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مْجَِعني،
َ
ي ُهَو خُمِلُّص انلَاس أ

َّ
، اذل نَا رَجاَءنا يف اِهللا اليَحّ

ْ
َ�ّنَا َجَعل

َ
َاِهد، فذ�َِك أل

ُ
"إِْن ُكنَّا َ�تَْعُب وجن

وال ِسيََّما ا�ُمْؤِمِنني ". (١ طيم ٤/ ١٠)

��א�� א����: (���1 4/ 16-9)

َعا�َم ".
ْ
ُ �ِل

ُ
قُوهل

َ
نَا ِمنُْه،  فَهَذا أ

َ
"َما َسِمْعتُُه أ

(يو ٨/ ٢٦ب)

(27-21 /8 �
��� א����: (	

� ������
اِهُد يف �سرية صومنا، وهو �سري معنا.

ُ
، فيه وضعنا رجاَءنا، وألجله جن إّن إهلنا يٌحّ

 الع�ش يف هذه احلقيقة، ىلع ا�رّغم من لّك يشء.
ّ

وما ا�شجاعة إال

א�����

َسِلُّم �ََك ذايِت، فَافَعل يِب لُكَّ ما �شاء، َوَمهَما َ�َعلَت يِب فأنا شاِكٌر �ََك.
ُ
بيَِت إيِنّ أ

َ
أ

رتيَِض بُِ�ِلّ يشء.
َ
ّ يشء َوأ

إيّن ُ�ستَِعٌدّ ِللُكِ
خرى يا إليه ِسَوى أن تَ�ُمَل إرادتُك يِفَّ َو� مَجيِع خالئِِقَك.

ُ
ل�س يل رَغبٌَة أ

َنّ احلَُبّ 
َ
ِحبَُّك، َوِأل

ُ
، أليّن أ َهبَُها �ََك يا إليه، بُِ�ِلّ ما يِف قَليِب ِمَن احلُِبّ

َ
ستَوِدُع ُرويِح بنََي يَديك، َوأ

َ
إيّن أ

وِدَعها بنَي يَديك، من دون َمِقياس َو�ِِثَقٍة ال َحَدّ هلا، ألنَّك أيب.
ُ
َهَب نَفيس، أن أ

َ
يتطلَُّب ِميِنّ أن أ

(الطو�اوي شارل ده فو�و)

��� א����

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

َصوَمك
� 

��א� א��א���

�
�א�

 א�
��

��
א�

א������: א���א��
س يوم ا�رب» قراءات وتأّمالت يومّية تابعة لـ «قدِّ
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وَْدْ�نَاُ�م 
َ
ء، يف اِإلْ�َمان، وا�لَكَِمة، وا�َمْعِرفَة، واالِْجِتَهاد، وا�َمَحبَِّة اليَّت أ ّ يَشْ

"َكَما تَزَْداُدوَن يف لُكِ
َك انِلْعَمة!" (٢قور ٨/ ٧)

ْ
يًْضا يف تِل

َ
إِيَّاَها، فَلَيْتَُ�م تَزَْداُدوَن أ

��א�� א����: (2 ��� 8/ 9-1)

ْ�َظُم بَ�نَُ�م َخاِدًما لَُ�م. َ�َمْن يَْرَ�ْع َ�ْفَسُه يَُواَضع، وَمْن يَُواِضْع َ�ْفَسُه يُْرفَع"
َ
"يلَُ�ِن األ

(مىت ٢٣/ ١١-١٢)


��� א����: (��� 23/ 12-1)	

� ������
.

ً
يف حني يدعو� العا�م �لسيع ألعظم املناصب، وأرفعها شأنًا. يدعو� ا�رّب ألن أع�ش اتلواضع أّوال

فهل أحتىّل �شجاعة الع�ش بتواضع؟

א����א�

يل" ِ
ْ

"َما اْس�َْسلَْمنَا وال َخَضْعنَا �َُهم وال َساَعة، ِليَك تَُدوَم لَُ�م َحِقيَقُة اِإلجن
(غل ٢/ ٥)

��א�� א����: (�� 2/ 7-1)

لََّم "
َ
ْن َ�تَ�

َ
"اْ�ُن اِإل�َساِن ُ�ْزِمٌع أ

(مىت ١٧/ ١٢ب)


��� א����: (��� 17/ 13-10)	

� ������
قد تدفعنا احلياة �لمساومة ىلع حقيقة اإلجنيل.

ومن اكن شجااًع اعش األمانة �ل�رشى ا�ساّرة، حىّت و�و اضطّره ذ�ك �لتأ�ّم واضًعا املصلوب نُصب عينه.

א����א�
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ريِض انلَاس، �ََما ُكنُْت َ�بًْدا �ِلَمِسيح!"
ُ
َزاُل أ

َ
"�َْو ُكنُْت ما أ

(غل ١/ ١٠ب)

��א�� א����: (�� 1/ 10-1)

"َمْن �َْسىَع ِليَك حَيَْفَظ َ�ْفَسُه َ�ْفِقُدها، َوَمْن َ�ْفِقُد َ�ْفَسُه حَيَْفُظَها َحيًَّة."
(�و ١٧/ ٣٣)


��� א����: (�� 17/ 37-20)	

� ������
 حىّت �و �م ي�ن ذ�ك ُ�رضيًا �لناس.

ً
من ا�شجاعة أن �سىع املرء إلرضاء املسيح أّوال

فمن أرىض املسيح، حِفَظ نفسه حّية! 

א�����

َ�ُّهم اْؤتُِمنُوا ىلَع َكَالِم اهللا."
َ
َل فَْضٍل �َُهم هَو � َوّ

َ
"إَِنّ أ

(روم ٣/ ٢ب)

��א�� א����: (��� 3/ 7-1)


��� א����: (�� 12/ 21-16)	

� ������
ُه يف حياته شجاعًة �سمح �لمرء أن ي�ساىم يف أن يرتك لآلخر�ن �اكنًا يف لّك ما يُِعُدّ

ىلع حمدوديّته / فردان�ّته يلنفتح ىلع اآلخر، وهناك ا�لقاء باهللا.

א�����

ْعَدْدتَُه �َِمْن يَُ�ون؟"
َ
"َما أ

(�و ١٢/ ٢٠ب)
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وقَاٌت َصْعبَة "
َ
ِخرَيِة أ

َ
يَّاِم األ

َ
يت يف األ

ْ
"َستَأ

(٢ طيم ٣/ ١)

��א�� א����: (2 ��� 3/ 9-1)


��� א����: (��� 12/ 14-1)	

� ������
ما من شجاعٍة أ�رب من تلك اليّت جتعل املرء يف أيّامه ا�صعبة، أن يمّد يده واضًعا صعو�اته بني يدّي اهللا،

َسِلُّم �ََك ذايِت.
ُ
بيَِت إيِنّ أ

َ
وهو يهتف: أ

א����

ْخَرى."
ُ
َها َ�َعاَدْت َصِحيَحًة اكيلَِد األ "قَاَل �ِلرَُجل: «ُمَدّ يََدَك». وَمَدّ

(مىت ١٢/ ١٣)

ُ 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�


