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نسير

كل نهار أحد

بسبب الظروف الصعبة التي نعيشها،
المســـيح“  مـــع  ”نســـير  كعائلـــة  مًعـــا  نتشـــارك 

بوقفـــة روحّيـــة كل نهـــار أحـــد. تتضّمـــن صـــالة بدء 

مـــن الشـــحيمة المارونّيـــة، إنجيل ورســـالة األحد، 

كلمة روحّية، قراءة روحّية، وصالة ختام.

أحد االبن الضالأحد االبن الضال

       أيُّهـــا اإللُه الذي أتانا ِبُحبِِّه، وافتَقـــَد َضعفنا ِبَحنانه. أيُّها الرَّاعي 

ِة  اُج املُنرُي عىل ِقمَّ الّصالُِح الذي جاَء يُنِشـــُد الَحَمَل الّضاّل. أيُّهـــا الرسِّ

ليِب الذي أَشعَّ نورَُه يف العامِل كلّه، فأنارَُه واجتََمَع إليِه الذيَن ضلّوا  الصَّ

عْن نوِر معرِفِتِه.

       نسألَك، يا رّب، أْن تُعِتقنا ِبنعَمِتَك ِمْن نريِ الّرشِّ والَخطيئِة واملَوت، 

اموّي، أو  وال تََدع َ أَحداً بعيداً عنك، أو غريبًا أو َمحروًما ملكوتََك السَّ

لنا ِبرَحَمِتَك أن نَكون كَّناراٍت تَُســـبُِّح  وس. بْل أهِّ عاريًا ِمْن روِحَك الُقدُّ

لك، وهياكَِل طاِهرًة َجميلة ً يَسُكُنها َوقارَُك.

       إغِفْر لنا َخطايانا. إحفظ أحياَءنا. أرِْح َموتانا يف ملكوتَِك، وَمتّعُهم 

لنا أْن نرفَع مَع أجواِقِهم، يف العامِل الّســـعيد  ِبُرؤيَِة َوجِهَك اإللهّي. وأهِّ

وس، إىل األبد. آمني. الخالد، املَجَد والُشكَر إليَك وروِحَك الُقدُّ



صالة البدء
من الشحيمة المارونّية
صالة البدء

من الشحيمة المارونّية

       أيُّهـــا اإللُه الذي أتانا ِبُحبِِّه، وافتَقـــَد َضعفنا ِبَحنانه. أيُّها الرَّاعي 

ِة  اُج املُنرُي عىل ِقمَّ الّصالُِح الذي جاَء يُنِشـــُد الَحَمَل الّضاّل. أيُّهـــا الرسِّ

ليِب الذي أَشعَّ نورَُه يف العامِل كلّه، فأنارَُه واجتََمَع إليِه الذيَن ضلّوا  الصَّ

عْن نوِر معرِفِتِه.

       نسألَك، يا رّب، أْن تُعِتقنا ِبنعَمِتَك ِمْن نريِ الّرشِّ والَخطيئِة واملَوت، 

اموّي، أو  وال تََدع َ أَحداً بعيداً عنك، أو غريبًا أو َمحروًما ملكوتََك السَّ

لنا ِبرَحَمِتَك أن نَكون كَّناراٍت تَُســـبُِّح  وس. بْل أهِّ عاريًا ِمْن روِحَك الُقدُّ

لك، وهياكَِل طاِهرًة َجميلة ً يَسُكُنها َوقارَُك.

       إغِفْر لنا َخطايانا. إحفظ أحياَءنا. أرِْح َموتانا يف ملكوتَِك، وَمتّعُهم 

لنا أْن نرفَع مَع أجواِقِهم، يف العامِل الّســـعيد  ِبُرؤيَِة َوجِهَك اإللهّي. وأهِّ

وس، إىل األبد. آمني. الخالد، املَجَد والُشكَر إليَك وروِحَك الُقدُّ

يا إخَويِت، إِْختَِربُوا أَنُْفَســـُكم، َهْل أَنْتُم َراِســـُخوَن يف اِإلمْيَان. إِْمتَِحُنوا 

أَنُْفَســـُكم. أَال تَْعرِفُوَن أَنَّ املَِسيَح يَُسوَع ِفيُكم؟ إِالَّ إَِذا كُْنتُم َمرْفُوِضني! 

فأَرُْجو أَْن تَْعرِفُوا أَنَّنا نَْحُن لَْسنا َمرْفُوِضني!

، ال لَِنظَْهَر نَْحُن َمْقبُولنِي، بَْل ليَِك  ونَُصيلِّ إِىل ٱللِه يَكْ ال تَْفَعلُـــوا أَيَّ َرشّ

تَْفَعلُوا أَنْتُُم الَخرْي، ونَُكوَن نَْحُن كَأَنَّنا َمرْفُوُضون! فَِإنَّنا ال نَْســـتَِطيُع أَْن 

نَْفَعَل َشـــيْئًا ِضدَّ الَحّق، بَْل ألَْجِل الَحّق! أََجْل، إِنَّنا نَْفَرُح ِعْنَدما نَُكوُن 

نَْحُن ُضَعَفاء، وتَُكونُوَن أَنْتُم أَقِْويَاء. ِمْن أَْجِل هَذا أَيًْضا نَُصيلِّ ليَِك تَُكونُوا 

كَاِملِني.

لْطَاِن  أَكْتُُب هَذا وأَنا َغائِب، لِئَالَّ أَُعاِملَُكم ِبَقَســـاَوٍة وأَنا َحاِرض، ِبالسُّ

يَّاُه الرَّّب، لِبُْنيَانُِكم ال لَِهْدِمُكـــم. وبَْعُد، أَيَُّها اإلِْخَوة،  الَّذي أَْعطَـــايِن إِ

ُعوا، وكُونُوا َعىل َرأٍْي َواِحد، وِعيُشوا  إِفْرَُحوا، َوٱْسَعوا إِىل الَكاَمل، وتََشجَّ

الِم يَُكوُن َمَعُكم! يف َسالم، وإِلُه املََحبَِّة والسَّ

يِسنَي يَُسلُِّموَن  َســـة. َجِميُع الِقدِّ َســـلُِّموا بَْعُضُكم َعىل بَْعٍض ِبُقبْلٍَة ُمَقدَّ

َعلَيُْكم. نِْعَمُة الرَّبِّ يَُسوَع املَِسيح، وَمَحبَُّة ٱلله، َوَرشِكَُة الرُّوِح الُقُدِس 

َمَعُكم أَْجَمِعني!
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يا إخَويِت، إِْختَِربُوا أَنُْفَســـُكم، َهْل أَنْتُم َراِســـُخوَن يف اِإلمْيَان. إِْمتَِحُنوا 

أَنُْفَســـُكم. أَال تَْعرِفُوَن أَنَّ املَِسيَح يَُسوَع ِفيُكم؟ إِالَّ إَِذا كُْنتُم َمرْفُوِضني! 

فأَرُْجو أَْن تَْعرِفُوا أَنَّنا نَْحُن لَْسنا َمرْفُوِضني!

، ال لَِنظَْهَر نَْحُن َمْقبُولنِي، بَْل ليَِك  ونَُصيلِّ إِىل ٱللِه يَكْ ال تَْفَعلُـــوا أَيَّ َرشّ

تَْفَعلُوا أَنْتُُم الَخرْي، ونَُكوَن نَْحُن كَأَنَّنا َمرْفُوُضون! فَِإنَّنا ال نَْســـتَِطيُع أَْن 

نَْفَعَل َشـــيْئًا ِضدَّ الَحّق، بَْل ألَْجِل الَحّق! أََجْل، إِنَّنا نَْفَرُح ِعْنَدما نَُكوُن 

نَْحُن ُضَعَفاء، وتَُكونُوَن أَنْتُم أَقِْويَاء. ِمْن أَْجِل هَذا أَيًْضا نَُصيلِّ ليَِك تَُكونُوا 

كَاِملنِي.

لْطَاِن  أَكْتُُب هَذا وأَنا َغائِب، لِئَالَّ أَُعاِملَُكم ِبَقَســـاَوٍة وأَنا َحاِرض، ِبالسُّ

يَّاُه الرَّّب، لِبُْنيَانُِكم ال لَِهْدِمُكـــم. وبَْعُد، أَيَُّها اإلِْخَوة،  الَّذي أَْعطَـــايِن إِ

ُعوا، وكُونُوا َعىل َرأٍْي َواِحد، وِعيُشوا  إِفْرَُحوا، َوٱْسَعوا إِىل الَكاَمل، وتََشجَّ

الِم يَُكوُن َمَعُكم! يف َسالم، وإِلُه املََحبَِّة والسَّ

يِسنَي يَُسلُِّموَن  َســـة. َجِميُع الِقدِّ َســـلُِّموا بَْعُضُكم َعىل بَْعٍض ِبُقبْلٍَة ُمَقدَّ

َعلَيُْكم. نِْعَمُة الرَّبِّ يَُسوَع املَِسيح، وَمَحبَُّة ٱلله، َوَرشِكَُة الرُّوِح الُقُدِس 

َمَعُكم أَْجَمِعني!

قَاَل الرَبُّ يَُسوع: «كاَن لِرَُجٍل ٱبَْنان. فَقاَل أَْصَغرُُهاَم ألَِبيه: يَا أيَب، أَْعِطِني 

ِتي ِمَن املرِيَاث. فََقَســـَم لَُهاَم ثَْرَوتَُه. َوبَْعـــَد أَيَّاٍم قَلِيلَة، َجَمَع اٱلبُْن  ِحصَّ

َد َمالَُه يف َحيَاِة  ِتِه، وَســـافََر إِىل بَلٍَد بَِعيد. َوُهَنـــاَك بَدَّ األَْصَغُر كُلَّ ِحصَّ

الطَّيْش. َولاَمَّ أَنَْفَق كُلَّ َيشء، َحَدثَْت يف ذلَِك البَلَِد َمَجاَعٌة َشِديَدة، فَبََدأَ 

يُِحسُّ ِبالَعَوز.

فََذَهَب َولََجأَ إِىل َواِحٍد ِمْن أَْهِل ذلَِك البَلَد، فَأَرَْســـلَُه إِىل ُحُقولِِه لرَِيَْعى 

الَخَناِزير. وَكاَن يَْشتَهي أَْن مَيْألَ َجْوفَُه ِمَن الَخرُّوِب الَّذي كَانَِت الَخَناِزيُر 

تَأْكُلُُه، َوال يُْعِطيِه ِمْنُه أََحد. فَرََجَع إِىل نَْفِسِه َوقَال: كَْم ِمَن األَُجرَاِء ِعْنَد 

أيَب، يَْفُضُل الُخبُْز َعْنُهم، َوأَنا هُهَنـــا أَْهلُِك ُجوًعا! أَقُوُم َوأَْميض إِىل أيَب 

اَمِء َوأََماَمَك. َوال أَْستَِحقُّ بَْعُد أَْن أُْدَعى  َوأَقُوُل لَُه: يَا أيَِب، َخِطئُْت إِىل السَّ

لََك ٱبًْنا. فَٱْجَعلِْني كَأََحِد أَُجرَائَِك! فََقاَم َوَجاَء إِىل أَِبيه.

َع فَأَلَْقى ِبَنْفِســـِه  وِفياَم كَاَن ال يَزَاُل بَِعيًدا، رَآُه أَبُوه، فَتََحنََّن َعلَيْه، َوأَْرسَ

اَمِء َوأََماَمَك.  َعىل ُعُنِقِه َوقَبَّلَُه طَِويالً. فَقاَل لَُه ٱبُْنُه: يَا أيَب، َخِطئُْت إِىل السَّ

َوال أَْستَِحقُّ بَْعُد أَْن أُْدَعى لََك ٱبًْنا... فَقاَل األَُب لَِعبيِدِه: أَْرسُِعوا َوأَْخرُِجوا 

الُحلََّة الَفاِخرََة َوأَلِْبُسوه، وٱْجَعلُوا يف يَِدِه َخامَتًا، ويف رِْجلَيِْه ِحَذاء، َوأْتُوا 

ْم! ألَنَّ ٱبِْنَي هَذا كَاَن َميْتًا فََعاش،  ِن وٱْذبَُحوه، َولَْنأْكُْل َونَتََنعَّ ِبالِعْجِل املَُسمَّ

ُمون. َوَضائًِعا فَُوِجد. َوبََدأُوا يَتََنعَّ
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قَاَل الرَبُّ يَُسوع: «كاَن لِرَُجٍل ٱبَْنان. فَقاَل أَْصَغرُُهاَم ألَِبيه: يَا أيَب، أَْعِطِني 

ِتي ِمَن املرِيَاث. فََقَســـَم لَُهاَم ثَْرَوتَُه. َوبَْعـــَد أَيَّاٍم قَلِيلَة، َجَمَع اٱلبُْن  ِحصَّ

َد َمالَُه يف َحيَاِة  ِتِه، وَســـافََر إِىل بَلٍَد بَِعيد. َوُهَنـــاَك بَدَّ األَْصَغُر كُلَّ ِحصَّ

الطَّيْش. َولاَمَّ أَنَْفَق كُلَّ َيشء، َحَدثَْت يف ذلَِك البَلَِد َمَجاَعٌة َشِديَدة، فَبََدأَ 

يُِحسُّ ِبالَعَوز.

فََذَهَب َولََجأَ إِىل َواِحٍد ِمْن أَْهِل ذلَِك البَلَد، فَأَرَْســـلَُه إِىل ُحُقولِِه لرَِيَْعى 

الَخَناِزير. وَكاَن يَْشتَهي أَْن مَيْألَ َجْوفَُه ِمَن الَخرُّوِب الَّذي كَانَِت الَخَناِزيُر 

تَأْكُلُُه، َوال يُْعِطيِه ِمْنُه أََحد. فَرََجَع إِىل نَْفِسِه َوقَال: كَْم ِمَن األَُجرَاِء ِعْنَد 

أيَب، يَْفُضُل الُخبُْز َعْنُهم، َوأَنا هُهَنـــا أَْهلُِك ُجوًعا! أَقُوُم َوأَْميض إِىل أيَب 

اَمِء َوأََماَمَك. َوال أَْستَِحقُّ بَْعُد أَْن أُْدَعى  َوأَقُوُل لَُه: يَا أيَِب، َخِطئُْت إِىل السَّ

لََك ٱبًْنا. فَٱْجَعلِْني كَأََحِد أَُجرَائَِك! فََقاَم َوَجاَء إِىل أَِبيه.

َع فَأَلَْقى ِبَنْفِســـِه  وِفياَم كَاَن ال يَزَاُل بَِعيًدا، رَآُه أَبُوه، فَتََحنََّن َعلَيْه، َوأَْرسَ

اَمِء َوأََماَمَك.  َعىل ُعُنِقِه َوقَبَّلَُه طَِويالً. فَقاَل لَُه ٱبُْنُه: يَا أيَب، َخِطئُْت إِىل السَّ

َوال أَْستَِحقُّ بَْعُد أَْن أُْدَعى لََك ٱبًْنا... فَقاَل األَُب لَِعبيِدِه: أَْرسُِعوا َوأَْخرُِجوا 

الُحلََّة الَفاِخرََة َوأَلِْبُسوه، وٱْجَعلُوا يف يَِدِه َخامَتًا، ويف رِْجلَيِْه ِحَذاء، َوأْتُوا 

ْم! ألَنَّ ٱبِْنَي هَذا كَاَن َميْتًا فََعاش،  ِن وٱْذبَُحوه، َولَْنأْكُْل َونَتََنعَّ ِبالِعْجِل املَُسمَّ

ُمون. َوَضائًِعا فَُوِجد. َوبََدأُوا يَتََنعَّ

وكاَن ٱبُْنُه األَكَْربُ يف الَحْقل. فَلاَمَّ َجاَء وٱقَْرتََب ِمَن البَيْت، َســـِمَع ِغَناًء 

َورَقًْصا. فََدعا َواِحًدا ِمَن الِغلاَْمِن َوَسأَلَُه: َما َعَىس أَْن يَُكوَن هَذا؟ فَقاَل 

ن، ألَنَُّه لَِقيَُه َسالاًِم. لَُه: َجاَء أَُخوك، فََذبََح أَبُوَك الِعْجَل املَُسمَّ

ُل إِلَيْه. فَأََجاَب وقَاَل ألَِبيه:  فََغِضَب َولَْم يُرِْد أَْن يَْدُخل. فََخَرَج أَبُوُه يَتََوسَّ

ِنني، َولَْم أَُخالِْف لََك يَْوًما أَْمرًا، َولَْم تُْعِطِني  َها أَنا أَْخُدُمَك كُلَّ هِذِه السِّ

َم َمَع أَْصِدقَـــايِئ. ولِكْن لاَمَّ َجاَء ٱبُْنَك هَذا الَّذي أَكََل  َمرًَّة َجْديًا، ألَتََنعَّ

ن! ثَْرَوتََك َمَع الزََّوايِن، َذبَْحَت لَُه الِعْجَل املَُسمَّ

فَقاَل لَُه أَبُوه: يَا َولَِدي، أَنَْت َمِعي يف كُلِّ ِحني، وَكُلُّ َما ُهَو ِيل ُهَو لََك.

ـــَم َونَْفَرح، ألَنَّ أََخاَك هَذا كاَن َميْتًا فََعاش،  ولِكْن كاَن يَْنبَِغي أَْن نَتََنعَّ

َوَضائًِعا فَُوِجد».



من أجل
كالمه الحّي لنا

للمسيح يسوع
التسبيح والبركات

قَاَل الرَبُّ يَُسوع: «كاَن لِرَُجٍل ٱبَْنان. فَقاَل أَْصَغرُُهاَم ألَِبيه: يَا أيَب، أَْعِطِني 

ِتي ِمَن املرِيَاث. فََقَســـَم لَُهاَم ثَْرَوتَُه. َوبَْعـــَد أَيَّاٍم قَلِيلَة، َجَمَع اٱلبُْن  ِحصَّ

َد َمالَُه يف َحيَاِة  ِتِه، وَســـافََر إِىل بَلٍَد بَِعيد. َوُهَنـــاَك بَدَّ األَْصَغُر كُلَّ ِحصَّ

الطَّيْش. َولاَمَّ أَنَْفَق كُلَّ َيشء، َحَدثَْت يف ذلَِك البَلَِد َمَجاَعٌة َشِديَدة، فَبََدأَ 

يُِحسُّ ِبالَعَوز.

فََذَهَب َولََجأَ إِىل َواِحٍد ِمْن أَْهِل ذلَِك البَلَد، فَأَرَْســـلَُه إِىل ُحُقولِِه لرَِيَْعى 

الَخَناِزير. وَكاَن يَْشتَهي أَْن مَيْألَ َجْوفَُه ِمَن الَخرُّوِب الَّذي كَانَِت الَخَناِزيُر 

تَأْكُلُُه، َوال يُْعِطيِه ِمْنُه أََحد. فَرََجَع إِىل نَْفِسِه َوقَال: كَْم ِمَن األَُجرَاِء ِعْنَد 

أيَب، يَْفُضُل الُخبُْز َعْنُهم، َوأَنا هُهَنـــا أَْهلُِك ُجوًعا! أَقُوُم َوأَْميض إِىل أيَب 

اَمِء َوأََماَمَك. َوال أَْستَِحقُّ بَْعُد أَْن أُْدَعى  َوأَقُوُل لَُه: يَا أيَِب، َخِطئُْت إِىل السَّ

لََك ٱبًْنا. فَٱْجَعلِْني كَأََحِد أَُجرَائَِك! فََقاَم َوَجاَء إِىل أَِبيه.

