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األحد السابع من زمن العنصرة
إرسال ا�ّرسل االث�ني وا�سبعني
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وقفة روحّية أسبوعّية من تحضير أبرشّية أنطلياس المارونّية

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

ِل فيها، وباملَرَاِقي الَّتي يف  اِء الَفَضائِ ا ِبإمنَ ُفوَسَن ، نُ ْد يا ربُّ َجدِّ

َنا  ِتَك. إْحَفْظ لَ َفيٍض ِمْن نُوِر َمعرِفَ ا ِب َن ِن ا إلَيك. أَْغ َن وِب لُ قُ

َها َسارٌِق وال يُفِسُدَها ُسوس.  بُ نُق ة، ال يَ وَِديَعَة عطاياَك اإللهيَّ

ْد. َك املَْجُد إىل األَبَ ا لَ َن َه َنا وإلَ َك فينا، يا ربَّ ْم َمواِهبَ َنا ومََتِّ لْ َك، اللهّم، أَهِّ َعونِ ِب

(من صالة نصف نهار اخلم�س، ا�شحيمة - ا�كسليك)

تسبحة المالئكة
لِآلِب  أَملَجُد  ܀  َرش  البَ ِني  بَ لِ ُح  الصالِ والرَجاُء  الَسالُم  األرِض  وَعَىل  للِه يف األعايل  أَملَجُد  ܀ 

ِمي أَمجادََك  ِذيَع فَ يُ يَّ لِ ْح َشَفتَ ، افتَ ِد اآلبدين ܀ يا ربُّ واالبِن والُروِح الُقُدس َمْنُذ األَزَِل وإىل أَبَ

ّي، لِئّال  ِمي واحَفْظ َشَفتَ ِمي تََساِبيَحَك ܀ أُحرُس يا ربُّ فَ َم فَ رُيَنِّ ، لِ ْح َشَفتَيَّ ، افتَ ܀ يا ربُّ

ر يا ربُّ َمراِحَمَك ُمنُذ األزَل زال  أَعَمَل أَعامَل االثم ܀ أَذكُ لِبي إىل الكالِم السيِّئ فَ يَل قَ مَيِ

َخْدَمَة  ُت  بْ أَحبَ إيّن  ܀  َعَىل َحَسِب كَرثَِة رَحَمِتَك  ريِن  اذكُ ِل  بَ ها،  تُ اقَرتَف الّتي  آثاِمي  ِيل  ْر  تَذْكُ

ُحوا  ام ܀ َسبِّ وَل األيّ قِديُس طُ ، يَُحقُّ التَ يِتَك، يا ربُّ بَ وِل َمجِدَك  ܀ لِ يِتَك يا ربُّ وََمكاَن ُحلُ بَ

ا إىل األَبَد ܀أَملَجُد لآلِب  يَنا وَهَو الربُّ حقُّ َمْت َعلَ ْد َعظُ ُه قَ َمتَ ْع ، يا َجِميَع األَُمِم، ِألَنَّ نِ الربَّ

ِني البََرش. بَ ُح لِ واالبِن والُروِح الُقُدس، وعىل األرِض السالُم والرَجاُء الصالِ

١

ترتيلة األحد
لحن َرْمرَِمنْي (ربِّ يا َمن تََقبَّْل)

ْعاَمَك! ، يف نُ َنا يا ربُّ اَل الرُْسُل: أَْرشِكْ قَ

ْعَناَك! ا تَِب َن لُّ َنا كُ ٍء تَرَكْ لَّ َيشْ كُ

܀܀܀

ايِئ! م يا رُْسِيل، أَِحبَّ اكُ وبَ : طُ قاَل الربُّ

اءِ! يَ َك الَعلْ ْم ثُمَّ ُملْ ْتُ أَْهَل األَرِض َورِث

܀܀܀

ْدًما َخدَمَة األَبرَاْر ل ِق ربِّ يا َمْن تََقبَّ

األَبرَاْر َنا كَ ِجبْ ْل واستَ ا َحُنوُن تََقبَّ يَ

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

المزمور ٥١
ِتَك اَْمُح َمعاِيصَّ ܀ زِديْن ُغْسالً ِمن إمِْثي وِمن  لُه ِبَحَسِب رَحَمِتَك وِبَكرثَِة رأفَ ܀ إِرَحْمني يا أَل

وَحَدَك  يَك  ِإلَ ܀   حني  لِّ  كُ يف  أَمامي  وَخطيئَتي  عاِيصَّ  مِبَ ٌم  عالِ فإيِنِّ  ܀  ْرين  هِّ طَ َخطيئَتي 

َخِطئُت والَرشّ أَماَم َعيَنيَك َصنعُت ܀ فتَكوُن عاِدالً إِذا تكلَمَت وتكوُن نَزيًها إِذا قََضيَت 

النَّفس  أَْعامِق  يف  الحقَّ  بَت  أَحبَ ܀  ي  أُمِّ يب  َحِبلَت  الَخطيئِة  ويف  وُلدُت  اإلِثِْم  يف  إيِنِّ  ܀ 

܀ ياًضا  بَ الثَّلَج  فأَفوَق  إِغِسلْني  فأَطُهر  ِبالزُّوىف  ني  قِّ نَ ܀  ة  الِخْفيَ يف  الِحكَمَة  متَني  وعلَّ

ها ܀ أُحُجْب وَجَهَك عن َخطاياَي وأمُح  متَ ِهَج الِعظاُم الَّتي َحطَّ بتَ رًَحا فتَ أَسِمْعني ُرسورًا وفَ

د يف باِطني ܀ ِمن أَماِم وَجِهَك  ا َجدِّ تً ْق يفَّ يا ألله وُروًحا ثاِب ا طاِهرًا اْخلُ لبً َجميَع آثامي ܀ قَ

ريم  َؤيَِّدين روٌح كَ ي ܀ أردُْد يل ُرسوَر َخالِصَك فيُ وُس ال تَنزِْعه ِمنِّ ال تَطرَْحني وروُحَك الُقدُّ

إلُه َخاليص  أللُه  يا  ماِء  الدِّ ِمَن  ِقْذين  أَن ܀  الخاِطئون  يَك  إلَ توُب  فيَ الُعصاَة طرقَك  ُم  ܀أَُعلِّ

تَسِبَحِتَك ܀  فإنََّك ال تَْهوى  ْح َشَفتَيَّ فيُخِربَ فَمي ِب تَ ُد اْف يِّ ِربََك ܀ أيّها السَّ هِتَف لِساين ِب فيَ

الَقلُب  ܀  ُمنَكِرس  للِه روٌح  بيحُة  الذَّ ا  إمِنًّ ܀  ِبها  تَرتَيض  ُمحرَقًة فال  قربُت  وإِذا  بيحة  الذَّ

ِن أَسواَر أُورََشليم ܀  املُنَكِرسُ املُنَسِحُق ال تَزْدَريه يا أَلله ܀ أَحِسْن ِبرِضاَك إِىل ِصْهيون فاْب

ة ܀ املجُد لآلِب واالبِن والرُّوِح الُقُدِس،  امَّ قِدمِة التَّ ِة والتَّ حيَنئٍذ ترْىض ِبذبائِح الِربِّ- ِباملُحرَقَ

ِمَن اآلَن وإىل أبِد اآلِبِدين. آمني

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

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

ِمْن رسالة اليوم (٢ قور ١/٣-٦)

أََجْل،  الَناس.  َجِميُع  ْقرَأَُها  َويَ َها  ْعرِفُ يَ َنا،  وِب لُ قُ يف  ٌة  وبَ َمْكتُ وهَي  تُم،  أَنْ هَي  َنا  تَ رَِسالَ إِنَّ   "

ُروِح  ْل ِب الِحْربِ بَ ٌة ال ِب وبَ اَها نَْحُن، وهَي َمْكتُ َن ُة املَِسيح، الَّتي َخَدْم َقِد اتََّضَح أَنَُّكم رَِسالَ لَ

وِبُكم." لُ ْحٍم أَي يف قُ َواٍح ِمْن لَ ْل َعىل أَلْ َواٍح ِمْن َحَجر، بَ اللِه الحّي، ال َعىل أَلْ

     
      
          

  

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

(لو ١٠/ ١-٧) 

ٍة  َمِديَن لِّ  كُ إِىل  َوْجِهِه  اَم  أََم اثَْننْيِ  نْيِ  اثَْن ُهُم  لَ َوأَرَْس آَخِرين،  ِعنَي  َوَسبْ اثَْننِي  الرَبُّ   َ َعنيَّ

يلُون.  َقلِ ا الَفَعلُة فَ ِثري، أَمَّ ُهم: «إِنَّ الِحَصاَد كَ يه. َوقاَل لَ ْذَهَب إِلَ ًعا أَْن يَ َوَمْوِضعٍ كاَن ُمزِْم

ُكم  أُرِْسلُ إيِنِّ  َها  وا.  بُ إِذَْه ِحَصاِدِه.  إِىل  َعلًة  فَ يُْخرَِج  أَْن  الِحَصاِد  رَبِّ  ِمْن  إِذًا  وا  بُ لُ أُطْ

ُموا َعَىل أََحٍد يف  تَُسلِّ يًسا، وَال زَاًدا، وَال ِحَذاءً، وَال  وا كِ تَْحِملُ نْيَ الِذئَاب. ال  بَ الُحْمالِن  كَ

ُن َسالٍم  ابْ ُهَناَك  اَن  إِْن كَ فَ يْت.  البَ لِهَذا  أَلَسالُم  أَوَّالً:  وا  ولُ قُ ُموه،  تُ َدَخلْ ٍت  يْ بَ ِريق. وأَيَّ  الطَ

بُوَن  َوتَْرشَ وَن  لُ تَأْكُ ِت  يْ البَ ذلَِك  يف  َوأَقيُموا  ُكم.  يْ إِلَ رَيِْجُع  فَ َوإِالَّ  يه،  َعلَ ِقرُّ  ْستَ يَ فََسالُمُكم 

يْت». بَ ٍت إِىل  يْ بَ ِمْن  ِقلوا  تَ تَْن ِحقُّ أُْجرَتَُه. وَال  ْستَ يَ ِمامَّ ِعْنَدُهم، ألَنَّ الَفاِعَل 

 بعُض األفكاِر للتأّمِل
(كتابة الخوري عامد جابر)

ٱإلثَْننِي  تَالميَذُه  يُرِْسُل  هَو  ها  وعادوا،  َعَرش  اإلثَني  الرُُّسل  يسوع  الرّب  أرسل  ْعَدما  بَ

ٱلطَّريق.  أماَمُه  ئوا  َهيِّ يُ لِ ه  يْ إلَ ْذَهَب  يَ أْن  ُمزِْمعاً  كاَن  َوَمْوِضعٍ  ٍة  َمديَن لِّ  كُ إىل  بْعني  َوٱلسَّ

ٱلفاِعل  َمالِمَح  الَنّص  هذا  ِخالِل  ِمْن  نا،  لَ َرتْتَِسُم  فَ الحصاد  يف  بالَفَعلَة  ُهُهم  َشبِّ َويُ

ٱلرَّّب. الَحقيقي يف َحقِل 

بالزَّرِع  اإلعِتناِء  عىل  َدْورُُه  ِرصُ  ْقتَ يَ ا  إمنَّ ٱلَحصاد.  ُد  َسيِّ هَو  وَال  ٱلزَّارِع  ليس  هو  ٱلفاِعُل 

ُه  بُ طالِ د الّذي َسيُ يِّ ِه للسَّ ِه َوُحبِّ ِت ْقديِم َحصاِد َسَهرِِه َوِعنايَ تَ ْفَخُر فيِه ِب وم الذي يَ َحتَّى اليَ

ة: يَ الِ ٱلتَّ فاِت  تََحىلَّ بالصِّ يَ أْن  ِه  يْ َعلَ ِه،  َعَملِ ْنَجح يف  يَ لِيَك  لِذا،  ِه.  يْ َعلَ ُه  َن َم ٱئتَ مِبا  َحتْامً 

ِه:  َديْ ُم َجَنى يَ َقدِّ َد ٱلَعون َويُ ِه يَ يْ ُب إلَ لُ ِدِه، يَطْ َسيِّ ٍم ِب ܀ أْن يَكوَن رَُجَل َصالٍة عىل ٱتِّصاٍل دائِ

ًة إىل حصاِدِه". َعلَ بوا إذاً ِمن رَبِّ ٱلحصاد أْن يُخرَِج فَ لُ "أُطْ

قيِه يف ُمحيِطِه،  لْ يُ الِم لِ ܀ أن يَكون وَديعاً كالَحَمل، ُمسالِامً وَلَطيفاً، ال بَل حاِمالً َزرَع ٱلسَّ

ُكم  ُه ِذئاُب ٱلتَّجارِب "ها إينِّ أُرِْسلُ ُب إىل ِذئٍب إذا داَهَمتْ َقلِ ْن ِه فَال يَ ِت صاِدقاً أميناً يف رِسالَ

الم لِهذا البَيت". باْخِتصار  تُموه، قولوا أوَّالً السَّ ٍت دََخلْ يْ ئاب" وَ"أيُّ بَ نْيَ ٱلذِّ كالحمالِن بَ

ِه أْن يَكوَن صورًَة َعِن ٱلفادي، الَحَمل املَذبوح الواِقف دامِئاً أبَداً. يْ َعلَ

يَّة "ال تَْحِملوا كيساً،  ٍة أو بََرشِ ٍة مادِّيَّ لِّ َضامنَ ُه وََعْن كُ لِّ ما لَ َجرَّد َعْن كُ تَ يَف يَ ْعرِف كَ ܀ أْن يَ

وَال زاداً وَال ِحذاء".

لوَن  تَأكُ ِت  يْ ٱلبَ ذلَِك  يف  "وَأقيموا  ٱآلَخرين  ِخالِل  ِمْن  ٱلرَّبِّ  َة  َعِطيَّ واُضعٍ  تَ ِب َل  ْقبَ يَ أْن  ܀ 

م لَُكم". َقدَّ لوا ِمامَّ يُ ِحقُّ أُْجرَتَُه... كُ ْستَ بون ِمامَّ ِعْنَدُهْم ألنَّ ٱلفاِعَل يَ وَتَْرشَ

ِويَّات: "وَال تَُسلِّموا عىل أَحٍد يف  انَ ُه بالثَّ تَ ع وَقْ َضيِّ ِه، فَال يُ ُه يف أوَّل ٱْهِتامماتِ تَ ܀ أْن يََضع رِسالَ

الطَّريق".

ونحن؟ 

ُقْدرَِة ٱلرَّبِّ يَسوع، أْن  نا، ِب ِكْن َهالَّ حاوَلْ ة األوَىل. وَلَ فات تَْعجيزيَّة للوَْهلَ ْد تَبدو هذه الصِّ ܀ قَ

وًَة ُخطوَةً؟ إنَّ إلَه ٱملُْستَحيِل يَرَىض  ْمناها ِبِرسِّ ٱملَعموِديّة ُخطْ ِة ٱلتي تََسلَّ َك دَرَْب ٱلرِّسالَ نَْسلُ

ل ِبُكلِّ ٱلباقي. َكفَّ تَ غريَة وَهو يَ نا الصَّ مِبُحاوَالتِ

نا؟ َعَملِ َمنبع أسايس لِ الة كَ ܀ َهل نَرتَِكز عىل الصَّ

ُنوَّتنا  َنعيَش بُ نا َمدعوون لِ ܀ َهل نَعَمل عىل َزرع الّسالم يف قُلوِب املُحيطني ِبنا؟ أم ننَىس أنَّ

لآلب بأن نكون صانِعي َسالم؟

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 (...)

