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َاِهُدوا َميِع يف َصلََواتُِ�م
ُ

ْن جت
َ
َها اإلِْخَوة، بَِر�ِّنَا �َُسوَع ا�َمِسيح، و�َِمَحبَِّة ا�ُروح، أ ّ�ُ

َ
نَاِشُدُ�م، �

ُ
"أ

ْجيِل" (روم ١٥/ ٣٠)
َ
إِىل اِهللا ِمْن أ

��א�� א����: (��� 15/ 33-25)

رَْسليَِن."
َ
ْ�يِض إِىل َمْن أ

َ
نَا َمَعُ�م َ�ْعُد َزَمنًا قَِليًال، ُ�َمّ أ

َ
"أ

(يو ٧/ ٣٣)

�� א����: (�� 7/ 36-32)��

� 
	����
من اكن �ؤمنًا حقيقيًّا ثبت يف ا�رجاء، وترجم ثباته هذا من خالل ُمثابرته ىلع ا�صالة

واالتّ�ال ىلع ا�رّب األمنُي يف وعوده، �و مهما اكنت الظروف �شهد عكس ذ�ك.

א�����

هن. كإ�ساٍن إيّن خاِطٌئ لٰ�ن َرّ� أرمَحْيِن  و فِعًال أو باذِلّ
َ
 أ

ً
ِحبََّك بُ�ِلّيَّيِت. َرّ� ٱغِفر يل َخِطي�يَِت قَْوال

ُ
ْن أ

َ
َرّ� َهبيِْن أ

صنَع َخرًيا لٰ�ن أنَت 
َ
عِطيِن آِخَرًة َ�رِضيًَّة. إيّن �َْم أ

َ
َد يِفَّ اسُمَك. َرّ� �سوَع أ  ُ�َمَجّ

َ
عِف يك ِعْن نَفيس ِعنَد ا�ُضّ

َ
كإِهٰل. أ

 عظيِم رمََحتَك. َرّ� ٱقبَليِن َعبًدا تائِبًا وال تُهِمليِن خُمِزً�ا. 
ّ

ف باال�سان. من َسمائَِك إليه أذُكرِ� إيّن خاطٌئ ما يِلَ إال
َ
تَرأ

اتّضااًع يف  َرّ� أعِطيِن  ا�رّش�ر. إمنَحيِن ِذهنًا صاحِلًا وٱجَعل أفاكرِي َحَسنَة.  ِمَن  ّيِن 
ِ
َ

بَْل جن ال تُدِخليِن يف اتّلجارِِب 
ّ اآلالم وِمَن ا�رِشّ واألرشار. 

ًال. إحَفظيِن ِمن لُكِ احلياة، و�رادًة َصلبًَة، وَهبيِن طاًعة. َرّ� أعِطيِن وداعًة وَصرًبا وَ�َمُهّ
تَِك ا�لُكيَِّة  الت وادِلَ ِحبََّك بُِ�ِلّّييِت. �َِشفااعِت وتَوَُسّ

ُ
كما تأُ�ُر و�ما تَعلَُم، فلتَُ�ْن َ�ش�ئَتَُك وال إراَديت. َرّ� هبين أن أ

القداَسِة وسائَِر القّد�سن ألنَّك ُمبارٌَك إىل مَجيِع ادّلهور. آمني. (من طلبة القد�س يوحّنا اذلهيّب الفم)

��� א����

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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ي َسوَْف يتََجىَلّ فينَا "
َّ

َنّ آالَم ا�َوقِْت احلَارِضِ ال تَُوازِي ا�َمْجَد اذل
َ
ْحَسُب أ

َ
"إِيِنّ أ

(روم ٨/ ١٨)

��א�� א����: (��� 8/ 18-12)

يًْضا، ال َظاِهًرا بَْل يف اخلََفاء "
َ
"َ�ْعَدَما َصِعَد إِْخَوتُُه إِىل الِعيد، َصِعَد ُهَو أ
(يو ٧/ ١٠)

�� א����: (�� 7/ 13-1)��

� 
	����
قد يبدو نلا أّن ا�رّب اغئٌب عن حياتنا، وحنن نتخّبط يف صعو�ات احلياة. ل�ن حرٌيّ بنا اإليمان بأّن إهلنا حارٌض 

ي َسوَْف يتََجىَلّ فينَا.
َّ

معنا يف اخلفاء، وهو يعمل فينا، وعمله يُذّكرنا بأّن "آالَم ا�َوقِْت" احلَارِضِ ال تَُوازِي ا�َمْجَد اذل