َع فَأَلَْقى ِبَنْفِســـِه  وِفياَم كَاَن ال يَزَاُل بَِعيًدا، رَآُه أَبُوه، فَتََحنََّن َعلَيْه، َوأَْرسَ

اَمِء َوأََماَمَك.  َعىل ُعُنِقِه َوقَبَّلَُه طَِويالً. فَقاَل لَُه ٱبُْنُه: يَا أيَب، َخِطئُْت إِىل السَّ

َوال أَْستَِحقُّ بَْعُد أَْن أُْدَعى لََك ٱبًْنا... فَقاَل األَُب لَِعبيِدِه: أَْرسُِعوا َوأَْخرُِجوا 

الُحلََّة الَفاِخرََة َوأَلِْبُسوه، وٱْجَعلُوا يف يَِدِه َخامَتًا، ويف رِْجلَيِْه ِحَذاء، َوأْتُوا 

ْم! ألَنَّ ٱبِْنَي هَذا كَاَن َميْتًا فََعاش،  ِن وٱْذبَُحوه، َولَْنأْكُْل َونَتََنعَّ ِبالِعْجِل املَُسمَّ

ُمون. َوَضائًِعا فَُوِجد. َوبََدأُوا يَتََنعَّ

وكاَن ٱبُْنُه األَكَْربُ يف الَحْقل. فَلاَمَّ َجاَء وٱقَْرتََب ِمَن البَيْت، َســـِمَع ِغَناًء 

َورَقًْصا. فََدعا َواِحًدا ِمَن الِغلاَْمِن َوَسأَلَُه: َما َعَىس أَْن يَُكوَن هَذا؟ فَقاَل 

ن، ألَنَُّه لَِقيَُه َسالاًِم. لَُه: َجاَء أَُخوك، فََذبََح أَبُوَك الِعْجَل املَُسمَّ

ُل إِلَيْه. فَأََجاَب وقَاَل ألَِبيه:  فََغِضَب َولَْم يُرِْد أَْن يَْدُخل. فََخَرَج أَبُوُه يَتََوسَّ

ِنني، َولَْم أَُخالِْف لََك يَْوًما أَْمرًا، َولَْم تُْعِطِني  َها أَنا أَْخُدُمَك كُلَّ هِذِه السِّ

َم َمَع أَْصِدقَـــايِئ. ولِكْن لاَمَّ َجاَء ٱبُْنَك هَذا الَّذي أَكََل  َمرًَّة َجْديًا، ألَتََنعَّ

ن! ثَْرَوتََك َمَع الزََّوايِن، َذبَْحَت لَُه الِعْجَل املَُسمَّ

فَقاَل لَُه أَبُوه: يَا َولَِدي، أَنَْت َمِعي يف كُلِّ ِحني، وَكُلُّ َما ُهَو ِيل ُهَو لََك.

ـــَم َونَْفَرح، ألَنَّ أََخاَك هَذا كاَن َميْتًا فََعاش،  ولِكْن كاَن يَْنبَِغي أَْن نَتََنعَّ

َوَضائًِعا فَُوِجد».



كلمة روحّية

أفراهات الحكيم الفارسي

كان ا�بـــن ا�صغر يعيش كملك، لديه كّل ما يحتـــاج إليه من أكٍل وماٍل 
وجاه. ولكّنه لم يدرك هذه الحقيقة. والسبب؟ �نّه اعتاد على ما يعيش 
فيه، وبالتالي خســـر روح التلّذذ لعطايا ا� له. متى تنّبه إلى الَنعيم الذي 

كان يعيش فيه؟ عندما فقد كل شيء وعاش في الفراغ!

اليوم، نعيش كّلنا هذا ا�ختبار ”غصًبا عّنا“ ال بطريقٍة إراديّة ...
اليوم، ولو لفترٍة موقّتة، قد خسرنا المجرى الطبيعّي لحياتنا!

إنّها دعوة لنا اليوم، لنجّدد روح ا�ندهاش أمام عطايا ا� لنا في حياتنا

- العطّيـــة ا�ولى هـــي ا´خر. كم من مّرة فّكرنا بشـــكٍل أنانـــيٍّ بعيًدا عن 
مصلحة ا´خر القريب أو الضعيف أو المختلف. واليوم، هل نســـعى إلى 

المحافظة على حياته؟

- العطّية الثانية هي التعبير عن مشـــاعرنا. كم من مّرة اســـتغّلينا هذه 
العطّية بعيًدا عن المعنى الحقيقّي للحب. واليوم، هل نســـعى أن نعّبر 

بكافة الطرق لمن ُنِحب حقيقًة؟

- العطّية الثالثة هـــي الوقت. كم من الوقت بّددنـــاه بالطيش وابتعدنا 
عن المعنـــى الحقيقّي للحياة. واليـــوم، هل يدعونا فيـــض الوقت  إلى 

