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بِ�نَا،
َ
ِة إِ�ِهنَا وأ "يلُ�َِبّْت قُلُوَ�ُ�م يف الَقَداَسِة بَِغرِي �َْوم، يف َحرْضَ

�ِسيه!". (١�س ٣/ ١٣) ِعنَد َميِجِء َر�ِّنَا �َُسوع يف ُصْحبَِة مَجيِع قِِدّ

(13-6/3 ���א�� א����: (�1

ْن يَعبَُد َرَ�ّني".
َ
َحٌد أ

َ
ُ ِمْن َظالم! ال َ�ْقِدُر أ

َ
ي ِ�يَْك َظالًما، َ�يَا هل

َّ
"إِْن اَكَن انلُوُر اذل

(مىت ٦/ ٢٣ب)
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دنا وُخِتمنا، قد َجَعل اهللا من قُلُو�ِنا َهيالِكَ �ُسكناه... ين باملسيح قد ُعِمّ

ّ
حنُن اذل

فلنَُمزِيّ ىلع ضوء لكمة اهللا إن كّنا قد حافظنا عليه بالطهارة، أّم أنّنا أدخلنا إيله أشباه آ�َِهة!

א�����

َت جناَحيَك إمِحيِن ِمَن اتَلجارِِب.
َ

، َوحت كَحَدقَِة َعيِنَك احَفظيِن �يُّها ا�َرُّبّ اإلهل؛ دافِع َعيِنّ
 ال �َستَقِبَل انِلفاْق.

َ
ُذن يك

ُ
ُ�ْن حارَِس العنِي يك ال تهيَم ِمثَل �ِّص؛ ُ�ْن حارَِس األ

 ال خَيُرَج ِمنُهما االفرِتاُء وادَلينونُة وانلَقُد وا�لِكماُت ابلّطالَُة.
َ

ُ�ْن حارَِس ا�َشَفتَنِي يك
 ال يَِميَل إىل ا�رِشّ وال يَرتَِ�َب اإلثم.

َ
ِب يك

ْ
ُ�ْن حارَِس القل

ُب أن نَفَعَل وَمعِرفََة َكيَف �رُِشُع فيه... وتَلِحَلّ �رامِحَُك علينا. آمني. أعِطنَا يا رََبّ املَعِرفَة، َمعِرفََة ما جَيِ
(املزا�ري ا�ّروحّية – مار أفرام ا�رس�اين)
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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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ة،
َ
يًْضا َخَطأ

َ
ُْن أ

َ
َر يف ا�َمِسيح، قَد وُِجْدنَا حن ْن ُ�رَبَّ

َ
ُن �َْسىَع أ

َ
"إِْن ُكنَّا، وحن

فَهْل يَُ�وُن ا�َمِسيُح َخاِدًما �ِلَخِطيئَة؟". (غل ٢/ ١٧)

��א�� א����: (�� 2/ 17-11)

يًْضا".
َ
ْ�تُم أ

َ
ْن َ�ْفَعلَُه انلَاُس لَُ�م، إِْ�َعلُوُه �َُهم أ

َ
"لُكُّ َما تُر�ُدوَن أ

(مىت ٧/ ١٢)
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ين ُدعينا باسم ا�َمسيح، فَلنَحيا كُخّداٍم حقيقّيني �لمسيح،

ّ
حنُن اذل

ُمبادر�ن جتاه انلاس باملحّبة اليّت نُر�دهم أن يُبادروا بها حنونا.

א����א�

َ�َّها بِا�رَش�َعِة ُ�ْعَرُف اخلَطيئَة".
َ
ْ�َماِل ا�رَش�َعة، أل

َ
َماَم اِهللا بِأ

َ
َحٌد أ

َ
َر أ "لَْن ُ�رَبَّ

(روم ٣/ ٢٠)

��א�� א����: (��� 3/ 27-19)

ْن نََرى ِمنَْك آيَة".
َ
"يَا ُمَعِلّم، نُِر�ُد أ

(مىت ١٢/ ٣٨ب)
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كرٌث من ب�ننا ال يزا�ون يطلبون من ا�سِيّد أن يصنع نلا آية... أّما ايلوم فَِعوَض أن نطلب من اهللا آية،

فل�سَع ألن ن�ون حنُن آيات طهٍر وقداسة، �شهد �رمحة اهللا يف قلب هذا العا�م.

א����א�
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فاَْكَرُ�م يف ا�َمِسيِح �َُسوع!".
َ
 إِْدَراك، حَيَْفُظ قُلُوَ�ُ�م وأ

ي َ�ُفوُق لُكَّ
َّ

"سالُم اِهللا اذل
(فل٤/ ٧)

��א�� א����: (�� 4/ 10-4)

"َوَ��بُتُوَن َ�يُثِْمُرون".
(�و ٨/ ١٥ب)


��� א����: (�� 8/ 15-4)	

� �����
من ثبَت يف الطهارة، أثمر ثباته سالًما حيفظُه أ�رث فأ�رث يف املسيح �سوع!

فلنطلب من اهللا نعمة املثابرة واثلبات.

�א����

�ُوَهتَُه،
ُ
َزيِلََّة وأ

َ
ْي قُْدَرتَُه األ

َ
ِق الَعا�َم، أ

ْ
"إَِنّ َما ال يَُرى ِمَن اهللا ُمنُْذ َخل

تُْدِرُ�َها الُعُقوُل ِمْن ِخَالِل خَمْلُوقَاتِِه". (روم ١/ ٢٠)

��א�� א����: (��� 1/ 25-18)
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من ثمار طهارة القلب، أن يُدرك اال�سان مدى رمحة اهللا عليه، فيعكسها بدوره مِلحيطه.

فلنجتهد ألن ن�ون أشّعة تعكس رمحة إهلنا الالحمدودة.

א�����

نا؟!".
َ
ْن تَرَْحَم َرفيَقَك َكَما رمَِحْتَُك أ

َ
يًْضا أ

َ
نَْت أ

َ
َما اَكَن َعلَيَْك أ

َ
"أ

(مىت ١٨/ ٣٣)
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ْك بِهِذهِ انِلْعَمة، نَتََمَسّ
ْ
نَا ىلع َ�لَُكوٍت ال َ�زَتَعَزع، فَل

ْ
َ�ّنَا َحَصل

َ
"بَِما �

َْعبُْد بَِها اهللا ِعبَاَدًة َ�رِْضيَّة، بتَْقًوى وُخُشوع". (عب ١٢/ ٢٨) َونلْ

��א�� א����: (�� 12/ 9/13-28)

(25-19 /11 
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إّن الطهارة نِعَمٌة يقبلها اإل�سان من عند ا�رّب، و�سىع جاهًدا �لثبات فيها... فلنتمّسك بهذه انلعمة،

ي يف ا�سماوات. 
ّ

دين اهللا ألجلها ىلع ادلوام، هاتفني: تبارك لُكّ حنٍي، إهلنا اذل ممِجّ

א����

بُوُ�ُم
َ
يًْضا أ

َ
ُ ِليَك َ�ْغِفَر لَُ�م أ

َ
َحٍد يَشء، فَاْغِفُروا هل

َ
الة، وَ�َن لَُ�م ىلَع أ "إَِذا ُ�ْمتُم �ِلَصّ

تُِ�م". (�ر ١١/ ٢٥)
ّ
ي يف ا�َسَماواِت َزَال

َّ
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
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