א����א�

رَث"
ْ
�

َ
رَثَ فأ

ْ
�

َ
�ُدوا أ ْن �َْسزَتِ

َ
لُُ�م وُ�نَاِشُدُ�م يف ا�َرِبّ �َُسوَع أ

َ
"�َْسأ

(١ �س ٤/ ١ب)

��א�� א����: (1 �� 4/ 9-1)

ِس َوا�واَِعء، َ�يَُكوَن لَُ�م لُكُّ يَشٍء َطاِهًرا"
ْ
قُوا بَِما يف َداِخِل ا�َكأ ال تََصَدّ

َ
"أ

(�و ١١/ ٤١)

�� א����: (�� 11/ 48-37)��

� 
	����
إّن ا�صدقة يف منطق العا�م يه أن يُعطي املرء �ّما هل، فينقص ماهل. أّما يف منطق املسيح،

فبا�صدقة ن�زن نلا يف ا�سماء كزًنا ال يفىن و�نّنا نرجو أنّنا من خالل صدقتنا �سزت�د إيمانًا ورجاًء وحمّبة.

א����א�
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ْ�َماِل ا�َصاحِلَة، خُمِْلًصا يف اتَلْعِليم"
َ
ّ يَشٍء ِمثَاًال ِلأل

"اْجَعْل َ�ْفَسَك يف لُكِ
(يط ٢/ ٧)

��א�� א����: (�� 2/ 8-1)

نِْ�يَاِء َعِن ابِْن اِإل�َْسان "
َ
"َس�ِتُمّ لُكُّ َما ُهَو َمْكتُوٌب يف األ

(�و ١٨/ ٣١ب)

�� א����: (�� 18/ 34-31)��

� 
	����
حنُن نؤمن ب�سوع املسيح إ�ًها وفاديًا، ونرتىّج أنّنا باإليمان به نصبح أبناء امللكوت،

فلنحيا ىلع حسب بنّوتنا هذه بأعمانلا ا�صاحلة، و�خالصنا �لتعليم ا�صحيح.

א����

ُ�ُه." رَ�ِعنَي يَوًما، و�ِبِل�ُس جُيَِرّ
َ
َ�ّة، أ "اكُن ا�ُروُح َ�ُقوُدُه يف ا�رِبّ

(�و ٤/ ١ب-٢أ)

ّ حال! أ�َرُبّ مع�م أمجعني!"
ّ حني و� لُكِ

"رُبّ ا�َسالِم َ�ْفُسُه، ُهَو يُعطيُ�م ا�َسالَم يف لُكِ
(٢ �س ٣/ ١٦)

��א�� א����: (2 �� 3/ 18-6)

�� א����: (�� 4/ 13-1)��

� 
	����
كما أّن ا�ّروح قاد �سوع يف ا�ربّ�ة، حيث اعش اتلجر�ة، فإّن ا�ّروح كذ�ك يقودنا وهو حيّقق حضور اهللا معنا حنن 

أيًضا يف برّ�ة حياتنا حيث نع�ش بدورنا صعو�اٍت شىّت، ومن حضوره حنن نغرف ا�سالم فال يزتعزع إيماننا.

��א�
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َمِسيح، يِلُ�َِبّتَُ�م يف إِْ�َمانُِ�م وَ�ِعَظُ�م، 
ْ
يِل ا� ِ

ْ
خانَا، وُمَعاِوَن اِهللا يف إِجن

َ
ُْ�م ِطيُموتَاوُس، أ

َ
نَا إِيل

ْ
رَْسل

َ
"أ

َحٌد يف هِذهِ ا�ِضيَقات." (١ �س ٣/ ٢-٣)
َ
فال َ�زَتَْعَزَع أ

��א�� א����: (1 �� 2/ 17 – 3/ 5)

�� א����: (�� 11/ 55 – 12/ 11)��

� 
	����
كما اخترب لعازر يف ظالم قربه أّن �سوع املسيح هو � احلياة، فثبت فيه ا�رجاء، وحتّول بدوره عالمة رجاء أمام 
انلاس. فلنطلب حنن بدورنا أن حييي ا�رّب أ�واَ�نَا وحيّونلا إىل عالمات رجاٍء يف وسط اع�ٍم اغرٍق يف ظالم املوت.

א����

يًْضا لََعاَزَر 
َ
ْجِل �َُسوَع وَْحَدُه، بَْل �رَِيَوا أ

َ
َنّ �َُسوَع ُهنَاك، فََجاُؤوا، ال ِمْن أ

َ
"وَعِلَم مَجٌْع َكِثرٌي ِمَن ايلَُهوِد أ

ْ�َوات " (يو ١٢/ ٩)
َ
قَاَمُه ِمْن بنَِي األ

َ
ي أ

َّ
اذل

ُ 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

��� א���א�


