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  سباعية صالة الروح القدس مع البابا فرنسيس

 
 

 مقدمة 
: إنه محبة للكنيسة ولكل فرد مسيحيلروح القدس يشكل القوة الحيوية ايقول البابا فرنسيس إن 

اهلل التي تجعل من قلبنا مسكًنا له ويدخل في شركة معنا. فالروح القدس يقيم معنا دائًما، ويسكن 
(، إنه هدية من اهلل 01، 4إن الروح القدس هو عطية اهلل بامتياز )راجع يوحنا  فينا، في قلوبنا.

 عديدة. تحدد الكنيسة سبع مواهب، وهو عدٌد رمزيٌّ يشيروهو ينقل بدوره لمن يقبله مواهب روحية 
إلى الملء والكمال، إنها المواهب التي نتعلمها خالل االستعداد لسّر التثبيت والتي نلتمسها في 

الحكمة والفهم، المشورة والقوة، العلم والتقوى ومخافة  صالة "استمداد مواهب الروح القدس" وهي:
 اهلل.

مواهب الروح القدس لمدة سبعة أيام قبل عيد العنصرة وتأمل في لة صالة هذا الكتيب هو محاو 
ضمن رتبة صالة تحوي على مزمور؛ قراءة من الكتاب المقدس؛ تأمل للبابا فرنسيس؛ صلوات 

شوق الدائم ونصلي للروح كي يضرم قلبنا بالبكل موهبة فلنهيئ قلوبنا متأملين  وطلبات وتراتيل.
 ية ونعيش عنصرة حقة برفقة مريم العذراء ُأِمنا والرسل األطهار.لعيش نعم المواهب الروح

 
 صالة افتتاحية

يا يسوع، يا من أفاض روحه القدوس من علو صليبه، يا ِهبة اآلب الذي هو ابونا. امأل 
حياتنا من روحك، لنسير صوب تحقيق المحبة الكاملة في شركة مستمرة معك، مجسدين صورة 

 االنسان. لك المجد إلى األبد.الثالوث في عالقتنا مع 
أيها الروح القدس، يا نبع الحنان والغفران، احفظنا بحنانك وامنحنا القوة والمشورة، والفهم  

والحكمة ومخافة الرب، وازرع فينا االيمان والرجاء والمحبة، لنسير بأرجل ثابتة وعقل حكيم وقلب 
ر ة والسهر والصوم، بالعفا  والصبمحب بثبات عظيم في الشدائد، متجاوزين المشقات بالصال

 واللط ، بقول كلمة الحق.
إننا نعتر  بضعفنا، وكلنا رجاء أننا بك نحصل على قوة وقدرة. أعنا لنعيش حياتنا هذه 
بالفرح الدائم، نحن الذين ال شيء لنا، ونملك كل شيء. فيتحقق الملكوت، حيث نجسد بفرح وتهليل، 

 قدس إلى األبد.معترفين باآلب واالبن والروح ال
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 اليوم األول 

 موهبة الحكمة

 
 ترتيلة

 صالة سليمان الحكيم لنيل الحكمة صالة افتتاحية:
ِتك   شيء   ُكل   صانع يا الر حم ة ر ب   ويا اآلباءِ  ِإله   يا ن   بك ِلم   ي سود   ِلك ي ِحك م ِتك  بِ  اإِلْنسانِ  وُمك و 
الِئق   ن عت ها الَّتي الخ   الِحكمة   ِلي   ه بْ  .النًّْفس قامةِ ِبْاستِ  الُحْكم   وُيجِري   والبرّ  ِبالق داسةِ  العال م   وي سوس   .ص 
ِتك  أ   وْابنُ  ع بُدك   أ نا فِإن ي .أ ْبناِئك   ب ين ِمن ت نُبْذني وال ع رِشك   ِإلى م ع ك   الجاِلس ة   عي ٌ  ِإْنسانٌ  م   ض 
ياة ق صيرُ  دٌ  الب ش رِ  ب ني في كان   فل و. والشَّرائع ِللق ضاءِ  اإِلدراكِ  ق ليلُ  الح   الِحكم ةُ  مع ه ت ُكنْ  ولم كاِمل أ ح 
ِلًكا ِلش عِبك   أ نت   ْاخت رت ني قدِ . ش يًئا ُيحس بُ  فال ِمنك   الَّتي  أ بِني   أ ن ت نيدوأ ر  قاِضًيا اِتك  وب ن وأل بناِئك   م 

ب ل في ه يك الً  بت   الَّتي الم دين ةِ  في وم ذب ًحا ُقدِسك   ج  يم ت ك   فيها ن ص  يم ةِ  ثالِ مِ  على خ   الَّتي الُمق دَّسةِ  الخ 
 وهي العال م نعت  ص   حين   حاِضرة كان ت والَّتي ِبأ عماِلك   الع ليمة   الِحكمة   م عك   ِإنَّ . الب ْدء ُمنذُ  هي أت ها
س بِ  والُمست قيمُ  ع ين يك   في الم رِضي   ما عاِرفةٌ   هاوْابع ث الُمق دَّسة مواتِ السَّ  ِمن   فأ رِسْلها. و صاياك   ِبح 
 ُكلَّ  وت فه مُ  ت عل مُ  هافِإنَّ . ل د يك   الم رِضيّ  ما وأ عل م   معي وت ِجدَّ  جاِنبي ِإلى ت ِق    ِلك ي م جِدك   ع رشِ  ِمن

ء قْ  أ ْعمالي فُتصِبحُ . ت ْحميني وِبم جِدها ف طيًنا ُمرِشًدا أ ْفعالي في لي فت كونُ  شي   ِلش عِبك   وأ حُكمُ  بولةً م 
 أل نَّ  الرَّّب؟ ُيريدُ  ما و ري تص   الَّذي م نِ  أ و اهلل ق ضاء ي عل مُ  إنسان   فأ ي  . أبي ِلع رشِ  أ ْهالً  وأ كونُ  ِبالع دل
نا ُمترد دة الب ش رِ  أ ْفكار   واِطر  ة غ يرُ  وخ  س د   فإنَّ  .راِسخ  يم ة   سالنَّفْ  ُيث ق لُ  الفاِسد   الج   ِعبءٌ  الّتراِبيَّة   والخ 
ْهدِ  ون حنُ . الُهموم الك ثيرِ  ِللع قلِ   في فما أ يدينا ب ين   ما إلى ن هت دي وِبالك د   األ رض على ِبما ن ت ك ه نُ  ِبالج 

ِلم   الَّذي وم نِ  ْاكت ش ف ه؟ الَّذي م نِ  السمواتِ   ُروح ك   الُعلى ِمن   لْ وترسِ  الِحكم ة ُتؤتِ  لم لو بم شيئ ِتك   ع 
م ت هكذا الُقد وس؟  ."الخ الص نالوا م ةِ وِبالِحك ُيرضيك   ما النَّاُس  وت ع لَّم   األ رض على الَّذين   ُسُبلُ  ُقو 

 
 111 مزمور
ماعة وفي الُمست قيمين   م جِلسِ  في، ق ْلبي ِبُكل   الرَّبَّ  أ حم دُ   .الج 
 .ي ْهواها م ن ُكل فيها ي بح ثُ ، ع ظيمة الرَّب   أ ْعمالُ 
 .لألبد ي دومُ  وِبر ه، وج الل ب هاءٌ  ُصنُعه
 .ر حيم رؤو ٌ َ   الرَّب  ، ِذكًرا ِلع جائِبه أ قام  

ْهد ه الدَّهرِ  مدى ذ ك ر  ، ط عاًما ي تَّقون ه الَّذين   أ ْعطى  .ع 
 .اأُلم م ميراث   فأْعطاه، أ ْعماِله قوَّة   ِلش عِبه أ ظه ر  

قّ  ِبرٌّ   كُلها أ مينةٌ  أ واِمُره، ي د يه أ ْعمالُ  وح 
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ق م قِضيَّةٌ ، ولألبد الدَّْهرِ  م دى ثاِبت ةٌ   .وااْلسِتقامة ِبالح 
 .ِبع هِده لألبدِ  أ وصى، ِلش عِبه الِفداء   أ رس ل  
 .ر هيب ُقد وٌس  ِاسُمه
 .ِبها ي عم لون   ِلم ن الِفطن ةِ  ُحسنُ ، الرَّبّ  م خاف ةُ  الِحكم ةِ  ر أُس 

ُته  .ت دوم لألبدِ  ت سِبح 
 صمت

 
  الحكمةقراءة من سفر 
   أ حب بُتها الَّتي وهي .ِللفاِئد ة شيء ُكل وُتد ّبر أ قصاه ِإلى العال مِ  أ ْقصى ِمن ِبقّوة   ت مت د   الحكمة

داث تي ُمنذ والت م سُتها  الك ريم   أ صل ها ظِهرُ نُ  .عاِشًقا ِلجماِلها وِصرتُ  ع روساً  لي أّتِخذ ها أ ن وس ع يتُ  ح 
ياةِ  في باشِتراِكها م يع س ي دُ  أ حب ها وقد اهلل ح  ي رةُ  اهللِ  ِعْلمِ  على ُمطَِّلع ة   فهي. الج   ِإذا .ألعماِله والُمت خ 

ء ُكلَّ  ت عقلُ  الَّتي الِحكم ة من   أ ْغنى ش يءً  فأ ي   فيه م ْرغوباً  ِمْلًكا الِغنى كان   ن ؟شي   الِفطن ةُ  كان تِ  واِ 
ذا الكائنات؟ ه ند سةِ  في ِمنها أ مه رُ  فم ن ت عم ل الَّتي هي دٌ  كان   وا   الف ضائل هي أ ْتعاُبهاف الِبرً  ُيِحب   أ ح 
ذا. ِمنها أْنف عُ  الحياةِ  في ِللنَّاسِ  ش يء   ال ال تي والشَّجاعة والِبرَّ  والِفطن ة   الق ناعة   ُتع ّلم نَّهاأل   دٌ  كان   وا   أ ح 

َ  ص   وُتحِسنُ  ِبالُمست قب ل وت ت ك هَّنُ  الماضي ت عِر  فهي   واِسع ة ِخبر ة في ي رغ بُ  لَّ  الِحك مِ  و  األ لغاز وح 
واِرقِ  ِباآلياتِ  وت عل مُ  . الحكمة عنِ  لُملوكُ ا ي ست غني ال. واأل زِمنة األ وقاتِ  وِبت عاُقبِ  حدوثها ق بل   والخ 
ياتي ق رينةً  أّتِخذ ها أ ن ع ز متُ  ِلذلك ير ُمشيرةً  لي ت كونُ  ِبأّنها ِعْلًما ِلح   .والغ مّ  الُهموم في د د ةً وُمش   ِللخ 

 في الِفكرِ  اقب  ث وي ِجدون ني. سِني ِصغ رِ  مع الّشيوخِ  ل دى وك رامةٌ  الُجموع ِعند   م جدٌ  ِبها لي في كونُ 
بون   الُحْكم إجراءِ  ذا. الُمقت ِدرينِ  أ مام   بي ُويعج  ذا ي نت ِظرونني صم تّ  واِ   أ ف ضت وا  ذا صغونيُ  ت كل متُ  واِ 
ل  ُ  الُخلود ِبها وأ نالُ . أ ْفوا ِههم على أ يدي هم ي ضعون   الك الم في بًَّدا ِذْكًرا ْعديب   الَّذين   ِعند   وُأخ   أ حُكمُ . مؤ 

عُ  الّشعوب   م في وأ ظه رُ  في خافون م ْرهوبون   ُملوكٌ  بي ي سمعُ . اأُلم م ِلي وت خض   وفي صاِلًحا عِ الج 
ذا. شجاًعا الح ربِ  لتُ  واِ  ِتها في ل يس   ألّنه جاِنِبها ِإلى ْاست ر حتُ  ب يتي د خ  ياةِ  في وال رارةم   ُمعاش ر   الح 
 . وف ر ح ُسرور بل غ مٌّ  مع ها

 
 ترتيلة
 للبابا فرنسيس  تأمل

الكتاب المقدس أنه عند تتويج سليمان ملًكا على إسرائيل، سأل اهلل أن يمنحه نعمة يخبرنا 
الحكمة. إنها نعمة القدرة على رؤية كل شيء بعيني اهلل. إنها ببساطة رؤية العالم والحاالت 
والمشاكل وكل شيء بعيني اهلل. وهذه هي الحكمة. أحياًنا نرى األشياء كما نريد وبحسب الحالة 
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نما هذا ليس من خالل عيني اهلل. ألن الحكمة هي التي ي عيشها قلبنا: بحب أو كراهية، بحسد... وا 
 عمل الروح القدس فينا لنرى كّل شيء بعيني اهلل!

تأتي هذه العطية من العالقة الحميمة مع اهلل، من عالقة األبناء مع اآلب. وعندما تقوم هذه 
حكمة. عندما نكون في شركة مع الرب يتجّلى الروح العالقة يمنحنا عندها الروح القدس موهبة ال

القدس في قلبنا ويجعله يشعر بدفئه ومحبته. إن الروح القدس يجعل المسيحّي "حكيًما". ولكن ليس 
نما بمعنى أنه "يعر " اهلل، يعر  كي  يتصّر   بمعنى أن لديه جواًبا لكل شيء ويعر  كل شيء وا 

 والحكمة التي يمنحها اهلل لقلوبنا. وبهذا المعنى يمكن القول أن اهلل ويعر  أن يمّيز ما هو من اهلل،
اإلنسان الحكيم يحمل في قلبه نكهة اهلل. كم تحتاج جماعاتنا لمسيحيين بهذا الشكل! كل شيء 
فيهم يتحدث عن اهلل ويصبح عالمة جميلة وحية لحضوره ومحبته. وهذا أمر ال يمكننا ارتجاله أو 

 يمنحها اهلل للذين يطيعون الروح القدس. منحه ألنفسنا: إنه عطية
نحن نحمل الروح القدس في داخلنا وفي قلبنا، يمكننا أن نصغي إليه كما ويمكننا أيًضا أن 
نتجاهله. إن أصغينا له سيعلمنا طريق الحكمة هذه وسيمنحنا حكمة أن نرى بعيني اهلل، ونسمع 

س الحكمة التي يمنحنا إياها الروح القد بأذنيه ونحب بقلبه، ونحكم على األمور بحكمه. هذه هي
 وبإمكاننا جميًعا أن ننالها، يكفي أن نطلبها من الروح القدس. 

هدّية من الروح القدس وليست شيًئا يمكننا تعل مه، لذلك علينا أن نطلب من  موهبة الحكمة هي
الرب أن يمنحنا الروح القدس ونعمة الحكمة، حكمة اهلل التي تعلمنا أن نرى بعينيه ونسمع بأذنيه 
 اونتكلم بكلماته. فلنسر قدًما بهذه الحكمة ولنبني العائلة والكنيسة فنتقدس جميعنا! لنطلب اليوم إذً 

 نعمة الحكمة، لنطلبها من العذراء، كرسّي الحكمة، وهي ستمنحنا إياها!
  

 صمت 
 : لنصلي كلنا مرتلين: أرسل روحك أيها المسيح فيتجدد وجه األرضطلبات
ريرك قداسة البابا وغبطة أبينا البطنصّلي من أجِل الكنيسة الُمق دَّسة، والمسؤولين فيها،  -

، ك ي يتكلَّموا ِبِلسانِ  وجميع  ِة والرَّحمة، ف ي تف هَّموا المحبَّ الحكمة و  األساِقف ة والك ه ن ة والُمك رَّسين 
ّق، نسألك يا ر ب  .أبناء  ر عاياُهم، وُيفِهموُهم الحياة  المسيحيَّة بالعمِل والح 

ك القّدوس، روح  الح  أِفض عل   - ، ن عُبد ك  ونش ، فنعرف ك أّيها الحقيقة الثابتة،كمةينا روح  هد  لك 
 .ونمّجد  أسم ك في العالِم كل ه، نسألك يا رب

، ف ن ست نير   ِحكم ِتك، ِمن فينا ُأسُكب - ، ون ت قرَّب   بك   ِبح سبِ  ِلن حيا أعم ق، ِبش كل   ون عِرف ك منك 
،  .رب يا نسألك   م شيئت ك، م شيئتُنا ف ُتطاب قٌ  ت عاليِمك 
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غينة  و  ِخيانة   كل   ع ن ف ن علو به، ونتمسَّك الحقَّ  فن عر    عل ينا، روِحك ِمن أ ِفض -  وِكبرياء ض 
 ب عِضنا مع ت فاِهمين  ومُ  الب عض، ب عِضنا إلى ُمست معين والت ساُمح، المحبَّةِ  د رب   سالكين   وِغيرة،

 .رب يا نسألكفنكون ودعاء كالحمام وحكماء كالحيات،  الب عض،

 
 جماعية صالة

 .القدس وأرسل من السماء شعاع نورك هلّم أيها الّروح
 .هلّم يا أبا المساكين، هلّم يا معطي المواهب، هلّم يا ضياء القلوب

 .أّيها المعّزي الجليل، يا ساكن القلوب العذب، أيتها االستراحة اللذيذة
 .أنت في التعب راحة وفي الحّر اعتدال وفي البكاء تعزية

ب مؤمنيك، ألّنه بدون قدرتك ال شيء في اإلنسان وال شيء أّيها النور الطوباوي، إمأل باطن قلو 
 .طاهر

 .طّهر ما كان دنسًا، أسق  ما كان يابسًا، إشِ  ما كان معلوالً 
 .لّين ما كان صلبًا، أضرم ما كان باردًا، دّبر ما كان حائداً 

الص، الخأعط  مؤمنيك المّتكلين عليك المواهب السبع، إمنحهم ثواب الفضيلة، هب لهم غاية 
 أعطهم السرور األبدي، آمين.

 
 ترتيلة
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 اليوم الثاني
 موهبة الفهم

 
 ترتيلة

 صالة افتتاحية
أيها الروح القدس، البارقليط، المعّزي، الناطق باألنبياء والّرسل، واهب المواهب ومقّدس 

وح الحّق ر  أيها اإلله الصالح والمحيي، ينبوع الصالح، أنت األسرار، غافر اآلثام وصانع اآليات،
بك ُيعر ُ  اآلب  ...والحكمة والفهم والمشورة والمعرفة، روح القّوة والتقوى والمخافة والعبادة الحسنة
ُد لك معهما سجودًا حّقًا، إذ أنت المساوي لهما بالجوهر، ك في هذا نتضّرع إلي ويؤم ُن باالبن وُيسج 

ي نحيا حكمة تعليمك وتزّيننا بغنى عطاياك، لكالعيد المجيد، لتجّدد فينا مواهبك اإللهّية وتمألنا من 
 بك حياة مسيحّية صالحة، ممّجدين الثالوث األقدس، إلى األبد، آمين.

 
 111مزمور 

دَّثتُ  بت ني ِبطرقي ح  ل ْمني ف ِرائضك   فأج   .ع 
 .ع جاِئِبك   في فأتأمَّل   أ واِمِرك   ط ريق   ف ه ْمني 

ل ْمني  .الن هاية ِإلى فأ حف ظ ه ف راِئِضك   ط ريق   ر ب   يا ع 
 .ق ْلبي ِبُكل   وأ حف ظ ها ش ريع ت ك   فأ ْرعى ف ه ْمني 

ُتك   ر ب   ياَِ  لألبدِ   .ثاِبت ة السَّماء   في ك ِلم 
 .قاِئمة فهي األ رض   ثبَّتَّ  قد. أ مان ُتك   ف جيل جيل   ِإلى
 ل ك   ع بدٌ  ش يءً  ُكلَّ  أل نَّ  ش يء ُكل   الي ومِ  ِإلى ي قومُ  ِبأ ْحكاِمك   
 .ش هاد ت ك   فأ عِر    أ فِهْمني ع بُدك   أ نا
 .ش ريع ت ك   خال فوا قد فِإنَّهم ر بّ  يا الع م لِ  أ وانُ  آن  

 .واإِلْبريز الذَّه بِ  ِمن   أ كث ر   و صاياك   أ حب بتُ  ِلذلك
بتُ  ولذلك ميع   ْاست صو    .ك ِذب س بيلِ  ُكلَّ  وأ بغ ضتُ  أ واِمِرك   ج 

 آمين .ن ْفسي ر ع تها ِلذلك ع جيبة ش هاد ُتك  
 

 صمت
 قراءة من نبوءة زكريا

ع   ؟ أ نت   اماذ": لي وقال  . ن وِمه ِمن يوق ظ كر ُجل   وأ يق ظ ني م عي الُمت ك ل مُ  الم الكُ  ور ج  : فُقلتُ  راء 
نارة   فِإذا ن ظ رُت، ِإن ي" زَّاُنها ذ ه ب، كُلها ِبم   ِللس ُرجِ  أ لِسن ة   س بع ةُ و  ُسُرج   س بع ةُ  وعل يها رأِسها، على وخ 
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يتون تان، ِمنها وِبالُقربِ . رأِسها على الَّتي زَّانِ  ي مينِ  عن ِإْحداهما ز   وت ك لَّمتُ . "ي ساِره نع واألْخرى الخ 
 ما ت عل مُ  الأ  ": لي قال  و  معي الُمت ك ل مُ  الم الكُ  فأ جاب   "س ي دي؟ يا هذه، ما": معي الُمت ك ل مِ  ِللم الكِ  وُقلتُ 
 وال بالُقدرةِ  ال: قائالً  ل  ُزربَّاب   ِإلى الرَّب   ك ِلم ةُ  هذه": قاِئالً  وك لَّم ني فأ جاب  . "س ي دي يا ال": فُقلت "هذه؟
ب لُ  أ ي ها أ نت   ما. الُقوَّات ر بُ  قال   ِبروحي، بل بالُقوَّة، ربَّاب ل   أ مام   الع ظيم؟ الج  َُ . س ْهالً  صِبحُ تُ  ز 

ر   وسُيخِرجُ  ج  ُربَّاب ل   ي دا: ائالً ق ِإل يَّ  الرَّب   ك ِلم ةُ  وكان ت". عل يه ِنعم ةٌ  ِنعم ة: فُيهت   الزَّاِوي ة، ح   قد ز 
ل ني الُقوَّات ر بَّ  أ نَّ  فت عل مُ  ستُِتمَّاِنه، في داه الب يت، هذا أ سَّستا  .ِإل يكم أ رس 

 
 ترتيلة
 للبابا فرنسيس تأمل

توّلد في المسيحي القدرة على  هي نعمة وحده الروح القدس قادر على منحها وهيموهبة الفهم 
 .الذهاب أبعد من المظهر الخارجي للحقيقة ليفحص أعماق فكر اهلل ومخططه الخالصي

أي ما  –إلى أهل كورنتوس يص  القديس بولس الرسول تأثير هذه الموهبة  ةرسالالفي 
ط ر  على ق ْلِب " :ويقول -تفعله هذه الموهبة في فهمنا نحن  ْيٌن وال س ِمع ت ِبه ُأُذٌن وال خ  ما لم ت ر ُه ع 

وح (. هذا ال يعني 01 -9، 2كور  1) "ب ش ر، ذلًك ما أ عدَّه اهلُل ِللَّذين  ُيِحب ون ه. فل نا ك ش ف ه اهلُل ِبالر 
ذا يبقى اهلل: كل هطبًعا أّن المسيحي يمكنه أن يفهم كل شيء وبأّن لديه معرفة كاملة لمخططات 

في إنتظار أن يظهر بكل وضوحه عندما سنقوم في حضرة اهلل ونصبح كياًنا واحًدا معه. ولكن كما 
 .الداخل ءةرافالفهم يسمح بق تقترح علينا كلمة الفهم عينها بحسب اللغة الالتينية،

فهم بعض أن يهذه الموهبة تمّكننا من فهم األمور كما فهمها اهلل، بفهم اهلل. يمكن للمرء 
ا هاألوضاع من خالل الفهم البشري بحذر، وهذا أمر حسن. لكّن فهم األمور في العمق، كما يفهم

اهلل، هذا هو تأثير هذه الهبة. لقد شاء يسوع أن يرسل لنا الروح القدس لكي تكون لنا هذه الموهبة، 
رب لنا هدية جميلة قّدمها ال كي نتمكن جميعنا من فهم األمور، كما فهمها اهلل، أي بفهم اهلل. إنها

جميعا. إنها الموهبة التي يدخلنا الروح القدس بواسطتها في عالقة حميمة مع اهلل ويجعلنا نشاركه 
  .في مخطط الحّب الذي يقيمه معنا

ي مرتبطة ارتباًطا وثيًقا باإليمان. فعندما يسكن الروح القدس في قلبنا وينير هموهبة ال هذه
ا ننمو يوًما فيوًما في فهم ما قاله الّرّب وفعله. لقد قال يسوع نفسه لتالميذه: عقلنا، يجعلنا عنده

سأرسل لكم الروح القدس وهو سُيفهمكم كل األمور التي عّلمتكم إّياها. فهم تعاليم المسيح، فهم 
 اكلماته، فهم اإلنجيل، فهم كلمة اهلل. يمكن للمرء أن يقرأ اإلنجيل ويفهم شيئا ما، لكن إذا قرأن

وهذه هي هبة كبيرة، علينا أن  .عمق كلمات اهلل اإلنجيل بهبة الروح القدس هذه يمكننا أن نفهم
 .هبنا يا رب، موهبة الفهم .نبتهلها جميًعا، علينا أن نبتهلها مًعا
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: هناك حدث في إنجيل القديس لوقا يعّبر جّيًدا عن عمق وقوة هذه الموهبة. يقول الحبر األعظم
موت يسوع على الصليب ودفنه، إذا باثنين من تالميذه الخائبين والمحبطين،  بعد أن شهدا على

يتركان أورشليم ويعودان إلى قريتهما واسمها عّماوس. وبينما هما سائرين ِإذا يسوعُ القائم من الموت 
اليأس. و قد د نا ِمنُهما وأ خذ  يحّدثهما، ولكّن أعينهما لم تكن قادرة على التعر  إليه إذ حجبها الحزن 

كان يسوع يسير معهما لكنهما كانا حزين ين، يائس ين ولم يعرفاه. لكن عندما شرح الّرّب لهما الكتب 
ليفهما بأنه كان عليه أن يتألم ويموت ليقوم من بعدها، انفتحت أعينهما واتّقد الرجاء مجدًدا في 

 (.22 -01، 24قلبيهما )راجع لوقا 
إنه يفتح ذهننا، كي نفهم بشكل أفضل، كي  :الروح القدس معنا : هذا ما يفعلهيختم البابا بالقول

إّن موهبة الفهم بالغة األهمية  .نفهم أمور اهلل، واألمور البشرية، ومختل  األوضاع وكل شيء
كما فهم هو  -بالنسبة لحياتنا المسيحية. لنطلب من الّرّب أن يمنحنا جميًعا هذه الهبة، كي نفهم 

 .بل كل شيء كلمة اهلل في اإلنجيلوكي نفهم قاألحداث التي تحصل،  –
 

 صمت
 لنصلي كلنا مرتلين: أرسل روحك أيها المسيح فيتجدد وجه األرض: طلبات
نصلي يا رب من أجل بلدنا وكل البلدان، لكي يعملوا جاهدين بوحي كالمك والعهد معك،  -

نك بمحبتك دائمًا.     مإلحالل العدالة والمحبة والسالم والحفاظ على جميع البشر والعيش 
 نطلب

يا رب، حرك فينا الرغبة التي تشدنا إلى محبتك، ومحبة األخرين وأن نهتم بهم وبسرك  -
الذي يتجلى في التاريخ، لكي نستطيع أن نفهم بقوة الروح القدس إن كل ما لنا وما هو 
                     حولنا عطية من اهلل، فتتكون لدينا كلمات االمتنان والشكر من أعماق قلوبنا.

 منك نطلب
علمنا يا رب كي  نسامح، وعلمنا أن الغفران هو الطريق الوحيد إلى قلب اآلخر اجعلنا  -

متواضعين على مثال إبنك الوديع والمتواضع القلب، أرحم يا رب بقوة الروح القدس جميع 
 نطلب الموتى الراقدين، وأمنحهم المراحم وغفران الخطايا.                منك

 
 جماعيةختامية  صالة

 أعطنا يا رب عيونا تبصر نورك وأعمالك المجيدة معنا، وآذانا صاغية، حتى نسمع تعاليمك
 كفي حياتنا وفي العالم حسب نورك وانجيل موهبة الفهم، كي نفهم األحداث التي تجري  بواسطة

هلم أيها الروح القدس وأرسل من السماء شعاع نورك، يا مانح المواهب لضياء القلوب البشرية و 
قلوب من يؤمن بك حتى الصميم ونقيها من كل ما يشوبها ويمنعها من الثقة  امألببهجة نورك، 
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 ابهصعليك، أرشدنا إلى الطريق ودلنا على درب الحياة الذي يقود إلى تلك المراعي التي أخ واالتكال
الندى اإللهي، والتي ترتوي فيها القلوب العطشى، بواسطتك تمطر علينا مياه النعم اإللهية المخصبة 

ا روح الفهم، وانر عقولنا لندرك حقائق ديانتن هلم وحل فينا، ياومواهب الروح القدس الغالية جدًا، 
 آمـــــــــــــــــــــين. .المقدسة واسرارها العميقة

 
 ترتيلة
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 اليوم االثالث
 موهبة المشورة

 
 ترتيلة
 صالة

 تطلب ر،عسي بمخاض وتمرّ  تئنّ  ،وأحببتها خلقتها التي الخليقة إنّ  األزلي، اآلب أّيها
 أعطنا. لعالما بروح تتخّبط هي طالما يتحّقق ال وهذا الفرح وتطلب السالمو  المشورة تطلب خالًصا،

 ونرفع مالعال روح وسط روحانّيين كأشخاص العيش فنعر  أعضدنا وبروحك خالصك بهجة اليوم
 الثالوث مّجدون يءش كلّ  يسبر اّلذي وبروحك أبانا ندعوك ألن أّهلنا اّلذي بابنك العلى إلى عيوننا

لى اآلن األقدس،   .آمين األبد، وا 
 

 111 مزمور
 .ِجدًّا و صاياه وي ْهوى، الرَّبّ  ي تَّقي الَّذي ِللرَُّجلِ  طوبى
يَُّته ت كونُ   . ُمبار ك الُمست قيمين   وجيلُ ، ُمقت ِدرة األ رضِ  في ُذر 
 .ِلألبد ي دومُ  وِبره، والِغنى المالُ  ي كونُ  ب يته في

ؤو ٌ  هو، ِللُمست قيمين الظ لم ةِ  في الن ورُ  أ شر ق    .بارّ  ر حيمٌ  ر 
  ُأمور ه ِبالح ق   وُيد ّبر، وُيقِرض ي رأ ُ  الَّذي ِللرَُّجلِ  طوبى
 .ِلألبد ي كونُ  البار   وِذكرُ ، ِلألبد ي ت ز عز ع   لن ألنَّه
ب ر   ي خشى ال  .الربّ  على ُمت ِكلٌ  ق لُبه ثابتٌ ، الس وء خ 

 ُمضاِيقيه ِإلى ن ظ ر   ِإذا حتَّى، ي خا  فال ثاِبتٌ  ق لُبه
 م جًدا ت ْزدادُ  وقوُته-ق ِلألبد ي دومُ  فِبّره، الم ساكين وأ ْعطى و زَّع  

وال في األْشرارِ  وُبغي ةُ ، وي ذوب أْسنان ه ي صِر ُ ، في غض ب ي رى والش ريرُ   .ز 
 

 صمت
  قراءة من سفر يوئيل

 ُشيوُخكم ناُتكم وي حُلمُ وب   بنوكم ب ش ر في ت ن بَّأ   ُكل   على روحى ُأفيُض  هذه أ ن ي ب عد   وسي كونُ  
 وأ جع لُ  األ يَّام.  ِتلك   في روحي ُأفيُض أ يضًا،  واإِلماءِ  الع بيدِ  وعلى ُرًؤى.  ش باُنكم أ ْحالمًا وي رى

 د مًا، ق بل   الق م رُ و  ظ الماً  الشَّمُس  ُدخان. فت نق ِلبُ  وأ عِمد ة   وناراً  د ماً  األ رضِ  وعلى السَّماءِ  في اآلياتِ 
ب لِ  يف أِل نَّه ي خُلص الرَّب   ِبآسمِ  ي ْدعو م ن ُكلَّ  أ نَّ  وي كونُ  .الرَّهيب الع ظيمُ  الرَّب   ي ومُ  يأِتي   أ ن  ج 

 .الرَّبّ  همُ ي ْدعو  م ن أ ْحياءٌ  الباقين   الرَّّب، وفي قال   كما ناجون، ُأور ش ليم ي كونُ  وفي ِصْهيون  
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 ترتيلة
 للبابا فرنسيس ملتأ

الل خ روح الرب يمنحنا مشورته هبة وعطيًة مجانية، إذ من"الرب يرشدني وينصحني" 
موهبة المشورة ينير اهلل بروحه قلبنا ويجعلنا نفهم ما هي الطريقة األصح للتكّلم والتصّر  وما هي 
الدرب التي علينا إتباعها، فعندما ننال الروح القدس ونقبله في قلبنا يجعلنا عندها نتنّبه لصوته 

ارنا إلى يسوع ينه لنوّجه أنظفيوجه أفكارنا ومشاعرنا ونوايانا بحسب قلب اهلل، ويحملنا في الوقت ع
كمثال لإلتباع وللتواصل مع اهلل اآلب واإلخوة. فالمشورة إًذا هي موهبة يحمل الروح القدس من 

نجيله.  كذا بقوة الروح وهخاللها ضميرنا ليختار بشكل ملموس الشركة مع اهلل بحسب منطق يسوع وا 
فلتكن  .والرؤية الشخصّية لألمورنانّية  نسقط في األ، ويسندنا كي الكجماعةونعيش  داخليًّاننمو 

الصالة مهمة جدًّا، ويمكننا أن نصلي بكلمات . فهذه الموهبةالصالة وسيلة، نحافظ بها على 
ة ما علينا أن نفعله اآلن. وبالصال ي، فنقول: ساعدنا يا رب وأرشدنا فبسيطة ونابعة من القلب

وح يرشدنا في ما يجب علينا فعله. ليفض الر نفسح المجال للروح القدس ليأتي إلينا ويساعدنا و 
 القدس في قلوبنا دائمًا اليقين األكيد من محبة الرب ويملؤنا بفيض عزائِه وسالمِه. آمـــــــــــــــــين. 

 
 لنصلي كلنا مرتلين: أرسل روحك أيها المسيح فيتجدد وجه األرض: طلبات
وسط التجارب، أعطنا بواسطة يسوع الذي روح القدس أيها الحياة التي هي حياة الشهادة  يا -

وحدُه من يحررنا بغفرانِه وعدلِه، هب لنا أن نستوعب الكلمات التي يتلفظ بها، ليواكبنا 
ويسير معنا على إيقاعات نبضات قلب إيماننا، ليقوي مشروع حياة المؤمنين بك في قلب 

 العالم لبناء إنسانية جديدة.                       منك نطلب
ة رب من موهب عن الطريق الصحيح، أعطهم يا رب، من أجل كل الذين ابتعدوا نصلي يا -

مشورتك الثقة برحمتك ومحبتك، وأعطهم أن يختبروا في حياتهم كالمك ويحققوا مشيئتك، 
 ليكتشفوا أنك أنت اإلله المحب.                                             منك نطلب 

 أفض ،شبيبتنا أجل من كثر، معها يذهب ومن اليوم عالمنا في كثيرة المضّللة األصوات -
 منك نطلب السالم. فيحصدوا الحق ويختاروا التمييز فيعرفوا روحك من عليهم

 جماعية صالة
باطن قلوب مؤمنيك من نورك ألنُه  املئأيها الروح القدوس، يا ساكن القلوب العذب، 

عِط مؤمنيك المتكلين عليك مواهبك القدوسة، هب لهم أن قدرتك ال شيء يستطيع اإلنسان، بدو 
غاية الخالص، أعطهم السرور األبدي، وُأملك على قلوبهم لكيما يخدموك بكل تواضع وغيرة، 
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ورة، حل فينا روح المش ياف ليعملوا بروح المشورة التي تمنحهم إيها جعل من قلبهم هيكاًل لسكناك،ا
 . آمــــــــــــــــــــــين.له بحسب مشيئة اهلليجب علينا عم ليتسنى لنا ان نعر  ما

 
 ترتيلة
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 اليوم الرابع
 موهبة القوة

 
 ترتيلة
 صالة

بَّة ِلن عيش ودعوتنا أحببتنا لقد السَّماوي، أبانا ، ُكلَّ  الم ح   من لتجعل ِبي سوع، ّياهاإ فُنباِدلك   ي وم 
  لك: م سِكًنا ُقلوبنا
وح ه بنا ّبة في ِلن دُخل الُقُدس قوة الر   .الّرحمة ت سُكُنها ّية  ح   ِبُقلوب   الماِئت ة ُقلوبنا تُب د ل التي الم ح 
وح ه بنا ر إلى نأتي كي  فنعر  الُقُدس قوة الر  نِطقِ  وليس حياتنا، ِبش هاد ة اآلخ   .الب ش ِريّ  ناِبم 
وح ه بنا  .الجسد ي قُتل ِممَّن نخا  فال الم وت، على ومنتصراً  م صلوًبا ابن ك   لنعر  الُقُدس قوة الر 
وح ه بنا د ك   ابِنك   مع" أّبا" فندعوك الُقُدس قوة الر   .آمين األبد، إلى لُنم ج 
 

 64مزمور 
مٌ  أ هلل  .الم ضاِيق في دائًما ن جُدها ُنصر ةٌ  وِعزَّةٌ  لن ا ُمعت ص 

 ت ز عز ع ت البحارِ  ج و ِ  في والجبالُ  ت قل ب ت األ رُض  ِإذا ن ْخشى ال ِلذلك
ف ت ِبُطُموًّها والِجبالُ  وجاش ت ِمياُهها ع جَّت إذا  . ر ج 
 . ل نا ِحْصنٌ  ي ْعقوب   ِإلهُ  م ع نا الُقوَّاتِ  ر ب  

 .الع ليّ  م ساِكنِ  أ قد س   اهلل م دينة   تُفِرحُ  ُفروُعه ن هرٌ  ُهناك  
س ِطها في أ هللُ  بحِ  ْانِبثاقِ  ِعند   أ هللُ  ت تزعز ع فل ن و   .ي نُصُرها الص 

جَّت اأُلم مُ  وت ه فر فع ُزعِزع ت والم ماِلكُ  ض  لَّت واأل رُض  ص   .ْانح 
 ساله. ل نا ِحْصنٌ  ي عقوب   ِإلهُ  م ع نا الُقوَّاتِ  ر ب  

 .ُذهوالً  األ رضِ  في ُيقيمُ  م ن الرَّب   أعمال   فْانُظروا ه ُلم وا
ط مُ  األ رض أ قاصي ِمن حتَّى الُحروب   ُيزيلُ   .ِبالنَّار لت روس  ا وُيحِرقُ  الر ماح ويك س رُ  األ ْقواس   ُيح 
ِم، على الُمت عالي اهلل أ نا أن ي وْاعل موا ُكف وا  .األ رض على الُمت عالي اأُلم 
 آمين. ل نا ِحْصنٌ  ي ْعقوب   ِإلهُ  م ع نا القّواتِ  ر ب  
 

 صمت
 قراءة من رسالة بولس الرسول إلى أهل أفسس

ِته وفي الرَّب   في فت قوَّوا وب عدُ   مة   ت ست طيعوالِ  اهلل ِبِسالحِ  ت سلَّحوا .الع زيز ة ُقدر   م كايدِ  ُمقاو 
ئاسةِ  أ صحابِ  مع بل والدَّم، اللَّحم   مع ِصراُعنا فل يس   ِإبليس،  عال مِ  العال م، هذا ووالةِ  والس ْلطانِ  الر 
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بيثةِ  واأل رواحِ  الظ ُلمات،  الشَّرّ  ي ومِ  في ِومواتُقا أ ن ِلت ست طيعوا اهلل ِسالح   فُخذوا. السَّم وات في الخ 
ء ُكل   على ت غلَّبُتم وق دِ  قاِئمين وت ظ ل وا قّ بِ  أ وساط كم وُشد وا)) ِإًذا فانه ضوا. شي   .الِبرّ  ِدْرع   والب سوا الح 
 ت ست طيعون   فِبه ال،ح ُكل   في اإِليمانِ  ُتْرس   واحِملوا ،((السَّالم ِبشارةِ  إِلعالنِ  بالنَّشاطِ  أ ْقدام كم وُشد وا

ميع   ُتخِمدوا أ ن وح،ا وس ي    الخ الص ُخوذ ة   ل كم واتَِّخذوا. الُمشت ِعل ة الش ر يرِ  ِسهامِ  ج   .اهلل ك ِلم ة   أ ي لر 
 

  ترتيلة
 تأمل للبابا فرنسيس
ليعضدنا في ضعفنا، وهو يقوم بهذا من  ما يفعل الرب معنا: إنه يأتي دائًما نتأمل حول
م ث ل، يخبرنا إياه يسوع، يساعدنا على فهم أهمية هذه الموهبة. خرج الزارع  نالكه خالل موهبة القوة.

ليزرع؛ لكن لم تُثمر جميع البذور التي بذرها. فتلك التي وقعت على جانب الطريق أكلتها طيور 
ماء؛ وتلك التي وقعت على الصخور وبين األشواك ما أن نبتت وحتى يُبست من حرارة الشمس الس

أو خنقتها األشواك. فقط تلك البذور التي سقطت على األرض الطيبة استطاعت أن تنمو وتعطي 
(. وكما شرح يسوع نفسه لتالميذه، فإن 8-4، 8// لو  9-1، 01// مت 4-1، 4ثمرا )ق. مر 
اآلب، الذي يبذر بوفرة بذور كلمته. لكن غالبا ما تصطدم هذه البذور بيبوسة قلبنا، الزارع يمثل 

فحتى عندما نقبلها فإننا ال نصغي لها، فتبقى في غالب األحوال بال ثمرة. لكن بواسطة موهبة 
من الفتور والشكوك ومن جميع المخاو  التي قد تعوقنا من  أرض قلبنا القوة، يحرر الروح القدس

منحنا موهبة القوة هذه هي عون حقيقي، ياتنا، بطريقة أصيلة وف ِرحة. إن كلمة اهلل في حي تطبيق
  القوة، ويحررنا من الكثير من المعوقات.

قة حيث تتجلي موهبة القوة بطريقة فائ األوقات العصيبة، والحاالت الخطيرة هنالك أيضا
الطبيعة. شأن الذين يجدون أنفسهم في مواجهة خبرات قاسية ومؤلمة شديدة، خبرات تقلب حياتهم 
 اوحياة أحبائهم رأسا على عقب. تذخر الكنيسة بشهادات العديد من اإلخوة واألخوات الذين لم يتوانو 

عن بذل حياتهم بدون تردد، ليبقوا أمناء للرب وإلنجيله. ومازال، حتى يومنا هذا، بعض المسيحيين، 
في بقاء عديدة من األرض، يواصلون االحتفال بإيمانهم وتقديم الشهادة له، باقتناع عميق وبسرور، 

أشخاًصا  نعر وهم يصمدون ويقاومون حتى عند معرفتهم بأن ثمن هذا سيكون باهًظا. نحن جميًعا 
عاشوا ظروًفا صعبة ومؤلمة للغاية. لنفكر في أولئك الرجال والنساء الذين يعيشون حياة صعبة 
ويكافحون يوميًّا ليحملوا عائالتهم إلى األمام ويربوا أوالدهم: هم يقومون بهذا بمساعدة روح القوة! 

وياء: ا وكنيستنا ألنهم أقولكنهم يشرفون شعبن -الذين نجهل أسماءهم  -كم من الرجال والنساء 
يمانهم. إن إخوتنا وأخواتنا هؤالء هم  أقوياء في السير لألمام في حياتهم وفي عائالتهم وعملهم وا 
قديسو الحياة اليومية ويعيشون في الخفاء بيننا، لقد نالوا موهبة القوة ليتمموا واجبهم كأشخاص، 

جدًّا! نشكر الرب على هؤالء المسيحيين  كآباء وأمهات، كإخوة وأخوات وكمواطنين. وعددهم كبير
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الذين يعيشون القداسة في الخفاء ألن الروح القدس هو الذي يقودهم قدًما في مسيرتهم. سيساعدنا 
كثيرا أن نتأمل هؤالء األشخاص وحياتهم ونفكر: إن كانوا قادرين على فعل هذه األمور فلماذا ال 

 لرب أن يمنحنا نعمة القوة.يمكنني أنا أيًضا أن أقوم بها؟ لنطلب من ا
إن هذا ال يعني أن موهبة القوة هي ضرورية فقط في بعض الظرو  أو األوضاع الخاصة. 

نما يجب أن ُتشكل هذه الموهبة قاعدة لكياننا المسيحي، وفي كل ة. أعمالنا اليومية االعتيادي وا 
يماننا. قالعلينا أن نكون أقوياء في جميع أيام حياتنا لنحمل حياتنا إلى األماف القديس  م وعائلتنا وا 

يِني" )في  ، 4بولس جملة سيساعدنا كثيًرا أن نسمعها: "أ ْست ِطيُع ُكلَّ ش ْيء  ِفي اْلم ِسيِح الَِّذي ُيق و 
(. لنتذكر دائًما، عندما نواجه الحياة اليومية وعندما تأتي الصعاب، أننا "نستطيع كل شيء في 01

يعطينا القوة دائًما، وال يجعلنا نحتاج شيئا. إنه ال يسمح بأن ُنجّرب ذاك الذي يقّوينا"، ألن الرب 
بما يفوق قدرتنا على االحتمال، هو معنا دائًما ونحن نستطيع كل شيء بذاك الذي يقّوينا! "أ ْست ِطيُع 

يِني".  ُكلَّ ش ْيء  ِفي اْلم ِسيِح الَِّذي ُيق و 
حباط، وخاصة أمام صعاب وتجارب الحياة. قد نمر أحيانا بتجربة االستسالم للكسل أو لإل

دعونا في هذه الحاالت، أال نستسلم لخيبة األمل، بل لنستدعي الروح القدس كيما ُينهض قلبنا 
  بواسطة موهبة القوة ويهب وقوة جديدة وحماسا لحياتنا ولتتلمذنا ليسوع.

 
 صمت

 األرضلنصلي كلنا مرتلين: أرسل روحك أيها المسيح فيتجدد وجه : طلبات 
، نطلب من أجل كل واحد فينا، كي نتكل على قوة الروح الحاضر فينا ومعنا ها اهلل اآلبْ يُ أ -

 ثبتنا في محبتك لكيما نسعى لحفظ وصاياك فنصبح هياكل حية لسكناك.   منك نطلب
ك   عل ينا أِفض -  طاهرة، نقيَّةً  صِبح  تُ  ك ي وُيغ ي ر ها حياِتنا، ِمن زاوية   كلَّ  ِلي لمس   القّدوس، روح 

                                                            .    منك نطلبوبك معك جديدة   إلنطالقة   القوَّة   وي منحنا آثام نا، ف ي محو  
حفظ رعاتها إإليك طلباتنا أيها األب السماوي من أجل كنيستنا،  نتهلل بالروح القدس ونرفع -

خالص.  منك وجميع الكهنة والمكرسين،  ليكونوا شهودًا لكلمتك ويرعوا شعبك بكل أمانة وا 
 نطلب

 
 جماعية ختامية صالة

سكب ، فتنناسو أقم دومًا في نف ،وح الحق والنور، ر والمقوي يا روح القدس، إيها المعزي
ض اي شدة او ضيق يعتر رب ان نثق بك في  علمنا يا طيبًة ورحمًة. نانعمتك اإللهية في قلب

ونعمله بحماس دون تعب او  ،قدوس لكي نتابع عملنا حسب ارادتكنا قوة روحك العط.  اطريقنا
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 ثبتنا بمحبتك وقو   .اتبوتكسبها قوة ال تقهر قوة الث عمل الخير ناخ في نفسسِ ر  تُ  ربي نعمتكف .ملل
 ين.ــــــــــــــاألبد آم إلى لكي نشكرك ونسبحك ونسبح إبنك القدوس لنكون أكثر  نقاوًة، واحفظهانفوسنا 

 
 ترتيلة
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 اليوم الخامس
 موهبة العلم

 
 ترتيلة

 صالة افتتاحية
أيها الروح القدس، روح اهلل هلم يا فرحًا أبديًا يا من تتوُق إليِه نفوسنا اجعلنا أن نلتمس 
حضورك الدائم في داخلنا وفي قلوبنا، أرسل من السماء شعاعًا من نورك إلنارة دربنا يا نار المحبة 

ات من حكمتك، بالهام يا مذاقاً عذباً في القلوب، يا من تقود على الدوام المفكرين وتمأل قلوبهم فرحاً 
 .آمـــــــــــــين  .الحقيقي وتوفر لنا وسائل الحصول عليه ، حل فينا لتطلعنا على الخيرعلمروح ال يا
 

  111 مزمور
 .ك الم ك   أ حف ظ   أ ن ر ب   يا ن صيبي،: أ قول
يت ق ْلبي   بُكل   نَّنْ  و جه ك   ْاست رض  س بِ  عل يَّ  ت ح   .ق ولك   ِبح 

د دتُ  ُطرُقي في ف كَّرتُ   .ش هاد ِتك   إلى ق د م يَّ  ور 
 .و صاياك   ِحْفظِ  ِإلى ُأبِطئْ  ولم أ سر عتُ 
باِئلُ   .ش ريع ت ك   أ ْنس   ولم عل يَّ  ْالت فَّت األ ْشرارِ  ح 

مِدك   أ قومُ  اللَّيلِ  ِنص ِ  في  .ِبرك   أ حكام أل ْجلِ  ِلح 
 .أ واِمر ك   وي حف ظون   ي تَّقون ك   م ن ِلُكل   ر فيقٌ  ِإن ي 
ِتك   ِمن  ك   فع ل ْمني األ رُض  ْامت أل تِ  ر ب   يا ر حم    .ف راِئض 
بِدك   ِإلى أ حس نت   لقد  س بِ  ر بّ  يا ع  ِتك   ِبح   .ك ِلم 

ل ْمني اِئب   الُحكم   ع   .ِبو صاياك   آم نتُ  قد فِإن ي والم عِرف ة الصَّ
 .ِلق ولك   حاِفظٌ  أ نا واآلن   ُأذل ل أ ن ق بل   ضاالًّ  ُكنتُ  

س نٌ  ك   ف ع ل ْمني وُمحِسنٌ  أنت   ح   .ف راِئض 
 

 صمت
  قراءة من رسالة بولس الرسول إلى أهل قورنثس

ت كم، اإِلخو ة، أ ي ها فا عت ِبروا،  ك ثيرٌ  وال الُحك ماء، ن  مِ  ك ثيرٌ  الب ش رِ  ن ظ رِ  في فيكم فل يس   د عو 
س بِ  ذ وي ِمن ك ثيرٌ  وال الُمقت ِدرين، ِمن    ما فذاك   ماقةح   ِمن العال مِ  في كان   ما ولِكن .والنَّس ب الح 

 ق ِويًّا، كان   ما ُيخِزي  ل اهللُ  اختار ه ما فذاك   ُضْع  ِمن العال مِ  في كان   وما الُحك ماء، ِلُيخِزي   اهللُ  اختار ه
س ب   غ يرِ  ِمن العال مِ  في كان   وما  الم وجودِ  غ ير   ر  ِاختا: اهلل اختار هُ  ما فذاك   ُمحت ق راً  وكان ون س ب   ح 
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 ل نا صار   الَّذي يسوع   لمسيحِ ا في قائمون   أ نُتم وِبف ْضِله .اهلل أ مام   ب ش رٌ  ي فت ِخر   ال حتَّى الم وجود، ِلُيزيل  
ر   م نِ ": الِكتاب في و ر د   ما ِلي تمَّ  ،وِفداءً  وق داسةً  وِبّراً  اهلل ل ُدنِ  ِمن ِحكم ةً   ."ِبالرَّبّ  ْلي فت ِخْر ف   افت خ 

 
 ترتيلة
 للبابا فرنسيس تأمل

إنه هبة خاصة، تقودنا، عبر الخليقة، لقبول عظمة  ،العلم الذي يأتي من الروح القدس
 ومحبة اهلل وعالقته العميقة مع كل خليقة.

عندما ينير الروح القدس أعيننا، فإنها تنفتح على التأمل في اهلل، وفي بهاء الطبيعة، وفي 
اكتشا  أن كل شيء يخبرنا عن اهلل وعن محبته. ويثير كل هذا  عظمة الكون، وهو يرشدنا إلى

حساسا عميقا باالمتنان! إنه نفس االحساس الذي ينتابنا عندما ننبهر بعمل  في داخلنا دهشة كبيرة وا 
، يقودنا افنّي أو بأي شيء أخر رائع ولو كان ثمرة لعبقرية أو إلبداع إنسان: فالروح، أمام كل هذ

ألن نبتهل للرب من عمق أعماق قلبنا وألن نكتش ، من خالل هذا، ما لدينا وما نحن عليه، وأن 
   كل شيء هو عطية من اهلل وعالمة على محبته الالمتناهية تجاهنا.

يظهر جليا في اإلصحاح األول من سفر التكوين، في أول صفحات الكتاب المقدس، كي  
ته، ومؤكدا ومشددا على جمال وصالح كل شيء. ففي نهاية كل يوم، أن اهلل كان معجبا بخليق

س ٌن" )تك  ن ع ه فاذا هو ح  ميع  ما ص  ن 22. 20. 08. 02، 0يذكر سفر التكوين: "رأ ى اهلُل ج  (: وا 
كان اهلل قد رأى الخليقة صالحة، وجميلة، فنحن أيًضا علينا أن نتبع ذات األسلوب، فنرى الخليقة 

ن موهبة العلم تجعلنا نرى هذا الجمال، فنسبح اهلل، ونشكره ألنه اعطانا كل هذا صالحة وجميلة. إ
نما قال: "فاذا هو  س ٌن" وا  الجمال الهائل. وعندما انتهى اهلل من خلق اإلنسان لم يقل: "فاذا هو ح 

س ٌن جًدا" )را. آية  (. ففي عيني اهلل نحن أجمل المخلوقات وأعظمها وأحسنها: ال بل نحن 10ح 
فضل من المالئكة وأعلى شأنا منهم، كما سمعنا في سفر المزامير. فأهلل يحبنا! وعلينا أن نشكره أ

على ذلك. إن موهبة العلم تضعنا في تناغم عميق مع الخالق وتجعلنا نشترك في نقاوة نظرته 
بة حوحكمه. ومن هذا المنطلق يمكننا أن نكتش  في كل رجل وامرأة قمة الخليقة، وتمام تدبير الم

  المنقوش في كل واحد منا، وهذا يجعلنا نتعر  على بعضنا البعض كإخوة وأخوات.
ن كل هذا لهو سبب للطمأنينة وللسالم، ويجعل من المسيحي شاهدا ف ِرًحا هلل، على غرار إ

القديس فرنسيس االسيزي والعديد من القديسين اآلخرين الذين عرفوا أن يسبحوا وينشدوا محبة اهلل 
تأمل الخليقة. تساعدنا موهبة العلم، في الوقت ذاته، على عدم السقوط في بعض  من خالل

السلوكيات المبالغ فيها أو الخاطئة. يتمثل أولها في خطر اعتبار أنفسنا أسياد الخليقة. فالخليقة 
 ليست ملكا لنا، بإمكاننا التحكم بها بحسب أهوائنا؛ وهي باألحرى ليست ملكا لبعض األفراد أو لقلة

فائدة كي نعتني بها ونستخدمها ل من البشر: فالخليقة هي عطية؛ إنها هبة رائعة منحنا اهلل إياها
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ة التوق  عند في تجرب أما السلوك الثاني الخاطئ فهو يتمثل الجميع، دائما باحترام كبير وبامتنان.
ة من خالل موهبالمخلوقات، كما لو كانت قادرة على أن تقدم جوابا لجميع تطلعاتنا. إن الروح، 

 العلم، يساعدنا على عدم السقوط في هذا الخطأ.
لكني أود  العودة إلى السلوك الخطأ األول: االستيالء والتسي د على الخليقة بدل االعتناء 
بها. علينا أن نعتني بالخليقة، ألنها هبة من لدن الرب: إنها هدية اهلل لنا؛ ونحن حماة الخليقة. 

ل الخليقة فإننا نقضي على عالمة محبة اهلل. وتدمير الخليقة يعني أننا نقول فعندما نقوم باستغال
  هلل: "ال أحبك"، وهذه هي الخطيئة.

فاالعتناء بالخليقة هو اعتناء بهبة اهلل، هي أن نقول هلل: "شكرا، ألنك جعلتني حارس 
ألنه  بها قة: أن نعتنيالطبيعة، العتني بها، ال ألدمرها". يجب أن يكون هذا هو سلوكنا تجاه الخلي

 نطلب من الروح القدس هبة الِعلم لنفهم جيدا أن الخليقة هيفلإذا قضينا عليها فستقضي علينا! 
أجمل هدايا اهلل. اهلل الذي خلق كل األشياء جميلة ولكن الخليقة األكثر صالحا هي الشخص 

 البشري.
 

 صمت
 فيتجدد وجه األرضلنصلي كلنا مرتلين: أرسل روحك أيها المسيح  : طلبات
رب من أجل جماعتنا المسيحية المنتشرة في العالم، التي تحافظ على تعاليمك  نصلي يا -

المقدسة وتحمل بشارة الملكوت في حياتها، وأحل روحك القدوس عليها لينير دربها وتستمر 
 في طريقها بالحق والمعرفة لتنعم بملكوتك السماوي.          منك نطلب

ب السماوي الساعي دومًا إلينا، ألن نسعى نحُن بدورنا أيضًا إليك في كل أهلنا أيها اآل -
لحظات حياتنا فنسعد بلقياك ونستمر على حبك وحب بعضنا البعض لنبني كنيستنا لتسير 

 خلفك دائمًا.            منك نطلب 
ة فأعطنا يا رب أن ندرك وأن نعر  أننا ال نستطيع أن نتوصل إلى ما نتوق إليِه من معر  -

 وعلم وحب إال بالروح القدوس الذي يقودنا إلى ملء الحق وكمال المحبة.  منك نطلب
،ذ لنا وُتظِهر   ُحبَّنا لك ف ُنظِهر   نحف ظ ها، أن وأعِطنا ِبو صاياك، د وًما ذ ك رنا -  عندنا وتقيم   اتك 

 رب يا نسألك األعماق، يسُبرُ  اّلذي الّروح ِبُقوَّة إبِنك مع
 

 جماعية ختامية صالة
قلبنا البشري أيها الروح القدس هو في توق دائم إلى اهلل ومحبتِه، فساعدنا وقونا لنوسع 

ونستطيع أن نقرأ في عالمات النهار الصغيرة، عطية اهلل الالمتناهية وأن  بِه، قلوبنا في اإليمان
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نا على اهلل أنظار نكتش  دائمًا حضور الروح الذي يفجر فينا ينبوع حياة متجددة، لنعر  أن نركز 
 تِه الحنونةللحظة ونترك ذواتنا عرضةً للمس هِ ونسألهُ مراراً وتكرارًا، كيما ندرك على األقل بصيص نور 

لنفهم وندرك ونتذوق عمل اهلل في حياتنا لنعيش بفرح يغمر قلبنا إبتهاجًا بحبِه  في عمق أعماقها
 األبوي إلى األبد آمــــــــــــين.

