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يِل ا�َمِسيح، وىلَع  ِ
ْ

ُدوَن اهللا ىلَع َطاَعِتُ�م واْعرِتَافُِ�م بإِجن ُروَن ِخْدَمتَُ�م هِذه، َ�يَُمِجّ "إَِ�ُّهم َسيَُقِدّ
َجميع " (٢ قور ٩/ ١٣)

ْ
َسَخائُِ�م يف ُ�َشاَرَ�ِتُ�م �َُهم َو�ِل

(15-5 , ���א�� א����: (1 /9 ��� 2

" َ�بُِهَت اجلَِميُع ِمْن َ�َظَمِة اهللا "
(�و  ٩/ ٤٣أ)


��� א����: (�� 45-37/9)	

� ������
أّن يع�ش املرء األخّوة ا�صادقة مع لّك من يضعه ا�رّب ىلع طر�قه، وسيلًة من خالهلا يُمّجد اهللا وتُعلَن عظمته. 

فحضوره األبوّي يتجىّل يف حياتنا يف ع�ش األخّوة ا�صادقة مع بعضنا ابلعض.

א�����

ًخا عطشانًا �يك 
َ
رِسْل إِيَلّ أ

َ
عطُش، أ

َ
عطين إ�سانًا ي�وُن حِباجٍة إِىل طعاٍم، عندما أ

َ
جوع، أ

َ
يا رّب، عندما أ

تقاسم 
َ
ْن أ

َ
شعُر بِثقِل صلييب، ساعدين أ

َ
دفِئُُه. يا رّب، حينما أ

ُ
شعر با�ربِد، إِبعْث يل فقرًيا أ

َ
رو�ه، عندما أ

َ
أ

�وُن فقرًيا، قُدين إِىل شخٍص يعاين ِمَن العوِز. حينما يضيُق يب ا�وقت، هبين إِ�سانًا 
َ
صليَب اآلخَر. حينما أ

شعُر باإلحباِط َوالُقنوِط، 
َ
عطيِه بعًضا ِمْن وقيت. حينما يا رب يذلين أحد، دعين أجد من أمدحه. حينما أ

ُ
أ

عِط 
َ
عطين إِ�سانًا حيتاُج إىِل َ�َفُهّيم َوتقديري. يا رّب، أ

َ
َعُه. حينما اليفهمين انلَّاس، أ شِجّ

ُ
ًخا يك أ

َ
رسْل إِيَلّ أ

َ
أ

رِض لُكِّها. آمني.
َ
الِم يف األ داَة احلِبّ َوا�َسّ

َ
ُه أ

ْ
الم َوالفرح َواجعل عِطِه ُخصوًصا ا�َسّ

َ
�لِكّ جائٍع اخلزُب ايلَويّم، أ

(صالة �لقّد�سة األّم تري�زا دي اك�كوتا)

��� 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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٢أحد االبن الشاطر: الفضيلة األخّوة

َسة" "َسِلُّموا َ�ْعُضُ�م ىلَع َ�ْعٍض بُِقبْلٍَة ُمَقَدّ
(١ قور ١٦/ ٢٠ب)

��א�� א����: (1 ��� 16/ 24-15)

ُمَسُه "
ْ
ْن يَل

َ
ِْه أ

َ
لُوا إِيل ْ�ىَم وتَوََسّ

َ
ِْه بِأ

َ
"َجاُؤوا إِيل

(�ر ٨/ ٢٢ب)


��� א����: (� 8/ 26-22)	

� ������
يدعو� ا�رّب ايلوم ألن أقوم خبطوٍة حنو أٍخ أو أخٍت نلا حباجة �لمسِة سالم، ونلودعهم بني أيدي ا�رّب 

يللمسهم بلمسته ا�شافية، ف�ُشَفون.

א����א�

َماَم ِمنرَْبِ اهللا!"
َ
َخاك؟ فََجِميُعنَا َسنَِقُف أ

َ
ْتَِقُر أ

َ
نَْت، �ََماَذا حت

َ
َخاك؟ وأ

َ
نَْت، فَِلَماَذا تَِديُن أ

َ
"أ

(روم ١٤/ ١٠)

��א�� א����: (��� 14/ 13-1)

رْشََف ىلَع ا�َموت، وَ�َن َعز�ًزا َعلَيه"
َ
"اَكَن ِلقائِِد ِمئٍَة َخاِدٌم بِِه ُسوء، وقَْد أ

(�و ٧/ ٢)


��� א����: (�� 7/ 10-1)	

� ������
احلياة فرصٌة معطاة يل يك أع�ش األخّوة... فال نؤّجلََنّ فرصتنا هذه إىل الغد، فمن هو عز�ٌز يلّع ايلوم،

قد ال ي�ون ميع غًدا.

א����א�
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نَُّ�م بِاِإلْ�َماِن ثَابِتُون"
َ
ْجِل فَرَِحُ�م، أل

َ
ُْن َ�ْعَمُل َمَعُ�م ِمْن أ

َ
"حن

(٢ قور ١/ ٢٤ب)

��א�� א����: (2 ��� 1/ 2-23/ 5)

ُُموع."
ْ
 ُ�نَاِوُل اتَلالِميْذ، واتَلالِميُْذ ُ�نَاِو�ُوَن اجل

َ
"بََدأ

(مىت ١٥/ ٣٦ب)


��� א����: (��� 15/ 39-29)	

� ������
ي يأيت من العمل لفرح اآلخر�ن...

ّ
ما من فرٍح أ�رب من ذ�ك اذل

فلنمزّي ما يه انِلَّعم اليّت أعطانا إيّاها ا�رّب واليّت يه سبب فرحنا، فن�شار�ها مع اآلخر�ن.

א�����

"لََقْد ُصِلَب [املسيح] بُِضْعف، �ِكنَُّه حَيْيَا بُِقْدَرِة اهللا"ط
(٢ قور ١٣/ ٤أ)

��א�� א����: (2 ��� 12/ 13-21/ 5)


��� א����: (��� 9/ 35-27)	

� ������
قد يضع ع�يش لألخّوة صليبًا ىلع كتيّف، فاألخّوة ل�ست باأل�ر ا�سهل! ل�ن ال ت�َس أّن األخّوة عطّية

ي يعطيك القدرة ىلع ع�شها بالطر�قة األمثل، فسلّم إيله لّك إخوتك.
ّ

من عند اهللا، وهو اذل

א�����

ْخَرس"
َ
ِْه َ�ْمُسوًسا أ

َ
ُ�وا إِيل ْ�َميَان، قََدّ

َ
ا َخَرَج األ "�ََمّ

(مىت ٩/ ٣٢)
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٤أحد االبن الشاطر: الفضيلة األخّوة

يُعُهم تََرُ�و�: ال َحاَسبَُهم اهللا!" َحٌد إِىل َجانيِِب، بَْل مَجِ
َ
"ما اكَن أ

(٢ طيم ٤/ ١٦)

��א�� א����: (2 ��� 4/ 19-9)


��� א����: (� 3/ 12-1)	

� ������
�شاور الفر�سّيون واهلريودوسّيون ىلع إهالك �سوع، مع أنّهم هل إخوة ب�ونهم أبناء شعٍب واحد.

وأنا ايلوم، هل أ�شاور مع اآلخر�ن ىلع أخوٍة يل دلعمهم، أم هلدمهم ال سمح اهللا؟!

א����

َخُذوا يَ�ََشاَوُروَن َعلَيِْه يِلُْهِلُكوه "
َ
�سيُّوَن َمَع ا�ِهرُيوُدوسِ�نّي، وأ "يف احلَاِل َخَرَج الَفِرّ

(�ر ٣/ ٦)

ُ 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�


