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ْجِلنَا،
َ
ي َما َعَرَف اخلَِطيئَة، َجَعلَُه اهللا َخِطيئًَة ِمْن أ

َّ
ُوا َمَع اهللا! إَِنّ اذل

َ
لُُ�م بِاْسِم ا�َمِسيح: تََصاحل

َ
"فَ�َْسأ

ُْن ِ�يِه بَِرّ اهللا". (٢قور ٥/ ٢٠ب-٢١)
َ

نِلَِصرَي حن

��א�� א����: (5���2/ 7/6-20)

يًْضا قَلبَُك". (مىت ٦/ ٢١)
َ
"فََحيُْث يَُ�وُن َكزْنَُك، ُهنَاَك يَُ�وُن أ

(21-16 /6 ��
��� א����: (	

� �����
إّن ا�صوم �سرية تو�ة وعودة إىل ا�رّب، أّما أساس هذه العودة فيكمن يف ع�ش اإليمان بطر�قة عملّية من 

خالل ُ�صاحلة اهللا والقر�ب. فلنمزّي ىلع ضوء لكمة اهللا، أين حنن من �سرية العودة هذه؟

א�����

ِحبََّك.
ُ
عَرفََك َوأ

َ
ن أ

َ
سَماَك، َمْن تَُراُه يَعِرفَُك؟ َمْن تَُراُه يَفَهُمَك؟ َهبيِْن أ

َ
بَهاَك َما أ

َ
�يُّها ا�َمِسيُح ا�لَكَِمة، ما أ

َراك.
َ
رِسْل إىل َ�ْفيِس ا�َضِعيَفة، ُشَعااًع ِمْن ِضيائَِك َحىّت أ

َ
أنَت انلُّوُر يا ُمَعِليِّم، أ

هتَِدي.
َ
َك أ

َ
صيِغ. ّقِوّ إيمايِن و�يل

ُ
َك أ

َ
، و�يل ُذيَنّ

َ
إفتَْح أ

صيِغ. 
ُ
صيِغ. ِلَغرِيَك لَن أ

ُ
صيِغ. ِلَغرِيَك لَن أ

ُ
َكَالُ�َك َحياٌة، َسَعاَدٌة، وََسالم. تََ�لَّْم يا َسِيِّدي ِلَغرِيَك لَن أ

آمني.
الطو�اوي أنطوان شفر�يه
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وِح الُقُدِس ِمَن اآلَن و�ىل األبد. آمني. املجُد لآلِب واالبِن وا�ُرّ
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س يوم ا�رب» قراءات وتأّمالت يومّية تابعة لـ «قدِّ
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َا رََجاٌء بَِما يف ا�ُكتُِب ِمْن َ�بَاٍت وَ�ْعِزَ�ة".
َ

"فَلُكُّ َما ُكِتَب قَِدْ�ًما إَِ�َّما ُكِتَب تِلَْعِليِمنَا، يِلَُكوَن نل
(روم ١٥/ ٤)

��א�� א����: (��� 15/ 13-1)

ِة َكالِ�ِهم �ُْستََجابُون. َ�ُّهم بَِ�رْثَ
َ
"وِعنَْدَما تَُصلُّون، ال تُْ�رِثُوا ا�َكالَم َ�بَثًا اَك�َوثَ�ِِيّني، َ�ُهم َ�ُظنُّوَن �

�ُوه". (مىت ٦/ ٧)
َ
ْن �َْسأ

َ
ْتَاُجوَن إِيلِْه َ�بَْل أ

َ
بَاُ�م َ�ْعلَُم بَِما حت

َ
َنّ أ

َ
فال تَ�ََشبَُّهوا بِِهم، أل

(15-5/6 ��
��� א����: (	

� �����
إّن ا�صالة أساسّية يف �سرية ا�صوم! يدعونا ا�رّب ألن نثق بأنّه يعرف حاجاتنا، فدعونا ال ن�رث ا�كالم 

بصالتنا ايلوم، بل نلتمس من خالل لكمة اهللا إرادته نلا.

א����א�

ْن َ�نَْصُحوا َ�ْعُضُ�م َ�ْعًضا". 
َ
ّ َمْعِرفَة، قَاِدُروَن أ

يًْضا ُمْفَعُموَن َصالًحا، ُ�ْمتَِلئُوَن ِمْن لُكِ
َ
ْ�تُم أ

َ
نَُّ�م أ

َ
�"

(روم ١٤/١٥)

��א�� א����: (��� 15/ 21-14)

"َمىَت َصنَْعَت َصَدقَة، فَال َ�ْعلَْم ِشَما�َُك َما تَْصنَُع يَِمينَُك، تِلَُكوَن َصَدَ�تَُك يف اخلََفاء،
ي يََرى يف اخلََفاِء ُهَو جُيَاِز�ك ". (مىت ٣/٦-٤)

َّ
بُوَك اذل

َ
وأ

(4-1/6 ��
��� א����: (	

� �����
 أنّها ل�ست با�رضورة ماديّة. فألكّرس ايلوم بعض ا�وقت �شخٍص 

ّ
إّن ا�صدقة ر�ٌن من أر�ن �سرية ا�صوم، إال

حُمتاٍج �صدقة معنوّ�ة، باإلصغاء هل، أو بنصحه بروح األخّوة... دون أن أدع يميين تعلم ما تصنع شمايل.

א����א�
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٣أحد عرس قانا الجليل: الفضيلة اإليمان بالرّب وسماع كلمته

نَْت، يا رُجَل اهللا، (...) اْ�بَِع ا�رِبَّ واتَلْقَوى واِإلْ�َماَن واملَحبََّة واثلَباَت وا�وََداَعة".
َ
ا أ َمّ

َ
"أ

(١طيم٦/ ١١)

��א�� א����: (6���1/ 12-6)

ُه ". وا إًِذا بِالَغد، فَالَغُد َ�ْهتَُمّ بِنَْفِسِه. يَْ�يِف لُكَّ يَْوٍم رَشُّ "ال َ�ْهتَُمّ
(مىت ٦/ ٣٤)

(34-25/6 ��
��� א����: (	

� �����
ي يهمس يف أعماقنا بأن حياتنا بني يدي اهللا،

ّ
إّن ا�صوم �سرية �سليم هللا. فلنغلّب صوت اإليمان اذل

ىلع لّك أصوات ابلاطل ادلاعية �لقلق.

א�����

َها اإلِْخَوة، فال َ�َملُّوا َ�َمَل اخلرَي". ّ�ُ
َ
ْ�تُم، �

َ
ا أ َمّ

َ
"أ

(٢�س ٣/ ١٣)

��א�� א����: (��2 14-6/3)

(27-13/7 ��
��� א����: (	

� �����
وقد شارفنا ىلع نهاية األسبوع األّول، قد تعصف بنا ر�اح امللل واتلعب،

فلنثابر ىلع ا�صوم وا�صالة وا�صدقة، ثاب�ني ب�لمة اهللا، وال نمّل عمل اخلري.

א�����

ْمَطار، 
َ
قَْوايل هِذه، وَ�ْعَمُل بَِها، �ُْشِبُه رَُجًال َحِكيًْما َ�ىَن بَ�ْتَُه ىلَع ا�َصْخَرة. وَهَطلَِت األ

َ
"لُكُّ َمْن �َْسَمُع أ

َساَسُه بيُِنَ ىلَع ا�َصْخَرة".
َ
َنّ أ

َ
ْ�َهار، وَعَصَفِت ا�ِرَ�اح، وَصَدَمْت  ذ�َِك ابَليْت، فَلَْم �َْسُقْط، أل

َ
وفَاَضِت األ

(مىت ٧/ ٢٤-٢٥)
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وا قُلُوَ�ُ�م، َكَما يف َ�وِضِع اخلُُصوَمة". يلَوَم إَِذا َسِمْعتُم َصوتَُه، فال ُ�َقُسّ
َ
"أ

(عب ٣/ ١٥)

��א�� א����: (�� 4/4-14/3)

نَا اخلَاِطئ".
َ
"ا�، إِْصَفْح َعيِنّ أ

(�و ١٨/ ١٣ب)


��� א����: (�� 14-9/18)	

� �����
بعد أن عدنا إىل ا�رّب، وسمعنا لكمته، وتأّ�لنا بها بصمت فكشفت نلا عن حاجتنا ا�ُمستمّرة �رمحته،

نُصعد صالتنا ايلوم باهلذيذ ب�لمته صارخني: ا�، إصفح عيّن أنا اخلاطئ! 

א�¢�¡

ُ و�َُسِبّحُه اآلَب واالبَن وا�ّروَح الُقُدس. آمني. يا رُبّ 
َ

د، َول�َسُجد هل فل�َشُكِر اثلا�وَث األقَدَس وا�ُمَمَجّ
ارَحْم، يا رُبّ ارَحْم، يا رُبّ ارَحْم.

شِفْق َعلَينا َوارمَحنَا، يا َرَ�ّنَا استَِجبْنَا َوارمَحنَا،
َ
يا رَ�ّنا ارمَحْنَا، يا َرَ�ّنا أ

يا َرَ�ّنا َ�َقبَّل َصالتَنا وَهلَُمّ نِلَجَدتِنَا َوارمَحنَا.

ي يف ا�ّسٰموات (...)،  ا�سالم عليِك يا �ر�م (...)،
ّ

أبانا اذل
وِح الُقُدِس ِمَن اآلَن و�ىل األبد. آمني. املجُد لآلِب واالبِن وا�ُرّ
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