 
 ترتيلة
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 السادس اليوم
 التقوى موهبة

 
 ترتيلة

 صالة افتتاحية
 وعيس ابنك بواسطة تمّ  الذي الفداء نعمة على نشكرك واألرض، السماوات ربّ  اللهم،

 أن اليوم هبنا. اويطّهرن وينّقينا يجّددنا اّلذي القدس الروح بواسطة حياتنا في يستمرّ  والّذي المسيح
 بل عنك مشّوهةال أفكارنا علينا تغلب فال وثبات وتقوى بنقاء المسيح بيسوع إيماننا على نحافظ
 وروحك ابنك ماس مع اسمك فيتمّجد وحضوره، القدس الروح بفعل وقلبنا ذهننا في صورتك تتنقى

 .آمين األبد، إلى القّدوس
 

 111مزمور 
ميعِ  طوبى  .ي سيرون ُسُبِله وفي الرَّبّ  ي تَّقون   الَّذين   ِلج 

يرُ  فالّطوبى ي د يك   ت ع بِ  ِمن تأُكلُ  ِإنَّك     !ل ك   والخ 
واِنبِ  في ُمثِمر ة ك رم ة   ِمثلُ  ِإمرأُتك    ول   الزَّيتون كِغراسِ  ب نوك  . ب يتك   ج   .اِئد ِتك  م ح 
 .الرَّبّ  ي تَّقي الَّذي الرَُّجلُ  ُيبار كُ  هكذا 
ليم   فت رى ِصْهيون ِمن الرَّبّ  ِلُيباِرْكك    يرات ت نع مُ  ُأور ش  ميع   ِبالخ   ياِتك  ح   أ يَّامِ  ج 
 !ِإْسرائيل على والسَّالمُ ! أ ْبن اِئك   ب ني وترى 

 
 صمت

 قراءة من رسالة طيماثاوس األولى
ل مْ  لَّم   فِإن ِبه، وِعظْ  هذا ع  دٌ  ع  لي ِباأل قوالِ  ي ت م سَّكْ  ول م ذِلك غ ير   أ ح  ب نا أ قوالِ  مة،السَّ  يسوع   ر 

ِبالتَّْعليمِ  المسيح، ٌس  ِبه بل يًئا،ش ي عِر ُ  وال الِكبِرياء أ عم ْته ر ُجلٌ  فهو ِللتَّْقوى، الُمواِفقِ  و   في ه و 
كات، الُمجاد التِ  س دُ  ي نشأُ  وِمنها والمُماح   ق وم   ب ين   والُمناق شاتُ  ،السَّي ئة والظ نونُ  والشَّتاِئمُ  والِخصام الح 

قَّ  فُحِرموا ُعقوُلهم ف ُسد ت ِسبوا الح  سيلةً  تَّْقوىال وح  ل،أ  . ِللك ْسب و  ن ت ِإذا ع ظيمٌ  ك ْسبٌ  وىالتَّقْ  ِإنَّ  ج   اقت ر 
م ع نا العال مِ  ن أتِ  لم فِإنَّنا ِبالق ناعة،  ِعند نا كان   فِإذا. يءش   وم ع نا ِمنه ن خُرج   أ ن ن ست طيعُ  وال ش يء، و 

 ك ثير   وفي والف خ   التَّجِرب ةِ  يف ي ق عون   فِإنَّهم الِغنى ي طُلبون   الَّذين   أ مَّا. ِبِهما ن قن ع   أ ن فع ل ينا ُكسو ة ُقوتٌ 
 ُكل   أ ْصلُ  المالِ  بَّ حُ  أل نَّ  واله الك، الدَّمارِ  في النَّاس   ُتغِرقُ  الَّتي الم شُؤوم ةِ  الع ِميَّةِ  الشَّه واتِ  ِمن  
ل وا النَّاس ب عُض  ِإل يه است سل م   وق دِ  ش ّر،  .ك ثيرة ْوجاع  ِبأ   أ نُفس هم وأ صابوا اإِليمان عنِ  فض 
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، أ مَّا بَّةوال واإِليمان   والتَّْقوى الِبرَّ  واطُلِب . ذِلك ِمن فاهُربْ  اهلل، ر ُجل   يا أ نت  ْبر   م ح   والصَّ
داعة س ًنا ِجهاًدا اإِليمانِ  في وجاِهدْ  ،والو  ياةِ  وُفْز  ح   ش هاد ةً  ل ها وش ِهدت   هاِإل ي ُدعيت   الَّتي األ ب ِديَّةِ  ِبالح 
سن ة   ر   ح   .ك ثيرين ُشهود   ِمن ِبم حض 

 
 ترتيلة
 للبابا فرنسيس تأمل

موهبة الروح القدس التي غالًبا ما نسيء فهمها أو نأخذها بشكل نريد اليوم أن نتوق  عند 
 سطحي، بينما تلمسنا في جوهر هوّيتنا وحياتنا المسيحية: يتعلق األمر بموهبة التقوى.

ينبغي أن نوضح حااًل أنَّ هذه الموهبة ال تتماهى مع الشعور بالشفقة تجاه شخص ما أو 
لى الرباط العميق معه، رباط يعطي معنى لحياتنا بأسرها  تجاه القريب، بل تشير إلى انتمائنا هلل وا 

   ويحفظنا ثابتين في الشركة معه حتى في المحن واألوقات الصعبة.
ب ال يجب أن ُيفّسر كواجب أو فرض. إنَّه رباط ينبع من الداخل. ِإنَّ هذا الرباط مع الر 

عالقة ُتعاش بواسطة القلب: إنها صداقتنا مع اهلل، والتي وهبنا إياها يسوع، إنها صداقة تغّير  ِإنَّه
حياتنا وتملؤنا بالحماس والفرح. لذلك، توّلد فينا موهبة التقوى، قبل كل شيء، االمتنان والتسبيح. 

الدافع والمعنى األكثر أصالةً لعبادتنا. عندما يجعلنا الروح القدس نشعر بحضور  قع، هذا هوفي الوا
الرب وبمحبته لنا ويدفئ قلبنا ويدفعنا بشكل طبيعي إلى الصالة واالحتفال. فالتقوى إًذا هي مراد  

البساطة التي و لروح دينيٍّ أصيل وللثقة البنوية مع اهلل وتلك القدرة على رفع الصالة له بالمحبة 
   تمّيز األشخاص المتواضعي القلب.

إذا كانت موهبة التقوى تجعلنا ننمو في العالقة والشركة مع اهلل وتحملنا على العيش كأبناء 
ة. عندها و لنسكب هذه المحبة على اآلخرين ونعتر  بهم كإخ له، فهي تساعدنا في الوقت عينه

 نصبح قادرين حقيقة على أن نفرح مع الفرحين، ونبكيوالتي من خاللها  ستحركنا مشاعر التقوى
مع الباكين، وأن نقترب من الوحيد والحزين، ونصلح من هو في الخطأ، وأن نعّزي البائس ونستقبل 
ونساعد المحتاج. هناك رباط وثيق بين موهبة التقوى والوداعة، فموهبة التقوى التي يمنحنا إياها 

 ين وفي سالم مع اهلل، وتضعنا في خدمة اآلخرين بتواضع.الروح القدس تجعلنا ودعاء وصبور 
يؤكد بولس الرسول في رسالته إلى أهل روما: "ِإنَّ الَّذين  ي نقادون  ِلُروِح اهلل ي كونون  أ بناء  

و ، بل روح  ت ب نٍّ ِبه ُننادي: أ بًّا، يا  قًّا. لم ت تل قَّوا روح  ُعبوِديَّة  ِلت عودوا ِإلى الخ   04، 8ب ِت!" )أ  اهلِل ح 
(. لنطلب من الرب أن تتمكن موهبة روحه من التغلب على خوفنا وشكوكنا وروح القلق، 02 -

وتجعلنا شهوًدا فرحين هلل ولمحبته. فنعبد الرب بالحق ونخدم القريب بالوداعة واالبتسامة التي 
  لتقوى هذه.يمنحنا إياها الروح القدس بفرح. ليمنحنا الروح القدس إًذا جميًعا موهبة ا
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 صمت
 لنصلي كلنا مرتلين: أرسل روحك أيها المسيح فيتجدد وجه األرض: طلبات
لهنا، ربنا يا -  بجرأة، كلمتك ةبشار  يعلنوا كي لك، محبين أتقياء أنبياء مجتمعاتنا في هبنا وا 

 منك.    هِ وحريت وحقوقهِ  اإلنسان كرامة حفظ في ومسؤولياتهم بواجباتهم الجميع ويذكروا
 نطلب

 والتعج ب، نِدهاشِ اإل أمام   واإلت هامِ  الُسخري ةِ  من   ي خلوا ل م األتِقياء   حتَّى ولكن، أتقياء، جميعنا -
فاء   فأعِطنا رين، ع ث رة   س بب   ن كون   ال ك ي الت فكير وبراء ة   النيَِّة، ص   .رب يا نسألك لآلخ 

 قاله ما بكلّ  إّيانا مذّكًرا عليك، ِلُيع ر فنا القدوس روحك هبنا روحك؟ غير أعماقك يسبرُ  م ن -
 سكناك،لِ  هياكال أنفسنا من جاعلين وصاياك، حافظين وأكثر، أكثر فنحّبك الكلمة، عنك
 .رب يا نسألك نخا ، وال نضطرب فال

 ورجاءِ  اء،الش ف ِبأملِ  والحزن، المرض   فنواجه   التَّعزي ة، روح   القّدوس، روحك علينا أِفض -
 رب يا نسألك   القيامة،

 
 جماعية ختامية صالة
 الصالحات كنز الكل والمالئ مكان، كلِ  في الحاضر الحق روح السماوي، القدوس الروح أيها

 حتى بك اآمنو  من قلوب إمأل العذب النفس ضي  يا جليالً  ومعزياً  القلوب ضياء يا الحياة، وواهب
 مصيراً  الخالصو  ثوباً  الفضيلة إمنح المقدسة، السبع هباتك عليك المتوكلين عبيدك إمنح الصميم
 وروح الفهمو  الحكمة روح فيهِ  والمستقر المسيح وجه على المشع النور أيها أبدية، سعادة والفرح

 أعين رتني الذي أنت اهلل، أعماق تفحص الذي أنت لك المجدُ  والمخافة، العلم روح والقوة المشورة
 اتمام على وىلنق فينا وحل التقوى، روح يا هلم اآلب، مجد بهِ  نعكس الذي روحنا إلى وتنضم قلبنا

 في الرب يرن ان نختبر بان علينا وانعم. وسرور نشاط بكل االنجيلية والمشورات االلهية الوصايا
 . آمــــــــــــــين. األبد إلى حياتنا في حمله من نستنك  فال خفي ، نور هي الحقيقة

 
 ترتيلة

 
  



25 
 

 اليوم السابع
 موهبة مخافة اهلل

 
 ترتيلة
 صالة

أيها الروح القدس، عطية اهلل لنفسي، يا أيها الروح محبة وعذوبة اآلب واإلبن، زهرة واريج  
، اجعل قلبي جديدًا كليًا. انزع منه كل وصمة وعتمة  قداسة اهلل، أيها النار اإللهية المشتعلة في 

، اشعل شخصيًا في لتقدسنيواحرق كل شيء غير طاهر فيه. يا روحًا ناريًا الذي يتنازل ويسكن 
فيَّ نار المحبة هذه، وادخل إلى نفسي واطرد منها كل عاطفة غير منتظمة. اعطنا نعمة أن نكون 

 شعلة تتقد بمحبة طاهرة أزلية.
 

 33 مزمور
 .ِبالُمست قيمين ي جُدرُ  التَّسبيح   فِإنَّ  األ ْبرار أّيها ِللرَّبً  ه ل لوا

 .األ وتار ُعشاِري   عود   على له وْاعِزفوا ِبالِكنَّارة الرَّبَّ  ِإحم دوا
ديًدا ن شيًدا ل ه أنِشدوا  .الُهتا  مع الع ز    أ حِسنوا ج 
ميع   ُمست قيمة الرَّبً  كِلمة   فِإنَّ   .أمانة ُصنِعه وج 

ق الِبرَّ  ُيِحبّ   .األ رض ْامت ألتِ  الرَّب   ر حم ةِ  وِمن والح 
يِشها كلّ  ُصنعِ  ف ِمه وِبروحِ  السَّم وات ُصِنع تِ  الرَّب   ِبك ِلم ةِ   .ج 
 .أْحواض في الِغمار   وي جع لُ  س دّ  وكأّنها الِبحارِ  ِمياه   ي جمعُ 

ميعُ  وْلي ه ْبه كفها األرضي الرَّبَّ  فلتخش    .الّدْنيا ُسكَّانِ  ج 
 .فوِجد وأ م ر   فكان قال   ِإنَّه

 الش عوب أ فكار   وُيبِطلُ  اأُلم م م ساِعي   ُيحِبطُ  الرَّبّ 
 .باِقي ة األجيالِ  مدى ق لِبه وأْفكارُ  قاِئمة فِلألب دِ  الرَّب   م ساعي أمَّا

 .ميراثًا ل ه ْاختار ه الَّذي وللشَّعبِ  ِإلًها الرَّبّ  ل ها كان   التَّي ِلألمَّةِ  طوبى
 

 صمت
 قراءة من سفر يشوع بن سيراخ

ْكليلُ  وُسرٌور وف خر م جدٌ  الرَّب   م خافةُ   الس رور   وُتْعطي ب  الق لْ  تُبِهجُ  الرَّب   م خافةُ . ابِتهاج وا 
كم ةِ  ر أُس . هعل ي ب ر ك ةٌ  قصته ي وم وفي الخاِتمة ُحْسنُ  الرَّبَّ  ِللُمتَّقي. األيَّام وطول   والف ر ح    م خافةُ  الح 
 الِحكم ةِ  ك مالُ  .ُتؤت م ن همسلِ ن   وعلى أ ب ِديًّا أ ساًسا عشَّش ت، النَّاسِ  ب ين  . ِللُمؤِمنين الرَِّحمِ  في ُتخل قُ  الرَّب  
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، م خاف ةُ   م خاف ةُ  الِحكم ةِ  ِإْكليلُ  .غ الَِّتهابِ  وم خاِزن هم ِبالُمشت ه يات كل ه ب يت هم ت مأل .ُتسِكُرهم وِبثماِرها الرَّب 
 م جد   وأ على لف طينةا والم عرف ة   العلم وأ مط ر وأ ْحصاها الرَّب   رآها. والعاِفي ة السَّالمُ  ِبها ُيزِهرُ  الرَّب  
نها الَّذين    األيَّام طولُ  وُفروُعها الرَّب   م خاف ةُ  الِحكم ةِ  أْصلُ . ي مِلكو 

 
 ترتيلة
 للبابا فرنسيس تأمل

ائقة الطبيعة، هي هبة ف، فمخافة اهلل "مخافُة الرب  ِعزٌة للغني والرفيع والفقير على السواء"
يكتسب اإلنسان طواعية خاصة لكي يخضع بشكل تام من خاللها وتحت تأثير الروح القدس، 

ي فاهلل محبة خالصة، نبع الصالح والخير الذ ،لإلرادة اإللهية، بسبب االحترام الواجب لعظمة اهلل
ال نهاية له، مخافة اهلل هي الهبة التي تجعلنا نحترم اهلل ونخا  إهانة سمّوه اإللهي، والتي تحمينا 

مخافة اهلل هي ناتجة من ُقدرة اهلل، حكمة اهلل، حزم اهلل، فالروح و  ،يرمن الشر بحملنا على عمل الخ
القدس الذي يعطينا هبة المخافة يجعلنا نشعر أمام اهلل بقداستِه وبخطيئتنا في أن  واحد، ألن من 
يخا  اهلل يرغب من كل قلبِه إكتساب رضى اهلل ال بدافع الخو  من العقاب، وال بدافع المصلحة 

طمعًا بالثواب بل بدافع المحبة. فهو يخشى أن يجرح قلب اإلله الذي ُيحبُه ويرعاهُ  الشخصية أو
ن لم يسألُه، إن النفس الخاضعة لفعل الروح القدس بواسطة موهبة مخافة اهلل تستسلم  ويعينهُ حتى وا 

لى اٌر عمخافة الرب هي انتص لُه إستسالمًا مطلقًا، وتضع ذاتها كاملًة بين يديِه وفي تصرفِه،
 .الخو ، هي تأكيد على سند اهلل الدائم للبشر. هي دعوة للثقة واإليمان به، وبالتالي تسليٌم للذات

لقد تمّتع المسيح يسوع بهبة مخافة اهلل اآلتية من الروح القدس، والموّجهة نحو اآلب مصدر كل 
ة، بل تجّرد ه هلل غنيمفمع أنه صورة اهلل، لم ي ُعدَّ مساوات  “خير، متممًا إرادته بكل تواضع وطاعة 

ع  نفسه واطاع حتى الموت موِت الصليب لهذا فإن هذه الهبة  د،العبمن ذاته متَّخذًا صورة  فوض 
عل ، فلنضع نفسنا تحت إلهام روح الحب، مسلمين ذواتنا لفُتشِركنا في محبة الثالوث األقدس وعمله

اهلل  النفس منقادة إللهام موهبة مخافةاهلل، ألن اهلل يأخذ السيطرة على النفس عندما تصبح هذِه 
التي من شأنها أن تنشئ المساكين بالروح، لتزيد هذِه الموهبة فينا التواضع وتجعلنا ننسى ذواتنا، 

 .ونكون هلل بكل كياننا وال يغيب عن أذهاننا أن كلَّ شيء منُه وبدونُه لسنا بشيء.  آمــــــــــــــــــــــين
 

 صمت
 مرتلين: أرسل روحك أيها المسيح فيتجدد وجه األرض لنصلي كلنا طلبات
يا رب، إجعلنا نتكل على قدرة روحك القدوس على الرغم من ضعفنا وفقرنا، أعطنا نعمة  -

التجدد اليومي فُنفع ل روحك في حياتنا ونعيش نور حكمتك الروحية بحسب إلهامتك 
 ومواهبك.                منك نطلب
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أظهرت بإبنك يسوع عظم محبتك للعالم، هبنا نحُن المؤمنين أبناءك أيها الرب اإلله، لقد  -
أن نحفظ كلمتِه، ونجعل من وصايُه ميزان حياتنا، فنصبح بنعمة روحك القدوس شهودًا 

 للمحبة والخالص.                     منك نطلب
طة سرب، نصلي من أجل كل إنسان زرعت فيِه الحياة، أن تهبُه هبة مخافة اهلل بوا يا -

روحك القدوس، ليطلب منك الغفران ويتحرر من كل ما ُيكبلُه فينفتحك على كلمتك ويجدد 
 حياتُه بحسب مشيئتك ليصنع الخير لخدمة إخوتِه البشر.               منك نطلب

 
 ختامية جماعية صالة

محبة الصافية بالإمأل قلوبنا ، يا من أنرت بصائرنا لندرك الحقائق الفكرية، أيها اآلب القدير  
ع المواهب هب جمي، يا واليعمل روُحك القدس فيها، فيطهرها وينقيها من كل ما يشوه هذِه المحبة

لصنا برحمتك كأبناء  لك وخ بطيبتك ابحكمتك، تبنان السماوية، أحِينا بنعمتك، قدسنا بحبك دبرنا
 في األبدية.و ى هذِه األرض لنحبك طوال حياتنا عل كي ال نتوق  عن مباركتك وتسبيحك الالمتناهية

 ونجعل كلمته مكتوبة على صفحات قلوبنا، نوراً  يسوع لكي نحفظ وصايا امألنا أيها الروح منك،
لحياتنا وخالصًا لنفوسنا... ونصبح هياكل مقّدسة، ومسكنًا مباركًا للثالوث القّدوس تغمرنا بركاته 

 .وننعم بالسالم الداخلّي ونرفع المجد إلى اآلب واالبن والروح القدس إلى األبد، آمين
 

 ترتيلة 


