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حوار إلھي:الحیاة الحقیقّیة في اهللا

أؤمن .ھاُت في مضموِنْلوتأّم"الحیاة الحقیقّیة في اهللا" ُكتِبلقد قرأُت كلَّ
 تحتوي على الحواِر اإللھي للثالوِث األقدس،الكتَبھِذِه أن بحّق

ْد لم أِج.ریِدنسُّوالڤاولسیدِتنا العذراء وللمالئكِة مع البشریة من خالل 
 اإلیماِن  فيسِة للكنیَیَتعارُض مع سلطِة التعلیِم الصحیِحشیًئا ُیزعُج أو 

یعوُد بالنفِع الروحي على ُل بمحتواھا والتأّمالكتِبِذِهھقراءُة .واألخالق
.سیحي لكلِّ مالكتِبھِذِهأوصي ِب.الجمیع

، فیلیكس توّبو+24/11/2005، غولموري
جامشیدبور، الھندمطران
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األب بولس أبو رجیليمیشال حساب

2007ن، أولى، لبنــاطبعة 
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یسوع المسیح
،كُل، أنا منِزكزوُجأنا أبوك، أنا 

،كساُسك، أنا َأُرْذیك، أنا َجذَِّغأنا ُم
،، سأكوُنتْدَرمھما َأ

.ك ألجِل سأعمُل.ك شيٌءَزِوْعلن ُی
.مَدْخ، ال ُألَمُدْخ َألُتْئلقد ِج

ك وأخاك،رأَس، كَأَجْلك وَمسأكون صدیَق
.شيء كلَّسأكوُن.كك وأمَّأخَت

!معيا  حمیًمْنفقط ُك
ك،ھًا ألجِلك، تاِئا ألجِل فقیًرسأكوُن
.ك ألجِلوفي القبِرك، ألجِللیِبعلى الَص

، أبي عنك قّداَمدافُعفوق ذلك، ُأ
.كألجِل أبيّداَم ُقا وسیًطُتْحَب أْصعلى األرِض

،ّليإ بالنسبِة شيٍءأنت كلُّ
، والعضُودیُق، الَصُثِر، الواھا األُخیُّأ

؟ أكثرریُدماذا ُت
) الفما الذھبيُّ یوحّنالقّدیُس(
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المقّدمة

"ة في اهللالحیاة الحقیقّیا"ـِلةة الثالوثّیالروحانّی
ریِدنسُّوالڤام َلَقِب

1997رودس، الیونان، أّیار 

َیون كما العالم، ْحدوني َتِب":قال یسوع

.ماءالَس كما في َیوَنْحَتعي َفا َمأّم

،صاَل العالم م ِخصاُلُككوُن ِخدوني َتِب

.صالي  ِخصیرُ َتم صاُلُكِخعي َفا َمأّم

يَّ،وا فِ ُرذََّجيَّ، َتَقوا ِفْبِإ

م  یُكَدَل َلوَّ اَأل َوَألُكِنم أبًدا،ُكَتیَّطِ وا َعُلجاَھَتال َت

)20/5/1994(."مَتُكْقوني َوُحَنواْم
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ةّیروحانّیة الثالوثالھي ما
؟"لحیاة الحقیقّیة في اهللا"ـِل

أن  ھي " الحقیقّیة في اهللالحیاُةأ"، شيءلِّ َكبَلًال وَقوََّأ
ھي .ًةقیَقِف إلیھ كما ھو حَ رَُّع والَت اِهللاقاِءِلین ِلِقوَِّشَتكوَن ُمَن

ھِذِهدوِنِبَف.ة معھمیَمة وَحقیَم عالقًة خاصَّواتنا وُنَتَح َذْفأن َن
عیًدا، في ا َبیِص َقظلُُّھ وسَیْن ِمَوُنْدنا أن َنُنِكْمة ال ُییَّمیِمالَح

طیُع أن َتْسال َنٍةساَفكذا َمھ، ومن "لىھناك في الُع" ما مكاٍن
َث إلیھ دََّحَتَنو، َرُهحاِوّنا الیوم ھو أن ُن ِمُبُھُلْطما َی.بَُّھِحُن
ة یَّیاَتنا الیومِ   َحُھَلِخْدلب، وأن ُن إلى الَقلِب الَق منٍةساَطَبِب

.وسدُّ ُقُھنَّسى َأْن َنْن َأوَن لنا ُددیٍقَل َصضَ ْف َأِرِهبا ِت باْعَلُھعاِموُن

 دونَ الَةَم الَصلََّعَتھي أن َن" في اهللاُة الحقیقّیلحیاُةأ"
یُث َح ِب وفیِھبِّ مع الَرحاٍد كامٍلاتِّ حیا ِبطاع، أي أن َنانِق
ھي أن َنَتَعلََّم أن .وعكما َعلََّمنا َیس "َنْحنُ "لایاوِمعیُش َیَن

. مع اهللا إلى القلبِ  القلِبمنُنْجرَي َحدیًثا  
ة، َم داِئالٍة في َصكوَن األولى ھي أن َنُةیَِّصلَوأ

.ًما معھ داِئكوَنن َنبین أ ِتنا هللا، راِغبََّح َمرُةَمھا َثنََّأل
نا،  لوِب جیراِننا إلى ُقوِبقل من ُةبََّحالَمھِذِهُلِقَتْنَت وَس

.ةَی الثاِنُةیَِّصھي الَوھِذِهھم، وبُِّحفُن
 في أن ُةغَبنا الَرْیَد َلكوَن أن َتُبِجَی، ھذاِلْجوَأل

 أن ستطیَع، كي َنیا لھلُِّك ذواتنا ُنَسلَِّمَتنا یومیا وأن ِإراَد ِهللاُنَقدَِّم
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.ماءفي الَسَفقلوُبنا وأرواُحنا  ، أّما حیا وأقداُمنا على األرض َن
.صِلْخُب في قلٍب ُمرَغ بل َیتوَربُّ الُفال یِحسوُعَیَف

ھ وال ْیَدُد َییَِّقنا ُنا هللا، فكأنَّلِّی ُك أنُفَسنالِّْمَس ُنْمإذا َل
كوَنأن َن.یا فیھلَِّ أن ُنَجذَِّر أنُفَسنا ُكُبِجَی. فیناشیَئُتُھُل َمِمَتْكَت
، ھو َل بیسوعثََّمَتَلھ وأن َنْثكوَن ِمین في اهللا ھو أن َنِسِرَغْنُم

 عن  َثدََّحتَ ُننا أن َنِكْموال ُی.نا ریبَ  َقبَِّح وأن نُ  اهللاََبَِّحأن ُن
.سین في اهللاِرَغْن ُمكوَن أن َن دوَنِةَدْح والَوالِمالَس

وأنكوَت اِهللاَلَر َمُشْنھي أن َن" في اهللاُة الحقیقّیلحیاُةأ"
 ِهللاَرَوُصالَيِلْجَتْسھي أن َن.عروًفا َمَسقَد اَألالثالوثَ َل َعْجَن

".!ا بََّّأ"نا واحُ  أْریُھناِدُتأبینا فَ 

ةَ بََّح والَمساَن اإلْحَسماِرھي أن ُن" في اهللاُةّی الحقیقلحیاُةأ"
َبَس َحونُمحاَكُت َسِةیوَم الدینوَن":سوعقال َی.تي ُتِسرُّ اهللا اّل
".ِتُكمَمَحبَّْقیاِسِم

ِةَمَظَعِلھوًداُشكوَنھي أن َن" في اهللاُة الحقیقّیلحیاُةأ"
َ،  فاَهللا،م ِهللایاِنِھْس ِنَمْغھ َرّنإم، لعالَ  ِلقوَلَنَفھ، ِتبََّح وَميَِّعِلال
ّنا  ُكْن وِإ،حّتىو.ّطَسُھم َقْن َیْم َل،ِنْیتَ َق الصاِدِھِتَمْحَر َوِتِھبََّحَمِب

.دود ُحاللُّ ِبَظنا تَ  َلُھبَُّتَحَم َف،مفي العاَلقاًء َشَراألكَث

كَ ي، فأنا أبو ِدَلیًما یا َوِتَت َیْس َلأنَت...":ليَزبونا اَأل َأَلاق
َت ْسوَل.واكْأ َمقُّدي والَحْجَمكوتي َوَلَم َف،أوًىال َم ِبَتْسوَل
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)...(، يِتَمِلَك ِبَمَك َفُألْمدي َأَیني ِبم، ألنَّعا الَطَنا ِمروًمْحَم
 ھو ألجلِ اماألیّ ھِذِه بھ في قوُم ما َألُُّكذا َف، وِلَكُلَمْشتي َتَمْعِن

)26/2/1995(."..مالِص جیِلُكَخ

لروحِ  لِ جالَ سَح الَمني أن نْفْعَت" في اهللاُةّی الحقیقلحیاُةأ"
حاِفزَ  یوِننا و نوَر ُعّنة، فُیْصِبَح إلى َجنا روَحوَِّلَحُی ِلِسُدالُق
ةَ َة الَمَلِكیَّلزیَن واَحنا ، ِضْحَكَتنا وَفرَ ِتناَدِئفَقَة أْفَخَونا جوِدُو
 وآمیَننا إلى ،"یُدِشالَن"ذي ھو  اّلأنشوَدَتنا إلى اِهللاروِحنا، و ِل

نا وأھواِئنا واِت عن َذموَت أن َنیجُب."یُنِماَأل"ذي ھو اّلاِهللا
َألھا ْم وَیالِكنا من الَھ أرواَحلَِّص اُهللاَخ أن ُی دوَنوُلُحتي َتاّل
.ماء ِلُتَمجَِّد اهللا َسھا إلى وُیَحوَِّلًةَمْعِن

مِّنا،  ُأ للكنیسِةَءاَنَمھي أن نبقى ُأ" في اهللاُة الحقیقّیلحیاُةأ"
َم لھ دَِّقوِبنا، ونُ ُلاِق ُقممن أْع ِهللاَيّلَصأن ُنھي .وتقالیِدھا
.ا وِصیاًمماتاٍت وِإَتْضِحیاتٍ 

ھ،  اإللمِّ ُأل أبناًءَحصِبھي أن ُن" في اهللاُة الحقیقّیلحیاُةأ"
س، بل ھو َدسوَع األْقِب َیْل َقْن أبًدا عَ ُلِصَفْن ال َیُرَفَقْلُبھا الطاھِ 

. كامٍل معھفي اتحادٍ 

"َسدََّقباَن المُ ْرالُق"زوَرھي أن َن" في اهللاُة الحقیقّیلحیاُةأ"
ِس أن ُد الُق من الروِحَبُلْطغي أن َنَبْن َی.سوعكوَن مع َیوَن
َدشاِھ، وُن"سَد األقْ بانَ ْرالقُ "ُبُدْع كیف َنَملََّعَتَبنا التقوى لنَ َیَھ
 حقیقيٌّ، ما ھو دٌمقیقّي َحذاٌء، وِغقیقّي َحٌدَسھو َج ما ٍةخاَفَمِب

.حقیقّيراٌبوَش
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" یسوعقاَل ِتْیَبوا علّي وأنا أقوُدكم إلى ُئِكتَِّإ...:
وم، َیلَُّكلكم  ذاتي  ُمدَِّقھاًرا وأُ م لیًال وَنُكُرظِ َتْنَأُثْی، حَ باني ْرُق

/1/6("...ةباَدوالِعبُّلُحأ،"الُحّب" ھوُهریُد ما ُألُُّك(...)
1989(

ِةَدْح الَو من أجِلَيّلَصھي أن ُن" في اهللاُةّی الحقیقلحیاُةأ"
نا  ِدیَِّسِلرىْب الُكُةَبْغرّ الھي ھِذِهح، ألنَّصْ  الُف عیِدحیِدْووَت
ِةَدْح الَوماِر ِثَةوَر باككوَننا أن َنُنِكْمُی. المسیحسوَعَی

.د واِحٍتْو وَصٍد واِحلٍبَق مًعا ِبالِة والَصماِعِتباإلجْ 
"ع یسوقاَل ة، وأن ّبَح والَمَعواُض الَتُمُكْن ِمریُدُأ:

".مُكِتَدْحَوساًسا ِلم َأُكلوِبُقداَءاھِتلوا جَعَت

:" في اهللا الحقیقّیُةالحیاُة" شعاُرَیُكْنِل

! بالحّب الشرِّمواجھَة

ِةَرَج َشُرْذ ھو َجبَّ الُح فإنَّ-سوعنا َیُرخِبكما ُی-ألنَّھ 
ّیَة َأُةَرَجالَشِذِهَھَلِمْحذر لن َت ذلك الَجدوِنوب.لضائِ الَف
"ةَرَم أو َثٍةیَلضَف يٌِّنْبة َمریَع الَش وقلُببُّ ھو الُح الربِّقلُب.

."ّبُحعلى ال 
"جاء في الكتاب ! ھو األسوأاُنس والِل."وایُنِدال َت:

یُنِد الذي َیُھُسْف ھو َن"سَ دََّق الُمبانَ ْرالقُ "ى  ّقَلتَ ذي َی اّلساُنفاللِ 
صوموا م أن َتُكأریُد": یسوعیقولُُولذا .فدَِّج وُیُدِقَتْنوَی
"!كم أیًضافاُھِشصوَموَت

:يلَِّصنا كیف ُنُملِّلمسیح یعأ



15

:ونلُّموا كیف ُتَصمیًعا َأْن َتَتعلَّكم َجِمنُب سأطُل":سوع َیقاَل
نبُع   َتواٍتَلتاُج إلى صَ  ْحأنا أَ .موا ِبَقلِبُكلُّون، صَ لُّ عندما ُتَص

وا بسرعة، إسَتجِمعوا لُّال ُتَص.ممن َقلِبُكم ولیس من ِشفاِھُك
وا ُع، َدأنا حاضٌر.ون إليَُّرُظْنوا ِبُبطٍء، وأنتم َتلَُّأفكاَركم وَص

ة، ال الٍة ُمْسَتِمرَّكونوا في َصا أن َتوُملََّعَت.نيم َتبلُغلواِتُكَص
ة، كّال، بل َلواِصَت ساعاٍت مُ یَنِدوا ساِجُكُثْم أن َت بذلَكُدِصأْق

ة، الٍة ُمْسَتِمرَّم ُحضوري، ستكونون في َصِرُكذكَُّتفقط ِب
ھ، َأو تْفَعلوَنھ، أو قولوَن ما َتوُكلُّ.ُع نحويم سَترَتِفُكوُعقوُل

.ة إّنني ِبحاجٍة إلى الِعبادِة واألمانَ     لي، سَیكوُنِھفیرون ُتَفكِّ
.بوا فيَّغََ واْروني بال ُحدوٍدَأِحبُّ

م ُكَیَفُأَعزِّ.دُّدَرال َتوا إليَّ ِبعاَلم، ِلذا َتیُكم وُمَعزِّأنا ُمَخلُِّصُك
واِتُكم، َلوا َصجاء، ِلذا ال ُتَخفُِّفم الَرُكَحَنْممیَعكم، وَأَج
..".ِمّرةالِتكم الُمسَتَصوھا ِبكم، زیُدِحیاِتْضوَت

)16/12/1988(

" األیديِعْضَو"حوَلاٌتتوجیھ
ةَ یَّبأن عمِل"دعوتي"ھ  الثاني في كتابِ ا بولُس البابا یوحّنَبَتَك
 ما  ة األولىنیَسُسھا الَكماِرالتي كانت ُت"وضع األیدي"

لُ ِقتَ ْنذي َیسولي اّل الَرِةنیَس الكَ ِرْوَدة ِلقیقیَّ حَ زالت إشارًة
سول على   الَرھا بولُسَس وقد ماَر.القدس الروِحِةبواسَط

. تیموثاوسِهلمیِذِت
)authenticity(صحَِّة البابا إّنھ ألجلُةداَس َققوُلَی

سِ امَتلَال، ومَُّأ والتَ الِةالصَ ِبَقُیرافَ  أن ُبِج، َی" األیديوضِع"
ھُم والَفكمُةالح: وھي من اهللا ٍةرارَ َح بِ سُد الُق الروِحباِتِھ
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ُدِھْشَتْسوَی. اهللاُةخاَفى وَمقَووالَتّوُةالُقة وشورَُوالَموالَمعِرَفُة
من خالِل أّنھ َبَتذي َكاّلتوما األكویني یس دِّھ بالِقُتقداَس

 اهللا  نوِرا ِلاًسحّس اإلنساِنُح روُحُیْصبِ س، ُد الُق الروِحباِتِھ
 في   ِجُد ما َیليَن.ةّبَح الَمِيْحَو وِلةقیقیَّ  الَحِةَفِرْع الَمونوِر

:17–8:14ل ُسأعمال الرُ 
 كالَمواُلِب قَ یَنریِّ السامِ  أنَّلیَمَشفي أوَرُلُس الُرَعِمَسو"

یا   لَّال َصَصا َوّمَلفَ ا،  ویوحنََّسُرْطم ُبوا إلیھِ ُلأرَسفاهللا، 
 بعُد نزَلناكھ ما س، ألنََّد الَقوا الروحَ ناُلى َیّت َحْمُھَل

.یسوعبِّ الَروا باسِمُدمََّعھم َتإال أّن منھم،على أحٍد
."سُد الُقا الروحَ وم فناُل علیِھماُھعا أیدَیَضَوَف
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 اآلبَن ِمٌلتأّم

وا  تعاَل؛مسوا قلبيْلم أن َتُكُنِكْم وُیِةأَف بالرَ ٌءي ملأنا إلٌھ"

:وتعّلموا

.كمِت محّبذوَرزرعوا ُبإباِحفي الَص-

.كم سالِموَرذ إزرعوا ُب الظھِرِعنَد-

.كماِقَف ِوذوَر إزرعوا ُبفي المساِء-

.ماوي الَسُم لي أنا أبیُكدِّموُهكم وَقصاَدعوا َحَمبوا واْجَھ اْذثمَّ

".كم في السماءواَبم َثُتْلكم یا أوالدي ِنِتماَحَسِب": لكموأقوُل

المَ وا الَسُعَن واْصاوتعاَل!وا تعاَل":میًعام َجال أنادیُكمن الُع

 إلى  اوَیْحَتفََكاتي، عودوا إلّي َر َباوناُلَتفََ،كمنا رّب أيمع

A".داألَب Ω)18/6/1994(
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 في الصالِة لقاِءبرنامُج
"الحیاة الحقیقّیة في اهللا"

 الصالة  لقاِءنا الحقیقي فبرنامُج ھو قائُد القدَسبما أّن الروَح
. الروح المشتركین وإلحاحاِتًا لحاجاِتًیبَِّل أن یبقى ُمیجُب

22 التجمع بصمت– من القلب صلواٌت-1
22 إلى الروح القدسصالٌة-2

23 القّدوسأُهللا-3
23 الوردّیةالمسبحُة-4
68 یسوع مسبحُة-5
68 التسبیحأناشیُد-6
72شفاعةالصلواُت-7
75س المقّد من الكتاِبقراءٌة-8
75" في اهللالحقیقّیةالحیاة " من قراءٌة-9
75فاء الِشخدمُة-10
81)ترنیمة(لحّي  ا اِهللاروُح-11
28 الشفاءصلواُت-12
98) تسبیح بالیونانّیةنشیُد(اَسوْكا ُذَسوْكُذ-13
19 األقدس یسوَع لقلِبتكریٌس-14
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صلوات من القلب-1

ل  عي الكاِمنا في الَوَسُفَع أْنَض، ِلَنتْمَصنا ِبواِت َذمیِعْجَت ِبُأَدْبَن
نا،  لوِبخرى إلى قُ  ُأًةّر َمسوَعدعو َیَن. هللاِسدََّق الُمضورِ لُحِل

قَ ِلَطنْ َتّدوس، َف الُقِھنا مع روِحواحَ  أْرَدحَِّو إلیھ أن یُ طالبینَ 
.نالوِب قُ ماِق من أْعقٍَّحنا ِبالُتَص

: التالیة لواِتنا بالصَ  قاَء ِلُحتِ َتْفَنفي انسجاٍم، 

آمین. اإللھ الواحدباسم اآلب واالبن والروح القدس

 القدس إلى الروِحصالٌة-2

،ّق الَحروُحي،زَِّعالُمماوي الَسُكِلھا الَمأیُّ
حات، الصاِلكنُزوالماِلُئ الكّل، كان، َملِّ ُك فيالحاضُر

 فینا،ْنُك واْسمَُّلَھیاة، الَحراِزُقو
آمین.فوَسنا ُنُحھا الصاِل أیُّْصلِّوَخس،َن َدلِّنا من ُكْرھِّوَط

)ةأرثوذكسّیصالة (

 القّدوسلُھ اإل-3

1 إرحمنا الذي ال یموت،ّدوٌسُق،  القوّيّدوٌسُق، اهللاّدوٌسُق

) الصلیب إشارِة مع رسِم مّراٍتُتقال ثالَث(
)ة أرثوذكسّیصالٌة(

 في الكنیسة األرثوذكسیة "صلوات الَفرِضیَّةال"لى ھذه الصالة عند بدایِةْتُت۱
إذا شاَء الُمَصلِّي، وُتقال ُمَرتََّلة في " الشخصّیةالصلواِت"وأیًضا عند بدایِة

.لى منذ بدایة الكنیسةْتھذه الصالة كانت ُت.قبل قراءة الرسائل"الُقّداس"
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ة الوردّیلمسبحُةأ-4

 الصالة أثناَء أسراٍر في خمسِةُلنتأّم

أسرار الفرحــــــــثنین والسبت اإل
أسرار الّنورس ــــــــــــ میالخ

رارالحزنأس ــــــــالثالثاء والجمعة
أسرار المجدــــــــ األربعاء واألحد 

:نِلْع وُنلیِب بالَصُكِسْمُن

)لُس الُرقانوُن(قانون اإلیمان

 وبیسوَع، واألرض السماِء، خالِقریاآلِب القد،ِهللاا بأؤمُن
، القدِسالروِحِب بھ َلِبي ُح الذ،ناربِّھ الوحید، إبِن،المسیِح

،   البنطّي بیالطَس في عھِدَم العذراء، تألَّمریَم منَدِلوُو
 الثالثِ  ، وفي الیومِ جحیم إلى ال نزَلو، ُدِفَن وماَتو، َبِلُصو

جِلُسھو َی ووات، إلى السماَد، وصِع من بیِن األمواتقاَم
حیاءَ  األ یأتي لیدیَنمن حیُث س القدیر،  اآلِب اِهللایمیِنعن

.واألموات
، الجاِمَعةِةَس المقدَّبالكنیسِة، ِسُد الُق بالروِحمُنؤأ

یاةِ  الَحبد، وَس الَجِةیاَمِق الخطایا، ِبرِةِفْغَمین، ِبیِس القدِِّةَكِرَشِب
.آمین.ةاألبدیَّ

أو
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َوحَّد الُم اإلیماِنقانوُن

خالِق السماِء واألرض، كلِّ. الكّل، ضابِط واحٍدبإلٍھنؤمُن
وبَربٍّ واحٍد یسوَع المسیح، إبِن اِهللا.ما ُیرى وما ال ُیرى

 الدھور، نوٍر من نور، إلٍھ  قبَل ُكلِّ من اآلِبولوِد، الَمالوحیِد
ھُر نفُسُھ مع وخلوق، لھ الَج َم غیِرولوٍد حّق، َمحقٍّ من إلٍھ

 كلُّ شيء، ذاك الذي من أجلنا نحُن    اآلب، الذي بھ كان
َدالِصنا، نزل من السماوات، وتجسَّ البشر ومن أجِل خ

 العذراء، وُصِلَب عّنا في     من مریَم القدسِ ُمتأنًِّسا بالروحِ 
َم وُقِبَر، وقاَم في الیوِم الثالثِ   وس، وتألَّیُِّط ُبوْنَسعھِد ِبالُط

كما في الُكُتب، وصِعَد إلى السماوات، وجلَس عن یمیِن 
 واألموات، ولن جيُء أیًضا بمجٍد لیدیَن األحیاءَ    اآلب، وَی

قِ بِّ الُمحیي، الُمنبِث الَروبالروِح الُقُدِس.یكوَن لملِكِھ نھایة
 واإلبن، الناطِق   مع اآلِب لھ والُممجَِّدسجوِدالَممن اآلب، 

.ة، جامعة، رسولّیة واحدة، ُمقدََّسوبكنیسٍة.باألنبیاء 
 الخطایا، وننتظُر قیامةَ    لمغفرٍةونعترُف بمعمودّیٍة واحدٍة

.آمین.موتى، وحیاَة الدھِر اآلتي ال
)عن مجلس كنائس الشرق األوسط(قانون اإلیمان المَوحَّد 

: األولىعلى الحّبِة

"أبانا"لـ اصالُة
، لتكن  َككوُتَل َم لیأِت،َكُم اْستقّدِس، لیماواتأبانا الذي في السَ   

. على األرض كذلَك كما في السماِءَكمشیئُت
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 كما ،نار لنا ذنوَبِف واْغ. أْعِطنا الیوم  اِةی  الضروريَّ للحَ  نا َزْبُخ
 لكن َتْجربة، لنا في ِخْد وال ُت. إلینا بین ِنْذللُمُر نحن أیًضاغِفَن

ألّن لَك الُملَك والُقدرَة والمجد، إلى (.یرنا من الشّرنجِّ
.آمین)األبد،

)عن مجلس كنائس الشرق األوسط( الموّحدة  الرّبانّیُةلصالُة ا

) أكبرومحبٍةرجاٍءومن أجل إیماٍن(:الثالثاِتعلى الحّب

 علیِكلسالُمأ
ٌةَكباَر، ُمِكَع َمبُّ الَرًةعَمة ِنَئِلمَت یا مریم، یا ُم علیِكالُملَسأ

.ح المسیسوُعنا َیُدك سیِّطِن َبُةمَر َثٌةَكباَرساء وُم بین الِنأنِت
نا نحن الخطأة اآلنَ   ي ألجِللِّ اهللا، َصدَةیا قّدیسة مریم یا واِل

. آمین.ناوِت َمِةوفي ساَع
:ةنفرد الُمبحِة الُسِةعلى حب

لمجُدأ
 واآلن القدس كما كان في البدِء والروِح واإلبِن لآلِبلمجُدأ

. آمین.وعلى الدوام وإلى دھر الداھرین

یل مخائلقدیِس لصالٌة
 عّنا في ْع، داِفةماوّی الَس المالئكِة رئیُس،میخائیل أّیھا القدیُس

یطانِ  لَش اداِعن ِخنا مِ َألجَ َمْن، ُكیطان الَشنا ضدَّ راِع ِصیوِم
 یا ،وأنَت!ُه، یا رّبْرُج ُأْز:لیَنیَك ُمَتوسَِّنَتَضرَُّع إَل!ِهومكِر

،  بُّ الَرَكھا إلْیَلَكْو َأتي الَِّةبالقّو،  المجیدماوّیِة الَسمیَر الجنوِدَأ
تي   الَّ  الشّریرةِ  األرواِحلِّ ُكَع َمحیِمَجال إلى  یطانَ الَشِدطُرُأ
.آمین.فوس الُنإھالِكجِلن َأِمالعالِم في طوُفَت
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38صفحة  النور أسراُر
48صفحة  الحزن سراُرأ

60صفحة  المجد أسراُر
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حَر الَفأسراُر

البشارة -1
مریمَ  ِلُرظَھ جبرائیل یَ  لمالُكا: المقّدس الكتاِب منتأّمٌل

یسوَعُد وتِل القدِس الروحِ ِة بقّوُلحَبّنھا سَتأا ًنعِلالعذراء ُم
)38–1:26لو (.صلَِّخ الُمالمسیَح

:" في اهللالحقیقّیةالحیاة " من رسائِلٌلتأّم
ئةً ِلمَت یا ُمیا مریُم":ناْل ُق واآلُبلروُحاأنا و"...: یسوعیقوُل

، َنَفُسنا سیكوُنعنِكَأيَّ ِسرٍّ َئبَِّخ ُن، لن معِك، نحُنًةعَمِن
،  یا ُصوَرًة ِلطیَبِتنانا، مریُمِدْجَم ِليُِّق الَنعاُثنِبھا االِك، أیَُّنَفَس

 سوَفبنَ  أنا اإل  الكامِلالقلبِ ھذا، بنا في قلبِكالَم َسعطیِكُن
، ُمشَتِعل ال  اإللھيِّنابِّ ُح أتوَن:ِك قلَبنا سیكونُ ر؛ قلبُ ِصَتْنَأ
،مَع َن؛ِك روَحنا سیكوُنروُحَو(...)ِكَسْف َن ستكوُن1ُسناْفَنو
يھھِذِه(...)اا واحدً  وإّیانا روحً  ُحصِب بنا یُ ُدن یّتِح َملُُّك
)25/3/1996("..."ا كثیرً ناھامكرَّتي الَّ

:منفردة الِةعلى الحّب
...أبانا

: التالیةِرْش الَععلى الحّبات
... علیك یا مریملسالُمأ

9/24كما في لوقا حیاتنا ۱
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: واحدةًة التالیة مّر من الصلواِت صالٍةكلُُّتتلى 
...لمجدأ

ھّنم،  َجنا من نارِ  لنا خطایانا، نجِّ ْرِفْغِإ،الحبیبیا یسوُع
 تلك اّلتي ھي   وًصا النفوس، خص جمیَعالسماِء إلى ُخذو

. آمین.ك إلى رحمتِ حاجةٍ بأكثِر

م ال بُّھم وُھِحذین ُتّل األجِلصّلي  ُأ،دَیوح الَيبِّ یا ُح،یسوُعیا 
وا ُھم ُحفُیصِب،واَفْشوُیواُرھَّحّتى َیَتط،كبُّوَنِح ُیون كیَفُفعِرَی

)8/8/1993(. آمین.ّرَشُكلِّ  َعنھیَنأیًضا ُمَنزَّ
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 الزیارة -2
أمّ (ھا ألیصابات   نسیَبَت تزورُ مریُم: المقّدس من الكتابِ تأّمٌل
ت َیِق َب.ّن في الِسٌةقدَِّمَتُموھي ْتمَلتي َح اّل)عمدانالَما یوحّن
)56–1:39لو (.رُھشَأثالثِة مریم ُمّدَة معھا

:"هللاالحیاة الحقیقّیة في " من رسائِلٌلتأّم
ُطِبغَت وَیُجِھبَت سَیِك وقلُب،ُعِفرَت سَیُھلُّ ُكِكیاُنِك"...: یسوعیقوُل

 بین   َك الُمبارَ قلَبال یا َرتَ ینیِك لِ  َع عن ناُععندما سُیكَشُف الِق
ال  ذي  اّل بین القّدیسین، القلَب قداسًةكة، األكثَر المبارَ القلوِب

 ساطعة؛ شتعلًة ُما ناًر، محدود غیِربٍُّحِعَل بَتْشمثیَل لُھ، الُم
 في ، یا صدیقتي ما ھي الفضیلة، وكیفعندئٍذ، ستفھمیَن

،   "نساناإل-اهللاَ "نا اهللا،   أُتْحتولي، أصبَ  البَ  الطاھرِ قلِبال
)25/3/1996("... األنبیاء، أمَِّكِصلَِّخ ُمین أمََّروسَت

أبانا
)عشر مّرات( علیك یا مریم لسالُمأ
لمجُدأ

 الحبیبیا یسوُع
الوحید، یا ُحبَِّي یا یسوُع

 یسوع  میالُد-3
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. لحم بیَت في مدینِة یسوُعَدِلُو: المقّدس من الكتاِبتأّمٌل
)20-2:1لو(

:"في اهللالحیاة الحقیقة " رسائِلمنٌلتأّم
، قد لَك ِتِمَع الِنِةَكَلْم القلب، في َمإّني في ذلَك": یسوعیقوُل
 النعمِةُعواألرض، صاِن السماِءصانُعتيوَّ ُقُتْسماَر

ثالِ  على مِ َيیأِت، ِلٍةَمْع في ِنُھَتَمْع، وِن في سماٍءُه سماَءَلَعَج
م؛ أنا، َد ال ُألْخَمُدْخ َأل1" العجیِبِعالتواُض"یُت إلى  أت.ٍدْبَع

 صورةٍ  إلى أكمِل المنتظر، جئُت البشر، المسیَحفادي جمیِع
راح، في األتعابِ  ف واأل في األحزانِ ِةشاركللُملقلبي األقدسِ 

، في  اتي الخیان في تلقِّو، ِكوكُش الماِلِتاْحھاد، في ْشِتْسالوا
كا  شاَرَتبانا معًا   ْل َق؛بْلوالصَ میِر ْسالَتفي و، ِدْل، في الجَ  اآلالِم
)25/3/1996("...؛ فیر ْكفي الَت

أبانا
)عشر مّرات( علیك یا مریم لسالُمأ
لمجُدأ

 الحبیبیا یسوُع
الوحید، یا ُحبَِّي یا یسوُع

القّدیسة أمُّنا ۱
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 في الھیكل یسوَعمُةتقِد-4
في ھیكِل للرّب یسوَعمُةقِد َتْتمََّت: المقّدس من الكتاِبتأّمٌل

)38-2:22لو(.ا إبًنا بكًرَكْوَنُھأورشلیَم

:" في اهللالحقیقّیةالحیاة " من رسائِلٌلتأّم
 القلوبَ دَّماء َألُع من الَسُري أنُظ، إّنألیوَم": یسوعیقوُل

:ةظیَفالَن

 روحي  ى؟ إنَّتي سًدَی تضِحْتَبَھ أقول؟ ھل َذما عساَي-
اٍدَس َفن كلِّم ِمُكَررَِّحم ُألُكسي ألجِلْفَن ِبُتْیحََّض...ٌرِسنَكُم

 لُھ وال یكوَن،تي خاصَّ یكوَنْنَأُھَنمِكُی حّتى اعًب َشَرھَِّطوُأل
.الخیرفَعَل ی َأْنإٌالُطموٌح 

حوا  ِبْص وُتِةَمْع بالِنریَنبرَّ حّتى تكونوا ُم شيٍءلُِّك ِبُتْملقد ُق
ة، بیَر َكٍةَقَفَش وِبٍةثافَ َك ِب،اًعمیم َجُكُتْملَّ لقد َع؛كوتيَلَمثًة ِلَرَو

دوِدّدوس، إلى ُح الُقِةَمْع الِناكم بروِح إیَّاًددَِّج، ُمشریعتي
عطیكم تعلیماٍت فُأُملَِّع ُأ أنا الیوَم.ییرْغ َت أيِّسي دوَنْف َنكراِرَت

 عقیدًة جدیدًة بل ة؛ إّنھا لیسْتَسقدَّ الُمِةَمْك الِحفي طریِق
. علیھااالعتماَدكمُنمِكُیُثْیَحفُسھا ِبَن1 العروسِ ُةعقیَد

 الكنیسة۱
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مي  َدتي ِبْی َبُتْیَري اشَتتي؛ بما أّنْی إلى َبموَنَتْنكم َتأنتم جمیُع
م ُتفأْن...د واِحلِّ ُكمي ألجِلن َد ِمٍةطَر َق كلَّلُتَذالخاص، وبَ 

)20/1/2001("...1تي ْیَب

أبانا
)عشر مّرات( علیك یا مریم لسالُمأ
لمجُدأ

 الحبیبیسوُعیا 
الوحید، یا ُحبَِّي یا یسوُع

 یسوع في الھیكل على الطفِل العثوُر-5
 في  یسوَعدانِج َی ویوسُفمریُم: المقّدس من الكتاِبتأّمٌل

)52-2:41لو(. أیامثا عنھ ثالثَةَح أن َب بعَدالھیكِل

:" في اهللالحقیقّیةلحیاة ا" من رسائِلٌلتأّم
الَقْفِر  ھذا تاِئًھا في  َأنَت َیا َمْن ال َتزاُل!َتَعاَل": یسوعیقوُل

:وَتُقول

."ُهِإلَتَمْسُت فاِديَّ، ولِكْن َلْم َأِجْد"

 ِبال َمصَلَحٍة   ِبُحبَِّك إیَّايَ ِجْدني، یا َحبیبي، في َنَقاَوِة الَقْلب،    
في االسِتسالِم الَِّذي َأبَتغیِھ ،ِجْدِني في الَقَداَسةِ َشْخِصیَّة؛

3:6 عبر ٢
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ِجْدِني ِباسِتبداِل الَشرِّ ِبالُحّب؛    ِجْدني ِبَحفِظ َوَصایاي؛  ؛ِمْنَك
ِجْدِني في َبَساطِة الَقْلب؛ 

عَل الَخیر؛ َتَعلَّْم ِف؛عِل الَشّرُكفَّ َعْن ِفال َتْخَطْأ َبعَد الَیوم؛
َساِعِد الَمْظُلوم؛؛ِإلَتِمِس الَعدَل

َطِرْم ُفتوُرَك ِبُشعلٍة  ِلَیْضاْلَجَفاف؛ھذاالَقْفُر َوھذاِلُیھلِّْل 
َأقِلْع َعْن ُخموِلَك واسَتْبِدْلُھ ِبالَحراَرة؛ ُمتَِّقَدة؛

كاَن .ْسُت فاِديَّ َفَوَجْدُتھِإلَتَم":َتطیَع َأْن َتقولِلَتْسھذاْم ِبُكلِّ ُق
.ِبُقرِبي ُكلَّ الَوْقت، لِكْن في ُظلَمتي َلْم َأَتَمكَّْن من ُرْؤَیِتھ

َكیف َأْمَكَنِني َأْن َأكوَن أعمى إلى  !نا َتباَرَك َربُّ! هللا اْلَمجُدآِه
بادئي، ِلكي سََّك ِبَمَفَظ وَتَتمَ كُِّرَك حیَنئٍذ ِبأن َتْح سُأَذ"الَحّد؟ھذا

)8/7/1989("َتْسَتِطیَع َأْن َتْحیا

أبانا
)عشر مّرات( علیك یا مریم لسالُمأ
لمجُدأ

 الحبیبیا یسوُع
الوحیدَي ، یا ُحبِّیا یسوُع

67صفحة "ةَكِل علیك أّیتھا الَمألسالُم"الة َص ِب الفرِح أسراَرُمِتَتْخَن

 النورأسراُر
"وردیَُّة العذراِء مریم"رسولّیة الرسالَة الُأنظِر(

)16/10/2002ا بولس الثاني،  یوحّن
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 األردّن في نھِر یسوَع معمودّیُة-1
 في ُلِزْن َیسیُح الَمسوُع، َیھنا: المقّدس من الكتاِبتأّمٌل

:5ركو2(.ألجلنا"خطیئًة" الذي صاَرريُءالمیاه، ھو الَب

متى (بیب  الَحُھبَنإُھُنعِل ُی اآلِبوُت وَصُحِتَفْن َتماواُتَسأل.)21
سالةَ  الِرُھَسلِبیُ یھ ِلعلُل ینزِ ُسُد الُق، بینما الروُح)3:13-17

.لحِمالتي علیھ أن یَ 

:" في اهللالحقیقّیةلحیاة ا"رسائِل من ٌلتأّم
وٍعبْنَی؟ ِبھوا قلبي األقدَسبَِّشم أن ُتُكُنِكْمبماذا ُی": یسوعیقوُل

!یأِت إليّ ٌد، ِلَح َأَشِط َعم، فإْنَع؟ َنًةصیبَ  َخَقدائِ  الَحُلَعْجَی
ِق ْل وَأ؛ تعاَل حيٍّبُع ماٍء؛ قلبي َنْبشَر وَیُلُجالَرھذالیأِت 

(". من قلبي األقدس ُقفََّدَت التي َت1جاري  الَملَك في ِتَكِسْفَنِب
)"لحیاة الحقیقّیة في اهللا"ـ لرَش الحادي َعالعیُد،28/11/1996

: المنفردةِةعلى الحبَّ
...أبانا

: التالیةِرْش الَععلى الحّباِت
... علیك یا مریملسالُمأ

: التالیة مرًة واحدةُتتلى كلُّ صالٍة من الصلواِت

یسوُع یتكّلُم عن روِحِھ القّدوس كان ۱
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...لمجُدأ

ھّنم،  َجر لنا خطایانا، نّجنا من نارِ  غِفِإ، الحبیبیا یسوُع
 النفوس، خصوًصا تلك اّلتي ھي   وُخذ إلى السماء جمیَع

. آمین.ك إلى رحمتِ  حاجةٍ بأكثِر
صّلي ألجل اّلذین تحبُّھم وُھم ال    ، ُأالوحید ، یا ُحبَِّي یا یسوع

 فُیصبحوا ُھم ،ا حّتى َیَتطّھروا وُیْشَفو،یعرفون كیَف ُیِحبُّوَنك
)8/8/1993(.ھین َعن ُكلِّ شر؛ آمینأیًضا ُمَنزَّ

 إلى خمر في قانا الجلیل الماَءُل یحوِّیسوُع-2
ت في قانا،    َیِطْع ُأاِتأولى اآلی : المقّدس  من الكتاِبتأّمٌل
 على  ِلُس الُرلوَب ُقَحَت وَف إلى خمٍر الماَء یسوُع حوََّلحیُث

:2یو (. العذراء أولى المؤمنین   مریَمِل تدّخِلضْ َفاإلیمان، ِب
1-12(

:" في اهللالحقیقّیةلحیاة ا" من رسائِلٌلتأّم
" یتكّلماآلُب یھا في األیدي ھا، جِدِتَقعاَنِك في ُمَتِجدي راَح:

مَّ مي اُألرِّ؛ َكَرْص إلى مِ حراءِ  الصَ َرْبني عَ اْبِتَلَمھا التي حَ ذاِت
ُت ْعَنھا؟ لقد َص شأَن ُأْعلِ ْمَللماذا، أَ ھا، ِتطیَبي ِبنِ ْتَمرَّالتي َك

ذي  اّل الیوِم منُذ فإّنُھ"مس بالَشِةَفِحتَ ْل الُمِةرَألمَ ِل"َماِئَظالَع
من (...) األجیال ھا جمیُعھا فیھ روحي القّدوس، ُتَطّوُبَرَمَغ
ھِذِهكم في قانا؟  أمُّْعفََّشَت َت لھا؟ ألْمَعي لن أسَمنِّ لكم ِإقوُلَی
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ھِذِه.1ھ الیوم ُضكم ما یرفُ  روُحَمَھْفت حتى َیَیطِ ْعُأاُتآلیا
ةُ ْلَتِحفَ  الُمالمرأةُ ":ھا بعَد اآلتیةِ  األجیالِ  لُِّك ِلْتَیِطْعُأُةاآلَی
ذي  واّل، القداسةِ لَّثَِِثُم ال القّدوسِ  بروحَيُةَنیَّزَ ، الُم"مِسبالَش
)27/01/1996(". اهللا أمَِّةَلِزْن َملُّحَت َت، العالمیمُأل

أبانا
)عشر مّرات( علیك یا مریم لسالُمأ
لمجُدأ

 الحبیبیا یسوُع
الوحید، یا ُحبَِّي یا یسوُع

 إلى ھ ویدعو الخطأَةكوِتَل َم عن مجيِءُنعِل ُییسوُع-3
التوبة
یسوُعُنعِل ُیفیھا  اّلتيظاُتالِع: المقّدس من الكتاِبتأّمٌل

ُتعِلُن عن  و)1:15ر م( اهللا، تدعو إلى التوبة  ملكوِتمجيَء
-2:3مر ( ُمَتواِضَعةٍةَقِث ِبُھسوَناّلذین یلتِمكلِّ  خطایا َمْغِفَرِة

 یسوُعُیتاِبُع التي  الرحمِةِخْدمَةُنشَِّد وُت)48-7:47، یو 13
 اإلعِترافِ  رِّ من خالل ِس العالم، خاصةً   حتى نھایِةُممارَسَتھا

.ھِت إلى كنیَسُھَلَكْوالذي َأ

:"ة في اهللالحیاة الحقیقّیا"من رسائِلٌلتأّم

.َیَتَكلَُّم فقط ألولِئك الذین یرُفضون أمَّنا القّدیسة، ولّلذین ال یكرِّمونھا كفایةاُهللا ۱
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ا، حتى إلى األكثِر إلیكم جمیًعیأتي اُهللا": تتكّلمنا العذراُءأمُّ
م ُكَنعوا مسِكوا واصَنتعاَل. إلیكموَدُع فَیعودوا إلى اِهللا.ابؤًس

 معلوًما أّنھ من ْنُكَیِل.كم في قلِبُھَن مسِكُعَنْصھ كما َیفي قلِب
إنَّ. اهللا ملكوِتیعوا رؤیَةن تستِطة ل حاّر صلواٍتدوِن
ه اُهللاما یریُد:رواتذّك. الیدھ على األرض في متناوِلوَتملُك

فوا   ِرَتْع ال تخافوا بأن َتكمروا قلَبیَِّغمنكم ھو أن ُت
)23/4/1993(." اإلعترافرَّسوا ِسعیشوا وماِر.بخطایاكم 

أبانا
)عشر مّرات( علیك یا مریم لسالُمأ
لمجُدأ

 الحبیبیا یسوُع
الوحید، یا ُحبَِّي یا یسوُع

التجّلي-4
 ھو  النوِر أسراِر أعظِمْنِم: المقّدس من الكتاِبتأّمٌل

بھاُء. التقلید حسَب" طابورجبِل"على ي تمَّذ، اّل"التجّلي  "
َلُسلُر اُرأُم َی بینما اآلُب، یسوَعمن وجِھشعُّ َی اِهللاِھْجَو

روا معھ ِبیختَ روا ِلضََّحَتَیو"عوا لھَمسَی"شین بأن ِھنَدالُم
إلى حیاٍة   و القیامِةوه إلى فرِحُباِكَوُیا ِل اآلالم، وأیًضَةراَرَم
)36-9:28لو(. القدس الروِحِةَطبواِس"ّلىجَ َتَت"
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:" في اهللالحقیقّیةلحیاة ا" من رسائِلٌلتأّم
 ِلَتْسَتعیَد ي َكنیَستي، َسُأَجّل"ي التَجّل"َكَما في ": یسوعیقوُل

)20/10/90(".اَم ُعْرِسھاُكلَّ ِإْشراِق َمْجِد َشباِبھا، َأّی

 ألّنكم  كما في السماِء على األرِضمشیئتي ستكوُن"
 والحبُّ ، قرباٍن واحد  بیِتي حوَلِنستكونون واحدًا، تعبدوَن

 صالتي ُققَِّح ُأ سوَف؛كمَل داِخُلِعكم وناٌر تشَتفي قلِب
ُرذََّجَتَتم َسُكفوُسعلى األرض كما في السماء، ُنالكھنوتیََّة

