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العود ُة �إىل «جذورِنا» امل�سيح ّية
- )2( -

�صرخة نحو ال�سماء
ت�ساع ّية ف ّعالة للجميع
ويف �أكرث الأو�ضاع �صعوبة

«� ْإ�س�ألوا تـُ ْعطـَوا � ،أُطلـُبوا تـَجـِدوا ،
إقرعوا ُيفتـ َ ْح لـَكـُ ْم».
� َ
(متى )٧:٧

العود ُة �إىل «جذورِنا» امل�سيح ّية
- )2( -

�صرخة نحو ال�سماء

ت�ساع ّية ف ّعالة للجميع ،ويف �أكرث الأو�ضاع �صعوبة.
«� ْإ�س�ألوا تـُ ْعطـَوا � ،أُطلـُبوا تـَجـِدوا � ،إق َرعوا ُيفتـَ ْح لـَكـُ ْم».

					

(متى )٧:٧

«جما ًنا �أخذمت ،فمجا ًنا �أعطوا»

(متى )8:10

ن�شكركم مل�شاركة اختباركم او اي مالحظة من خالل
ال�صالة يف هذا الكتاب على الربيد الإلكرتوين �أدناه:

الربيد الإلكرتوين:

info@jouzourouna.org
novena.jouzourouna@gmail.com

املوقع الإلكرتوين:

www.jouzourouna.org
www.qadisha.org

توزع جماناً
الطبعة الرابعة� 9 :شباط 2018
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تقدمة
�سيادة
املطران
حنا رحمة
رئي�س �أ�ساقفة
�أبر�ش ّية بعلبك
دير الأحمر
املارون ّية

«ت�ساع ّي ٌة ف ّعال ٌة للجميع يف �أك ِرث الأو�ضا ِع
�صعوبة»...
لقد ا�ستوق َف ْتني هذه العبار ُة وحم َلتني �إىل الت�أ ُّملِ
والتفكري ،وما َّ
انفك هذا الت�سا�ؤل ُيرا ِو ُدين :هل
من �صال ٍة فعالة و�أخرى غري ف ّعالة �أو �أق ّل فاعل ّية؟
أهم.
طرح الأ�سئلة لهو الأ�سه ُل يف احلياة ،بل ال ّ
� ّإن َ
دوما بالأمرِ ال�سهل.
ّ
لي�س ً
ولكن �إيجا َد الأجوب ِة َ
� َّإن ال�صال َة هي �صل ٌة �أي عالق ٌة ب َني َحبي َب نْي:
اخلا ِلقُ اهلل وخليقته الإن�سان .وال ت رَُت َج ُم
العالق ُة فقط بكلمات ،بل غال ًبا ما يلج�أ الأح َّب ُة
�إىل النظر ِة �أو القبل ِة �أو اللم�س ِة �أو الإبت�سام ِة �أو
غريها من التعاب ِري الوجدان ّية ال�صا ِدقة .وهذا
ما ينطبِقُ بال ِفعلِ على العالق ِة بني اهلل والإن�سان.
ن�صا وكلمات� ،إ ّال
فلم ِّ
يحد ُد ُّ
الرب ي�سوع �صالةً� ،أو ًّ
الذين �أرادوا �أن يعام َلهم
بنا ًء على طلبِ تالميذه َ
ُ
املعمدان تالميذه...
يعامل يوحنا
مع ّل ُمهم كما
ُ
فع ّلمهم قائ ًال« :متى �ص ّليتُم فقولوا� :أبانا الذي يف
ال�سماوات»...
الرب ي�سوع ب َني
(لو َ )4-1 :11
فكان ح�ضو ُر ِّ
ِ
بحد ذاتها :لقا ٌء �صاد ٌق
تالميذه هو ال�صال ُة ِّ
ِ
ِ
لتالميذه
يك�ش ُف فيه املع ِّل ُم �أ�سرا َر ح ِّبه ك ِّلها
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احلب لهم �إىل �أق�صى حدوده انحنى ِ
أرج َل ُهم
يغ�س ُل � ُ
الأح ّباء .ولـ ّما بلغ به ُّ
ِ
الطاه َرت نَْي (يو  .)5 - 1 :13وهذه
ومي�سحها مبندي ِله ويق ِّب ُلها ب�ش َفتَي ِه
ُ
احلرك ُة هي �صالةٌ ،بل ق ّم ٌة يف ال�صالة ،لأنّها �أرقى تعب ٍري عن ُح ِّب
احلب
الرب جمي َع و�سائلِ التعب ِري عن ِّ
الإل ِه للإن�سان .فعندما ا�ستنزَ َف ُّ
ِ
والعنيد� ،أبى �إ ّال و� ْأن َينح ِن َي �أكثرَ َ حتى
حلبيبِه الإن�سانِ املتم ِّر ِد والقا�سي
حد ال حّإتا ِد ِ
الكامل.
أقدام حمبوبِه و ُيق ِّبلها حتى َت َت َق َّل َ�ص
ُ
امل�سافات �إىل ِّ
� ِ
هذه هي ال�صال ُة احلقيق ّي ُة التي َ
إن�سان يف
تنط ِلقُ من اهلل و تُالقي ا ل َ
ال�س ّر اء كما يف «�أك ِرث الأو�ضا ِع �صعوبة».
كان ي�سرِ قُ لن ِ
َف�سه وقتًا كا ِف ًيا للقا ِء حبيبِه و�أبي ِه
احلبيب
وهو
واملحبوب َ
ُ
ُ
والروح
ال�سماوي �سواء يف الهيكلِ �أو على اجلبلِ �أو يف الب�ستان...
ال ِآب
ّ
ُ
كان يقو ُد ي�سوع �إىل ذاك اللقاء احلميم ،وهذه هي �صور ٌة
القد�س هو من َ
ُ
ِ
حب دائم ٍة ،ت َو ِّح ُد
للثالوث تتج ّلى فيها ال�صل ُة �أي ال�صال ُة يف حرك ِة ٍّ
و�سالما على ِّ
كل �إن�سانٍ فتَدعو ُه �إىل
وتفي�ض خ ًريا
احلب
ُ
الثالوثَ يف ِّ
ً
ال حّإتا ِد باهلل يف �صل ٍة ال ِ
تنف�ص ُم �إال ب�إراد ِة الإن�سانِ احل ّرة.
ويبقى ال�س� ُؤال :هل ِّ
لكل �صال ٍة جدوى؟ بتعب ٍري �آخر ،هل َّ
كل �صالة هي
ف ّعالة؟
نت�سا َء ُل ملاذا يتواف ُد � ُ
آالف امل�ص ّل َني �إىل عنايا �أو �إىل ب�شوات ،على �سبيلِ
املثال ،وال يعو ُد منهم �سوى ِ
واح ٌد �أو اثنانِ بنتيج ٍة �إيجاب َّي ٍة جتاه النذر
أقدام الق ّدي�س �شربل �أو الق ّدي�سة مرمي يف
الذي كانوا قد �سكبوه َ
عند � ِ
الروحي؟ تكمن الإجاب ُة يف الإن�سانِ ال يف اهلل.
وحجهم
َت ِت َّم ِة �صال ِتهم ِّ
ّ
فلكي ي�صن َع اهلل معجز ًة لإن�سانٍ ُي�ص ّلي � مّإنا يتط ّل ُب ذلك �شرطان اثنانِ
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إحلاح
على ما �أع َت ِقد .الأ ّول هو �أ ّال
ُ
مطلب الإن�سانِ الذي ُي�ص ّلي ب� ٍ
يتعار�ض ُ
ري ُمط َل ٌق وخال�ص! والثاين هو �أن
وم�شيئ ِة اهلل الق ّدو�س ِة التي � مّإنا هي خ ٌ
إميان باهلل ِ
يحم ُل
يكون لدى الـ ُمت ََ�ض ِّر ِع �إميا ٌن و�إميا ٌن و�إميان .نعمَّ � ،إن ال َ
َ
بفي�ض من ُح ِّبه الالمتناهي...
اهلل �إىل
اجرتاح الـ ُمعجِ زات ٍ
ِ
نحد َد �إذا ما كانت �صالتُنا ف ّعال ًة �أم ال .فالثالوث
وبنا ًء عليهُ ،
ميكن �أن ِّ
ال�صالة-واملح ّبة-والإميان هو حقيق ٌة ِ
واحد ٌة ال تتج ّز�أ وال َت ْبلى.
ُ
ُ�صلي
تقول الأ ّم تريزا دو كالكوتا« :طف ٌل ي�ص ّلي طف ٌل �سعيد ،وعائل ٌة ت ّ
أحوج جمتمعنا اليوم �إىل رجاالت �صالة يحملون
عائل ٌة �سعيدة» .وما � َ
النا�س و�آالمهم وم�آ�سيهم ويرفعونها اىل اهلل الق ّدو�س ف ُيغدقَ
هموم ِ
ِ
�صبح جمتمعنا �أكرث �سعادة.
علينا من
خريات ال�سما ِء نع ًما وقدا�سة ،ف ُي َ
يكون هذا الكت ِّي ُب �أدا ًة «ف ّعال ًة» للتوا�صلِ العميقِ مع اهلل،
ع�سى �أن َ
ب�شفاع ِة العذراء مرمي ويو�سف البار والقدي�سة تريزيا الطفل ي�سوع.
َ
يكون
تعب على مثل هذه الإ�صدارات ،ف� مّإنا بذلك ُ
وبارك اهلل ك َّل من له ٌ
قد �ص ّلى ثالثَ م ّرات.
ال مانع من طبعه

† �سيادة املطران حنا رحمة
تاريخ 2017-12-18
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ٌ
ال�سماءِ
�صرخة نحو َّ
فا�ستجب دُعائي.
رب هنا،
�إن كنتَ يا ُّ
ْ
روف احلياةِ.
أحلك ُظ ِ
ُت�ساع ّي ٌة ف ّعال ٌة للجميع يف � ِ

						
�-1صرخ ٌة نحو ال�سماء
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ٌ
ال�سماءِ
�صرخة نحو َّ

نظ ُّن

ُ
�ضياع وك�أ ّننا معزولونَ يف
ال�سما َء بعيد ًة!
َّ
ونخال �أن ُف َ�سنا يف ٍ
أمواج من ِّ
حد ٍب و�ص ْوب .و َيرانا
كل ْ
جزير ٍة ُمق ِفر ٍة تتالط ُمها ال ُ
العا ُمل تائه َني محُ َبط َني بال رجاءٍ ف ُيعيرِّ ُ نا هاز ًئاَ �« :
أين �إل ُه ُك ْم؟»
هلل ،ونحنُ كاليتامى نتخ َّب ُط
هذا العا ُمل غار ٌق يف االحلا ِد ،ناك ٌر لوجو ِد ا ِ
و�س َط تَع ُّن ِت املتم ِّردينَ � :أينَ هو ُ
اهلل ،ملاذا َيبدو بعيدً ا؟
فيه ُم�ش َّردينَ ْ ،
قريب
يف الواق ِع� ،إ ّننا نحنُ َمنْ َو َ�ض َع امل�سافة بيننا وبني اهلل ،ف ُه َو ٌ
أقرب من ذوا ِتنا �إلينا ،على ما قال الق ّدي�س �أُغ�سطينو�س.
م ّناُ � ،
�إنّ َ
اهلل �ساكنٌ فينا كما ح َّل و�سكنَ يف �أح�شا ِء مر َمي البتول.
و�س ِطنا ،هو ُ
يتج�س َد يف
اهلل م َعنا« ،العمانوئيل» .وقد �أرا َد �أن ّ
هو يف ْ
الكمال و ُيعط َينا َّ
َ
نحتاج
كل ما
عائل ٍة ،كي يتب ّنانا �إىل الأبد و َي َه َبنا
ُ
جند كما َلنا
كام ًال .لقد َخل َقنا يف عائل ٍة و�أرا َد �أن َ
فرحنا ِ
�إلي ِه ،ليكونَ ُ
فيها .هذا هو احل ُّل الذي ق ّد َم ُه ا ُ
حل ُّب َلنا .يا لها من ِب�شار ٍة �سعيد ٍة!
نعي�ش يف عائل ٍة ُ
أبدعه ا ُ
حل ُّب هو �أن َ
فرحنا.
فاحل ُّل الذي � َ
يكتمل فيها ُ
لك ّننا مَن ِل ُك احلر ّي َة يف �أنْ نتخ ّلى عن هذه العائل ِة ،والإبتعا َد عن
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َ
خدعُ ،ونختا َر
املخالف،
رب
أنف�سنا ُت َ
ِ
بال�س ِري يف ال َّد ِ
فنرتك � َ
جوهَ ِرهاَّ ،
ب� َؤ�سنا .لكنَّ َ
اهلل ال يري ُد لنا ذلك ،وهذا ُيحز ُن ُه كث ًريا� ،إ ّنه يدعونا
با�ستمرا ٍر �إىل االرتدا ِد والتّوب ِة.
غني �إذ ي�ساعدُنا
ال�صغ ُري هو مبثاب ِة ٍ
دليل خُم ٍ
هذا ال ُكت ِّي ُب َّ
ت�صر ،لك ّنه ٌّ
الو�صف ،وهي،
الفرح يف ك َن ِف عائل ٍة فائق ِة
على العود ِة �إىل
ِ
ِ
اكت�شاف ِ
فدرب الطفول ِة
ال�سامي ،قريب ٌة حنون ٌةُ .
على ال َّرغم من ِعظم مقامها َّ
ال�سهول ِة كما ُ
نظ ُّن ،لأ َّنها حَتم ُل َ
خلف َب�ساط ِتها طبيع ًة
َ
لي�س ْت بهذه ُّ
�سامي ًة مق َّد�س َة.
ال�سماءِ»
«�صرخ ٌة نحو َّ
غني بوفر ِة ثما ِرهِ.
ري
هو ٌ
كتاب �صغ ُ
ِ
احلجم لك ّن ُه ٌّ
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ٌ
ال�سماءِ
�صرخة نحو َّ

ملاذا هذا العنوان؟
ال�سماء!
َ�ص ْرخ ٌة نحو َّ
فعل �أيِّ �شيءٍ  ،ا َّلذي ال يجد ُحلو ًال
إن�سان
حال ُة ال ِ
العاجز عن ِ
ِ
عن احلقيق ِة .حال ُة
ب�شر ّي ًة مل�شاك ِل ِه� .إ َّنها حال ُة َمنْ يبحثُ ح ًّقا ِ
من فت َّ�ش طوي ًال ،ومل َي ْلقَ جوا ًبا...

إ� َّنها

فا�ستجب ُدعائي
رب،
� ْإن كنتَ هُ نا يا ُّ
ْ
ال�صال ِة
يبدو هذا ال ُّدعا ُء مبثاب ِة حتدٍّ يرف ُع ُه طف ٌل يف وج ِه �أبي ِهِ .
كمثل تلك ّ
وقد َ
يوما من خوا ِء
ال�صحرا ِء ْ
راهب يف ِ
هتف ً
عميق ِّ
الرائع ِة يرف ُعها ٌ
القلب احلقيق ّي ُة،
�صادما ،لك َّن ُه �صال ُة ِ
وحد ِت ِه« :كفى!» .فكال ٌم كهذا َي ْظ َه ُر ً
ال�سماءِ .فلنتن َّبه لأنَّ َ
�ستجيب لهكذا حتدٍّ ،هو حا�ض ٌر
اهلل َي
ُ
و�صرخ ٌة نحو َّ
الح ِه ال يحتم ُل ر�ؤي َة �أبنا ِئ ِه يت�ألمّ ون«ِ :منَ ِّ
ال�ض ِيق َد َع ْوتُ ال َّر َّب
ح ًقا .و ِب َ�ص ِ
َف�أَ َجا َب ِني ِمنَ ال ُّر ْح ِب .ال َّر ُّب يِل َف َال �أَ َخ ُ
اف(».مز  .)118لكنَّ جوا َبنا على
انغلقت على حقيق ِة املح َّب ِة الإله ّية.
انفتاح قلو ِبنا التي
ْ
ال�صال ِة هو ُ
هذه َّ
ال�صال ُة هي ت�ساع ّي ٌة مبثاب ِة ال�س ِّر املق ّد ِ�س ،فال ن�ض ُعها بني �أيدي
هذه َّ
هلل ويف الوقت
النا�س منْ ِ
قلب ا ِ
دون �أن ُن َنـ ِّب َه ُهم �إىل �أ َّنها عزيز ٌة على ِ
ِ
روح.
قلب َمن ُي�ص ِّليها بحرار ٍة و� ٍ
عي ِن ِه على ِ
إميان عميقني ،بق ّو ٍة واندفا ِع ٍ
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ُت�ساع ّي ٌة ف ّع ٌ
ً
�صعوبة
الظروف
الة جلمي ِعنا يف � َأ�شدِّ
ِ
أنا�س عا�شوا حيا َة
ندعوكم �إىل �أنْ حُت ِّققوا لقا ًء حقيق ًّيا �شخ�ص ًّيا مع � ٍ
ي�س َ
البتول
يو�سف ،ومر َمي
ِ
ال�سماءِ :كالق ّد ِ
َّطهار ٍة وهُ ُم الآنَ من �س ّك ِان َّ
لقاءات
عليكم
ٍ
الك ِّل ّي ِة القدا�س ِة ،والق ّدي�س ِة تريزيا الطفل ي�سوعَ .كما ُ
نقرتح ْ
ونن�ص ُح ُك ْم � ً
روحي هو مال ُك ُك ُم
أي�ضا بلقاءٍ
�شخ�ص َّي ًة مع ٍ
احلار�سَ .
ُ
كيان ٍّ
د�س.
�شخ�صي مع ا ِ
واالبن وال ّر ِوح ال ُق ِ
هلل يف �أقانيمِ ِه الثالث ِة املق َّد َ�س ِة :ال ِآب ِ
ٍّ
�صبح ت�ساع ّي ُت ُكم ف َّعال ًة ،لأ َّنها حُتقِّقُ تغي ّريا
بهذا
املن�س ِق ُت ُ
الربنامج َّ
ِ
عمي ًقا ووع ًيا للعا ِمل الالمنظورِ ،ولك َّن ُه َعالمَ ٌ
واقعي وفاع ٌل يف حيا ِتنا
ٌّ
اليوم ّية.
حقيقي يمُ ِك ُن ُه �أن ُيبدِّ َل
دون فائد ٍة� ،إ َّنها م�سا ٌر
هذه امل�سري ُة لي�ست من ِ
ٌّ
حياتَنا من ُجذورِها ،وبالتايل حيا َة َمنْ هُ ْم حو َلنا.
موج ٍه �إلينا جمي ًعا� ،سوا ٌء
بت هذه الت�ساع َّية
ٍ
ُك ِت ْ
ب�س ٍط جدًّاّ ،
با�سلوب ُم ّ
العملي� ،أو
االلتزام
م�ستويات احليا ِة الروح َّي ِة� ،أو
على خمت ِل ِف
ِ
ّ
ِ
أ�سا�سي الوحي ُد هو «�أن َ
نعي�ش ح ًّقا �صالتنا هذه»،
الإميان .فالأم ُر ال ُّ
ال�صال ِة القلب ّي ِة .ونتمنى يف حلظات ال�صمت� ،أن
بال ِّ
ق�سم َّ
أخ�ص يف ِ
مت والعزل ِة .وال
ال�ص ِ
تعي�شوا عمقَ «اال�صغاءِ» ،لأ ّننا ال نلتقي اهلل �إ ّال يف َّ
َن�سوا �أنَّ َ
ل�سنا مبرتوكني �أبدً ا.
ت َ
اهلل هو �صدي ُقنا الأوحدُ ،وم َع ُه ْ
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ه ِّيئوا مكا ًنا
هذه� ،أن َنخ ُلقَ زاوي َة �صال ٍة �صغري ٍة:
هم جدً اَ ،كي َنحيا ت�ساع َّيتَنا ِ
من املُ ِّ
ورد و�أَيقون ٍة و�صو ٍر
الكتاب املق َّد َ�س مع
أمام َك
�صليب وباق ِة ٍ
ٍ
َ
َ�ض ْع � َ
اليومي
للعائلة ...ويعو ُد �إليك �إيجا َد ما جت ُد ُه مواف ًقا لزين ِة هذا اللقا ِء
ّ
َ
لت�ستقبل �صدي َق َك الأع َّز على قل ِب َك.
كي تجُ ِّم َل املكانَ
املُح َّب ِبْ ،
ما هو الوقتُ
املنا�سب؟
ُ
ْ
إ�ستيقظ
َفتتح نها َر َك بهذ ِه التّ�ساع ّي ِة� .
باح هو ال ُ
كي ت َ
وقتُ َّ
أن�سب ْ
ال�ص ِ
ال�سماءِ .هذا ُي�ساعد َُك على تقد ِمي
باك ًراَ ،م َع هدو ِء
ِ
الفجر وارتف ْع نح َو َّ
باح .ف�إنْ كان ذلك م�ستحي ًال
هد َّي ِت َك وا ِّت ِ
خاذ قرار َِك يف �صفا ِء َّ
ال�ص ِ
ومقا�صدك العمل ّي َة
�سالم الليل ،وارف ْع نذو َرك
َ
َف َ�ص ِّل عند امل�سا ِء يف ِ
لليوم الآتي.
ِ
مبد�أُ هذه التُّ�ساع ّي ِة
ال�سحر َة
اليوم يتهافتُ
يف عاملِنا َ
ُ
النا�س نحو �آله ٍة مز ّيف ٍة وي�ست�شريونَ َّ
و�سائل
واخلرافات املُقرتح َة من
املي�س ِر،
ِ
نجمنيَُ .يزاولونَ �ألعاب ِ
ِ
واملُ ِّ
نقرتح
اليوم نري ُد �أن
االعالم
واملجتمعات اال�ستهالك ّي ِة .فها نحنُ
ِ
َ
َ
ِ
هلل وال ِّثق ِة به ،فهو اخلالقُ والفادي ،وهُ َو
عليكم م�سري ًة نحو
ِ
االميان با ِ
ا َملح َّب ُة اخلا ِل َ�ص ُة.
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ماذا َيعني ُت�ساع َّية؟
َ
أيام �أو ُت ُ
مراحل .ومن
عا�ش على ت�س ِع
هي �صال ٌة ُ
تدوم ت�سع َة � ٍ
ال�ضروريِّ �أنْ ن� َ
َّ
لبع�ض اال َّي ِام كي ند َع نعم َة
ال�صال ِة ِ
أخذ وقتَنا يف َّ
اهلل ُت ْن ِ�ض َج ِفع َلها فينا.
لكن ال�س� َ
طرح علينا :ملاذا هذه االيا ُم الت ُ
ِّ�سعة؟
َّ
ؤال الذي ُي ُ
تقليد الكني�س ِة� ،إنَّ اال َّي َام التِّ�سع َة ترم ُز �إىل فرت ِة االنتظا ِر ب َني
ففي ِ
حلول ال ُّر ِوح ال ُقد ُِ�س على
يوم �صعو ِد ال ّر ِّب
ال�سما ِء ونها ِر ِ
امل�سيح �إىل َّ
ِ
ِ
ُ
التالميذ يرتعدونَ خو ًفا،
َّالميذ يف العن�صر ِة� .أثنا َء هذ ِه املد ِة كان
الت ِ
لل�صالة يف الع ّل ّي ِة َ
اليوم التا�س ِع
وقد اجتمعوا َّ
حول العذرا ِء مر َمي .ويف ِ
وح ال ُقد ُُ�س و�أغناهُ ْم بثما ِر ِه وعطايا ُهُ .
ومنذ ٍئذ تب َّد َل وج ُه
ح َّل عليهِ ُم ال ُّر ُ
إثني َ
ع�ش َر ،املمتلئ َني من ال ُّر ِوح ال ُقد ُِ�س،
الكون به َّم ِة ه�ؤال ِء
ِ
ِ
الرجال ال ْ
االموات.
القائم من بني
بامل�سيح
فراحوا ُيعلنونَ الب�شار َة ال�سعيد َة
ِ
ِ
ِ
ُ
لت حيا ُة ال ُّر�سل!
اليوم التا�س ِع ،تب ّد ْ
ومنذ هذا ِ
كيف ُن�ص ّلي؟
املنا�س ِب �أن تكونَ مبفر ِد َك .مع �أ ّن َك
ال�صالة من
ِ
كي ترتف َع بهذه َّ
ت�ستطي ُع �أن ُت�ص ِّليها يف اجلماعة� ،إ ّما بني الزَّوج ِني �أو مع ِّ
كل �أفرا ِد
العائلة...
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كنت
جدا؛ �إ َّنها �صرخ ٌة من القلب� :إن َ
ال�صالة �سهل ٌة ًّ
فروحان ّي ُة هذه َّ
احلب جتا َه �أبينا ال�سماويِّ .
رب،
فا�ستجب دُعائي! �إ َّن ُه حت ّدي ِّ
هنا يا ُّ
ْ
و ُم َ
قابل هذا ا ُ
جوهر الق�ض ّي ِة» .ففي ا�ستجاب ِة
حل ِّب املتَبا َد ِل «ندخ ُل يف ِ
نعي�ش ارتدادًا �شخ�ص ًّيا ،ونرتَ�ضي َ
هلل لدُعا ِئناُ ،
�سل �أن نتح ّو َل
ا ِ
مثل ال ُّر ِ
بفعل ال ُّر ِوح القد ُِ�س.
ِ
َ
مراحل ،فرتتف َع �صال ُتنا
ب�شكل مع ّم ٍق على ت�س ِع
وميك ُننا �أن ُن�ص ِّليها ٍ
هلل.
تدريج ًيا نح َو ا ِ
�أ َّي ُة ن ّيات؟
هلل .والأه ُّم يف ِّ
كل ذلك �أن
نرغب
التما�سها منَ ا ِ
لدينا طلباتٌ كثري ٌة ُ
َ
ُ
ُ
ويعرف خفايا
قريب
نرف َع له �أعماق قلوبنا ،و�صرخ َة كيا ِننا .فاهلل ٌ
ُ
فلندخ ْل بب�ساط ٍة يف �صالتنا ،التي هي حوا ٌر حمي ٌم معه،
حا ِلنا.
عوبات.
وال�ص ِ
ِ
وكاالطفال ،فل َن ِعر ْ�ض عليه م�شاك َلنا ُّ
ْ
ْ
لن�شك ْر ُه � ً
الكاهن بخطايانا،
أمام
أي�ضا على عطايا ُه ال َّثمين ِة.
ولنعرتف � َ
ِ
سني ِمنَ ال َر ِّب الغفرانَ عن ِّ
كل ما ُيبعدُنا عن ُح ِّب ِه ،لأنَّ الغفرانَ
ملتم� َ
درب ا ُ
حل ِّر َّي ِة.
هو ُ
كيف ن�صو ُغ نيا ِتنا ال�شخ�ص ّية؟
�ستحب �أنْ ن�ض َع ن ّي ًة واحد ًة ِّ
لكل ت�ساع ّي ٍةِ .ومنَ املُ َّ
ف�ض ِل �أنْ نكونَ
منَ املُ ِّ
وا�ضح َني يف طل ِبنا .فهنالك حادث ٌة ظريف ٌة نو ُّد ذك َرها وقد ح�صلت
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بع�ض الراهبات ال َّلواتي �أر ْدنَ �أنْ يقتن َني حما ًرا يف الدير ف�ص ّل َني
مع ِ
َ
متثال
للق ّدي�س
يو�سف .ر�سمنَ دا ّب ًة على ورق ٍة وو�ضعنها على �أقدام ِ
وكم
أيام ،جاء مزار ٌع ليق ّد َم لهنّ حما َر ُه كهد ّي ٍةْ .
الق ّدي�س .وبعد ت�سع ِة � ٍ
ذيل! فعدنَ �إىل ر�سمهنّ  ،فوجدنَ
ُذ ِه ْلنَ عندما وجدنَ احلما َر بال ٍ
ير�س ْمنَ ذي ًال للحمار.
�أنهنّ مل ِ
�ستجاب �إ َّال يف
كونوا دقيق َني و�صبورين يف التما�سكم .فغال ًبا ما ال ُن
ُ
نهاي ِة التّ�ساع ّي ِة� ،أو بعد �أ ّي ٍام منَ انق�ضا ِئها.
فلنتَّبع الدِّ ق َة يف طلبا ِتنا لأنّ التّ�ساع ّي َة لي�ست «و�صف ًة �سحري ًة»� ،إ َّنها
وح�سب� ،سوا ٌء يف
ال�صحيح
و�سيل ٌة ت�ساعدُنا على
ِ
االنطالق يف ال ّد ِ
ُ
رب َّ
َّ
خمط ِط احلياة االن�سان ّي ِة �أم الروح ّية.

َ
املخاط ِب الفرديِّ وميك ُنك � ً
أي�ضا �أن ت�صليها
تتوج ُه هذه التّ�ساع ّية يف �صيغة
َّ
ب�صيغة اجلم ِع ،على َح ْ�س ِب ما يرا ُه قل ُبك منا�س ًبا.
كيف نفهم جواب اهلل؟

وا�ضحا � ً
أي�ضا .فعلينا �أن نتن َّبه
وا�ضحا ،فاجلواب ي�أتي
الطلب
�إن كان
ُ
ً
ً
االحيان �إىل ُّ
ال�سماء عرب �أحداث
بع�ض
الط ِ
ِ
يف ِ
رق التي تجُ يبنا فيها َّ
خالل
حياتنا .وقد يكونُ
اجلواب خُمتل ًفا عن �إنتظارا ِتنا .وربمّ ا من ِ
ُ
أ�شخا�ص معن ّيني مبا�شر ًة �أو غري مبا�شر ٍة بهذه
تغيرُّ ٍ غ ِري متو َّق ٍع ،يف �
ٍ
هلل
التّ�ساع ّية .فينبغي �أن جنهزَ بو�ضع ّية «اال�صغاء» الدائم
جلواب ا ِ
ِ
جواب لنا.
حدث
كي نفهم �أنَّ � َّأي ٍ
ظاهر قد يكون مبثاب ِة ٍ
خارجي ٍ
ٍّ
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يجد عم ًال مع ّي ًنا ،ويف نهاية التّ�ساع ّية
ُهم مثال كي َ
قد ُي�ص ِّلي �أحد ْ
تت ُ
يوما) لتُع ِل َمه
َّ�صل به �إبن َة ع ِّم ِه( ،التي مل ي�سبق �أن ات�صلت به ً
رت يف ال�شركة
«�صد َف ًة» من قبيل «الثرَّ ثر ِة»� ،أنّ هنالك وظيف ًة قد َ�ش ُغ ْ
ُ
املحاذي ِة ملنز ِل ِه.
نهتم باالمو ِر االن�سان ّي ِة � ً
أي�ضا .ويمُ كننا
هذا كلُّ ُه ُيظه ُر لنا �أ َّن ُه علينا �أن ّ
م�سكن مث ًال،
هموم بح ِثنا عن
ٍ
مث ًال �أن َن ِعر َ�ض على ال ّر ِّب يف �صال ِتنا َ
بع�ض
لوحات
ولكنْ  ،علينا �إىل ذلك �أنْ نفت َِّ�ش يف
ِ
ِ
االعالنات عن ِ
االمر �أو ذاك.
ِ
العرو�ض املُتدا َول ِة لهذا ِ
َ
َ
و�ضعنا ِّ
أزمنة:
يوم من هذه التُّ�ساع ّي ِة
خم�سة � ٍ
لكل ٍ
 .1تقدميٌ.
ْ
.2لندخل يف �صالةٍ.
� .3صال ُة القلبِ .
ُ .4
ثالث �صلواتٍ ق�صريةٍ.
َ .5نذ ُرك.
يف االزمنة الثالثة الأوىل نعبرِّ عن نيا ِتنا ال�شخ�ص ّية من عمق �أعما ِقنا
ُ
نعرف �أ ّننا ن�ص ّلي من قلبنا؟
اخلا�ص ِة .فكيف
بكلماتنا وتعاب ِرينا
ّ
�صديق لنا ،نحن نعرف ج ّيدً ا ،يف قرارة
حني مُن�ضي بع�ض الوقت مع
ٍ
نفو�سنا� ،إذا ك ّنا حقيق ًة معه �أم نت�شتَّت بالتفكري ب�أمو ٍر �أُخرى �أن نكون
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عال
مع اهلل ح ًقا ذلك ما تعنيه �صالة القلب .ميكننا �أن ن�ص ّلي ب�صوت ٍ
ال�صالة.
�أم
ٍ
ب�صمت ،ال َي ُه ُّم ،فلنعمل مبا ي�ساعدُنا على ال�صفا ِء يف َّ
املهم هو حرار ُة �صال ِتنا.
لأنّ َّ
ويف نهاي ِة التّ�ساع ّية من املُ
كجواب
عهدنا
�ستح�سن �أن ُن ّقدِّ َم هلل َ
ٍ
ِ
بعد ح ٍني ،فمِ ن
ل�صال ِتنا .وهكذا ،فعندما ُت
�ستجاب الطلباتُ  ،ولو َ
ُ
املهم �أن نبقى �أوفيا َء يف االيفا ِء بنذورِنا هلل.
ِّ
ال�صالة ف ُيك ِّونُ ال َّنذ ُر ميز َة هذه التّ�ساع ّي ِة،
�أ ّما يف الزمن اخلام�س من َّ
ال�صغرية� ،أو �أُ ْ�ض ِح ّيتنا
وهذا ما يجعلها ف ّعالة ب�شكل خا�ص� .إ ّنه هد ّيتنا ّ
�سبيل اهلل .بذلك ننفتح على
املق ّد�سة ،ذلك يعني �أن نق ّد�س ذواتنا يف ِ
عمل اهلل فينا َط َ
وال نهارِنا.
ِ
�إنْ ف ّكرنا مل ًّيا نكت�شف العديد من الهدايا التي ميكن �أن نق ّد َمها
ا�س
واحد
ليوم ٍ
عي�ش الق ّد ِ
فح�سب .وها ُكم بع�ض الأمثلة :كالق�صد يف ِ
ُ
ٍ
ّ
با�ستمرارٍ� ،أو التوقف عن التدخ ِني� ،أو االمتناع عن م�شاهدة التلفاز
مل ّد ٍة� ،أو مبادر ِة حم ّب ٍة نحو من هم بحاجة� ،أو االت�صال ب�شخ�ص معوزٍ ،
�أو �صال ٍة ق�صري ٍة...
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ي�س َ
يو�سف
اليو ُم الأ َّو ُل ُ :م َع الق ّد ِ
ْدمي
َتق ٌ
�إنّ الق ّدي�س يو�سف هو خط ّيب العذراء مرمي ومربي ي�سوع ،وقد ك ّر�س
ادق يف ِّ
ال�ص ُ
كل ما عا�ش على هذه
حياته من �أجل حمايتهما .هو البا ُّرَّ ،
ج�س ُد ال ّقدر َة والل َني يف
الأر�ض .فا�س ُم ُه يعني «يزيد» �أو ُينمي .وهو ُي ِّ
وكل �إن�سان .هو ِّ
الوقت عينه .هو مثا ٌل لك ّل �آباء العائالت ِّ
«ظل الآب»
ِ
عيد �إ�شعا َع دو ِر
وقد اختاره مراف ًقا �أبو ًّيا ِالب ِنه ي�سوع على االر�ض ،ل ُي َ
هموم احليا ِة
ال ِأب يف ِ
قلب العائل ِة الب�شر ّي ِة .هو العام ُل الذي يحم ُل َ
قلب العائل ِة املق ّد�س ِة ،مع الطاع ِة الكامل ِة لإراد ِة اهلل .هو
املاد َّية يف ِ
ال�صاحل ِة ،و�أبو الكني�سة اجلامعة.
�شفي ُع امليت ِة َّ
قيم تذكاره يف التا�س َع َ
عيد الع ّم ِال ،يف الأ َّو ِل
ع�ش َر من �آذار ،كما يف ِ
ُن ُ
من �أ َّيار.
لن َُ�ص ِّل
الواحد� ،آمني.
القد�س ،الإل ِه
والروح
واالبن
ِ
ِ
با�سم ال ِآب ِ
ِ
يا مار يو�سف� ،إنيّ �أق ّد ُم َ
حكام املُ�س َبق َة التي ت�ش ِّو ُ�ش �أفكاري.
لك الأَ َ
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مواقفي القا�سي َة من ِّ
أنت نظرة �أبنائك
و�أقدِّ ُم
كل �سلط ٍة و�أب ّو ٍة ،ف�أ�ص ِل ْح � َ
َ
واحلنون،
والقدير
عن دو ِر ال ِأب و�صور ِت ِه ،كاملحامي واملُطي ِع يف � ٍآن،
ِ
ِ
أنت «املُر ّبي الذي ُينمي» ،والذي ال ُيذ ِّلل وال يُهمِ ل.
على مثالك � َ
جلوهر اهلل الآب.
يا مار يو�سف� ،إنيّ �أقدِّ ُم لك �إدراكي وفهمي
ِ
ي�س� ،أ�ص ِل ْح َّيف هذه ال�صورة وع ّلمني كيف
�أنت
ُ
ال�صالح ،البا ُّر الق ّد ُ
قلب �آبا ِء الأر�ض جمي ًعا...
�أتع ّرف ما هو جمي ٌل وعظي ٌم يف ِ
يا مار يو�سف� ،أقدِّ ُم َ
وهمومي
حياتي الزمن ّية
م�صاعب
لك
َ
َ
َ
االقت�صاد ّي ِة.
القلب
�صال ُة
ِ
ال�سماءِ.
يا مار يو�سفُ ،ا ُ
ن�ص ْت �إىل �ص ْرختي نح َو َّ
هلل ال ِآب ،و�أُعبرِّ ُ له
(�أرف ُع الآنَ بكلماتي
اخلا�صة� ،صرخ َة قلبي نح َو ا ِ
ّ
ِّ
بكل �صدقٍ وثق ٍة عن طلبيُ � ...
ال�صال ِة
أعي�ش فرت َة ٍ
�صمت يف نهاية هذه َّ
ال�شخ�ص ّي ِة ،و� ُ
أدخ ُل يف حوا ِر حم ّب ٍة مع الق ّدي�س يو�سف).
َ�ص َل ٌ
وات
ا�س ُم َك .لي� ِأت ملكو ُت َك .لتكن
 �أبانا الذي يف َّال�سماوات .ليتق َّد�س ْ
ال�سماءَِ ،
أعطنا ُخبزَ نا َ
كفاف
كذلك على الأر�ضِ � .
م�شيئت َُك .كما يف َّ
يومنا .واغف ْر لنا ذنو َبنا َ
وخطايانا.كما َنحنُ نغف ُر ملنْ �أخط�أ و�أ�ساء
ِ
دخ ْلنا يف التَّجارب .لكنْ نجَ ِّ نا من ال�شرير� ،آمني
�إلينا .وال ُت ِ
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عليك يا ق ّدي�س يو�سف .يا ممتل ًئا نعم ًة .ال ّر ُّب َ
ال�سالم َ
ٌ
مبارك
معك.
ُ
ومبارك ِّ
ٌ
عرو�سك البتول،
أنت بني الرجال،
� َ
إلهي ،ثمر ُة بطن ِ
الطف ُل ال ُّ
هللِّ ،
�صل لأجلنا
ابن ا ِ
�س ِّيدُنا ي�سو ُع امل�سيح .يا ق ّدي�س يو�سف ،يا مر ِّب َي ِ
نحنُ اخلط�أة ،الآن ويف �ساع ِة مو ِتنا� .آمني.
� ٌ
إبتهال
يا مار يو�سف ِّ
�صل لأجلنا.
رَلنفعنَّ املجد لل ِآب الك ّل ِّي القدر ِة
الرب
ولإبن ِه ي�سو َع
امل�سيح ِّ
ِ
ال�ساكن يف قلو ِبنا
و�س
ولل ّر ِوح الق ّد ِ
ِ
من الآنَ و�إىل � ِأبد الآ ِبدين� .أمني
نَذْ ُر َك
ال�صغرية
�أعدك يا مار يو�سف ،ب�أن ( ...ق ّدم َ
اليوم هد ّيتك ال�شخ�ص ّية ّ
ومق�صدك َ
قلب الق ّدي�س يو�سف)
اللذين ُي ِ
فرحان َ
ال�سماوات ...
 �أبانا الذي يف َّال�سالم عليك يا مرمي ...
ُ
القد�س ،كما كانَ يف البد ِء والآنَ وعلى
والروح
واالبن
 املج ُد لل ِآبِ
ِ
ِ
دهر الداهرين� .آمني!
الدوام و�إىل ِ
ِ
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اليوم الثاين :مع الق ّدي�س ِة مر َمي العذرا ِء
ُ
ْدمي
َتق ٌ
َ
إ�سرائيل،
أر�ض �
ولدت مر ُمي العذراء ،منذ �أك َرث من �ألفي �سن ٍة ،يف � ِ
يواكيم وح َّن ُة .وقد اختارها اهلل �أ ًّما لي�سو َع
فا�ضل ِني هما
من َ
والد ِين ِ
ُ
ُ
املالك جربائي ُل ،وهي ما زالت �صب ّيـ ًة
«امل�سيح املنتظر» .فزارها
يافعـ ًةَّ ،
فقبلت
وب�ش َرها بر�سال ٍة فريد ٍة يف تاريخ اخلال�ص الب�شريِّ .
ِ
القد�س،
لعمل ال ّر ِوح
«نعم»،
ْ
وا�ست�سلمت طائعـًة ِ
ِ
الب�شار َة وقالتْ :
َ
الطفل الإلهي.
فا�ستقبلت يف �أح�شا ِئها
ْ
الكني�سـ ُة املق ّد َ�سـ ُة �أرب َع حقائقَ عقائد ّي ٍة يف ما َخ َّ�ص العذرا َء
ُتع ِّل ُمنا
َ
مرمي:
�.1ألأموم ُة �إلإله َّي ُة� :إ ّنها �أ ُّم اهلل
.2البتول َّي ُة� :إ ّنها دائمة البتول ّية
 .3ال ُ
ال�سماء بج�سدها ونف�سها
إنتقالُ :رفعت �إىل َّ
(نقيم هذا العيد يف � 15آب)
.4احلب ُل بال دن�س :لقد ُح ِب َل بها بريئ ًة من اخلطيئ ِة الأ�صل ّي ِة ( ُنقيم
هذا العيد يف  8كانونَ الأ َّول)
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قبل ِّ
�إنّ العذرا َء مر َمي هي �أ ٌّم َ
امل�سيح وح�سب ،ف ُه َو
لي�ست � َّأم
كل �شيءٍ ْ .
ِ
�أعطاها �أن تكونَ � ً
أي�ضا �أ ًّما للب�شر ّي ِة جمعاء« ،هذه �أ ُّم َك» (يو .)27/19
فهي متن ّبهةِّ ،
م�شاكل احليا ِة ك ِّلها بتفا�صي ِلها .لذا
هات� ،إىل
ككل الأ ّم ِ
ِ
يمُ ِك ُننا �أن َن ِك َل �إليها ك َّل �أمورِنا و ُنخبرِ َ ها عن ِّ
كل �شيءٍ .
لن َُ�ص ِّل
الواحد� ،آمني.
والروح ال ُقد ُِ�س ،الإل ِه
واالبن
ِ
با�سم ال ِآب ِ
ِ
ِ
هات اللواتي ُيعان َني
يا ق ّدي�سة مرمي ،يا �أ ّمي� ،إنيّ �أقدِّ ُم لك ك ّل الأ َّم ِ
نف�سها التي �أعي�شها �أنا ،والتي من �أج ِلها �أ�ص ّلي هذه التّ�ساع ّي َة.
احلال َة َ
ف�أَ�صلحي يف داخلي دو َر الأموم ِة كي يت�ش ّب َه بدور ِِك� .أعطيني �أنْ �أكونَ
واالطمئنان.
حا�ض ًرا يف عائلتي ح�ضو َر القناع ِة
ِ
يا مرمي الك ّل ّية الطهارة يَ
تعال وه ّدئي اخل�صومات.
يا مرمي الك ّل ّية التوا�ضع ،يَ
تعال وافتحي القلوب على امل�صاحلة.
ال�سالم تعايل و�أَ�شعلي نا َر املح ّب ِة يف قلو ِبنا.
يا مرمي يا ملكة ّ
يا ق ّدي�سة مرمي �إنيّ �أقدِّ ُم لك مفهومي لدور املر�أة ،ف�أَ�صلحي َّيف هذه
الر�ؤيا.
قلب ك ّل الن�ساء.
ع ّلميني �أن �أتع ّرف ما هو جمي ٌل وعظي ٌم يف ِ
لك ك َّل لقاءاتي ،فهل ّمي وزوري الأكرث �أملًا
يا ق ّدي�سة مرمي �إنيّ �أق ّد ُم ِ
أمومي.
بينها ،بعذوبة قل ِب ِك ال ّ
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القلب
�صال ُة
ِ
ال�سماء.
�أ َّيتها الق ّدي�س ُة مرمي البتول .يا �أ ّمي� ،أَ�صغي �إىل �صرختي نح َو َّ
هلل ال ِآب ،و�أُعبرِّ ُ له
(�أرف ُع الآنَ بكلماتي
اخلا�صة� ،صرخ َة قلبي نح َو ا ِ
ّ
ِّ
بكل �صدقٍ وثق ٍة عن طلبيُ � ...
ال�صال ِة
أعي�ش فرت َة ٍ
�صمت يف نهاية هذه َّ
ال�شخ�ص ّي ِة ،و� ُ
البتول).
أدخ ُل يف حوا ِر حم ّب ٍة مع الق ّدي�س ِة مر َمي ِ
َ�ص َل ٌ
وات
أر�ضِّ ،
ؤمن ب�إل ٍه واحدٍ ٍ � ،آب �ضا ِب ِط ِّ
 ُن� ُكل ما
ال�سما ِء وال ِ
الكلَ ،خا ِل ِق َّ
الوحيد� ،أملولو ِد
واحد ي�سو َع
وبرب ٍ
ِ
ابن اللهّ ِ
ُيرى وما ال ُيرىٍّ .
امل�سيحِ ،
ِ
قبل ِّ
من ال ِآب َ
كل ال ّدهورٍِ � .إله ِمنْ � ٍإله .نو ٍر منْ نورٍٍ � .إله حقٍّ ِمنْ � ٍإله حق.
اجلوهر ،ا َّلذي به كانَ ك ُّل �شيءٍ .
مولود غ ِري خَملوقٍ ُ ،م�سا ٍو لل ِآب يف
ٍ
ِ
ال�سماءِ،
أجل
ِ
�أ َّلذي من �أجلنا َنحنُ الب�ش َر ومن � ِ
خال�صنا ،نزَ َل من َّ
و�ص ِل َب
وتجَ َّ�س َد من ال ُّر ِوح
ِ
القد�س ومن مريمَ َ العذراءِ ،و�صا َر �إن�سا ًناُ .
عهد ُ
وقام يف اليوم الثالث
ع ّنا على ِ
نطي .ت�أَلمَّ َ وماتَ و ُق َرب َ
بيالط َ�س ال ُب ِّ
هلل ال ِآب،
يمَني ا ِ
كما جاء يف ال ُك ِ
تبَ .
وجل�س عن ِ
ال�سماءَِ ،
و�ص ِع َد �إىل َّ
و� ً
عظيم ل َيدينَ الأحيا َء والأمواتَ  ،ا ِّلذي ال َفنا َء لمِ ُ ْل ِكه.
أي�ضا ي�أ ِتي بمِ ٍ
جد ٍ
واالبن ،ا َّلذي
ألرب املُ ْحيي ،املن َب ِث ِق من ال ِآب
بالروح
ون�ؤمنُ
القد�سِّ � ،
ِ
ِ
ِ
اطق بالأنبيا ِء وال ّر�سل.
هو مع ال ِآب
�سج ُد له ويمُ َّجدُ ،ال ّن ِ
واالبنُ ،ي َ
ِ
ُ
ونعرتف بمِ عمود ّي ٍة واحد ٍة
وبكني�س ٍة واحد ٍة ،جامع ٍة ،مق ّد�س ٍة ،ر�سول ّي ٍة.
الدهر الآتي� .آميـن.
ونرتجى قيام َة املوتى واحليا َة يف ِ
ملغفر ِة اخلطاياّ .
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أنت
معك ،مبارك ٌة � ِ
الرب ِ
 ال�سال ُم عليك يا مرمي ،يا ممتلئ ًة نعم ًةُّ ،يف الن�ساء ،ومبارك ٌة ثمر ُة بط ِنك� ،س ِّيدُنا ي�سو ُع امل�سيح.
يا ق ّدي�سة مرمي ،يا والد َة اهلل� ،ص ّلي لأجلنا نحن اخلط�أة ،الآنَ ويف
�ساع ِة مو ِتنا �آمني.
� ٌ
إبتهال
يا ق ّدي�سة مرمي يا والد َة اهلل� ،ص ِّلي لأجلنا.
التمجيد لل ِآب الك ّل ِّي القدر ِة
لرنفعنَّ
َ
امل�سيح ال ّر ِّب
والب ِن ِه ي�سو َع
ِ
ال�ساكن يف قلو ِبنا
و�س
ولل ّر ِوح الق ّد ِ
ِ
من الآنَ و�إىل � ِأبد الآ ِبدين� .أمني
نَذْ ُر َك
ُ
اليوم هد ّيتَك ال�شخ�ص ّي ِة
�أعد ُِك �أ ّيتها
البتول مرمي� ،أنْ ( ...قدِّ م َ
البتول مرمي).
ال�صغري ِة
َ
فر ِ
قلب ِ
ومق�صدك ال َّل َذين ُي ِ
حان َ
ّ
ٌ
�صغرية حقيق ّي ٌة
ِق َّ�ص ٌة
أر�ض( ،بعد
َ
خ�سر ْت تريزيا الطف ُل َي�سوع ك َّل معون ٍة من ال ِ
بعد �أن ِ
فقدانها � َّأمها التي ماتت حدي ًثا) ،روت هذه احلادثة ،قالت:
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ظهرت َ
ُ
الفائق ا َّلذي ْمل �أ َر مث َل ُه
البتول بجما ِلها
يل الق ّدي�س ُة
«وفج�أة،
ْ
ِ
من َق ْب ُل .كان وج ُهها ُي�ش ُّع طيب ًة وحنا ًنا ال و�صف لهما ،وقد اخرت َق ِت
�إبت�سامتُها الفاتن ُة � َ
فزالت ك ُّل �أوجاعي ،وانهم َرت على
أعماق قلبي.
ْ
حقيقي.
فرح
تان
وجنتي
ٍ
دمعتان �سخ ّي ِ
ِ
ب�صمت و� ٍ
َّ
إجالل� .إ ّنهما دمعتا ٍ
ٍ
َ
البتول قد ابت�سمت
�آه ! كم �أنا �سعيد ٌة ملج َّر ِد التفك ِري يف �أنَّ الق ّدي�س َة
يل ...فح َني خف�ضتُ عي َن ّي ر�أيتُ ماري (�أخت تريزيا) تنظ ُر �إ َّ
بحب
يل ٍّ
عم التي غم َرتني .فبف�ض ِلها،
كب ٍري .كانت مت�أ ّثرة جدًّا وك�أ ّنها ُتعاينُ ال ِّن َ
علي بهذه االبت�سام ِة.
وبف�ضل �صلوا ِتها احلا ّر ِةْ � ،
ِ
أنعمت ملك ُة َّ
ال�سما ِء َّ
قالت يف قل ِبها« :لقد
البتول الق ّدي�س ِةْ ،
عيني امل�س ّمرت ِني نحو ِ
وحني ر�أت َّ
ُ�ش ِف َي ْت تريزيا».
ال�صغري ُة �ستعو ُد �إىل احلياة من جديد ،فال�شعاع املنري
هذ ِه الورد ُة ّ
الذي �أعاد �إليها الدفء لن يوقف دفق عطاياه الثمينة .فهو ال ي�ؤتي
عمله باللحظة الآن ّية � ،مّإنا بهدوءٍ وعذوب ٍة فائقني ،هو ُينمي زهرته
جبل
خم�س
ٍ
�سنوات منْ �إقامتها على ِ
م�ضي ِ
ويق ّويها ل َت ْكبرُ َ وتتفتَّح بعد ِّ
الكرمل ا َ
�صيب.
خل ِ
ِ
«ق�صة نف�س» ،تريزيا الطفل ي�سوع ،ف�صل )3
(من ّ
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الثالث :مع ِّ
ُ
فل ي�سو َع
اليوم
الط ِ
ُ
ْدمي
َتق ٌ
ُ
الطفل ي�سوعُ ،يا َل َ
العجيب.
ب�ساط ِة هذا ال�س ِّر
ِ
«اهلل معنا» ،هو ُ
اهلل الـ»عمانوئيل» ومعنى الكلمة ُ
اهلل الذي �صا َر ب�ش ًرا،
ُ
اهلل الذي �صا َر طف ًال �صغ ًريا� ،إن�سا ًنا مثلنا .فالطف ُل ي�سو ُع هو يف الوقت
ك�شف ُ
عي ِنه �إل ٌه كام ٌل و�إن�سا ٌن كام ٌل .ب ِه َ
اهلل لنا عن هُ ِو َّي ِت ِه وتوا�ض ِعه
الطفل ي�سو َع ال�صغريت ِني امل�ش ّعت ِني ،كي
وبراء ِته .فلننظ ْر �إىل عي َن ِي
ِ
�سالحنا .معه فل َن�س ُقط
�سالح معه و ُيج ِّردُنا من ِ
ن�ستعيد براءتَنا .ال َ
دفاعا ِتنا وقالعنا املبن ّية على م�شاعرنا املجروحة اخلائبة .معه
ن�ستعيد ِ�صد َقنا وطهارتَنا الأوىل وروح الطفولة فينا .ومعه جن ُد
طفولتنا املفقودة والباكية يف داخلنا فنلقى ِّ
ال�شفا َء.
ال�س ِري
الروح ال ِ
أوحد لأ َّن ُه ُيعي ُد تربيتَنا على َّ
هذا الطف ُل ي�سو ُع هو مع ّل ُم ِ
عي�ش الب�ساط ِة
يف االجتاه ال�صحيح لأُمو ِر احلياة ،و ُير ّبينا على ِ
الرب ي�سوع يف  25كانونَ الأ َّول)
والعفو ّية(.نحتف ُل مبيال ِد ِّ
لن َُ�ص ِّل
الواحد� ،آمني.
واالبن وال ّر ِوح ال ُقد ُِ�س ،الإل ِه
ِ
با�سم ال ِآب ِ
ِ
ُ
الطفل ي�سوعُ ،ها �إنيّ �أق ّد ُم َ
أطفال ا َّلذين يعي�شونَ حال ًة
�أ ّيها
لك ك َّل ال ِ
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احلاالت التي �أ�ضعها يف هذ ِه التّ�ساع ّية� .أَ�ص ِل ْح مكانة الطفل
ُت�ش ِب ُه
ِ
احلقيق ّية فينا ،وق ِّوم ت�ص ّرفاتنا مع ك ّل طفل بريء ي�ضع ثقته بالبالغ َني
من دون �أن يظنُّ بِهِ ُم ال�سو َء.
َ
مواقف البالغ َني جتاه ه�ؤال ِء ال�صغا ِر ا َّلذينَ �أُ ِوك ْلت �إلينا
�أَ ْ�ص ِل ْح
رعايتُهم� ،إ ّنهم كنو ُز احليا ِة .تعال ْ
راح
وا�ش ِف بنظر ِتك وبراء ِتك ِج َ
ُح ِّبنا .تعال و� ِأع ْد لنا براءتَنا ال�ضائع َة� .أ�ص ِلح فينا الثق َة بك والب�ساط َة
يف الت�ص ُّر ِف َ
َ
يو�سف الذي
ي�س
معك ومع � ِّأمك و� ِّأمنا مرمي ،ومع الق ّد ِ
وهبتَنا �إياه �أ ًبا.
القلب
�صال ُة
ِ
ال�سماءِ.
أخي ال�صغ َري� ،أُ ُ
ن�ص ْت �إىل �صرختي نحو َّ
يا ي�سو ُع الطفل ،يا � َ
ُ
هلل ال ِآب ،و�أعبرِّ ُ له
(�أرف ُع الآنَ بكلماتي
اخلا�صة� ،صرخ َة قلبي نح َو ا ِ
ّ
ِّ
بكل �صدقٍ وثق ٍة عن طلبيُ � ...
ال�صال ِة
أعي�ش فرت َة ٍ
�صمت يف نهاية هذه َّ
ال�شخ�ص ّي ِة ،و� ُ
أدخ ُل يف حوا ِر حم ّب ٍة مع الطفل ي�سوع).
َ�ص َل ٌ
وات
�أ ّيها الطف ُل ي�سوعُ ،يا َ
ملك املح َّب ِة ،اجعلني فردًا منَ العائل ِة املق َّد�س ِة.
الم حّ
واالتا َد.
وقلب يو�سف ،وهَ ْب
قلب مرميَ ،
�أَظه ْر يل َ
ال�س َ
لعائلتي َّ
َ
أر�ض كي َ
تنقل احليا َة التي
أ�ساعد
مني املح َّب َة والعطا َء ف� َ
ِ
عائالت ال ِ
ع ّل َ
ال ُ
تزول.
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�سلطان على
أنت تع ّل ُمني �أنَّ ك َّل
�أ ّيها الطف ُل ي�سوع ،يا براء َة ال ِآبَ � ،
ٍ
املراحم.
أر�ض ي�أتي من العالءِ ،و�أنّ ك َّل �أب ّو ٍة تنب ُع من �أبي
ال ِ
ِ
نميان البنني.
ع ِّل ِم الآبا َء ليجمعوا القوة �إىل احلنان ،فهما ُي ِ
ع ِّل ِم ال َ
َ
والعطف
االحرتام
أطفال الثق َة ب�سلط ِة �أهلِهِ ْم ،ومباد َل َت ُه ُم
َ
ال َبنو َّيني.
َ
�أ ُّيها الطف ُل ي�سوع �إنيِّ �أق ّد ُم َ
ت�ستقبل
العائالت ،ف�أَ ْع ِطها �أن
لك ك َّل
ِ
بفجر القيام ِة ،يف
احليا َة
الفرح وال ِ
إميان ِ
ِ
بال�شكر لروع ِة امليال ِد ،م َع ِ
في�ض ا ُ
يوم العن�صر ِة� ،آمني.
ِ
حل ِّب املُتد ِّف ِق َ
(ج .كروا�سان)

التكر ِ�س ِّ
للطفل ي�سو َع
�صال ُة
ُّ
�أ ّيها الطف ُل ي�سوع ،الطف ُل الإله
أتيت طف ًال �ضعي ًفا ،فق ًريا
لقد � َ
�سري َع ال َع َط ِب من �أجلنا.
فها �أنا �أقدِّ ُم لك َ
خوف �ضعفي
َ
خوف ه�شا�شتي،
ِ�ص َغري وفقري.
� َأ�ض ُع ك َّل ما �أنا عليه
والطاهر.
يف قل ِبك الربي ِء
ِ
نعم� ،إنيّ �أك ّر ُ�س َ
لك ذاتي �أ ُّيها الطف ُل ي�سوع
ْ
يا َ
ملك املح َّب ِة� ،أتك َّر ُ�س �إىل براء ِتك،
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�إىل َطهار ِتك.
ُ
واجلمال َ
احلقُّ.
احلقيقي،
احلب
نعم� ،أنت ُّ
ُّ
أنت يا َمنْ ال تظنُّ ال�سوء
� َ
ُنجينا
�إنَّ براء َة نظر ِتك �ست ِّ
فخ ّل ْ�صني بربا َء ِتك يا �أ ّيها الطف ُل ي�سوع.

(جان مارك هاميل)

�إب ِت ٌ
هال
�أ ّيها الطفل ي�سوع ،يا ملك املح ّبة� ،إنيّ �أثق ب�صالحك الرحيم...
التمجيد لل ِآب الك ّل ِّي القدر ِة
ل ْرن َفعنَّ
َ
امل�سيح ال ّر ِّب
والبن ِه ي�سو َع
ِ
ال�ساكن يف قلو ِبنا
و�س
ولل ّر ِوح الق ّد ِ
ِ
من الآنَ و�إىل � ِأبد الآ ِبدين� .أمني
نَذْ ُر َك
ُ
اليوم هد ّيتي ال�شخ�ص ّية
�أعدُك �أ ُّيها
الطفل ي�سوع ب�أنْ ُ ( ..اقدِّ ُم َ
قلب الطفل ي�سوع)
ال�صغرية ومق�صدي اللذين ُي ِ
فرحان َ
ّ
ٌ
�صغرية حقيق ّي ٌة
ِق َّ�ص ٌة
َ
إلهي ميتثل �أمامي فج�أ ًة.
يوما يف الكني�س ِة ،حني ر�أيتُ
كنتُ ً
الطفل ال ّ
كانَ ينظر �إ َّ
يدي نح َو ُه.
يل
بحنان ،ومي ُّد يديه نحويَ .
ٍ
فمددْتُ َّ
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النظرات ،ووعد ُته �أن � َ
أعمل ك َّل ما
ْمل َنل ِف ْظ كلم ًة واحد ًة � ،مّإنا تبادلنا
ِ
ُير�ضيه.
الطفل ي�سوع،
�شخ�ص
يدي
وح َني ا�ستفقتُ من �إنخطايف ،وجدتُ بني َّ
ِ
َ
م�صنوعا من ال�شمع .ف�أجم َع الك ُّل على �أ َّن ُه رائ ٌع و�أنا كنتُ �أرا ُه جمي ًال
ً
جدً ا .وكنتُ ك ّلما حدّقتُ �إليه وجد ُته �أ�ش َّد روع ًة� .إبت�سامتُه لطيف ٌة
ونظرا ُته مل�ؤها احلنانُ  .ك ُّله عطا ٌء .وك�أ َّن ُه ُ
يقول لنا�« :إقرتبوا م ّني
وامنحوين قلو َبكم».
(�إيفون �إمييه لي�سوعّ �« ،أمي بح�سب الروح» للأب بول البوت).

�صالة القدي�س الفون�س ده ليفوري
�أيها الطفل العزيز� ،إنني �أنظر �إليك يف هذه املغارة و ك�أنك م�س ّمر
على ال�صليب .لأن ال�صليب حا�ضر يف عقلك م�سبق ًا ،و قد قبلته حب ًا
بنا...
�أيها الطفل امل�صلوب� ،إنني �أ�شكرك و �أحبك .الآمك من �أجلي بد�أت فوق
هذا الق�ش ،حيث بد�أت ّ
تتح�ضر لتموت من �أجلي� ...إنك تدعوين كي
�أح ّبك ،بل ت�أمرين بهذا القول�« :أحبب الرب �إلهك»( .متى )٣٧-٢٢
و�أنا يل �أمنية واحدة و هي �أن �أحبك� .إن �شئت �أن �أح ّبك� ،أعطني
احلب الذي تطلبه م ّني .ح ّبنا لك ،هو عطية من رحمتك� ،أعظم عطية
بو�سعك �أن تعطيها للإن�سان! �إ�ستقبل يا ي�سوعي يف عداد �أ�صدقائك،
خاطئ ًا �أمعن يف �إهانتك.
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اليوم
الرابع :مع العائل ِة املق ّد َ�س ِة
ُ
ُ

ْدمي
َتق ٌ
أقد�س ُي�ضحي اهلل عائل ًة .وعائل ُة النا�صر ِة املق َّد َ�س ِة هي
بف�ضل ال َّث ِ
ِ
الوث ال ِ
ثالوث م�ص ّغ ٌر على الأر�ض ،وهي م�صد ٌر ومثا ٌل ِّ
ٌ
أر�ض .ومن
لكل
ِ
عائالت ال ِ
والروح ال ُقد ُِ�س .هذه املح َّب ُة ال َّثالوث َّي ُة
واالبن
خال ِلها تنت�ش ُر محَ َّب ُة ال ِآب ِ
ِ
ُ
تتبادل الأعطيات كذبيح ٍة كامل ٍة .فالعائل ُة املق ّد�س ُة ،امل�ؤ ّلف ُة
غ ُري املُدر َك ِة
َ
والتناغم
تك�ش ُف لنا حيا ًة مل�ؤها الب�ساط ُة
من ي�سو َع ومر َمي
ويو�سفِ ،
ُ
آخر ويخ ُد ُمهُ.
والعطا ُء ،وك ُّل ٍ
فرد منها ُي�صغي �إىل ال ِ
َ
الواحد منها لذا ِته
تكامل العائل ِة املق ّد�س ِة هذا ،يتحقّقُ يف معرف ِة
�إنَّ
ِ
ُ
للعائالت ،كي
ويعرف دو َره ومكانتَه� .إ ّنها نب ُع ال�شفا ِء
كامل ،كما
ِ
ب�شكل ٍ
ٍ
فرد منها مكا َنتَه وهُ ِو َّيتَه يف َك َن ِف الأ�سر ِة� .إنّ اهلل ُي�صلحنا
َي َ
جد ك ُّل ٍ
العائلي .والعائل ُة
والتناغم
والفرح
ال�سالم
و ُيعيد �إ�صالحنا ب�إعطائنا
َ
َ
َ
َّ
للعائالت املجروح ِة واملف ّكك ِة.
أخ�ص م�صد ُر �شفاءٍ
ِ
املق َّد�س ُة هي بال ِّ
املقد�سة يف  30كانون ال َّأول)
(نحتفل بعيد العائلة ّ

لن َُ�ص ِّل
الواحد� ،آمني.
والروح ال ُقد ُِ�س ،الإل ِه
واالبن
ِ
با�سم ال ِآب ِ
ِ
ِ
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أمام ِك عائلتي على ما هي.
يا عائل َة النا�صر ِة املق ّد�س َة� ،إنيّ � َأ�ض ُع � َ
والتناغم.
والفرح
ال�سالم
ف�أح ّلي بني �أفرا ِدها
َ
َ
َ
رتّبي فيها مكا َن َة ِّ
فرد على ح�سب �صورتك.
كل ٍ
هلل يف �أفرا ِد عائلتي.
�أ ّيتها العائل ُة املق ّد�س ُة َجدِّ دي هُ ِو َّي َة �أبنا ِء ا ِ
راحنا ،ه ّدئي وق ّد�سي ك َّل عالقا ِتنا الإن�سان ّية.
هل ّمي وا�شفي ِج َ
بيت محَ َّب ٍة ُ
وغفران.
هل ّمي واجعلي من منزلنا َ
يا مر ُمي هل ّمي واحمِ لي احلرار َة �إىل عائلتي.
يا ي�سو ُع الطف ُل �أَعطني نو َرك.
وج ْه خطواتي.
يا يو�سف ال�ص ّديق ّ
أمامك ك َّل انطواءٍ على ذاتي
�أ ّيتها العائل ُة املق ّد�س ُة �إنيّ �أ�ض ُع � ِ
وجما ّ
ين.
فاجعليني �أنطلقْ بحر ّي ٍة نح َو الآخرينَ يف عطاءٍ لل ّذ ِات ٍ
كامل ّ
ْ
القلب
�صال ُة
ِ
يا عائل َة النا�صر ِة املق ّد�س ِة ،يا ي�سوع ومرمي ويو�سف �أنتم تعرفو َنني
ال�سماء.
جيدً ا ،فا�صغوا �إىل �صرختي نحو َّ
هلل ال ِآب ،و�أُعبرِّ ُ له
(�أرف ُع الآنَ بكلماتي
اخلا�ص ِة� ،صرخ َة قلبي نح َو ا ِ
ّ
ِّ
بكل �صدقٍ وثق ٍة عن طلبيُ � ...
ال�صال ِة
أعي�ش فرت َة ٍ
�صمت يف نهاية هذه َّ
ال�شخ�ص ّي ِة ،و� ُ
أدخ ُل يف حوا ِر حم ّب ٍة مع العائلة املق ّد�سة).
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َ�ص َل ٌ
وات

إليك ذواتنا كعائلة ،لأنَّ َ
اهلل اختار
يا عائل َة ال ّنا�صر ِة املق َّد�س ِة �إ َّننا َنك ُل � ِ
ليك�ش َف عن حم ّب ِته.
�أن ي� َأتي يف ك َن ِف عائل ٍة ويخ ِّل َ�ص بوا�سطتها العامل ِ
إليك.
لقد َفت َْحنا با َب ِك وجئنا � ِ
يا مار يو�سف �أنت مثا ٌل للآباء ،بحنا ِنك ووداعتك ،بق ّوتك وحمايتك.
البيت و�سعادتَه� ،أنت ُ
مثال ال ِّأم التي حُت ُّب و ُتعزّي.
يا مر ُمي يا نو َر ِ
�أ ّيها الطفل ي�سوع �أنت مثا ٌل يف طاعة الأهل وحم ّب ِتهم.
وال�صالة� .أب ِعدوا
�إجعلوا العائالت �شبيه ًة بكم� .إحفظونا يف ال�سالم َّ
ع َّنا ا ُ
واحل�سد ونفا َد ال�ص ِرب� .إحفظونا يف طاعة �إرادة
خل�صومات
َ
أجل الآخرين� .إحفظونا يف االن�سجام
اهلل ،ويف عطا ِء ال ّذات كامل ًة منْ � ِ
واملح ّبة ،وا�سهروا على احتياجا ِتنا الزّمن ّية وال ّروحي ِة.
(ج .كروا�سان)

ترنيمة
يا عائل َة ال ّنا�صر ِة املق ّد�س َة.
أر�ض:
يا ثالو ًثا م�ص َّغ ًرا على ال ِ
جت�سد اهلل بني الب�شر،
ي�سوعُّ ،
عرو�س ال ّروح،
مرمي ،يا
َ
يو�سف ،يا ظ َّل الآب،
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اجعلونا على مثالكم.
أر�ض،
يا ثالو ًثا م�ص َّغ ًرا على ال ِ
يا يو�سف املتفاين يف حم ّب ِة مرمي،
يا مرمي املتفانية يف حم ّبة ي�سوع،
ويا ي�سوع املتفاين يف حم ّبة العامل،
�صيرِّ ونا على مثالكم.

(ج .كروا�سان)

�إب ِت ٌ
هال
يا عائل َة النا�صر ِة �ص ّل ِي لأجلنا...
التمجيد لل ِآب الك ّل ِّي القدر ِة
لرنفعنَّ
َ
الرب
والب ِن ِه ي�سو َع
امل�سيح ِّ
ِ
ال�ساكن يف قلو ِبنا
و�س
ولل ّر ِوح الق ّد ِ
ِ
من الآنَ و�إىل � ِأبد الآ ِبدين� .أمني
نَذْ ُر َك
أعدك �أ ّيتها العائلة املق ّد�سة اليوم...
� ِ
فرحان
ال�صغرية ومق�صدي اللذين ُي ِ
( ُاقدِّ ُم َ
اليوم هد ّيتي ال�شخ�ص ّية ّ
قلب عائل َة ال ّنا�صرة املق ّد�سة).
َ
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ٌ
�صغرية حقيق ّي ٌة
ِق َّ�ص ٌة
ي�س فرن�سي�س الأ�سيزي يف مدينة �إيطال ّية
يف �سنة  1223كان الق ّد ُ
ُ�س ِّميت غروت�شي (املغارة)َ ،
أحد �أ�صدقا ِئه ا ّلذي كان
فط َلب �إىل � ِ
ال�سنة يف
أرغب يف
ِ
أقام مغار ًة يف اجلبلُ �« :
قد � َ
االحتفال معك هذه ّ
وت�ستقد َم بقر ًة
ِّب،
ِ
املغارة� .أ�س�ألك �أن ت�ض َع فيها مذودًا ملي ًئا بالت نْ ِ
وحما ًرا ،وجتعلها م�شابهة للمغارة التي ُولد فيها ي�سوع .فاجتم َع ك ُّل
متن�صف ال ّليل.
ا�س يف
ِ
� ِ
أهل املدينة ،و�أُ َ
قيم الق ّد ُ
وفج�أة ر�أى �صديق الق ّدي�س فرن�سي�س طف ًال مم َّددًا فوق املذود ،ك�أ َّنه
نائم� ...إقرتب فرن�سي�س و�أخذ الطفل بحنان بني يديه .فا�ستيقظ
ً
مدغدغا وجنتيه وحليته بيديه ال�صغريتني.
ال�صغري وابت�سم له
وبعد تلك ال�سن ِة ،بد�أ �سكان مدينة «غروت�شي» ،يف ِّ
كل ليل ِة ميالد،
بتح�ضري مغارة ك ٌل يف بيته ،فيها العائلة املق ّد�سة مع الطفل ي�سوع
الراقد يف امل ِْذود.
وهكذا �أ�صبح الق ّدي�س فرن�سي�س هو �أ َّول من � َّأ�س�س فكرة مغارة امليالد
التي ترمز �إىل ال�سالم والفرح العائلي.
(الأب جان بيهان ،مار فرن�سي�س الأ�سيزي)
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اخلام�س :مع القدّي�س ِة تريزيا الطفل ي�سوع
اليو ُم
ُ
ْدمي
َتق ٌ
ر�أت تريزيا النور يف مدينة �ألن�سون يف  2كانون الثاين  ،1873وهي
االبنة ال�صغرى لعائلة لوي�س وزيلي مارتان .وقد تكر�ست �أخواتها
الثالث بدير الرهبنة الكرمل َّية يف مدينة ليزيو� ،أما �أختها ال َّرابعة
فتك ّر�ست عند راهبات الزيارة .ويف �سنة  1887كانت تريزيا ما زالت
يف الرابع َة ْ
ع�ش َر َة من عمرها ،حني �أ�س ّرت �إىل والدها عن رغبتها
خا�ص
بلت ب� ٍ
ال�سنة التالية ُق ْ
إذن ٍّ
يف االنخراط يف رهبن ِة الكرمل .ويف َّ
بالرهبنة ،واتخذت ا�سم الأخت تريزيا الطفل ي�سوع والوجه الأقد�س.
ت�س َّلمت �أختُها بولني م�س�ؤول َّي َة الكرمل َ
خالل �سنة  1894فطلبت من
«ق�صة نف�س» .ويف �سنة
تريزيا �أن تد ِّون مذ ِّكراتها ،فو�ضعت كتا ًبا ُ�س ّم َي ّ
 1895عزمت تريزيا على تكري�س ذاتها كاملة للمح َّبة الإله َّية الرحومة.
ال�سماوي يف � 30أيلول .1897
بيت ال ِآب
مر�ض ُع�ضال �إىل ِ
ّ
وانتقلت بعد ٍ
نحتفل بتذكارها يف  3ت�شرين الأ َّول.
تركت الق ّدي�سة تريزيا لنا «ال َّدرب ال�صغري» ،وهو عبارة عن ر�سالة
حم ّبة ب�سيطة لكنها �شاملة .فقبل موتها �أعلنت وعدها ب�أنها �ستعي�ش
�سماءها يف عمل اخلري على الأر�ض .يف �سنة � 1925أعلنها البابا
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ق ّدي�س ًة ومثاال للمر�سلني و�شفيع ًة لفرن�سا.
ويف �سنة � 1997أعلنها البابا يوحنا بول�س الثاين ،مع ِّلمة الكني�سة.
لن َُ�ص ِّل
الواحد� ،آمني.
والروح ال ُقد ُِ�س ،الإل ِه
واالبن
ِ
با�سم ال ِآب ِ
ِ
ِ
ذاتك على قلب الطفولة،
يا تريزيا الطفل ي�سوع ،يا من
ِ
حافظت يف ِ
وقلب ِّ
إن�سان �أحمله يف �صالتي� .أعطيني ب�ساطتك
كل � ٍ
�أقدِّ م لك قلبي َ
ال�صغرية� .أعيدي �إلينا تذوق عي�ش
ِ
وذهولك �أمام الأحداث اليومية ّ
اللحظة احلا�ضرةَّ ،
كل �أيام حياتنا ،و�أن نكون متن ّبهني للح�ضور
إلهي يف ما بيننا.
ال ِّ
درب طفول ِتك ،يف م�سري ِة حم ّبة
ال�صغرية� ،أو�صلينا نحو ِ
يا تريزيا ّ
ال�صغرية ،للنظرات واالبت�سامات .يا تريزيا
للأعمال اليوم َّية ّ
ال�صغرية� ،أعطينا ثقتك الثابتة بي�سوع يف ِّ
وال�صعوبات .يا
كل املواقف ُّ
ّ
يوما عن ترداد هذا القول�« :إنّ ما يقودُنا نحو ا ُ
حل ّب هو
َمنْ مل تتو ّقفي ً
الثقة والثقة فقط» .تعالـَي �أيتها الق ّدي�سة تريزيا ،وانثرُ ي غيثَ الورود
وما�ضيي ،وحا�ضري وم�ستقبلي.
على حياتي،
َّ
القلب
�صال ُة
ِ
أنت عارف ٌة ب�ضعفي.
ال�صغريةِ � ،
يا تريزيا الطفل ي�سوع ،يا �أختي ّ
ال�سماء.
�أن�صتي الآن �إىل �صرختي نحو َّ
(�أرف ُع الآنَ بكلماتي
اخلا�صة� ،صرخ َة قلبي نح َو ا ِ
هلل ال ِآب ،و�أُعبرِّ ُ
ّ
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له ِّ
بكل �صدقٍ وثق ٍة عن طلبيُ � ...
�صمت يف نهاية هذه
أعي�ش فرت َة ٍ
ال�صال ِة ال�شخ�ص ّي ِة ،و� ُ
أدخ ُل يف حوا ِر حم ّب ٍة مع تريزيا الطفل ي�سوع).
َّ
َ�ص َل ٌ
وات
ن�شيدي لهذا اليوم:
ما حياتي �إ ّال بره ٌة� ،ساعة مت ّر،
ما حياتي �سوى يوم واحد ،عابر يزول،
رب،
ما يل �إال هذا اليوم ،و�أنت عا ٌمل بذلك ،يا ّ
يومي هذا ،كي �أح ّبك على الأر�ض.
ما يل �إال َ
�أح ّبك ،يا ي�سوع ،وروحي �إليك تتوق،
�إبقَ يل ال�سند العذب ولو ليوم واحد.
تعال وام ِل ْك على قلبي� ،أعطني ب�سمتك،
ليومي احلا�ضر ،ربي فقط لهذا اليوم.
َ
�أيتها العذراء الربيئة من الدن�س� ،أنت جنمتي الوديعة،
ووحد ِتني ب ِه.
لقد �أعطي ِتني ي�سوع ّ
و�شاحك ،يا �أ ّمي احلنون،
دعيني �أحتمي حتت
ِ
ليومي هذا احلا�ضر ،فقط لهذا اليوم.
�أنا ،لو اقرتفتُ ك ّل املعا�صي املُمكنة،
دوما االتكال نف�سه،
التَّب ْعتُ ً
فذنوبي الكثري ُة لي�ست �سوى
َ

42

متوهج.
ّون ّ
قطر ِة ماءٍ يف �أت ٍ
ي�ضطرم حنا ًنا،
قلب
نعم� ،أنا �أحتاج �إىل ٍ
ُ
يكون َ
يل ال�سند� ،إىل ما ال رجوع،
يح ّبني مبا َّيف ،مع َ�ضعفي.
ال يفارقني ال ليل وال نهار.
حاجتي �إىل خملوقٍ � َآخ َر،
يح ّبني �إىل �أق�صى احلدود.
يحب وال ميوت.
ّ
�أنا �أحتاج �إىل �إله يلب�س طبيعتي،
وي�صبح �أخي ،ويت�ألمّ لأجلي.
ال ،ال توجد خليقة واحدة بال خطيئة،
أرعدت ،يف قلب العوا�صف.
ف�شريعتك � ْ
و�أنا يف داخل قلبك الأقد�س �أحتجب ،يا ي�سوع.
ال ،لن �أرتعد ،لأنك �أنت �صالحي.
�إب ِت ٌ
هال

للقدي�سة تريزيا الطفل ي�سوع)
(من ن�شيد ّ

�أيتها الق ّدي�سة تريزيا الطفل ي�سوع والوجه املق ّد�س� ،ص ِّلي لأجلنا.
التمجيد لل ِآب الك ّل ّي القدرة
لرنفعنَّ
َ
امل�سيح ال ّر ِّب
والبن ِه ي�سو َع
ِ
ال�ساكن يف قلو ِبنا
و�س
ولل ّر ِوح الق ّد ِ
ِ
من الآنَ و�إىل � ِأبد الآ ِبدين� .أمني.
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نَذْ ُر َك
ال�صغرية تريزيا �أعد ُِك اليوم...
أختي ّ
يا � َ
فرحان
ال�صغرية ومق�صدي اللذين ُي ِ
( ُاقدِّ ُم َ
اليوم هد ّيتي ال�شخ�ص ّية ّ
قلب الق ّدي�سة تريزيا).
َ
ٌ
�صغرية حقيق ّي ٌة
ِق َّ�ص ٌة
أحد الأيام كان الأخ «مر�سال ﭭان» ،من رهبنة الفادي
يف �صباح � ِ
ال�شم�س حني �سم َع �صوتًا يدعوه با�سمِ ه «مار�سل،
الأقد�س ،يت�أ َّمل طلو َع
ِ
أخي ال�صغري»َ .
فهتف �سائال� :أختي ،الق ّدي�سة تريزيا؟
مار�سل ،يا � َ
 نعم �أنا� ،أختك تريزيا احلا�ضرة هنا... �إن اهلل يريد �أن تن�شر يف ِّاحلب التي ع َّلمني �إ َّياها.
كل العامل درو�س ّ
أمتم َ
العمل ا ّلذي
ل ِ
ال�صغرية ل َ
أجل ذلك �ش َّرفني واختارين �سكرتريته ّ
يرغب هو �أن ُي َ
أنت �سرتَ يف حيا ٍة مع اهلل ،تبحثُ فقط َّعما
خربك ب ِهَ � .
ُ
أخي ال�صغري �إر�شاداتي :كن
ُير�ضيه .هذه هي القدا�س ُة .فا�سمع يا � َ
دائ ًما ُمتن ِّب ًها لأن ترفع قلبك و�أفكارك وك َّل �أعمالك �إىل اهلل� .إنَّ ال َآب
ال�سماويِّ ال ُيهمل �أمو َرنا مهما كانت �صغرية .ومن الآن ف�صاعدً اَ ،و ِّح ْد
َ
ال�سماوي متّب ًعا ن�صائحي».
أخي ال�صغري بعالق ِتك مع ال ِآب
ّ
ذاتك يا � َ
(حياة مار�سل ﭭان للآب بو�شيه)
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ال�ساد�س :مع املالك احلار�س
اليوم
ُ
ُ
ْدمي
َتق ٌ
إن�سان َي ْن َع ُم منذ
كتب الق ّدي�س توما الأَكويني يف تعاليمه�« :إنَّ ك َّل � ٍ
مالك ُيعي ُنه يف ِّ
كل حياته املليئة بامل�صاعب ،فهو
والدته مبرافقة ٍ
املوجه ال�ساهر الذي ينري الدروب .وبعد موتنا يرافقنا يف
مبثابة ِّ
ال�سماء».
حياتنا الأبد ّية يف َّ
مرئي فيه كائنات روحية ،من بينها املالئكة
هنالك � ًإذاعالمَ ٌ غري ّ
احل ّرا�س الذين اختاروا العي�ش مع اهلل ب�صورة نهائ ّية .ف�سعادتنا
تكمن يف �أنْ ُندرك �أنَّ لنا �أ�صدقا َء ال يفارقوننا �أبدً ا .ويف هذا ال�صدد
كتب البابا بيو�س الثاين ع�شر�« :إنَّ الأُلفة مع املالئكة متنحنا ال�شعور
بالأمان ،فهم ُيعطوننا ال�سالم الذي ي�ستم ّدونه من اهلل» .و ُي�ضيف
�إىل ذلك الق ّدي�س برناردُ�س قائال�« :إنها نتيجة رائعة و�شهادة على
مدى �صالح اهلل وحم ّبته لنا .هذه الأرواح ال�سامية ال�سعيدة والقريبة
املتَّحدة باهللُ ،تطيع �أوامره فت�أتي �إىل معونتنا على الأر�ض».
�أ ّما حول ر�سالة ه�ؤالء املالئكة ف ُيو�ضح الق ّدي�س فرن�سي�س الأ�سيزي
ا�س لأنَّ مه ّمتهم
قائال« :ندعو مالئكتَنا ال�صاحلني باملالئك ِة احل ّر ِ
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هي م�ساعدتنا من خالل �إلهاماتهم واملدافعة ع ّنا يف وقت ال�ش ّدة،
كي نتخ َّل�ص من �أخطائنا ون�سري يف طريق اخلري .وب�شفاعتهم ننال
القوة وال�شجاعة ،وهم يق ّربون �صلواتنا �إىل جالل ِة الرحمة الإله ّية.
وعمل
فبف�ضل ذلك يمُ كننا �أن ُنت ِّمم �أعما َلنا ،من ّم ْ�ش َر ٍب َوم�أ َك ٍل و�س ٍري ٍ
وحمادثة ،بح�ضور مالئكتنا .فلنت�ش ّبه مبالكنا احلار�س يف ِّ
الطيب ِة
والتوا�ض ِع واملح ّبة ،وبالأخ�ص بف�ضيلة ُح ّب القريب».
(تقيم الكني�سة ذكرى املالئكة احل ّرا�س يف الثاين من �شهر ت�شرين الأ َّول)
لن َُ�ص ِّل
واالبن والرو ِح ال ُقد ُِ�س ،الإل ِه الواحدِ � ،آمني.
با�سم الآبِ
ِ
ِ
أنت احلا�ض ُر معي يف
احلار�س
مالكي
يا
أنت تو� ُأم روحيَ � ،
احلبيب � َ
َ
َ
َ
ِّ
اليوم راف ًعا �إليك
كل حلظة من
ِ
حلظات حياتي ،جئتُ �إىل لقائك َ
رب ال�صحيح.
امتناين� .إنيّ �أ�شك ُرك كل مر ٍة حفظتني فيها يف ال ّد ِ
�أ�شكر لك �سهرك على م�سرية حياتي.
قيم من �أجلها هذه التّ�ساع ّية .فاذهب �إىل
�أقدم لك اليوم الن ّية التي ُا ُ
مالئكة ِّ
واحد
كل الأ�شخا�ص الذين �أحملهم يف �صالتي ،لكيما ينال ك ُّل ٍ
منهم الإلهام يف اال�ستجابة �إىل �إرادة اهلل .عزّين يف جتاربي ،قدين
يف الطريق ال�صالح ،ق ّوين وقت ال�ضيقات .فمنذ الآن �س�أ�ستجري بك
أوكل ُ
كل يوم ،وقد � َ
اهلل � َ
َّ
أنت تعرف ِع َظ َم �ضعفي
إليك َمه َّمة حمايتي و� َ
ظل جناحيك من ِّ
واحمِ ني يف ِّ
كل املخاطر.
ِّ
فوجه حياتي ْ
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�صديقي احلبيب ،يا مالكي احلار�س� ،إنيِّ �أح ُّبك و�أري ُد �أن �أحيا
يا
َ
دائ ًما معك.
القلب
�صال ُة
ِ

ال�سماء�( .أ ْرف ُع
يا
مالكي احلار�س �أُ ْن ُ�ص ِت الآن �إىل �صرختي نحو َّ
َ
هلل ال ِآب ،و�أُعبرِّ ُ له ِّ
بكل
الآنَ بكلماتي
اخلا�صة� ،صرخ َة قلبي نح َو ا ِ
ّ
�صدقٍ وثق ٍة عن طلبيُ � ...
ال�صال ِة
أعي�ش فرت َة ٍ
�صمت يف نهاية هذه َّ
ال�شخ�ص ّي ِة ،و� ُ
أدخ ُل يف حوا ِر حم ّب ٍة مع مالكي احلار�س).
َ�ص َل ٌ
وات

طِ لبة املالئكة احل ّرا�س (خمتارات)
يا ق ّدي�سة مرمي ،ملكة املالئكة� ،ص ّلي لأجلنا.
يا ر�ؤ�سا َء املالئكة الأطهار جربائيل وميخائيل وروفائيل� ،ص ّلوا لأجلنا.
�أ ّيها املالئكة احل ّرا�س ،ا ّلذين ال يبتعدون �أبدً ا ع ّنا� ،ص ّلوا لأجلنا.
�أ ّيها املالئكة احل ّرا�س ،الذين يحفظوننا من ز ّال ِت ال ّر ِوح واجل�سد،
�ص ّلوا لأجلنا.
�أ ّيها املالئكة احل ّرا�س ،الذين يع ّزوننا يف �أحزاننا و�ضيقاتنا� ،ص ّلوا لأجلنا.
�أ ّيها املالئكة احل ّرا�س ،الذين ي�سهرون وي�ص ّلون حتى �أثناء نومنا،
�ص ّلوا لأجلنا.
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ِّ
لن�صل
�أ ّيها الآب الأز ّ
يل الك ّل ّي القدرة ،يا من ب�صالحك الالمتناهي �أر�سلت
أرواح الب�شر و�أج�سا ِدهم ،منذ تكوينهم يف احل�شا،
مالئك ًة حلماي َة � ِ
ن�شكرك لأ ّنك �سمحت لنا ب�أن نتبع مالكنا احلار�س ب�أمانة ،ونح ّبه
ال�سماء ،بو�ساط ِة نعمتك وحمايته ،كي نت�أ ّمل و�إياه
حتّى نبلغ �إىل َّ
إلهي ب�صحبة جميع املالئكة والق ّدي�سني ،بامل�سيح ي�سوع ر ِّبنا.
وجهك ال ّ
�آمني!
أ�شكرك ِّ
يا مالك اهلل القدّي�س الذي �أُ ِوك ْلت � َ
إليك َمه ّم ُة حمايتيَ � ،
لكل

أجمدك لأنك ترافقني
اخل ِري الذي وهبتَه لروحي وج�سدي� .أ�س ِّبحك و� ّ
ب�أمانة كبرية وحتميني من ِّ
كل هجمات العد ّو.
كنت يل فيها ً
حافظا ومداف ًعا.
تبار َك ْت ك ُّل �ساع ٍة من ال�ساعات التي َ
َ
تبارك ح ُّب َك وعط ُف َك يا من مل تتوان يف ت�سريع خال�صي.
�أ�س�ألك �أن ت�ساحمني عن ِّ
َ
إر�شاداتك ،ف�أحزنتك
كل م َّر ٍة قاومت فيها �
�صديقي الدائم.
يا
َ
�إين �أتخذ الآن القرار القاطع ب�أن �أطيعك ،و�أخدم �إلهي ب�أمانة كاملة.
�آمني

�إب ِت ٌ
هال
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ي�سِّ ،
�أ ّيها ُ
�صل لأجلنا.
املالك
احلار�س الق ّد ُ
ُ
التمجيد لل ِآب الك ّل ّي القدرة
لرنفعنَّ
َ
امل�سيح ال ّر ِّب
والبن ِه ي�سو َع
ِ
ال�ساكن يف قلو ِبنا
و�س
ولل ّر ِوح الق ّد ِ
ِ
من الآنَ و�إىل � ِأبد الآ ِبدين� .أمني

َن ْذ ُر َك

� َ
اليوم هد ّيتي ال�شخ�ص ّية
أعدك يا
مالكي احلار�س اليومُ ( : ...اقدِّ ُم َ
َ
فرحان مالكك احلار�س).
ال�صغرية ومق�صدي اللذين ُي ِ
ّ
ٌ
�صغرية حقيق ّي ٌة
ِق َّ�ص ٌة
يوما الأب الق ّدي�س بيو ( ،)1968-1887و�إذ ظنّ
هاجم ال�شيطان ً
طلب من مالكه احلار�س �أن ُيعينه؛
نف�سه �أ َّنه
َ
اقرتب ِمنَ الهالك َ
ولكنّ املالك مل ي�أت لنجدته .وحني ظه َر عليه يف ما بعد ،عاتبه الأب
بيو مت� ّأ�س ًفا على غيابه ،وتركه من دون �أن يلتفت �إليه .لكنّ املالك
تبعه .فت�صاحلا ،و�شرح له املالك ب�أنّ اهلل �أراد هذه امل ّرة �أن يخرج هو
بنف�سه من هذه املحنة بال م�ساعدة.
ِ
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ال�سابع :مع اللهّ الآب
اليوم
ُ
ُ
ْدمي
َتق ٌ
نختزن يف ذواتنا �أحيا ًنا �صورة خاطئة عن الآب ،ونظ ًنه املتكبرِّ اجل ّالد،
واملنتقم البعيد عن ال ّنا�س ،املرت ِّبع على الغيوم كجوبتري .وهذا ما مينعنا
من ر�ؤية اهلل الآب ال�صالح ،احلنون ،الرحوم .لأجل ذلك نقرتح ت�أ ُّم َل
لوح ِة «عودة االبن ال�ضال» لرامربانت كي نعود نحن ونلتقي «�أبانا».
ميكننا �إعادة قراءة َم َثل هذا االبن ،الذي بعد �أن �س�أل �أباه �أن يعطيه ما
جوع
يعود �إليه من املرياث ،فذهب وبدَّد ك َّل ما له .وبعد �أن عا�ش �أ ّيام ٍ
يرجع �إىل بيت �أبيه كخادم .وحني ر�آه �أبوه من بعيد� ،أ�سرع
وحمن ،ق َّر َر �أنْ ِ
ٍ
ليغمر ابنه احلبيب طوي ًال ويهتفَ « :قدِّ موا العجل امل�س ّمن واذبحوه فن� َ
أكل
ونفرح .لأنَّ ابني هذا كان مي ًتا وعاد �إىل احلياة!»(لو .)31-11:15
َ
�شهر �آب.
ر�سمي ،يف ال ِ
أحد الأ َّو ِل من ِ
تع ّيد الكني�سة للآب ال�سماويّ  ،باحتفال ّ
لن َُ�ص ِّل
الواحد� ،آمني.
والروح ال ُقد ُِ�س ،الإل ِه
واالبن
ِ
با�سم ال ِآب ِ
ِ
ِ
ال�صالح احلنونَ  ،ها �إنيّ �أعو ُد �إليك يف هذا اليوم لأق ّر
يا �أبانا
َ
مبح ّبتك الالمتناهية فت�ض ّمني كطفل �صغري �إىل قلبك� .أريد �أن
«�أ�س ّل ُم �سالحي» و�أدع نف�سي ُت�شفى مبح ّبتك� ،س�أتخلى عن ِّ
كل ٍّ
�شك
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أبوي .و�أعرتف ب�أنيّ بف�ضل
والمباال ٍة جتاهك ،كي تغمرين بحنانك ال ّ
معمود ّيتي �أ�صبحتُ َ
ابنك املحبوب الذي ُ�سررتَ به� .أ�ستغفرك لأين
�ش ّككتُ َ
خا�ص �أنْ �أعو َد �إىل هذه البن ّوة
فيك يا �أبي! و�أري ُد اليوم ٍ
ب�شكل ٍّ
الإله ّية ،و� ُ
أتوق لأن �أدعوك «�أ ّبا» يا �أبي.
وا�شف
تعال و ُزر يف حياتي ك َّل الأفكار اخلاطئة عن �صورة الأب .تعال ِ
َّيف َّ
كل جراح هُ ِو ّيتي كابن (ابنة) لأنيّ �أ�ست�شعر �أنَّ يف نهاية هذا الدرب
تنتظرين احلياة احلقيق ّية ،يف هذا االنتماء بتقدمة الذات كاملة ويف
يوحدُنا �إىل الأبد.
احلب الالمتناهي الذي ِّ
ّ
القلب
�صال ُة
ِ
ال�سماء!
�أ ّبا يا �أبي
ّ
ال�سماوي ،ا ْن ُ�ص ْت الآن �إىل �صرختي نحو َّ
هلل ال ِآب ،و�أُعبرِّ ُ له
(�أرف ُع الآنَ بكلماتي
اخلا�صة� ،صرخ َة قلبي نح َو ا ِ
ّ
ِّ
بكل �صدقٍ وثق ٍة عن طلبيُ � ...
ال�صال ِة
أعي�ش فرت َة ٍ
�صمت يف نهاية هذه َّ
ال�شخ�ص ّي ِة ،و� ُ
أدخ ُل يف حوا ِر حم ّب ٍة مع الآب الرحوم).
َ�ص َل ٌ
وات
�أبانا الذي يف ال�سماوات ،ليتق ّد�س ا�سمك ،لي� ِأت ملكو ُتك ،لتكن
ال�سماء كذلك على الأر�ض� ،أعطنا خبزنا كفاف
م�شيئتك ،كما يف َّ
يومنا ،واغ ِف ْر لنا ذبوبنا وخطايانا ،كما نحن نغفر ملن خطىء �إلينا،
وال ُتدخلنا يف التجارب لكن ّ
جننا من ال�ش ّرير� ،آمني.
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التكر�س لل ِآب الأز ّ
يل
ُّ
�أ ّيها الآب الأز ّ
يل� ،إله َ
احل َنان والقدرة� ،إنيّ �أك ّر�س لك ذاتي ك� ٍإبن،
روح التقوى الذي �أر�سلته �إلينا ب�إبنك احلبيب وقد ك�شف لنا
بو�ساط ِة ِ
عن وجه �أبي املراحم.
توجه
ك َّل ما يف داخلي يه ِتف «�أ ّبا» ،و ُي�س ِّبحك ويعبدك ،ف�أرجوك �أن ِّ
أبوي ،فيعرتفوا به ويت�صاحلوا معك ويجدوا
النا�س نحو قل ِبك ال ّ
قلوب ِ
َ
ال�سالم والتعزية ،ويرتاحوا يف ِح ْ�ض ِنك.
ها �أنا �أك ّر ُ�س لك ذاتي �أنت اهلل احلا�ضر للمغفرة ،املتعاطف معنا،
الغني بال�صالح الذي ال ُيهمل �أبنا َءه �أبدًا.
الرحوم ،البطيء عن الغ�ضب ّ
�أك ّر ُ�س لك ذاتي ب�شفاعة قلب مرمي الطاهر ،وقلب ي�سوع املطعون
و�ضعت فيه ك َّل حم ّبتك للب�شر ّية املت�أملة.
باحلربة وقد
َ
فيا �أ ّيها الآب الأز ّ
د�س،
يل ِ
فرح ال ّر ِوح ال ُق ِ
اجعل ابنك ُيول ُد َّيف بو�ساط ِة ِ
لكيما � ِأ�صل �إىل مل ِء فرح ال ّنور حيث تقيم� .آمني
�إب ِت ٌ
هال
ال�سماوي اهلل ،ا�ستجبنا يا رب.
�أ ّيها ال ُآب
ّ
التمجيد لل ِآب الك ّل ِّي القدر ِة
لرنفعنَّ
َ
امل�سيح ال ّر ِّب
والبن ِه ي�سو َع
ِ
ال�ساكن يف قلو ِبنا
و�س
ولل ّر ِوح الق ّد ِ
ِ
من الآنَ و�إىل � ِأبد الآ ِبدين� .أمني

(ج .كروا�سان)
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نَذْ ُر َك
اليوم هد ّيتي ال�شخ�ص ّية
يا � َأبي
ّ
ال�سماوي ها �أنا �أعدُك اليومُ ( ...اقدِّ ُم َ
فرحان الآب ال�سماوي ،واعلم �أنّ ما
ال�صغرية ومق�صدي اللذين ُي ِ
ّ
يفرح قلبه �أكرث من �أي �أمر �آخر هو �أن تلتقيه بو�ساط ِة �سر التوبة
باالعرتاف للكاهن)
ٌ
�صغرية حقيق ّي ٌة
ِق ّ�ص ٌة
نبني كني�سة �صغرية مك ّر�سة هلل الآب يف
ق ّررنا يف �سنة � 1996أن َ
ً
عرو�ضا للتكاليف
ِمنط َقة مرمي الربيئة من اخلطيئة .فا�ستدرجنا
من ف َّنانني معروفني .وق َّررنا �أن ُنقيم ت�ساع ّية �صالة هلل الآب ،نطلب
�إليه عالم ًة ُيظهر لنا فيها �إرادته يف �إمتام هذا املقام بو�ساط ِة تقدمة
يتم هذا البناء.
فريدة من املال� ،إذا �أراد �أن َّ
مببلغ
�أنهينا �صالة التّ�ساع ّية نهار الأحد ومل يتقدِّ م �أح ٌد مب�ساعد ٍة ولو ٍ
أ�شخا�ص
�صباحا تق َّدم �أح ُد ال
زهيد .ويف اليوم التايل ،نهار الإثنني
ِ
ً
وو�ضع �ش ًكا بقيمة مئة �ألف فرنك ،وهو املبلغ املطلوب لبناء الكني�سة.
وكان هذا املبلغ ُي�ش ِّك ُل ُع�شر املبلغ الذي باع فيه ه�ؤالء بيتهم وقد نذروا
تقدمي الع�شرة يف املئة من ثمن البيت ،وهكذا كان.
القلوب على لقائهم مع ال ِآب
ري من
ِ
ومنذ ذلك احلني �شهِ َد عد ٌد كب ٌ
ال�سماوي.
ال�سماوي يف هذه الكابيال .ف�شك ًرا �أ ّيها الآب
ّ
ّ
(تريي فور�شو)
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�صالة من �أجل الكهنة
�صالتي لك ر ّبي �أن �إح َف ْظ ُهم� ،إحمِ هِ م لأ ّنهم َ
لك،
كهنتك ا ّلذينَ َق َّدموا حيا َت ُهم عند مذ َب ِح َك...
�إح َف ْظ ُهم ف ُهم يف ال َعالمَ ِ َيحمِ لونَ � َ
إجنيلك ،ولك َّنهم لي�سوا من العامل،
لأ َّن ُهم َ
وحد َك...
لك َ
التجرب ِة� ،أَ ْع ِطهِ م ِمن َح َن ِان َقل ِب َك،
رياح ِ
�إذا َع َ�ص َفت يف َقل ِبهِ م ُ
نكران اجلميل.
�ساع ِة ال ِو َ
وع ِز ِّهم �ساع َة ِ
حدةَ ،
ُكنْ رفي َقهم يف َ
راح َت ُهم،
التعبُ ،كنْ � َ
�ساع ِ
ات ِ
يف َ
أنت َ
ويف الي� ِأ�سٌ ،كنْ رجا َءهم ،ويف احلزن ،كن عزا َءهم،
ُكنْ َل ُهم دوم ًا الرفيقَ املُعني.
�إِح َف ْظ ُهم ،ف َما ل ُهم ِ�س َو َ
أبدي.
اك �صدي ٌق �أمنيٌ ،ودائ ٌم ،و� ّ
�إِح َفظ ُهم �أنقيا َء كالقربان الذي تَر َف ُعه � ِأيديهِ م،
خلال�ص العالمَ ...
اخلال�ص يرفعو َنه
�أطهار ًا كك� ِأ�س
ِ
ِ
�إِحمِ هِ م َر ِّبيَ ،و َق ِّد ْ�س ُهم ،وهَ ْب َنا �أنْ ُن ِح َّب ُهم،
ق�صهِ م ُن ِح ِّبهم ،يف هفواتِهِ م ن�ص ِّلي ِمن �أَجلِهِ م،
غم َن ِ
َر َ
يف خطي َئتِهِ م ال ننتقدُهم...
�إ َّنهم كهنتُك� ،إ َّن ُهم �إخو ُت َنا،
َنر َف ُع ُهم َ
لتقد َ�س ُهم ،و ِل ُت َبا ِر َك ُهم،
اليك ِّ
ليكونوا يف َح ْق ِل َك فعل ًة ن�شيطني،
ا�س ِة ال َعالمَ � .أمني.
خلال�ص
ِ
ِ
النفو�س و ِل َق َد َ
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الرحوم
امل�سيح
اليوم الثامنُ  :م َع
ُ
ِ
ِ
ْدمي
َتق ٌ
ظهو ُر الرّبِّ ي�سوع امل�سيح للراهبة القدّي�سة فو�ستينا كوال�سكا()1938 -1905
«�أر�سمي �أَيقونة ...كما ت�شاهدينني ...واكتبي ما ي�أتي« :يا ي�سوع �إين
�أثق بك».
�أريد �أن ُتك َّرم هذه الأيقونة يف كني�ستك �أو ًال ومن َث َّم يف العامل ُك ِّل ِه.
أعماق رحمتي
فال ِأ�ش َّع ُة يف ال ّلوحة تد ُّل على الد ّم واملاء اللذين �ساال من � ِ
ال�صليب.
حني ُطعن قلبي و ُفتح باحلربة على ّ
البي�ض ترمز �إىل املا ِء الذي ُيط ِّهر النفو�س� ،أ ّما ا ُ
وال ِأ�ش َّع ُة ُ
حل ْم ُر فرتمز
فو�س .فلن َ
ت�صل الإن�سان ّي ُة �إىل ال�سالم
هب احليا َة لل ّن ِ
�إىل الدم الذي َي ُ
ترجع بثق ٍة كامل ٍة �إىل ال َّرحمة الإله ّية .ف�إنَّ فقدان ثقة الأنف�س
�إن مل ِ
بخا�ص ٍة �أولئك الذين ارتكبوا اخلطايا
ميزِّ ق �أح�شائي .و�أكرب اخلط�أةّ ،
املميتة ،لهم احلقّ بالكنوز الأبد ّية لرحمتي .ف�أنا �أعطيتهم ال ِّنعم
الكبرية �أك َرث من تلك التي يطلبو َنها م ّني.
�إنَّ ينبوع رحمتي قد ُف َتح ف ّي ً
ال�صليب.
ا�ضا بطعن ِة احلرب ِة حني كنتُ على َّ
كان ذلك فدا ًء ِّ
واحد.
لكل النفو�س ،ف�أنا مل �أحجبها عن
�شخ�ص ٍ
ٍ
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نع ِّيد يف ِّ
كل �سن ٍة ذكرى ال ّر ّب امل�سيح الرحوم يف الأحد الأ َّول الذي يلي
عيد الف�صح .ويف �شهر �آب  2002ك ّر�س البابا (الق ّدي�س) يوحنا بول�س
الثاين العامل للرحمة الإله ّية.
لن َُ�ص ِّل
الواحد� ،آمني.
واالبن وال ُّر ِوح ال ُقد ُِ�س ،الإل ِه
ِ
با�سم ال ِآب ِ
ِ
يا ي�سوع ال ّرحوم �إنيّ �أثقُ َ
بك.
علي وعلى حياتي وحياة عائلتي ِّ
وكل
يف هذا اليوم �أ�ستدعي رحمتك َّ
احلي.
تاريخي .تعال �أ ّيها ال ّرب ي�سوع وا ْر ِو ظم�أي من نبع مراحمك ّ
نق�ص من ثقتي بك لأ َّنك ب�أل ِآمك وقيام ِتك جئت
تعال
ِ
وا�شف ك َّل ٍ
بف�ضل حم ّبتك الالمتناه ّية.
النفو�س
لتخ ِّل�صني وتخ ِّل�ص ك َّل
ِ
ِ
أحي كفاي ًة يف حياتك� .أ�ستغفرك لأنيّ مل �أتبع طرقك.
�أ�ستغفرك يا ّ
رب لأنيّ مل � َ
�أ�ستغفرك لأنيّ مل �أع�ش حياتي ّ
وامح ك َّل خطاياي وك َّل ما
باحلق .تعال اليوم ُ
أتو�سل �إىل رحم ِتك �أنْ
يبعدين عنك بو�ساط ِة �أ ّتون املح ّبة ل�صليبك املقدّ�سّ � .
متنحني ك ّل ال ِنعم ال�ضرور َّية كي �أج َد ال ّثقة الكاملة :زدين �إميا ًنا وحم ّب ًة.
القلب
�صال ُة
ِ
يا ي�سو ُع ال ّرحوم ُا ْن ُ�صت الآن �إىل �صرختي نحوك.
هلل ال ِآب ،و�أُعبرِّ ُ له
(�أرف ُع الآنَ بكلماتي
اخلا�صة� ،صرخ َة قلبي نح َو ا ِ
ّ
ِّ
بكل �صدقٍ وثق ٍة عن طلبيُ � ...
ال�صال ِة
أعي�ش فرت َة ٍ
�صمت يف نهاية هذه َّ
ال�شخ�ص ّي ِة ،و� ُ
أدخ ُل يف حوا ِر حم ّب ٍة مع ي�سوع الرحوم) .
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َ�ص َل ٌ
وات
الرب ي�سوع ح ِّولني بكل ِّيتَي �إىل رحم ِت َك.
�أ ّيها ُّ
هَ بني عينني رحومتني كي ال �أحكم على املظاهر وال �أظنَّ ال�سوء ب�أيِّ
�إن�سان ،ولكن اجعلني �أرى يف ِّ
كل النفو�س ما هو جميل ،ف�أكونَ حا�ض ًرا
للم�ساعدة.
هبني �أذنني رحومتني م�صغيتني �إىل حاجات �إخوتي الب�شر فال
تت�صاممان عن �صوت ا�ستغاثتهم.
رحوما كي ال �أجرح �أحدً ا بكالمي ،بل �أحت َّدث عن اجلميع
هبني ل�سا ًنا ً
بامل�ساحمة واخلري.
هبني َيد ْين رحومتني طافحتني باملح َّبة لكي �أحت َّمل الأعباء و�أخ ِّفف
�أثقال الآخرين.
هبني رجلني رحومتني حا�ضرتني لال�إنطالق �إىل جندة القريب ،على
الرغم من تعبي الكبري ،فت�ضحي راحتي يف خدمة الآخرين.
منفتحا على ِّ
أحد ،وال
رحوما
كل الآالم .فال �أ�ص ُّد ُه �أمام � ٍ
هبني قل ًبا ً
ً
حتّى �أمام الذين ي�ستغلونني ،كي �أغرق يف حنايا قلب ي�سوع .وال �أتذ َّمر
اخلا�صة.
�أبدً ا من �آالمي
ّ
أنت ك ّلي� .آمني
رب َّيف .ح ِّولني �إليك لأ َّنك � َ
فلت�سرتح رحمتُك يا ّ
القدي�سة فو�ستني)
الرب ي�سوع على ّ
(�صالة �أمالها ُّ

رب اجعلني �أدا ًة لل�سالم
يا ّ
فهناك حيث احلقد �أ�ضع املح ّبة
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وحيث البغ�ض �أ�ضع املغفرة
وحيث اخلالف �أ�ضع الوحدة
وحيث ال�ضالل �أ�ضع احلقيقة
وحيث ّ
ال�شك �أ�ضع الإميان
وحيث الي�أ�س �أ�ضع الرجاء
وحيث الظلمة �أ�ضع النور
وحيث الك�آبة �أ�ضع الفرح
رب �أبحث
فال ت ََد ْعني يا ّ
عن �أن �أتعزى بل �أعزّي
عن �أن �أُفهم بل �أن �أَفهم الآخرين
عن �أن �أُ َح َّب بل �أن �أُ ِح ّب
لأ ّنه يف العطاء �أخذ
ويف ن�سيان الذات ربح
ويف املغفرة ُيغفر لنا
ويف املوت قيامة �إىل احلياة الأبد ّية� .آمني
�إب ِت ٌ
هال

(القدي�س فرن�سي�س الأ�سيزي)
ّ

يا ي�سوع ال ّرحوم �إنيّ �أثقُ بك.
التمجيد لل ِآب الك ّل ِّي القدرة
لرنفعنَّ
َ
امل�سيح ال ّر ِّب
والبن ِه ي�سو َع
ِ
ال�ساكن يف قلو ِبنا ,من الآنَ و�إىل � ِأبد الآ ِبدين� .أمني
و�س
ولل ّر ِوح الق ّد ِ
ِ
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نَذْ ُر َك
اليوم هد ّيتي ال�شخ�ص ّية
يا ي�سوع الرحوم �إنيّ �أعدُك اليومُ ( ...اقدِّ ُم َ
قلب ي�سوع الطاهر)
ال�صغرية ومق�صدي اللذين ُي ِ
فرحان َ
ّ
ق�صة حقيق ّية
ّ

ي�س ُّيونَ ْام َر�أَ ًة �أُ ْم ِ�س َك ْت فيِ ِز ًناَ .ولمَ َّا �أَ َقا ُموهَ ا
َ 3و َق َّد َم ِ�إ َل ْي ِه ا ْل َك َت َب ُة َوا ْل َف ِّر ِ
فيِ ا ْل َو ْ�س ِط َ 4قا ُلوا َلهَُ « :يا ُم َع ِّل ُمِ ،
هذ ِه المْ َ ْر�أَ ُة �أُ ْم ِ�س َك ْت َو ِه َي تَزْ نيِ فيِ
هذ ِه ُت ْر َج ُمَ .ف َم َاذا
و�س �أَ ْو َ�صا َنا �أَنَّ ِم ْث َل ِ
و�سى فيِ ال َّنا ُم ِ
َذ ِات ا ْل ِف ْع ِلَ 5 ،و ُم َ
َت ُق ُ
ول �أَ ْن َت؟» َ 6قا ُلوا َ
هذا ِل ُي َج ِّر ُبو ُهِ ،ل َك ْي َي ُكونَ َل ُه ْم َما َي ْ�ش َت ُكونَ ِب ِه َع َل ْي ِه.
َو�أَ َّما َي ُ�سو ُع َفا ْن َح َنى ِ�إلىَ �أَ ْ�س َف ُل َو َكانَ َي ْكت ُُب ِب ِ�إ ْ�ص ِب ِع ِه َع َلى ا َلأ ْر ِ�ضَ 7 .ولمَ َّا
ا�س َت َم ُّروا َي ْ�س َ�أ ُلو َنهُ ،ا ْنت ََ�ص َب َو َق َال َل ُه ْم«َ :منْ َكانَ ِم ْن ُك ْم ِب َال َخ ِطيئ ٍة
ْ
َ
َ
َ
َف ْليرَ ْ ِم َها �أ َّو ًال ِب َح َج ٍر!» ُ 8ث َّم ا ْن َح َنى �أ ْي ً�ضا ِ�إلىَ �أ ْ�س َف ُل َو َكانَ َي ْكت ُُب َع َلى
الأَ ْر ِ�ضَ 9 .و َ�أ َّما هُ ْم َف َل َّما َ�سمِ ُعوا َو َكا َن ْت َ�ض َما ِئ ُرهُ ْم ُت َب ِّك ُت ُه ْمَ ،خ َر ُجوا
َو ِاحدً ا َف َو ِاحدً اُ ،م ْبت َِد ِئ َني ِمنَ ُّ
ال�ش ُي ِوخ ِ�إلىَ ال ِآخ ِرينَ َ .و َب ِق َي َي ُ�سو ُع َو ْح َد ُه
َوالمْ َ ْر�أَ ُة َوا ِق َف ٌة فيِ ا ْل َو ْ�س ِطَ 10 .ف َل َّما ا ْنت ََ�ص َب َي ُ�سو ُع َولمَ ْ َي ْن ُظ ْر �أَ َحدً ا ِ�س َوى
المْ َ ْر�أَ ِةَ ،ق َال َل َهاَ « :يا ْام َر�أَ ُة� ،أَ ْينَ هُ ْم ُ�أول ِئ َك المْ ُ ْ�ش َت ُكونَ َع َل ْي ِك؟ َ�أ َما َدا َن ِك
�أَ َحدٌ؟» َ 11ف َقا َل ْتَ « :ال �أَ َح َدَ ،يا َ�س ِّيدُ!»َ .ف َق َال َل َها َي ُ�سوعَُ « :و َال �أَ َنا �أَ ِدي ُن ِك.
ْاذهَ ِبي وال تَعودي �إىل ا َ
بعد الآن».
خلطيئة َ
(� ُ
للقدي�س يوحنا )11-3 :8
إجنيل ر ِّبنا
ي�سوع امل�سيح ّ
َ
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التا�سع :م َع ال ّر ِوح القد�س
اليوم
ُ
ُ
ْدمي
َتق ٌ
املعروف �إجما ًال بني �أقانيم
اخلفي غ ُري
وح القد�س هو الأقنوم
ِ
�إن ال ّر َ
ّ
ال َّثالوث الأقد�س .وعلى ال ّرغم من ذلك فهو حا�ض ٌر من بداية الكتاب
املق ّد�س حتّى نهايته.
مب�شهد مهيب نهار العن�صرة.
�إ ّننا نراه بو�ضوح يف حياة ي�سوع كما يظهر
ٍ
وقد ي�ص ِّورونه �أحيا ًنا ب�شكل حمامة �أو بعالمات ال ّريح وال ّنار.
فالروح القد�س ينبثق من الآب واالبن وهو الأقنوم ال ّثالث يف ال َّثالوث
نتوجه �إىل الآب واالبن.
بال�صالة كما ّ
الأقد�سّ ،
ونتوجه �إل ّيه َّ
روح الآب واالبن قد انت�شر يف قلوبنا بف�ضل املعمود ّية .هو ُيدخلنا
�إنّ َ
يف ّ
ال�شراكة مع الآب واالبن كما ُ
بع�ض يف الكني�سة .وقد
بع�ضنا مع ٍ
يوما بعد الف�صح) .وهو ين ّمي
�أُ ِ
ر�س َل �إىل ال ّر�سل يوم العن�صرة (ً 50
والفهم واحلكم ُة والتقوى
العلم وامل�شور ُة
ُ
ال�سبع وهي ُ
فينا مواهبه ّ
الم
والقو ُة واملخاف ُة ،لكي نحيا من ثمارِه ا ّلتي هي املح ّب ُة
وال�س ُ
ُ
والفرح ّ
الح والأمان ُة والتوا�ض ُع ّ
والطهارة...
وال�ص ُ
وال�ص ُرب ّ
ّ
ال�سروجي�« :إنَّ هدف احلياة امل�سيح ّية هي
يقول الق ّدي�س �سرافيم ّ
ُ
نوال ال ّروح القد�س».
فيا له من برنامج حيا ٍة رائع.
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لن َُ�ص ِّل
الواحد� ،آمني.
واالبن وال ّر ِوح ال ُقد ُِ�س ،الإل ِه
ِ
با�سم ال ِآب ِ
ِ
روح احلقِّ  ،احلا�ضر يف ك ّل مكان واملالئ
�أ ّيها ال ّروح القد�س املعزّيُ ،
هلم وا�سكن ّيف وط ّهرين وخ ّل�صني.
الك ّل ،واهب احلياة ّ
تعال �أ ّيها ال ّروح القد�س و�أحي ج�سدي ونف�سي وروحي ف�أنت املح ّبة الأبد ّية.
أحمل يف ِّ
لكي � َ
يوم ثما َر حم ّب ِتك.
تعال جدّد َّيف مواهبك ّ
ال�سبع املقدّ�سة ّ
كل ٍ
�أعطني �أنْ �ألتق َيك �شخ�ص ًّيا لكي � َ
يوم و�أ َد َع نف�سي تنقاد
أعي�ش معك ك ّل ٍ
بنعمتك .لكي �أمن َو يف الوحدة مع اهلل بال�شراكة التي متنحني ر�ؤية
ي�سوع يف ك ّل �إن�سان.
وا�شف ما كان معلو ًال
وح َّل ّيف ويف عائلتي،
ِ
هلم �أ ّيها ال ّروح القد�س ُ
ّ
ولي ما كان ُ�صل ًبا.
أ�ضرم ما كان باردًا نّ ْ
و� ِ
تعال �إىل تاريخي كي تتن ّقى حياتي وت�ص ُّرفاتي وكالمي وهُ ِو ّيتي،
ف�أحيا بحيا ِتك ومبح ّب ِتك يف قلبي.
القلب
�صال ُة
ِ
القد�س �إىل �صرختي نح َو َك.
وح
�أُ ْن ُ�صتُ �أ ّيها ال ّر ُ
ُ
هلل ال ِآب ،و�أُعبرِّ ُ له
(�أرف ُع الآنَ بكلماتي
اخلا�صة� ،صرخ َة قلبي نح َو ا ِ
ّ
ِّ
بكل �صدقٍ وثق ٍة عن طلبيُ � ...
ال�صال ِة
أعي�ش فرت َة ٍ
�صمت يف نهاية هذه َّ
ال�شخ�ص ّي ِة ،و� ُ
أدخ ُل يف حوا ِر حم ّب ٍة مع ال ّروح القد�س).
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�صلوات
و�س اخلالق
روح الق ّد ِ
يا َ
تعال و ُز ْر نفو�س م�ؤمنيك
واغمر بال ّنعمة العلو ّية
القلوب التي �أبدعتها
�أنت الذي ندعوك ُمعز ّيا،
العلي،
وعط ّي َة اهلل ّ
ونب َع احلياة ونا ًرا وحم ّب ًة.
�أ ُّيها الق ّدو�س الالمنظور
روح املواهب ال�سبع
� َ
أنت ُ
أنت �إ�صب ُع يد الآب،
� َ
وروح احلقّ وموعو ُد الآب.
ُ
�أنت ُتلهِ ُمنا الكالم
�أ�ش ِعل فينا نو َرك،
باحلب قلو َبنا،
واملأ
ّ
ث ّبت بقدرتك �ضعف �أج�سادنا،
واجعل العد ّو بعيدً ا ع ّنا،
أعطنا �سالمك الآن،
� ِ
لكيما ،بهدي �إر�شاداتك،
نتحا�شى ك َّل �ش ٍّر وك َّل خطيئة.
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�إجعلنا نعرف الآب.
� ْأظهِ ْر لنا االبن.
روح الآب واالبن،
و�أنت ،يا َ
دعنا ن�ؤمنُ بك ك َّل حني.
املج ُد هلل الآب،
ولالبن القائم من بني الأموات
و�س املعزّي،
وللروح الق ّد ِ
ِ
الآن و�إىل �أبد الآبدين � .آمني!

(ترنيمة تقليد ّية )veni spiritu creator

الروح
َّ
هلم �أيها ّ
ال�سماء �شعاع نورك.
َّ
هلم �أيها ال ّروح القد�س و�أر�سل من َّ
هلم يا �ضياء القلوب.
هلم يا ُم ِ
عط َي املواهبَّ ،
هلم يا �أبا امل�ساكنيَّ ،
َّ
�أ ّيها املعزّي اجلليل ،يا �ساكن القلوب العذب� ،أ َّيتها اال�سرتاحة اللذيذة.
�أنت يف التعب راحة ويف احل ّر اعتدال ويف البكاء تعزية.
الطوباوي ،املأ باطن قلوب م�ؤمنيك،
�أ ّيها النور
ّ
لأ ّنه بدون قدرتك ال �شيء يف الإن�سان وال �شيء طاهر.
ياب�سا،
دن�ساِ � ،
إ�سق ما كان ً
ط ّهر ما كان ً
إ�شف ما كان معلو ًال؛ نِّلي ما كان ُ�صل ًبا
� ِ
أ�ضر ْم ما كان باردًا ،د ِّب ْر ما كان حائدً ا.
� ِ
املواهب ال�سبع� ،إمنحهم ثواب الف�ضيلة،
أعط م�ؤمنيك املتّكلني عليك
� ِ
َ
أبدي� ،آمني.
هَ ْب لهم غاية اخلال�ص� ،أعطهِ ُم ال�سرو َر ال ّ
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�إب ِت ٌ
هال
روح الق ّدو�س �أنت هو اهلل فا�ستجب دعاءنا،
يا َ
التمجيد لل ِآب الك ّل ّي القدر ِة
لرنفعنَّ
َ
امل�سيح ال ّر ِّب
والبن ِه ي�سو َع
ِ
ال�ساكن يف قلو ِبنا
و�س
ولل ّر ِوح الق ّد ِ
ِ
من الآنَ و�إىل � ِأبد الآ ِبدين� .أمني
نَذْ ُر َك
اليوم هد ّيتي ال�شخ�ص ّية
وح
� ِأعد َُك �أ ّيها ال ّر ُ
القد�س اليومُ ( .... :اقدِّ ُم َ
ُ
فرحان ال ّروح القد�س).
ال�صغرية ومق�صدي اللذين ُي ِ
ّ
ٌ
�صغرية حقيق ّي ٌة
ِق َّ�ص ٌة
النبي
«كنت مبتدئ ًة �صغرية �أ�ص ّلي يف الكني�سة حني �سمعتُ يف قراءة ّ
�أ�شعيا ما ي�أتي« :ط ّهروا �أنف�سكم ،وكونوا �أنقيا َء» ،فف ّكرتُ يف �أن
�أت�ساءل �إذا كانت �أ ّم اهلل قد �ش ّككت ولو يف تفك ٍري �صغري .فجاءين
ال�سما ِء يقول�« :إنّ والدة الإله مل ِير ْد يف حياتها ولو خطيئة
�صوتٌ من َّ
واحدة وال حتّى بالفكر».
هكذا ف�إنّ ال ّروح القد�س قد َ�شهِ َد يف قلبي على طهار ِتها .
روحية �صفحة )45
(القدّ ي�س �سلوان�س ( )1938 -1866جبل �أثو�س ،كتابات
ّ
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�صالة ختامية :م َع ال َّثالوث الأقد�س
(نن�صح ب�أن تعي�شوا خلوة ليو ٍم واحدٍ يف ختا ِم ال ّت�ساع ّية ل�صالة ال َّثالوث الأقد�س)

ْدمي
َتق ٌ
كل �شيء ونهايتهُُ .
�إن ال َّثالوث الأقد�س هو بداية ِّ
فاهلل هو احلياة .هو
أحد م ّنا يف نفحة املح ّبة ال َّثالوث ّية اخلالدة
يجذ َب �إليه ك َّل � ٍ
يري ُد �أن ِ
للآب واالبن وال ّر ِوح القد�س.
نقيم ذكرى ال َّثالوث الأقد�س يف الأحد الذي يلي العن�صرة.
لن َُ�ص ِّل
الواحد� ،آمني.
والروح ال ُقد ُِ�س ،الإل ِه
واالبن
ِ
با�سم ال ِآب ِ
ِ
ِ
ّ
َّ
نيّ
�أ ّيها الثالوث الكل ّي القدا�سة �إ �أعبدك
فها �أنا قد و�صلتُ �إىل خامت ِة هذه التّ�ساع ّية.
�أنت ُ
فهلم بح ّبك الكبري
تعرف ك َّل تاريخي ،وك َّل حياتي ،وك َّل رغباتيّ ،
وا�ستجب ِّ
لكل مقا�صد قلبي.
�أن�صت � ً
ال�سماء�( ...أرف ُع الآنَ بكلماتي
أي�ضا اليوم �إىل �صرختي نحو َّ
ُ
هلل ال ِآب ،و�أعبرِّ ُ له ِّ
بكل �صدقٍ وثق ٍة عن
اخلا�صة� ،صرخ َة قلبي نح َو ا ِ
ّ
طلبيُ � ...
ال�صال ِة ال�شخ�ص ّي ِة ،و� ُ
أدخ ُل
أعي�ش فرت َة ٍ
�صمت يف نهاية هذه َّ
يف حوا ِر حم ّب ٍة مع ال َّثالوث الك ّل ّي القدا�سة).
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َ�ص َل ٌ
وات
ن�سيان ذاتي ف�أ�ستق َّر
يا اهلل� ،أ ّيها ال َّثالوث الذي �أعبده� ،ساعدين على
ِ
هان ًئا ِب َك ب�أمان ،كما لو �أنّ نف�سي م�ستق َّرة بك يف الأبد ّية .ال تد ْع �شي ًئا
ا�ستقراري الأكيد ،انقلني يف ِّ
كل ثانية
يع ِّك ُر �سالمي و ُيبعدين عنك ،يا
َ
من حياتي �إىل �أعماق �س ّر َك املق ّد�س.
الالمتناهي
ثالوثي احلبيب ويا ك َّل حياتي و�سعادتي وا�ستقراري
يا
َ
ّ
ورحابتي التي �أن�سى حايل فيها� ،إين �أقدِّ م ذاتي طعا ًما لك ،فاغمرين كي
�أغرق فيك �إىل �أن � َ
بفي�ض نورك ،بح َر عظمتك� .آمني
أ�صل �إليك و�أت�أ َّم َل ِ
ّ
(الطوباويّة اليزابيت للثالوث الأقد�س)

التكر�س االحتفا ّ
يل
ّ
ال�سماو ّية� ،أجدِّ د تكري�سي
يف يوم ال ّنعمة هذا ،بح�ضرة الكني�سة ّ
االحتفا ّ
يل مع تكري�س العامل هلل خالقي وخم ِّل�صي ،الآب واالبن
قلب �أ ّمي مرمي الك ّل ّي ّ
الطهارة.
وال ّروح القد�س بو�ساط ِة ِ
�أجدِّ د مواعيد عمادي،
بال�شيطان ِّ
و�أكفر ّ
وبكل ما هو منه.
�أق ّدم ذاتي بك ّل ّيتها و�إىل الأبد �إىل ال َّثالوث الق ّدو�س غري املنف�صل.
ومهما حدث يل� ،أق ِّرر اليوم ،بنعمة ال ّروح القد�س ،بتاريخ:
قلب
( )....................ب�أن �أ�س ِّلم ك ّل ذاتي حتّى �ساعة موتي �إىل ِ
ي�سو َع خم ِّل�صي.
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�إنيّ �أ�ضع ذاتي حتت حماية عائلة ال ّنا�صرة املق ّد�سة كي �أعي�ش
مبح ّب ِتها يف ّ
أبدي� ،آمني.
الطريق واحلقّ واحلياة امل�ؤدِّية �إىل ال ّنور ال ّ

التكر�س يف جماعة مرمي ،ملكة ال�سالم)
(م�أخوذ من كتاب
ّ

		

توقيعك ...

التمجيد لل ِآب الك ّل ّي القدرة
لرنفعنَّ
َ
امل�سيح ال ّرب
والبن ِه ي�سو َع
ِ
ال�ساكن يف قلو ِبنا
و�س
ولل ّر ِوح الق ّد ِ
ِ
من الآنَ و�إىل � ِأبد الآ ِبدين� .أمني
نَذْ ُر َك:
يا �أ ّيها ال ّثالوث الق ّدو�س بعد ا�ستجاب ِتك يل يف ِّ
كل ما �س�ألتُك يف هذه
التّ�ساع ّية� ،أعدك...
�شكر َي
ال�صغرية ومق�صدي يف تقدمي ِ
( ُاقدِّ ُم َ
اليوم هد ّيتي ال�شخ�ص ّية ّ
الكبري هلل لمِ ا ا�ستجاب من �صالتي).
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ختامة

نحن واثقون ب�أنّ �صالة هذه التّ�ساع ّية حتمل ثما ًرا غزير ًة حلياتنا،
وحلياة عائالتنا.
وميكن � ً
أي�ضا تكرار �صالة هذه التّ�ساع ّية لأجل ن ّي ٍات ثانية قدر ما
تريدون .فثابروا بالإميان والثقة ،ولن�ضع رجا َءنا با ّلذي خلقَ َّ
كل �شيء
وا ّلذي �أح ّبنا حتّى املوت.
�أن�شر �صالة هذه التّ�ساع ّية يف ِّ
كل مكانٍ من حولك.
وا�سع ،ف�إ ّنك ُت�سان ُد من
�إن � َ
تعميم هذه التّ�ساع ّية ٍ
ب�شكل ٍ
أنت �أ�سهمت يف ِ
�ضيق .فنحن ُ
أنا�سا عط�شى من �أفراد عائلتنا
هُ م يف ٍ
نعرف بالت�أكيد � ً
�أو من �أ�صدقائنا.
فلن�شهد ولنت�شبه بالر�سل حاملي «الب�شارة ال�سعيدة».
قد تكون هذه التّ�ساعية � ً
انفتاحا جديدً ا على
أي�ضا بالن�سبة �إىل البع�ض
ً
ال�سماء .وقد تعي ُد احلياة
َّ
ال�صالة� .أو قد تعطيهم تذ ّو ًقا للحوار مع َّ
أ�سا�سي �أي �إىل اهلل.
�إىل ِ
جوهرها ال ّ
با�ستطاعتك � ً
ال�صالة على املوقع الإلكرتوين الآتي:
أي�ضا �أن جتد هذه َّ
www.jouzourouna.org

فتح له»
ومن
يطلب ْ
«فمن ي�س�ألْ ينلْ ْ
ْ
يجد ومن يقر ْع ُي ْ
ْ

						

(متى )8:6
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تف�سري �إيقونة الثالوث الأقد�س
)(Roublev Andrei
)صفحة (68

�إيقونة الثالوث الأقد�س ،املعروفة � ً
أي�ضا با�سم �إيقونة روبلف ،الف ّنان
الرو�سي الذي ر�سمها بوقار و�إجالل كبريين ،يف العام  .1410تر ّد
ّ
الإيقونة امل�شاهد �إىل حادثة الزيارة املفاجئة ،التي �أ�ضاف فيها
�إبراهيم ثالثة غرباء عند مدخل خيمته ،ز ّفوا �إليه نب�أ حبل �سارة
ب�إ�سحق.
الن�ص الذي يروي
دعيت با�سم �إيقونة الثالوث ،بناء على ما جاء يف ّ
احلادثة يف �سفر التكوين  ،18حيث يخاطب الثالثة �إبراهيم ب�صيغة
املفرد ،وك�أ ّنهم �شخ�ص واحد.
متو�س ًطا دائرة بي�ضاء
للأ�شخا�ص الثالثة ،يف الإيقونة ،الوجه نف�سهّ ،
لبا�سا �أزرق اللونّ ،
يدل برمز ّيته على الألوهة.
نا�صعة؛ ويرتدون كذلك ً
أي�ضا �أجنحةّ ،
ولثالثتهم � ً
تدل على كينونتهم ال�سماو ّية.
ال�شخ�ص الذي يف الو�سط ذو حجم �أكرب من احلجم الذي �أعطي
لل�شخ�صني الآخرين ،يف الإيقونة .يحمل بي�سراه �صوجلا ًنا ،ويبارك
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البني الداكن
بيمناه ال�صحفة املو�ضوعة على املن�ضدة�إنّ رداءه
ّ
ّ
البني يرمز يف الفنّ
يدل على هو ّيته� :إ ّنه ال�س ّيد امل�سيح .فاللون ّ
الإيقونوغرا ّيف �إىل الطبيعة الب�شر ّية .ال�شخ�ص على اجلهة الي�سرى،
ي�ضم يديه م ًعا داللة على القدرة
بالن�سبة �إىل الناظر �إىل الإيقونةّ ،
الكل ّية .يرتدي ثو ًبا �ش ّفا ًفا فوق ثوب �أزرق ،داللة على ا�ستحالة معاينته.
�أ ّما امل�سكن خلفه فهو املنـزل الذي ذكره ي�سوع �أمام تالميذه قائ ًال
«  ...يف بيت �أبي منازل كثرية »...
�أ ّما ال�شخ�ص الآخر على اليمني ّ
فيدل ثوبه املخ�ضو�ضر عليه� ،إ ّنه
الروح القد�س .ويف الواقع ،اللون الأخ�ضر ذو دالئل رمز ّية عديدة؛
هنا ،ي�شري �إىل احلياة .يلم�س املائدة بطرف يده ،فيبعث احلياة يف
ك ّل ما جرى على هذه املائدة من �أ�سرار عظيمة.
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�صالة من القلب �إىل القلب

)طاغور(

يارب !
ً
ال جتعلني جزارا يذب ُح اخلرفان .وال جتعلني �شا ًة يذبحها اجل ّزارون.
�ساعدين على �أن �أقول َ
كلمة احل ِّق يف وج ِه االقوياء .و�ساعدين على � َّأال �أقول الباطل لأك�سب ت�صفي َق
ال�ضعفاء.
ً
�إذا �أعطيتني جناحا  ،فال ت� ُأخذ توا�ضعي.
و�إذا �أعطيتني ً
ماال  ،فال ت�أخذ �سعادتي...
ِّعلمني �أن �أحبَّ النا�سَ كما �أُحبُّ نف�سي،
ِّ
وعلمني �أن �أحا�سبَ نف�سي كما �أحا�سبَ النا�س.
ال تدعني �أُ�صَ ب بالغرور �إذا جنحت ،وال تدعني
�أُ�صَ ب بالي�أ�س �إذا ف�شلت ،بل ِّذكرين دائما ب�أن َ
الف�شل هو التجربة التي ت�سبق النجاح.
ِّ
إنتقام هو �أول مظاهر ال�ضعف.
ع ِلمني �أ َّن الت�سام َح هو �أكرب مراتب القوة ،و�أ َّن حبَّ ال ِ
�إذا جرَّدتني من املال ،فاترك يل الأمل ،و�إذا جرَّدتني من النجاح ،فاترك يل قوَّة املثابرة حتى
�أتغلب على الف�شل.
ال�صحة ،فاترك يل نعمة الإميان.
و�إذا جرّدتني من نعمة ّ
َّ
و�إذا �أ�س� ُأت �إىل النا�س ،فاترك يل �شجاعة الإعتذار ،و�إذا �أ�سا َء �إيل النا�سُ فاعطني �شجاعة العفو.
و�إذا ن�سيتك ،فال تن�ساين ...
اجعلني �أال �أبحث عن عزا ٍء لنف�سي بقدر �سعيي لعزاء االخرين.
و�أال �أطلب �أن يَفهمني النا�س بقد ِر جهدي لكي �أفهمهم .
اجعلني �أن �أحبَّ قبل �أ ْن �أطلب االخذ.
لأنه يف ال�صفح ننال الغفران.
ويف املوت ننال احلياة الأبدية � ..آمني
يا ربّ !
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املزمور )50( 51
خاطىء يطلب املغفرة وجتديد القلب

� 1إ ْر َح ْم ِني َيا ُ
ا�ص َّيْ � 2 .إغ ِ�س ْل ِني كث ًريا
اهلل ب َر ْح َم ِت َك ،وبكَثرْ َ ِة َر�أْ َف ِت َك ْام ُح َم َع ِ
ِمنْ �إِ ْثمِ يَ ،و ِمنْ َخ ِطي َئ ِتي َط ِّه ْرنيِ  3 .ل يِِّأن ٌ
عارف ب�آثاميَ ،و َخ ِطي َئ ِتي �أَ َم ِامي
يف ِّ
كل حني� 4 .إِ َل ْي َك َو ْحدَ َك �أَخْ َط�أْتُ َ ،و َّ
ال�ش َّر ُق َّد َام َك َ�ص َن ْعتُ � .أنت �صاد ٌق
يف �أقوا ِل َك َومُبرَ َّ ٌر يف ا ُ
علي 5 .هَ ا �أنا ِبالإِ ْث ِم َق ْد ُو ِل ْدتُ وَفيِ الخْ َ ِطي َئ ِة
كم َّ
حل ِ
َح ِب َل ْت ِبي �أُ ِّميْ � 6 .
إحفظ َحق ََّك يف �أعماقيَ ،ف ُت َع ِّر ُف ِني �أ�سرا َر الحْ ِ ْك َم َة.
َ 7ط ِّه ْرنيِ ِبال ُزّو َفا َف�أَ َت َن َّقىْ .اغ ِ�س ْل ِني َف َ�أ ْب َي َّ�ض َ �أكْثرَ َ ِمنَ ال َّث ْل ِج� 8 .أَ ْ�سمِ ْع ِني
ال�س ُرو ِر َوا ْل َف َر ِحَ ،ف َت ْب َتهِ َج ِع َظ ِامي ا َّل ِتي َ�س َح ْق َت َهاْ 9 .اح ُج ْب َو ْج َه َك
َ�ص ْوتَ ُّ
ُ
َعنْ َخ َطا َي َاي َو ْام ُح ُك َّل �آ َث ِاميَ 10 .ق ْلب ًا َن ِق ًّيا اخْ ُلقْ فيِ َّ َيا اهلل َو ُروح ًا ُم ْ�س َت ِقيم ًا
و�س اَل
َج ِّد ْد فيِ د ِ
َاخ ِلي 11 .اَل ت َْط ُر ْدنيِ ِمنْ �أمام وجهك ،و ُر َ
وح َك ال ُق ُّد َ
�شاط ث ّبتني  13ف�أُ َع ِّل ُم
َت ْن ِز ْع ُه ِم ِّنيُ 12 .ر َّد يِل َب ْه َج ِتي ِب َخ َال ِ�ص َكَ ،و ِب ُر ِوح ال ّن ِ
الد َما ِء َيا
الأَ َث َم َة ُط ُر َق َك ،والخْ َ ِاط ُئونَ �إِ َل ْي َك َيتُو ُبون� 14 .أَ ْن ِق ْذنيِ ِمنْ َ�سف ِْك ِّ
ُ
اهللَ ،يا �إِ َل َه َخ َال ِ�صيَ ،فيرُ َ ِمّ َن ِل َ�سانيِ ِبعد ِل َكَ 15 .يا َر ُّب ا ْفت َْح َ�ش َفت ََّي َف ُي ِذي َع
يح ٍةَ ،و�إِ َّال ُك ْنتُ ُ�أ َق ِّد ُم َها .و اَل َت ْر َ�ضى
يح َكَ 16 .ف ِ�إ َّن َك اَل ت َُ�س ُّر ِب َذ ِب َ
َفمِ ي ت َْ�س ِب َ
الذ َبا ِئ َح ا َّل ِتي َي ْط ُل ُب َها ُ
بمِ ُ ْح َر َق ٍات� 17 .إِ َّن َّ
اهلل ِه َي ُرو ٌح ُمتوا�ض ٌعَ .فلاَ حَ ْ
ت َت ِق َر َّن
ا ْل َق ْل َب المْ ُ ْن َك ِ�س َر َوالمْ ُ ْن َ�س ِحقَ َيا ُ
اهلل� 18 .أَ ْح ِ�سنْ �إِلىَ ِ�ص ْه َي ْونَ بمِ ُ ْقت ََ�ضى َم َ�س َّر ِت َك.
َوا ْب ِن �أَ ْ�س َوا َر ُ�أو ُر َ�ش ِل َيمِ 19 .ع ْندَ ِئ ٍذ َت ْر َ�ضى ِب َذ َبا ِئ ِح ا ْلبرِ ِّ ِ .حي َن ِئ ٍذ ُي َق ِّر ُبونَ َع َلى
َم ْذ َب ِح َك القرابني.
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را�ض ِك» مز 103
«الرب هو ا َّلذي َي ْ�شفي َجمي َع �أَ ْم ِ
ّ
ال تخف� .ستقول �إ ّنها � ٌ
أمرا�ض م�ستع�صي ٌة ،لكنَّ الطبيب بارع جدًّا.
أمرا�ض م�ستع�صية.
بالن�سبة �إىل ٍ
طبيب ك ّلي القدرة ،لي�س هنالك من � ٍ
دعه يعاجلك ،ال تبعد يده .هو يعرف ما يجب �أن يفعله.
ال تفرح حني يعا ُ
جلك بطريق ٍة غري م�ؤملة فح�سب ،بل حت ّمله حني
ي�ضط ّر �إىل �إجراء عمل ّية جراح ّية موجعة .حت ّمل �أ َمل العالج وف ّكر يف
ال�صحة التي �سيعيدها �إليك.
ّ
�إنّ ذاك الذي خلق املالئكة ،والذي �س ُي�ساويك باملالئكة ،ذاك الذي
�صنع ال�سماء والأر�ض ،هل ميكن �أ ّال ي�شفيك ،بعد �أن خلقك على
�صورته كمثاله؟
هو �سي�شفيك� ،شرط �أن توافق على عمل ّية ال�شفاء .هو ي�شفي كل ًّيا ك ّل
�صحتك هي امل�سيح!
مري�ض ،لكن لي�س رغ ًما عنهّ .

ال�سريا ّ
ين
أمل ِّ
ت� ٍ
للقد ِ
ي�س يو�سف  -من مار �أفرام ُّ
ال�س َماوِيِّ َو َك�أَ َّن ُه َم ْو ُلو ٌد َج ِدي ٌد َو َخ َد َم ُه َك�أ َّن ُه َر ُّبهُ.
َق ِب َل ُي ُ
و�س ُف ِا ْبنَ ال ِآب َّ
�إ ْب َت َه َج َو َك�أ َّن ُه ِّ
بام ِت َيازٍ َ .ك ْم َكا َن ْت
الطي َب ُة َع ْي ُن َهاَ .و َب َّج َل ُه َو َك�أ َّن ُه ال َّبا ُّر ْ
َحيرْ َ ُت ُه َك ِب َري ًة! ِمنْ �أَ ْينَ يِلَ ،يا ا ْبنَ ال َع ِل ِّي �أَنْ َت ُكونَ يِ َ
ل ا ْب ًنا؟ َغ ِ�ض ْبتُ ِمنْ
�أُ ِّم َك َو َف َّك ْرتُ فيِ تَخْ لي ِتها .لمَ ْ �أَ ُكنْ �أُ ْدر ِْك �أَنَّ فيِ �أَ ْح َ�شا ِئ َها َكنْزً ا َك ِب ًريا
َ�س ْو َف ُي ْغ ِني ِني َف ْج�أ ًة فيِ َفق ِْري.
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َظ َه َر َدا ُو ُد ا َمل ِل ُك فيِ ُ�ساللة �أجدادي و ُت ِّو َجَ .يا َل ْل َفق ِْر ال َع ِظ ِيم ا َّل ِذي
َت َو َّ�ص ْلتُ �إ َل ْي ِه! �إ َّن ِني َع ِام ٌل َب َد َل َ�أنْ �أَ ُكونَ َم ِل ًكا؛ َل ِك َّن ِني َق ْد َح َ�ص ْلتُ َع َلى
ِّيج ِان ُك ِّل َها َي َن ُام َع َلى َ�ص ْدرِي.
الت َِّاج ،بمِ َ ا �أَنَّ َ�س ِّي َد الت َ
�صالة الأب القدي�س ب ّيو من بيرتلي�شينا
لقد عر�ضت يوما على �أحد الأباء غ�صن لوز زاهر  ،مب ِين ًا له الأزهار
اجلميلة النا�صعة البيا�ض معبرّ ًا« :كم هي جميلة هذه الأزهار!.»....
«نعم،قال الأب،لكن الثمار هي �أجمل من الأزهار».
هكذا فهمت �أنّ االعمال هي �أجمل من النوايا الط ّيبة
«لنبا�شر اليوم،يا �إخوتي،بعمل اخلري،الننا مل نفعل �شيئ ًا حتى الآن».
ال�سروفيمي
هذه الكلمات التي ط ّبقها – بف�ضل توا�ضعه – الأب
ّ
فرن�سي�س على نف�سه ،لنجعل منها �شعارنا يف نهاية هذه الت�ساعية
وبدء هذا العام اجلديد .يف احلقيقة ،مل نفعل �شيئ ًا حتى اليوم من
اخلري �أو القليل ج ّد ًا.
لقد توالت ال�سنوات بني �شروق وغروب ونحن مل ن�س�أل ذواتنا كيف
ع�شناها� ،أمل يكن هناك ما ميكن �إ�صالحه؟ ما ميكن زيادته؟ �أو
التخ ّلي عنه يف م�سلكنا؟ لقدع�شنا بطيا�شة كما لو �أنّ الد ّيان الأبدي
لن يدعونا يوم ًا اليه ويطلب ح�ساب َا عن �أعمالنا وكيف �صرفنا وقتنا.
�سيكون علينا �أن ن�ؤ ّدي ح�ساب ًا متناهي ًا بال ّد ّقة عن كل حركة للنعمة،
عن كل �إلهام مق ّد�س ،عن كل منا�سبة ت ّوفرت لنا لعمل اخلري .فاب�سط
تعدٍّ على �شريعة اهلل املقد�سة �س ُي�ؤخذ بعني الإعتبار.
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القدي�س مار يو�سف
�صالة ل�شفاعة ّ
وع ْر ُف القدا�س ِة
ي�س اجللي ُل مار يو�سف َ�س ْو َ�سنُ ال َنقا َوة َ
�أ ُّيها الق ّد ُ
لالبن
أقد ِ�س ُم َر ِّب ًيا �أمي ًنا
الزكي الرائحة ،املنت ََخ ُب من
الثالوث ال َ
ِ
ِ
ِّ
املتج ِّ�سد.
الوحيد الكلم ِة َ
وذج ال ِع َّفة َ
دعى ِ�ص ّدي ًقا با ًّرا
ا�ست َْح َقق َْت �أن ُت َ
يا مَن َ
ومثال ال ّ
رب ،يا َمن ْ
و�س َم ْوتَ َف ْ�ض ًال على الآباء
َ
و�ص ِف ًّيا نق ًّيا لأ َّن َك ُفق َْت طهار ًة على ال َبتولني َ
رو�سا ملر َمي البتول
والأنبياء َل َك ْو ِن َك ِ�ص ْرتَ �أ ًبا ُم َر ِّب ًيا لي�سوع املت�أ ِّن�س َ
وع ً
والد ِت ِه الك ّلي ِة القدا�سة
وم�ساعدً ا لهما يف احتياجا ِتهما .ففيما نحنُ
ِ
ا�ستغاث َ
بك َ
َ
وخ َذ ْلتَه وال ط َل َب نعم ًة من
أحد قد
متح ِّققون �أنَّ ما من � ٍ
ب�شفاع ِت َك �إال نالها.
اهلل
َ
نتو�س ُل َ
أعماق �شقا ِئنا كي ت َْ�س َتمِ َّد لنا ،نحن ا َمل ْنف ّيني يف هذا
اليك من � ِ
َّ
الوادي وادي الدموع ،من �س ِّي ِدنا ي�سو َع امل�سيح نعم َة الطهار ِة ونقا َو َة
�شاه َد ُه تعاىل يف جمد
القلب التي ال ي�ستطي ُع �أح ٌد ِخ ْل ًوا منها� ،أن ُي ِ
الفردو�س اخلالد يف ال�سماء و�أن ْمي َن َحنا ُح ًّبا حا ًّرا لي�سوع ومرمي
ِ
اقتدا ًء بك ونعم ًة ف ّعالة لكي ُنطا ِبقَ بني �إرا َد ِتنا وم�شيئ ِت ِه تعاىلَ .ف ُكنْ
وحمام ًيا يف هذه
ي�س ال�شفي ُع املقت َِد ُر ُم ْر ِ�شدً ا وقائدً ا،
ِ
لنا � ًإذا �أ ُّيها الق ّد ُ
للح�صول على نعم ِة الثبات �إىل ال َن َف ِ�س الأخري ،لكي
وعو ًنا
ِ
احلياةَ ،
َ
املجد الأبدي
منوتَ
شرت َك معك يف ِ
نظريك بني َي َدي ي�سوع ومرمي .ون� ِ
الذي ال ُ
الرب خا ِل ِقنا يف ذلك املُ ْل ِك املُ َخ َّل ِد �إىل � ِأبد
ا�سم ِّ
يزول و ُن َ�س ِّب َح َ
االبدين ،امني.
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فعل التكري�س الكامل للقدي�س لوي�س دى مونفور
�أنا ...اخلاطئ ال�شقي ها �أنا ذا �أجد ّد عند قدميك الطاهرتني مواعيد
لك و�أكفر بال�شيطان و�أعماله،
معموديتي و�أثبتها حب ًا بك و�إكرام ًا ِ
و�أك ّر�س ذاتي بكليتها على يديك لربي و�إلهي ي�سوع امل�سيح ،احلكمة
املتج�سدة ،و�أعزم على نف�سي ب�أن �أحمل �صليبه املقد�س و�أتبعه كل �أيام
حياتي ،و�أعي�ش و�أموت �أمين ًا يف خدمته ،راغب ًا يف مر�ضاته �أكرث من ذي
اخرتتك اليوم بح�ضور كل �أهل البالط ال�سماوي
قبل ولذلك ف�أين قد
ِ
وجمهور املالئكة والقدي�سني� ،أم ًا و�سيدة يل ،وخ�ص�صت ذاتي عبد ًا
علي تت�صرفني بحرية تامة بج�سدي مع كافة
ِ
لك� ،أعطيتك كل �سلطان ّ
حوا�سي ونف�سي مع كافة قواها وبكل ما �أح�صل عليه من اخلريات
الباطنية واخلارجية ومن اال�ستحقاقات والأجر ب�أعمايل ال�صاحلة
�سواء �أكانت يف املا�ضي واحلا�ضر وامل�ستقبل ،وا�ضع ًا بني يديك �إرادتي
وحريتي ومقيد ًا نف�سي خلدمتك اليوم وكل �أيام حياتي ،فتنازيل �أيتها
ال�سيدة القديرة واقبلي تقدمتي هذه التامة ح�سب م�شيئتك ال�صاحلة
ملجد اهلل الأعظم يف هذه ال�ساعة ولدى الأبدية� .آمني.
�صالة القدي�س برنارد St. Bernard of Clairvau

بوا�سطتك ،والذي
ابنك
ِ
�أيتها العذراء املباركة امنحينا �أن ن�أتي �إىل ِ
فيك نعمة وحياة وفعل �أن تكوين �أم ًا للخال�ص .امنحي �أن يقبلنا
�أوجد ِ
منك .يا ليت حمبته الفيا�ضة تغفر لنا
هو بوا�سطتك هذا الذي �أتى ِ
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خطايانا ،ورحمته تقبلنا �أمام اهلل ،اطلبي ال�سماح عن غرورنا ،ويا
جمدك يعطينا
حمبتك تغطي تبعات خطايانا ،ويا ليت نتاج
ليت
ِ
ِ
�أن ُنثمر عن ا�ستحقاق .يا �سيدتنا و�سلطانتنا� ،شفيعتنا ،حماميتنا،
إبنك� ،أيتها
ابنك ،قدمينا ل ِ
إبنك ،تو�سطي لنا عند ِ
�صاحلينا مع � ِ
جدت بها �أمام اهلل ،باالختيار الذي
العذراء القدي�سة بالنعمة التي ُو ِ
منحك �إياها ،امنحينا �أن يعطينا هو
ا�ستحققتيه ،بالرحمة التي
ِ
بوا�سطتك �أن تتعطفي �أن ت�أخذي �ضعفنا وب�ؤ�سنا وت�شركينا معك
ِ
يف جمد وفرح ابنك ربنا ي�سوع امل�سيح الذي هو فوق اجلميع .الرب
.يباركك �إىل �أبد الأبدين� .آمني
املجدلة
املجد لك يا مظهر النور ،املجد هلل يف العلى ،وعلى الأر�ض ال�سالم،
ويف النا�س امل�س ّرة.
منجدك ،ن�شكرك ،لأجل عظيم جالل جمدك.
ن�س ّبحك نباركك ،ن�سجد لك ّ
�أيهـا الرب امللك ،الإله ال�سماوي ،الآب ال�ضابـط الكـ ّل� ،أيها الرب
االبن الوحيد ،يا ي�سوع امل�سيح ،وي ــا �أيها الروح القد�س.
�أيها الرب الإله ،يا حمل اهلل ،يا ابن الآب ،يا رافع خطيئة العامل
ارحمنا ،يا رافع خطايا العامل.
تق ّبل ت�ض ّرعنا� ،أيها اجلال�س عن ميني الآب ،وارحمنا.
لأ ّنك �أنت وحدك ق ّدو�س� ،أنت وحدك الرب ي�سوع امل�سيح ،يف جمد
اهلل الآب� ،آمني.
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يف ك ّل يوم �أباركك ،و�أ�س ّبح ا�سمك �إىل الأبد ،و�إىل �أبد الأبد.
� ّأهلنا يا رب� ،أن نحفط يف هذا اليوم بغري خطيئة.
وممجد ا�سمك �إىل الأبد� ،آمني.
مبارك �أنت يارب �إله �آبائنا ،وم�س ّبح ّ
لتكن يارب رحمتك علينا كمثل اتّكالنا عليك.
مبارك �أنت يارب ع ّلمني حقوقك.
يارب ملج�أ كنت لنا يف جيل وجيل� ،أنا قلت يارب ارحمني ،وا�شف
نف�سي ،لأنيّ قد خطئت �إليك.
يارب �إليك جل�أت ،فع ّلمني �أن �أعمل ر�ضاك ،لأ ّنك �أنت هو �إلهي.
لأنّ من قبلك هي ع َني احلياة ،وبنورك نعاين النور.
القوي،
و�س
ّ
و�س اهلل ،ق ّد ٌ
فاب�سط رحمتك على الذين يعرفونك .ق ّد ٌ
و�س الذي ال ميوت ،ارحمنا.
ق ّد ٌ
أوان و�إىل دهر الداهرين،
املجد للآب واالبن والروح القد�س ،الآن وك ّل � ٍ
�آمني.
يا رب علمنا �أن ن�صلي
ال�صال ُة هي رف ُع العقل والقلب م ًعا اىل اهلل ،هي ت�أ ُّم ٌل يف اهلل ،هي
حديثٌ جري ٌء ُمق َّد ٌم منَ املخلوق للخالق ،وذلك حينما تقف النف ُْ�س
كامل لكل ما هو
عظيم ،يف
ٍ
خا�شع ًة �أمامه كما تكون �أمام ٍ
ن�سيان ٍ
ملك ٍ
وحمله اخلفيف.
حولها ،مغت�سل ًة من خطاياها بحم ِلها ِن َري ي�سوع نِّ
الهي ِ
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لربكات امل�ستقبل ،وتذ ُّو ٌق ل�سعادة
ال�صالة هي تقدي�س النف�س ،تذ ُّو ٌق
ِ
ال�سماوي الذي ُي ُ
ويخ�صب � َ
أر�ض
نع�ش ويروي
املالئكة ،هي املط ُر
ّ
ُ
ُ
ُ
الذهبي الذي
ال�شريط
فرح الروح،
النف�س وين ِّقي
وينع�ش العقل ،هي ُ
ُّ
ُ
َ
املخلوق باخلالق ،هي �شجاع ٌة ومعون ٌة يف كافة املِحن والتجارب،
يربط
م�صباح احلياة الذي ي�ضيء الطريقَ نحو ال�سماء� ،ضامن النجاح يف
ُ
ِّ
كل املهام ،كرام ٌة م�ساوي ٌة للمالئكة ،م�شدِّ د ُة الإميان والأمل واحلب.
ال�صالة هي حيا ُة ِع�شر ٍة وم�شاركة مع املالئكة والقدي�سني الذين
انحرفت� ،أُ ُّم
إ�صالح احلياة التي
ْ
�أر�ضوا اهلل منذ بدء العامل ،هي � ُ
اخل�شوع والدموع ،القوة الدافعة لعمل الرحمة ،طم�أنين ُة احلياة،
مبدِّ د ُة اخلوف منَ املوت� ،إزدرا ٌء بالكنوز الأر�ض َّية ،رغب ٌة ُم َّلح ٌة ال
إرتقاب الدينونة بثق ٍة ،وانتظا ُر القيامة
تهد�أ نحو الربكات ال�سماو َّيةُ � ،
العامة بفرحُّ ،
وتعط ٌ�ش حلياة الدهر الآتي ،هي جه ٌد وعز ٌم خلال�ص
نفو�سنا منَ العذاب الأبدي ،بحثٌ ال ينقطع عن طلبة الرحمة والإحلاح
طلب عف ِو احلاكم� ،شرف الوقوف يف ح�ضرة القديرُّ ،
الكف عن
يف ِ
تطويب النف�س وعن العطف على الذات وعن التما�س الأعذار لها.
ال�صالة هي تو�سيع القلب حلمل كافة النا�س باحلبُ ،حلولية ال�سماء
بالنف�س ،ثبوتٌ متبا َدل يف الثالوث الكامل القدا�سة «�إليه ن�أتي وعنده
ن�صنع منز ًال» (يو )23 :14
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ب�شكل ج ّيد
لتالوة م�سبحتك الورد ّية
ٍ
بعد االبتهال �إىل ال ّروح القد�س ،ولتالو ِة �سبحتك الورد ّية ب�شكل ج ّيد� ،ضع
نف�سك لهنيهة يف ح�ضرة اهلل ( .)...قبل بدء الع�شر ّية ،تو ّقف لهنيهة،
تتفح�ص ال�س ّر الذي حتتفل به من خالل الع�شر ّية،
وبح�سب املتاح لك ،لكي ّ
واطلب دائم ًا ،بوا�سطة هذا ال�س ّر ،و�شفاعة العذراء القدي�سة� ،إحدى
الف�ضائل التي هي الأكرث ت�أ ّلق ًا يف هذا ال�سر �أو تلك التي �أنت �أكرث ما تكون
حاج ًة �إليهاُ .خذ احلذر ب�شكل خا�ص ،من الوقوع يف خط�أين م�ألوفني عادة
ما يقع فيهما جميع الذين يتلون ال�سبحة �أو الورد ّية :اخلط�أ الأول هو يف
عدم اعتماد �أ ّية ن ّية لدى تالوة م�سبحتهم ،ب�شكل� ،أنك لو �س�ألتهم ملاذا
يتلون �سبحتهم ،ملا �أح�سنوا ر ّد اجلواب .من �أجل هذا ،ليكن يف ذهنك
دائم ًا ،و�أنت تتلو ورد ّيتك� ،أم ٌر من ثالثة� :إ ّما نعمة تطلبها� ،أو ف�ضيلة
تت�ش ّبه بها� ،أو خطيئة تُد ّمرها .اخلط�أ الثاين الذي نرتكبه عادة يف �أثناء
تالوة الورد ّية املق ّد�سة ،هو �أن ال تكون لدينا ن ّية عند بدء تالوتها� ،سوى
الو�صول يف �أ�سرع وقت �إىل نهايتها .هذا يعود �إىل �أ ّننا ننظر �إىل الورد ّية
ك�شيء ُمتعب يلقي بثقله فع ًال على �أكتافنا �إذا مل نقله خا�صة عندما جنعل
مفرو�ض علينا َرغم ًا
أمر
منه حالة �ضمري �أو عندما نتق ّبله
ٍ
ٍ
كعقاب لنا �أو ك� ٍ
ع ّنا .من املثري لل�شفقة �أن نرى كيف تتلو غالب ّية النا�س �سبحتها �أو ورد ّيتها،
بتعج ٍل مده�ش حتى �أ َّنهم يبتلعون ق�سم ًا من الكلمات .ال نو ّد
�أ ّنهم يتلونها ّ
�أن ن�سبغ ثنا ًء على هذه الطريقة املثرية لل�سخرية ،ونعتقد �أن ي�سوع ومرمي
التعجب �إذا ما كانت ال�صلوات
مبجلني! بعد هذا ،هل ميكن ّ
�سوف يكونان ّ
الأكرث قدا�سة يف امل�سيح ّية قد بقيت ،تقريب ًا ،من دون �أية ثمرة ،و�أ ّنه بعد
�ألف �أو ع�شرة �آالف ورد ّية م�ص ّالة ،لن نكون �أكرث قدا�سة؟
القدي�س لوي�س – ماري غرينيون دي مونتفور
ال�س ّر الرائع لقدي�س الورد ّية رقم .126
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Pour bien réciter votre Rosaire
Après avoir invoqué le Saint-Esprit, pour bien réciter votre Rosaire,
mettez-vous un moment en la présence de Dieu (...).
Avant de commencer la dizaine, arrêtez-vous un moment, plus ou
moins, selon votre loisir, pour considérer le mystère que vous
célébrez par la dizaine et demandez toujours, par ce mystère et l’intercession de la sainte Vierge, une des vertus qui éclatent le plus dans
ce mystère ou dont vous aurez le plus de besoin.
Prenez surtout garde aux deux fautes ordinaires que font presque
tous ceux qui disent le chapelet ou le Rosaire : La première, c’est de
ne prendre aucune intention en disant leur chapelet, en sorte que, si
vous leur demandez pourquoi ils disent leur chapelet, ils ne sauraient
vous répondre. C’est pourquoi ayez toujours en vue, en récitant
votre Rosaire, quelque grâce à demander, quelque vertu à imiter, ou
quelque péché à détruire.
La seconde faute qu’on commet ordinairement en récitant le saint
Rosaire, c’est de n’avoir point d’autre intention, en le commençant,
que de l’avoir bientôt fini. Cela vient de ce qu’on regarde le
Rosaire comme une chose onéreuse, qui pèse bien fort sur les épaules,
lorsqu’on ne l’a pas dit; surtout quand on s’en est fait un principe de
conscience, ou quand on l’a reçu par pénitence et comme malgré soi.
C’est une pitié de voir comment la plupart disent leur chapelet ou
leur Rosaire. Ils le disent avec une précipitation étonnante et ils
mangent même une partie des paroles. On ne voudrait pas faire un
compliment de cette manière ridicule au dernier des hommes, et on
croît que Jésus et Marie en seront honorés !
Après cela, faut-il s’étonner si les plus saintes prières de la religion
chrétienne restent quasi sans aucun fruit, et si, après mille et dix
mille Rosaires récités, on n’en est pas plus saint ?
Saint Louis-Marie Grignion de Montfort,
Le Secret Admirable du Très Saint Rosaire, n° 126
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Épilogue
Nous sommes sûr que la pratique de cette neuvaine porte de nombreux fruits dans votre vie et dans votre famille. Bien sûr vous pouvez
recommencer la neuvaine pour d’autres intentions autant de fois que
vous le souhaitez. Soyez persévérant dans la foi et la confiance, et
mettez dorénavant votre espérance uniquement en Celui qui a tout
créé et quinous aime à en mourir.
Si vous avez des témoignages ou des questions n’hésitez pas à nous
écrire à Communion Marie Reine de la Paix BP 53170 Saint
Denis du Maine (France) www.mariereine.com
Faîte connaître autour de vous cette neuvaine. En effet, se serait de la
« non assistance à personne en danger » de connaître quelqu’un qui
à « soif » dans votre famille ou dans vos amis, et de ne pas lui faire
connaître « un cri vers le Ciel».
Il faut bien comprendre que cette neuvaine peut agir pour certain
comme un « starter » de la prière, redonner le goût du dialogue avec
le Ciel. Ramener les choses à l’essentiel, c’est à dire à Dieu ! Si vous
souhaitez commander d’autres neuvaines « Un cri vers le Ciel » faite
votre commande par écris sur papier libre à l’adresse ci-dessus.
Pour que la neuvaine soit abordable à tous il n’est pas fixé de prix de
vente. Chacun donne ce qu’il veut ou ce qu’il peut. C’est une libre
offrande.
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Nous pouvons prier à voix haute si cela nous aide, ou en silence.
Ce qui compte c’est l’intensité de notre prière.
4 - Trois courtes prières
5 - La promesse
La promesse est l’une des originalités de cette neuvaine, qu’elle
rend efficace d’une manière particulière. C’est le petit cadeau ou
le sacrifice (sacrifice veut dire étymologiquement «rendre sacré»)
que nous faisons. De cette manière, nous sommes plus ouverts à
l’action de Dieu en nous tout au long de notre journée.
En réfléchissant, nous trouverons des tas de cadeaux à offrir, «
rien que pour l’aujourd’hui ». Quelques exemples : aller à la
messe, arrêter de fumer ou de regarder la TV une
journée, un geste d’amour vers quelqu’un qui en a besoin, un
coup de fil, une courte prière…
A la fin de la neuvaine, nous proposons de faire une grande promesse à Dieu en réponse à notre prière. Ainsi, quand la demande
est exaucée, même longtemps après, il est important de rester
fidèle et de réaliser notre promesse envers Dieu.
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à travers les évènements. En effet, la réponse peut-être bien différente de ce que l’on attend. Ce peut-être un changement inattendu de la part des personnes liées directement ou indirectement
à la neuvaine. Quelquefois, il faut être à «l’écoute» de la réponse
de Dieu et comprendre qu’un événement apparemment extérieur
est sa réponse.
Par exemple, Jacques demande du travail dans sa prière, et au bout
de 9 jours, sa cousine lui téléphone (alors qu’elle n’appelle jamais
!) pour annoncer, «comme ça» dans son «bavardage» qu’il y a une
place qui se libère dans son entreprise à côté de chez Jacques.
Ainsi, peut-être que Jacques aura ce poste, s’il fait la démarche
d’aller se présenter dans cette entreprise !
Cet enseignement nous montre qu’il faut aussi mettre humainement les choses « en route ». Si, par exemple, dans notre neuvaine
nous présentons au Seigneur une recherche de logement, il nous
faut aussi chercher dans les petites annonces, chez l’agent immobilier…
Chaque journée de la neuvaine se présente en 5 temps :
1 - Une présentation rapide
2 - Une entrée en prière
3 - La prière du Cœur
C’est le moment où nous exprimons notre intention personnelle
du plus profond de notre cœur, avec nos mots, nos expressions…
Comment sait-on que l’on prie avec le cœur ? Quand nous avons
passé un temps avec un ami, nous savons très bien dans notre
cœur si nous étions avec lui ou déjà en train de penser à autre
chose. Etre vraiment avec Dieu c’est cela prier avec le cœur.
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problèmes, nos difficultés. Remercions-Le aussi, pour les bonnes
choses reçues. Sachons enfin reconnaître nos fautes et demandons-Lui humblement pardon pour ce qui nous coupe de son
amour, car le pardon est un chemin de libération.

Comment formuler son ou ses intention(s)
personnelle(s) ?
Tout d’abord, il est préférable d’avoir une seule grande intention par neuvaine. De plus il est important d’être précis dans
notre demande. Nous rappellerons cet épisode savoureux évoqué par des religieuses qui avaient demandé un âne à Saint Joseph. Elles avaient dessiné l’animal sur une feuille et placé le
dessin sous la statue du saint. Au bout de 9 jours, un brave fermier leur apporte en cadeau... un âne! Mais surprise, il n’a pas
de queue ! Les sœurs regardent alors leur dessin, et effectivement, elles avaient omis de dessiner la queue ! Donc, soyons précis dans notre demande et patients. Souvent, nous ne sommes
exaucés qu’à la fin de la neuvaine ou dans les jours suivants.
Attention cependant, la neuvaine n’est pas une « formule magique
». Elle est un moyen pour nous « mettre en route », tant sur le
plan humain que spirituel.
Ce livre est écrit avec le « tutoiement », bien sur vous pouvez aussi
utiliser le « vouvoiement » selon votre cœur.

Comment reconnaître la réponse de Dieu ?
Si la demande est claire, la réponse est claire. Cependant, parfois,
il faut être attentif à la manière de répondre du Ciel
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ces 9 jours. Le neuvième jour, l’Esprit-Saint est descendu sur eux
avec tous ses fruits et ses dons ! A partir de là, la face du monde a
commencé à changer grâce à ces 12 hommes remplis de l›EspritSaint, qui se sont mis à annoncer la Bonne Nouvelle du Christ
Ressuscité ! Dès ce neuvième jour, toute la vie des apôtres est
transformée !

Comment prier ?
Pour prier cette neuvaine, il peut être plus aisé d’être seul. Cependant, nous pouvons aussi prier à plusieurs, en couple, en famille …
L’esprit de cette neuvaine est simple, c’est un cri du cœur :
«Dieu si tu existes, exauce ma prière ! ». C’est un défi d’amour à
notre Père du Ciel. En échange, dans ce commerce
amoureux, nous acceptons «de jouer le jeu». Si Dieu exauce notre
prière, alors nous lui faisons une promesse de conversion personnelle, et nous acceptons, comme les apôtres, de nous laisser
transformer par l’Esprit-Saint.
Nous proposons 9 étapes spécifiques qui élèvent progressivement
en intensité votre prière vers Dieu.

Quelles intentions ?
En général, nous avons beaucoup de choses à demander à Dieu. Le
plus important est de présenter à Dieu le fond de notre cœur et
ce cri que nous portons en nous. Dieu est simple, il connaît notre
situation. Entrons simplement dans la prière qui est un dialogue
avec Lui. Comme un enfant, présentons-Lui, exposons-Lui nos
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… C’est vous qui trouverez, avec ce que vous avez, de quoi agrémenter ce lieu de rendez-vous quotidien. C’est comme décorer et
embellir une pièce pour accueillir son ami le plus cher.

A quel moment ?
Il est préférable de commencer si possible la journée par la neuvaine. Se lever un peu plus tôt et dans le calme du matin, tendre
vers le Ciel. C’est aussi plus pratique pour le petit cadeau du jour,
la bonne résolution offerte. Cependant si cela vous est difficile, il
s’avère profitable de vivre le temps de la neuvaine le soir, dans la
paix de la nuit et de faire sa promesse pour le lendemain.

Le principe de cette neuvaine
Dans notre monde actuel, nous nous tournons vers de faux dieux:
l’horoscope, les voyants, les jeux et toutes les chimères proposées par les médias et la société de consommation. Aujourd’hui,
nous voulons vous proposer une véritable démarche de foi et de
confiance vers le seul Dieu qui est Créateur du monde, qui est
Sauveur et qui est l’Amour.

Qu’est-ce qu’une neuvaine ?
Cette prière se fait en 9 jours ou en 9 étapes, à notre rythme.
Soyons souples, quelquefois il est important de rester plusieurs
jours sur une journée pour mieux «insister» et «laisser travailler
en nous» la grâce de Dieu. Pourquoi 9 jours ?
La tradition de l’Eglise fait référence aux 9 jours entre la montée
de Jésus au Ciel (l’Ascension) et la venue de l’Esprit-Saint sur la
terre (la Pentecôte). Là, les apôtres effrayés se sont rassemblés en
prière dans la chambre haute autour de la Vierge Marie pendant
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Neuvaine efficace pour tous, dans les situations les
plus difficiles
Nous vous proposons une véritable rencontre personnelle avec
des personnes humaines qui vivent maintenant dans le Ciel : Saint
Joseph, la Vierge Marie et la Petite Thérèse de l’Enfant-Jésus. Nous
vous proposons une rencontre avec une personne spirituelle, votre
Ange gardien. Nous vous proposons aussi une rencontre personnelle avec Dieu dans les trois personnes de la Trinité:
Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C’est avant tout en ce sens là que
cette neuvaine se révèle efficace, car elle entraîne obligatoirement
un changement, un mouvement et une prise de conscience du
monde invisible, mais bien réel et agissant dans notre vie de tous
les jours. Ce chemin n’est pas un chemin anodin, c’est un véritable cheminement qui peut changer en profondeur notre vie et
donc celle de notre entourage.
Cette neuvaine est écrite d’une manière extrêmement simple,
elle s’adresse à tous, quels que soient notre niveau spirituel, notrepratique ou nos croyances. La seule chose qui compte, c’est
de vraiment «jouer le jeu» et particulièrement au moment de la
prière du cœur. Durant le temps de silence, nous vous demandons
de vraiment «écouter», car on ne trouve Dieu que dans le silence
et la solitude. N’oubliez pas que Dieu est notre plus grand ami,
avec Lui nous ne sommes jamais seuls.

Préparer un lieu
Il est important, si ce n’est déjà fait, pour bien vivre notre neuvaine, de nous faire un petit coin prière : une bible, une croix,
un petit bouquet de fleurs, une icône, quelques photos de famille
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Pourquoi ce titre ?
Un cri vers le Ciel !
C’est l’attitude d’une personne qui n’en peut plus, qui ne trouve
plus de solution humaine à ses problèmes. C’est l’attitude d’une
personne qui cherche la vérité, en vérité. Une personne qui a
peut-être cherché longtemps sans trouver de réponse…

Dieu si tu existes, écoute ma prière !
C’est comme une provocation, comme un enfant qui crie vers son
Père, comme cette magnifique prière d’un moine du désert, qui
crie un jour dans sa solitude
« J’en ai marre !».
Cela peut paraître choquant, mais c’est pourtant une véritable
prière du cœur, un cri vers le Ciel. Attention, Dieu répond toujours à ces provocations, car Dieu existe vraiment, et dans sa
bonté, Il ne supporte pas de voir ses enfants souffrir. « Dans mon
angoisse, j’ai crié vers le Seigneur, il m’exauça, me mit au large.»
(Ps 117). Souvent la réponse à cette prière est l’ouverture de
notre propre cœur qui s’était fermé depuis des années à la réalité
amoureuse de Dieu.
Cette prière est une neuvaine, c’est comme un secret « à ne pas
mettre entre toutes les mains » sans prévenir, car elle est puissante
sur le Cœur de Dieu et aussi sur le cœur de celui qui la pratique,
s’il y met véritablement toute sa foi, toute sa force et toute son
âme.
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Préface
Le Ciel nous paraît si souvent bien loin ! Nous nous sentons perdus, isolés
dans la solitude du naufragé sur l’île déserte. Le monde nous voyant perdus, dépressifs ou désespérés semble nous dire : « Où est-il ton Dieu ? ».
Ce monde est athée, sans Dieu, vide de Ciel et nous errons comme des
orphelins dans la foule hostile.Alors où est Dieu, pourquoi est-il si loin ?
La seule distance qu’il y a entre lui et nous est celle que nous mettons. Dieu est plus intime à nous-mêmes que nous-mêmes, comme
le disait déjà Saint Augustin. Il est en nous comme il était en Marie.
Il est au milieu de nous, il est avec nous car il voulu s’appeler Emmanuel.
Il a voulu venir dans une famille pour que nous soyons adoptés à jamais,
pour que nous soyons comblés, pour que tout ce que nous demandons,
nous l’obtenions, pour que notre bonheur et notre joie soient complets.
Bonne nouvelle ! La solution que l’amour a inventée est de se
faire famille et que dans cette famille nous soyons comblés.
Cependant nous sommes libres de quitter cette famille,
de nous éloigner, de suivre des chemins de traverse, de
nous tromper et de faire notre malheur. Dieu ne nous en
veut pas mais il s’attriste et nous invite sans cesse à revenir.
Ce petit livre est un itinéraire court et intense pour revenir, pour
retrouver le bonheur dans une famille magnifique et aussi intime
qu’elle est immense. La voie d’enfance n’a rien de naîf et sa simplicité cache sa nature sublime.
«Un cri vers le Ciel » est un petit livre aux grands effets !

« Demandez, vous obtiendrez,
Cherchez, vous trouverez,
Frappez et la porte
Vous sera ouverte »
(Jésus dans l’Evangile de Mathieu 7,7)

Un cri vers le Ciel !
Dieu si tu existes, écoute ma prière !
,.

Une prière pour tous,
Dans les situations les plus difficiles.

“طفل ي�ص ّلي ٌ
ٌ
ُ
طفل �سعيد،
تقول الأ ّم تريزا دو كالكوتا:
ٌ
ٌ
أحوج جمتمعنا اليوم
�صلي
عائلة �سعيدة'” .وما � َ
وعائلة ُت ّ
النا�س و�آالمهم وم�آ�سيهم
�إىل رجاالت �صالة يحملون هموم
ِ
القدو�س ف ُي َ
خريات
غدق علينا من
ويرفعونها اىل اهلل
ّ
ِ
�صبح جمتمعنا �أكرث �سعادة.
ال�سماءِ نع ًما وقدا�سة ،ف ُي َ
العميق
للتوا�صل
ع�سى �أن يكونَ هذا الكت ِّي ُب �أدا ًة “ف ّعالة”
ِ
ِ
ب�شفاعة العذراء مرمي ويو�سف البار والقدي�سة
مع اهلل،
ِ
َ
وبارك اهلل َّ
تعب على مثل
تريزيا الطفل ي�سوع.
كل من له ٌ
هذه الإ�صدارات ،ف� مّإنا بذلك يكونُ قد �ص ّلى َ
مرات.
ثالث ّ

