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الأو�صاِع  اأكرِث  يف  للجميع  فّعالٌة  »ت�صاعّيٌة 
�صعوبة«...

ِل  لقد ا�صتوقَفْتني هذه العبارُة وحمَلتني اإىل التاأمُّ
هل  ُيراِوُدين:  الت�صاوؤل  هذا  انفكَّ  وما  والتفكري، 
من �صالٍة فعالة واأخرى غري فّعالة اأو اأقّل فاعلّية؟

اإّن طرَح الأ�صئلة لهو الأ�صهُل يف احلياة، بل الأهّم. 
ولكّن اإيجاَد الأجوبِة لي�َس دوًما بالأمِر ال�صهل.

َحبيَبْي:  بَي  عالقٌة  اأي  �صلٌة  هي  ال�صالَة  اإنَّ 
ُتَتَجُم  ول  الإن�صان.  وخليقته  اهلل  اخلاِلُق 
ُة  الأحبَّ يلجاأ  ما  غالًبا  بل  بكلمات،  فقط  العالقُة 
اأو  الإبت�صامِة  اأو  اللم�صِة  اأو  القبلِة  اأو  النظرِة  اإىل 
وهذا  ال�صاِدقة.  الوجدانّية  التعابرِي  من  غريها 
ما ينطِبُق بالِفعِل على العالقِة بي اهلل والإن�صان. 
ا وكلمات، اإّل  ُد الربُّ ي�صوع �صالًة، اأو ن�صًّ فلم يحدِّ
بناًء على طلِب تالميذه الذيَن اأرادوا اأن يعامَلهم 
تالميذه...  املعمداُن  يوحنا  يعامُل  كما  معّلُمهم 
فعّلمهم قائاًل: »متى �صّليُتم فقولوا: اأبانا الذي يف 

ال�صماوات...« 
بَي  ي�صوع  الربِّ  ح�صوُر  فكاَن   )4-1  :11 )لو 
�صادٌق  لقاٌء  ذاتها:  بحدِّ  ال�صالُة  هو  تالميِذه 
لتالميِذه  كلِّها  ه  حبِّ اأ�صراَر  املعلُِّم  فيه  يك�ِصُف 
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الأحّباء. ولـّما بلغ به احلبُّ لهم اإىل اأق�صى حدوده انحنى يغ�ِصُل اأرُجَلُهم 
ُلها ب�صَفَتيِه الطاِهَرَتْي )يو 13: 1 - 5(. وهذه  ومي�صُحها مبنديِله ويقبِّ
ُحبِّ  عن  تعبرٍي  اأرقى  لأّنها  ال�صالة،  يف  قّمٌة  بل  �صالٌة،  هي  احلركُة 
الإلِه لالإن�صان. فعندما ا�صتنَزَف الربُّ جميَع و�صائِل التعبرِي عن احلبِّ 
ِد والقا�صي والعنيِد، اأبى اإّل واأْن َينحِنَي اأكرَثَ حتى  حلبيِبه الإن�صاِن املتمرِّ
لها حتى َتَتَقلَّ�َس امل�صافاُت اإىل حدِّ الإّتاِد الكاِمل.  اأقداِم حمبوِبه وُيقبِّ
الإن�صاَن يف  وُتالقي  تنَطِلُق من اهلل  التي  هذه هي ال�صالُة احلقيقّيُة 

ال�صّراء كما يف  »اأكرِث الأو�صاِع �صعوبة«.
وهو احلبيُب واملحبوُب كاَن ي�صِرُق لَنف�ِصه وقًتا كاِفًيا للقاِء حبيِبه واأبيِه 
الآِب ال�صماوّي �صواء يف الهيكِل اأو على اجلبِل اأو يف الب�صتان... والروُح 
القد�ُس هو من كاَن يقوُد ي�صوع اإىل ذاك اللقاء احلميم، وهذه هي �صورٌة 
ُد  تَوحِّ دائمٍة،  حبٍّ  حركِة  يف  ال�صالُة  اأي  ال�صلُة  فيها  تتجّلى  للثالوِث 
اإىل  فَتدعوُه  اإن�صاٍن  كلِّ  على  و�صالًما  خرًيا  وتفي�ُس  احلبِّ  يف  الثالوَث 

ُم اإل باإرادِة الإن�صاِن احلّرة. الإّتاِد باهلل يف �صلٍة ل تنف�صِ
ويبقى ال�صوؤاُل: هل لكلِّ �صالٍة جدوى؟ بتعبرٍي اآخر، هل كلَّ �صالة هي 

فّعالة؟ 
نت�صاَءُل ملاذا يتوافُد اآلُف امل�صّلَي اإىل عنايا اأو اإىل ب�صوات، على �صبيِل 
النذر  ٍة جتاه  اإيجابيَّ اثناِن بنتيجٍة  اأو  املثال، ول يعوُد منهم �صوى واِحٌد 
اأو القّدي�صة مرمي يف  اأقداِم القّدي�س �صربل  الذي كانوا قد �صكبوه عنَد 
الإن�صاِن ل يف اهلل.  الإجابُة يف  الروحّي؟ تكمن  هم  ِة �صالِتهم وحجِّ َتِتمَّ
فلكي ي�صنَع اهلل معجزًة لإن�صاٍن ُي�صّلي اإّنا يتطّلُب ذلك �صرطان اثناِن 
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على ما اأعَتِقد. الأّول هو اأّل يتعار�ُس مطلُب الإن�صاِن الذي ُي�صّلي باإحلاٍح 
وم�صيئِة اهلل القّدو�صِة التي اإّنا هي خرٌي ُمطَلٌق وخال�س! والثاين هو اأن 
ِع اإمياٌن واإمياٌن واإميان. نعم، اإنَّ الإمياَن باهلل يحِمُل  رِّ يكوَن لدى الـُمَت�صَ

ه الالمتناهي...  اهلل اإىل اجتاِح الـُمعِجزات بفي�ٍس من ُحبِّ
َد اإذا ما كانت �صالُتنا فّعالًة اأم ل. فالثالوث  وبناًء عليه، ميكُن اأن نحدِّ

ال�صالة-واملحّبة-والإميان هو حقيقٌة واِحدٌة ل تتجّزاأ ول َتْبلى.
ُت�صلّي  وعائلٌة  �صعيد،  ي�صّلي طفٌل  »طفٌل  كالكوتا:  دو  تريزا  الأّم  تقوُل 
يحملون  �صالة  رجالت  اإىل  اليوم  جمتمعنا  اأحوَج  وما  �صعيدة«.  عائلٌة 
فُيغدَق  القّدو�س  اهلل  اىل  ويرفعونها  وماآ�صيهم  واآلمهم  النا�ِس  هموم 
علينا من خرياِت ال�صماِء نعًما وقدا�صة، فُي�صبَح جمتمعنا اأكرث �صعادة.

اهلل،  مع  العميِق  للتوا�صِل  »فّعالًة«  اأداًة  ُب  الكتيِّ هذا  يكوَن  اأن  ع�صى 
ي�صوع.  الطفل  تريزيا  والقدي�صة  البار  ويو�صف  مرمي  العذراء  ب�صفاعِة 
وبارَك اهلل كلَّ من له تعٌب على مثل هذه الإ�صدارات، فاإّنا بذلك يكوُن 

قد �صّلى ثالَث مّرات.
                                                

ل مانع من طبعه

† �سيادة املطران حنا رحمة
      تاريخ  12-18-201٧
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اإن كنَت يا ربُّ هنا، فا�ستجْب ُدعائي.
ُت�ساعّيٌة فّعالٌة للجميع يف اأحلِك ُظروِف احلياِة.

           �سفحة 
6 1-�صرخٌة نحو ال�صماء 

�ساعية برنامج التُّ
      1٧ 2- يوٌم مع القّدي�س يو�صف 

21  3- يوٌم مع العذراء مرمي 
     2٧ 4- يوٌم مع الطفل ي�صوع 
      33 5- يوٌم مع العائلة املقّد�صة 
     39 6- يوٌم مع القّدي�صة تريزيا الطفل ي�صوع 

45 ٧- يوٌم مع مالكي احلار�س 
    51 8- يوٌم مع اهلل الآب 
     5٧   9- يوٌم مع امل�صيح الرحوم 

63 10- يوٌم مع الروح القد�س 
    69 11- �صالٌة ختامّية مع الثالوث الأقد�س 

٧6  12- �صالة وتاأمالت 
Introduction95

ماِء �سرخٌة نحو ال�سَّ
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يف  معزولوَن  وكاأّننا  �صياٍع  يف  اأنُف�َصنا  ونخاُل  بعيدًة!  ماَء  ال�صَّ
جزيرٍة ُمقِفرٍة تتالطُمها الأمواُج من كلِّ حْدٍب و�صْوب. وَيرانا
اإلُهُكْم؟« »اأيَن  هازًئا:  نا  ُ فُيعريِّ رجاٍء  بال  حُمَبطَي  تائهَي   العامُل 
ُط  هذا العامُل غارٌق يف الحلاِد، ناكٌر لوجوِد اهلِل، ونحُن كاليتامى نتخبَّ

ديَن: اأيَن هو اهلُل، ملاذا َيبدو بعيًدا؟ ديَن، و�ْصَط َتعنُِّت املتمرِّ فيه ُم�صرَّ

قريٌب  فُهَو  اهلل،  وبي  بيننا  امل�صافة  َع  َو�صَ َمْن  نحُن  اإّننا  الواقِع،  يف 
اأُغ�صطينو�س.  القّدي�س  قال  ما  على  اإلينا،  ذواِتنا  من  اأقرُب  مّنا، 
البتول. مرمَي  اأح�صاِء  يف  و�صكَن  حلَّ  كما  فينا  �صاكٌن  اهلَل   اإّن 

يتج�ّصَد يف  اأن  اأراَد  وقد  »العمانوئيل«.  مَعنا،  اهلُل  و�ْصِطنا، هو  هو يف 
نحتاُج  ما  كلَّ  وُيعطَينا  الكماَل  وَيَهَبنا  الأبد  اإىل  يتبّنانا  كي  عائلٍة، 
اإليِه، ليكوَن فرُحنا كاِماًل. لقد َخلَقنا يف عائلٍة واأراَد اأن جنَد كماَلنا 
فيها. هذا هو احللُّ الذي قّدَمُه احُلبُّ َلنا. يا لها من ِب�صارٍة �صعيدٍة! 
 فاحللُّ الذي اأبدَعه احُلبُّ هو اأن نعي�َس يف عائلٍة يكتمُل فيها فرُحنا.

عن  والإبتعاَد  العائلِة،  هذه  عن  نتخّلى  اأْن  يف  احلرّيَة  َنِلُك  لكّننا 

نظنُّ
ماِء �سرخٌة نحو ال�سَّ
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رِب املخالِف، فنتَك اأنف�َصنا ُتخَدُع، ونختاَر  رِي يف الدَّ جوَهِرها، بال�صَّ
يدعونا  اإّنه  كثرًيا،  ُيحزُنُه  وهذا  ذلك،  لنا  يريُد  ل  اهلَل  لكنَّ  بوؤ�َصنا. 

با�صتمراٍر اإىل الرتداِد والّتوبِة.

غرُي هو مبثابِة دليٍل ُمت�صٍر، لكّنه غنيٌّ اإذ ي�صاعُدنا  ُب ال�صَّ هذا الُكتيِّ
على العودِة اإىل اكت�صاِف الفرِح يف كَنِف عائلٍة فائقِة الو�صِف، وهي، 
امي، قريبٌة حنونٌة. فدرُب الطفولِة  غم من ِعظم مقامها ال�صَّ على الرَّ
طبيعًة  َب�صاطِتها  خلَف  َتمُل  لأنَّها   ، نُظُنّ كما  هولِة  ال�صُّ بهذه  لي�َصْت 

�صَة. �صاميًة مقدَّ

ماِء«  »�سرخٌة نحو ال�سَّ
هو كتاٌب �سغرُي احلجِم لكّنُه غنيٌّ بوفرِة ثماِرِه.
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ماء! ْرخٌة نحو ال�سَّ �سَ
ُحلوًل  الَّذي ل يجد  اأيِّ �صيٍء،  حالُة الإن�صاِن العاجِز عن فعِل 
ا عِن احلقيقِة. حالُة ب�صرّيًة مل�صاكِلِه. اإنَّها حالُة َمْن يبحُث حقًّ

من فّت�َس طوياًل، ومل َيْلَق جواًبا...

، فا�ستجْب ُدعائي اإْن كنَت ُهنا يا ربُّ
الِة  عاُء مبثابِة تدٍّ يرفُعُه طفٌل يف وجِه اأبيِه. كمثِل تلك ال�صّ يبدو هذا الدُّ
يوًما من خواِء  هتَف  وقْد  حراِء  ال�صِّ عميِق  راهٌب يف  يرفُعها  الرائعِة 
ُه �صالُة القلِب احلقيقّيُة،  وحدِتِه: »كفى!«. فكالٌم كهذا َيْظَهُر �صادًما، لكنَّ
، هو حا�صٌر  ه لأنَّ اهلَل َي�صتجيُب لهكذا تدٍّ ماِء. فلنتنبَّ و�صرخٌة نحو ال�صَّ
بَّ  يِق َدَعْوُت الرَّ الِحِه ل يحتمُل روؤيَة اأبناِئِه يتاأمّلون: »ِمَن ال�صِّ حًقا. وِب�صَ
بُّ ِل َفاَل اأََخاُف.«)مز 118(. لكنَّ جواَبنا على  ْحِب. الرَّ َفاأََجاَبِني ِمَن الرُّ
ِة الإلهّية. الِة هو انفتاُح قلوِبنا التي انغلقْت على حقيقِة املحبَّ  هذه ال�صَّ

الُة هي ت�صاعّيٌة مبثابِة ال�صرِّ املقّد�ِس، فال ن�صُعها بي اأيدي  هذه ال�صَّ
َهُهم اإىل اأنَّها عزيزٌة على قلِب اهلِل ويف الوقت  النا�ِس مْن دوِن اأن ُنَنـبِّ
عيِنِه على قلِب َمن ُي�صلِّيها  بحرارٍة واإمياٍن عميقي، بقّوٍة واندفاِع روٍح.

اإَنّها
ملاذا هذا العنوان؟

ماِء �سرخٌة نحو ال�سَّ
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ُت�ساعّيٌة فّعالٌة جلميِعنا يف اأ�َسدِّ الظروِف �سعوبًة

قوا لقاًء حقيقيًّا �صخ�صيًّا مع اأنا�ٍس عا�صوا حياَة  ندعوكم اإىل اأْن ُتقِّ
ماِء: كالقّدي�ِس يو�صَف، ومرمَي البتوِل  هارٍة وُهُم الآَن من �صّكاِن ال�صَّ طَّ
الكلِّّيِة القدا�صِة، والقّدي�صِة تريزيا الطفل ي�صوَع. كما نقتُح عليكْم لقاءاٍت 
ا بلقاٍء  ُحُكْم اأي�صً ًة مع كياٍن روحيٍّ هو مالُكُكُم احلار�ُس. ونن�صَ �صخ�صيَّ
�َصِة: الآِب والبِن والّروِح الُقد�ِس. �صخ�صيٍّ مع اهلِل يف اأقانيِمِه الثالثِة املقدَّ

تغيرّيا   ُق  ُتقِّ لأنَّها  الًة،  فعَّ ت�صاعّيُتُكم  ُت�صبُح  ِق  املن�صَّ الربنامِج  بهذا 
َعامَلٌ واقعيٌّ وفاعٌل يف حياِتنا  ُه  للعامِل الالمنظوِر، ولكنَّ عميًقا ووعًيا 

اليومّية.

َل  هذه امل�صريُة لي�صت من دوِن فائدٍة، اإنَّها م�صاٌر حقيقيٌّ مُيِكُنُه اأن ُيبدِّ
حياَتنا من ُجذوِرها، وبالتال حياَة َمْن ُهْم حوَلنا.

ا، موّجٍه اإلينا جميًعا، �صواٌء  ة با�صلوٍب ُمب�ّصٍط جدًّ ُكِتبْت هذه الت�صاعيَّ
اأو  العملّي،  اللتزاِم  اأو  ِة،  الروحيَّ احلياِة  م�صتوياِت  متِلِف  على 
ا �صالتنا هذه«،  »اأن نعي�َس حًقّ الإميان. فالأمُر الأ�صا�صيُّ الوحيُد هو 
الِة القلبّيِة. ونتمنى يف حلظات ال�صمت، اأن  بالأخ�سِّ يف ق�صِم ال�صَّ
مِت والعزلِة. ول  تعي�صوا عمَق »ال�صغاِء«، لأّننا ل نلتقي اهلل اإّل يف ال�صَّ

َتن�َصوا اأنَّ اهلَل هو �صديُقنا الأوحُد، ومَعُه ل�ْصنا مبتوكي اأبًدا.
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ئوا مكاًنا هيِّ
َتنا هِذه، اأن َنخُلَق زاويَة �صالٍة �صغريٍة:  من املُهمِّ جًدا، َكي َنحيا ت�صاعيَّ
و�صوٍر  واأَيقونٍة  ورٍد  وباقِة  �صليٍب  مع  �َس  املقدَّ الكتاَب  اأماَمَك  ْع  �صَ
للعائلة... ويعوُد اإليك اإيجاَد ما جتُدُه موافًقا لزينِة هذا اللقاِء اليومّي 

َل املكاَن لت�صتقبَل �صديَقَك الأعزَّ على قلِبَك. ِب، كْي جُتمِّ املُحبَّ

ما هو الوقُت املنا�سُب؟
باِح هو الأن�صُب كْي َتفتتَح نهاَرَك بهذِه الّت�صاعّيِة. اإ�صتيقْظ  وقُت ال�صَّ
ماِء. هذا ُي�صاعُدَك على تقدمِي  باكًرا، َمَع هدوِء الفجِر وارتفْع نحَو ال�صَّ
فاإْن كان ذلك م�صتحياًل  باِح.  ال�صَّ واتِّخاِذ قراِرَك يف �صفاِء  ِتَك  هديَّ
الليل، وارفْع نذوَرك ومقا�صَدك العملّيَة  لِّ عند امل�صاِء يف �صالِم  َف�صَ

لليوِم الآتي.

�ساعّيِة مبداأُ هذه التُّ
حرَة  يف عامِلنا اليوَم يتهافُت النا�ُس نحو اآلهٍة مزّيفٍة وي�صت�صريوَن ال�صَّ
و�صائِل  من  املُقتحَة  واخلرافاِت  املي�ِصِر،  األعاب  ُيزاولوَن  مَي.  واملُنجِّ
نقتَح  اأن  نريُد  اليوَم  نحُن  فها  ال�صتهالكّيِة.  واملجتمعاِت  العالِم 
قِة به، فهو اخلالُق والفادي، وُهَو  عليكم م�صريًة نحو المياِن باهلِل والثِّ

ُة. ُة اخلاِل�صَ امَلحبَّ
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ماذا َيعني ُت�ساعيَّة؟
ومن  مراحَل.  ت�صِع  على  ُتعا�ُس  اأو  اأياٍم  ت�صعَة  تدوُم  �صالٌة  هي 
نعمَة  ندَع  كي  اِم  اليَّ لبع�ِس  الِة  ال�صَّ يف  وقَتنا  ناأخَذ  اأْن  روريِّ  ال�صَّ

َج ِفعَلها فينا. ُتْن�صِ اهلل 

�سعُة؟ لكنَّ ال�سوؤاَل الذي ُيطرُح علينا: ملاذا هذه االياُم التِّ
بَي  النتظاِر  فتِة  اإىل  ترمُز  �صعَة  التِّ اَم  اليَّ اإنَّ  الكني�صِة،  تقليِد  ففي 
وِح الُقُد�ِس على  ماِء ونهاِر حلوِل الرُّ يوِم �صعوِد الّربِّ امل�صيِح اإىل ال�صَّ
التَّالميِذ يف العن�صرِة. اأثناَء هذِه املدِة كان التالميُذ يرتعدوَن خوًفا، 
الة يف العّلّيِة حوَل العذراِء مرمَي. ويف اليوِم التا�صِع  وقد اجتمعوا لل�صَّ
َل وجُه  وُح الُقُد�ُس واأغناُهْم بثماِرِه وعطاياُه. ومنُذئٍذ تبدَّ حلَّ عليِهُم الرُّ
وِح الُقُد�ِس،  ِة هوؤلِء الرجاِل الإثنْي ع�َصَر، املمتلئَي من الرُّ الكوِن بهمَّ
المواِت.  بي  من  القائِم  بامل�صيِح  ال�صعيدَة  الب�صارَة  ُيعلنوَن  فراحوا 

�صل! ومنُذ هذا اليوِم التا�صِع، تبّدلْت حياُة الرُّ

كيف ُن�سّلي؟
اأّنَك  مع  مبفرِدَك.  تكوَن  اأن  املنا�ِصِب  من  الة  ال�صَّ بهذه  ترتفَع  كي 
اأفراِد  كلِّ  اأو مع  وجِي  الزَّ اإّما بي  ُت�صلِّيها يف اجلماعة،  اأن  ت�صتطيُع 

العائلة... 
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اإنَّها �صرخٌة من القلب: اإن كنَت  ا؛  الة �صهلٌة جًدّ فروحانّيُة هذه ال�صَّ
 . ُه تّدي احلبِّ جتاَه اأبينا ال�صماويِّ ، فا�صتجْب ُدعائي! اإنَّ هنا يا ربُّ
وُمقابَل هذا احُلبِّ املَتباَدِل »ندخُل يف جوهِر الق�صّيِة«. ففي ا�صتجابِة 
�صِل اأن نتحّوَل  اهلِل لُدعاِئنا، نعي�ُس ارتداًدا �صخ�صيًّا، ونرَت�صي مثَل الرُّ

وِح القُد�ِس. بفعِل الرُّ

ت�صِع مراحَل، فتتفَع �صالُتنا  ب�صكٍل معّمٍق على  ُن�صلِّيها  اأن  وميكُننا 
تدريجًيا نحَو اهلِل.

ُة نّيات؟ اأيَّ

لدينا طلباٌت كثريٌة نرغُب التما�َصها مَن اهلِل. والأهمُّ يف كلِّ ذلك اأن 
خفايا  ويعرُف  قريٌب  فاهلُل  كياِننا.  و�صرخَة  قلوبنا،  اأعماق  له  نرفَع 
معه،  حميٌم  حواٌر  هي  التي  �صالتنا،  يف  بب�صاطٍة  فلندُخْل  حاِلنا. 

عوباِت.  وكالطفاِل، فلَنعِر�ْس عليه م�صاكَلنا وال�صُّ

ا على عطاياُه الثَّمينِة. ولنعتْف اأماَم الكاهِن بخطايانا،  لن�ْصكْرُه اأي�صً
ِه، لأنَّ الغفراَن  ملتم�صَي ِمَن الَربِّ الغفراَن عن كلِّ ما ُيبعُدنا عن ُحبِّ

ِة. يَّ هو درُب احُلرِّ

كيف ن�سوُغ نياِتنا ال�سخ�سّية؟
ِل اأْن نكوَن  مَن املُ�صتحبِّ اأْن ن�صَع نّيًة واحدًة لكلِّ ت�صاعّيٍة. وِمَن املُف�صَّ
وقد ح�صلت  نودُّ ذكَرها  فهنالك حادثٌة ظريفٌة  وا�صحَي يف طلِبنا. 
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اأْن يقتنَي حماًرا يف الدير ف�صّلَي  اأرْدَن  مع بع�ِس الراهبات اللَّواتي 
اأقدام متثاِل  على  وو�صعنها  ورقٍة  على  داّبًة  ر�صمَن  يو�صَف.  للقّدي�س 
القّدي�س. وبعد ت�صعِة اأياٍم، جاء مزارٌع ليقّدَم لهّن حماَرُه كهدّيٍة. وكْم 
فوجدَن  ر�صمهّن،  اإىل  فعدَن  ذيٍل!  بال  احلماَر  وجدَن  عندما  ُذِهْلَن 

اأنهّن مل ير�ِصْمَن ذياًل للحمار.

يف  اإلَّ  ُن�صتجاُب  ل  ما  فغالًبا  التما�صكم.  يف  و�صبورين  دقيقَي  كونوا 
نهايِة الّت�صاعّيِة، اأو بعد اأّياٍم مَن انق�صاِئها.

اإَنّها  »و�صفًة �صحريًة«،  لي�صت  الّت�صاعّيَة  لأّن  قَة يف طلباِتنا  الدِّ فلنتَّبع 
حيح وح�صُب، �صواٌء يف  و�صيلٌة ت�صاعُدنا على النطالِق يف الّدرِب ال�صَّ

ِط احلياة الن�صانّيِة اأم الروحّية. مطَّ
ا اأن ت�صليها  ُه هذه الّت�صاعّية يف �صيغة املخاَطِب الفرديِّ وميكُنك اأي�صً تتوجَّ

ب�صيغة اجلمِع، على َح�ْصِب ما يراُه قلُبك منا�صًبا.

كيف نفهم جواب اهلل؟
ه  ا. فعلينا اأن نتنبَّ اإن كان الطلُب وا�صًحا، فاجلواب ياأتي وا�صًحا اأي�صً
اأحداث  ماء عرب  ال�صَّ التي جُتيبنا فيها  رِق  الُطّ اإىل  يف بع�ِس الحياِن 
اإنتظاراِتنا. ورمّبا من خالِل  حياتنا. وقد يكوُن اجلواُب ُمتلًفا عن 
ٍع، يف اأ�صخا�ٍس معنّيي مبا�صرًة اأو غري مبا�صرٍة بهذه  ٍ غرِي متوقَّ تغريُّ
اهلِل  الدائم جلواِب  »ال�صغاء«  بو�صعّية  اأن جنهَز  فينبغي  الّت�صاعّية. 

كي نفهم اأنَّ اأيَّ حدٍث خارجيٍّ ظاهٍر قد يكون مبثابِة جواٍب لنا. 
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الّت�صاعّية  نهاية  ويف  معّيًنا،  عماًل  يجَد  كي  مثال  اأحُدهْم  ُي�صلِّي  قد 
لُتعِلَمه  يوًما(  به  ات�صلت  اأن  ي�صبق  مل  )التي  ِه،  عمِّ اإبنَة  به  تتَّ�صُل 
ثرِة«، اأّن هنالك وظيفًة قد �َصُغرْت يف ال�صركة  دَفًة« من قبيل »الرثَّ »�صُ

املحاذيِة ملنزِلِه.

ا. ومُيكننا  ُه علينا اأن نهتّم بالموِر الن�صانّيِة اأي�صً هذا كلُُّه ُيظهُر لنا اأنَّ
مثاًل اأن َنعِر�َس على الّربِّ يف �صالِتنا هموَم بحِثنا عن م�صكٍن مثاًل، 
بع�ِس  عن  العالناِت  لوحاِت  يف  �َس  نفتِّ اأْن  ذلك  اإىل  علينا  ولكْن، 

العرو�ِس املُتداَولِة لهذا المِر اأو ذاك.

�ساعّيِة خم�سَة اأزمنٍة: عنا لكلِّ يوٍم من هذه التُّ و�سَ
1. تقدمٌي.

2.لندخْل يف �سالٍة.
 3. �سالُة القلِب.

4. ثالُث �سلواٍت ق�سريٍة.
5. َنذُرك.

يف الزمنة الثالثة الأوىل نعربِّ عن نياِتنا ال�صخ�صّية من عمق اأعماِقنا 
قلبنا؟  من  ن�صّلي  اأّننا  نعرُف  فكيف  ِة.  اخلا�صّ وتعابرِينا  بكلماتنا 
حي ُن�صي بع�س الوقت مع �صديٍق لنا، نحن نعرف جّيًدا، يف قرارة 
نفو�صنا، اإذا كّنا حقيقًة معه اأم نت�صتَّت بالتفكري باأموٍر اأُخرى  اأن نكون 
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مع اهلل حًقا ذلك ما تعنيه �صالة القلب. ميكننا اأن ن�صّلي ب�صوت عاٍل 
الة.  ال�صَّ ي�صاعُدنا على ال�صفاِء يف  ، فلنعمل مبا  َيُهمُّ اأم ب�صمٍت، ل 

لأّن املهمَّ هو حرارُة �صالِتنا.

كجواٍب  عهَدنا  هلل  َم  ُنّقدِّ اأن  املُ�صتح�صِن  من  الّت�صاعّية  نهايِة  ويف 
فِمن  حٍي،  بعَد  ولو  الطلباُت،  ُت�صتجاُب  فعندما  وهكذا،  ل�صالِتنا. 

املهمِّ اأن نبقى اأوفياَء يف اليفاِء بنذوِرنا هلل.

ذُر ميزَة هذه الّت�صاعّيِة،  ُن النَّ الة فُيكوِّ اأّما يف الزمن اخلام�س من ال�صَّ
ِحّيتنا  غرية، اأو اأُ�صْ وهذا ما يجعلها فّعالة ب�صكل خا�س. اإّنه هدّيتنا ال�صّ
املقّد�صة، ذلك يعني اأن نقّد�س ذواتنا يف �صبيِل اهلل. بذلك ننفتح على 

عمِل اهلل فينا َطواَل نهاِرنا.

نقّدَمها  اأن  ميكن  التي  الهدايا  من  العديد  نكت�صف  مليًّا  فّكرنا  اإْن 
ليوٍم واحٍد فح�صُب. وهاُكم بع�س الأمثلة: كالق�صد يف عي�ِس القّدا�ِس 
با�صتمراٍر، اأو التوّقف عن التدخِي، اأو المتناع عن م�صاهدة التلفاز 
ملّدٍة، اأو مبادرِة حمّبٍة نحو من هم بحاجة، اأو الت�صال ب�صخ�س معوٍز، 

اأو �صالٍة ق�صريٍة...





1٧

ُلُ: مَع القّدي�ِس يو�صَف اليوُم االأوَّ

َتْقدمٌي
اإّن القّدي�س يو�صف هو خطّيب العذراء مرمي ومربي ي�صوع، وقد كّر�س 
ادُق يف كلِّ ما عا�س على هذه  ، ال�صَّ حياته من اأجل حمايتهما. هو البارُّ
واللَي يف  الّقدرَة  ُد  ُيج�صِّ ُينمي. وهو  اأو  يعني »يزيد«  الأر�س. فا�صُمُه 
الوقِت عينه. هو مثاٌل لكّل اآباء العائالت وكلِّ اإن�صان. هو »ظلِّ الآب« 
دوِر  اإ�صعاَع  لُيعيَد  ي�صوع على الر�س،  ِلبِنه  ا  اأبوًيّ وقد اختاره مرافًقا 
الذي يحمُل هموَم احلياِة  العامُل  الب�صرّيِة. هو  العائلِة  قلِب  الأِب يف 
لإرادِة اهلل. هو  الكاملِة  الطاعِة  املقّد�صِة، مع  العائلِة  قلِب  املاديَّة يف 

احلِة، واأبو الكني�صة اجلامعة. �صفيُع امليتِة ال�صَّ

ِل  ُنقيُم تذكاره يف التا�صَع ع�َصَر من اآذار، كما يف عيِد العّماِل، يف الأوَّ
ار. من اأيَّ

لِّ لُن�سَ
با�صم الآِب والبِن والروِح القد�ِس، الإلِه الواحِد، اآمي.

اأفكاري.  �ُس  ت�صوِّ التي  املُ�صَبقَة  الأَحكاَم  لَك  اأقّدُم  اإيّن  يو�صف،  يا مار 
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ُم مواقفَي القا�صيَة من كلِّ �صلطٍة واأبّوٍة، فاأ�صِلْح اأنَت نظرة اأبنائك  واأقدِّ
اآٍن، والقديِر واحلنوِن،  عن دوِر الأِب و�صورِتِه، كاملحامي واملُطيِع يف 

على مثالك اأنَت »املُرّبي الذي ُينمي«، والذي ل ُيذلِّل ول ُيهِمل.

ُم لك اإدراكي وفهمي جلوهِر اهلل الآب. يا مار يو�صف، اإيّن اأقدِّ
كيف  وعّلمني  ال�صورة  هذه  يفَّ  اأ�صِلْح  القّدي�ُس،  البارُّ  ال�صالُح،  اأنت 

اأتعّرف ما هو جميٌل وعظيٌم يف قلِب اآباِء الأر�س جميًعا...
وهمومَي  الزمنّية  حياتَي  م�صاعَب  لَك  ُم  اأقدِّ يو�صف،  مار  يا 

القت�صادّيِة.

�سالُة القلِب
ماِء. ْت اإىل �صْرختي نحَو ال�صَّ يا مار يو�صف، ُان�صُ

ُ له  ة، �صرخَة قلبي نحَو اهلِل الآِب، واأُعربِّ )اأرفُع الآَن بكلماتي اخلا�صّ
الِة  بكلِّ �صدٍق وثقٍة  عن طلبي... اأعي�ُس فتَة �صمٍت يف نهاية هذه ال�صَّ

ال�صخ�صّيِة، واأدُخُل يف حواِر حمّبٍة مع القّدي�س يو�صف(. 

َلواٌت �سَ
لتكن  ملكوُتَك.   لياأِت  ا�ْصُمَك.  �س  ليتقدَّ ماوات.  ال�سَّ يف  الذي  اأبانا   -
كفاَف  ُخبَزنا  اأعِطنا  الأر�س.  ماِء، كذلَك على  ال�صَّ م�صيئُتَك. كما يف 
واأ�صاء  اأخطاأ  ملْن  نغفُر  َنحُن  وَخطايانا.كما  ذنوَبنا  لنا  واغفْر  يوِمنا. 

نا من ال�صرير، اآمي اإلينا.  ول ُتدِخْلنا يف التَّجارب. لكْن جَنِّ
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- ال�صالُم عليَك يا قّدي�س يو�صف. يا ممتلًئا نعمًة. الّربُّ معَك. مبارٌك 
، ثمرُة بطن عرو�ِصك البتول،  فُل الإلهيُّ اأنَت بي الرجال، ومبارٌك الطِّ
َي ابِن اهلِل، �صلِّ لأجلنا  ُدنا ي�صوُع امل�صيح. يا قّدي�س يو�صف، يا مربِّ �صيِّ

نحُن اخلطاأة، الآن ويف �صاعِة موِتنا. اآمي.

اإبتهاٌل
يا مار يو�صف �صلِّ لأجلنا.

لَنفعنَّ املجد لالآِب الكّليِّ القدرِة
ولإبنِه ي�صوَع امل�صيِح الربِّ

وللّروِح القّدو�ِس ال�صاكِن يف قلوِبنا
من الآَن واإىل اأبِد الآِبدين. اأمي

َنْذُرَك
غرية  اأعدك يا مار يو�صف، باأن ... )قّدم اليوَم هدّيتك ال�صخ�صّية ال�صّ

ومق�صدك اللَذين ُيفِرحان قلَب القّدي�س يو�صف(

ماوات ... -  اأبانا الذي يف ال�صَّ
- ال�صالُم عليك يا مرمي ...

- املجُد لالآِب والبِن والروِح القد�ِس، كما كاَن يف البدِء والآَن وعلى 
الدواِم واإىل دهِر الداهرين. اآمي!
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َتْقدمٌي
اإ�صرائيَل،  اأر�ِس  يف  �صنٍة،  األفي  من  اأكرَث  منذ  العذراء،  مرمُي  ولدت 
ا لي�صوَع  اأمًّ ُة. وقد اختارها اهلل  لِي هما يواكيُم وحَنّ من والَديِن فا�صِ
�صبّيـًة  زالت  ما  وهي  جربائيُل،  املالُك  فزارها  املنتظر«.  »امل�صيح 
فقبلِت   . الب�صريِّ اخلال�س  تاريخ  يف  فريدٍة  بر�صالٍة  َرها  وب�صَّ يافعـًة، 
القد�ِس،  الّروِح  لعمِل  طائعـًة  وا�صت�صلمْت  »نعْم«،  وقالت:  الب�صارَة 

فا�صتقبلْت يف اأح�صاِئها الطفَل الإلهي.

العذراَء  اأربَع حقائَق عقائدّيٍة يف ما َخ�سَّ  املقّد�َصـُة  الكني�َصـُة  ُتعلُِّمنا 
مرمي:

ُة: اإّنها اأمُّ اهلل 1.األأمومُة اإلإلهيَّ
ُة: اإّنها دائمة البتولّية 2.البتوليَّ

ماء بج�صدها ونف�صها 3. الإنتقاُل: ُرفعت اإىل ال�صَّ
      )نقيم هذا العيد يف 15 اآب(

4.  احلبُل بال دن�س: لقد ُحِبَل بها بريئًة من اخلطيئِة الأ�صلّيِة )ُنقيم 
هذا العيد يف 8 كانوَن الأوَّل(

اليوُم الثاين: مع القّدي�صِة مرمَي العذراِء
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اإّن العذراَء مرمَي هي اأمٌّ قبَل كلِّ �صيٍء. لي�صْت اأمَّ امل�صيِح وح�صب، فُهَو 
َك« )يو 19/2٧(.  ا للب�صرّيِة جمعاء، »هذه اأمُّ ا اأمًّ اأعطاها اأن تكوَن اأي�صً
فهي متنّبهة، ككلِّ الأّمهاِت، اإىل م�صاكِل احلياِة كلِّها بتفا�صيِلها. لذا 

ها عن كلِّ �صيٍء. مُيِكُننا اأن َنِكَل اإليها كلَّ اأموِرنا وُنخرِبَ

لِّ لُن�سَ
با�صِم الآِب والبِن والروِح الُقُد�ِس، الإلِه الواحِد، اآمي.

ُيعانَي  اللواتي  هاِت  الأمَّ كّل  لك  ُم  اأقدِّ اإيّن  اأّمي،  يا  مرمي،  قّدي�صة  يا 
احلالَة نف�َصها التي اأعي�صها اأنا، والتي من اأجِلها اأ�صّلي هذه الّت�صاعّيَة. 
فاأَ�صلحي يف داخلي دوَر الأمومِة كي يت�صّبَه بدوِرِك. اأعطيني اأْن اأكوَن 

حا�صًرا يف عائلتي ح�صوَر القناعِة والطمئناِن.
يا مرمي الكّلّية الطهارة تعاَل وهّدئي اخل�صومات. 

يا مرمي الكّلّية التوا�صع، تعاَل وافتحي القلوب على امل�صاحلة. 
يا مرمي يا ملكة ال�ّصالم تعال واأَ�صعلي ناَر املحّبِة يف قلوِبنا. 

ُم لك مفهومي لدور املراأة، فاأَ�صلحي يفَّ هذه  يا قّدي�صة مرمي اإيّن اأقدِّ
الروؤيا. 

عّلميني اأن اأتعّرف ما هو جميٌل وعظيٌم يف قلِب كّل الن�صاء.
اأملًا  اأقّدُم لِك كلَّ لقاءاتي، فهلّمي وزوري الأكرث  اإيّن  يا قّدي�صة مرمي 

بينها، بعذوبة قلِبِك الأمومّي.
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�سالُة القلِب
ماء. تها القّدي�صُة مرمي البتول. يا اأّمي، اأَ�صغي اإىل �صرختي نحَو  ال�صَّ اأيَّ

ُ له  ة، �صرخَة قلبي نحَو اهلِل الآِب، واأُعربِّ )اأرفُع الآَن بكلماتي اخلا�صّ
الِة  بكلِّ �صدٍق وثقٍة عن طلبي... اأعي�ُس فتَة �صمٍت يف نهاية هذه ال�صَّ

ال�صخ�صّيِة، واأدُخُل يف حواِر حمّبٍة مع القّدي�صِة مرمَي البتوِل(.

َلواٌت �سَ
ماِء والأر�ِس، كلِّ ما  ، َخاِلِق ال�صَّ - ُنوؤمُن باإلٍه واحٍد، اآٍب �صاِبِط الكلِّ
ُيرى وما ل ُيرى. وبربٍّ واحٍد ي�صوَع امل�صيِح، ابِن اهلّلِ الوحيِد، اأملولوِد 
من الآِب قبَل كلِّ الّدهوِر. اإلٍه ِمْن اإلٍه. نوٍر مْن نوٍر. اإلٍه حقٍّ ِمْن اإلٍه حق. 
مولوٍد غرِي َملوٍق، ُم�صاٍو لالآِب يف اجلوهِر، الَّذي به كاَن كلُّ �صيٍء. 
ماِء،  ال�صَّ من  نَزَل  نا،  خال�صِ اأجِل  ومن  الب�صَر  َنحُن  اأجلنا  من  األَّذي 
ِلَب  وِح القد�ِس ومن مرمَيَ العذراِء، و�صاَر اإن�صاًنا.  و�صُ َد من الرُّ وجَت�صَّ
َ وماَت وُقرَب وقاَم يف اليوم الثالث  . تاأَملَّ عّنا على عهِد بيالُط�َس الُبنطيِّ
ماِء، وجل�َس عن مَيِي اهلِل الآِب،  ال�صَّ اإىل  ِعَد  الُكتِب. و�صَ كما جاء يف 
ا ياأِتي مِبجٍد عظيٍم لَيديَن الأحياَء والأمواَت، الِّذي ل َفناَء مِلُْلِكه.  واأي�صً
ونوؤمُن بالروِح القد�ِس، األربِّ املُْحيي، املنَبِثِق من الآِب والبِن، الَّذي 
والّر�صل.  بالأنبياِء  الّناطِق  ُد،  ومُيجَّ له  ُي�صَجُد  والبِن،  الآِب  مع  هو 
وبكني�صٍة واحدٍة، جامعٍة، مقّد�صٍة، ر�صولّيٍة. ونعتُف مِبعمودّيٍة واحدٍة 
ملغفرِة اخلطايا. ونتّجى قيامَة املوتى واحلياَة يف الدهِر الآتي. اآميـن. 
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- ال�سالُم عليك يا مرمي، يا ممتلئًة نعمًة، الربُّ معِك، مباركٌة اأنِت 
ُدنا ي�صوُع امل�صيح.  يف الن�صاء، ومباركٌة ثمرُة بطِنك، �صيِّ

يا قّدي�صة مرمي،  يا والدَة اهلل، �صّلي لأجلنا نحن اخلطاأة، الآَن ويف 
�صاعِة موِتنا اآمي.

اإبتهاٌل
يا قّدي�صة مرمي يا والدَة اهلل، �صلِّي لأجلنا.

لنفعنَّ التمجيَد لالآِب الكّليِّ القدرِة
ولبِنِه ي�صوَع امل�صيِح الّربِّ

وللّروِح القّدو�ِس ال�صاكِن يف قلوِبنا
من الآَن واإىل اأبِد الآِبدين. اأمي

َنْذُرَك
ال�صخ�صّيِة  هدّيَتك  اليوَم  م  )قدِّ اأْن...  مرمي،  البتوُل  اأّيتها  اأعُدِك 

غريِة ومق�صَدك اللََّذين ُيفِرحاِن قلَب البتوِل مرمي(. ال�صّ

ٌة �سغريٌة حقيقّيٌة ِق�سَّ
)بعد  الأر�ِس،  من  معونٍة  كلَّ  َي�صوع  الطفُل  تريزيا  خ�صِرْت  اأن  بعَد 

ها التي ماتت حديًثا(، روت هذه احلادثة، قالت: فقدانها اأَمّ
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»وفجاأة، ظهرْت َل القّدي�صُة البتوُل بجماِلها الفائِق الَّذي مْل اأَر مثَلُه 
من َقْبُل. كان وجُهها ُي�صعُّ طيبًة وحناًنا ل و�صف لهما، وقد اختَقِت 
على  وانهمَرت  اأوجاعي،  كلُّ  فزالْت  قلبي.  اأعماَق  الفاتنُة  اإبت�صامُتها 

وجنتيَّ دمعتاِن �صخّيتاِن ب�صمٍت واإجالٍل. اإّنهما دمعتا فرٍح حقيقٍي.
ِد التفكرِي يف اأنَّ القّدي�صَة البتوَل قد ابت�صمت  اآه ! كم اأنا �صعيدٌة ملجرَّ
ل... فحَي خف�صُت عيَنّي راأيُت ماري )اأخت تريزيا( تنظُر اإلَّ بحبٍّ 
عَم التي غمَرتني. فبف�صِلها،  ا وكاأّنها ُتعايُن الِنّ كبرٍي. كانت متاأّثرة جدًّ
ماِء عليَّ بهذه البت�صامِة.  ال�صَّ اأنعمْت ملكُة  وبف�صِل �صلواِتها احلاّرِة، 
وحي راأت عينيَّ امل�صّمرتِي نحو البتوِل القّدي�صِة، قالْت يف قلِبها: »لقد 

�ُصِفَيْت تريزيا«.
املنري  فال�صعاع  اإىل احلياة من جديد،  �صتعوُد  غريُة  ال�صّ الوردُة  هذِه 
الذي اأعاد اإليها الدفء لن يوقف دفق عطاياه الثمينة. فهو ل يوؤتي 
زهرته  ُينمي  هو  فائقي،  وعذوبٍة  بهدوٍء  اإّنا  الآنّية،  باللحظة  عمله 
ويقّويها لَتْكرُبَ وتتفتَّح بعد م�صيِّ خم�ِس �صنواٍت مْن اإقامتها على جبِل 

الكرمِل اخَل�صيِب.
ة نف�س«، تريزيا الطفل ي�صوع، ف�صل 3( )من »ق�صّ
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َتْقدمٌي
الطفُل ي�صوُع، يا َلب�صاَطِة هذا ال�صرِّ العجيِب.

اهلل الـ«عمانوئيل« ومعنى الكلمة »اهلُل معنا«، هو اهلُل الذي �صاَر ب�صًرا، 
اهلُل الذي �صاَر طفاًل �صغرًيا، اإن�صاًنا مثلنا. فالطفُل ي�صوُع هو يف الوقت 
ِتِه وتوا�صِعه  ُهِويَّ بِه ك�صَف اهلُل لنا عن  واإن�صاٌن كامٌل.  اإلٌه كامٌل  عيِنه 
كي  امل�صّعتِي،  ال�صغريتِي  ي�صوَع  الطفِل  عيَنِي  اإىل  فلننظْر  وبراءِته. 
فلَن�صُقط  معه  �صالِحنا.  ُدنا من  وُيجرِّ معه  �صالَح  ل  براءَتنا.  ن�صتعيد 
معه  اخلائبة.  املجروحة  م�صاعرنا  على  املبنّية  وقالعنا  دفاعاِتنا 
جنُد  ومعه  فينا.  الطفولة  وروح  الأوىل  وطهارَتنا  دَقنا  �صِ ن�صتعيد 

فاَء.  طفولتنا املفقودة والباكية يف داخلنا فنلقى ال�صِّ
رِي  ُه ُيعيُد تربيَتنا على ال�صَّ هذا الطفُل ي�صوُع هو معّلُم الروِح الأوحِد لأنَّ
الب�صاطِة  عي�ِس  على  وُيرّبينا  احلياة،  لأُموِر  ال�صحيح  الجتاه  يف 

والعفوّية.)نحتفُل مبيالِد الربِّ ي�صوع يف 25 كانوَن الأوَّل(

لِّ لُن�سَ
با�صِم الآِب والبِن والّروِح الُقُد�ِس، الإلِه الواحِد، اآمي.

اأّيها الطفُل ي�صوُع، ها اإيّن اأقّدُم لَك كلَّ الأطفاِل الَّذين يعي�صوَن حالًة 

فِل ي�صوَع اليوُم الثالُث: مع الطِّ
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الطفل  مكانة  اأَ�صِلْح  الّت�صاعّية.  هذِه  يف  اأ�صعها  التي  احلالِت  ُت�صِبُه 
م ت�صّرفاتنا مع كّل طفل بريء ي�صع ثقته بالبالغَي  احلقيقّية فينا، وقوِّ

من دون اأن يظنُّ ِبِهُم ال�صوَء.
اإلينا  اأُوِكلْت  الَّذيَن  ال�صغاِر  هوؤلِء  جتاه  البالغَي  مواقَف  ِلْح  اأَ�صْ
ِجراَح  وبراءِتك  بنظرِتك  وا�ْصِف  تعال  احلياِة.  كنوُز  اإّنهم  رعايُتهم، 
نا. تعال واأِعْد لنا براءَتنا ال�صائعَة. اأ�صِلح فينا الثقَة بك والب�صاطَة  ُحبِّ
نا مرمي، ومع القّدي�ِس يو�صَف الذي  ك واأمِّ ِف معَك ومع اأمِّ يف الت�صرُّ

وهبَتنا اإياه اأًبا.

�سالُة القلِب
ماِء. ْت اإىل �صرختي نحو ال�صَّ يا ي�صوُع الطفل، يا اأخَي ال�صغرَي، اأُن�صُ

ُ له  ة، �صرخَة قلبي نحَو اهلِل الآِب، واأُعربِّ )اأرفُع الآَن بكلماتي اخلا�صّ
الِة  بكلِّ �صدٍق وثقٍة  عن طلبي... اأعي�ُس فتَة �صمٍت يف نهاية هذه ال�صَّ

ال�صخ�صّيِة، واأدُخُل يف حواِر حمّبٍة مع الطفل ي�صوع(. 

َلواٌت  �سَ
�صِة. ِة، اجعلني فرًدا مَن العائلِة املقدَّ اأّيها الطفُل ي�صوُع، يا ملَك املحَبّ

الَم والّتاَد. اأَظهْر ل قلَب مرمي، وقلَب يو�صف، وَهْب لعائلتَي ال�صَّ
َة والعطاَء فاأ�صاعَد عائالِت الأر�ِس كي تنقَل احلياَة التي  عّلمنَي املحبَّ

ل تزوُل.
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على  �صلطاٍن  كلَّ  اأنَّ  تعّلُمني  اأنَت  الآِب،  براءَة  يا  ي�صوع،  الطفُل  اأّيها 
الأر�ِس ياأتي من العالِء، واأّن كلَّ اأبّوٍة تنبُع من اأبي املراحِم. 
علِِّم الآباَء ليجمعوا القوة اإىل احلنان، فهما ُينمياِن البني.

والعطَف  الحتاَم  ومبادَلَتُهُم  اأهِلِهْم،  ب�صلطِة  الثقَة  الأطفاَل  علِِّم 
الَبنويَّي.

ت�صتقبَل  اأن  فاأَْعِطها  العائالِت،  كلَّ  لَك  اأقّدُم  اإينِّ  ي�صوع  الطفُل  اأيُّها 
احلياَة بال�صكِر لروعِة امليالِد، مَع الفرِح والإمياِن بفجِر القيامِة، يف 

ِق يوَم العن�صرِة، اآمي.  في�ِس احُلبِّ املُتدفِّ
)ج. كروا�صان( 

فل ي�سوَع �ِس للطِّ �سالُة التكرُّ
اأّيها الطفُل ي�صوع، الطفُل الإله 
لقد اأتيَت طفاًل �صعيًفا، فقرًيا 

�صريَع الَعَطِب من اأجلنا. 
ُم لك خوَف �صعفي  فها اأنا اأقدِّ

خوَف ه�صا�صتي، 
َغري وفقري. �صِ

ُع كلَّ ما اأنا عليه اأ�صَ
يف قلِبك الربيِء والطاهِر.

نعْم، اإيّن اأكّر�ُس لَك ذاتي اأيُّها الطفُل ي�صوع
�ُس اإىل براءِتك،  ِة، اأتكرَّ يا ملَك املحبَّ
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اإىل َطهارِتك.
. ، واجلماُل احَلقُّ نعم، اأنت احلبُّ احلقيقيُّ

اأنَت يا َمْن ل تظنُّ ال�صوء
ينا اإنَّ براءَة نظرِتك �صُتنجِّ

ني برباَءِتك يا اأّيها الطفُل ي�صوع. فخّل�صْ
)جان مارك هاميل(

 اإبِتهاٌل
اأّيها الطفل ي�صوع، يا ملك املحّبة، اإيّن اأثق ب�صالحك الرحيم...

لْنَفعنَّ التمجيَد لالآِب الكّليِّ القدرِة
ولبنِه ي�صوَع امل�صيِح الّربِّ

وللّروِح القّدو�ِس ال�صاكِن يف قلوِبنا
من الآَن واإىل اأبِد الآِبدين. اأمي

َنْذُرَك
ال�صخ�صّية  هدّيتي  اليوَم  ُم  )ُاقدِّ باأْن..  ي�صوع  الطفُل  اأيُّها  اأعُدك 

غرية ومق�صدي اللذين ُيفِرحان قلَب الطفل ي�صوع( ال�صّ

ٌة �سغريٌة حقيقّيٌة ِق�سَّ
كنُت يوًما يف الكني�صِة، حي راأيُت الطفَل الإلهّي ميتثل اأمامي فجاأًة. 

كاَن ينظر اإلَّ بحناٍن، وميدُّ يديه نحوي. فمَدْدُت يديَّ نحَوُه.
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مْل َنلِفْظ كلمًة واحدًة، اإّنا تبادلنا النظراِت، ووعدُته اأن اأعمَل كلَّ ما 
ُير�صيه.

وحَي ا�صتفقُت من اإنخطايف، وجدُت بي يديَّ �صخ�َس الطفِل ي�صوع، 
ُه رائٌع واأنا كنُت اأراُه جمياًل  م�صنوًعا من ال�صمع. فاأجمَع الكلُّ على اأنَّ
لطيفٌة  اإبت�صامُته  روعًة.  اأ�صدَّ  وجدُته  اإليه  حّدقُت  كّلما  وكنُت  جًدا. 
مّني  »اإقتبوا  لنا:  يقوُل  ُه  وكاأَنّ عطاٌء.  كُلّه  احلناُن.  ملوؤها  ونظراُته 

وامنحوين قلوَبكم«.
)اإيفون اإمييه لي�صوع، »اأّمي بح�صب الروح« للأب بول البوت.(

�سالة القدي�س الفون�س ده ليفوري
م�صّمر  كاأنك  و  املغارة  اإليك يف هذه  اأنظر  اإنني  العزيز،  الطفل  اأيها 
على ال�صليب. لأن ال�صليب حا�صر يف عقلك م�صبقًا، و قد قبلته حبًا 

بنا...
اأيها الطفل امل�صلوب، اإنني اأ�صكرك و اأحبك. الآمك من اأجلي بداأت فوق 
ر لتموت من اأجلي... اإنك تدعوين كي  هذا الق�س، حيث بداأت تتح�صّ

اأحّبك، بل تاأمرين بهذا القول: »اأحبب الرب اإلهك«. )متى 22-3٧(
اأعطني  اأحّبك،  اأن  �صئت  اإن  اأحبك.  اأن  هي  و  واحدة  اأمنية  ل  واأنا 
احلب الذي تطلبه مّني. حّبنا لك، هو عطية من رحمتك، اأعظم عطية 
بو�صعك اأن تعطيها لالإن�صان! اإ�صتقبل يا ي�صوعي يف عداد اأ�صدقائك، 

خاطئًا اأمعن يف اإهانتك.
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َتْقدمٌي
�َصِة هي   بف�صِل الثَّالوِث الأقد�ِس ُي�صحي اهلل عائلًة. وعائلُة النا�صرِة املقدَّ
ثالوٌث م�صّغٌر على الأر�س، وهي م�صدٌر ومثاٌل لكلِّ عائالِت الأر�ِس. ومن 
ُة  ُة الثَّالوثيَّ ُة الآِب والبِن والروِح الُقُد�ِس. هذه املحبَّ خالِلها تنت�صُر حَمبَّ
غرُي املُدرَكِة تتبادُل الأعطيات كذبيحٍة كاملٍة. فالعائلُة املقّد�صُة،  املوؤّلفُة 
والتناغُم  الب�صاطُة  ملوؤها  لنا حياًة  تك�ِصُف  ويو�صَف،  ومرمَي  ي�صوَع  من 

والعطاُء، وكلُّ فرٍد منها ُي�صغي اإىل الآخِر ويخُدُمُه.
اإنَّ تكامَل العائلِة املقّد�صِة هذا، يتحّقُق يف معرفِة الواحِد منها لذاِته 
ب�صكٍل كامٍل، كما ويعرُف دوَره ومكانَته. اإّنها نبُع ال�صفاِء للعائالِت، كي 
اإّن اهلل ُي�صلحنا  َكَنِف الأ�صرِة.  َته يف  َيجَد كلُّ فرٍد منها مكاَنَته وُهِويَّ
. والعائلُة  وُيعيد اإ�صالحنا باإعطائنا ال�صالَم والفرَح والتناغَم العائليَّ

�صُة هي بالأخ�سِّ م�صدُر �صفاٍء للعائالِت املجروحِة واملفّككِة. املقدَّ
ل( )نحتفل بعيد العائلة املقّد�صة يف 30 كانون االأوَّ

لِّ لُن�سَ
با�صِم الآِب والبِن والروِح الُقُد�ِس، الإلِه الواحِد، اآمي.

اليوُم الرابُع: مع العائلِة املقّد�َصِة
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ُع اأماَمِك عائلتي على ما هي.  يا عائلَة النا�صرِة املقّد�صَة، اإيّن اأ�صَ
فاأحّلي بي اأفراِدها ال�صالَم والفرَح والتناغَم. 
رّتبي فيها مكاَنَة كلِّ فرٍد على ح�صب �صورتك.

َة اأبناِء اهلِل يف اأفراِد عائلتي.  دي ُهِويَّ اأّيتها العائلُة املقّد�صُة َجدِّ
هلّمي وا�صفي ِجراَحنا، هّدئي وقّد�صي كلَّ عالقاِتنا الإن�صانّية. 

ٍة وُغفران. هلّمي واجعلي من منزلنا بيَت حَمَبّ
يا مرمُي هلّمي واحِملي احلرارَة اإىل عائلتي.

يا ي�صوُع الطفُل اأَعطني نوَرك. 
يا يو�صف ال�صّديق وّجْه خطواتي. 

اأّيتها العائلُة املقّد�صُة اإيّن اأ�صُع اأمامِك كلَّ انطواٍء على ذاتي 
فاْجعليني اأنطلْق بحرّيٍة نحَو الآخريَن يف عطاٍء للّذاِت كامٍل وجّمايّن.

�سالُة القلِب

تعرفوَنني  اأنتم  ويو�صف  ومرمي  ي�صوع  يا  املقّد�صِة،  النا�صرِة  عائلَة  يا 
ماء.  جيًدا، فا�صغوا اإىل �صرختي نحو ال�صَّ

ُ له  ِة، �صرخَة قلبي نحَو اهلِل الآِب، واأُعربِّ )اأرفُع الآَن بكلماتي اخلا�صّ
الِة  بكلِّ �صدٍق وثقٍة عن طلبي... اأعي�ُس فتَة �صمٍت يف نهاية هذه ال�صَّ

ال�صخ�صّيِة، واأدُخُل يف حواِر حمّبٍة مع العائلة املقّد�صة(.
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َلواٌت �سَ
نا َنكُل اإليِك ذواتنا كعائلة، لأنَّ اهلَل اختار  �صِة اإنَّ يا عائلَة الّنا�صرِة املقدَّ
اأن ياأتَي يف كَنِف عائلٍة ويخلِّ�َس بوا�صطتها العامل ليك�ِصَف عن حمّبِته. 

لقد َفَتْحنا باَبِك وجئنا اإليِك.
يا مار يو�صف اأنت مثاٌل لالآباء، بحناِنك ووداعتك، بقّوتك وحمايتك. 

يا مرمُي يا نوَر البيِت و�صعادَته، اأنت مثاُل الأمِّ التي ُتبُّ وُتعّزي. 
اأّيها الطفل ي�صوع اأنت مثاٌل يف طاعة الأهل وحمّبِتهم. 

الة. اأبِعدوا  اإجعلوا العائالت �صبيهًة بكم. اإحفظونا يف ال�صالم وال�صَّ
اإرادة  طاعة  يف  اإحفظونا  ال�صرِب.   ونفاَد  واحل�صَد  اخُل�صومات  ا  عنَّ
اهلل، ويف عطاِء الّذات كاملًة مْن اأجِل الآخرين. اإحفظونا يف الن�صجام 

واملحّبة، وا�صهروا على احتياجاِتنا الّزمنّية والّروحيِة.     
)ج. كروا�صان(

ترنيمة
يا عائلَة الّنا�صرِة املقّد�صَة.

ًرا على الأر�ِس:  يا ثالوًثا م�صغَّ
د اهلل بي الب�صر،  ي�صوع، جت�صُّ

مرمي، يا عرو�َس الّروح، 
يو�صف، يا ظلَّ الآب،
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اجعلونا على مثالكم. 
ًرا على الأر�ِس،  يا ثالوًثا م�صغَّ

يا يو�صف املتفاين يف حمّبِة مرمي، 
يا مرمي املتفانية يف حمّبة ي�صوع، 

ويا ي�صوع املتفاين يف حمّبة العامل، 
ونا على مثالكم.  �صريِّ

)ج. كروا�صان(

اإبِتهاٌل
يا عائلَة النا�صرِة �صّلِي لأجلنا...

لنفعنَّ التمجيَد لالآِب الكّليِّ القدرِة
ولبِنِه ي�صوَع امل�صيِح الربِّ

وللّروِح القّدو�ِس ال�صاكِن يف قلوِبنا
من الآَن واإىل اأبِد الآِبدين. اأمي

َنْذُرَك
اأعدِك اأّيتها العائلة املقّد�صة اليوم...

غرية ومق�صدي اللذين ُيفِرحان  ُم اليوَم هدّيتي ال�صخ�صّية ال�صّ )ُاقدِّ
قلَب عائلَة الّنا�صرة املقّد�صة(.
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ٌة �سغريٌة حقيقّيٌة ِق�سَّ
اإيطالّية  مدينة  يف  الأ�صيزي  فرن�صي�س  القّدي�ُس  كان   1223 �صنة  يف 
كان  اّلذي  اأ�صدقاِئه  اأحِد  اإىل  فَطلَب  )املغارة(،  غروت�صي  يت  �ُصمِّ
ال�ّصنة يف  هذه  معك  الحتفاِل  »اأرغُب يف  اجلبل:  مغارًة يف  اأقاَم  قد 
بقرًة  وت�صتقِدَم   ، ْبِ بالتِّ مليًئا  مذوًدا  فيها  ت�صَع  اأن  اأ�صاألك  املغارة. 
كلُّ  فاجتمَع  ي�صوع.  فيها  ُولد  التي  للمغارة  م�صابهة  وحماًرا، وجتعلها 

اأهِل املدينة، واأُقيَم القّدا�ُس يف متن�صِف الّليل. 
ه  ًدا فوق املذود، كاأنَّ وفجاأة راأى �صديق القّدي�س فرن�صي�س طفاًل ممدَّ
فا�صتيقظ  يديه.  بي  بحنان  الطفل  واأخذ  فرن�صي�س  اإقتب  نائم... 

ال�صغري وابت�صم له مدغدًغا وجنتيه وحليته بيديه ال�صغريتي.
ميالد،  ليلِة  كلِّ  يف  »غروت�صي«،  مدينة  �صكان  بداأ  ال�صنِة،  تلك  وبعد 
ي�صوع  الطفل  مع  املقّد�صة  العائلة  فيها  بيته،  يف  كٌل  مغارة  بتح�صري 

الراقد يف امِلْذود.
�س فكرة مغارة امليالد  ل من اأ�صَّ وهكذا اأ�صبح القّدي�س فرن�صي�س هو اأوَّ

التي ترمز اإىل ال�صالم والفرح العائلي.      
)االأب جان بيهان، مار فرن�صي�س االأ�صيزي(
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َتْقدمٌي
الثاين 18٧3، وهي  األن�صون يف 2 كانون  النور يف مدينة  راأت تريزيا 
اأخواتها  تكر�صت  وقد  مارتان.  وزيلي  لوي�س  لعائلة  ال�صغرى  البنة 
ابعة  الرَّ اأختها  اأما  ليزيو،  مدينة  يف  الكرمليَّة  الرهبنة  بدير  الثالث 
فتكّر�صت عند راهبات الزيارة. ويف �صنة 188٧ كانت تريزيا ما زالت 
رغبتها  عن  والدها  اإىل  اأ�صّرت  حي  عمرها،  من  ع�ْصَرَة  الرابعَة  يف 
نة التالية ُقبلْت باإذٍن خا�سٍّ  يف النخراط يف رهبنِة الكرمل. ويف ال�صَّ
بالرهبنة، واتخذت ا�صم الأخت تريزيا الطفل ي�صوع والوجه الأقد�س. 
�صنة 1894 فطلبت من  الكرمل خالَل  َة  م�صوؤوليَّ بولي  اأخُتها  ت�صلَّمت 
ة نف�س«. ويف �صنة  راتها، فو�صعت كتاًبا �ُصّمَي »ق�صّ ن مذكِّ تريزيا اأن تدوِّ
ة الرحومة.  ة الإلهيَّ 1895 عزمت تريزيا على تكري�س ذاتها كاملة للمحبَّ
وانتقلت بعد مر�ٍس ُع�صال اإىل بيِت الآِب ال�صماوّي يف 30 اأيلول 189٧. 

ل. نحتفل بتذكارها يف 3 ت�سرين الأوَّ
رب ال�صغري«، وهو عبارة عن ر�صالة  لنا »الدَّ القّدي�صة تريزيا  تركت 
حمّبة ب�صيطة لكنها �صاملة. فقبل موتها اأعلنت وعدها باأنها �صتعي�س 
البابا  اأعلنها   1925 �صنة  يف  الأر�س.  على  اخلري  عمل  يف  �صماءها 

اليوُم اخلام�ُس: مع القّدي�صِة تريزيا الطفل ي�صوع
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قّدي�صًة ومثال للمر�صلي و�صفيعًة لفرن�صا.
ويف �صنة 199٧ اأعلنها البابا يوحنا  بول�س الثاين، معلِّمة الكني�صة.

لِّ لُن�سَ
با�صِم الآِب والبِن والروِح الُقُد�ِس، الإلِه الواحِد، اآمي.

يا تريزيا الطفل ي�صوع، يا من حافظِت يف ذاتِك على قلب الطفولة، 
م لك قلبي وقلَب كلِّ اإن�صاٍن اأحمله يف �صالتي. اأعطيني ب�صاطتك  اأقدِّ
اإلينا تذوق عي�س  اأعيدي  غرية.  ال�صّ اليومية  الأحداث  اأمام  وذهولِك 
للح�صور  متنّبهي  نكون  واأن  حياتنا،  اأيام  كلَّ  احلا�صرة،  اللحظة 

الإلهيِّ يف ما بيننا. 
حمّبة  م�صريِة  يف  طفولِتك،  درِب  نحو  اأو�صلينا  غرية،  ال�صّ تريزيا  يا 
تريزيا  يا  والبت�صامات.  للنظرات  غرية،  ال�صّ ة  اليوميَّ لالأعمال 
عوبات. يا  غرية، اأعطينا ثقتك الثابتة بي�صوع يف كلِّ املواقف وال�صُّ ال�صّ
َمْن مل تتوّقفي يوًما عن ترداد هذا القول: »اإّن ما يقوُدنا نحو احُلّب هو 
الثقة والثقة فقط«. تعالـَي اأيتها القّدي�صة تريزيا، وانرُثي غيَث الورود 

، وحا�صري وم�صتقبلي. على حياتي، وما�صييَّ

�سالُة القلِب
ب�صعفي.  عارفٌة  اأنِت  غرية،  ال�صّ اأختي  يا  ي�صوع،  الطفل  تريزيا  يا 

ماء.  اأن�صتي الآن اإىل �صرختي نحو ال�صَّ
 ُ واأُعربِّ الآِب،  اهلِل  نحَو  قلبي  �صرخَة  ة،  اخلا�صّ بكلماتي  الآَن  )اأرفُع 
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هذه  نهاية  يف  �صمٍت  فتَة  اأعي�ُس  طلبي...  عن  وثقٍة   �صدٍق  بكلِّ  له 
الِة ال�صخ�صّيِة، واأدُخُل يف حواِر حمّبٍة مع تريزيا الطفل ي�صوع(. ال�صَّ

َلواٌت �سَ
ن�سيدي لهذا اليوم:

ما حياتي اإّل برهٌة، �صاعة متّر،
ما حياتي �صوى يوم واحد، عابر يزول،

ما ل اإل هذا اليوم، واأنت عامٌل بذلك، يا رّب،
ما ل اإل يومَي هذا، كي اأحّبك على الأر�س.

اأحّبك، يا ي�صوع، وروحي اإليك تتوق،
اإبَق ل ال�صند العذب ولو ليوم واحد.

تعال وامِلْك على قلبي، اأعطني ب�صمتك،
ليومَي احلا�صر، ربي فقط لهذا اليوم.

اأيتها العذراء الربيئة من الدن�س، اأنت جنمتي الوديعة،
لقد اأعطيِتني ي�صوع ووّحدِتني بِه.

دعيني اأحتمي تت و�صاحِك، يا اأّمي احلنون،
ليومي هذا احلا�صر، فقط لهذا اليوم.

اأنا، لو اقتفُت كّل املعا�صي املُمكنة،
بْعُت دوًما التكال نف�صه،  لتَّ
فذنوبَي الكثريُة لي�صت �صوى
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قطرِة ماٍء يف اأّتوٍن متوّهج.
نعم، اأنا اأحتاج اإىل قلٍب ي�صطرُم حناًنا،

يكون َل ال�صند، اإىل ما ل رجوع، 
عفي.  ، مع �صَ يحّبني مبا يفَّ
ل يفارقني ل ليل ول نهار.
حاجتي اإىل ملوٍق اآَخَر،

يحّبني اإىل اأق�صى احلدود. 
يحّب ول ميوت.

اأنا اأحتاج اإىل اإله يلب�س طبيعتي،
وي�صبح اأخي، ويتاأمّل لأجلي.

ل، ل توجد خليقة واحدة بال خطيئة،
ف�صريعتك اأرعدْت، يف قلب العوا�صف.

واأنا يف داخل قلبك الأقد�س اأحتجب، يا ي�صوع.
ل، لن اأرتعد، لأنك اأنت �صالحي.

)من ن�صيد للقّدي�صة تريزيا الطفل ي�صوع(
اإبِتهاٌل

اأيتها القّدي�صة تريزيا الطفل ي�صوع والوجه املقّد�س، �صلِّي لأجلنا.
لنفعنَّ التمجيَد لالآِب الكّلّي القدرة

ولبنِه ي�صوَع امل�صيِح الّربِّ
وللّروِح القّدو�ِس ال�صاكِن يف قلوِبنا
من الآَن واإىل اأبِد الآِبدين. اأمي.
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َنْذُرَك
غرية تريزيا اأعُدِك اليوم... يا اأختَي ال�صّ

غرية ومق�صدي اللذين ُيفِرحان  ُم اليوَم هدّيتي ال�صخ�صّية ال�صّ )ُاقدِّ
قلَب القّدي�صة تريزيا(.

ٌة �سغريٌة حقيقّيٌة ِق�سَّ
الفادي  رهبنة  من  ڤان«،  »مر�صال  الأخ  كان  الأيام  اأحِد  �صباح  يف 
ل طلوَع ال�صم�ِس حي �صمَع �صوًتا يدعوه با�صِمه »مار�صل،  الأقد�س، يتاأمَّ

مار�صل، يا اأخَي ال�صغري«. فهتَف �صائال: اأختي، القّدي�صة تريزيا؟
-  نعم اأنا، اأختك تريزيا احلا�صرة هنا...

- اإن اهلل يريد اأن تن�صر يف كلِّ العامل درو�س احلّب التي علَّمني اإيَّاها. 
غرية لأمتَم العمَل اّلذي  فني واختارين �صكرتريته ال�صّ لأجِل ذلك �صرَّ
ما  يرغُب هو اأن ُيخربَك بِه. اأنَت �صرَت يف حياٍة مع اهلل، تبحُث فقط عَّ
اإر�صاداتي: كن  ال�صغري  اأخَي  يا  فا�صمع  القدا�صُة.  ُير�صيه. هذه هي 
ًها لأن ترفع قلبك واأفكارك وكلَّ اأعمالك اإىل اهلل. اإنَّ الآَب  دائًما ُمتنبِّ
ْد  ال�صماويِّ ل ُيهمل اأموَرنا مهما كانت �صغرية. ومن الآن ف�صاعًدا، َوحِّ
ذاتَك يا اأخَي ال�صغري بعالقِتك مع الآِب ال�صماوّي مّتبًعا ن�صائحي.« 
)حياة مار�صل ڤان للآب بو�صيه(





45

َتْقدمٌي
منذ  َيْنَعُم  اإن�صاٍن  كلَّ  »اإنَّ  تعاليمه:  يف  الأَكويني  توما  القّدي�س  كتب 
فهو  بامل�صاعب،  املليئة  حياته  كلِّ  يف  ُيعيُنه  مالٍك  مبرافقة  ولدته 
يف  يرافقنا  موتنا  وبعد  الدروب.  ينري  الذي  ال�صاهر  ه  املوجِّ مبثابة 

ماء«. حياتنا الأبدّية يف ال�صَّ
املالئكة  بينها  من  روحية،  كائنات  فيه  مرئّي  غري  اإًذاعامَلٌ  هنالك 
ف�صعادتنا  نهائّية.  ب�صورة  اهلل  مع  العي�س  اختاروا  الذين  احلّرا�س 
تكمن يف اأْن ُندرك اأنَّ لنا اأ�صدقاَء ل يفارقوننا اأبًدا. ويف هذا ال�صدد 
كتب البابا بيو�س الثاين ع�صر: »اإنَّ الأُلفة مع املالئكة متنحنا ال�صعور 
وُي�صيف  اهلل«.  من  ي�صتمّدونه  الذي  ال�صالم  ُيعطوننا  فهم  بالأمان، 
على  و�صهادة  رائعة  نتيجة  »اإنها  قائال:  برنارُد�س  القّدي�س  ذلك  اإىل 
مدى �صالح اهلل وحمّبته لنا. هذه الأرواح ال�صامية ال�صعيدة والقريبة 

املتَّحدة باهلل، ُتطيع اأوامره فتاأتي اإىل معونتنا على الأر�س«.

الأ�صيزي  فرن�صي�س  القّدي�س  فُيو�صح  املالئكة  هوؤلء  ر�صالة  حول  اأّما 
مهّمتهم  لأنَّ  احلّرا�ِس  باملالئكِة  ال�صاحلي  مالئكَتنا  »ندعو  قائال: 

اليوُم ال�ساد�ُس: مع املالك احلار�س



46

ال�صّدة،  وقت  يف  عّنا  واملدافعة  اإلهاماتهم  خالل  من  م�صاعدتنا  هي 
ننال  اأخطائنا ون�صري يف طريق اخلري. وب�صفاعتهم  نتخلَّ�س من  كي 
الإلهّية.  الرحمة  اإىل جاللِة  يقّربون �صلواتنا  وال�صجاعة، وهم  القوة 
م اأعماَلنا، من ّم�ْصَرٍب وَماأَكٍل و�صرٍي وعمٍل  فبف�صل ذلك مُيكننا اأن ُنتمِّ
يبِة  الطِّ يف  احلار�س  مبالكنا  فلنت�صّبه  مالئكتنا.  بح�صور  وحمادثة، 

والتوا�صِع واملحّبة، وبالأخ�س بف�صيلة ُحّب القريب«. 
ل( )تقيم الكني�صة ذكرى املالئكة احلّرا�س يف الثاين من �صهر ت�صرين الأوَّ

لِّ لُن�سَ
اآمني. الواحِد،  الإلِه  الُقُد�ِس،  والروِح  والبِن  الآِب   با�سِم 

معي يف  اأنَت احلا�صُر  روحي،  تواأُم  اأنَت  احلبيَب  يا مالكَي احلار�َس 
اإليك  رافًعا  اليوَم  لقائك  اإىل  جئُت  حياتي،  حلظاِت  من  حلظة  كلِّ 
ال�صحيح.  الّدرِب  يف  فيها  حفظتني  مرٍة  كل  اأ�صكُرك  اإيّن  امتناين. 

اأ�صكر لك �صهرك على م�صرية حياتي.
اأقدم لك اليوم النّية التي ُاقيُم من اأجلها هذه الّت�صاعّية. فاذهب اإىل 
مالئكة كلِّ الأ�صخا�س الذين اأحملهم يف �صالتي، لكيما ينال كلُّ واحٍد 
منهم الإلهام يف ال�صتجابة اإىل اإرادة اهلل. عّزين يف جتاربي، قدين 
يف الطريق ال�صالح، قّوين وقت ال�صيقات. فمنذ الآن �صاأ�صتجري بك 
ة حمايتي واأنَت تعرف ِعَظَم �صعفي  كلَّ يوم، وقد اأوكَل اهلُل اإليَك َمهمَّ

ه حياتي واْحِمني يف ظلِّ جناحيك من كلِّ املخاطر. فوجِّ
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اأحيا  اأن  واأريُد  اأحبُّك  اإينِّ  احلار�س،  مالكي  يا  احلبيب،  �صديقَي  يا 
دائًما معك.

�سالُة القلِب
)اأْرفُع  ماء.  ال�صَّ نحو  �صرختي  اإىل  الآن  ِت  اأُْن�صُ احلار�س  مالكَي  يا 
بكلِّ  له   ُ واأُعربِّ الآِب،  اهلِل  نحَو  قلبي  �صرخَة  ة،  اخلا�صّ بكلماتي  الآَن 
الِة  ال�صَّ نهاية هذه  اأعي�ُس فتَة �صمٍت يف  وثقٍة  عن طلبي...  �صدٍق 

ال�صخ�صّيِة، واأدُخُل يف حواِر حمّبٍة مع مالكي احلار�س.(

َلواٌت �سَ
ِطلبة املالئكة احلّرا�س )خمتارات(

يا قّدي�صة مرمي، ملكة املالئكة، �صّلي لأجلنا.
يا روؤ�صاَء املالئكة الأطهار جربائيل وميخائيل وروفائيل، �صّلوا لأجلنا.

اأّيها املالئكة احلّرا�س، اّلذين ل يبتعدون اأبًدا عّنا، �صّلوا لأجلنا.
واجل�صد،  الّروِح  زّلِت  من  يحفظوننا  الذين  احلّرا�س،  املالئكة  اأّيها 

�صّلوا لأجلنا.
اأّيها املالئكة احلّرا�س، الذين يعّزوننا يف اأحزاننا و�صيقاتنا، �صّلوا لأجلنا.
نومنا،  اأثناء  حتى  وي�صّلون  ي�صهرون  الذين  احلّرا�س،  املالئكة  اأّيها 

�صّلوا لأجلنا.
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لن�سلِّ
اأّيها الآب الأزّل الكّلّي القدرة، يا من ب�صالحك الالمتناهي اأر�صلت 
احل�صا،  يف  تكوينهم  منذ  واأج�صاِدهم،  الب�صر  اأرواِح  حلمايَة  مالئكًة 
ونحّبه  باأمانة،  احلار�س  مالكنا  نتبع  باأن  لنا  �صمحت  لأّنك  ن�صكرك 
واإياه  نتاأّمل  كي  وحمايته،  نعمتك  بو�صاطِة  ماء،  ال�صَّ اإىل  نبلغ  حّتى 
نا.  وجهك الإلهّي ب�صحبة جميع املالئكة والقّدي�صي، بامل�صيح ي�صوع ربِّ

اآمي!

يا مالك اهلل القّدي�س الذي اأُوِكلْت اإليَك َمهّمُة حمايتي، اأ�صكرَك لكلِّ 
اخلرِي الذي وهبَته لروحي وج�صدي. اأ�صبِّحك واأجّمدك لأنك ترافقني 

باأمانة كبرية وتميني من كلِّ هجمات العدّو.
تبارَكْت كلُّ �صاعٍة من ال�صاعات التي كنَت ل فيها حافًظا ومدافًعا.

تبارَك حبَُّك وعطُفَك يا من مل تتوان يف ت�صريع خال�صي.
ٍة قاومت فيها اإر�صاداتَك، فاأحزنتك  اأ�صاألك اأن ت�صاحمني عن كلِّ مرَّ

يا �صديقَي الدائم.
اإين اأتخذ الآن القرار القاطع باأن اأطيعك، واأخدم اإلهي باأمانة كاملة. 

اآمي 
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اإبِتهاٌل

اأّيها املالُك احلار�ُس القّدي�ُس، �صلِّ لأجلنا.
لنفعنَّ التمجيَد لالآِب الكّلّي القدرة

ولبنِه ي�صوَع امل�صيِح الّربِّ
وللّروِح القّدو�ِس ال�صاكِن يف قلوِبنا

من الآَن واإىل اأبِد الآِبدين. اأمي

َنْذُرَك
ُم اليوَم هدّيتي ال�صخ�صّية  اأعدَك يا مالكَي احلار�س اليوم... : )ُاقدِّ

غرية ومق�صدي اللذين ُيفِرحان مالكك احلار�س(. ال�صّ

ٌة �سغريٌة حقيقّيٌة ِق�سَّ
ظّن  واإذ   ،)1968-188٧( بيو  القّدي�س  الأب  يوًما  ال�صيطان  هاجم 
ُيعينه؛  اأن  احلار�س  مالكه  من  طلَب  الهالك  ِمَن  اقتَب  اأنَّه  نف�صه 
ولكّن املالك مل ياأت لنجدته. وحي ظهَر عليه يف ما بعد، عاتبه الأب 
املالك  لكّن  اإليه.  يلتفت  اأن  دون  وتركه من  غيابه،  متاأ�ّصًفا على  بيو 
تبعه. فت�صاحلا، و�صرح له املالك باأّن اهلل اأراد هذه املّرة اأن يخرج هو 

بنف�ِصه من هذه املحنة بال م�صاعدة. 
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َتْقدمٌي
نختزن يف ذواتنا اأحياًنا �صورة خاطئة عن الآب، ونظًنه املتكربِّ اجلاّلد، 
ع على الغيوم كجوبتري. وهذا ما مينعنا  واملنتقم البعيد عن الّنا�س، املتبِّ
َل  من روؤية اهلل الآب ال�صالح، احلنون، الرحوم. لأجل ذلك نقتح تاأمُّ

لوحِة »عودة البن ال�صال« لرامربانت كي نعود نحن ونلتقي »اأبانا«. 
ميكننا اإعادة قراءة َمَثل هذا البن، الذي بعد اأن �صاأل اأباه اأن يعطيه ما 
اأّيام جوٍع  اأن عا�س  وبعد  له.  د كلَّ ما  وبدَّ اإليه من املرياث، فذهب  يعود 
َر اأْن يرِجع اإىل بيت اأبيه كخادم. وحي راآه اأبوه من بعيد، اأ�صرع  وحمٍن، قرَّ
موا العجل امل�صّمن واذبحوه فناأكَل  ليغمر ابنه احلبيب طوياًل ويهتف: »َقدِّ

ونفرَح. لأنَّ ابني هذا كان ميًتا وعاد اإىل احلياة!«)لو 31-11:15(.
ِل من �صهِر اآب. تعّيد الكني�صة لالآب ال�صماوّي، باحتفال ر�صمّي، يف الأحِد الأَوّ

لِّ لُن�سَ
با�صِم الآِب والبِن والروِح الُقُد�ِس، الإلِه الواحِد، اآمي. 

لأقّر  اليوم  هذا  يف  اإليك  اأعوُد  اإيّن  ها  احلنوَن،  ال�صالَح  اأبانا  يا 
اأن  اأريد  قلبك.  اإىل  �صغري  كطفل  فت�صّمني  الالمتناهية  مبحّبتك 
�صكٍّ  كلِّ  عن  �صاأتخلى  مبحّبتك،  ُت�صفى  نف�صي  واأدع  �صالحي«  »اأ�صّلُم 

اليوُم ال�سابُع: مع اهلّل الآب
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ولمبالٍة جتاهك، كي تغمرين بحنانك الأبوّي. واأعتف باأيّن بف�صل 
لأين  اأ�صتغفرك  به.  �ُصررَت  الذي  املحبوب  ابنَك  اأ�صبحُت  معمودّيتي 
�صّككُت فيَك يا اأبي! واأريُد اليوم ب�صكٍل خا�سٍّ اأْن اأعوَد اإىل هذه البنّوة 

الإلهّية، واأتوُق لأن اأدعوك »اأّبا« يا اأبي.

تعال وُزر يف حياتي كلَّ الأفكار اخلاطئة عن �صورة الأب. تعال وا�صِف 
يفَّ كلَّ جراح ُهِوّيتي كابن )ابنة( لأيّن اأ�صت�صعر اأنَّ يف نهاية هذا الدرب 
تنتظرين احلياة احلقيقّية، يف هذا النتماء بتقدمة الذات كاملة ويف 

ُدنا اإىل الأبد. احلّب الالمتناهي الذي يوحِّ

�سالُة القلِب
ماء!  ْت الآن اإىل �صرختي نحو ال�صَّ اأّبا يا اأبي ال�صماوّي، اْن�صُ

ُ له  ة، �صرخَة قلبي نحَو اهلِل الآِب، واأُعربِّ )اأرفُع الآَن بكلماتي اخلا�صّ
الِة  بكلِّ �صدٍق وثقٍة  عن طلبي... اأعي�ُس فتَة �صمٍت يف نهاية هذه ال�صَّ

ال�صخ�صّيِة، واأدُخُل يف حواِر حمّبٍة مع الآب الرحوم.( 

َلواٌت �سَ
لتكن  ملكوُتك،  لياأِت  ا�صمك،  ليتقّد�س  ال�صماوات،  يف  الذي  اأبانا 
كفاف  خبزنا  اأعطنا  الأر�س،  على  كذلك  ماء  ال�صَّ يف  كما  م�صيئتك، 
يومنا، واغِفْر لنا ذبوبنا وخطايانا، كما نحن نغفر ملن خطىء اإلينا، 

ول ُتدخلنا يف التجارب لكن جّننا من ال�صّرير، اآمي.
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�س لالآِب االأزيّل التكرُّ

كاإبٍن،  ذاتي  لك  اأكّر�س  اإيّن  والقدرة،  احَلَنان  اإله  الأزّل،  الآب  اأّيها 
بو�صاطِة روِح التقوى الذي اأر�صلته اإلينا باإبنك احلبيب وقد ك�صف لنا 

عن وجه اأبي املراحم.
ه  توجِّ اأن  فاأرجوك  وُي�صبِّحك ويعبدك،  »اأّبا«،  يهِتف  كلَّ ما يف داخلي 
قلوَب النا�ِس نحو قلِبك الأبوّي، فيعتفوا به ويت�صاحلوا معك ويجدوا 

ِنك. ال�صالم والتعزية، ويرتاحوا يف ِح�صْ
معنا،  املتعاطف  للمغفرة،  احلا�صر  اهلل  اأنت  ذاتي  لك  اأكّر�ُس  اأنا  ها 
الرحوم، البطيء عن الغ�صب الغنّي بال�صالح الذي ل ُيهمل اأبناَءه اأبًدا. 
املطعون  ي�صوع  وقلب  الطاهر،  مرمي  قلب  ب�صفاعة  ذاتي  لك  اأكّر�ُس 

باحلربة وقد و�صعَت فيه كلَّ حمّبتك للب�صرّية املتاأملة.
فيا اأّيها الآب الأزّل اجعِل ابنك ُيولُد يفَّ بو�صاطِة فرِح الّروِح الُقد�ِس، 

ل اإىل ملِء فرح الّنور حيث تقيم. اآمي لكيما اأ�صِ
)ج. كروا�صان(

اإبِتهاٌل
اأّيها الآُب ال�صماوّي اهلل، ا�صتجبنا يا رب.

لنفعنَّ التمجيَد لالآِب الكّليِّ القدرِة
ولبنِه ي�صوَع امل�صيِح الّربِّ

وللّروِح القّدو�ِس ال�صاكِن يف قلوِبنا
من الآَن واإىل اأبِد الآِبدين. اأمي
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َنْذُرَك
ُم اليوَم هدّيتي ال�صخ�صّية  يا اأبَي ال�صماوّي ها اأنا اأعُدك اليوم... )ُاقدِّ
ما  اأّن  واعلم  ال�صماوي،  الآب  ُيفِرحان  اللذين  ومق�صدي  غرية  ال�صّ
التوبة  �صر  بو�صاطِة  تلتقيه  اأن  هو  اآخر  اأمر  اأي  من  اأكرث  قلبه  يفرح 

بالعتاف للكاهن(

ٌة �سغريٌة حقيقّيٌة ِق�سّ
يف  الآب  هلل  مكّر�صة  �صغرية  كني�صة  نبنَي  اأن   1996 �صنة  يف  قّررنا 
للتكاليف  ا  عرو�صً فا�صتدرجنا  اخلطيئة.  من  الربيئة  مرمي  ِمنطَقة 
رنا اأن ُنقيم ت�صاعّية �صالة هلل الآب، نطلب  اني معروفي. وقرَّ من فنَّ
اإليه عالمًة ُيظهر لنا فيها اإرادته يف اإمتام هذا املقام بو�صاطِة تقدمة 

فريدة من املال، اإذا اأراد اأن يتمَّ هذا البناء.
م اأحٌد مب�صاعدٍة ولو مببلٍغ  اأنهينا �صالة الّت�صاعّية نهار الأحد ومل يتقدِّ
الأ�صخا�ِس  اأحُد  م  تقدَّ الإثني �صباًحا  نهار  التال،  اليوم  زهيد. ويف 
وو�صع �صًكا بقيمة مئة األف فرنك، وهو املبلغ املطلوب لبناء الكني�صة. 
ُل ُع�صر املبلغ الذي باع فيه هوؤلء بيتهم وقد نذروا  وكان هذا املبلغ ُي�صكِّ

تقدمي الع�صرة يف املئة من ثمن البيت، وهكذا كان.
الآِب  لقائهم مع  القلوِب على  �صِهَد عدٌد كبرٌي من  ومنذ ذلك احلي 

ال�صماوّي يف هذه الكابيال. ف�صكًرا اأّيها الآب ال�صماوّي.
)تريي فور�صو(
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�سالة من اأجل الكهنة
�صالتي لك رّبي اأن اإحَفْظُهم، اإحِمِهم لأّنهم لَك،

موا حياَتُهم عند مذَبِحَك... كهنتك اّلذيَن َقَدّ
اإحَفْظُهم فُهم يف الَعامَلِ َيحِملوَن اإجنيلَك، ولكَنّهم لي�صوا من العامل،

لأَنُّهم لَك وحَدَك...
َفت يف َقلِبِهم رياُح التجِربِة، اأَْعِطِهم ِمن َحَناِن َقلِبَك، اإذا َع�صَ
ِهم �صاعَة نكراِن اجلميل. ُكْن رفيَقهم يف �صاَعِة الِوحَدة، وَعِزّ

يف �صاَعاِت التعِب، ُكْن اأنَت راَحَتُهم،
ويف الياأ�ِس، ٌكْن رجاَءهم، ويف احلزن، كن عزاَءهم، 

ُكْن َلُهم دومًا الرفيَق املُعي.
اإِحَفْظُهم، فَما لُهم �ِصَواَك �صديٌق اأمٌي، ودائٌم، واأبدّي.

اإِحَفظُهم اأنقياَء كالقربان الذي َترَفُعه اأيِديِهم،
اأطهارًا ككاأ�ِس اخلال�ِس يرفعوَنه خلال�ِس العامَل...

ُهم، �ْصُهم، وَهْبَنا اأْن ُنِحَبّ اإِحِمِهم َرِبّي، َوَقِدّ
ِهم ُنِحِبّهم، يف هفواِتِهم ن�صِلّي ِمن اأَجِلِهم، َرغَم َنق�صِ

يف خطيَئِتِهم ل ننتقُدهم...
اإَنّهم كهنُتك، اإَنُّهم اإخوُتَنا،

�َصُهم، وِلُتَباِرَكُهم، َنرَفُعُهم اليَك لتقِدّ
ليكونوا يف َحْقِلَك فعلًة ن�صيطي،

خلال�ِس النفو�ِس وِلَقَدا�َصِة الَعامَل. اأمي.





5٧

َتْقدمٌي 
ظهوُر الّربِّ ي�صوع امل�صيح للراهبة القّدي�صة فو�صتينا كوال�صكا)1905- 1938(
»اأر�صمي اأَيقونة... كما ت�صاهدينني... واكتبي ما ياأتي: »يا ي�صوع اإين 

اأثق بك«. 
م هذه الأيقونة يف كني�صتك اأوًل ومن َثمَّ يف العامل ُكلِِّه. اأريد اأن ُتكرَّ

ُة يف الّلوحة تُدّل على الدّم واملاء اللذين �صال من اأعماِق رحمتي  فالأ�ِصعَّ
ليب. حي ُطعن قلبي وُفتح باحلربة على ال�صّ

ر النفو�س، اأّما احُلْمُر فتمز  ُة البي�ُس ترمز اإىل املاِء الذي ُيطهِّ والأ�ِصعَّ
اإىل الدم الذي َيهُب احلياَة للّنفو�ِس. فلن ت�صَل الإن�صانّيُة اإىل ال�صالم 
حمة الإلهّية. فاإنَّ فقدان ثقة الأنف�س  اإن مل ترِجع بثقٍة كاملٍة اإىل الرَّ
ٍة اأولئك الذين ارتكبوا اخلطايا  ق اأح�صائي. واأكرب اخلطاأة، بخا�صّ ميزِّ
عم  النِّ اأعطيتهم  فاأنا  لرحمتي.  الأبدّية  بالكنوز  احلّق  لهم  املميتة، 

الكبرية اأكرَث من تلك التي يطلبوَنها مّني.
ليب.  ا بطعنِة احلربِة حي كنُت على ال�صَّ اإنَّ ينبوع رحمتي قد ُفتَح فّيا�صً

كان ذلك فداًء لكلِّ النفو�س، فاأنا مل اأحجبها عن �صخ�سٍ واحٍد.

اليوُم الثامُن: مَع امل�صيِح الرحوِم
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ل الذي يلي  نعيِّد يف كلِّ �صنٍة ذكرى الّرّب امل�صيح الرحوم يف الأحد الأوَّ
عيد الف�صح. ويف �صهر اآب 2002 كّر�س البابا )القّدي�س( يوحنا بول�س 

الثاين العامل للرحمة الإلهّية.

لِّ لُن�سَ
وِح الُقُد�ِس، الإلِه الواحِد، اآمي. با�صِم الآِب والبِن والرُّ

يا ي�صوع الّرحوم اإيّن اأثُق بَك.
يف هذا اليوم اأ�صتدعي رحمتك عليَّ وعلى حياتي وحياة عائلتي وكلِّ 

تاريخي. تعال اأّيها الّرب ي�صوع واْرِو ظماأي من نبع مراحمك احلّي.
جئت  وقيامِتك  باألآِمك  لأنَّك  بك  ثقتي  من  نق�سٍ  كلَّ  وا�صِف  تعال 

لتخلِّ�صني وتخلِّ�س كلَّ النفو�ِس بف�صِل حمّبتك الالمتناهّية.
اأ�صتغفرك يا رّب لأيّن مل اأحَي كفايًة يف حياتك. اأ�صتغفرك لأيّن مل اأتبع طرقك. 
اأ�صتغفرك لأيّن مل اأع�س حياتي باحلّق. تعال اليوم وامُح كلَّ خطاياي وكلَّ ما 
يبعدين عنك بو�صاطِة اأّتون املحّبة ل�صليبك املقّد�س. اأتو�ّصل اإىل رحمِتك اأْن 

متنحني كّل الِنعم ال�صروريَّة كي اأجَد الّثقة الكاملة: زدين اإمياًنا وحمّبًة.

�سالُة القلِب
ت الآن اإىل �صرختي نحوك.  يا ي�صوُع الّرحوم ُاْن�صُ

ُ له  ة، �صرخَة قلبي نحَو اهلِل الآِب، واأُعربِّ )اأرفُع الآَن بكلماتي اخلا�صّ
الِة  بكلِّ �صدٍق وثقٍة  عن طلبي... اأعي�ُس فتَة �صمٍت يف نهاية هذه ال�صَّ

ال�صخ�صّيِة، واأدُخُل يف حواِر حمّبٍة مع ي�صوع الرحوم. (
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َلواٌت �سَ
َتي اإىل رحمِتَك. لني بكليِّ اأّيها الربُّ ي�صوع حوِّ

َهبني عيني رحومتي كي ل اأحكم على املظاهر ول اأظنَّ ال�صوء باأيِّ 
اإن�صان، ولكن اجعلني اأرى يف كلِّ النفو�س ما هو جميل، فاأكوَن حا�صًرا 

للم�صاعدة. 
فال  الب�صر  اإخوتي  حاجات  اإىل  م�صغيتي  رحومتي  اأذني  هبني 

تت�صاممان عن �صوت ا�صتغاثتهم.
ث عن اجلميع  هبني ل�صاًنا رحوًما كي ل اأجرح اأحًدا بكالمي، بل اأتدَّ

بامل�صاحمة واخلري.
ف  واأخفِّ الأعباء  ل  اأتمَّ لكي  ة  باملحبَّ َيدْين رحومتي طافحتي  هبني 

اأثقال الآخرين.
هبني رجلي رحومتي حا�صرتي لالاإنطالق اإىل جندة القريب، على 

الرغم من تعبي الكبري، فت�صحي راحتي يف خدمة الآخرين.
اأحٍد، ول  اأمام  ُه  اأ�صدُّ الآلم. فال  كلِّ  قلًبا رحوًما منفتًحا على  هبني 
ر  حّتى اأمام الذين ي�صتغلونني، كي اأغرق يف حنايا قلب ي�صوع. ول اأتذمَّ

ة. اأبًدا من اآلمي اخلا�صّ
لني اإليك لأنَّك اأنَت كّلي. اآمي . حوِّ فلت�صتح رحمُتك يا رّب يفَّ

)�صلة اأملها الربُّ ي�صوع على القّدي�صة فو�صتني(
يا رّب اجعلني اأداًة لل�صالم

فهناك حيث احلقد اأ�صع املحّبة
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وحيث البغ�س اأ�صع املغفرة
وحيث اخلالف اأ�صع الوحدة

وحيث ال�صالل اأ�صع احلقيقة
وحيث ال�صّك اأ�صع الإميان
وحيث الياأ�س اأ�صع الرجاء

وحيث الظلمة اأ�صع النور
وحيث الكاآبة اأ�صع الفرح
فال َتَدْعني يا رّب اأبحث 
عن اأن اأتعزى بل اأعّزي 

عن اأن اأُفهم بل اأن اأَفهم الآخرين
عن اأن اأَُحبَّ بل اأن اأُِحّب

لأّنه يف العطاء اأخذ
ويف ن�صيان الذات ربح
ويف املغفرة ُيغفر لنا 

ويف املوت قيامة اإىل احلياة الأبدّية. اآمي
)القّدي�س فرن�صي�س االأ�صيزي(

اإبِتهاٌل 
يا ي�صوع الّرحوم اإيّن اأثُق بك.

لنفعنَّ التمجيَد لالآِب الكّليِّ القدرة
ولبنِه ي�صوَع امل�صيِح الّربِّ

وللّروِح القّدو�ِس ال�صاكِن يف قلوِبنا، من الآَن واإىل اأبِد الآِبدين. اأمي
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َنْذُرَك
ُم اليوَم هدّيتي ال�صخ�صّية  يا ي�صوع الرحوم اإيّن اأعُدك اليوم... )ُاقدِّ

غرية ومق�صدي اللذين ُيفِرحان قلَب ي�صوع الطاهر( ال�صّ

ة حقيقّية ق�سّ
اأََقاُموَها  َومَلَّا  ِزًنا.  يِف  اأُْم�ِصَكْت  اْمَراأًَة  ي�ِصيُّوَن  َواْلَفرِّ اْلَكَتَبُة  اإَِلْيِه  َم  3َوَقدَّ
يِف  َتْزيِن  َوِهَي  اأُْم�ِصَكْت  امْلَْراأَُة  هِذِه  ُمَعلُِّم،  »َيا  َلُه:  4َقاُلوا  اْلَو�ْصِط  يِف 
اَنا اأَنَّ ِمْثَل هِذِه ُتْرَجُم. َفَماَذا  اُمو�ِس اأَْو�صَ َذاِت اْلِفْعِل، 5َوُمو�َصى يِف النَّ
ُبوُه، ِلَكْي َيُكوَن َلُهْم َما َي�ْصَتُكوَن ِبِه َعَلْيِه.  َتُقوُل اأَْنَت؟« 6َقاُلوا هَذا ِلُيَجرِّ
ِبِعِه َعَلى الأَْر�ِس. ٧َومَلَّا  ا َي�ُصوُع َفاْنَحَنى اإِىَل اأَ�ْصَفُل َوَكاَن َيْكُتُب ِباإِ�صْ َواأَمَّ
َخِطيئٍة  ِباَل  ِمْنُكْم  َكاَن  »َمْن  َلُهْم:  َوَقاَل  َب  اْنَت�صَ ُلوَنُه،  َي�ْصاأَ وا  ا�ْصَتَمرُّ
َعَلى  َيْكُتُب  َوَكاَن  اأَ�ْصَفُل  اإِىَل  ا  اأَْي�صً اْنَحَنى  8ُثمَّ  ِبَحَجٍر!«  ًل  اأَوَّ ِمَها  َفْلرَيْ
َخَرُجوا  ُتُهْم،  ُتَبكِّ َماِئُرُهْم  �صَ َوَكاَنْت  �َصِمُعوا  ا  َفَلمَّ ُهْم  ا  مَّ 9َواأَ الأَْر�ِس. 
ُيوِخ اإِىَل الآِخِريَن. َوَبِقَي َي�ُصوُع َوْحَدُه  َواِحًدا َفَواِحًدا، ُمْبَتِدِئَي ِمَن ال�صُّ
َب َي�ُصوُع َومَلْ َيْنُظْر اأََحًدا �ِصَوى  ا اْنَت�صَ َوامْلَْراأَُة َواِقَفٌة يِف اْلَو�ْصِط. 10َفَلمَّ
َما َداَنِك  ولِئَك امْلُ�ْصَتُكوَن َعَلْيِك؟ اأَ امْلَْراأَِة، َقاَل َلَها: »َيا اْمَراأَُة، اأَْيَن ُهْم اأُ
ُد!«. َفَقاَل َلَها َي�ُصوُع: »َوَل اأََنا اأَِديُنِك.  اأََحٌد؟« 11َفَقاَلْت: »َل اأََحَد، َيا �َصيِّ

اْذَهِبي ول َتعودي اإىل اخَلطيئة بعَد الآن«.  
)اإجنيُل ربِّنا ي�صوَع امل�صيح للقّدي�س يوحنا 8: 11-3(
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َتْقدمٌي
اإن الّروَح القد�س هو الأقنوم اخلفّي غرُي املعروِف اإجماًل بي اأقانيم 
الثَّالوث الأقد�س. وعلى الّرغم من ذلك فهو حا�صٌر من بداية الكتاب 

املقّد�س حّتى نهايته.
اإّننا نراه بو�صوح يف حياة ي�صوع كما يظهر مب�صهٍد مهيب نهار العن�صرة. 

رونه اأحياًنا ب�صكل حمامة اأو بعالمات الّريح والّنار. وقد ي�صوِّ
فالروح القد�س ينبثق من الآب والبن وهو الأقنوم الّثالث يف الثَّالوث 

الة كما نتوّجه اإىل الآب والبن. الأقد�س، ونتوّجه اإلّيه بال�صَّ

اإّن روَح الآب والبن قد انت�صر يف قلوبنا بف�صل املعمودّية. هو ُيدخلنا 
وقد  الكني�صة.  بع�ٍس يف  مع  نا  بع�صُ كما  والبن  الآب  مع  ال�ّصراكة  يف 
اأُر�ِصَل اإىل الّر�صل يوم العن�صرة )50 يوًما بعد الف�صح(. وهو ينّمي 
والتقوى  واحلكمُة  والفهُم  وامل�صورُة  العلُم  وهي  ال�ّصبع  مواهبه  فينا 
والقوُة واملخافُة، لكي نحيا من ثماِره اّلتي هي املحّبُة والفرُح وال�ّصالُم 

الُح والأمانُة والتوا�صُع والّطهارة... رُب وال�صّ وال�صّ
هي  امل�صيحّية  احلياة  هدف  »اإنَّ  ال�ّصروجي:  �صرافيم  القّدي�س  يقول 

نواُل الّروح القد�س«.
فيا له من برنامج حياٍة رائع.

اليوُم التا�سُع: مَع الّروِح القد�س
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لِّ لُن�سَ
با�صِم الآِب والبِن والّروِح الُقُد�ِس، الإلِه الواحِد، اآمي.

، احلا�صر يف كّل مكان واملالئ  اأّيها الّروح القد�س املعّزي، روُح احلقِّ
الكّل، واهب احلياة هلّم وا�صكن يّف وطّهرين وخّل�صني.

تعال اأّيها الّروح القد�س واأحي ج�صدي ونف�صي وروحي فاأنت املحّبة الأبدّية. 
تعال جّدد يفَّ مواهبك ال�ّصبع املقّد�صة لكّي اأحمَل يف كلِّ يوٍم ثماَر حمّبِتك.
ا لكي اأعي�َس معك كّل يوٍم واأَدَع نف�صي تنقاد  اأعطني اأْن األتقَيك �صخ�صًيّ
روؤية  التي متنحني  بال�صراكة  الوحدة مع اهلل  اأنَو يف  لكي  بنعمتك. 

ي�صوع يف كّل اإن�صان.
معلوًل  كان  ما  وا�صِف  عائلتي،  ويف  يّف  وُحلَّ  القد�س  الّروح  اأّيها  هلّم 

لًبا. واأ�صِرم ما كان بارًدا ولّيْ ما كان �صُ
وُهِوّيتي،  وكالمي  فاتي  وت�صرُّ حياتي  تتنّقى  كي  تاريخي  اإىل  تعال 

فاأحيا بحياِتك ومبحّبِتك يف قلبي.

�سالُة القلِب
ُت اأّيها الّروُح القد�ُس اإىل �صرختي نحَوَك.  اأُْن�صُ

ُ له  ة، �صرخَة قلبي نحَو اهلِل الآِب، واأُعربِّ )اأرفُع الآَن بكلماتي اخلا�صّ
الِة  بكلِّ �صدٍق وثقٍة  عن طلبي... اأعي�ُس فتَة �صمٍت يف نهاية هذه ال�صَّ

ال�صخ�صّيِة، واأدُخُل يف حواِر حمّبٍة مع الّروح القد�س.( 
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�سلوات
يا روَح القّدو�ِس اخلالق

تعال وُزْر نفو�س موؤمنيك
واغمر بالّنعمة العلوّية 

القلوب التي اأبدعتها
اأنت الذي ندعوك ُمعزّيا،

وعطّيَة اهلل العلّي،
ونبَع احلياة وناًرا وحمّبًة.
اأيُّها القّدو�س الالمنظور
اأنَت روُح املواهب ال�صبع

اأنَت اإ�صبُع يد الآب، 
وروُح احلّق وموعوُد الآب. 

اأنت ُتلِهُمنا الكالم
اأ�صِعل فينا نوَرك، 

وامالأ باحلّب قلوَبنا، 
ثّبت بقدرتك �صعف اأج�صادنا، 

واجعل العدّو بعيًدا عّنا، 
اأعِطنا �صالمك الآن، 

لكيما، بهدي اإر�صاداتك، 
نتحا�صى كلَّ �صرٍّ وكلَّ خطيئة. 
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اإجعلنا نعرف الآب.
اأْظِهْر لنا البن. 

واأنت، يا روَح الآب والبن،
دعنا نوؤمُن بك كلَّ حي. 

املجُد هلل الآب، 
ولالبن القائم من بي الأموات

وللروِح القّدو�ِس املعّزي، 
الآن واإىل اأبد الآبدين . اآمي!

)veni spiritu creator  ترنيمة تقليدّية(

هلمَّ اأيها الّروح
ماء �صعاع نورك. هلمَّ  اأيها الّروح القد�س واأر�صل من ال�صَّ

هلمَّ  يا اأبا امل�صاكي، هلمَّ يا ُمعِطَي املواهب، هلمَّ يا �صياء القلوب.
تها ال�صتاحة اللذيذة. اأّيها املعّزي اجلليل، يا �صاكن القلوب العذب، اأيَّ

اأنت يف التعب راحة ويف احلّر اعتدال ويف البكاء تعزية.
اأّيها النور الطوباوّي، امالأ باطن قلوب موؤمنيك،

لأّنه بدون قدرتك ل �صيء يف الإن�صان ول �صيء طاهر.
طّهر ما كان دن�ًصا، اإ�صِق ما كان ياب�ًصا، 
لًبا اإ�صِف ما كان معلوًل؛  ليِّ ما كان �صُ

ْر ما كان حائًدا. اأ�صِرْم ما كان بارًدا، دبِّ
اأعِط موؤمنيك املّتكلي عليك املواهَب ال�صبع، اإمنحهم ثواب الف�صيلة،

َهْب لهم غاية اخلال�س، اأعطِهُم ال�صروَر الأبدّي، اآمي.
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اإبِتهاٌل
يا روَح القّدو�س اأنت هو اهلل فا�صتجب دعاءنا، 

لنفعنَّ التمجيَد لالآِب الكّلّي القدرِة
ولبنِه ي�صوَع امل�صيِح الّربِّ

وللّروِح القّدو�ِس ال�صاكِن يف قلوِبنا
من الآَن واإىل اأبِد الآِبدين. اأمي

َنْذُرَك
ُم اليوَم هدّيتي ال�صخ�صّية  اأِعُدَك اأّيها الّروُح القد�ُس اليوم: .... )ُاقدِّ

غرية ومق�صدي اللذين ُيفِرحان الّروح القد�س(. ال�صّ

ٌة �سغريٌة حقيقّيٌة ِق�سَّ
»كنت مبتدئًة �صغرية اأ�صّلي يف الكني�صة حي �صمعُت يف قراءة النبّي 
اأن  يف  ففّكرُت  اأنقياَء«،  وكونوا  اأنف�صكم،  »طّهروا  ياأتي:  ما  اأ�صعيا 
فجاءين  �صغري.  تفكرٍي  يف  ولو  �صّككت  قد  اهلل  اأّم  كانت  اإذا  اأت�صاءل 
ماِء يقول: »اإّن والدة الإله مل يِرْد يف حياتها ولو خطيئة  �صوٌت من ال�صَّ

واحدة ول حّتى بالفكر«.
هكذا فاإّن الّروح القد�س قد �َصِهَد يف قلبي على طهارِتها .

)القّدي�س �صلوان�س )1866- 1938( جبل اأثو�س، كتابات روحّية �صفحة 45(





69

)نن�سح باأن تعي�سوا خلوة ليوٍم واحٍد يف ختاِم الّت�ساعّية ل�سالة الثَّالوث الأقد�س(

َتْقدمٌي
اإن الثَّالوث الأقد�س هو بداية كلِّ �صيء ونهايتُه. فاهلُل هو احلياة. هو 
الثَّالوثّية اخلالدة  املحّبة  نفحة  مّنا يف  اأحٍد  كلَّ  اإليه  يجِذَب  اأن  يريُد 

لالآب والبن والّروِح القد�س.
نقيم ذكرى الثَّالوث الأقد�س يف الأحد الذي يلي العن�صرة.

لِّ لُن�سَ
با�صِم الآِب والبِن والروِح الُقُد�ِس، الإلِه الواحِد، اآمي.

اأّيها الثَّالوث الكّلّي القدا�صة اإيّن اأعبدك
فها اأنا قد و�صلُت اإىل خامتِة هذه الّت�صاعّية.

اأنت تعرُف كلَّ تاريخي، وكلَّ حياتي، وكلَّ رغباتي، فهلّم بحّبك الكبري 
وا�صتجب لكلِّ مقا�صد قلبي.

ماء... )اأرفُع الآَن بكلماتي  ا اليوم اإىل �صرختي نحو ال�صَّ اأن�صت اأي�صً
ُ له بكلِّ �صدٍق وثقٍة عن  ة، �صرخَة قلبي نحَو اهلِل الآِب، واأُعربِّ اخلا�صّ
الِة ال�صخ�صّيِة، واأدُخُل  طلبي... اأعي�ُس فتَة �صمٍت يف نهاية هذه ال�صَّ

يف حواِر حمّبٍة مع الثَّالوث الكّلّي القدا�صة(.

�سالة ختامية: مَع الثَّالوث الأقد�س
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َلواٌت �سَ
يا اهلل، اأّيها الثَّالوث الذي اأعبده، �صاعدين على ن�صياِن ذاتي فاأ�صتقرَّ 
ة بك يف الأبدّية. ل تدْع �صيًئا  هانًئا ِبَك باأمان، كما لو اأّن نف�صي م�صتقرَّ
ُر �صالمي وُيبعدين عنك، يا ا�صتقرارَي الأكيد، انقلني يف كلِّ ثانية يعكِّ

من حياتي اإىل اأعماق �صّرَك املقّد�س.
الالمتناهّي  وا�صتقراري  و�صعادتي  حياتي  كلَّ  ويا  احلبيب  ثالوثَي  يا 
م ذاتي طعاًما لك، فاغمرين كي  ورحابتي التي اأن�صى حال فيها، اإين اأقدِّ

َل بفي�ِس نورك، بحَر عظمتك. اآمي اأغرق فيك اإىل اأن اأ�صَل اإليك واأتاأمَّ
)الّطوباويّة اليزابيت للثالوث االأقد�س(

التكّر�س االحتفايّل
تكري�صي  د  اأجدِّ ال�ّصماوّية،  الكني�صة  بح�صرة  هذا،  الّنعمة  يوم  يف 
والبن  الآب  وملِّ�صي،  خالقي  هلل  العامل  تكري�س  مع  الحتفاّل 

والّروح القد�س بو�صاطِة قلِب اأّمي مرمي الكّلّي الّطهارة.
د مواعيد عمادي،  اأجدِّ

واأكفر بال�ّصيطان وبكلِّ ما هو منه.
املنف�صل.  غري  القّدو�س  الثَّالوث  اإىل  الأبد  واإىل  بكّلّيتها  ذاتي  اأقّدم 
بتاريخ:  القد�س،  الّروح  بنعمة  اليوم،  ر  اأقرِّ ل،  حدث  ومهما 
)....................( باأن اأ�صلِّم كّل ذاتي حّتى �صاعة موتي اإىل قلِب 

ي�صوَع ملِّ�صي.
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اأعي�س  كي  املقّد�صة  الّنا�صرة  عائلة  حماية  تت  ذاتي  اأ�صع  اإيّن 
ية اإىل الّنور الأبدّي، اآمي. مبحّبِتها يف الّطريق واحلّق واحلياة املوؤدِّ

)ماأخوذ من كتاب التكّر�س يف جماعة مرمي، ملكة ال�صلم(

توقيعك ...   

لنفعنَّ التمجيَد لالآِب الكّلّي القدرة
ولبنِه ي�صوَع امل�صيِح الّرب

وللّروِح القّدو�ِس ال�صاكِن يف قلوِبنا
من الآَن واإىل اأبِد الآِبدين. اأمي

َنْذُرَك:
يا اأّيها الّثالوث القّدو�س بعد ا�صتجابِتك ل يف كلِّ ما �صاألُتك يف هذه 

الّت�صاعّية، اأعدك...
غرية ومق�صدي يف تقدمي �صكِرَي  ُم اليوَم هدّيتي ال�صخ�صّية ال�صّ )ُاقدِّ

الكبري هلل مِلا ا�صتجاب من �صالتي.(
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ختامة

ثماًرا غزيرًة حلياتنا،  الّت�صاعّية تمل  باأّن �صالة هذه  واثقون  نحن 
وحلياة عائالتنا. 

ما  قدر  ثانية  نّياٍت  لأجل  الّت�صاعّية  هذه  �صالة  تكرار  ا  اأي�صً وميكن 
تريدون. فثابروا بالإميان والثقة، ولن�صع رجاَءنا باّلذي خلَق كلَّ �صيء 

واّلذي اأحّبنا حّتى املوت. 

اأن�سر �سالة هذه الّت�ساعّية يف كلِّ مكاٍن من حولك.
اإن اأنَت اأ�صهمت يف تعميِم هذه الّت�صاعّية ب�صكٍل وا�صٍع، فاإّنك ُت�صانُد من 
ُهم يف �صيٍق. فنحن نعرُف بالتاأكيد اأنا�ًصا عط�صى من اأفراد عائلتنا 

اأو من اأ�صدقائنا. 
فلن�صهد ولنت�صبه بالر�صل حاملي »الب�صارة ال�صعيدة«.

ا بالن�صبة اإىل البع�س انفتاًحا جديًدا على  قد تكون هذه الّت�صاعية اأي�صً
ماء. وقد تعيُد احلياة  ال�صَّ اأو قد تعطيهم تذّوًقا للحوار مع  الة.  ال�صَّ

اإىل جوهِرها الأ�صا�صّي اأي اإىل اهلل. 
الة على املوقع الإلكتوين الآتي: ا اأن جتد هذه ال�صَّ با�صتطاعتك اأي�صً

www.jouzourouna.org

»فمْن ي�ساأْل ينْل ومْن يطلْب يجْد ومن يقرْع ُيفتْح له« 
)متى 8:6(       
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تاريخ بدئ الت�ساعية
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تف�سري اإيقونة الثالوث االأقد�س
(Roublev Andrei)

(صفحة 68)

اإيقونة روبلف، الفّنان  ا با�صم  اأي�صً اإيقونة الثالوث الأقد�س، املعروفة 
ترّد   .1410 العام  يف  كبريين،  واإجالل  بوقار  ر�صمها  الذي  الرو�صّي 
فيها  اأ�صاف  التي  املفاجئة،  الزيارة  حادثة  اإىل  امل�صاهد  الإيقونة 
�صارة  حبل  نباأ  اإليه  زّفوا  خيمته،  مدخل  عند  غرباء  ثالثة  اإبراهيم 

باإ�صحق.

دعيت با�صم اإيقونة الثالوث، بناء على ما جاء يف الن�ّس الذي يروي 
احلادثة يف �صفر التكوين 18، حيث يخاطب الثالثة اإبراهيم ب�صيغة 

املفرد، وكاأّنهم �صخ�س واحد. 

لالأ�صخا�س الثالثة، يف الإيقونة، الوجه نف�صه، متو�ّصًطا دائرة بي�صاء 
نا�صعة؛ ويرتدون كذلك لبا�ًصا اأزرق اللون، يدّل برمزّيته على الألوهة. 

ا اأجنحة، تدّل على كينونتهم ال�صماوّية. ولثالثتهم اأي�صً

اأعطي  الذي  احلجم  من  اأكرب  حجم  ذو  الو�صط  يف  الذي  ال�صخ�س 
ويبارك  بي�صراه �صوجلاًنا،  يحمل  الإيقونة.  الآخرين، يف  لل�صخ�صي 
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الداكن  البنّي  رداءه  املن�صدةاإّن  على  املو�صوعة  ال�صحفة  بيمناه 
الفّن  يف  يرمز  البنّي  فاللون  امل�صيح.  ال�صّيد  اإّنه  هوّيته:  على  يدّل 
الإيقونوغرايّف اإىل الطبيعة الب�صرّية. ال�صخ�س على اجلهة الي�صرى، 
بالن�صبة اإىل الناظر اإىل الإيقونة، ي�صّم يديه مًعا دللة على القدرة 
الكلّية. يرتدي ثوًبا �صّفاًفا فوق ثوب اأزرق، دللة على ا�صتحالة معاينته.

 اأّما امل�صكن خلفه فهو املنـزل الذي ذكره ي�صوع اأمام تالميذه قائاًل
» ... يف بيت اأبي منازل كثرية ...«

اإّنه  عليه،  املخ�صو�صر  ثوبه  فيدّل  اليمي  على  الآخر  ال�صخ�س  اأّما 
عديدة؛  رمزّية  دلئل  ذو  الأخ�صر  اللون  الواقع،  ويف  القد�س.  الروح 
هنا، ي�صري اإىل احلياة. يلم�س املائدة بطرف يده، فيبعث احلياة يف 

كّل ما جرى على هذه املائدة من اأ�صرار عظيمة.
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)طاغور(�سالة من القلب اإىل القلب

يارب !
ل جتعلني جزارًا يذبُح اخلرفان. ول جتعلني �صاًة يذبحها اجلّزارون.

�صاعدين على اأن اأقول كلمَة احلقِّ يف وجِه القوياء. و�صاعدين على األَّ اأقول الباطل لأك�صب ت�صفيَق 
ال�صعفاء.

اإذا اأعطيتني جناحًا ، فال تاأُخذ توا�صعي.

واإذا اأعطيتني ماًل ، فال تاأخذ �صعادتي...
علِّمني اأن اأحبَّ النا�َس كما اأُحبُّ نف�صي،

وعلِّمني اأن اأحا�صَب نف�صي كما اأحا�صَب النا�س.
ب بالغرور اإذا جنحت، ول تدعني  ل تدعني اأُ�صَ

رين دائما باأن الف�صَل هو التجربة التي ت�صبق النجاح. ب بالياأ�س اإذا ف�صلت، بل ذكِّ اأُ�صَ
عِلِّمني اأنَّ الت�صامَح هو اأكرب مراتب القوة، واأنَّ حبَّ الإنتقاِم هو اأول مظاهر ال�صعف.

ة املثابرة حتى  دتني من النجاح، فاترك ل قوَّ دتني من املال ،فاترك ل الأمل، واإذا جرَّ اإذا جرَّ
اأتغلب على الف�صل.

حة، فاترك ل نعمة الإميان. واإذا جّردتني من نعمة ال�صّ
واإذا اأ�صاأُت اإىل النا�س، فاترك ل �صجاعة الإعتذار، واإذا اأ�صاَء اإلَّ النا�ُس فاعطني �صجاعة العفو.

واإذا ن�صيتك، فال تن�صاين ... 
اجعلني األ اأبحث عن عزاٍء لنف�صي بقدر �صعيي لعزاء الخرين.

واأل اأطلب اأن َيفهمني النا�س بقدِر جهدي لكي اأفهمهم .
اجعلني اأن اأحبَّ قبل اأْن اأطلب الخذ.

لأنه يف ال�صفح ننال الغفران.
ويف املوت ننال احلياة الأبدية .. اآمي

يا رّب !
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املزمور 51 )50(
خاطىء يطلب املغفرة وجتديد القلب

. 2 اإْغ�ِصْلِني كثرًيا  َيّ ِة َراأَْفِتَك اْمُح َمَعا�صِ 1 اإْرَحْمِني َيا اهلُل بَرْحَمِتَك، وبَكرْثَ
ْريِن. 3 لأينِِّ عارٌف باآثامي، َوَخِطيَئِتي اأََماِمي  ِمْن اإِْثِمي، َو ِمْن َخِطيَئِتي َطِهّ
َنْعُت. اأنت �صادٌق  اَمَك �صَ رَّ ُقَدّ اأَْخَطاأُْت، َوال�َصّ اإَِلْيَك َوْحَدَك  يف كلِّ حي. 4 
ِطيَئِة  . 5 َها اأنا ِبالإِْثِم َقْد ُوِلْدُت َويِف اخْلَ ٌر يف احُلكِم عليَّ يف اأقواِلَك َوُمرَبَّ
ْكَمَة.  احْلِ اأ�صراَر  ُفِني  َفُتَعِرّ اأعماقي،  يف  َك  َحقَّ اإحفْظ   6 ي.  اأُِمّ ِبي  َحِبَلْت 
اأَ�ْصِمْعِني   8 ْلِج.  الَثّ ِمَن  ْكرَثَ  اأَ ْبَي�َسّ  َفاأَ اْغ�ِصْلِني  ى.  َفاأََتَنَقّ وَفا  ِبالُزّ ْريِن  َطِهّ  ٧
َوْجَهَك  اْحُجْب   9 �َصَحْقَتَها.  اَلِّتي  ِعَظاِمي  َفَتْبَتِهَج  َواْلَفَرِح،  ُروِر  ال�ُصّ ْوَت  �صَ
ا اْخُلْق يِفَّ َيا اهلُل َوُروحًا ُم�ْصَتِقيمًا  َعْن َخَطاَياَي َواْمُح ُكَلّ اآَثاِمي. 10 َقْلبًا َنِقًيّ
َل  و�َس  الُقُدّ وُروَحَك  وجهك،  اأمام  ِمْن  َتْطُرْديِن  َل   11 َداِخِلي.  يِف  ْد  َجِدّ
َك، َوِبُروِح الّن�صاِط ثّبتني 13 فاأَُعِلُّم  َتْنِزْعُه ِمِنّي. 12 ُرَدّ ِل َبْهَجِتي ِبَخاَل�صِ
َماِء َيا  اِطُئوَن اإَِلْيَك َيُتوُبون. 14 اأَْنِقْذيِن ِمْن �َصْفِك الِدّ الأََثَمَة ُطُرَقَك، واخْلَ
َ ِل�َصايِن ِبعدِلَك. 15 َيا َرُبّ اْفَتْح �َصَفَتَيّ َفُيِذيَع  ِنّ ي، َفرُيَ اإَِلَه َخاَل�صِ اهلُل، َيا 
ى  َتْر�صَ َل  ُمَها. و  َقِدّ اأُ ُكْنُت  َواإَِلّ  ِبَذِبيَحٍة،  ُت�َصُرّ  َل  َنَّك  َفاإِ َت�ْصِبيَحَك. 16  َفِمي 
َتِقَرَنّ  َباِئَح اَلِّتي َيْطُلُبَها اهلُل ِهَي ُروٌح ُمتوا�صٌع. َفاَل َتْ ْحَرَقاٍت. 1٧ اإَِنّ الَذّ مِبُ
ِتَك.  ى َم�َصَرّ ْقَت�صَ ْهَيْوَن مِبُ اْلَقْلَب امْلُْنَك�ِصَر َوامْلُْن�َصِحَق َيا اهلُل. 18 اأَْح�ِصْن اإِىَل �صِ
ُبوَن َعَلى  . ِحيَنِئٍذ ُيَقِرّ ّ ى ِبَذَباِئِح اْلرِبِ وُر�َصِليَم. 19 ِعْنَدِئٍذ َتْر�صَ َواْبِن اأَ�ْصَواَر اأُ

َمْذَبِحَك القرابي.
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ِك« مز 103  »الرّب هو الَّذي َي�ْسفي َجميَع اأَْمرا�سِ
ا.  جدًّ بارع  الطبيب  لكنَّ  م�صتع�صيٌة،  اأمرا�ٌس  اإّنها  �صتقول  تخف.  ل 
بالن�صبة اإىل طبيٍب كّلي القدرة، لي�س هنالك من اأمرا�ٍس م�صتع�صية. 

دعه يعاجلك، ل تبعد يده. هو يعرف ما يجب اأن يفعله.
حي  تّمله  بل  فح�صب،  موؤملة  غري  بطريقٍة  يعاجُلك  حي  تفرح  ل 
ي�صطّر اإىل اإجراء عملّية جراحّية موجعة. تّمل اأمَل العالج وفّكر يف 

ال�صّحة التي �صيعيدها اإليك.
اإّن ذاك الذي خلق املالئكة، والذي �صُي�صاويك باملالئكة، ذاك الذي 
على  خلقك  اأن  بعد  ي�صفيك،  اأّل  ميكن  هل  والأر�س،  ال�صماء  �صنع 

�صورته كمثاله؟
هو �صي�صفيك، �صرط اأن توافق على عملّية ال�صفاء. هو ي�صفي كليًّا كّل 

مري�س، لكن لي�س رغًما عنه. �صّحتك هي امل�صيح!

ريايّن ي�ِس يو�سف - من مار اأفرام ال�سُّ تاأمٍل للقدِّ
ُه َربُُّه.  ُه َمْوُلوٌد َجِديٌد َوَخَدَمُه َكاأنَّ َماِويِّ َوَكاأَنَّ َقِبَل ُيو�ُصُف ِاْبَن الآِب ال�صَّ
َكاَنْت  َكْم  باْمِتَياٍز.  ارُّ  البَّ ُه  َوَكاأنَّ َلُه  َوَبجَّ َعْيُنَها.  يَبُة  الطِّ ُه  َوَكاأنَّ اإْبَتَهَج  
ْبُت  ِمْن  ُتُه َكِبرَيًة! ِمْن اأَْيَن ِل، َيا اْبَن الَعِليِّ اأَْن َتُكوَن ِلَ اْبًنا؟ َغ�صِ َحرْيَ
َكِبرًيا  َكْنًزا  اأَْح�َصاِئَها  يِف  اأَنَّ  اأُْدِرْك  اأَُكْن  مَلْ  َتْخليِتها.  يِف  ْرُت  َوَفكَّ َك  اأُمِّ

�َصْوَف  ُيْغِنيِني َفْجاأًة يِف َفْقِري.
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الَِّذي  الَعِظيِم  َلْلَفْقِر  َيا  َج.  وُتوِّ اأجدادي  �ُصاللة  يِف  امَلِلُك  َداُوُد  َظَهَر 
ْلُت َعَلى  ِني َقْد َح�صَ َلِكنَّ َمِلًكا؛  اأَُكوَن  ْن  اأَ َبَدَل  اإَنِّني َعاِمٌل  اإَلْيِه!  ْلُت  َتَو�صَّ

ْدِري. يَجاِن ُكلَِّها َيَناُم َعَلى �صَ َد التِّ ا اأَنَّ �َصِيّ التَّاِج، مِبَ

�سالة االأب القدي�س بّيو من بيرتلي�سينا
لقد عر�صت يوما على اأحد الأباء غ�صن لوز زاهر ، مبِينًا له الأزهار 

اجلميلة النا�صعة البيا�س معرّبًا: »كم هي جميلة هذه الأزهار!....«.
»نعم،قال الأب،لكن الثمار هي اأجمل من الأزهار«.

هكذا فهمت اأّن العمال هي اأجمل من النوايا الطّيبة
»لنبا�صر اليوم،يا اإخوتي،بعمل اخلري،لننا مل نفعل �صيئًا حتى الآن«. 

ال�صروفيمّي  الأب   – توا�صعه  بف�صل   – طّبقها  التي  الكلمات  هذه 
الت�صاعية  هذه  نهاية  يف  �صعارنا  منها  لنجعل  نف�صه،  على  فرن�صي�س 
وبدء هذا العام اجلديد. يف احلقيقة، مل نفعل �صيئًا حتى اليوم من 

اخلري اأو القليل جّدًا.
ن�صاأل ذواتنا كيف  ال�صنوات بي �صروق وغروب ونحن مل  توالت  لقد 
اأو  زيادته؟  ميكن  ما  اإ�صالحه؟  ميكن  ما  هناك  يكن  اأمل  ع�صناها، 
التخّلي عنه يف م�صلكنا؟ لقدع�صنا بطيا�صة كما لو اأّن الدّيان الأبدي 

لن يدعونا يومًا اليه ويطلب ح�صابَا عن اأعمالنا وكيف �صرفنا وقتنا.
ة عن كل حركة للنعمة،  �صيكون علينا اأن نوؤّدي ح�صابًا متناهيًا بالّدّقّ
عن كل اإلهام مقّد�س، عن كل منا�صبة تّوفرت لنا لعمل اخلري. فاب�صط 

تعدٍّ على �صريعة اهلل املقد�صة �صُيوؤخذ بعي الإعتبار.
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�سالة ل�سفاعة القّدي�س مار يو�سف       
القدا�صِة  وَعْرُف  الَنقاَوة  �َصْو�َصُن  يو�صف  مار  اجلليُل  القّدي�ُس  اأيُّها 
لالبِن  اأميًنا  ًيا  ُمَربِّ الأقَد�ِس  الثالوِث  من  املنَتَخُب  الرائحة،  الزكيِّ 

د. الوحيد الكلمِة املتَج�صِّ
ا  ّديًقا بارًّ ة ومثاَل الرّب، يا َمن ا�ْصَتْحَقْقَت اأن ُتدَعى �صِ يا َنوذَج الِعفَّ
اًل على الآباء  َك ُفْقَت طهارًة على الَبتولي و�َصَمْوَت َف�صْ ِفيًّا نقيًّا لأنَّ و�صَ
�س وَعرو�ًصا ملرمَي البتول   ًيا لي�صوع املتاأنِّ ْرَت اأًبا ُمَربِّ والأنبياء  َلَكْوِنَك �صِ
نحُن  ففيما  احتياجاِتهما.  لهما يف  وم�صاِعًدا  القدا�صة  الكّليِة  والدِتِه 
قون اأنَّ ما من اأحٍد قد ا�صتغاَث بَك وَخَذْلَته  ول طَلَب نعمًة من  متحقِّ

اهلل ب�صفاَعِتَك اإل نالها.
ُل اليَك من اأعماِق �صقاِئنا كي َت�ْصَتِمدَّ لنا، نحن امَلْنفّيي يف هذا  نتو�صَّ
ِدنا ي�صوَع امل�صيح نعمَة الطهارِة ونقاَوَة  الوادي  وادي الدموع، من �صيِّ
جمد  يف  تعاىل  ُي�صاِهَدُه  اأن  منها،  ِخْلًوا  اأحٌد  ي�صتطيُع  ل  التي  القلب 
ومرمي  لي�صوع  ا  حارًّ ا  ُحبًّ مْيَنَحنا  واأن  ال�صماء  يف  اخلالد   الفردو�ِس 
اقتداًء بك ونعمًة فّعالة  لكي ُنطاِبَق بي اإراَدِتنا وم�صيئِتِه تعاىل. َفُكْن 
لنا اإًذا اأيُّها القّدي�ُس ال�صفيُع املقَتِدُر ُمْر�ِصًدا وقائًدا، وحماِمًيا يف هذه  
لكي  الأخري،  الَنَف�ِس  اإىل  الثبات  نعمِة  على  للح�صوِل  وَعوًنا  احلياة، 
نوَت نظريَك بي َيَدي ي�صوع ومرمي. ون�صِتَك معك يف املجِد الأبدي 
َح ا�صَم الربِّ خاِلِقنا يف ذلك املُْلِك املَُخلَِّد اإىل اأبِد  الذي ل  يزوُل وُن�َصبِّ

البدين، امي.
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فعل التكري�س الكامل للقدي�س لوي�س دى مونفور
اأنا... اخلاطئ ال�صقي ها اأنا ذا اأجدّد عند قدميك الطاهرتي مواعيد 
واأعماله،  بال�صيطان  واأكفر  لِك  واإكرامًا  بك  حبًا  واأثبتها  معموديتي 
امل�صيح، احلكمة  ي�صوع  واإلهي  لربي  بكليتها على يديك  واأكّر�س ذاتي 
املتج�صدة، واأعزم على نف�صي باأن اأحمل �صليبه املقد�س واأتبعه كل اأيام 
حياتي، واأعي�س واأموت اأمينًا يف خدمته، راغبًا يف مر�صاته اأكرث من ذي 
قبل ولذلك فاأين قد اختتِك اليوم بح�صور كل اأهل البالط ال�صماوي 
وجمهور املالئكة والقدي�صي، اأمًا و�صيدة ل، وخ�ص�صت ذاتي عبدًا 
لِك، اأعطيتك كل �صلطان علّي تت�صرفي بحرية تامة بج�صدي مع كافة 
اخلريات  من  عليه  اأح�صل  ما  وبكل  قواها  كافة  مع  ونف�صي  حوا�صي 
ال�صاحلة  باأعمال  والأجر  ال�صتحقاقات  ومن  واخلارجية  الباطنية 
�صواء اأكانت يف املا�صي واحلا�صر وامل�صتقبل، وا�صعًا بي يديك اإرادتي 
وحريتي ومقيدًا نف�صي خلدمتك اليوم وكل اأيام حياتي، فتنازل اأيتها 
ال�صيدة القديرة واقبلي تقدمتي هذه التامة ح�صب م�صيئتك ال�صاحلة 

ملجد اهلل الأعظم يف هذه ال�صاعة ولدى الأبدية. اآمي.

  St. Bernard of Clairvau سالة القدي�س برنارد�
 اأيتها العذراء املباركة امنحينا اأن ناأتي اإىل ابنِك بوا�صطتِك، والذي
 اأوجد فيِك نعمة وحياة وفعل اأن تكوين اأمًا للخال�س. امنحي اأن يقبلنا
 هو بوا�صطتك هذا الذي اأتى منِك. يا ليت حمبته الفيا�صة تغفر لنا
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ال�صماح عن غرورنا، ويا اأمام اهلل، اطلبي   خطايانا، ورحمته تقبلنا 
يعطينا جمدِك  نتاج  ليت  ويا  خطايانا،  تبعات  تغطي  حمبتِك   ليت 
�صفيعتنا، حماميتنا، و�صلطانتنا،  �صيدتنا  يا  ا�صتحقاق.  ُنثمر عن   اأن 
اأيتها لإبنِك،  قدمينا  ابنِك،  عند  لنا  تو�صطي  اإبنِك،  مع   �صاحلينا 
 العذراء القدي�صة بالنعمة التي ُوجدِت بها اأمام اهلل، بالختيار الذي
هو يعطينا  اأن  امنحينا  اإياها،  منحِك  التي  بالرحمة   ا�صتحققتيه، 
معك وت�صركينا  وبوؤ�صنا  �صعفنا  تاأخذي  اأن  تتعطفي  اأن    بوا�صطتِك 
 يف جمد وفرح ابنك ربنا ي�صوع امل�صيح الذي هو فوق اجلميع. الرب

 .يباركك اإىل اأبد الأبدين. اآمي

املجدلة
املجد لك يا مظهر النور، املجد هلل يف العلى، وعلى الأر�س ال�صالم، 

ويف النا�س امل�صّرة.
ن�صّبحك نباركك، ن�صجد لك نّجدك، ن�صكرك، لأجل عظيم جالل جمدك.
الرب  اأيها  الكـّل،  ال�صابـط  الآب  ال�صماوي،  الإله  امللك،  الرب  اأيهـا 

البن الوحيد، يا ي�صوع امل�صيح، ويـــا اأيها الروح القد�س.
العامل  خطيئة  رافع  يا  الآب،  ابن  يا  اهلل،  حمل  يا  الإله،  الرب  اأيها 

ارحمنا، يا رافع خطايا العامل.
تقّبل ت�صّرعنا، اأيها اجلال�س عن ميي الآب، وارحمنا. 

امل�صيح، يف جمد  ي�صوع  الرب  اأنت وحدك  قّدو�س،  اأنت وحدك  لأّنك 
اهلل الآب، اآمي.
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يف كّل يوم اأباركك، واأ�صّبح ا�صمك اإىل الأبد، واإىل اأبد الأبد.
اأّهلنا يا رب، اأن نحفط يف هذا اليوم بغري خطيئة.

مبارك اأنت يارب اإله اآبائنا، وم�صّبح وممّجد ا�صمك اإىل الأبد، اآمي.
لتكن يارب رحمتك علينا كمثل اّتكالنا عليك. 

مبارك اأنت يارب عّلمني حقوقك.
وا�صف  ارحمني،  يارب  قلت  اأنا  وجيل،  لنا يف جيل  كنت  ملجاأ  يارب 

نف�صي، لأيّن قد خطئت اإليك.
يارب اإليك جلاأت، فعّلمني اأن اأعمل ر�صاك، لأّنك اأنت هو اإلهي.

لأّن من قبلك هي عَي احلياة، وبنورك نعاين النور.
القوّي،  قّدو�ٌس  اهلل،  قّدو�ٌس  يعرفونك.  الذين  على  رحمتك  فاب�صط 

قّدو�ٌس الذي ل ميوت، ارحمنا.
املجد لالآب والبن والروح القد�س، الآن وكّل اأواٍن واإىل دهر الداهرين، 

اآمي.

يا رب علمنا اأن ن�سلي
ٌل يف اهلل، هي  تاأمُّ العقل والقلب مًعا اىل اهلل، هي  ال�صالُة هي رفُع 
النْف�ُس  للخالق، وذلك حينما تقف  ٌم مَن املخلوق  ُمقدَّ حديٌث جريٌء 
خا�صعًة اأمامه كما تكون اأمام ملٍك عظيٍم، يف ن�صياٍن كامٍل لكل ما هو 
حولها، مغت�صلًة من خطاياها بحمِلها ِنرَي ي�صوع الهيِّ وِحمله اخلفيف.
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ال�صالة هي تقدي�س النف�س، تذوٌُّق لربكاِت امل�صتقبل، وتذوٌُّق ل�صعادة 
اأر�َس  ويخ�صُب  ويروي  ُينع�ُس  الذي  ال�صماوّي  املطُر  هي  املالئكة، 
ي وينع�ُس العقل، هي فرُح الروح، ال�صريُط الذهبيُّ الذي  النف�س وينقِّ
يربُط املخلوَق باخلالق، هي �صجاعٌة ومعونٌة يف كافة امِلحن والتجارب، 
م�صباُح احلياة الذي ي�صيء الطريَق نحو ال�صماء، �صامن النجاح يف 

دُة الإميان والأمل واحلب. كلِّ املهام، كرامٌة م�صاويٌة للمالئكة، م�صدِّ

الذين  والقدي�صي  املالئكة  مع  وم�صاركة  ِع�صرٍة  حياُة  هي  ال�صالة 
اأُمُّ  انحرفْت،  التي  احلياة  اإ�صالُح  هي  العامل،  بدء  منذ  اهلل  اأر�صوا 
احلياة،  طماأنينُة  الرحمة،  لعمل  الدافعة  القوة  والدموع،  اخل�صوع 
ل  ٌة  ُملحَّ رغبٌة  الأر�صيَّة،  بالكنوز  اإزدراٌء  املوت،  مَن  اخلوف  دُة  مبدِّ
ة، اإرتقاُب الدينونة بثقٍة، وانتظاُر القيامة  تهداأ نحو الربكات ال�صماويَّ
�ٌس حلياة الدهر الآتي، هي جهٌد وعزٌم خلال�س  العامة بفرح، وتعطُّ
نفو�صنا مَن العذاب الأبدي، بحٌث ل ينقطع عن طلبة الرحمة والإحلاح 
الكفُّ عن  القدير،  الوقوف يف ح�صرة  يف طلِب عفِو احلاكم، �صرف 

تطويب النف�س وعن العطف على الذات وعن التما�س الأعذار لها.

ال�صالة هي تو�صيع القلب حلمل كافة النا�س باحلب، ُحلولية ال�صماء 
بالنف�س، ثبوٌت متباَدل يف الثالوث الكامل القدا�صة »اإليه ناأتي وعنده 

ن�صنع منزًل« )يو 14: 23(
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لتالوة م�سبحتك الوردّية ب�سكٍل جّيد
بعد البتهال اإىل الّروح القد�س، ولتالوِة �صبحتك الوردّية ب�صكل جّيد، �صع 
لهنيهة،  توّقف  الع�صرّية،  بدء  قبل   .)...( اهلل  ح�صرة  يف  لهنيهة  نف�صك 
وبح�صب املتاح لك، لكي تتفّح�س ال�صّر الذي تتفل به من خالل الع�صرّية، 
اإحدى  القدي�صة،  العذراء  و�صفاعة  ال�صّر،  هذا  بوا�صطة  دائمًا،  واطلب 
الف�صائل التي هي الأكرث تاأّلقًا يف هذا ال�صر اأو تلك التي اأنت اأكرث ما تكون 
حاجًة اإليها. ُخذ احلذر ب�صكل خا�س، من الوقوع يف خطاأين ماألوفي عادة 
ما يقع فيهما جميع الذين يتلون ال�صبحة اأو الوردّية: اخلطاأ الأول هو يف 
ملاذا  �صاألتهم  لو  اأنك  ب�صكل،  لدى تالوة م�صبحتهم،  نّية  اأّية  اعتماد  عدم 
ذهنك  يف  ليكن  هذا،  اأجل  من  اجلواب.  رّد  اأح�صنوا  ملا  �صبحتهم،  يتلون 
ف�صيلة  اأو  تطلبها،  نعمة  اإّما  ثالثة:  من  اأمٌر  وردّيتك،  تتلو  واأنت  دائمًا، 
تت�صّبه بها، اأو خطيئة ُتدّمرها. اخلطاأ الثاين الذي نرتكبه عادة يف اأثناء 
تالوة الوردّية املقّد�صة، هو اأن ل تكون لدينا نّية عند بدء تالوتها، �صوى 
الو�صول يف اأ�صرع وقت اإىل نهايتها. هذا يعود اإىل اأّننا ننظر اإىل الوردّية 
ك�صيء ُمتعب يلقي بثقله فعاًل على اأكتافنا اإذا مل نقله خا�صة عندما جنعل 
منه حالة �صمري اأو عندما نتقّبله كعقاٍب لنا اأو كاأمٍر مفرو�ٍس علينا َرغمًا 
عّنا. من املثري لل�صفقة اأن نرى كيف تتلو غالبّية النا�س �صبحتها اأو وردّيتها، 
اأّنهم يتلونها بتعّجٍل مده�س حتى اأنَّهم يبتلعون ق�صمًا من الكلمات. ل نوّد 
اأن ن�صبغ ثناًء على هذه الطريقة املثرية لل�صخرية، ونعتقد اأن ي�صوع ومرمي 
�صوف يكونان مبّجلي! بعد هذا، هل ميكن التعّجب اإذا ما كانت ال�صلوات 
الأكرث قدا�صة يف امل�صيحّية قد بقيت، تقريبًا، من دون اأية ثمرة، واأّنه بعد 

األف اأو ع�صرة اآلف وردّية م�صاّلة، لن نكون اأكرث قدا�صة؟
القدي�س لوي�س – ماري غرينيون دي مونتفور
ال�سّر الرائع لقدي�س الوردّية 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’in-
tercession 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 nom-
breux 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 pro-
messe 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 dif-
férente de ce que l’on attend. Ce peut-être un changement inat-
tendu 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 humaine-
ment 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 immo-
bilier…

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 deman-
dons-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 inten-
tion par neuvaine. De plus il est important d’être précis dans 
notre demande. Nous rappellerons cet épisode savoureux évo-
qué par des religieuses qui avaient demandé un âne à Saint Jo-
seph. Elles avaient dessiné l’animal sur une feuille et placé le 
dessin sous la statue du saint. Au bout de 9 jours, un brave fer-
mier leur apporte en cadeau... un âne! Mais surprise, il n’a pas 
de queue ! Les sœurs regardent alors leur dessin, et effective-
ment, elles avaient omis de dessiner la queue ! Donc, soyons pré-
cis 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›Esprit-
Saint, 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. Ce-
pendant, nous pouvons aussi prier à plusieurs, en couple, en fa-
mille …

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 per-
sonnelle, 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 agré-
menter 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 neu-
vaine. 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 propo-
sées 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 person-
nelle 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 véri-
table 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, no-
trepratique 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 neu-
vaine, de nous faire un petit coin prière : une bible, une croix, 
un petit bouquet de fleurs, une icône, quelques photos de famille 



94

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 tou-
jours 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 per-
dus, 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 met-
tons. 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 simpli-
cité 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.

,.
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