يف أَواِخرَِك ܀ َمْهام نابََك فاْق ة ܀ مَتَسَّ دَّ ًقا يف وَقِت الشِّ لِ قَ

اِس  نَي ِمَن النَّ ار، واملَرِضيِّ َحُن يف النَّ َهَب مُيتَ باِت حالَِك الوَضيع ܀ فإِنَّ الذَّ كْن صاِبرًا عىل تَقلُ

قوَن لِلرَّبِّ  َك وأجَعل فيه رَجاَءَك ܀ أيها املُتَّ لَ وِّْم ُسبُ يه يَنُرصَْك، وقَ ْل علَ ّل ܀ تَوَكَّ يف أتّوِن الذُّ

م ܀ قوَن لِلرَّبِّ آِمنوا به فال يَضيَع أَجرُكُ ئَالَّ تَسُقطوا ܀ أيها املُتَّ ه وال تَحيدوا لِ ِظروا رَحَمتَ انتَ

الَقدميَة  األَْجياَل  ِربوا  إِعتَ ܀  والرَّحَمة  األَبَِديَّ  والَفرََح  الَخرياِت  اْرْجوا  لِلرَّبِّ  قوَن  املُتَّ أيَّها 

َل أََحٌد عىل الرَّبِّ فَخزَِي؟ ܀ املجُد لآلِب واالبِن والرُّوِح الُقُدِس، ِمَن اآلَن وإىل  واْنظُروا: َهْل تَوَكَّ

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 (٢قور ٢٠/٥-١٠/٦)

ات" واملََشقَّ ِد  والَشَدائِ الِضيَقاِت  الَعِظيِم يف  نا  اتِ بَ ثَ ِب الله،  اُم  ُخدَّ َنا  "إنَّ

     
      
          

  

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

(لو ٤/ ١٤-٢١)

يف  ُم  َعلِّ يُ وكاَن  الِجَوار.  لِّ  كُ يف  َخَربُُه  وذَاَع  يل،  الَجلِ إِىل  الُروِح  ُقوَِّة  ِب يَُسوُع  َعاَد 

املَْجَمعِ  إِىل  وَدَخَل  نََشأ،  ُث  َحيْ الَناِرصَة،  إِىل  يَُسوُع  وَجاَء  ُه.  ُدونَ جِّ مُيَ والَجِميُع  َمَجاِمِعِهم، 

الِكتَاب،  يَُسوُع  َح  تَ وفَ آَشْعيا.  الَنِبيِّ  اُب  تَ كِ يِه  إِلَ َع  َوُدِف ْقرَأ.  يَ لِ اَم  وقَ الَسبْت،  ْوَم  يَ ِه  َعاَدتِ كَ

ِني  َ املََساكِني، وأَرَْسلَ وَب ِفيه: «ُروُح الرَبِّ عَيلَّ، ولِهَذا َمَسَحني ألُبَرشِّ َوَجَد املَْوِضَع املَْكتُ فَ

ٍة  َسَن اِدَي ِب ُهوِريَن أَحرَارًا، وأُنَ َق املَْق لِ ان، وأُطْ َرصِ إِىل الُعْميَ إِطْالِق األَْرسَى وَعْوَدِة البَ اِدَي ِب ألُنَ

وُن َجِميعِ  انَْت ُعيُ َوى الِكتَاب، وأََعاَدُه إِىل الَخاِدم، َوَجلَس. وكَ ٍة لََدى الرَّب». ثُمَّ طَ ولَ َمْقبُ

ْت  يَ تُلِ الَّتي  ُة  ابَ الِكتَ مَتَّْت  هِذِه  ْوَم  يَ «أَل ُهم:  لَ ُقوُل  يَ َدأَ  فبَ ه.  يْ إِلَ َشاِخَصًة  املَْجَمعِ  ِذيَن يف  الَّ

َمَساِمِعُكم». عىل 

 بعُض األفكاِر للتأّمِل
(كتابة الخوري وليد مالح)

ذي يحّدد إىل من أُرِسل يسوع ! ملفٌت هذا اإلعالن الّ

والتديّن، مل  التقوى  فيهم  وبانت  الوصايا  الّذين حفظوا  "الصّديقني"  إىل  يُرَسل  يسوع مل 

يُرَسل إىل "املباركني"، من ظهرت فيهم عالمات رىض الله بحسب املفهوم الدينّي ملجتمع 

يسوع، وهم األغنياء واألصحاء وذوو العمر املديد والّذين أنجبوا البنني والبنات، إىل أبناء 

إبراهيم الّذين ال لوم عليهم، بل أُرِسل يسوع، كام أُرِسل كّل معّمد، إىل "امللعونني"! أُرِسل 

ة عمق  يسوع إىل من بانت فيهم عالمات الدينونة فأظهر جسدهم أو حالتهم اإلجتامعيّ

ة. مأساتهم الروحيّ

لهم  أعلن  عجائبه.  قبل  ورحمته  ه  بحبّ كلمته،  قبل  ببسمته  فبّرشهم  يسوع  جاءهم 

ا مع امللعونني،  خالصه ليس ألنّه انتشلهم من حالتهم، بل ألنّه شابههم فيها، فصار ملعونً

ا، مهانًا ومحكوًما عليه، ومل يفقد الثقة بالله.  منبوذًا ومرضوبً

ام املحنة هذه ال تقوم عىل إعالن الوعود بخالص الله الوشيك، وال بأّن ما  خدمة الله يف أيّ

بها  اقتنع  لو  توبة  إىل  بالدعوة  وال  التاريخ،  يسرّي  الّذي  الله  مخطّط  ضمن  هو  يجري 

سامعوها لبطلت الحاجة إىل املناداة بها، بل خدمة الله تقوم خاصة عىل "الثبات العظيم 

يف الشدائد" كام قال الرسول، تقوم عىل اتباع يسوع يف الثقة املطلقة بالله حتى عند عدم 

الفهم، بل خاصة عند عدم الفهم. 

إذا شعرت أنّك ملعون تعيش يف بلد ملعون، ال أفق أمامك تنتقل من صعوبة إىل مصيبة 

فيه  فاتّحدَت  باملوت  فيك  اتّحد  يسوع  مسمعك،  عىل  اآلية  هذه  تتّم  اليوم  فكارثة، 

بالحياة، ال تخف، ثق بالله كام وثق يسوع باآلب، وانتظر بسكون خالصه.

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 (...)

َنا؟  َوَهبتَ الّذي  الَخالِص  أجِل  ِمن  اآلب،  أللهّم  يَنا،  َعلَ ُجوِدَك  َجِميَل  رُدَّ  نَ أن  َنا  لَ يَف  كَ

نَسُجُد  َنا،  اَعِت اسِتطَ وِبَقدِر  َنا  ُضعِف فإنَّا، عىل  لََك؟  الواِجَب  املَْجَد  يؤدَِّي  أن  َسُعُه  يَ َوَمن 

وس، اآلن وإىل األبد. ُحَك وابَنَك الَوِحيد وُروَحَك القدُّ َسبِّ َك َونُ لَ

(من صلوات ا�شكر يف نافور مار يوحّنا ا�رسول حبسب طقس ا�كن�سة األنطاكّية ا�رس�انّية املارونّية)

ترتيلة الختام
َك  ذايت، فافَعل  يِب ما تشاء. ُم  لَ ِتي  إيّن  أَُسلِّ ܀ أَبَ

ٌر لََك. َت يِب فأنا شاكِ َعلْ فَ َوَمهاَم 

ِعدٌّ لُِكلِّ يشءْ، َوأَرتَِيض ِبُكلِّ َيشءْ. إيّن ُمستَ

ِقَك. ٌة أُخرى يا إلهي ِسَوى أن تَكُمَل إراَدتَُك ِيفَّ َويف َجِميعِ َخَالئِ لَيَس ِيل رَغبَ

، أليّن  لِبي ِمَن الُحبِّ َك يا إلهي، ِبُكلِّ ما يف قَ َها لَ بُ ودُِع ُروِحي بَنَي يََديك، َوأََه إيّن أستَ

َك، أُِحبُّ

َديْك، ُب  ِمّني أَن أََهَب نَفِيس، أَن أوِدَعَها بَنَي يَ لَّ طَ تَ وَِألَنَّ الُحبَّ يَ

َها، ِألَنَّك أيب. َقٍة ال َحدَّ لَ ِث اْس، َوِب ِمْن ُدوِن َمِقيَ



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

ِهدايًة  األَبرار  َك  رُُسلَ أَرَسلَت  َمْن  يا  وُصورَتَُه،  اآلِب  نُوَر  يا 

وِمَن  الُحَكاَمء،  لِتَخزَِي  الُجّهاِل  ِمَن  فاخَرتتَُهم  للعالَِمني، 

ُه  ِخَر إّال ِبُضعِفَنا ألنّ ا أَّال نَفتَ الُضعفاِء لِتَخزَِي األَقوياء. َهبَن

ِفنَي  ُمقتَ َك،  ِبرُُسلِ ِدَي  َنقتَ فَ ِتَك  لَِمعرِفَ ٌة  لَ ِمجبَ ُه  ألنّ َنا  ِبَجهلِ إّال  دَّ  نَعتَ وَال  َك،  ُقوَّتِ لِ ٌة  لَ ِمجبَ

آثارَُهم، ومؤدِّيَن َشَهادَتَُهم، اآلَن وإىل األبد.

(من صالة املؤمن – اجلزء اثلالث، صالة صباح تذاكر رسول)

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
وس) وٌس قدُّ لحن ُسوِغيُتو (قدُّ

ا يانَ ا َحلَّ ِفيَنا، ِيف دُن ا ِمنَّ َصاَر اللُه َحقًّ

ا انَ أَحيَ أَخَىل الذاَت ِمْن َالُهوٍت ذَاَق املَوَت فَ

܀܀܀

يَن دَرُْب الُحبِّ َخلَْف الرَبِّ َصارَْت دَرَْب املَدُعوِّ

الِِبنَي َساُروا ِفيَها باإلمياِن وَجَه اللِه طَ

܀܀܀

َك الَحْمَد ُمْنِشِديَن َقاُهْم لَ لْ َنا رَبِّ أَْن نَ َهبْ

ا ا املِلَء ِمْن نُعاَمَك ُروُح الَحقِّ َحلَّ ِفيَن َن لْ نِ

(من صالة �ساء اخلم�س، الفرض األنطو�، زمن العنرصة ١، اجلزء األّول)

النشيد الكتابي من سفر يشوع بن سيراخ ٢/ ١-١٠أ
َك واصِربْ، وال تَُكْن  لبَ ْفَسَك لِلِمحَنة ܀ أَرِشْد قَ لَت لِِخدَمِة الرَّبِّ فأَْعِدْد نَ بَ ، إِن أَق َنيَّ ܀ يا بُ

ه،  لْ بَ ْك ِبه والتَِحْد، لِيَك يَرتَفعِ َشأنَُك يف أَواِخرَِك ܀ َمْهام نابََك فاْق ة ܀ مَتَسَّ دَّ ًقا يف وَقِت الشِّ لِ قَ

اِس  نَي ِمَن النَّ ار، واملَرِضيِّ َحُن يف النَّ َهَب مُيتَ باِت حالَِك الوَضيع ܀ فإِنَّ الذَّ كْن صاِبرًا عىل تَقلُ

قوَن لِلرَّبِّ  َك وأجَعل فيه رَجاَءَك ܀ أيها املُتَّ لَ وِّْم ُسبُ يه يَنُرصَْك، وقَ ْل علَ ّل ܀ تَوَكَّ يف أتّوِن الذُّ

م ܀ قوَن لِلرَّبِّ آِمنوا به فال يَضيَع أَجرُكُ ئَالَّ تَسُقطوا ܀ أيها املُتَّ ه وال تَحيدوا لِ ِظروا رَحَمتَ انتَ

الَقدميَة  األَْجياَل  ِربوا  إِعتَ ܀  والرَّحَمة  األَبَِديَّ  والَفرََح  الَخرياِت  اْرْجوا  لِلرَّبِّ  قوَن  املُتَّ أيَّها 

َل أََحٌد عىل الرَّبِّ فَخزَِي؟ ܀ املجُد لآلِب واالبِن والرُّوِح الُقُدِس، ِمَن اآلَن وإىل  واْنظُروا: َهْل تَوَكَّ

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 (٢قور ٢٠/٥-١٠/٦)

ات" واملََشقَّ ِد  والَشَدائِ الِضيَقاِت  الَعِظيِم يف  نا  اتِ بَ ثَ ِب الله،  اُم  ُخدَّ َنا  "إنَّ

     
      
          

  

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

(لو ٤/ ١٤-٢١)

يف  ُم  َعلِّ يُ وكاَن  الِجَوار.  لِّ  كُ يف  َخَربُُه  وذَاَع  يل،  الَجلِ إِىل  الُروِح  ُقوَِّة  ِب يَُسوُع  َعاَد 

املَْجَمعِ  إِىل  وَدَخَل  نََشأ،  ُث  َحيْ الَناِرصَة،  إِىل  يَُسوُع  وَجاَء  ُه.  ُدونَ جِّ مُيَ والَجِميُع  َمَجاِمِعِهم، 

الِكتَاب،  يَُسوُع  َح  تَ وفَ آَشْعيا.  الَنِبيِّ  اُب  تَ كِ يِه  إِلَ َع  َوُدِف ْقرَأ.  يَ لِ اَم  وقَ الَسبْت،  ْوَم  يَ ِه  َعاَدتِ كَ

ِني  َ املََساكِني، وأَرَْسلَ وَب ِفيه: «ُروُح الرَبِّ عَيلَّ، ولِهَذا َمَسَحني ألُبَرشِّ َوَجَد املَْوِضَع املَْكتُ فَ

ٍة  َسَن اِدَي ِب ُهوِريَن أَحرَارًا، وأُنَ َق املَْق لِ ان، وأُطْ َرصِ إِىل الُعْميَ إِطْالِق األَْرسَى وَعْوَدِة البَ اِدَي ِب ألُنَ

وُن َجِميعِ  انَْت ُعيُ َوى الِكتَاب، وأََعاَدُه إِىل الَخاِدم، َوَجلَس. وكَ ٍة لََدى الرَّب». ثُمَّ طَ ولَ َمْقبُ

ْت  يَ تُلِ الَّتي  ُة  ابَ الِكتَ مَتَّْت  هِذِه  ْوَم  يَ «أَل ُهم:  لَ ُقوُل  يَ َدأَ  فبَ ه.  يْ إِلَ َشاِخَصًة  املَْجَمعِ  ِذيَن يف  الَّ

َمَساِمِعُكم». عىل 

 بعُض األفكاِر للتأّمِل
(كتابة الخوري وليد مالح)

ذي يحّدد إىل من أُرِسل يسوع ! ملفٌت هذا اإلعالن الّ

والتديّن، مل  التقوى  فيهم  وبانت  الوصايا  الّذين حفظوا  "الصّديقني"  إىل  يُرَسل  يسوع مل 

يُرَسل إىل "املباركني"، من ظهرت فيهم عالمات رىض الله بحسب املفهوم الدينّي ملجتمع 

يسوع، وهم األغنياء واألصحاء وذوو العمر املديد والّذين أنجبوا البنني والبنات، إىل أبناء 

إبراهيم الّذين ال لوم عليهم، بل أُرِسل يسوع، كام أُرِسل كّل معّمد، إىل "امللعونني"! أُرِسل 

ة عمق  يسوع إىل من بانت فيهم عالمات الدينونة فأظهر جسدهم أو حالتهم اإلجتامعيّ

ة. مأساتهم الروحيّ

لهم  أعلن  عجائبه.  قبل  ورحمته  ه  بحبّ كلمته،  قبل  ببسمته  فبّرشهم  يسوع  جاءهم 

ا مع امللعونني،  خالصه ليس ألنّه انتشلهم من حالتهم، بل ألنّه شابههم فيها، فصار ملعونً

ا، مهانًا ومحكوًما عليه، ومل يفقد الثقة بالله.  منبوذًا ومرضوبً

ام املحنة هذه ال تقوم عىل إعالن الوعود بخالص الله الوشيك، وال بأّن ما  خدمة الله يف أيّ

بها  اقتنع  لو  توبة  إىل  بالدعوة  وال  التاريخ،  يسرّي  الّذي  الله  مخطّط  ضمن  هو  يجري 

سامعوها لبطلت الحاجة إىل املناداة بها، بل خدمة الله تقوم خاصة عىل "الثبات العظيم 

يف الشدائد" كام قال الرسول، تقوم عىل اتباع يسوع يف الثقة املطلقة بالله حتى عند عدم 

الفهم، بل خاصة عند عدم الفهم. 

إذا شعرت أنّك ملعون تعيش يف بلد ملعون، ال أفق أمامك تنتقل من صعوبة إىل مصيبة 

فيه  فاتّحدَت  باملوت  فيك  اتّحد  يسوع  مسمعك،  عىل  اآلية  هذه  تتّم  اليوم  فكارثة، 

بالحياة، ال تخف، ثق بالله كام وثق يسوع باآلب، وانتظر بسكون خالصه.

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 (...)

َنا؟  َوَهبتَ الّذي  الَخالِص  أجِل  ِمن  اآلب،  أللهّم  يَنا،  َعلَ ُجوِدَك  َجِميَل  رُدَّ  نَ أن  َنا  لَ يَف  كَ

نَسُجُد  َنا،  اَعِت اسِتطَ وِبَقدِر  َنا  ُضعِف فإنَّا، عىل  لََك؟  الواِجَب  املَْجَد  يؤدَِّي  أن  َسُعُه  يَ َوَمن 

وس، اآلن وإىل األبد. ُحَك وابَنَك الَوِحيد وُروَحَك القدُّ َسبِّ َك َونُ لَ

(من صلوات ا�شكر يف نافور مار يوحّنا ا�رسول حبسب طقس ا�كن�سة األنطاكّية ا�رس�انّية املارونّية)

ترتيلة الختام
َك  ذايت، فافَعل  يِب ما تشاء. ُم  لَ ِتي  إيّن  أَُسلِّ ܀ أَبَ

ٌر لََك. َت يِب فأنا شاكِ َعلْ فَ َوَمهاَم 

ِعدٌّ لُِكلِّ يشءْ، َوأَرتَِيض ِبُكلِّ َيشءْ. إيّن ُمستَ

ِقَك. ٌة أُخرى يا إلهي ِسَوى أن تَكُمَل إراَدتَُك ِيفَّ َويف َجِميعِ َخَالئِ لَيَس ِيل رَغبَ

، أليّن  لِبي ِمَن الُحبِّ َك يا إلهي، ِبُكلِّ ما يف قَ َها لَ بُ ودُِع ُروِحي بَنَي يََديك، َوأََه إيّن أستَ

َك، أُِحبُّ

َديْك، ُب  ِمّني أَن أََهَب نَفِيس، أَن أوِدَعَها بَنَي يَ لَّ طَ تَ وَِألَنَّ الُحبَّ يَ

َها، ِألَنَّك أيب. َقٍة ال َحدَّ لَ ِث اْس، َوِب ِمْن ُدوِن َمِقيَ



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

ِهدايًة  األَبرار  َك  رُُسلَ أَرَسلَت  َمْن  يا  وُصورَتَُه،  اآلِب  نُوَر  يا 

وِمَن  الُحَكاَمء،  لِتَخزَِي  الُجّهاِل  ِمَن  فاخَرتتَُهم  للعالَِمني، 

ُه  ِخَر إّال ِبُضعِفَنا ألنّ ا أَّال نَفتَ الُضعفاِء لِتَخزَِي األَقوياء. َهبَن

ِفنَي  ُمقتَ َك،  ِبرُُسلِ ِدَي  َنقتَ فَ ِتَك  لَِمعرِفَ ٌة  لَ ِمجبَ ُه  ألنّ َنا  ِبَجهلِ إّال  دَّ  نَعتَ وَال  َك،  ُقوَّتِ لِ ٌة  لَ ِمجبَ

آثارَُهم، ومؤدِّيَن َشَهادَتَُهم، اآلَن وإىل األبد.

(من صالة املؤمن – اجلزء اثلالث، صالة صباح تذاكر رسول)

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
وس) وٌس قدُّ لحن ُسوِغيُتو (قدُّ

ا يانَ ا َحلَّ ِفيَنا، ِيف دُن ا ِمنَّ َصاَر اللُه َحقًّ

ا انَ أَحيَ أَخَىل الذاَت ِمْن َالُهوٍت ذَاَق املَوَت فَ

܀܀܀

يَن دَرُْب الُحبِّ َخلَْف الرَبِّ َصارَْت دَرَْب املَدُعوِّ

الِِبنَي َساُروا ِفيَها باإلمياِن وَجَه اللِه طَ

܀܀܀

َك الَحْمَد ُمْنِشِديَن َقاُهْم لَ لْ َنا رَبِّ أَْن نَ َهبْ

ا ا املِلَء ِمْن نُعاَمَك ُروُح الَحقِّ َحلَّ ِفيَن َن لْ نِ

(من صالة �ساء اخلم�س، الفرض األنطو�، زمن العنرصة ١، اجلزء األّول)

النشيد الكتابي من سفر يشوع بن سيراخ ٢/ ١-١٠أ
َك واصِربْ، وال تَُكْن  لبَ ْفَسَك لِلِمحَنة ܀ أَرِشْد قَ لَت لِِخدَمِة الرَّبِّ فأَْعِدْد نَ بَ ، إِن أَق َنيَّ ܀ يا بُ

ه،  لْ بَ ْك ِبه والتَِحْد، لِيَك يَرتَفعِ َشأنَُك يف أَواِخرَِك ܀ َمْهام نابََك فاْق ة ܀ مَتَسَّ دَّ ًقا يف وَقِت الشِّ لِ قَ

اِس  نَي ِمَن النَّ ار، واملَرِضيِّ َحُن يف النَّ َهَب مُيتَ باِت حالَِك الوَضيع ܀ فإِنَّ الذَّ كْن صاِبرًا عىل تَقلُ

قوَن لِلرَّبِّ  َك وأجَعل فيه رَجاَءَك ܀ أيها املُتَّ لَ وِّْم ُسبُ يه يَنُرصَْك، وقَ ْل علَ ّل ܀ تَوَكَّ يف أتّوِن الذُّ

م ܀ قوَن لِلرَّبِّ آِمنوا به فال يَضيَع أَجرُكُ ئَالَّ تَسُقطوا ܀ أيها املُتَّ ه وال تَحيدوا لِ ِظروا رَحَمتَ انتَ

الَقدميَة  األَْجياَل  ِربوا  إِعتَ ܀  والرَّحَمة  األَبَِديَّ  والَفرََح  الَخرياِت  اْرْجوا  لِلرَّبِّ  قوَن  املُتَّ أيَّها 

َل أََحٌد عىل الرَّبِّ فَخزَِي؟ ܀ املجُد لآلِب واالبِن والرُّوِح الُقُدِس، ِمَن اآلَن وإىل  واْنظُروا: َهْل تَوَكَّ

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 (٢قور ٢٠/٥-١٠/٦)

ات" واملََشقَّ ِد  والَشَدائِ الِضيَقاِت  الَعِظيِم يف  نا  اتِ بَ ثَ ِب الله،  اُم  ُخدَّ َنا  "إنَّ

     
      
          

  

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

(لو ٤/ ١٤-٢١)

يف  ُم  َعلِّ يُ وكاَن  الِجَوار.  لِّ  كُ يف  َخَربُُه  وذَاَع  يل،  الَجلِ إِىل  الُروِح  ُقوَِّة  ِب يَُسوُع  َعاَد 

املَْجَمعِ  إِىل  وَدَخَل  نََشأ،  ُث  َحيْ الَناِرصَة،  إِىل  يَُسوُع  وَجاَء  ُه.  ُدونَ جِّ مُيَ والَجِميُع  َمَجاِمِعِهم، 

الِكتَاب،  يَُسوُع  َح  تَ وفَ آَشْعيا.  الَنِبيِّ  اُب  تَ كِ يِه  إِلَ َع  َوُدِف ْقرَأ.  يَ لِ اَم  وقَ الَسبْت،  ْوَم  يَ ِه  َعاَدتِ كَ

ِني  َ املََساكِني، وأَرَْسلَ وَب ِفيه: «ُروُح الرَبِّ عَيلَّ، ولِهَذا َمَسَحني ألُبَرشِّ َوَجَد املَْوِضَع املَْكتُ فَ

ٍة  َسَن اِدَي ِب ُهوِريَن أَحرَارًا، وأُنَ َق املَْق لِ ان، وأُطْ َرصِ إِىل الُعْميَ إِطْالِق األَْرسَى وَعْوَدِة البَ اِدَي ِب ألُنَ

وُن َجِميعِ  انَْت ُعيُ َوى الِكتَاب، وأََعاَدُه إِىل الَخاِدم، َوَجلَس. وكَ ٍة لََدى الرَّب». ثُمَّ طَ ولَ َمْقبُ

ْت  يَ تُلِ الَّتي  ُة  ابَ الِكتَ مَتَّْت  هِذِه  ْوَم  يَ «أَل ُهم:  لَ ُقوُل  يَ َدأَ  فبَ ه.  يْ إِلَ َشاِخَصًة  املَْجَمعِ  ِذيَن يف  الَّ

َمَساِمِعُكم». عىل 

 بعُض األفكاِر للتأّمِل
(كتابة الخوري وليد مالح)

ذي يحّدد إىل من أُرِسل يسوع ! ملفٌت هذا اإلعالن الّ

والتديّن، مل  التقوى  فيهم  وبانت  الوصايا  الّذين حفظوا  "الصّديقني"  إىل  يُرَسل  يسوع مل 

يُرَسل إىل "املباركني"، من ظهرت فيهم عالمات رىض الله بحسب املفهوم الدينّي ملجتمع 

يسوع، وهم األغنياء واألصحاء وذوو العمر املديد والّذين أنجبوا البنني والبنات، إىل أبناء 

إبراهيم الّذين ال لوم عليهم، بل أُرِسل يسوع، كام أُرِسل كّل معّمد، إىل "امللعونني"! أُرِسل 

ة عمق  يسوع إىل من بانت فيهم عالمات الدينونة فأظهر جسدهم أو حالتهم اإلجتامعيّ

ة. مأساتهم الروحيّ

لهم  أعلن  عجائبه.  قبل  ورحمته  ه  بحبّ كلمته،  قبل  ببسمته  فبّرشهم  يسوع  جاءهم 

ا مع امللعونني،  خالصه ليس ألنّه انتشلهم من حالتهم، بل ألنّه شابههم فيها، فصار ملعونً

ا، مهانًا ومحكوًما عليه، ومل يفقد الثقة بالله.  منبوذًا ومرضوبً

ام املحنة هذه ال تقوم عىل إعالن الوعود بخالص الله الوشيك، وال بأّن ما  خدمة الله يف أيّ

بها  اقتنع  لو  توبة  إىل  بالدعوة  وال  التاريخ،  يسرّي  الّذي  الله  مخطّط  ضمن  هو  يجري 

سامعوها لبطلت الحاجة إىل املناداة بها، بل خدمة الله تقوم خاصة عىل "الثبات العظيم 

يف الشدائد" كام قال الرسول، تقوم عىل اتباع يسوع يف الثقة املطلقة بالله حتى عند عدم 

الفهم، بل خاصة عند عدم الفهم. 

إذا شعرت أنّك ملعون تعيش يف بلد ملعون، ال أفق أمامك تنتقل من صعوبة إىل مصيبة 

فيه  فاتّحدَت  باملوت  فيك  اتّحد  يسوع  مسمعك،  عىل  اآلية  هذه  تتّم  اليوم  فكارثة، 

بالحياة، ال تخف، ثق بالله كام وثق يسوع باآلب، وانتظر بسكون خالصه.

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 التاسع من زمن العنصرة: برنامج الرسول

َنا؟  َوَهبتَ الّذي  الَخالِص  أجِل  ِمن  اآلب،  أللهّم  يَنا،  َعلَ ُجوِدَك  َجِميَل  رُدَّ  نَ أن  َنا  لَ يَف  كَ

نَسُجُد  َنا،  اَعِت اسِتطَ وِبَقدِر  َنا  ُضعِف فإنَّا، عىل  لََك؟  الواِجَب  املَْجَد  يؤدَِّي  أن  َسُعُه  يَ َوَمن 

وس، اآلن وإىل األبد. ُحَك وابَنَك الَوِحيد وُروَحَك القدُّ َسبِّ َك َونُ لَ

(من صلوات ا�شكر يف نافور مار يوحّنا ا�رسول حبسب طقس ا�كن�سة األنطاكّية ا�رس�انّية املارونّية)

ترتيلة الختام
َك  ذايت، فافَعل  يِب ما تشاء. ُم  لَ ِتي  إيّن  أَُسلِّ ܀ أَبَ

ٌر لََك. َت يِب فأنا شاكِ َعلْ فَ َوَمهاَم 

ِعدٌّ لُِكلِّ يشءْ، َوأَرتَِيض ِبُكلِّ َيشءْ. إيّن ُمستَ

ِقَك. ٌة أُخرى يا إلهي ِسَوى أن تَكُمَل إراَدتَُك ِيفَّ َويف َجِميعِ َخَالئِ لَيَس ِيل رَغبَ

، أليّن  لِبي ِمَن الُحبِّ َك يا إلهي، ِبُكلِّ ما يف قَ َها لَ بُ ودُِع ُروِحي بَنَي يََديك، َوأََه إيّن أستَ

َك، أُِحبُّ

َديْك، ُب  ِمّني أَن أََهَب نَفِيس، أَن أوِدَعَها بَنَي يَ لَّ طَ تَ وَِألَنَّ الُحبَّ يَ

َها، ِألَنَّك أيب. َقٍة ال َحدَّ لَ ِث اْس، َوِب ِمْن ُدوِن َمِقيَ



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

ِهدايًة  األَبرار  َك  رُُسلَ أَرَسلَت  َمْن  يا  وُصورَتَُه،  اآلِب  نُوَر  يا 

وِمَن  الُحَكاَمء،  لِتَخزَِي  الُجّهاِل  ِمَن  فاخَرتتَُهم  للعالَِمني، 

ُه  ِخَر إّال ِبُضعِفَنا ألنّ ا أَّال نَفتَ الُضعفاِء لِتَخزَِي األَقوياء. َهبَن

ِفنَي  ُمقتَ َك،  ِبرُُسلِ ِدَي  َنقتَ فَ ِتَك  لَِمعرِفَ ٌة  لَ ِمجبَ ُه  ألنّ َنا  ِبَجهلِ إّال  دَّ  نَعتَ وَال  َك،  ُقوَّتِ لِ ٌة  لَ ِمجبَ

آثارَُهم، ومؤدِّيَن َشَهادَتَُهم، اآلَن وإىل األبد.

(من صالة املؤمن – اجلزء اثلالث، صالة صباح تذاكر رسول)

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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٤

ترتيلة األحد
وس) وٌس قدُّ لحن ُسوِغيُتو (قدُّ

ا يانَ ا َحلَّ ِفيَنا، ِيف دُن ا ِمنَّ َصاَر اللُه َحقًّ

ا انَ أَحيَ أَخَىل الذاَت ِمْن َالُهوٍت ذَاَق املَوَت فَ

܀܀܀

يَن دَرُْب الُحبِّ َخلَْف الرَبِّ َصارَْت دَرَْب املَدُعوِّ

الِِبنَي َساُروا ِفيَها باإلمياِن وَجَه اللِه طَ

܀܀܀

َك الَحْمَد ُمْنِشِديَن َقاُهْم لَ لْ َنا رَبِّ أَْن نَ َهبْ

ا ا املِلَء ِمْن نُعاَمَك ُروُح الَحقِّ َحلَّ ِفيَن َن لْ نِ

(من صالة �ساء اخلم�س، الفرض األنطو�، زمن العنرصة ١، اجلزء األّول)

النشيد الكتابي من سفر يشوع بن سيراخ ٢/ ١-١٠أ
َك واصِربْ، وال تَُكْن  لبَ ْفَسَك لِلِمحَنة ܀ أَرِشْد قَ لَت لِِخدَمِة الرَّبِّ فأَْعِدْد نَ بَ ، إِن أَق َنيَّ ܀ يا بُ

ه،  لْ بَ ْك ِبه والتَِحْد، لِيَك يَرتَفعِ َشأنَُك يف أَواِخرَِك ܀ َمْهام نابََك فاْق ة ܀ مَتَسَّ دَّ ًقا يف وَقِت الشِّ لِ قَ

اِس  نَي ِمَن النَّ ار، واملَرِضيِّ َحُن يف النَّ َهَب مُيتَ باِت حالَِك الوَضيع ܀ فإِنَّ الذَّ كْن صاِبرًا عىل تَقلُ

قوَن لِلرَّبِّ  َك وأجَعل فيه رَجاَءَك ܀ أيها املُتَّ لَ وِّْم ُسبُ يه يَنُرصَْك، وقَ ْل علَ ّل ܀ تَوَكَّ يف أتّوِن الذُّ

م ܀ قوَن لِلرَّبِّ آِمنوا به فال يَضيَع أَجرُكُ ئَالَّ تَسُقطوا ܀ أيها املُتَّ ه وال تَحيدوا لِ ِظروا رَحَمتَ انتَ

الَقدميَة  األَْجياَل  ِربوا  إِعتَ ܀  والرَّحَمة  األَبَِديَّ  والَفرََح  الَخرياِت  اْرْجوا  لِلرَّبِّ  قوَن  املُتَّ أيَّها 

َل أََحٌد عىل الرَّبِّ فَخزَِي؟ ܀ املجُد لآلِب واالبِن والرُّوِح الُقُدِس، ِمَن اآلَن وإىل  واْنظُروا: َهْل تَوَكَّ

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 (٢قور ٢٠/٥-١٠/٦)

ات" واملََشقَّ ِد  والَشَدائِ الِضيَقاِت  الَعِظيِم يف  نا  اتِ بَ ثَ ِب الله،  اُم  ُخدَّ َنا  "إنَّ

     
      
          

  

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

(لو ٤/ ١٤-٢١)

يف  ُم  َعلِّ يُ وكاَن  الِجَوار.  لِّ  كُ يف  َخَربُُه  وذَاَع  يل،  الَجلِ إِىل  الُروِح  ُقوَِّة  ِب يَُسوُع  َعاَد 

املَْجَمعِ  إِىل  وَدَخَل  نََشأ،  ُث  َحيْ الَناِرصَة،  إِىل  يَُسوُع  وَجاَء  ُه.  ُدونَ جِّ مُيَ والَجِميُع  َمَجاِمِعِهم، 

الِكتَاب،  يَُسوُع  َح  تَ وفَ آَشْعيا.  الَنِبيِّ  اُب  تَ كِ يِه  إِلَ َع  َوُدِف ْقرَأ.  يَ لِ اَم  وقَ الَسبْت،  ْوَم  يَ ِه  َعاَدتِ كَ

ِني  َ املََساكِني، وأَرَْسلَ وَب ِفيه: «ُروُح الرَبِّ عَيلَّ، ولِهَذا َمَسَحني ألُبَرشِّ َوَجَد املَْوِضَع املَْكتُ فَ

ٍة  َسَن اِدَي ِب ُهوِريَن أَحرَارًا، وأُنَ َق املَْق لِ ان، وأُطْ َرصِ إِىل الُعْميَ إِطْالِق األَْرسَى وَعْوَدِة البَ اِدَي ِب ألُنَ

وُن َجِميعِ  انَْت ُعيُ َوى الِكتَاب، وأََعاَدُه إِىل الَخاِدم، َوَجلَس. وكَ ٍة لََدى الرَّب». ثُمَّ طَ ولَ َمْقبُ

ْت  يَ تُلِ الَّتي  ُة  ابَ الِكتَ مَتَّْت  هِذِه  ْوَم  يَ «أَل ُهم:  لَ ُقوُل  يَ َدأَ  فبَ ه.  يْ إِلَ َشاِخَصًة  املَْجَمعِ  ِذيَن يف  الَّ

َمَساِمِعُكم». عىل 

 بعُض األفكاِر للتأّمِل
(كتابة الخوري وليد مالح)

ذي يحّدد إىل من أُرِسل يسوع ! ملفٌت هذا اإلعالن الّ

والتديّن، مل  التقوى  فيهم  وبانت  الوصايا  الّذين حفظوا  "الصّديقني"  إىل  يُرَسل  يسوع مل 

يُرَسل إىل "املباركني"، من ظهرت فيهم عالمات رىض الله بحسب املفهوم الدينّي ملجتمع 

يسوع، وهم األغنياء واألصحاء وذوو العمر املديد والّذين أنجبوا البنني والبنات، إىل أبناء 

إبراهيم الّذين ال لوم عليهم، بل أُرِسل يسوع، كام أُرِسل كّل معّمد، إىل "امللعونني"! أُرِسل 

ة عمق  يسوع إىل من بانت فيهم عالمات الدينونة فأظهر جسدهم أو حالتهم اإلجتامعيّ

ة. مأساتهم الروحيّ

لهم  أعلن  عجائبه.  قبل  ورحمته  ه  بحبّ كلمته،  قبل  ببسمته  فبّرشهم  يسوع  جاءهم 

ا مع امللعونني،  خالصه ليس ألنّه انتشلهم من حالتهم، بل ألنّه شابههم فيها، فصار ملعونً

ا، مهانًا ومحكوًما عليه، ومل يفقد الثقة بالله.  منبوذًا ومرضوبً

ام املحنة هذه ال تقوم عىل إعالن الوعود بخالص الله الوشيك، وال بأّن ما  خدمة الله يف أيّ

بها  اقتنع  لو  توبة  إىل  بالدعوة  وال  التاريخ،  يسرّي  الّذي  الله  مخطّط  ضمن  هو  يجري 

سامعوها لبطلت الحاجة إىل املناداة بها، بل خدمة الله تقوم خاصة عىل "الثبات العظيم 

يف الشدائد" كام قال الرسول، تقوم عىل اتباع يسوع يف الثقة املطلقة بالله حتى عند عدم 

الفهم، بل خاصة عند عدم الفهم. 

إذا شعرت أنّك ملعون تعيش يف بلد ملعون، ال أفق أمامك تنتقل من صعوبة إىل مصيبة 

فيه  فاتّحدَت  باملوت  فيك  اتّحد  يسوع  مسمعك،  عىل  اآلية  هذه  تتّم  اليوم  فكارثة، 

بالحياة، ال تخف، ثق بالله كام وثق يسوع باآلب، وانتظر بسكون خالصه.

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 التاسع من زمن العنصرة: برنامج الرسول

َنا؟  َوَهبتَ الّذي  الَخالِص  أجِل  ِمن  اآلب،  أللهّم  يَنا،  َعلَ ُجوِدَك  َجِميَل  رُدَّ  نَ أن  َنا  لَ يَف  كَ

نَسُجُد  َنا،  اَعِت اسِتطَ وِبَقدِر  َنا  ُضعِف فإنَّا، عىل  لََك؟  الواِجَب  املَْجَد  يؤدَِّي  أن  َسُعُه  يَ َوَمن 

وس، اآلن وإىل األبد. ُحَك وابَنَك الَوِحيد وُروَحَك القدُّ َسبِّ َك َونُ لَ

(من صلوات ا�شكر يف نافور مار يوحّنا ا�رسول حبسب طقس ا�كن�سة األنطاكّية ا�رس�انّية املارونّية)

ترتيلة الختام
َك  ذايت، فافَعل  يِب ما تشاء. ُم  لَ ِتي  إيّن  أَُسلِّ ܀ أَبَ

ٌر لََك. َت يِب فأنا شاكِ َعلْ فَ َوَمهاَم 

ِعدٌّ لُِكلِّ يشءْ، َوأَرتَِيض ِبُكلِّ َيشءْ. إيّن ُمستَ

ِقَك. ٌة أُخرى يا إلهي ِسَوى أن تَكُمَل إراَدتَُك ِيفَّ َويف َجِميعِ َخَالئِ لَيَس ِيل رَغبَ

، أليّن  لِبي ِمَن الُحبِّ َك يا إلهي، ِبُكلِّ ما يف قَ َها لَ بُ ودُِع ُروِحي بَنَي يََديك، َوأََه إيّن أستَ

َك، أُِحبُّ

َديْك، ُب  ِمّني أَن أََهَب نَفِيس، أَن أوِدَعَها بَنَي يَ لَّ طَ تَ وَِألَنَّ الُحبَّ يَ

َها، ِألَنَّك أيب. َقٍة ال َحدَّ لَ ِث اْس، َوِب ِمْن ُدوِن َمِقيَ



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

ِهدايًة  األَبرار  َك  رُُسلَ أَرَسلَت  َمْن  يا  وُصورَتَُه،  اآلِب  نُوَر  يا 

وِمَن  الُحَكاَمء،  لِتَخزَِي  الُجّهاِل  ِمَن  فاخَرتتَُهم  للعالَِمني، 

ُه  ِخَر إّال ِبُضعِفَنا ألنّ ا أَّال نَفتَ الُضعفاِء لِتَخزَِي األَقوياء. َهبَن

ِفنَي  ُمقتَ َك،  ِبرُُسلِ ِدَي  َنقتَ فَ ِتَك  لَِمعرِفَ ٌة  لَ ِمجبَ ُه  ألنّ َنا  ِبَجهلِ إّال  دَّ  نَعتَ وَال  َك،  ُقوَّتِ لِ ٌة  لَ ِمجبَ

آثارَُهم، ومؤدِّيَن َشَهادَتَُهم، اآلَن وإىل األبد.

(من صالة املؤمن – اجلزء اثلالث، صالة صباح تذاكر رسول)

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
وس) وٌس قدُّ لحن ُسوِغيُتو (قدُّ

ا يانَ ا َحلَّ ِفيَنا، ِيف دُن ا ِمنَّ َصاَر اللُه َحقًّ

ا انَ أَحيَ أَخَىل الذاَت ِمْن َالُهوٍت ذَاَق املَوَت فَ

܀܀܀

يَن دَرُْب الُحبِّ َخلَْف الرَبِّ َصارَْت دَرَْب املَدُعوِّ

الِِبنَي َساُروا ِفيَها باإلمياِن وَجَه اللِه طَ

܀܀܀

َك الَحْمَد ُمْنِشِديَن َقاُهْم لَ لْ َنا رَبِّ أَْن نَ َهبْ

ا ا املِلَء ِمْن نُعاَمَك ُروُح الَحقِّ َحلَّ ِفيَن َن لْ نِ

(من صالة �ساء اخلم�س، الفرض األنطو�، زمن العنرصة ١، اجلزء األّول)

النشيد الكتابي من سفر يشوع بن سيراخ ٢/ ١-١٠أ
َك واصِربْ، وال تَُكْن  لبَ ْفَسَك لِلِمحَنة ܀ أَرِشْد قَ لَت لِِخدَمِة الرَّبِّ فأَْعِدْد نَ بَ ، إِن أَق َنيَّ ܀ يا بُ

ه،  لْ بَ ْك ِبه والتَِحْد، لِيَك يَرتَفعِ َشأنَُك يف أَواِخرَِك ܀ َمْهام نابََك فاْق ة ܀ مَتَسَّ دَّ ًقا يف وَقِت الشِّ لِ قَ

اِس  نَي ِمَن النَّ ار، واملَرِضيِّ َحُن يف النَّ َهَب مُيتَ باِت حالَِك الوَضيع ܀ فإِنَّ الذَّ كْن صاِبرًا عىل تَقلُ

قوَن لِلرَّبِّ  َك وأجَعل فيه رَجاَءَك ܀ أيها املُتَّ لَ وِّْم ُسبُ يه يَنُرصَْك، وقَ ْل علَ ّل ܀ تَوَكَّ يف أتّوِن الذُّ

م ܀ قوَن لِلرَّبِّ آِمنوا به فال يَضيَع أَجرُكُ ئَالَّ تَسُقطوا ܀ أيها املُتَّ ه وال تَحيدوا لِ ِظروا رَحَمتَ انتَ

الَقدميَة  األَْجياَل  ِربوا  إِعتَ ܀  والرَّحَمة  األَبَِديَّ  والَفرََح  الَخرياِت  اْرْجوا  لِلرَّبِّ  قوَن  املُتَّ أيَّها 

َل أََحٌد عىل الرَّبِّ فَخزَِي؟ ܀ املجُد لآلِب واالبِن والرُّوِح الُقُدِس، ِمَن اآلَن وإىل  واْنظُروا: َهْل تَوَكَّ

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 (٢قور ٢٠/٥-١٠/٦)

ات" واملََشقَّ ِد  والَشَدائِ الِضيَقاِت  الَعِظيِم يف  نا  اتِ بَ ثَ ِب الله،  اُم  ُخدَّ َنا  "إنَّ

     
      
          

  

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

(لو ٤/ ١٤-٢١)

يف  ُم  َعلِّ يُ وكاَن  الِجَوار.  لِّ  كُ يف  َخَربُُه  وذَاَع  يل،  الَجلِ إِىل  الُروِح  ُقوَِّة  ِب يَُسوُع  َعاَد 

املَْجَمعِ  إِىل  وَدَخَل  نََشأ،  ُث  َحيْ الَناِرصَة،  إِىل  يَُسوُع  وَجاَء  ُه.  ُدونَ جِّ مُيَ والَجِميُع  َمَجاِمِعِهم، 

الِكتَاب،  يَُسوُع  َح  تَ وفَ آَشْعيا.  الَنِبيِّ  اُب  تَ كِ يِه  إِلَ َع  َوُدِف ْقرَأ.  يَ لِ اَم  وقَ الَسبْت،  ْوَم  يَ ِه  َعاَدتِ كَ

ِني  َ املََساكِني، وأَرَْسلَ وَب ِفيه: «ُروُح الرَبِّ عَيلَّ، ولِهَذا َمَسَحني ألُبَرشِّ َوَجَد املَْوِضَع املَْكتُ فَ

ٍة  َسَن اِدَي ِب ُهوِريَن أَحرَارًا، وأُنَ َق املَْق لِ ان، وأُطْ َرصِ إِىل الُعْميَ إِطْالِق األَْرسَى وَعْوَدِة البَ اِدَي ِب ألُنَ

وُن َجِميعِ  انَْت ُعيُ َوى الِكتَاب، وأََعاَدُه إِىل الَخاِدم، َوَجلَس. وكَ ٍة لََدى الرَّب». ثُمَّ طَ ولَ َمْقبُ

ْت  يَ تُلِ الَّتي  ُة  ابَ الِكتَ مَتَّْت  هِذِه  ْوَم  يَ «أَل ُهم:  لَ ُقوُل  يَ َدأَ  فبَ ه.  يْ إِلَ َشاِخَصًة  املَْجَمعِ  ِذيَن يف  الَّ

َمَساِمِعُكم». عىل 

 بعُض األفكاِر للتأّمِل
(كتابة الخوري وليد مالح)

ذي يحّدد إىل من أُرِسل يسوع ! ملفٌت هذا اإلعالن الّ

والتديّن، مل  التقوى  فيهم  وبانت  الوصايا  الّذين حفظوا  "الصّديقني"  إىل  يُرَسل  يسوع مل 

يُرَسل إىل "املباركني"، من ظهرت فيهم عالمات رىض الله بحسب املفهوم الدينّي ملجتمع 

يسوع، وهم األغنياء واألصحاء وذوو العمر املديد والّذين أنجبوا البنني والبنات، إىل أبناء 

إبراهيم الّذين ال لوم عليهم، بل أُرِسل يسوع، كام أُرِسل كّل معّمد، إىل "امللعونني"! أُرِسل 

ة عمق  يسوع إىل من بانت فيهم عالمات الدينونة فأظهر جسدهم أو حالتهم اإلجتامعيّ

ة. مأساتهم الروحيّ

لهم  أعلن  عجائبه.  قبل  ورحمته  ه  بحبّ كلمته،  قبل  ببسمته  فبّرشهم  يسوع  جاءهم 

ا مع امللعونني،  خالصه ليس ألنّه انتشلهم من حالتهم، بل ألنّه شابههم فيها، فصار ملعونً

ا، مهانًا ومحكوًما عليه، ومل يفقد الثقة بالله.  منبوذًا ومرضوبً

ام املحنة هذه ال تقوم عىل إعالن الوعود بخالص الله الوشيك، وال بأّن ما  خدمة الله يف أيّ

بها  اقتنع  لو  توبة  إىل  بالدعوة  وال  التاريخ،  يسرّي  الّذي  الله  مخطّط  ضمن  هو  يجري 

سامعوها لبطلت الحاجة إىل املناداة بها، بل خدمة الله تقوم خاصة عىل "الثبات العظيم 

يف الشدائد" كام قال الرسول، تقوم عىل اتباع يسوع يف الثقة املطلقة بالله حتى عند عدم 

الفهم، بل خاصة عند عدم الفهم. 

إذا شعرت أنّك ملعون تعيش يف بلد ملعون، ال أفق أمامك تنتقل من صعوبة إىل مصيبة 

فيه  فاتّحدَت  باملوت  فيك  اتّحد  يسوع  مسمعك،  عىل  اآلية  هذه  تتّم  اليوم  فكارثة، 

بالحياة، ال تخف، ثق بالله كام وثق يسوع باآلب، وانتظر بسكون خالصه.

فرتة صمت وتأّمل (...)
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٥

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 التاسع من زمن العنصرة: برنامج الرسول

َنا؟  َوَهبتَ الّذي  الَخالِص  أجِل  ِمن  اآلب،  أللهّم  يَنا،  َعلَ ُجوِدَك  َجِميَل  رُدَّ  نَ أن  َنا  لَ يَف  كَ

نَسُجُد  َنا،  اَعِت اسِتطَ وِبَقدِر  َنا  ُضعِف فإنَّا، عىل  لََك؟  الواِجَب  املَْجَد  يؤدَِّي  أن  َسُعُه  يَ َوَمن 

وس، اآلن وإىل األبد. ُحَك وابَنَك الَوِحيد وُروَحَك القدُّ َسبِّ َك َونُ لَ

(من صلوات ا�شكر يف نافور مار يوحّنا ا�رسول حبسب طقس ا�كن�سة األنطاكّية ا�رس�انّية املارونّية)

ترتيلة الختام
َك  ذايت، فافَعل  يِب ما تشاء. ُم  لَ ِتي  إيّن  أَُسلِّ ܀ أَبَ

ٌر لََك. َت يِب فأنا شاكِ َعلْ فَ َوَمهاَم 

ِعدٌّ لُِكلِّ يشءْ، َوأَرتَِيض ِبُكلِّ َيشءْ. إيّن ُمستَ

ِقَك. ٌة أُخرى يا إلهي ِسَوى أن تَكُمَل إراَدتَُك ِيفَّ َويف َجِميعِ َخَالئِ لَيَس ِيل رَغبَ

، أليّن  لِبي ِمَن الُحبِّ َك يا إلهي، ِبُكلِّ ما يف قَ َها لَ بُ ودُِع ُروِحي بَنَي يََديك، َوأََه إيّن أستَ

َك، أُِحبُّ

َديْك، ُب  ِمّني أَن أََهَب نَفِيس، أَن أوِدَعَها بَنَي يَ لَّ طَ تَ وَِألَنَّ الُحبَّ يَ

َها، ِألَنَّك أيب. َقٍة ال َحدَّ لَ ِث اْس، َوِب ِمْن ُدوِن َمِقيَ



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

ِهدايًة  األَبرار  َك  رُُسلَ أَرَسلَت  َمْن  يا  وُصورَتَُه،  اآلِب  نُوَر  يا 

وِمَن  الُحَكاَمء،  لِتَخزَِي  الُجّهاِل  ِمَن  فاخَرتتَُهم  للعالَِمني، 

ُه  ِخَر إّال ِبُضعِفَنا ألنّ ا أَّال نَفتَ الُضعفاِء لِتَخزَِي األَقوياء. َهبَن

ِفنَي  ُمقتَ َك،  ِبرُُسلِ ِدَي  َنقتَ فَ ِتَك  لَِمعرِفَ ٌة  لَ ِمجبَ ُه  ألنّ َنا  ِبَجهلِ إّال  دَّ  نَعتَ وَال  َك،  ُقوَّتِ لِ ٌة  لَ ِمجبَ

آثارَُهم، ومؤدِّيَن َشَهادَتَُهم، اآلَن وإىل األبد.

(من صالة املؤمن – اجلزء اثلالث، صالة صباح تذاكر رسول)

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
وس) وٌس قدُّ لحن ُسوِغيُتو (قدُّ

ا يانَ ا َحلَّ ِفيَنا، ِيف دُن ا ِمنَّ َصاَر اللُه َحقًّ

ا انَ أَحيَ أَخَىل الذاَت ِمْن َالُهوٍت ذَاَق املَوَت فَ

܀܀܀

يَن دَرُْب الُحبِّ َخلَْف الرَبِّ َصارَْت دَرَْب املَدُعوِّ

الِِبنَي َساُروا ِفيَها باإلمياِن وَجَه اللِه طَ

܀܀܀

َك الَحْمَد ُمْنِشِديَن َقاُهْم لَ لْ َنا رَبِّ أَْن نَ َهبْ

ا ا املِلَء ِمْن نُعاَمَك ُروُح الَحقِّ َحلَّ ِفيَن َن لْ نِ

(من صالة �ساء اخلم�س، الفرض األنطو�، زمن العنرصة ١، اجلزء األّول)

النشيد الكتابي من سفر يشوع بن سيراخ ٢/ ١-١٠أ
َك واصِربْ، وال تَُكْن  لبَ ْفَسَك لِلِمحَنة ܀ أَرِشْد قَ لَت لِِخدَمِة الرَّبِّ فأَْعِدْد نَ بَ ، إِن أَق َنيَّ ܀ يا بُ

ه،  لْ بَ ْك ِبه والتَِحْد، لِيَك يَرتَفعِ َشأنَُك يف أَواِخرَِك ܀ َمْهام نابََك فاْق ة ܀ مَتَسَّ دَّ ًقا يف وَقِت الشِّ لِ قَ

اِس  نَي ِمَن النَّ ار، واملَرِضيِّ َحُن يف النَّ َهَب مُيتَ باِت حالَِك الوَضيع ܀ فإِنَّ الذَّ كْن صاِبرًا عىل تَقلُ

قوَن لِلرَّبِّ  َك وأجَعل فيه رَجاَءَك ܀ أيها املُتَّ لَ وِّْم ُسبُ يه يَنُرصَْك، وقَ ْل علَ ّل ܀ تَوَكَّ يف أتّوِن الذُّ

م ܀ قوَن لِلرَّبِّ آِمنوا به فال يَضيَع أَجرُكُ ئَالَّ تَسُقطوا ܀ أيها املُتَّ ه وال تَحيدوا لِ ِظروا رَحَمتَ انتَ

الَقدميَة  األَْجياَل  ِربوا  إِعتَ ܀  والرَّحَمة  األَبَِديَّ  والَفرََح  الَخرياِت  اْرْجوا  لِلرَّبِّ  قوَن  املُتَّ أيَّها 

َل أََحٌد عىل الرَّبِّ فَخزَِي؟ ܀ املجُد لآلِب واالبِن والرُّوِح الُقُدِس، ِمَن اآلَن وإىل  واْنظُروا: َهْل تَوَكَّ

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 (٢قور ٢٠/٥-١٠/٦)

ات" واملََشقَّ ِد  والَشَدائِ الِضيَقاِت  الَعِظيِم يف  نا  اتِ بَ ثَ ِب الله،  اُم  ُخدَّ َنا  "إنَّ

     
      
          

  

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

(لو ٤/ ١٤-٢١)

يف  ُم  َعلِّ يُ وكاَن  الِجَوار.  لِّ  كُ يف  َخَربُُه  وذَاَع  يل،  الَجلِ إِىل  الُروِح  ُقوَِّة  ِب يَُسوُع  َعاَد 

املَْجَمعِ  إِىل  وَدَخَل  نََشأ،  ُث  َحيْ الَناِرصَة،  إِىل  يَُسوُع  وَجاَء  ُه.  ُدونَ جِّ مُيَ والَجِميُع  َمَجاِمِعِهم، 

الِكتَاب،  يَُسوُع  َح  تَ وفَ آَشْعيا.  الَنِبيِّ  اُب  تَ كِ يِه  إِلَ َع  َوُدِف ْقرَأ.  يَ لِ اَم  وقَ الَسبْت،  ْوَم  يَ ِه  َعاَدتِ كَ

ِني  َ املََساكِني، وأَرَْسلَ وَب ِفيه: «ُروُح الرَبِّ عَيلَّ، ولِهَذا َمَسَحني ألُبَرشِّ َوَجَد املَْوِضَع املَْكتُ فَ

ٍة  َسَن اِدَي ِب ُهوِريَن أَحرَارًا، وأُنَ َق املَْق لِ ان، وأُطْ َرصِ إِىل الُعْميَ إِطْالِق األَْرسَى وَعْوَدِة البَ اِدَي ِب ألُنَ

وُن َجِميعِ  انَْت ُعيُ َوى الِكتَاب، وأََعاَدُه إِىل الَخاِدم، َوَجلَس. وكَ ٍة لََدى الرَّب». ثُمَّ طَ ولَ َمْقبُ

ْت  يَ تُلِ الَّتي  ُة  ابَ الِكتَ مَتَّْت  هِذِه  ْوَم  يَ «أَل ُهم:  لَ ُقوُل  يَ َدأَ  فبَ ه.  يْ إِلَ َشاِخَصًة  املَْجَمعِ  ِذيَن يف  الَّ

َمَساِمِعُكم». عىل 

 بعُض األفكاِر للتأّمِل
(كتابة الخوري وليد مالح)

ذي يحّدد إىل من أُرِسل يسوع ! ملفٌت هذا اإلعالن الّ

والتديّن، مل  التقوى  فيهم  وبانت  الوصايا  الّذين حفظوا  "الصّديقني"  إىل  يُرَسل  يسوع مل 

يُرَسل إىل "املباركني"، من ظهرت فيهم عالمات رىض الله بحسب املفهوم الدينّي ملجتمع 

يسوع، وهم األغنياء واألصحاء وذوو العمر املديد والّذين أنجبوا البنني والبنات، إىل أبناء 

إبراهيم الّذين ال لوم عليهم، بل أُرِسل يسوع، كام أُرِسل كّل معّمد، إىل "امللعونني"! أُرِسل 

ة عمق  يسوع إىل من بانت فيهم عالمات الدينونة فأظهر جسدهم أو حالتهم اإلجتامعيّ

ة. مأساتهم الروحيّ

لهم  أعلن  عجائبه.  قبل  ورحمته  ه  بحبّ كلمته،  قبل  ببسمته  فبّرشهم  يسوع  جاءهم 

ا مع امللعونني،  خالصه ليس ألنّه انتشلهم من حالتهم، بل ألنّه شابههم فيها، فصار ملعونً

ا، مهانًا ومحكوًما عليه، ومل يفقد الثقة بالله.  منبوذًا ومرضوبً

ام املحنة هذه ال تقوم عىل إعالن الوعود بخالص الله الوشيك، وال بأّن ما  خدمة الله يف أيّ

بها  اقتنع  لو  توبة  إىل  بالدعوة  وال  التاريخ،  يسرّي  الّذي  الله  مخطّط  ضمن  هو  يجري 

سامعوها لبطلت الحاجة إىل املناداة بها، بل خدمة الله تقوم خاصة عىل "الثبات العظيم 

يف الشدائد" كام قال الرسول، تقوم عىل اتباع يسوع يف الثقة املطلقة بالله حتى عند عدم 

الفهم، بل خاصة عند عدم الفهم. 

إذا شعرت أنّك ملعون تعيش يف بلد ملعون، ال أفق أمامك تنتقل من صعوبة إىل مصيبة 

فيه  فاتّحدَت  باملوت  فيك  اتّحد  يسوع  مسمعك،  عىل  اآلية  هذه  تتّم  اليوم  فكارثة، 

بالحياة، ال تخف، ثق بالله كام وثق يسوع باآلب، وانتظر بسكون خالصه.

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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َنا؟  َوَهبتَ الّذي  الَخالِص  أجِل  ِمن  اآلب،  أللهّم  يَنا،  َعلَ ُجوِدَك  َجِميَل  رُدَّ  نَ أن  َنا  لَ يَف  كَ

نَسُجُد  َنا،  اَعِت اسِتطَ وِبَقدِر  َنا  ُضعِف فإنَّا، عىل  لََك؟  الواِجَب  املَْجَد  يؤدَِّي  أن  َسُعُه  يَ َوَمن 

وس، اآلن وإىل األبد. ُحَك وابَنَك الَوِحيد وُروَحَك القدُّ َسبِّ َك َونُ لَ

(من صلوات ا�شكر يف نافور مار يوحّنا ا�رسول حبسب طقس ا�كن�سة األنطاكّية ا�رس�انّية املارونّية)

ترتيلة الختام
َك  ذايت، فافَعل  يِب ما تشاء. ُم  لَ ِتي  إيّن  أَُسلِّ ܀ أَبَ

ٌر لََك. َت يِب فأنا شاكِ َعلْ فَ َوَمهاَم 

ِعدٌّ لُِكلِّ يشءْ، َوأَرتَِيض ِبُكلِّ َيشءْ. إيّن ُمستَ

ِقَك. ٌة أُخرى يا إلهي ِسَوى أن تَكُمَل إراَدتَُك ِيفَّ َويف َجِميعِ َخَالئِ لَيَس ِيل رَغبَ

، أليّن  لِبي ِمَن الُحبِّ َك يا إلهي، ِبُكلِّ ما يف قَ َها لَ بُ ودُِع ُروِحي بَنَي يََديك، َوأََه إيّن أستَ

َك، أُِحبُّ

َديْك، ُب  ِمّني أَن أََهَب نَفِيس، أَن أوِدَعَها بَنَي يَ لَّ طَ تَ وَِألَنَّ الُحبَّ يَ

َها، ِألَنَّك أيب. َقٍة ال َحدَّ لَ ِث اْس، َوِب ِمْن ُدوِن َمِقيَ


