
anteliasdiocese.com

ُوا َما ُهَو َ�ْريِضٌّ �ِلَرّب." ّ َصالٍح َو�ٍِرّ وَحّق. َ�زِيّ
"َ�َمُر انلُوِر ُهَو يف لُكِ

(أف ٥/ ٩-١٠)
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ْك، َو�ِرمَْحَِتِه �ََك"
َ

ْخرِبُْهم بُِ�ِلّ ما َصنََع ا�َرّب إِيل
َ
ْهِلَك، َوأ

َ
" إِْذَهْب إِىل بَ�ِْتَك، إِىل أ

(�ر ٥/ ١٩)

 א����: (�� 5/ 20-1)���


 	�����
، أن أع�ش اتلقوى، يعين أن أ�زّي يف لّك وقت ما هو �ريٌضّ �لرّب، أي ما هو صالٌح و�ٌِرّ وحٌقّ

خرب عنه وأع�شه إنطالقًا من اعئليت.
ُ
وأن أسىع أل

א�����

َوفَخِري  َوَ�زِني  ي هَو َخريي 
َّ

اذل بِِنعَمِة رضاَك  يلَعَّ  �ِرم 
َ
أ َرِ�ّ  يا   ، بِرِضاَك  �وُت 

َ
وأ ع�ُش 

َ
أ إليه اجَعليِن 

ُمتَناِهيَة ألّن 
ّ

رِشديِن وََدبِّرِ� َونَِوّر َعقيِل بِنُوِر ِحكَمِتَك الال
َ
وََحيايِت َورَجايِئ وََسعاَديِت، واَغييَِت َوُ�ُّ يَشٍء يِل أ

بتَيِغ سواك. آمني.
َ
بتَيِغ هَو رِضاَك َوال أ

َ
لُكَّ اتِّ�ايل هَو ىلع رمََحِتَك َولَ�َس ىلع ِسَواها َوُ�ُّ ما أ

(صالة املكّرم ابلطر�رك ايلاس احلوّ�ك)

��� 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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ٍب َطاِهر، وَضِمرٍي َصاِلح، إِْ�َماٍن ال ِرَ�اَء فيه"
ْ
ا اَغيَُة هِذهِ ا�وَِصيَِّة [ا�رش�عة] فإَِ�َّما يِهَ ا�َمَحبَُّة بَقل َمّ

َ
"أ

(١ طيم ١/ ٥)

��א�� א����: (1 ��� 1/ 8-1)

ْ�ُفِسِهم اَغيََة ادَلَهش"
َ
ِْهم، إِىل ا�َسِفينَة، فَسَكنَِت ا�ِر�ح. وَدِهُشوا يف أ

َ
َافُوا!". وَصِعَد إِيل

َ
نَا ُهَو، ال خت

َ
"ثُِقوا! أ

(�ر ٦/ ٥٠ب-٥١)

 א����: (�� 6/ 56-47)���


 	�����
اغية لّك �ؤمن إنّما يه الع�ش حبسب رش�عة املحّبة: حمّبة اذلات، حمّبة اآلخر وحمّبة اهللا. وأساس املحّبة

هو يف اختبار حمّبة اهللا يل من خالل صعوده إىل سفي�يت و�سكني لّك العواصف اهلاجئة يف نفيس.

א����א�

ُل وَِصيٍَّة ُ�ْرتَِبَطٍة بِوَْعد: َوّ
َ
َك أ

ْ
ك»، تِل َمّ

ُ
بَاَك وأ

َ
ِرْم أ

ْ
�

َ
إَِنّ ذ�َِك لََعْدٌل. «أ

يُ�م، فَ ِطيُعوا يف ا�َرِبّ َوادِلِ
َ
أ

رْض» (اف ٦/ ١-٣)
َ
ا، وَ�ُطوَل ُ�ْمُرَك يف األ «تِلَنَاَل َخرْيً
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ِه" ِمّ
ُ
 َ�تَلَكَّم، فََسلََّمُه �َُسوُع إِىل أ

َ
قُوُل: ُ�ْم!". فََجلََس ا�َميُْت َوَ�َدأ

َ
َها ا�َشاّب، �ََك أ ّ�ُ

َ
�"

(�و ٧/ ١٤ب-١٥)

 א����: (�� 7/ 17-11)���


 	�����
ترُتجم اتلقوى من خالل ع�شنا �وصايا اهللا، وأبرز ا�وصايا إكرام ا�وادلين

فمن خالهلما أنعم اهللا علينا بانّلعمة األو�: نعمة احلياة!

א����א�
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"إِْحَفِظ ا�وَِديَعَة ا�َصاحِلََة با�ُروح الُقُدِس احلاِلّ فينا "
(٢ طيم ١/ ١٤)

��א�� א����: (2 ��� 1/ 14-6)

ْخَرى"
ُ
ِة األ "قاَل �َُسوُع تِلَالِميِذهِ: نِلَْعرُبْ إِىل ا�َضَفّ

(�ر ٤/ ٣٥ب)

 א����: (�� 4/ 41-33)���


 	�����
يك حنفظ وديعة اإليمان حّية يف قلو�نا، ال بّد نلا من أن نعرب من ضّفة احلياة ايلومّية ا�صاخبة،
إىل ضّفة ا�سكون وا�لقاء باهللا. فنعرب بذ�ك من ا�سكىن يف قلب العا�م �لسكىن يف قلب اهللا.

א����

ِكنَي بَِ�ِلَمِة احلَيَاة" ٍر وَِجَدال، ... ُمتََمِسّ "إِْ�َعلُوا لُكَّ يَشٍء بَِغرْيِ تََذُمّ
(فل ٢/ ١٤ ؛ ١٦أ)
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 א����: (�� 4/ 44-31)���


 	�����
حمور اتلقوى احلقيقّية هو لكمة اهللا - لكمة احلياة، فمنها ت�بع اتلقوى و�يلها تؤول، ويه رفيقة اإل�سان

يف خروجه إىل �اكٍن قفر �لقاء باهللا كما أنّها ا�رفيقة يف ا�رجوع من القفر إىل احلياة بني انلاس .

א�����

"َخَرَج �َُسوُع وَ�ىَض إِىل َماَكٍن َ�ْفر، وَ�َن اجلُُموُع َ�ْطلُبُونَُه "
(�و ٤/ ٤٢أ)
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ح،
ْ
"يِلَُ�ْن كالُمُ�م َمقُرونًا بِانِلعَمِة ىلع ادَلَوام، ُمَطيَّبًا بِا�ِمل

 إِ�َْسان " (قول ٤/ ٦)
يبُوا لُكَّ ِ

ُ
ْن جت

َ
ِليَك َ�ْعلَُموا كيَف يَ�بيَغ أ

��א�� א����: (��� 3/ 23 - 4/ 7)

 א����: (�� 7/ 37-31)���


 	�����
�زّي ما يه انِلّعم اليّت وضعها اهللا يف حيايت، 

ُ
ي أسىع �لثبات يف اهللا من خالل اتلقوى وأعمال ا�رّب، فأل

ّ
أنا اذل

فأشكره عليها، وأسىع جاهًدا �لع�ش ِوفق هذه انلعم.

א����

ّ ما َصنَع "
ْحَسَن يف لُكِ

َ
"لََقْد أ

(�ر ٧/ ٣٧)

ُ 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�


