
18 ت�رشين الأول
S. LUCÆ, EVANGELISTÆ    عيد القّدي�س لوقا، الإجنيلي  

ُوِلَد القّدي�س لوقا يف اأ�رسة يونانيَّة يف مدينة اأنطاكية ال�سورّية )يف تركيا حاليًّا(، وكان يتمّتع بجانٍب كبرٍي ِمَن الثقافِة الهّلينيَّة. َيدعوُه القّدي�ُس بول�ُس »الطبيَب احلبيب« 
)قول 4: 11(. ويقوُل يف ر�سالِته الثانيِة اإىل طيموتاو�س: »لوقا وحَدُه بقَي معي« )4: 11(. وكاَن بول�ُس َقِد اٱ�سطحَبُه يف رحالِته. كتَب لوقا اإجنيَلُه للوثنّيني املُهتدين، ُمْعَتِمًدا 
ه )َرج. لو 1: 1-4(، و�ساَغها ِبُحّريِة الأديِب الكبرِي، والكاتِب القدير. �سّماُه ال�ساعُر الإيطايّل دانتي األِّغيريي:  على م�سادَر �سبَقْته وعلى املعلوماِت التي جمَعها هو بنْف�سِ
»كاتَب وداعِة امل�سيح«. يرّكز لوقا يف اإجنيِله على اأهّميِة ال�سالِة وَدوِر الروِح الُقُد�ِس، ورحمِة اهلِل وغفراِنه للخطاأة. يرّكز يف الف�سوِل الأوىل من اإجنيِله على �سخ�سّيِة مرمَي 
العذراِء وَدوِرها يف اأحداِث اخلال�س، كما يتفّرُد ب�رَسِد بع�ِس الأحداِث عن طفولِة ي�سوع. ُيوا�سُل لوقا روايَة اإجنيِله يف �سفِر اأعماِل الر�سِل، حيث يتناوُل ثالثني عاًما ِمن حياِة 
الكني�سِة النا�سئِة، واٱزِدهاَرها، و�سهاَدَتها حوَل بطر�َس وبول�َس، حتى و�سوِل هذا الأخرِي اإىل روما �سجيًنا حاِماًل ُب�رسى اخلال�س اإىل قلِب الإمرباطوريّة، الذي اأ�سبَح فيما بعد 

مركَز العامل امل�سيحّي.

اآية الدخول                    اأ�سعيا 52: 7
، الـُمْخرِبِ ِباخَلاَل�س! ِ ِباخَلرْيِ اَلِم، الـُمَب�رسِّ ، الـُمْخرِبِ ِبال�سَّ ِ َما اأَْجَمَل َعَلى اجِلَباِل َقَدَميِّ الـُمَب�رسِّ  

�صالة اجلماعة
اِكني X َهْب َلَنا، َنْحُن الَِّذيَن  بَِّتَك ِلْلـَم�سَ َف ِبِكَراَزِتِه َوِكَتاَباِتِه َعْن �رِسِّ َمَ ، ِلَيْك�سِ يِلَيّ ي�َس ُلوَقا الإِجْنِ اأَيَُّها الإَِلُه َربََّنا، َيا َمِن اٱْخَتَْت الِقِدّ  
يِح  وَع الـَم�سِ َمِ ِباأَْن َتَرى َما اأَْعَدْدَتُه َلَها ِمْن َخاَل�س. ِبَربَِّنا َي�سُ و�ِس، َقْلًبا َواِحًدا َوَنْف�ًسا َواِحَدة، ¯ َواأَْنِعْم َعَلى َجِميِع الأُ َنْفَتِخُر ِباٱ�ْسِمَك الُقدُّ

ُهور. وِح الُقُد�س X اإِىَل َدْهِر الدُّ اٱْبِنَك ¯ الإَِلِه احَليِّ املَاِلِك َمَعَك َوَمَع الرُّ
القراءة الأوىل

»ومعي لوقا وحده«
قراءة من ر�سالة القدي�س بول�س الر�سول الثانية اإىل طيموتاو�س            4: 17-9

اأَيُّها احلبيب:  
ْنيا، وَذَهَب اإىل َت�سالونيقي، وَذَهَب ِقِر�ْسِق�س اإىل َغالِطية،  عًا، لأَنَّ دميا�س قد َتَرَكني َرغَبًة ِمنه يف هِذه الدُّ ْل يف املَجيِء اإِيَلَّ ُم�رْسِ َعجِّ  
ر�َسلُته اإىل  ّب. اأَما طيخيُق�س، فَقد اأَ نَّه ُيفيُدين َكثرياً يف ِخدَمِة الرَّ وطيُط�س اإىل َدمْلاِطَية، وُلوقا َوْحَده َمعي. اإِ�سَت�سِحْب َمرُق�س َواأِْت ِبه، فاإِ

�س. اأََف�سُ
ّق. ُحَف الرِّ ْ َكذِلك الُكُتَب، وُخ�سو�سًا �سُ داَء الَّذي َتركُته يف ُطُروا�س ِعنَد َقْرُب�س، واأَح�رسِ ْ، ِعنَد ُقدوِمَك، الرِّ اأَح�رسِ  

ُمقاأومًة  َكالَمنا  قاأوَم  لَقد  ِمنه.  اأَي�سًا  اأنَت  �ْس  فاحَتِ اأعماله.  َقْدِر  بُّ على  الرَّ و�َسَيْجزيِه  َكثرياً،  اإِيلَّ  اأَ�ساَء  قد  ا�َس  النَّحَّ الإِ�ْسَكْنَدَر  اإِنَّ   
اين، ِلَتقوَم الِب�سارُة  بَّ كاَن معي َوَقوَّ َفَح اهلُل َعنُهم! ولِكنَّ الرَّ فاِع َعنِّي، بل َتركوين ُكلُّهم. �سَ ْ اأَحٌد ِللدِّ �َسديَدة. يف دفاعي الأول، مل َيح�رسَ

عن َيدي، وَتبُلَغ َجميَع الَوثِنيِّني.       -كالم الرب
املزمور 144            10-11، 12-13اأب، 18-17

ي�صوَن جمَد ُملِكَك، يا رّب. ِليُعِلِن القدِّ الردة )عن 12اأ( 
، ِلُتوؤَدِّ ُكلُّ َملوقاِتك َلَك حمدا ¯ ولريفع اإَِليَك اأَ�سفياوؤَك َمدا يا َربُّ  1
َكالُمُهم ِلَيُكن على َجالِل ملكوتك ¯ ليكن َحديُثُهم عن َجرَبوِتك.  

ِلَكي ُيعِلنوا لأَبناِء الَب�رَسِ بقوتك ¯ ويتحدثوا عن َجالِلَك َو�َسناِء ُملِكك  2
ُملُكَك ُملٌك َيدوُم َطواَل الدهور ¯ و�سلطانك َيبقى على َتوايل الُع�سور.  

بُّ يف كلِّ �ُسُبِله ¯ وقدو�س يف جميِع اأعماله دوٌق هو الرَّ �سَ  3
دِق َيدعوَنه. بُّ من كلِّ الَّذي يدعونه ¯ من الَّذيَن بال�سِّ قريٌب هو الرَّ  

عن يوحنا 15: 16 هللويا          



ّب: اأَنا اخَتُتكم ِلَتنَطِلقوا فُتْثِمروا، وَيبقى َثَمُرُكم. هللويا. هللويا. يقوُل الرَّ
الإجنيل املقد�س

»احل�ساد كثري، والَعَملة قليلون«
X ف�سل من ب�سارة القدي�س لوقا الإجنيلي الب�سري             10: 9-1

مان: يف ذِلَك الزَّ  
موَنُه اإىل ُكلِّ َمدينٍة اأو َمكان، اأو�َسَك هو اأَن َيذَهَب اإِليه. بُّ اثننِي و�َسبعنَي ِتلميذاً اآَخرين، واأَر�َسَلُهُم اثَننِي اثَنني، َيَتَقدَّ اأَقاَم الرَّ  

ُلكم َكاحِلمالِن  َل عَمَلًة اإىل َح�ساِده. اذَهبوا! فهاَءنذا اأُر�سِ وقاَل َلهم: »احَل�ساُد كثرٌي ولِكنَّ الَعَمَلَة َقليلون، فا�ساأَلوا َربَّ احَل�ساِد اأَن ُير�سِ  
ريِق على اأَحد. لِّموا يف الطَّ ئاب. ل َتِملوا ِكي�َس َدراِهم، ول ِمزَوداً ول ِحذاء، ول ُت�سَ َبنَي الذِّ

الُمُكم َيِحلُّ ِبه. واإلَّ عاَد اإَليُكم. الُم على هذا الَبيت!«. فاإِن كاَن فيِه ابُن �َسالم، ف�سَ واأَيَّ َبيٍت َدَخلُتم، فقولوا اأوًل: »ال�سَّ  
وامُكثوا يف ذِلَك الَبيت، تاأُْكلوَن وَت�رَسبوَن ِمَّا ِعنَدهم، لأَنَّ العاِمَل َي�سَتِحقُّ اأجَرَته. ول َتنَتقلوا ِمن َبيٍت اإىل بيت. واأَيََّة َمديَنٍة دخلتم   

ُم َلكم. وا�سُفوا املَر�سى فيها، وقولوا ِللنَّا�س: قِد اقَتََب منُكم َمَلَكوُت اهلل«.    -كالم الرب وَقِبلوكم، َفُكُلوا ِمَّا ُيَقدَّ
ال�صالة على القرابني

ِعُدَها يِف ِعيِد  يَّة، X َفَتُكوَن الَقَراِبنُي الَِّتي ُن�سْ َماِويَُّة ِبُقُلوٍب ِمْلوؤَُها احُلرِّ ِة َهِذِه الِهَباُت ال�سَّ َعَلَنا َنْخُدُمَك ِبُقوَّ ، اأَْن َتْ ُلَك، َيا َربُّ َن�ْساأَ  
يِح َربَِّنا. ٍد اأََبِدّي َلَنا. ِباملَ�سِ َفاًء َلَنا ِمْن �رُسُوِرَنا، ُوُعْرُبوَن َمْ يِلّي ¯ �سِ ي�ِس ُلوَقا الإِجْنِ الِقِدّ

مقّدمة ال�صالة الإفخار�صتيّة: مقّدمة الر�سل 2 )333(.
عن لوقا 10: 1، 9 اآية التناول         

َب ِمْنُكْم َمَلُكوُت اهلل. ُوَن املُُدَن َقاِئِلني: َقِد اٱْقَتَ بُّ َتاَلِميَذُه ُيَب�رسِّ اأَْر�َسَل الرَّ  
�صالة بعد التناول

ي�ُس  َنُه الِقِدّ اَلم، ¯ الَِّذي َدوَّ يِل ال�سَّ و�ِس، اأَيَُّها الإَِلُه الَقِدير، X َوْلُيَثبِّْت اإِمَياَنَنا ِباإِجْنِ �ْسَنا َهَذا الُقْرَباُن الَِّذي َتَناَوْلَناُه ِمْن َمْذَبِحَك الُقدُّ ِلُيَقدِّ  
يِح َربَِّنا. ُلوَقا ِبَوْحٍي ِمْن ُروِحَك. ِباملَ�سِ