ا  َوَمَألتََن املَِسيح،  يَُسوع  ا  َن َربِّ الَوِحيِد  ابِنَك  ِنعَمِة  ِب ا  اخَرتتََن َمن  يا  العّيل،  اآلُب  أَيُّها 

الوقت،  هذا  يف  أمامك  قّربناها  التّي  صلواتنا  ربُّ  يا  تََقبَّل  وس،  الُقدُّ ُروِحَك  واِهِب  مِبَ

تَحِمُل  ِتي  أَلَّ ة،  يَّ الرَُّسولِ َسة  املَُقدَّ ِنيَسِتَك  كَ ِظالل  يف  الّالَمحُدود،  َك  ُحبِّ ِبَشَذا  ا  وانَفحَن

الَوِحيَد  َوابَنَك  َدَك  َومُنَجِّ َنشُكرََك  فَ نا،  ربّ يا  بارِكنا  ه.  لِّ كُ العامِل  إىل  الَسِعيَدة  بُرشَاَك 

وس، إىل األبد. آمني.                        َوُروَحَك الُقدُّ

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

ترتيلة الختام
ها وأعلنوا إلبشارة اىل الخلق أجمعني (٢) ܀ إذهبوا يف األرض كلّ

܀ ال يكونَنَّ عليكم ألحٍد ديٌن إّال حّب بعضكم لبعض (٢)

܀ ليُِضئ نوركم للناس فيمّجدوا أباكم الذي يف الّسموات (٢)

ر مصالحنا املاديّة  ة باملاديّات من أجل املَسيح؟ أم نُؤثِ ِعّدون للتّضِحيَ ܀ َهل نحُن ِفعالً ُمستَ

عىل َخري الِبشارَة؟

َهل نُؤِمُن أّن الله يُعطينا حاجاتنا من خالل اآلَخرين من دون أن نطلبها؟ وإذا أعطانا 

الله  ة  َعِطيّ ِبَوجه  ِربياَءنا  كِ نََضع  أم  واُضع؟  تَ ِب نَقبلها  َهل  اآلَخر،  ِخالل  من  إيّاها 

فرنفضها؟

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)



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

ِل فيها، وباملَرَاِقي الَّتي يف  اِء الَفَضائِ ا ِبإمنَ ُفوَسَن ، نُ ْد يا ربُّ َجدِّ

َنا  ِتَك. إْحَفْظ لَ َفيٍض ِمْن نُوِر َمعرِفَ ا ِب َن ِن ا إلَيك. أَْغ َن وِب لُ قُ

َها َسارٌِق وال يُفِسُدَها ُسوس.  بُ نُق ة، ال يَ وَِديَعَة عطاياَك اإللهيَّ

ْد. َك املَْجُد إىل األَبَ ا لَ َن َه َنا وإلَ َك فينا، يا ربَّ ْم َمواِهبَ َنا ومََتِّ لْ َك، اللهّم، أَهِّ َعونِ ِب

(من صالة نصف نهار اخلم�س، ا�شحيمة - ا�كسليك)

تسبحة المالئكة
لِآلِب  أَملَجُد  ܀  َرش  البَ ِني  بَ لِ ُح  الصالِ والرَجاُء  الَسالُم  األرِض  وَعَىل  للِه يف األعايل  أَملَجُد  ܀ 

ِمي أَمجادََك  ِذيَع فَ يُ يَّ لِ ْح َشَفتَ ، افتَ ِد اآلبدين ܀ يا ربُّ واالبِن والُروِح الُقُدس َمْنُذ األَزَِل وإىل أَبَ

ّي، لِئّال  ِمي واحَفْظ َشَفتَ ِمي تََساِبيَحَك ܀ أُحرُس يا ربُّ فَ َم فَ رُيَنِّ ، لِ ْح َشَفتَيَّ ، افتَ ܀ يا ربُّ

ر يا ربُّ َمراِحَمَك ُمنُذ األزَل زال  أَعَمَل أَعامَل االثم ܀ أَذكُ لِبي إىل الكالِم السيِّئ فَ يَل قَ مَيِ

َخْدَمَة  ُت  بْ أَحبَ إيّن  ܀  َعَىل َحَسِب كَرثَِة رَحَمِتَك  ريِن  اذكُ ِل  بَ ها،  تُ اقَرتَف الّتي  آثاِمي  ِيل  ْر  تَذْكُ

ُحوا  ام ܀ َسبِّ وَل األيّ قِديُس طُ ، يَُحقُّ التَ يِتَك، يا ربُّ بَ وِل َمجِدَك  ܀ لِ يِتَك يا ربُّ وََمكاَن ُحلُ بَ

ا إىل األَبَد ܀أَملَجُد لآلِب  يَنا وَهَو الربُّ حقُّ َمْت َعلَ ْد َعظُ ُه قَ َمتَ ْع ، يا َجِميَع األَُمِم، ِألَنَّ نِ الربَّ

ِني البََرش. بَ ُح لِ واالبِن والُروِح الُقُدس، وعىل األرِض السالُم والرَجاُء الصالِ
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ترتيلة األحد
لحن َرْمرَِمنْي (ربِّ يا َمن تََقبَّْل)

ْعاَمَك! ، يف نُ َنا يا ربُّ اَل الرُْسُل: أَْرشِكْ قَ

ْعَناَك! ا تَِب َن لُّ َنا كُ ٍء تَرَكْ لَّ َيشْ كُ

܀܀܀

ايِئ! م يا رُْسِيل، أَِحبَّ اكُ وبَ : طُ قاَل الربُّ

اءِ! يَ َك الَعلْ ْم ثُمَّ ُملْ ْتُ أَْهَل األَرِض َورِث

܀܀܀

ْدًما َخدَمَة األَبرَاْر ل ِق ربِّ يا َمْن تََقبَّ

األَبرَاْر َنا كَ ِجبْ ْل واستَ ا َحُنوُن تََقبَّ يَ

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

المزمور ٥١
ِتَك اَْمُح َمعاِيصَّ ܀ زِديْن ُغْسالً ِمن إمِْثي وِمن  لُه ِبَحَسِب رَحَمِتَك وِبَكرثَِة رأفَ ܀ إِرَحْمني يا أَل

وَحَدَك  يَك  ِإلَ ܀   حني  لِّ  كُ يف  أَمامي  وَخطيئَتي  عاِيصَّ  مِبَ ٌم  عالِ فإيِنِّ  ܀  ْرين  هِّ طَ َخطيئَتي 

َخِطئُت والَرشّ أَماَم َعيَنيَك َصنعُت ܀ فتَكوُن عاِدالً إِذا تكلَمَت وتكوُن نَزيًها إِذا قََضيَت 

النَّفس  أَْعامِق  يف  الحقَّ  بَت  أَحبَ ܀  ي  أُمِّ يب  َحِبلَت  الَخطيئِة  ويف  وُلدُت  اإلِثِْم  يف  إيِنِّ  ܀ 

܀ ياًضا  بَ الثَّلَج  فأَفوَق  إِغِسلْني  فأَطُهر  ِبالزُّوىف  ني  قِّ نَ ܀  ة  الِخْفيَ يف  الِحكَمَة  متَني  وعلَّ

ها ܀ أُحُجْب وَجَهَك عن َخطاياَي وأمُح  متَ ِهَج الِعظاُم الَّتي َحطَّ بتَ رًَحا فتَ أَسِمْعني ُرسورًا وفَ

د يف باِطني ܀ ِمن أَماِم وَجِهَك  ا َجدِّ تً ْق يفَّ يا ألله وُروًحا ثاِب ا طاِهرًا اْخلُ لبً َجميَع آثامي ܀ قَ

ريم  َؤيَِّدين روٌح كَ ي ܀ أردُْد يل ُرسوَر َخالِصَك فيُ وُس ال تَنزِْعه ِمنِّ ال تَطرَْحني وروُحَك الُقدُّ

إلُه َخاليص  أللُه  يا  ماِء  الدِّ ِمَن  ِقْذين  أَن ܀  الخاِطئون  يَك  إلَ توُب  فيَ الُعصاَة طرقَك  ُم  ܀أَُعلِّ

تَسِبَحِتَك ܀  فإنََّك ال تَْهوى  ْح َشَفتَيَّ فيُخِربَ فَمي ِب تَ ُد اْف يِّ ِربََك ܀ أيّها السَّ هِتَف لِساين ِب فيَ

الَقلُب  ܀  ُمنَكِرس  للِه روٌح  بيحُة  الذَّ ا  إمِنًّ ܀  ِبها  تَرتَيض  ُمحرَقًة فال  قربُت  وإِذا  بيحة  الذَّ

ِن أَسواَر أُورََشليم ܀  املُنَكِرسُ املُنَسِحُق ال تَزْدَريه يا أَلله ܀ أَحِسْن ِبرِضاَك إِىل ِصْهيون فاْب

ة ܀ املجُد لآلِب واالبِن والرُّوِح الُقُدِس،  امَّ قِدمِة التَّ ِة والتَّ حيَنئٍذ ترْىض ِبذبائِح الِربِّ- ِباملُحرَقَ

ِمَن اآلَن وإىل أبِد اآلِبِدين. آمني

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

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

ِمْن رسالة اليوم (٢ قور ١/٣-٦)

أََجْل،  الَناس.  َجِميُع  ْقرَأَُها  َويَ َها  ْعرِفُ يَ َنا،  وِب لُ قُ يف  ٌة  وبَ َمْكتُ وهَي  تُم،  أَنْ هَي  َنا  تَ رَِسالَ إِنَّ   "

ُروِح  ْل ِب الِحْربِ بَ ٌة ال ِب وبَ اَها نَْحُن، وهَي َمْكتُ َن ُة املَِسيح، الَّتي َخَدْم َقِد اتََّضَح أَنَُّكم رَِسالَ لَ

وِبُكم." لُ ْحٍم أَي يف قُ َواٍح ِمْن لَ ْل َعىل أَلْ َواٍح ِمْن َحَجر، بَ اللِه الحّي، ال َعىل أَلْ

     
      
          

  

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

(لو ١٠/ ١-٧) 

ٍة  َمِديَن لِّ  كُ إِىل  َوْجِهِه  اَم  أََم اثَْننْيِ  نْيِ  اثَْن ُهُم  لَ َوأَرَْس آَخِرين،  ِعنَي  َوَسبْ اثَْننِي  الرَبُّ   َ َعنيَّ

يلُون.  َقلِ ا الَفَعلُة فَ ِثري، أَمَّ ُهم: «إِنَّ الِحَصاَد كَ يه. َوقاَل لَ ْذَهَب إِلَ ًعا أَْن يَ َوَمْوِضعٍ كاَن ُمزِْم

ُكم  أُرِْسلُ إيِنِّ  َها  وا.  بُ إِذَْه ِحَصاِدِه.  إِىل  َعلًة  فَ يُْخرَِج  أَْن  الِحَصاِد  رَبِّ  ِمْن  إِذًا  وا  بُ لُ أُطْ

ُموا َعَىل أََحٍد يف  تَُسلِّ يًسا، وَال زَاًدا، وَال ِحَذاءً، وَال  وا كِ تَْحِملُ نْيَ الِذئَاب. ال  بَ الُحْمالِن  كَ

ُن َسالٍم  ابْ ُهَناَك  اَن  إِْن كَ فَ يْت.  البَ لِهَذا  أَلَسالُم  أَوَّالً:  وا  ولُ قُ ُموه،  تُ َدَخلْ ٍت  يْ بَ ِريق. وأَيَّ  الطَ

بُوَن  َوتَْرشَ وَن  لُ تَأْكُ ِت  يْ البَ ذلَِك  يف  َوأَقيُموا  ُكم.  يْ إِلَ رَيِْجُع  فَ َوإِالَّ  يه،  َعلَ ِقرُّ  ْستَ يَ فََسالُمُكم 

يْت». بَ ٍت إِىل  يْ بَ ِمْن  ِقلوا  تَ تَْن ِحقُّ أُْجرَتَُه. وَال  ْستَ يَ ِمامَّ ِعْنَدُهم، ألَنَّ الَفاِعَل 

 بعُض األفكاِر للتأّمِل
(كتابة الخوري عامد جابر)

ٱإلثَْننِي  تَالميَذُه  يُرِْسُل  هَو  ها  وعادوا،  َعَرش  اإلثَني  الرُُّسل  يسوع  الرّب  أرسل  ْعَدما  بَ

ٱلطَّريق.  أماَمُه  ئوا  َهيِّ يُ لِ ه  يْ إلَ ْذَهَب  يَ أْن  ُمزِْمعاً  كاَن  َوَمْوِضعٍ  ٍة  َمديَن لِّ  كُ إىل  بْعني  َوٱلسَّ

ٱلفاِعل  َمالِمَح  الَنّص  هذا  ِخالِل  ِمْن  نا،  لَ َرتْتَِسُم  فَ الحصاد  يف  بالَفَعلَة  ُهُهم  َشبِّ َويُ

ٱلرَّّب. الَحقيقي يف َحقِل 

بالزَّرِع  اإلعِتناِء  عىل  َدْورُُه  ِرصُ  ْقتَ يَ ا  إمنَّ ٱلَحصاد.  ُد  َسيِّ هَو  وَال  ٱلزَّارِع  ليس  هو  ٱلفاِعُل 

ُه  بُ طالِ د الّذي َسيُ يِّ ِه للسَّ ِه َوُحبِّ ِت ْقديِم َحصاِد َسَهرِِه َوِعنايَ تَ ْفَخُر فيِه ِب وم الذي يَ َحتَّى اليَ

ة: يَ الِ ٱلتَّ فاِت  تََحىلَّ بالصِّ يَ أْن  ِه  يْ َعلَ ِه،  َعَملِ ْنَجح يف  يَ لِيَك  لِذا،  ِه.  يْ َعلَ ُه  َن َم ٱئتَ مِبا  َحتْامً 

ِه:  َديْ ُم َجَنى يَ َقدِّ َد ٱلَعون َويُ ِه يَ يْ ُب إلَ لُ ِدِه، يَطْ َسيِّ ٍم ِب ܀ أْن يَكوَن رَُجَل َصالٍة عىل ٱتِّصاٍل دائِ

ًة إىل حصاِدِه". َعلَ بوا إذاً ِمن رَبِّ ٱلحصاد أْن يُخرَِج فَ لُ "أُطْ

قيِه يف ُمحيِطِه،  لْ يُ الِم لِ ܀ أن يَكون وَديعاً كالَحَمل، ُمسالِامً وَلَطيفاً، ال بَل حاِمالً َزرَع ٱلسَّ

ُكم  ُه ِذئاُب ٱلتَّجارِب "ها إينِّ أُرِْسلُ ُب إىل ِذئٍب إذا داَهَمتْ َقلِ ْن ِه فَال يَ ِت صاِدقاً أميناً يف رِسالَ

الم لِهذا البَيت". باْخِتصار  تُموه، قولوا أوَّالً السَّ ٍت دََخلْ يْ ئاب" وَ"أيُّ بَ نْيَ ٱلذِّ كالحمالِن بَ

ِه أْن يَكوَن صورًَة َعِن ٱلفادي، الَحَمل املَذبوح الواِقف دامِئاً أبَداً. يْ َعلَ

يَّة "ال تَْحِملوا كيساً،  ٍة أو بََرشِ ٍة مادِّيَّ لِّ َضامنَ ُه وََعْن كُ لِّ ما لَ َجرَّد َعْن كُ تَ يَف يَ ْعرِف كَ ܀ أْن يَ

وَال زاداً وَال ِحذاء".

لوَن  تَأكُ ِت  يْ ٱلبَ ذلَِك  يف  "وَأقيموا  ٱآلَخرين  ِخالِل  ِمْن  ٱلرَّبِّ  َة  َعِطيَّ واُضعٍ  تَ ِب َل  ْقبَ يَ أْن  ܀ 

م لَُكم". َقدَّ لوا ِمامَّ يُ ِحقُّ أُْجرَتَُه... كُ ْستَ بون ِمامَّ ِعْنَدُهْم ألنَّ ٱلفاِعَل يَ وَتَْرشَ

ِويَّات: "وَال تَُسلِّموا عىل أَحٍد يف  انَ ُه بالثَّ تَ ع وَقْ َضيِّ ِه، فَال يُ ُه يف أوَّل ٱْهِتامماتِ تَ ܀ أْن يََضع رِسالَ

الطَّريق".

ونحن؟ 

ُقْدرَِة ٱلرَّبِّ يَسوع، أْن  نا، ِب ِكْن َهالَّ حاوَلْ ة األوَىل. وَلَ فات تَْعجيزيَّة للوَْهلَ ْد تَبدو هذه الصِّ ܀ قَ

وًَة ُخطوَةً؟ إنَّ إلَه ٱملُْستَحيِل يَرَىض  ْمناها ِبِرسِّ ٱملَعموِديّة ُخطْ ِة ٱلتي تََسلَّ َك دَرَْب ٱلرِّسالَ نَْسلُ

ل ِبُكلِّ ٱلباقي. َكفَّ تَ غريَة وَهو يَ نا الصَّ مِبُحاوَالتِ

نا؟ َعَملِ َمنبع أسايس لِ الة كَ ܀ َهل نَرتَِكز عىل الصَّ

ُنوَّتنا  َنعيَش بُ نا َمدعوون لِ ܀ َهل نَعَمل عىل َزرع الّسالم يف قُلوِب املُحيطني ِبنا؟ أم ننَىس أنَّ

لآلب بأن نكون صانِعي َسالم؟

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 (...)

ا  َوَمَألتََن املَِسيح،  يَُسوع  ا  َن َربِّ الَوِحيِد  ابِنَك  ِنعَمِة  ِب ا  اخَرتتََن َمن  يا  العّيل،  اآلُب  أَيُّها 

الوقت،  هذا  يف  أمامك  قّربناها  التّي  صلواتنا  ربُّ  يا  تََقبَّل  وس،  الُقدُّ ُروِحَك  واِهِب  مِبَ

تَحِمُل  ِتي  أَلَّ ة،  يَّ الرَُّسولِ َسة  املَُقدَّ ِنيَسِتَك  كَ ِظالل  يف  الّالَمحُدود،  َك  ُحبِّ ِبَشَذا  ا  وانَفحَن

الَوِحيَد  َوابَنَك  َدَك  َومُنَجِّ َنشُكرََك  فَ نا،  ربّ يا  بارِكنا  ه.  لِّ كُ العامِل  إىل  الَسِعيَدة  بُرشَاَك 

وس، إىل األبد. آمني.                        َوُروَحَك الُقدُّ

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

ترتيلة الختام
ها وأعلنوا إلبشارة اىل الخلق أجمعني (٢) ܀ إذهبوا يف األرض كلّ

܀ ال يكونَنَّ عليكم ألحٍد ديٌن إّال حّب بعضكم لبعض (٢)

܀ ليُِضئ نوركم للناس فيمّجدوا أباكم الذي يف الّسموات (٢)

ر مصالحنا املاديّة  ة باملاديّات من أجل املَسيح؟ أم نُؤثِ ِعّدون للتّضِحيَ ܀ َهل نحُن ِفعالً ُمستَ

عىل َخري الِبشارَة؟

َهل نُؤِمُن أّن الله يُعطينا حاجاتنا من خالل اآلَخرين من دون أن نطلبها؟ وإذا أعطانا 

الله  ة  َعِطيّ ِبَوجه  ِربياَءنا  كِ نََضع  أم  واُضع؟  تَ ِب نَقبلها  َهل  اآلَخر،  ِخالل  من  إيّاها 

فرنفضها؟

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)



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

ِل فيها، وباملَرَاِقي الَّتي يف  اِء الَفَضائِ ا ِبإمنَ ُفوَسَن ، نُ ْد يا ربُّ َجدِّ

َنا  ِتَك. إْحَفْظ لَ َفيٍض ِمْن نُوِر َمعرِفَ ا ِب َن ِن ا إلَيك. أَْغ َن وِب لُ قُ

َها َسارٌِق وال يُفِسُدَها ُسوس.  بُ نُق ة، ال يَ وَِديَعَة عطاياَك اإللهيَّ

ْد. َك املَْجُد إىل األَبَ ا لَ َن َه َنا وإلَ َك فينا، يا ربَّ ْم َمواِهبَ َنا ومََتِّ لْ َك، اللهّم، أَهِّ َعونِ ِب

(من صالة نصف نهار اخلم�س، ا�شحيمة - ا�كسليك)

تسبحة المالئكة
لِآلِب  أَملَجُد  ܀  َرش  البَ ِني  بَ لِ ُح  الصالِ والرَجاُء  الَسالُم  األرِض  وَعَىل  للِه يف األعايل  أَملَجُد  ܀ 

ِمي أَمجادََك  ِذيَع فَ يُ يَّ لِ ْح َشَفتَ ، افتَ ِد اآلبدين ܀ يا ربُّ واالبِن والُروِح الُقُدس َمْنُذ األَزَِل وإىل أَبَ

ّي، لِئّال  ِمي واحَفْظ َشَفتَ ِمي تََساِبيَحَك ܀ أُحرُس يا ربُّ فَ َم فَ رُيَنِّ ، لِ ْح َشَفتَيَّ ، افتَ ܀ يا ربُّ

ر يا ربُّ َمراِحَمَك ُمنُذ األزَل زال  أَعَمَل أَعامَل االثم ܀ أَذكُ لِبي إىل الكالِم السيِّئ فَ يَل قَ مَيِ

َخْدَمَة  ُت  بْ أَحبَ إيّن  ܀  َعَىل َحَسِب كَرثَِة رَحَمِتَك  ريِن  اذكُ ِل  بَ ها،  تُ اقَرتَف الّتي  آثاِمي  ِيل  ْر  تَذْكُ

ُحوا  ام ܀ َسبِّ وَل األيّ قِديُس طُ ، يَُحقُّ التَ يِتَك، يا ربُّ بَ وِل َمجِدَك  ܀ لِ يِتَك يا ربُّ وََمكاَن ُحلُ بَ

ا إىل األَبَد ܀أَملَجُد لآلِب  يَنا وَهَو الربُّ حقُّ َمْت َعلَ ْد َعظُ ُه قَ َمتَ ْع ، يا َجِميَع األَُمِم، ِألَنَّ نِ الربَّ

ِني البََرش. بَ ُح لِ واالبِن والُروِح الُقُدس، وعىل األرِض السالُم والرَجاُء الصالِ
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٣

ترتيلة األحد
لحن َرْمرَِمنْي (ربِّ يا َمن تََقبَّْل)

ْعاَمَك! ، يف نُ َنا يا ربُّ اَل الرُْسُل: أَْرشِكْ قَ

ْعَناَك! ا تَِب َن لُّ َنا كُ ٍء تَرَكْ لَّ َيشْ كُ

܀܀܀

ايِئ! م يا رُْسِيل، أَِحبَّ اكُ وبَ : طُ قاَل الربُّ

اءِ! يَ َك الَعلْ ْم ثُمَّ ُملْ ْتُ أَْهَل األَرِض َورِث

܀܀܀

ْدًما َخدَمَة األَبرَاْر ل ِق ربِّ يا َمْن تََقبَّ

األَبرَاْر َنا كَ ِجبْ ْل واستَ ا َحُنوُن تََقبَّ يَ

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

المزمور ٥١
ِتَك اَْمُح َمعاِيصَّ ܀ زِديْن ُغْسالً ِمن إمِْثي وِمن  لُه ِبَحَسِب رَحَمِتَك وِبَكرثَِة رأفَ ܀ إِرَحْمني يا أَل

وَحَدَك  يَك  ِإلَ ܀   حني  لِّ  كُ يف  أَمامي  وَخطيئَتي  عاِيصَّ  مِبَ ٌم  عالِ فإيِنِّ  ܀  ْرين  هِّ طَ َخطيئَتي 

َخِطئُت والَرشّ أَماَم َعيَنيَك َصنعُت ܀ فتَكوُن عاِدالً إِذا تكلَمَت وتكوُن نَزيًها إِذا قََضيَت 

النَّفس  أَْعامِق  يف  الحقَّ  بَت  أَحبَ ܀  ي  أُمِّ يب  َحِبلَت  الَخطيئِة  ويف  وُلدُت  اإلِثِْم  يف  إيِنِّ  ܀ 

܀ ياًضا  بَ الثَّلَج  فأَفوَق  إِغِسلْني  فأَطُهر  ِبالزُّوىف  ني  قِّ نَ ܀  ة  الِخْفيَ يف  الِحكَمَة  متَني  وعلَّ

ها ܀ أُحُجْب وَجَهَك عن َخطاياَي وأمُح  متَ ِهَج الِعظاُم الَّتي َحطَّ بتَ رًَحا فتَ أَسِمْعني ُرسورًا وفَ

د يف باِطني ܀ ِمن أَماِم وَجِهَك  ا َجدِّ تً ْق يفَّ يا ألله وُروًحا ثاِب ا طاِهرًا اْخلُ لبً َجميَع آثامي ܀ قَ

ريم  َؤيَِّدين روٌح كَ ي ܀ أردُْد يل ُرسوَر َخالِصَك فيُ وُس ال تَنزِْعه ِمنِّ ال تَطرَْحني وروُحَك الُقدُّ

إلُه َخاليص  أللُه  يا  ماِء  الدِّ ِمَن  ِقْذين  أَن ܀  الخاِطئون  يَك  إلَ توُب  فيَ الُعصاَة طرقَك  ُم  ܀أَُعلِّ

تَسِبَحِتَك ܀  فإنََّك ال تَْهوى  ْح َشَفتَيَّ فيُخِربَ فَمي ِب تَ ُد اْف يِّ ِربََك ܀ أيّها السَّ هِتَف لِساين ِب فيَ

الَقلُب  ܀  ُمنَكِرس  للِه روٌح  بيحُة  الذَّ ا  إمِنًّ ܀  ِبها  تَرتَيض  ُمحرَقًة فال  قربُت  وإِذا  بيحة  الذَّ

ِن أَسواَر أُورََشليم ܀  املُنَكِرسُ املُنَسِحُق ال تَزْدَريه يا أَلله ܀ أَحِسْن ِبرِضاَك إِىل ِصْهيون فاْب

ة ܀ املجُد لآلِب واالبِن والرُّوِح الُقُدِس،  امَّ قِدمِة التَّ ِة والتَّ حيَنئٍذ ترْىض ِبذبائِح الِربِّ- ِباملُحرَقَ

ِمَن اآلَن وإىل أبِد اآلِبِدين. آمني

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

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

ِمْن رسالة اليوم (٢ قور ١/٣-٦)

أََجْل،  الَناس.  َجِميُع  ْقرَأَُها  َويَ َها  ْعرِفُ يَ َنا،  وِب لُ قُ يف  ٌة  وبَ َمْكتُ وهَي  تُم،  أَنْ هَي  َنا  تَ رَِسالَ إِنَّ   "

ُروِح  ْل ِب الِحْربِ بَ ٌة ال ِب وبَ اَها نَْحُن، وهَي َمْكتُ َن ُة املَِسيح، الَّتي َخَدْم َقِد اتََّضَح أَنَُّكم رَِسالَ لَ

وِبُكم." لُ ْحٍم أَي يف قُ َواٍح ِمْن لَ ْل َعىل أَلْ َواٍح ِمْن َحَجر، بَ اللِه الحّي، ال َعىل أَلْ

     
      
          

  

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

(لو ١٠/ ١-٧) 

ٍة  َمِديَن لِّ  كُ إِىل  َوْجِهِه  اَم  أََم اثَْننْيِ  نْيِ  اثَْن ُهُم  لَ َوأَرَْس آَخِرين،  ِعنَي  َوَسبْ اثَْننِي  الرَبُّ   َ َعنيَّ

يلُون.  َقلِ ا الَفَعلُة فَ ِثري، أَمَّ ُهم: «إِنَّ الِحَصاَد كَ يه. َوقاَل لَ ْذَهَب إِلَ ًعا أَْن يَ َوَمْوِضعٍ كاَن ُمزِْم

ُكم  أُرِْسلُ إيِنِّ  َها  وا.  بُ إِذَْه ِحَصاِدِه.  إِىل  َعلًة  فَ يُْخرَِج  أَْن  الِحَصاِد  رَبِّ  ِمْن  إِذًا  وا  بُ لُ أُطْ

ُموا َعَىل أََحٍد يف  تَُسلِّ يًسا، وَال زَاًدا، وَال ِحَذاءً، وَال  وا كِ تَْحِملُ نْيَ الِذئَاب. ال  بَ الُحْمالِن  كَ

ُن َسالٍم  ابْ ُهَناَك  اَن  إِْن كَ فَ يْت.  البَ لِهَذا  أَلَسالُم  أَوَّالً:  وا  ولُ قُ ُموه،  تُ َدَخلْ ٍت  يْ بَ ِريق. وأَيَّ  الطَ

بُوَن  َوتَْرشَ وَن  لُ تَأْكُ ِت  يْ البَ ذلَِك  يف  َوأَقيُموا  ُكم.  يْ إِلَ رَيِْجُع  فَ َوإِالَّ  يه،  َعلَ ِقرُّ  ْستَ يَ فََسالُمُكم 

يْت». بَ ٍت إِىل  يْ بَ ِمْن  ِقلوا  تَ تَْن ِحقُّ أُْجرَتَُه. وَال  ْستَ يَ ِمامَّ ِعْنَدُهم، ألَنَّ الَفاِعَل 

 بعُض األفكاِر للتأّمِل
(كتابة الخوري عامد جابر)

ٱإلثَْننِي  تَالميَذُه  يُرِْسُل  هَو  ها  وعادوا،  َعَرش  اإلثَني  الرُُّسل  يسوع  الرّب  أرسل  ْعَدما  بَ

ٱلطَّريق.  أماَمُه  ئوا  َهيِّ يُ لِ ه  يْ إلَ ْذَهَب  يَ أْن  ُمزِْمعاً  كاَن  َوَمْوِضعٍ  ٍة  َمديَن لِّ  كُ إىل  بْعني  َوٱلسَّ

ٱلفاِعل  َمالِمَح  الَنّص  هذا  ِخالِل  ِمْن  نا،  لَ َرتْتَِسُم  فَ الحصاد  يف  بالَفَعلَة  ُهُهم  َشبِّ َويُ

ٱلرَّّب. الَحقيقي يف َحقِل 

بالزَّرِع  اإلعِتناِء  عىل  َدْورُُه  ِرصُ  ْقتَ يَ ا  إمنَّ ٱلَحصاد.  ُد  َسيِّ هَو  وَال  ٱلزَّارِع  ليس  هو  ٱلفاِعُل 

ُه  بُ طالِ د الّذي َسيُ يِّ ِه للسَّ ِه َوُحبِّ ِت ْقديِم َحصاِد َسَهرِِه َوِعنايَ تَ ْفَخُر فيِه ِب وم الذي يَ َحتَّى اليَ

ة: يَ الِ ٱلتَّ فاِت  تََحىلَّ بالصِّ يَ أْن  ِه  يْ َعلَ ِه،  َعَملِ ْنَجح يف  يَ لِيَك  لِذا،  ِه.  يْ َعلَ ُه  َن َم ٱئتَ مِبا  َحتْامً 

ِه:  َديْ ُم َجَنى يَ َقدِّ َد ٱلَعون َويُ ِه يَ يْ ُب إلَ لُ ِدِه، يَطْ َسيِّ ٍم ِب ܀ أْن يَكوَن رَُجَل َصالٍة عىل ٱتِّصاٍل دائِ

ًة إىل حصاِدِه". َعلَ بوا إذاً ِمن رَبِّ ٱلحصاد أْن يُخرَِج فَ لُ "أُطْ

قيِه يف ُمحيِطِه،  لْ يُ الِم لِ ܀ أن يَكون وَديعاً كالَحَمل، ُمسالِامً وَلَطيفاً، ال بَل حاِمالً َزرَع ٱلسَّ

ُكم  ُه ِذئاُب ٱلتَّجارِب "ها إينِّ أُرِْسلُ ُب إىل ِذئٍب إذا داَهَمتْ َقلِ ْن ِه فَال يَ ِت صاِدقاً أميناً يف رِسالَ

الم لِهذا البَيت". باْخِتصار  تُموه، قولوا أوَّالً السَّ ٍت دََخلْ يْ ئاب" وَ"أيُّ بَ نْيَ ٱلذِّ كالحمالِن بَ

ِه أْن يَكوَن صورًَة َعِن ٱلفادي، الَحَمل املَذبوح الواِقف دامِئاً أبَداً. يْ َعلَ

يَّة "ال تَْحِملوا كيساً،  ٍة أو بََرشِ ٍة مادِّيَّ لِّ َضامنَ ُه وََعْن كُ لِّ ما لَ َجرَّد َعْن كُ تَ يَف يَ ْعرِف كَ ܀ أْن يَ

وَال زاداً وَال ِحذاء".

لوَن  تَأكُ ِت  يْ ٱلبَ ذلَِك  يف  "وَأقيموا  ٱآلَخرين  ِخالِل  ِمْن  ٱلرَّبِّ  َة  َعِطيَّ واُضعٍ  تَ ِب َل  ْقبَ يَ أْن  ܀ 

م لَُكم". َقدَّ لوا ِمامَّ يُ ِحقُّ أُْجرَتَُه... كُ ْستَ بون ِمامَّ ِعْنَدُهْم ألنَّ ٱلفاِعَل يَ وَتَْرشَ

ِويَّات: "وَال تَُسلِّموا عىل أَحٍد يف  انَ ُه بالثَّ تَ ع وَقْ َضيِّ ِه، فَال يُ ُه يف أوَّل ٱْهِتامماتِ تَ ܀ أْن يََضع رِسالَ

الطَّريق".

ونحن؟ 

ُقْدرَِة ٱلرَّبِّ يَسوع، أْن  نا، ِب ِكْن َهالَّ حاوَلْ ة األوَىل. وَلَ فات تَْعجيزيَّة للوَْهلَ ْد تَبدو هذه الصِّ ܀ قَ

وًَة ُخطوَةً؟ إنَّ إلَه ٱملُْستَحيِل يَرَىض  ْمناها ِبِرسِّ ٱملَعموِديّة ُخطْ ِة ٱلتي تََسلَّ َك دَرَْب ٱلرِّسالَ نَْسلُ

ل ِبُكلِّ ٱلباقي. َكفَّ تَ غريَة وَهو يَ نا الصَّ مِبُحاوَالتِ

نا؟ َعَملِ َمنبع أسايس لِ الة كَ ܀ َهل نَرتَِكز عىل الصَّ

ُنوَّتنا  َنعيَش بُ نا َمدعوون لِ ܀ َهل نَعَمل عىل َزرع الّسالم يف قُلوِب املُحيطني ِبنا؟ أم ننَىس أنَّ

لآلب بأن نكون صانِعي َسالم؟

األحد السابع من زمن العنصرة: إرسال الّرسل االثنين والسبعين

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 (...)

ا  َوَمَألتََن املَِسيح،  يَُسوع  ا  َن َربِّ الَوِحيِد  ابِنَك  ِنعَمِة  ِب ا  اخَرتتََن َمن  يا  العّيل،  اآلُب  أَيُّها 

الوقت،  هذا  يف  أمامك  قّربناها  التّي  صلواتنا  ربُّ  يا  تََقبَّل  وس،  الُقدُّ ُروِحَك  واِهِب  مِبَ

تَحِمُل  ِتي  أَلَّ ة،  يَّ الرَُّسولِ َسة  املَُقدَّ ِنيَسِتَك  كَ ِظالل  يف  الّالَمحُدود،  َك  ُحبِّ ِبَشَذا  ا  وانَفحَن

الَوِحيَد  َوابَنَك  َدَك  َومُنَجِّ َنشُكرََك  فَ نا،  ربّ يا  بارِكنا  ه.  لِّ كُ العامِل  إىل  الَسِعيَدة  بُرشَاَك 

وس، إىل األبد. آمني.                        َوُروَحَك الُقدُّ

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

ترتيلة الختام
ها وأعلنوا إلبشارة اىل الخلق أجمعني (٢) ܀ إذهبوا يف األرض كلّ

܀ ال يكونَنَّ عليكم ألحٍد ديٌن إّال حّب بعضكم لبعض (٢)

܀ ليُِضئ نوركم للناس فيمّجدوا أباكم الذي يف الّسموات (٢)

ر مصالحنا املاديّة  ة باملاديّات من أجل املَسيح؟ أم نُؤثِ ِعّدون للتّضِحيَ ܀ َهل نحُن ِفعالً ُمستَ

عىل َخري الِبشارَة؟

َهل نُؤِمُن أّن الله يُعطينا حاجاتنا من خالل اآلَخرين من دون أن نطلبها؟ وإذا أعطانا 

الله  ة  َعِطيّ ِبَوجه  ِربياَءنا  كِ نََضع  أم  واُضع؟  تَ ِب نَقبلها  َهل  اآلَخر،  ِخالل  من  إيّاها 

فرنفضها؟

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)



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

ِل فيها، وباملَرَاِقي الَّتي يف  اِء الَفَضائِ ا ِبإمنَ ُفوَسَن ، نُ ْد يا ربُّ َجدِّ

َنا  ِتَك. إْحَفْظ لَ َفيٍض ِمْن نُوِر َمعرِفَ ا ِب َن ِن ا إلَيك. أَْغ َن وِب لُ قُ

َها َسارٌِق وال يُفِسُدَها ُسوس.  بُ نُق ة، ال يَ وَِديَعَة عطاياَك اإللهيَّ

ْد. َك املَْجُد إىل األَبَ ا لَ َن َه َنا وإلَ َك فينا، يا ربَّ ْم َمواِهبَ َنا ومََتِّ لْ َك، اللهّم، أَهِّ َعونِ ِب

(من صالة نصف نهار اخلم�س، ا�شحيمة - ا�كسليك)

تسبحة المالئكة
لِآلِب  أَملَجُد  ܀  َرش  البَ ِني  بَ لِ ُح  الصالِ والرَجاُء  الَسالُم  األرِض  وَعَىل  للِه يف األعايل  أَملَجُد  ܀ 

ِمي أَمجادََك  ِذيَع فَ يُ يَّ لِ ْح َشَفتَ ، افتَ ِد اآلبدين ܀ يا ربُّ واالبِن والُروِح الُقُدس َمْنُذ األَزَِل وإىل أَبَ

ّي، لِئّال  ِمي واحَفْظ َشَفتَ ِمي تََساِبيَحَك ܀ أُحرُس يا ربُّ فَ َم فَ رُيَنِّ ، لِ ْح َشَفتَيَّ ، افتَ ܀ يا ربُّ

ر يا ربُّ َمراِحَمَك ُمنُذ األزَل زال  أَعَمَل أَعامَل االثم ܀ أَذكُ لِبي إىل الكالِم السيِّئ فَ يَل قَ مَيِ

َخْدَمَة  ُت  بْ أَحبَ إيّن  ܀  َعَىل َحَسِب كَرثَِة رَحَمِتَك  ريِن  اذكُ ِل  بَ ها،  تُ اقَرتَف الّتي  آثاِمي  ِيل  ْر  تَذْكُ

ُحوا  ام ܀ َسبِّ وَل األيّ قِديُس طُ ، يَُحقُّ التَ يِتَك، يا ربُّ بَ وِل َمجِدَك  ܀ لِ يِتَك يا ربُّ وََمكاَن ُحلُ بَ

ا إىل األَبَد ܀أَملَجُد لآلِب  يَنا وَهَو الربُّ حقُّ َمْت َعلَ ْد َعظُ ُه قَ َمتَ ْع ، يا َجِميَع األَُمِم، ِألَنَّ نِ الربَّ

ِني البََرش. بَ ُح لِ واالبِن والُروِح الُقُدس، وعىل األرِض السالُم والرَجاُء الصالِ
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٤

ترتيلة األحد
لحن َرْمرَِمنْي (ربِّ يا َمن تََقبَّْل)

ْعاَمَك! ، يف نُ َنا يا ربُّ اَل الرُْسُل: أَْرشِكْ قَ

ْعَناَك! ا تَِب َن لُّ َنا كُ ٍء تَرَكْ لَّ َيشْ كُ

܀܀܀

ايِئ! م يا رُْسِيل، أَِحبَّ اكُ وبَ : طُ قاَل الربُّ

اءِ! يَ َك الَعلْ ْم ثُمَّ ُملْ ْتُ أَْهَل األَرِض َورِث

܀܀܀

ْدًما َخدَمَة األَبرَاْر ل ِق ربِّ يا َمْن تََقبَّ

األَبرَاْر َنا كَ ِجبْ ْل واستَ ا َحُنوُن تََقبَّ يَ

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

المزمور ٥١
ِتَك اَْمُح َمعاِيصَّ ܀ زِديْن ُغْسالً ِمن إمِْثي وِمن  لُه ِبَحَسِب رَحَمِتَك وِبَكرثَِة رأفَ ܀ إِرَحْمني يا أَل

وَحَدَك  يَك  ِإلَ ܀   حني  لِّ  كُ يف  أَمامي  وَخطيئَتي  عاِيصَّ  مِبَ ٌم  عالِ فإيِنِّ  ܀  ْرين  هِّ طَ َخطيئَتي 

َخِطئُت والَرشّ أَماَم َعيَنيَك َصنعُت ܀ فتَكوُن عاِدالً إِذا تكلَمَت وتكوُن نَزيًها إِذا قََضيَت 

النَّفس  أَْعامِق  يف  الحقَّ  بَت  أَحبَ ܀  ي  أُمِّ يب  َحِبلَت  الَخطيئِة  ويف  وُلدُت  اإلِثِْم  يف  إيِنِّ  ܀ 

܀ ياًضا  بَ الثَّلَج  فأَفوَق  إِغِسلْني  فأَطُهر  ِبالزُّوىف  ني  قِّ نَ ܀  ة  الِخْفيَ يف  الِحكَمَة  متَني  وعلَّ

ها ܀ أُحُجْب وَجَهَك عن َخطاياَي وأمُح  متَ ِهَج الِعظاُم الَّتي َحطَّ بتَ رًَحا فتَ أَسِمْعني ُرسورًا وفَ

د يف باِطني ܀ ِمن أَماِم وَجِهَك  ا َجدِّ تً ْق يفَّ يا ألله وُروًحا ثاِب ا طاِهرًا اْخلُ لبً َجميَع آثامي ܀ قَ

ريم  َؤيَِّدين روٌح كَ ي ܀ أردُْد يل ُرسوَر َخالِصَك فيُ وُس ال تَنزِْعه ِمنِّ ال تَطرَْحني وروُحَك الُقدُّ

إلُه َخاليص  أللُه  يا  ماِء  الدِّ ِمَن  ِقْذين  أَن ܀  الخاِطئون  يَك  إلَ توُب  فيَ الُعصاَة طرقَك  ُم  ܀أَُعلِّ

تَسِبَحِتَك ܀  فإنََّك ال تَْهوى  ْح َشَفتَيَّ فيُخِربَ فَمي ِب تَ ُد اْف يِّ ِربََك ܀ أيّها السَّ هِتَف لِساين ِب فيَ

الَقلُب  ܀  ُمنَكِرس  للِه روٌح  بيحُة  الذَّ ا  إمِنًّ ܀  ِبها  تَرتَيض  ُمحرَقًة فال  قربُت  وإِذا  بيحة  الذَّ

ِن أَسواَر أُورََشليم ܀  املُنَكِرسُ املُنَسِحُق ال تَزْدَريه يا أَلله ܀ أَحِسْن ِبرِضاَك إِىل ِصْهيون فاْب

ة ܀ املجُد لآلِب واالبِن والرُّوِح الُقُدِس،  امَّ قِدمِة التَّ ِة والتَّ حيَنئٍذ ترْىض ِبذبائِح الِربِّ- ِباملُحرَقَ

ِمَن اآلَن وإىل أبِد اآلِبِدين. آمني

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

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

ِمْن رسالة اليوم (٢ قور ١/٣-٦)

أََجْل،  الَناس.  َجِميُع  ْقرَأَُها  َويَ َها  ْعرِفُ يَ َنا،  وِب لُ قُ يف  ٌة  وبَ َمْكتُ وهَي  تُم،  أَنْ هَي  َنا  تَ رَِسالَ إِنَّ   "

ُروِح  ْل ِب الِحْربِ بَ ٌة ال ِب وبَ اَها نَْحُن، وهَي َمْكتُ َن ُة املَِسيح، الَّتي َخَدْم َقِد اتََّضَح أَنَُّكم رَِسالَ لَ

وِبُكم." لُ ْحٍم أَي يف قُ َواٍح ِمْن لَ ْل َعىل أَلْ َواٍح ِمْن َحَجر، بَ اللِه الحّي، ال َعىل أَلْ

     
      
          

  

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

(لو ١٠/ ١-٧) 

ٍة  َمِديَن لِّ  كُ إِىل  َوْجِهِه  اَم  أََم اثَْننْيِ  نْيِ  اثَْن ُهُم  لَ َوأَرَْس آَخِرين،  ِعنَي  َوَسبْ اثَْننِي  الرَبُّ   َ َعنيَّ

يلُون.  َقلِ ا الَفَعلُة فَ ِثري، أَمَّ ُهم: «إِنَّ الِحَصاَد كَ يه. َوقاَل لَ ْذَهَب إِلَ ًعا أَْن يَ َوَمْوِضعٍ كاَن ُمزِْم

ُكم  أُرِْسلُ إيِنِّ  َها  وا.  بُ إِذَْه ِحَصاِدِه.  إِىل  َعلًة  فَ يُْخرَِج  أَْن  الِحَصاِد  رَبِّ  ِمْن  إِذًا  وا  بُ لُ أُطْ

ُموا َعَىل أََحٍد يف  تَُسلِّ يًسا، وَال زَاًدا، وَال ِحَذاءً، وَال  وا كِ تَْحِملُ نْيَ الِذئَاب. ال  بَ الُحْمالِن  كَ

ُن َسالٍم  ابْ ُهَناَك  اَن  إِْن كَ فَ يْت.  البَ لِهَذا  أَلَسالُم  أَوَّالً:  وا  ولُ قُ ُموه،  تُ َدَخلْ ٍت  يْ بَ ِريق. وأَيَّ  الطَ

بُوَن  َوتَْرشَ وَن  لُ تَأْكُ ِت  يْ البَ ذلَِك  يف  َوأَقيُموا  ُكم.  يْ إِلَ رَيِْجُع  فَ َوإِالَّ  يه،  َعلَ ِقرُّ  ْستَ يَ فََسالُمُكم 

يْت». بَ ٍت إِىل  يْ بَ ِمْن  ِقلوا  تَ تَْن ِحقُّ أُْجرَتَُه. وَال  ْستَ يَ ِمامَّ ِعْنَدُهم، ألَنَّ الَفاِعَل 

 بعُض األفكاِر للتأّمِل
(كتابة الخوري عامد جابر)

ٱإلثَْننِي  تَالميَذُه  يُرِْسُل  هَو  ها  وعادوا،  َعَرش  اإلثَني  الرُُّسل  يسوع  الرّب  أرسل  ْعَدما  بَ

ٱلطَّريق.  أماَمُه  ئوا  َهيِّ يُ لِ ه  يْ إلَ ْذَهَب  يَ أْن  ُمزِْمعاً  كاَن  َوَمْوِضعٍ  ٍة  َمديَن لِّ  كُ إىل  بْعني  َوٱلسَّ

ٱلفاِعل  َمالِمَح  الَنّص  هذا  ِخالِل  ِمْن  نا،  لَ َرتْتَِسُم  فَ الحصاد  يف  بالَفَعلَة  ُهُهم  َشبِّ َويُ

ٱلرَّّب. الَحقيقي يف َحقِل 

بالزَّرِع  اإلعِتناِء  عىل  َدْورُُه  ِرصُ  ْقتَ يَ ا  إمنَّ ٱلَحصاد.  ُد  َسيِّ هَو  وَال  ٱلزَّارِع  ليس  هو  ٱلفاِعُل 

ُه  بُ طالِ د الّذي َسيُ يِّ ِه للسَّ ِه َوُحبِّ ِت ْقديِم َحصاِد َسَهرِِه َوِعنايَ تَ ْفَخُر فيِه ِب وم الذي يَ َحتَّى اليَ

ة: يَ الِ ٱلتَّ فاِت  تََحىلَّ بالصِّ يَ أْن  ِه  يْ َعلَ ِه،  َعَملِ ْنَجح يف  يَ لِيَك  لِذا،  ِه.  يْ َعلَ ُه  َن َم ٱئتَ مِبا  َحتْامً 

ِه:  َديْ ُم َجَنى يَ َقدِّ َد ٱلَعون َويُ ِه يَ يْ ُب إلَ لُ ِدِه، يَطْ َسيِّ ٍم ِب ܀ أْن يَكوَن رَُجَل َصالٍة عىل ٱتِّصاٍل دائِ

ًة إىل حصاِدِه". َعلَ بوا إذاً ِمن رَبِّ ٱلحصاد أْن يُخرَِج فَ لُ "أُطْ

قيِه يف ُمحيِطِه،  لْ يُ الِم لِ ܀ أن يَكون وَديعاً كالَحَمل، ُمسالِامً وَلَطيفاً، ال بَل حاِمالً َزرَع ٱلسَّ

ُكم  ُه ِذئاُب ٱلتَّجارِب "ها إينِّ أُرِْسلُ ُب إىل ِذئٍب إذا داَهَمتْ َقلِ ْن ِه فَال يَ ِت صاِدقاً أميناً يف رِسالَ

الم لِهذا البَيت". باْخِتصار  تُموه، قولوا أوَّالً السَّ ٍت دََخلْ يْ ئاب" وَ"أيُّ بَ نْيَ ٱلذِّ كالحمالِن بَ

ِه أْن يَكوَن صورًَة َعِن ٱلفادي، الَحَمل املَذبوح الواِقف دامِئاً أبَداً. يْ َعلَ

يَّة "ال تَْحِملوا كيساً،  ٍة أو بََرشِ ٍة مادِّيَّ لِّ َضامنَ ُه وََعْن كُ لِّ ما لَ َجرَّد َعْن كُ تَ يَف يَ ْعرِف كَ ܀ أْن يَ

وَال زاداً وَال ِحذاء".

لوَن  تَأكُ ِت  يْ ٱلبَ ذلَِك  يف  "وَأقيموا  ٱآلَخرين  ِخالِل  ِمْن  ٱلرَّبِّ  َة  َعِطيَّ واُضعٍ  تَ ِب َل  ْقبَ يَ أْن  ܀ 

م لَُكم". َقدَّ لوا ِمامَّ يُ ِحقُّ أُْجرَتَُه... كُ ْستَ بون ِمامَّ ِعْنَدُهْم ألنَّ ٱلفاِعَل يَ وَتَْرشَ

ِويَّات: "وَال تَُسلِّموا عىل أَحٍد يف  انَ ُه بالثَّ تَ ع وَقْ َضيِّ ِه، فَال يُ ُه يف أوَّل ٱْهِتامماتِ تَ ܀ أْن يََضع رِسالَ

الطَّريق".

ونحن؟ 

ُقْدرَِة ٱلرَّبِّ يَسوع، أْن  نا، ِب ِكْن َهالَّ حاوَلْ ة األوَىل. وَلَ فات تَْعجيزيَّة للوَْهلَ ْد تَبدو هذه الصِّ ܀ قَ

وًَة ُخطوَةً؟ إنَّ إلَه ٱملُْستَحيِل يَرَىض  ْمناها ِبِرسِّ ٱملَعموِديّة ُخطْ ِة ٱلتي تََسلَّ َك دَرَْب ٱلرِّسالَ نَْسلُ

ل ِبُكلِّ ٱلباقي. َكفَّ تَ غريَة وَهو يَ نا الصَّ مِبُحاوَالتِ

نا؟ َعَملِ َمنبع أسايس لِ الة كَ ܀ َهل نَرتَِكز عىل الصَّ

ُنوَّتنا  َنعيَش بُ نا َمدعوون لِ ܀ َهل نَعَمل عىل َزرع الّسالم يف قُلوِب املُحيطني ِبنا؟ أم ننَىس أنَّ

لآلب بأن نكون صانِعي َسالم؟

األحد السابع من زمن العنصرة: إرسال الّرسل االثنين والسبعين

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 (...)

ا  َوَمَألتََن املَِسيح،  يَُسوع  ا  َن َربِّ الَوِحيِد  ابِنَك  ِنعَمِة  ِب ا  اخَرتتََن َمن  يا  العّيل،  اآلُب  أَيُّها 

الوقت،  هذا  يف  أمامك  قّربناها  التّي  صلواتنا  ربُّ  يا  تََقبَّل  وس،  الُقدُّ ُروِحَك  واِهِب  مِبَ

تَحِمُل  ِتي  أَلَّ ة،  يَّ الرَُّسولِ َسة  املَُقدَّ ِنيَسِتَك  كَ ِظالل  يف  الّالَمحُدود،  َك  ُحبِّ ِبَشَذا  ا  وانَفحَن

الَوِحيَد  َوابَنَك  َدَك  َومُنَجِّ َنشُكرََك  فَ نا،  ربّ يا  بارِكنا  ه.  لِّ كُ العامِل  إىل  الَسِعيَدة  بُرشَاَك 

وس، إىل األبد. آمني.                        َوُروَحَك الُقدُّ

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

ترتيلة الختام
ها وأعلنوا إلبشارة اىل الخلق أجمعني (٢) ܀ إذهبوا يف األرض كلّ

܀ ال يكونَنَّ عليكم ألحٍد ديٌن إّال حّب بعضكم لبعض (٢)

܀ ليُِضئ نوركم للناس فيمّجدوا أباكم الذي يف الّسموات (٢)

ر مصالحنا املاديّة  ة باملاديّات من أجل املَسيح؟ أم نُؤثِ ِعّدون للتّضِحيَ ܀ َهل نحُن ِفعالً ُمستَ

عىل َخري الِبشارَة؟

َهل نُؤِمُن أّن الله يُعطينا حاجاتنا من خالل اآلَخرين من دون أن نطلبها؟ وإذا أعطانا 

الله  ة  َعِطيّ ِبَوجه  ِربياَءنا  كِ نََضع  أم  واُضع؟  تَ ِب نَقبلها  َهل  اآلَخر،  ِخالل  من  إيّاها 

فرنفضها؟

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)



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

ِل فيها، وباملَرَاِقي الَّتي يف  اِء الَفَضائِ ا ِبإمنَ ُفوَسَن ، نُ ْد يا ربُّ َجدِّ

َنا  ِتَك. إْحَفْظ لَ َفيٍض ِمْن نُوِر َمعرِفَ ا ِب َن ِن ا إلَيك. أَْغ َن وِب لُ قُ

َها َسارٌِق وال يُفِسُدَها ُسوس.  بُ نُق ة، ال يَ وَِديَعَة عطاياَك اإللهيَّ

ْد. َك املَْجُد إىل األَبَ ا لَ َن َه َنا وإلَ َك فينا، يا ربَّ ْم َمواِهبَ َنا ومََتِّ لْ َك، اللهّم، أَهِّ َعونِ ِب

(من صالة نصف نهار اخلم�س، ا�شحيمة - ا�كسليك)

تسبحة المالئكة
لِآلِب  أَملَجُد  ܀  َرش  البَ ِني  بَ لِ ُح  الصالِ والرَجاُء  الَسالُم  األرِض  وَعَىل  للِه يف األعايل  أَملَجُد  ܀ 

ِمي أَمجادََك  ِذيَع فَ يُ يَّ لِ ْح َشَفتَ ، افتَ ِد اآلبدين ܀ يا ربُّ واالبِن والُروِح الُقُدس َمْنُذ األَزَِل وإىل أَبَ

ّي، لِئّال  ِمي واحَفْظ َشَفتَ ِمي تََساِبيَحَك ܀ أُحرُس يا ربُّ فَ َم فَ رُيَنِّ ، لِ ْح َشَفتَيَّ ، افتَ ܀ يا ربُّ

ر يا ربُّ َمراِحَمَك ُمنُذ األزَل زال  أَعَمَل أَعامَل االثم ܀ أَذكُ لِبي إىل الكالِم السيِّئ فَ يَل قَ مَيِ

َخْدَمَة  ُت  بْ أَحبَ إيّن  ܀  َعَىل َحَسِب كَرثَِة رَحَمِتَك  ريِن  اذكُ ِل  بَ ها،  تُ اقَرتَف الّتي  آثاِمي  ِيل  ْر  تَذْكُ

ُحوا  ام ܀ َسبِّ وَل األيّ قِديُس طُ ، يَُحقُّ التَ يِتَك، يا ربُّ بَ وِل َمجِدَك  ܀ لِ يِتَك يا ربُّ وََمكاَن ُحلُ بَ

ا إىل األَبَد ܀أَملَجُد لآلِب  يَنا وَهَو الربُّ حقُّ َمْت َعلَ ْد َعظُ ُه قَ َمتَ ْع ، يا َجِميَع األَُمِم، ِألَنَّ نِ الربَّ

ِني البََرش. بَ ُح لِ واالبِن والُروِح الُقُدس، وعىل األرِض السالُم والرَجاُء الصالِ

ترتيلة األحد
لحن َرْمرَِمنْي (ربِّ يا َمن تََقبَّْل)

ْعاَمَك! ، يف نُ َنا يا ربُّ اَل الرُْسُل: أَْرشِكْ قَ

ْعَناَك! ا تَِب َن لُّ َنا كُ ٍء تَرَكْ لَّ َيشْ كُ

܀܀܀

ايِئ! م يا رُْسِيل، أَِحبَّ اكُ وبَ : طُ قاَل الربُّ

اءِ! يَ َك الَعلْ ْم ثُمَّ ُملْ ْتُ أَْهَل األَرِض َورِث

܀܀܀

ْدًما َخدَمَة األَبرَاْر ل ِق ربِّ يا َمْن تََقبَّ

األَبرَاْر َنا كَ ِجبْ ْل واستَ ا َحُنوُن تََقبَّ يَ

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

المزمور ٥١
ِتَك اَْمُح َمعاِيصَّ ܀ زِديْن ُغْسالً ِمن إمِْثي وِمن  لُه ِبَحَسِب رَحَمِتَك وِبَكرثَِة رأفَ ܀ إِرَحْمني يا أَل

وَحَدَك  يَك  ِإلَ ܀   حني  لِّ  كُ يف  أَمامي  وَخطيئَتي  عاِيصَّ  مِبَ ٌم  عالِ فإيِنِّ  ܀  ْرين  هِّ طَ َخطيئَتي 

َخِطئُت والَرشّ أَماَم َعيَنيَك َصنعُت ܀ فتَكوُن عاِدالً إِذا تكلَمَت وتكوُن نَزيًها إِذا قََضيَت 

النَّفس  أَْعامِق  يف  الحقَّ  بَت  أَحبَ ܀  ي  أُمِّ يب  َحِبلَت  الَخطيئِة  ويف  وُلدُت  اإلِثِْم  يف  إيِنِّ  ܀ 

܀ ياًضا  بَ الثَّلَج  فأَفوَق  إِغِسلْني  فأَطُهر  ِبالزُّوىف  ني  قِّ نَ ܀  ة  الِخْفيَ يف  الِحكَمَة  متَني  وعلَّ

ها ܀ أُحُجْب وَجَهَك عن َخطاياَي وأمُح  متَ ِهَج الِعظاُم الَّتي َحطَّ بتَ رًَحا فتَ أَسِمْعني ُرسورًا وفَ

د يف باِطني ܀ ِمن أَماِم وَجِهَك  ا َجدِّ تً ْق يفَّ يا ألله وُروًحا ثاِب ا طاِهرًا اْخلُ لبً َجميَع آثامي ܀ قَ

ريم  َؤيَِّدين روٌح كَ ي ܀ أردُْد يل ُرسوَر َخالِصَك فيُ وُس ال تَنزِْعه ِمنِّ ال تَطرَْحني وروُحَك الُقدُّ

إلُه َخاليص  أللُه  يا  ماِء  الدِّ ِمَن  ِقْذين  أَن ܀  الخاِطئون  يَك  إلَ توُب  فيَ الُعصاَة طرقَك  ُم  ܀أَُعلِّ

تَسِبَحِتَك ܀  فإنََّك ال تَْهوى  ْح َشَفتَيَّ فيُخِربَ فَمي ِب تَ ُد اْف يِّ ِربََك ܀ أيّها السَّ هِتَف لِساين ِب فيَ

الَقلُب  ܀  ُمنَكِرس  للِه روٌح  بيحُة  الذَّ ا  إمِنًّ ܀  ِبها  تَرتَيض  ُمحرَقًة فال  قربُت  وإِذا  بيحة  الذَّ

ِن أَسواَر أُورََشليم ܀  املُنَكِرسُ املُنَسِحُق ال تَزْدَريه يا أَلله ܀ أَحِسْن ِبرِضاَك إِىل ِصْهيون فاْب

ة ܀ املجُد لآلِب واالبِن والرُّوِح الُقُدِس،  امَّ قِدمِة التَّ ِة والتَّ حيَنئٍذ ترْىض ِبذبائِح الِربِّ- ِباملُحرَقَ

ِمَن اآلَن وإىل أبِد اآلِبِدين. آمني

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

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

ِمْن رسالة اليوم (٢ قور ١/٣-٦)

أََجْل،  الَناس.  َجِميُع  ْقرَأَُها  َويَ َها  ْعرِفُ يَ َنا،  وِب لُ قُ يف  ٌة  وبَ َمْكتُ وهَي  تُم،  أَنْ هَي  َنا  تَ رَِسالَ إِنَّ   "

ُروِح  ْل ِب الِحْربِ بَ ٌة ال ِب وبَ اَها نَْحُن، وهَي َمْكتُ َن ُة املَِسيح، الَّتي َخَدْم َقِد اتََّضَح أَنَُّكم رَِسالَ لَ

وِبُكم." لُ ْحٍم أَي يف قُ َواٍح ِمْن لَ ْل َعىل أَلْ َواٍح ِمْن َحَجر، بَ اللِه الحّي، ال َعىل أَلْ

     
      
          

  

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

(لو ١٠/ ١-٧) 

ٍة  َمِديَن لِّ  كُ إِىل  َوْجِهِه  اَم  أََم اثَْننْيِ  نْيِ  اثَْن ُهُم  لَ َوأَرَْس آَخِرين،  ِعنَي  َوَسبْ اثَْننِي  الرَبُّ   َ َعنيَّ

يلُون.  َقلِ ا الَفَعلُة فَ ِثري، أَمَّ ُهم: «إِنَّ الِحَصاَد كَ يه. َوقاَل لَ ْذَهَب إِلَ ًعا أَْن يَ َوَمْوِضعٍ كاَن ُمزِْم

ُكم  أُرِْسلُ إيِنِّ  َها  وا.  بُ إِذَْه ِحَصاِدِه.  إِىل  َعلًة  فَ يُْخرَِج  أَْن  الِحَصاِد  رَبِّ  ِمْن  إِذًا  وا  بُ لُ أُطْ

ُموا َعَىل أََحٍد يف  تَُسلِّ يًسا، وَال زَاًدا، وَال ِحَذاءً، وَال  وا كِ تَْحِملُ نْيَ الِذئَاب. ال  بَ الُحْمالِن  كَ

ُن َسالٍم  ابْ ُهَناَك  اَن  إِْن كَ فَ يْت.  البَ لِهَذا  أَلَسالُم  أَوَّالً:  وا  ولُ قُ ُموه،  تُ َدَخلْ ٍت  يْ بَ ِريق. وأَيَّ  الطَ

بُوَن  َوتَْرشَ وَن  لُ تَأْكُ ِت  يْ البَ ذلَِك  يف  َوأَقيُموا  ُكم.  يْ إِلَ رَيِْجُع  فَ َوإِالَّ  يه،  َعلَ ِقرُّ  ْستَ يَ فََسالُمُكم 

يْت». بَ ٍت إِىل  يْ بَ ِمْن  ِقلوا  تَ تَْن ِحقُّ أُْجرَتَُه. وَال  ْستَ يَ ِمامَّ ِعْنَدُهم، ألَنَّ الَفاِعَل 

 بعُض األفكاِر للتأّمِل
(كتابة الخوري عامد جابر)

ٱإلثَْننِي  تَالميَذُه  يُرِْسُل  هَو  ها  وعادوا،  َعَرش  اإلثَني  الرُُّسل  يسوع  الرّب  أرسل  ْعَدما  بَ

ٱلطَّريق.  أماَمُه  ئوا  َهيِّ يُ لِ ه  يْ إلَ ْذَهَب  يَ أْن  ُمزِْمعاً  كاَن  َوَمْوِضعٍ  ٍة  َمديَن لِّ  كُ إىل  بْعني  َوٱلسَّ

ٱلفاِعل  َمالِمَح  الَنّص  هذا  ِخالِل  ِمْن  نا،  لَ َرتْتَِسُم  فَ الحصاد  يف  بالَفَعلَة  ُهُهم  َشبِّ َويُ

ٱلرَّّب. الَحقيقي يف َحقِل 

بالزَّرِع  اإلعِتناِء  عىل  َدْورُُه  ِرصُ  ْقتَ يَ ا  إمنَّ ٱلَحصاد.  ُد  َسيِّ هَو  وَال  ٱلزَّارِع  ليس  هو  ٱلفاِعُل 

ُه  بُ طالِ د الّذي َسيُ يِّ ِه للسَّ ِه َوُحبِّ ِت ْقديِم َحصاِد َسَهرِِه َوِعنايَ تَ ْفَخُر فيِه ِب وم الذي يَ َحتَّى اليَ

ة: يَ الِ ٱلتَّ فاِت  تََحىلَّ بالصِّ يَ أْن  ِه  يْ َعلَ ِه،  َعَملِ ْنَجح يف  يَ لِيَك  لِذا،  ِه.  يْ َعلَ ُه  َن َم ٱئتَ مِبا  َحتْامً 
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ِه:  َديْ ُم َجَنى يَ َقدِّ َد ٱلَعون َويُ ِه يَ يْ ُب إلَ لُ ِدِه، يَطْ َسيِّ ٍم ِب ܀ أْن يَكوَن رَُجَل َصالٍة عىل ٱتِّصاٍل دائِ

ًة إىل حصاِدِه". َعلَ بوا إذاً ِمن رَبِّ ٱلحصاد أْن يُخرَِج فَ لُ "أُطْ

قيِه يف ُمحيِطِه،  لْ يُ الِم لِ ܀ أن يَكون وَديعاً كالَحَمل، ُمسالِامً وَلَطيفاً، ال بَل حاِمالً َزرَع ٱلسَّ

ُكم  ُه ِذئاُب ٱلتَّجارِب "ها إينِّ أُرِْسلُ ُب إىل ِذئٍب إذا داَهَمتْ َقلِ ْن ِه فَال يَ ِت صاِدقاً أميناً يف رِسالَ

الم لِهذا البَيت". باْخِتصار  تُموه، قولوا أوَّالً السَّ ٍت دََخلْ يْ ئاب" وَ"أيُّ بَ نْيَ ٱلذِّ كالحمالِن بَ

ِه أْن يَكوَن صورًَة َعِن ٱلفادي، الَحَمل املَذبوح الواِقف دامِئاً أبَداً. يْ َعلَ

يَّة "ال تَْحِملوا كيساً،  ٍة أو بََرشِ ٍة مادِّيَّ لِّ َضامنَ ُه وََعْن كُ لِّ ما لَ َجرَّد َعْن كُ تَ يَف يَ ْعرِف كَ ܀ أْن يَ

وَال زاداً وَال ِحذاء".

لوَن  تَأكُ ِت  يْ ٱلبَ ذلَِك  يف  "وَأقيموا  ٱآلَخرين  ِخالِل  ِمْن  ٱلرَّبِّ  َة  َعِطيَّ واُضعٍ  تَ ِب َل  ْقبَ يَ أْن  ܀ 

م لَُكم". َقدَّ لوا ِمامَّ يُ ِحقُّ أُْجرَتَُه... كُ ْستَ بون ِمامَّ ِعْنَدُهْم ألنَّ ٱلفاِعَل يَ وَتَْرشَ

ِويَّات: "وَال تَُسلِّموا عىل أَحٍد يف  انَ ُه بالثَّ تَ ع وَقْ َضيِّ ِه، فَال يُ ُه يف أوَّل ٱْهِتامماتِ تَ ܀ أْن يََضع رِسالَ

الطَّريق".

ونحن؟ 

ُقْدرَِة ٱلرَّبِّ يَسوع، أْن  نا، ِب ِكْن َهالَّ حاوَلْ ة األوَىل. وَلَ فات تَْعجيزيَّة للوَْهلَ ْد تَبدو هذه الصِّ ܀ قَ

وًَة ُخطوَةً؟ إنَّ إلَه ٱملُْستَحيِل يَرَىض  ْمناها ِبِرسِّ ٱملَعموِديّة ُخطْ ِة ٱلتي تََسلَّ َك دَرَْب ٱلرِّسالَ نَْسلُ

ل ِبُكلِّ ٱلباقي. َكفَّ تَ غريَة وَهو يَ نا الصَّ مِبُحاوَالتِ

نا؟ َعَملِ َمنبع أسايس لِ الة كَ ܀ َهل نَرتَِكز عىل الصَّ

ُنوَّتنا  َنعيَش بُ نا َمدعوون لِ ܀ َهل نَعَمل عىل َزرع الّسالم يف قُلوِب املُحيطني ِبنا؟ أم ننَىس أنَّ

لآلب بأن نكون صانِعي َسالم؟

األحد السابع من زمن العنصرة: إرسال الّرسل االثنين والسبعين

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 (...)

ا  َوَمَألتََن املَِسيح،  يَُسوع  ا  َن َربِّ الَوِحيِد  ابِنَك  ِنعَمِة  ِب ا  اخَرتتََن َمن  يا  العّيل،  اآلُب  أَيُّها 

الوقت،  هذا  يف  أمامك  قّربناها  التّي  صلواتنا  ربُّ  يا  تََقبَّل  وس،  الُقدُّ ُروِحَك  واِهِب  مِبَ

تَحِمُل  ِتي  أَلَّ ة،  يَّ الرَُّسولِ َسة  املَُقدَّ ِنيَسِتَك  كَ ِظالل  يف  الّالَمحُدود،  َك  ُحبِّ ِبَشَذا  ا  وانَفحَن

الَوِحيَد  َوابَنَك  َدَك  َومُنَجِّ َنشُكرََك  فَ نا،  ربّ يا  بارِكنا  ه.  لِّ كُ العامِل  إىل  الَسِعيَدة  بُرشَاَك 

وس، إىل األبد. آمني.                        َوُروَحَك الُقدُّ

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

ترتيلة الختام
ها وأعلنوا إلبشارة اىل الخلق أجمعني (٢) ܀ إذهبوا يف األرض كلّ

܀ ال يكونَنَّ عليكم ألحٍد ديٌن إّال حّب بعضكم لبعض (٢)

܀ ليُِضئ نوركم للناس فيمّجدوا أباكم الذي يف الّسموات (٢)

ر مصالحنا املاديّة  ة باملاديّات من أجل املَسيح؟ أم نُؤثِ ِعّدون للتّضِحيَ ܀ َهل نحُن ِفعالً ُمستَ

عىل َخري الِبشارَة؟

َهل نُؤِمُن أّن الله يُعطينا حاجاتنا من خالل اآلَخرين من دون أن نطلبها؟ وإذا أعطانا 

الله  ة  َعِطيّ ِبَوجه  ِربياَءنا  كِ نََضع  أم  واُضع؟  تَ ِب نَقبلها  َهل  اآلَخر،  ِخالل  من  إيّاها 

فرنفضها؟

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)



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

ِل فيها، وباملَرَاِقي الَّتي يف  اِء الَفَضائِ ا ِبإمنَ ُفوَسَن ، نُ ْد يا ربُّ َجدِّ

َنا  ِتَك. إْحَفْظ لَ َفيٍض ِمْن نُوِر َمعرِفَ ا ِب َن ِن ا إلَيك. أَْغ َن وِب لُ قُ

َها َسارٌِق وال يُفِسُدَها ُسوس.  بُ نُق ة، ال يَ وَِديَعَة عطاياَك اإللهيَّ

ْد. َك املَْجُد إىل األَبَ ا لَ َن َه َنا وإلَ َك فينا، يا ربَّ ْم َمواِهبَ َنا ومََتِّ لْ َك، اللهّم، أَهِّ َعونِ ِب

(من صالة نصف نهار اخلم�س، ا�شحيمة - ا�كسليك)

تسبحة المالئكة
لِآلِب  أَملَجُد  ܀  َرش  البَ ِني  بَ لِ ُح  الصالِ والرَجاُء  الَسالُم  األرِض  وَعَىل  للِه يف األعايل  أَملَجُد  ܀ 

ِمي أَمجادََك  ِذيَع فَ يُ يَّ لِ ْح َشَفتَ ، افتَ ِد اآلبدين ܀ يا ربُّ واالبِن والُروِح الُقُدس َمْنُذ األَزَِل وإىل أَبَ

ّي، لِئّال  ِمي واحَفْظ َشَفتَ ِمي تََساِبيَحَك ܀ أُحرُس يا ربُّ فَ َم فَ رُيَنِّ ، لِ ْح َشَفتَيَّ ، افتَ ܀ يا ربُّ

ر يا ربُّ َمراِحَمَك ُمنُذ األزَل زال  أَعَمَل أَعامَل االثم ܀ أَذكُ لِبي إىل الكالِم السيِّئ فَ يَل قَ مَيِ

َخْدَمَة  ُت  بْ أَحبَ إيّن  ܀  َعَىل َحَسِب كَرثَِة رَحَمِتَك  ريِن  اذكُ ِل  بَ ها،  تُ اقَرتَف الّتي  آثاِمي  ِيل  ْر  تَذْكُ

ُحوا  ام ܀ َسبِّ وَل األيّ قِديُس طُ ، يَُحقُّ التَ يِتَك، يا ربُّ بَ وِل َمجِدَك  ܀ لِ يِتَك يا ربُّ وََمكاَن ُحلُ بَ

ا إىل األَبَد ܀أَملَجُد لآلِب  يَنا وَهَو الربُّ حقُّ َمْت َعلَ ْد َعظُ ُه قَ َمتَ ْع ، يا َجِميَع األَُمِم، ِألَنَّ نِ الربَّ

ِني البََرش. بَ ُح لِ واالبِن والُروِح الُقُدس، وعىل األرِض السالُم والرَجاُء الصالِ

ترتيلة األحد
لحن َرْمرَِمنْي (ربِّ يا َمن تََقبَّْل)

ْعاَمَك! ، يف نُ َنا يا ربُّ اَل الرُْسُل: أَْرشِكْ قَ

ْعَناَك! ا تَِب َن لُّ َنا كُ ٍء تَرَكْ لَّ َيشْ كُ

܀܀܀

ايِئ! م يا رُْسِيل، أَِحبَّ اكُ وبَ : طُ قاَل الربُّ

اءِ! يَ َك الَعلْ ْم ثُمَّ ُملْ ْتُ أَْهَل األَرِض َورِث

܀܀܀

ْدًما َخدَمَة األَبرَاْر ل ِق ربِّ يا َمْن تََقبَّ

األَبرَاْر َنا كَ ِجبْ ْل واستَ ا َحُنوُن تََقبَّ يَ

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

المزمور ٥١
ِتَك اَْمُح َمعاِيصَّ ܀ زِديْن ُغْسالً ِمن إمِْثي وِمن  لُه ِبَحَسِب رَحَمِتَك وِبَكرثَِة رأفَ ܀ إِرَحْمني يا أَل

وَحَدَك  يَك  ِإلَ ܀   حني  لِّ  كُ يف  أَمامي  وَخطيئَتي  عاِيصَّ  مِبَ ٌم  عالِ فإيِنِّ  ܀  ْرين  هِّ طَ َخطيئَتي 

َخِطئُت والَرشّ أَماَم َعيَنيَك َصنعُت ܀ فتَكوُن عاِدالً إِذا تكلَمَت وتكوُن نَزيًها إِذا قََضيَت 

النَّفس  أَْعامِق  يف  الحقَّ  بَت  أَحبَ ܀  ي  أُمِّ يب  َحِبلَت  الَخطيئِة  ويف  وُلدُت  اإلِثِْم  يف  إيِنِّ  ܀ 

܀ ياًضا  بَ الثَّلَج  فأَفوَق  إِغِسلْني  فأَطُهر  ِبالزُّوىف  ني  قِّ نَ ܀  ة  الِخْفيَ يف  الِحكَمَة  متَني  وعلَّ

ها ܀ أُحُجْب وَجَهَك عن َخطاياَي وأمُح  متَ ِهَج الِعظاُم الَّتي َحطَّ بتَ رًَحا فتَ أَسِمْعني ُرسورًا وفَ

د يف باِطني ܀ ِمن أَماِم وَجِهَك  ا َجدِّ تً ْق يفَّ يا ألله وُروًحا ثاِب ا طاِهرًا اْخلُ لبً َجميَع آثامي ܀ قَ

ريم  َؤيَِّدين روٌح كَ ي ܀ أردُْد يل ُرسوَر َخالِصَك فيُ وُس ال تَنزِْعه ِمنِّ ال تَطرَْحني وروُحَك الُقدُّ

إلُه َخاليص  أللُه  يا  ماِء  الدِّ ِمَن  ِقْذين  أَن ܀  الخاِطئون  يَك  إلَ توُب  فيَ الُعصاَة طرقَك  ُم  ܀أَُعلِّ

تَسِبَحِتَك ܀  فإنََّك ال تَْهوى  ْح َشَفتَيَّ فيُخِربَ فَمي ِب تَ ُد اْف يِّ ِربََك ܀ أيّها السَّ هِتَف لِساين ِب فيَ

الَقلُب  ܀  ُمنَكِرس  للِه روٌح  بيحُة  الذَّ ا  إمِنًّ ܀  ِبها  تَرتَيض  ُمحرَقًة فال  قربُت  وإِذا  بيحة  الذَّ

ِن أَسواَر أُورََشليم ܀  املُنَكِرسُ املُنَسِحُق ال تَزْدَريه يا أَلله ܀ أَحِسْن ِبرِضاَك إِىل ِصْهيون فاْب

ة ܀ املجُد لآلِب واالبِن والرُّوِح الُقُدِس،  امَّ قِدمِة التَّ ِة والتَّ حيَنئٍذ ترْىض ِبذبائِح الِربِّ- ِباملُحرَقَ

ِمَن اآلَن وإىل أبِد اآلِبِدين. آمني

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

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

ِمْن رسالة اليوم (٢ قور ١/٣-٦)

أََجْل،  الَناس.  َجِميُع  ْقرَأَُها  َويَ َها  ْعرِفُ يَ َنا،  وِب لُ قُ يف  ٌة  وبَ َمْكتُ وهَي  تُم،  أَنْ هَي  َنا  تَ رَِسالَ إِنَّ   "

ُروِح  ْل ِب الِحْربِ بَ ٌة ال ِب وبَ اَها نَْحُن، وهَي َمْكتُ َن ُة املَِسيح، الَّتي َخَدْم َقِد اتََّضَح أَنَُّكم رَِسالَ لَ

وِبُكم." لُ ْحٍم أَي يف قُ َواٍح ِمْن لَ ْل َعىل أَلْ َواٍح ِمْن َحَجر، بَ اللِه الحّي، ال َعىل أَلْ

     
      
          

  

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

(لو ١٠/ ١-٧) 

ٍة  َمِديَن لِّ  كُ إِىل  َوْجِهِه  اَم  أََم اثَْننْيِ  نْيِ  اثَْن ُهُم  لَ َوأَرَْس آَخِرين،  ِعنَي  َوَسبْ اثَْننِي  الرَبُّ   َ َعنيَّ

يلُون.  َقلِ ا الَفَعلُة فَ ِثري، أَمَّ ُهم: «إِنَّ الِحَصاَد كَ يه. َوقاَل لَ ْذَهَب إِلَ ًعا أَْن يَ َوَمْوِضعٍ كاَن ُمزِْم

ُكم  أُرِْسلُ إيِنِّ  َها  وا.  بُ إِذَْه ِحَصاِدِه.  إِىل  َعلًة  فَ يُْخرَِج  أَْن  الِحَصاِد  رَبِّ  ِمْن  إِذًا  وا  بُ لُ أُطْ

ُموا َعَىل أََحٍد يف  تَُسلِّ يًسا، وَال زَاًدا، وَال ِحَذاءً، وَال  وا كِ تَْحِملُ نْيَ الِذئَاب. ال  بَ الُحْمالِن  كَ

ُن َسالٍم  ابْ ُهَناَك  اَن  إِْن كَ فَ يْت.  البَ لِهَذا  أَلَسالُم  أَوَّالً:  وا  ولُ قُ ُموه،  تُ َدَخلْ ٍت  يْ بَ ِريق. وأَيَّ  الطَ

بُوَن  َوتَْرشَ وَن  لُ تَأْكُ ِت  يْ البَ ذلَِك  يف  َوأَقيُموا  ُكم.  يْ إِلَ رَيِْجُع  فَ َوإِالَّ  يه،  َعلَ ِقرُّ  ْستَ يَ فََسالُمُكم 

يْت». بَ ٍت إِىل  يْ بَ ِمْن  ِقلوا  تَ تَْن ِحقُّ أُْجرَتَُه. وَال  ْستَ يَ ِمامَّ ِعْنَدُهم، ألَنَّ الَفاِعَل 

 بعُض األفكاِر للتأّمِل
(كتابة الخوري عامد جابر)

ٱإلثَْننِي  تَالميَذُه  يُرِْسُل  هَو  ها  وعادوا،  َعَرش  اإلثَني  الرُُّسل  يسوع  الرّب  أرسل  ْعَدما  بَ

ٱلطَّريق.  أماَمُه  ئوا  َهيِّ يُ لِ ه  يْ إلَ ْذَهَب  يَ أْن  ُمزِْمعاً  كاَن  َوَمْوِضعٍ  ٍة  َمديَن لِّ  كُ إىل  بْعني  َوٱلسَّ

ٱلفاِعل  َمالِمَح  الَنّص  هذا  ِخالِل  ِمْن  نا،  لَ َرتْتَِسُم  فَ الحصاد  يف  بالَفَعلَة  ُهُهم  َشبِّ َويُ

ٱلرَّّب. الَحقيقي يف َحقِل 

بالزَّرِع  اإلعِتناِء  عىل  َدْورُُه  ِرصُ  ْقتَ يَ ا  إمنَّ ٱلَحصاد.  ُد  َسيِّ هَو  وَال  ٱلزَّارِع  ليس  هو  ٱلفاِعُل 

ُه  بُ طالِ د الّذي َسيُ يِّ ِه للسَّ ِه َوُحبِّ ِت ْقديِم َحصاِد َسَهرِِه َوِعنايَ تَ ْفَخُر فيِه ِب وم الذي يَ َحتَّى اليَ

ة: يَ الِ ٱلتَّ فاِت  تََحىلَّ بالصِّ يَ أْن  ِه  يْ َعلَ ِه،  َعَملِ ْنَجح يف  يَ لِيَك  لِذا،  ِه.  يْ َعلَ ُه  َن َم ٱئتَ مِبا  َحتْامً 

ِه:  َديْ ُم َجَنى يَ َقدِّ َد ٱلَعون َويُ ِه يَ يْ ُب إلَ لُ ِدِه، يَطْ َسيِّ ٍم ِب ܀ أْن يَكوَن رَُجَل َصالٍة عىل ٱتِّصاٍل دائِ

ًة إىل حصاِدِه". َعلَ بوا إذاً ِمن رَبِّ ٱلحصاد أْن يُخرَِج فَ لُ "أُطْ

قيِه يف ُمحيِطِه،  لْ يُ الِم لِ ܀ أن يَكون وَديعاً كالَحَمل، ُمسالِامً وَلَطيفاً، ال بَل حاِمالً َزرَع ٱلسَّ

ُكم  ُه ِذئاُب ٱلتَّجارِب "ها إينِّ أُرِْسلُ ُب إىل ِذئٍب إذا داَهَمتْ َقلِ ْن ِه فَال يَ ِت صاِدقاً أميناً يف رِسالَ

الم لِهذا البَيت". باْخِتصار  تُموه، قولوا أوَّالً السَّ ٍت دََخلْ يْ ئاب" وَ"أيُّ بَ نْيَ ٱلذِّ كالحمالِن بَ

ِه أْن يَكوَن صورًَة َعِن ٱلفادي، الَحَمل املَذبوح الواِقف دامِئاً أبَداً. يْ َعلَ

يَّة "ال تَْحِملوا كيساً،  ٍة أو بََرشِ ٍة مادِّيَّ لِّ َضامنَ ُه وََعْن كُ لِّ ما لَ َجرَّد َعْن كُ تَ يَف يَ ْعرِف كَ ܀ أْن يَ

وَال زاداً وَال ِحذاء".

لوَن  تَأكُ ِت  يْ ٱلبَ ذلَِك  يف  "وَأقيموا  ٱآلَخرين  ِخالِل  ِمْن  ٱلرَّبِّ  َة  َعِطيَّ واُضعٍ  تَ ِب َل  ْقبَ يَ أْن  ܀ 

م لَُكم". َقدَّ لوا ِمامَّ يُ ِحقُّ أُْجرَتَُه... كُ ْستَ بون ِمامَّ ِعْنَدُهْم ألنَّ ٱلفاِعَل يَ وَتَْرشَ

ِويَّات: "وَال تَُسلِّموا عىل أَحٍد يف  انَ ُه بالثَّ تَ ع وَقْ َضيِّ ِه، فَال يُ ُه يف أوَّل ٱْهِتامماتِ تَ ܀ أْن يََضع رِسالَ

الطَّريق".

ونحن؟ 

ُقْدرَِة ٱلرَّبِّ يَسوع، أْن  نا، ِب ِكْن َهالَّ حاوَلْ ة األوَىل. وَلَ فات تَْعجيزيَّة للوَْهلَ ْد تَبدو هذه الصِّ ܀ قَ

وًَة ُخطوَةً؟ إنَّ إلَه ٱملُْستَحيِل يَرَىض  ْمناها ِبِرسِّ ٱملَعموِديّة ُخطْ ِة ٱلتي تََسلَّ َك دَرَْب ٱلرِّسالَ نَْسلُ

ل ِبُكلِّ ٱلباقي. َكفَّ تَ غريَة وَهو يَ نا الصَّ مِبُحاوَالتِ

نا؟ َعَملِ َمنبع أسايس لِ الة كَ ܀ َهل نَرتَِكز عىل الصَّ

ُنوَّتنا  َنعيَش بُ نا َمدعوون لِ ܀ َهل نَعَمل عىل َزرع الّسالم يف قُلوِب املُحيطني ِبنا؟ أم ننَىس أنَّ

لآلب بأن نكون صانِعي َسالم؟

anteliasdiocese.com

٦ األحد السابع من زمن العنصرة: إرسال الّرسل االثنين والسبعين

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 (...)

ا  َوَمَألتََن املَِسيح،  يَُسوع  ا  َن َربِّ الَوِحيِد  ابِنَك  ِنعَمِة  ِب ا  اخَرتتََن َمن  يا  العّيل،  اآلُب  أَيُّها 

الوقت،  هذا  يف  أمامك  قّربناها  التّي  صلواتنا  ربُّ  يا  تََقبَّل  وس،  الُقدُّ ُروِحَك  واِهِب  مِبَ

تَحِمُل  ِتي  أَلَّ ة،  يَّ الرَُّسولِ َسة  املَُقدَّ ِنيَسِتَك  كَ ِظالل  يف  الّالَمحُدود،  َك  ُحبِّ ِبَشَذا  ا  وانَفحَن

الَوِحيَد  َوابَنَك  َدَك  َومُنَجِّ َنشُكرََك  فَ نا،  ربّ يا  بارِكنا  ه.  لِّ كُ العامِل  إىل  الَسِعيَدة  بُرشَاَك 

وس، إىل األبد. آمني.                        َوُروَحَك الُقدُّ

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

ترتيلة الختام
ها وأعلنوا إلبشارة اىل الخلق أجمعني (٢) ܀ إذهبوا يف األرض كلّ

܀ ال يكونَنَّ عليكم ألحٍد ديٌن إّال حّب بعضكم لبعض (٢)

܀ ليُِضئ نوركم للناس فيمّجدوا أباكم الذي يف الّسموات (٢)

ر مصالحنا املاديّة  ة باملاديّات من أجل املَسيح؟ أم نُؤثِ ِعّدون للتّضِحيَ ܀ َهل نحُن ِفعالً ُمستَ

عىل َخري الِبشارَة؟

َهل نُؤِمُن أّن الله يُعطينا حاجاتنا من خالل اآلَخرين من دون أن نطلبها؟ وإذا أعطانا 

الله  ة  َعِطيّ ِبَوجه  ِربياَءنا  كِ نََضع  أم  واُضع؟  تَ ِب نَقبلها  َهل  اآلَخر،  ِخالل  من  إيّاها 

فرنفضها؟

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)



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

ِل فيها، وباملَرَاِقي الَّتي يف  اِء الَفَضائِ ا ِبإمنَ ُفوَسَن ، نُ ْد يا ربُّ َجدِّ

َنا  ِتَك. إْحَفْظ لَ َفيٍض ِمْن نُوِر َمعرِفَ ا ِب َن ِن ا إلَيك. أَْغ َن وِب لُ قُ

َها َسارٌِق وال يُفِسُدَها ُسوس.  بُ نُق ة، ال يَ وَِديَعَة عطاياَك اإللهيَّ

ْد. َك املَْجُد إىل األَبَ ا لَ َن َه َنا وإلَ َك فينا، يا ربَّ ْم َمواِهبَ َنا ومََتِّ لْ َك، اللهّم، أَهِّ َعونِ ِب

(من صالة نصف نهار اخلم�س، ا�شحيمة - ا�كسليك)

تسبحة المالئكة
لِآلِب  أَملَجُد  ܀  َرش  البَ ِني  بَ لِ ُح  الصالِ والرَجاُء  الَسالُم  األرِض  وَعَىل  للِه يف األعايل  أَملَجُد  ܀ 

ِمي أَمجادََك  ِذيَع فَ يُ يَّ لِ ْح َشَفتَ ، افتَ ِد اآلبدين ܀ يا ربُّ واالبِن والُروِح الُقُدس َمْنُذ األَزَِل وإىل أَبَ

ّي، لِئّال  ِمي واحَفْظ َشَفتَ ِمي تََساِبيَحَك ܀ أُحرُس يا ربُّ فَ َم فَ رُيَنِّ ، لِ ْح َشَفتَيَّ ، افتَ ܀ يا ربُّ

ر يا ربُّ َمراِحَمَك ُمنُذ األزَل زال  أَعَمَل أَعامَل االثم ܀ أَذكُ لِبي إىل الكالِم السيِّئ فَ يَل قَ مَيِ

َخْدَمَة  ُت  بْ أَحبَ إيّن  ܀  َعَىل َحَسِب كَرثَِة رَحَمِتَك  ريِن  اذكُ ِل  بَ ها،  تُ اقَرتَف الّتي  آثاِمي  ِيل  ْر  تَذْكُ

ُحوا  ام ܀ َسبِّ وَل األيّ قِديُس طُ ، يَُحقُّ التَ يِتَك، يا ربُّ بَ وِل َمجِدَك  ܀ لِ يِتَك يا ربُّ وََمكاَن ُحلُ بَ

ا إىل األَبَد ܀أَملَجُد لآلِب  يَنا وَهَو الربُّ حقُّ َمْت َعلَ ْد َعظُ ُه قَ َمتَ ْع ، يا َجِميَع األَُمِم، ِألَنَّ نِ الربَّ

ِني البََرش. بَ ُح لِ واالبِن والُروِح الُقُدس، وعىل األرِض السالُم والرَجاُء الصالِ

ترتيلة األحد
لحن َرْمرَِمنْي (ربِّ يا َمن تََقبَّْل)

ْعاَمَك! ، يف نُ َنا يا ربُّ اَل الرُْسُل: أَْرشِكْ قَ

ْعَناَك! ا تَِب َن لُّ َنا كُ ٍء تَرَكْ لَّ َيشْ كُ

܀܀܀

ايِئ! م يا رُْسِيل، أَِحبَّ اكُ وبَ : طُ قاَل الربُّ

اءِ! يَ َك الَعلْ ْم ثُمَّ ُملْ ْتُ أَْهَل األَرِض َورِث

܀܀܀

ْدًما َخدَمَة األَبرَاْر ل ِق ربِّ يا َمْن تََقبَّ

األَبرَاْر َنا كَ ِجبْ ْل واستَ ا َحُنوُن تََقبَّ يَ

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

المزمور ٥١
ِتَك اَْمُح َمعاِيصَّ ܀ زِديْن ُغْسالً ِمن إمِْثي وِمن  لُه ِبَحَسِب رَحَمِتَك وِبَكرثَِة رأفَ ܀ إِرَحْمني يا أَل

وَحَدَك  يَك  ِإلَ ܀   حني  لِّ  كُ يف  أَمامي  وَخطيئَتي  عاِيصَّ  مِبَ ٌم  عالِ فإيِنِّ  ܀  ْرين  هِّ طَ َخطيئَتي 

َخِطئُت والَرشّ أَماَم َعيَنيَك َصنعُت ܀ فتَكوُن عاِدالً إِذا تكلَمَت وتكوُن نَزيًها إِذا قََضيَت 

النَّفس  أَْعامِق  يف  الحقَّ  بَت  أَحبَ ܀  ي  أُمِّ يب  َحِبلَت  الَخطيئِة  ويف  وُلدُت  اإلِثِْم  يف  إيِنِّ  ܀ 

܀ ياًضا  بَ الثَّلَج  فأَفوَق  إِغِسلْني  فأَطُهر  ِبالزُّوىف  ني  قِّ نَ ܀  ة  الِخْفيَ يف  الِحكَمَة  متَني  وعلَّ

ها ܀ أُحُجْب وَجَهَك عن َخطاياَي وأمُح  متَ ِهَج الِعظاُم الَّتي َحطَّ بتَ رًَحا فتَ أَسِمْعني ُرسورًا وفَ

د يف باِطني ܀ ِمن أَماِم وَجِهَك  ا َجدِّ تً ْق يفَّ يا ألله وُروًحا ثاِب ا طاِهرًا اْخلُ لبً َجميَع آثامي ܀ قَ

ريم  َؤيَِّدين روٌح كَ ي ܀ أردُْد يل ُرسوَر َخالِصَك فيُ وُس ال تَنزِْعه ِمنِّ ال تَطرَْحني وروُحَك الُقدُّ

إلُه َخاليص  أللُه  يا  ماِء  الدِّ ِمَن  ِقْذين  أَن ܀  الخاِطئون  يَك  إلَ توُب  فيَ الُعصاَة طرقَك  ُم  ܀أَُعلِّ

تَسِبَحِتَك ܀  فإنََّك ال تَْهوى  ْح َشَفتَيَّ فيُخِربَ فَمي ِب تَ ُد اْف يِّ ِربََك ܀ أيّها السَّ هِتَف لِساين ِب فيَ

الَقلُب  ܀  ُمنَكِرس  للِه روٌح  بيحُة  الذَّ ا  إمِنًّ ܀  ِبها  تَرتَيض  ُمحرَقًة فال  قربُت  وإِذا  بيحة  الذَّ

ِن أَسواَر أُورََشليم ܀  املُنَكِرسُ املُنَسِحُق ال تَزْدَريه يا أَلله ܀ أَحِسْن ِبرِضاَك إِىل ِصْهيون فاْب

ة ܀ املجُد لآلِب واالبِن والرُّوِح الُقُدِس،  امَّ قِدمِة التَّ ِة والتَّ حيَنئٍذ ترْىض ِبذبائِح الِربِّ- ِباملُحرَقَ

ِمَن اآلَن وإىل أبِد اآلِبِدين. آمني

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

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

ِمْن رسالة اليوم (٢ قور ١/٣-٦)

أََجْل،  الَناس.  َجِميُع  ْقرَأَُها  َويَ َها  ْعرِفُ يَ َنا،  وِب لُ قُ يف  ٌة  وبَ َمْكتُ وهَي  تُم،  أَنْ هَي  َنا  تَ رَِسالَ إِنَّ   "

ُروِح  ْل ِب الِحْربِ بَ ٌة ال ِب وبَ اَها نَْحُن، وهَي َمْكتُ َن ُة املَِسيح، الَّتي َخَدْم َقِد اتََّضَح أَنَُّكم رَِسالَ لَ

وِبُكم." لُ ْحٍم أَي يف قُ َواٍح ِمْن لَ ْل َعىل أَلْ َواٍح ِمْن َحَجر، بَ اللِه الحّي، ال َعىل أَلْ

     
      
          

  

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

(لو ١٠/ ١-٧) 

ٍة  َمِديَن لِّ  كُ إِىل  َوْجِهِه  اَم  أََم اثَْننْيِ  نْيِ  اثَْن ُهُم  لَ َوأَرَْس آَخِرين،  ِعنَي  َوَسبْ اثَْننِي  الرَبُّ   َ َعنيَّ

يلُون.  َقلِ ا الَفَعلُة فَ ِثري، أَمَّ ُهم: «إِنَّ الِحَصاَد كَ يه. َوقاَل لَ ْذَهَب إِلَ ًعا أَْن يَ َوَمْوِضعٍ كاَن ُمزِْم

ُكم  أُرِْسلُ إيِنِّ  َها  وا.  بُ إِذَْه ِحَصاِدِه.  إِىل  َعلًة  فَ يُْخرَِج  أَْن  الِحَصاِد  رَبِّ  ِمْن  إِذًا  وا  بُ لُ أُطْ

ُموا َعَىل أََحٍد يف  تَُسلِّ يًسا، وَال زَاًدا، وَال ِحَذاءً، وَال  وا كِ تَْحِملُ نْيَ الِذئَاب. ال  بَ الُحْمالِن  كَ

ُن َسالٍم  ابْ ُهَناَك  اَن  إِْن كَ فَ يْت.  البَ لِهَذا  أَلَسالُم  أَوَّالً:  وا  ولُ قُ ُموه،  تُ َدَخلْ ٍت  يْ بَ ِريق. وأَيَّ  الطَ

بُوَن  َوتَْرشَ وَن  لُ تَأْكُ ِت  يْ البَ ذلَِك  يف  َوأَقيُموا  ُكم.  يْ إِلَ رَيِْجُع  فَ َوإِالَّ  يه،  َعلَ ِقرُّ  ْستَ يَ فََسالُمُكم 

يْت». بَ ٍت إِىل  يْ بَ ِمْن  ِقلوا  تَ تَْن ِحقُّ أُْجرَتَُه. وَال  ْستَ يَ ِمامَّ ِعْنَدُهم، ألَنَّ الَفاِعَل 

 بعُض األفكاِر للتأّمِل
(كتابة الخوري عامد جابر)

ٱإلثَْننِي  تَالميَذُه  يُرِْسُل  هَو  ها  وعادوا،  َعَرش  اإلثَني  الرُُّسل  يسوع  الرّب  أرسل  ْعَدما  بَ

ٱلطَّريق.  أماَمُه  ئوا  َهيِّ يُ لِ ه  يْ إلَ ْذَهَب  يَ أْن  ُمزِْمعاً  كاَن  َوَمْوِضعٍ  ٍة  َمديَن لِّ  كُ إىل  بْعني  َوٱلسَّ

ٱلفاِعل  َمالِمَح  الَنّص  هذا  ِخالِل  ِمْن  نا،  لَ َرتْتَِسُم  فَ الحصاد  يف  بالَفَعلَة  ُهُهم  َشبِّ َويُ

ٱلرَّّب. الَحقيقي يف َحقِل 

بالزَّرِع  اإلعِتناِء  عىل  َدْورُُه  ِرصُ  ْقتَ يَ ا  إمنَّ ٱلَحصاد.  ُد  َسيِّ هَو  وَال  ٱلزَّارِع  ليس  هو  ٱلفاِعُل 

ُه  بُ طالِ د الّذي َسيُ يِّ ِه للسَّ ِه َوُحبِّ ِت ْقديِم َحصاِد َسَهرِِه َوِعنايَ تَ ْفَخُر فيِه ِب وم الذي يَ َحتَّى اليَ

ة: يَ الِ ٱلتَّ فاِت  تََحىلَّ بالصِّ يَ أْن  ِه  يْ َعلَ ِه،  َعَملِ ْنَجح يف  يَ لِيَك  لِذا،  ِه.  يْ َعلَ ُه  َن َم ٱئتَ مِبا  َحتْامً 

ِه:  َديْ ُم َجَنى يَ َقدِّ َد ٱلَعون َويُ ِه يَ يْ ُب إلَ لُ ِدِه، يَطْ َسيِّ ٍم ِب ܀ أْن يَكوَن رَُجَل َصالٍة عىل ٱتِّصاٍل دائِ

ًة إىل حصاِدِه". َعلَ بوا إذاً ِمن رَبِّ ٱلحصاد أْن يُخرَِج فَ لُ "أُطْ

قيِه يف ُمحيِطِه،  لْ يُ الِم لِ ܀ أن يَكون وَديعاً كالَحَمل، ُمسالِامً وَلَطيفاً، ال بَل حاِمالً َزرَع ٱلسَّ

ُكم  ُه ِذئاُب ٱلتَّجارِب "ها إينِّ أُرِْسلُ ُب إىل ِذئٍب إذا داَهَمتْ َقلِ ْن ِه فَال يَ ِت صاِدقاً أميناً يف رِسالَ

الم لِهذا البَيت". باْخِتصار  تُموه، قولوا أوَّالً السَّ ٍت دََخلْ يْ ئاب" وَ"أيُّ بَ نْيَ ٱلذِّ كالحمالِن بَ

ِه أْن يَكوَن صورًَة َعِن ٱلفادي، الَحَمل املَذبوح الواِقف دامِئاً أبَداً. يْ َعلَ

يَّة "ال تَْحِملوا كيساً،  ٍة أو بََرشِ ٍة مادِّيَّ لِّ َضامنَ ُه وََعْن كُ لِّ ما لَ َجرَّد َعْن كُ تَ يَف يَ ْعرِف كَ ܀ أْن يَ

وَال زاداً وَال ِحذاء".

لوَن  تَأكُ ِت  يْ ٱلبَ ذلَِك  يف  "وَأقيموا  ٱآلَخرين  ِخالِل  ِمْن  ٱلرَّبِّ  َة  َعِطيَّ واُضعٍ  تَ ِب َل  ْقبَ يَ أْن  ܀ 

م لَُكم". َقدَّ لوا ِمامَّ يُ ِحقُّ أُْجرَتَُه... كُ ْستَ بون ِمامَّ ِعْنَدُهْم ألنَّ ٱلفاِعَل يَ وَتَْرشَ

ِويَّات: "وَال تَُسلِّموا عىل أَحٍد يف  انَ ُه بالثَّ تَ ع وَقْ َضيِّ ِه، فَال يُ ُه يف أوَّل ٱْهِتامماتِ تَ ܀ أْن يََضع رِسالَ

الطَّريق".

ونحن؟ 

ُقْدرَِة ٱلرَّبِّ يَسوع، أْن  نا، ِب ِكْن َهالَّ حاوَلْ ة األوَىل. وَلَ فات تَْعجيزيَّة للوَْهلَ ْد تَبدو هذه الصِّ ܀ قَ

وًَة ُخطوَةً؟ إنَّ إلَه ٱملُْستَحيِل يَرَىض  ْمناها ِبِرسِّ ٱملَعموِديّة ُخطْ ِة ٱلتي تََسلَّ َك دَرَْب ٱلرِّسالَ نَْسلُ

ل ِبُكلِّ ٱلباقي. َكفَّ تَ غريَة وَهو يَ نا الصَّ مِبُحاوَالتِ

نا؟ َعَملِ َمنبع أسايس لِ الة كَ ܀ َهل نَرتَِكز عىل الصَّ

ُنوَّتنا  َنعيَش بُ نا َمدعوون لِ ܀ َهل نَعَمل عىل َزرع الّسالم يف قُلوِب املُحيطني ِبنا؟ أم ننَىس أنَّ

لآلب بأن نكون صانِعي َسالم؟
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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 (...)

ا  َوَمَألتََن املَِسيح،  يَُسوع  ا  َن َربِّ الَوِحيِد  ابِنَك  ِنعَمِة  ِب ا  اخَرتتََن َمن  يا  العّيل،  اآلُب  أَيُّها 

الوقت،  هذا  يف  أمامك  قّربناها  التّي  صلواتنا  ربُّ  يا  تََقبَّل  وس،  الُقدُّ ُروِحَك  واِهِب  مِبَ

تَحِمُل  ِتي  أَلَّ ة،  يَّ الرَُّسولِ َسة  املَُقدَّ ِنيَسِتَك  كَ ِظالل  يف  الّالَمحُدود،  َك  ُحبِّ ِبَشَذا  ا  وانَفحَن

الَوِحيَد  َوابَنَك  َدَك  َومُنَجِّ َنشُكرََك  فَ نا،  ربّ يا  بارِكنا  ه.  لِّ كُ العامِل  إىل  الَسِعيَدة  بُرشَاَك 

وس، إىل األبد. آمني.                        َوُروَحَك الُقدُّ

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

ترتيلة الختام
ها وأعلنوا إلبشارة اىل الخلق أجمعني (٢) ܀ إذهبوا يف األرض كلّ

܀ ال يكونَنَّ عليكم ألحٍد ديٌن إّال حّب بعضكم لبعض (٢)

܀ ليُِضئ نوركم للناس فيمّجدوا أباكم الذي يف الّسموات (٢)

ر مصالحنا املاديّة  ة باملاديّات من أجل املَسيح؟ أم نُؤثِ ِعّدون للتّضِحيَ ܀ َهل نحُن ِفعالً ُمستَ

عىل َخري الِبشارَة؟

َهل نُؤِمُن أّن الله يُعطينا حاجاتنا من خالل اآلَخرين من دون أن نطلبها؟ وإذا أعطانا 

الله  ة  َعِطيّ ِبَوجه  ِربياَءنا  كِ نََضع  أم  واُضع؟  تَ ِب نَقبلها  َهل  اآلَخر،  ِخالل  من  إيّاها 

فرنفضها؟

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)