التفكير بالمعنى الحقيقّي لحياتنا؟

من ا�ساســـّي أن نعرف أن ا� ال يريد الشّر لنا. وا�كيد أن ا� ليس وراء 
هذا ا�ختبـــار الذي نعيشـــه اليوم، ولكّننـــا قادرون أن نســـتفيد من هذا 
ا�ختبـــار وأن نفّكر ونصّلي ونفحص ضميرنا: هـــل فقدنا معنى الحقيقّي 
لحياتنا وتلّهينا بالقشـــور؟ هل نســـير مع المسيح في تفاصيل حياتنا أم 

أبقيناه فقط في كنائسنا؟



القراءة الروحّية

أفراهات الحكيم الفارسي

       ِعنَدما تُصّيل، إرفْع قلبََك إىل فوق، واخِفْض نَظرََك إىل أسفل، واْدُخْل إىل 

امء. إنسانَِك الباِطِنّي، َوَصلِّ يف الَخفاِء ألبيَك الذي يف السَّ

الُة َمقبولَةٌ  ِعْنَدما تَْجلـُـــُب  ـــالُة واِجٌب وأْعاملُها َجميلٌة. والصَّ        الصَّ

الرَّاَحة. تـُْستَجاُب ِهَي ِعندما تَْشُمُل الُغفران. َمْحبوبَةٌ  ِهَي إذ تَْخلو ِمْن كُلِّ 

ِغّش. قِويَّة ٌ ِهَي إذ تَْسُكُن فيها قُدرَُة الله. 

      إْسَمعِ الَكلَمَة التي قالها الرَّسول: "لو كُّنا نَديُن أنُفَسنا، ملَّا كُّنا نُدان" (١

قور١١/ ٣١). ِدْن نَفَسَك عىل األموِر التي أقوُل لََك: إذا َحَدَث لَك أْن سافَرَْت 

ِة الَحّر، َوذَهبَْت إىل أَحِد اإلخَوِة تَقوُل لَُه:  يف طريٍق بَعيد، فََعِطْشـــَت ِمْن ِشدَّ

الة. َســـأصّيل ثُّم آيت  أرِْحني ِمْن َصليِب الَعطَش. فأجابََك: أآلن َوقُت الصَّ

إليَك. قَبَل أْن يُنهَي َصالتَُه تكوُن قْد ُمتَّ ِمن الَعطَش. ما األفَضُل يف نَظرَِك؟ 

الة، أْم أْن يَرفََع َعْنَك َعذاَب الَعطش؟ أْن يَذَهَب إىل الصَّ

       هـــذا َمْعنى ما كتبتُُه لََك، يا عزيزي، أْن يَْعَمَل اإلنســـاُن راَحَة اللِه 

الُة َجميلة. ما قُلتُُه ال  وإراَدتَُه. َوَعَمُل إرادِة اللِه َصالة. هكذا تبْـــدو الصَّ

، كام قاَل  الة، بَْل يَكوُن لََك حاِفزًا عليها. وال مَتَلَّ يَِجُب أْن يُبِْعَدَك َعِن الصَّ

َربُّنا: "َصلّوا وال مَتَلّوا"(لو ٨/ ١). كُْن يَِقظًا. أُنُفْض َعْنَك الَكَسَل والتقاُعَس 

والَوىن. إْسَهْر يف اللّيِل ويف الّنهاِر وال تُخِمْد نَشاطََك.



صالة الختام
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نسير

إقبَْل اللُّهمَّ صالتَنا، كام قبلَت توبَة االبِن الخاِطئ. أِعْدنا 

ِمْن ضالِل الَخطيئِة إىل نعَمِة الَحّق. إشِف َمرضانا. أْحِي 

لنا إىل مرياِث ملكوتَِك األبَديِّ يف رُفقِة الَعذراِء  َموتانا. وأهِّ

وس  الُقدُّ وروَحَك  ُمخلَّصنا  وابَنَك  فنشُكرََك  يسني،  والِقدِّ

ُمحيينا، إىل األبد. آمني.