ِضْی من َفًةَئ ممتِل وستكوُن،ِةَدْحفي الَوو، بِّ، في الُحفيَّ
كم الیومي  م فقط خبَزكَینعم أحّبائي، لن أعِط.روحي القّدوس

ُعَفْرذي َی، اّل"ماويَّ الَس1المنَّ ":یا في قلبي  ِفا كنًزا َخبل أیضً 
لون وََّحَت عن روحي؛ سوف َتإلى صورٍةكم  روَحُلوَِّحوُی

)19/12/90(" روحي القدوسكاِببانِس

، َوَسُأَجدُِّدُكم بالكامل َسَأْجَعُل ِمْن ُكلِّ َواِحٍد ِمْنُكم َمدیَنًة ُمِشعًَّة"
ھي الطَّریَقُة الَّتي ِبَھا ُأَھیُِّئُكم لالْقِتَراِن ِبروحي    ھِذِهإذ 
)13/05/91(".وسالُقّد

 وقداسِة صالحِ فيلقي   َخ جمیُعىّلَیَتجَ  ِلودِة الَع في طریقِ  أنا"
)21/12/92(".الحقیقة 

أبانا

یرمز إلى الروح القدس۱
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)عشر مّرات( علیك یا مریم لسالُمأ
لمجُدأ

 الحبیبیا یسوُع
الوحید، یا ُحبَِّي یا یسوُع
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اّیِتْس اإلفخاِر سرَُّسؤسِّ ُییسوُع-5
 تحت ُھَم وَدُهَدَسَجُم یقدِّمسیُحال: المقّدس  من الكتاِبتأّمٌل
،ّیة، الّتي ِرَش للبَ ُھ حبَّ إلى األبِدعلُن وُی، والخمر  الخبِزشكِل
(ھ ذبیحًة نفَسُمدَِّقُیھا، َس خالِصِلألج )13یو .

:"ة في اهللالحیاة الحقیقّیا" من رسائِلٌلتأّم
ني  بْ اَي لكم ِب ُأعِطالُصتي، والَخَمْعم ِنُكَلُرِھُأْظ": یتكّلماآلُب

.كمَركم حتى یحرِّ ھ ألجِللقد ضّحى بنفِس. المسیحیسوَع
لكيَةَسدََّقّیا المُ  ِتْسفخاِرإل اَس، أسَّإلھّیةحیاًةكوا شارَ َتوحتى َت

.ھِم وَدِهِدَس َج فياكوشاِرُتوكمَسیقدِّ
 اهللاَ لوَنناَوَتَتن، إّنما یْ یَّ عاِدبیٍذ أو َنٍزْبُخكون في شاِرأنتم ال ُت

!ل بالكاِمُھموَنفَھ وَترِّالِسھذارون في كِّ ُتَففقطم؛ لو أّنُكھفَسَن
،ھو.مُكَھلَِّؤن ُیألٌدِعسَت لكم، وھو ُميٌّرِئ َممنظوِرال غیُراُهللا

ناِت الكاِئة وجمیَعّیِك القوى المالِئمیَع َجُھُتَمَظّطى َعَخَتالذي َت
ھ َسْف َنُمدَِّقھ ُیُسْف َناُهللا!ھا الخلیقة  ِك أّیُتِف، ھو بتصرَُّق ما ُخِلوكلَّ

لَ دخُ كم حتى َتا روَحًھلَِّؤكم، ُمَتیَّوِھلم ُأ إلیكُ لكم حتى ُیعیَد
)30/6/1999(".ة األبدّیالحیاةَ 

ِلَب منھا  التي ُس1بیوتِ الفخارستّیتي في    إ  بناَءسوف ُأعیُد"
)16/10/2000(".ة مقّدَسُحصِبضوري وسُتُح

 الكنائس الربُّقصُدی۱
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أبانا
)تعشر مّرا( علیك یا مریم لسالُمأ
لمجُدأ

 الحبیبیا یسوُع
الوحید، یا ُحبَِّي یا یسوُع

67صفحة " أّیتھا الملكة علیِكألسالُم"الة َص ِبِرنو ال أسراَرُمِتَتْخَن
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 الحزنأسراُر

 في البستان یسوَع آالُم-1
 في بستان   ألمٍ ب یصّلي  یسوُع: المقّدس من الكتابِ تأّمٌل
)46-26:36متى (.مانيیَجتس

:" في اهللالحقیقّیةلحیاة ا" من رسائِلٌلتأّم
ِكَدْنِعماذا !َجْتسیمانيا یآه ": یخاطُب اآلالمیسوُع

!َھتُّك َتل واِةیاَن والخِ ،ِمَلاَأل، َوِفْو الخَ ُرْی، َغریِھِھْظُتِل
كِ ِتْم، وفي َصر الَبَشَن ِمِةجاعَ  الَشلَِّت ُكْذَخلقد َأ!َجْتسیماني 

.ھورالُدِدَبإلى َأًةَقلََّعِت آالمي ُمْیَقْبَأ

ھ؟ْنُتْعِلني عَ  ِل،ّقى َلَدیِكَبماذا َت!َجْتسیماني 

ِتھْدِك؛ لقد َشِة إَلِھیاَن على ِخِةداَسِت الَقْمِت في َصھْدَلَقد َش
.علّي

.بوءاِت َأن َتِتّمُن على الُبَیِجة، َو الساَعكاَنت قد حاَنِت
.ةطوَرْسُأُن بي، َكِمْؤًة ُتدیَدفوًسا َع ُننَّ أَ ،تيَنیا ابْ  ،ُفِرْعَأ
ثیرین َكإلى ِةَبالنِّْسِب. فقط في الماضيُتْدني ُوِجنَّ َأنُُّظَت
روَُّط والَتِنَم الَزَع َمجوٍب اآلَنٍر َمْحلٍّ عاِب سوى ِظُتْسَل
،ِضْر على اَألِدَسالَجُت ِبِجْدني ُونَّ َأكوَنِرْد ُی الَّذیَنُم ُھلیلوَنَق
مُكَنْی َب اآلَنجوٌدْوني َمنََّأو
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فُ ِرْعم، َأَفُھْو َخُفِرْعَأ.كونَیُن وما َسلُّ ما كان، والكاِئنا ُكَأ
ًدا  شاِھَجْتسیماني في  َأُكْنْمَلَأ.مَفُھْع ُضُفِرعْ م، َأذاباِتِھَع

م؟ِھِفْعلِّ ُضعلى ُك

ُف  ْلَزَع أَ ْعزَ ، َتَجْتسیماني بُّ في ّلى الحُ ما َصَدْنتي عِ َنْبِإ
:ُة الساَع قد َأَتِتْتكاَن.ًةَدِعرَت ُمیاطیُن الَشَبِتَرَھ.طاٍنْیَش

.ـبَُّد الحُ جِّ ُیَم"ـبُّالحُ "كاَن

 على  ُةَدلشاِھا، ِةیانَ  على الخِ ُةَدلشاِھ، َأَجْتسیماني  یا !آه
.ديَھ واْشُةَدھا الشاھِ ُتْنَھضي أیَّإذول، ْخالَم

 الَّذین ثیروَن َكْم َكم ُھھوذا، وَلِكْنني یَ تي، لقد خانَ َنْبِإ
َتھُ َلْب ُقوًرا أنَُّت َفْفَلَقد عَر.ھوذا َیَلَع كما َفَمْوخونوَنني الَیَی

ِةَلْبَس الُقْفى َنّقَلَتسَأ.ةَی اآلِتیاِلْج في اَألبیٍر َكٍدَد َعَنْیروُج َبَتَس
بيْلزَِّقًة َقني، ُمَمْزدَِّدًة ُحَج، ُمٍفقَُّو َتدوَن

/17("ِكفي قلبِ دعیني أستِرْح ، سُّوالڤایني یا  زَِّع
05/1987(

: المنفردةِةعلى الحّب
...أبانا

: التالیةِرْش الَععلى الحّباِت
... علیك یا مریملسالُمأ
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: مرًة واحدةُتتلى كلُّ صالٍة من الصلواِت التالیِة
...لمجُدأ

ھّنم، ر لنا خطایانا، نّجنا من ناِر جَ  غِفِإ، الحبیبیا یسوُع
 جمیَع النفوس، خصوًصا تلك اّلتي ھي    إلى السماِءوُخذ

. آمین. إلى رحمِتك بأكثِر حاجةٍ 

 أصّلي ألجل اّلذین تحبُّھم وُھم ال ،الوحیدیا ُحبَِّي ،یا یسوُع
 فُیصبحوا ُھم ، حّتى َیَتطّھروا وُیْشَفوا،یعرفون كیَف ُیِحبُّوَنك

)8/8/1993(.آمین؛ َعن ُكلِّ شٍرأیًضا ُمَنّزھیَن

نطي الُب بیالطَسحكمِة في َم یسوَعُدْل َج-2
سوَع على َیُمُكْح َیبیالطُس: المقّدس من الكتاِبتأّمٌل
 و 40-18:28؛ یو 26-27:11متى (لد لَج وُیَسلُِّمُھ ِل،وتبالَم
19:1(

:" في اهللالحقیقّیةلحیاة ا" من رسائِلٌلتأّم
اْنھالوا    َو،يََّلقوا َعبعدما َجَلدوني، َبَص":ُھ آالَمُفِصَیسوُعَی

كالٍتَوجَّھوا َر.ًشاَكْتني طائِ َر َتٍةِبَضرباٍت قاِسیَ  يسعلى رأْ 
ِئنُّ  ني َأَجَعَلْتْتني أرًضا، َوْوَقَعَأ َوينفاسَدتي، َقَطَعْت َأْعإلى ِم

َوجِّھین ِإَليَّ كلٌّ  ِلَتسِلَیِتھم، ُمَجَعلوا مّني ُلْعبًة.ِمَن الَوَجع
دي وكذلَك َتَحطََّم َجَس. َمعروٍفصَبْحُت غیَرَأ.ھكالِت َرِبَدوِرِه
أْنَھَضني ... َعلى كلِّ َجَسدي ُق الُمَمزََّلْحِميَتَدلَّ.َقْلبي
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ني، ألّنني ما ُعْدُت أْستطیُع الوقوَف على    َأَحُدُھم وَجرَّ
)9/11/1986(."ِرْجَليَّ 

أبانا
)عشر مّرات( علیك یا مریم سالُمأل
مجُدأل

 الحبیبیا یسوُع
الوحید، یا ُحبَِّي یا یسوُع
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 من الشوك بتاٍجٌللََّك ُمیسوُع-3
.سوعَی ِبزاَءْھِت االْسعوَنتاِب ُینوُدالجُ : المقّدس من الكتاٍبتأّمٌل

)12-19:1یو (

:" في اهللالحقیقّیةلحیاة ا" من رسائٍلٌلتأّم
ني إلى  ّروھم، َج َمالِبِسسوني َبعَدھا أحَدَألَب":یسوعیواصُل

موا ، َحطَّيالتـِھم، َضَربوني على َوْجھْك َرَنیداألمام، ُمَجدِّ
ْتوكاَن. یا ابَنتي،مُع َشتاِئَمھمْسُكْنت َأ.َعذَّبوني َو1ي ْنفَأ
ِة، ِمّما زاَد ِة والُسْخِرَیّیراِھ ِبَكثیٍر ِمن الَكَدوِّيصواُتُھم ُتَأ

قاُؤَك أْیَن ُھم أْصِد":سِمْعُتھم یقولون.كأَس َمراَرتي
 َكھؤالء؟  ُجَبناُءُمجَتِمعون وَمِلكُھم َمَعنا؟ ھل كلُّ الَیھوِد

إبنتي، َتوَّجوني بعدھا بإكلیٍل َمْرصوٍص    !"نُظــروا َمِلَكھم ُأ
"وكبالَش الم؟ أنَت َمِلٌك یَك السَ َلأْیَن ھْم َیھوُدَك ِلُیْلُقوا َع.
أنَت .ْبِكال َت!َحْكْضًكا؟ ِإْن ُتِقلَِّد َمِلطیُع َأَت كذلك؟ ھل تسَتأَلْس

)9/11/1986("..." ألْسَت كذلك؟ َتَصرَّف إًذا َكملكَملٌك

أبانا
)عشر مّرات( علیك یا مریم لسالُمأ
لمجُدأ

 الحبیبیا یسوُع
الوحید، یا ُحبَِّي یا یسوُع

األنفقرقوشة ۱
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ھ نحو الجلجلة صلیَبُل یحِمیسوُع-4
ًحا تحتَ  راِزًقاَھْرُم یسوُعفخرَج: المقّدس من الكتاٍبتأّمٌل
19-19:17یو (.ّمى الجلجلةَس الُمِعوِضصلیب إلى الَمالثقِل

(

: في اهللالحقیقّیةلحیاة ا" من رسائٍلٌلتأّم
ي ّنْجَليَّ بالِحباِل وَطَلبوا مِ  ْد َأْوَثقوا ِرَق َل"...:یسوعُیواصُل

إبَنتي، َلم َیُكن باسِتطاَعتي  .أْن َأسیَر إلى َمْوضِع َصلیبي
ني على األرِض ْوَرَم.ُم ِبما أّنھم قد أْوَثقوا ِرْجليَّالتقدُّ

.َعذابي كاَن ال ُیْحَتَمل.َوَجّروني ِمن َشعري َحّتى َصلیبي
.دْل الجَ ثناءَ ْت َألََّدد َت الَّتي كاَنْت قَ  يَلْحِمِقَطِعإنَسلَخْت بعُض 

ي على   َل َصلیبْحِملوني َكْي أْنَھَض وَأْجليَّ َوَركَ وا ِوثاَق ِرلَُّح
.يََّفِتَك

َك الَّذي ْو الَشنَّرى مكاَن َصلیبي َألَأْن باْسِتطاعتي أنلم َیُك
ِم الَّذي ساَل َعلى َأل َعینيَّ بالَدأسي كاَن قد َماْخَتَرَق رَ 

َحَملوا َصلیبي، َوَوَضعوُه على َكِتفيَّ وَدَفعوني َنْحَو َف.يجھَو
.الباب

!ھَب عليَّ حمُلَجذي َولیُب اّلكْم كاَن َثقیًال الَص! یا ابنتي،آه
حاَوْلُت .تقدَّْمُت ِبَحذٍر نحَو الباب، ُمَوجًَّھا بالسیاِط من َخلفي

ْرُت ُق َعیَنّي، فشعَ ذي َیحرِ ِم اّل الَدأن أرى طریقي مْن ِخاللِ 
 َتقدَّْمَن ِلیمَسحَن  ،فقة مَن الَشَنساٌء ُیناِزْعِن:ْجھيٍد َیمَسُح َوَحَأِب
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قلت .ْرُت ِبھنَّ، شَعھنَّ َیبكین وَینَتِحبَنسِمْعُت.رِّم الُمَتَوجھَيَو
"كاٍتباَرنَّ ُمُك":لھنَّ .ةیَّخطاِء الَبشرِ مي سیغِسُل كلَّ َأَد"

" قْد َأتىالِصُكنَّ، زمُن َخسَمْعَنِإَبناتي،  

َلْم أَر أيَّ َصدیٍق  . الَجماھیروھاَجِت.  َنَھْضُت ِبُصعوَبةمَُّث"
 ِمّما زاَد ِنزاعي  ،ؤاِسَینيُیُكن أحٌد ِمنھم ھنا ِلِمن َحولي؛ لْم َی

وًفا من أن َأموَت قبَل الَصلب، أَمَر الُجنوُد   وَخ.فوَقْعُت أرًضا
ھذاتي، َلم َیُكْنَنْبِإ.َل َصلیبي ن َیحِم َأعاُنھ ِسْمُمَرجًال اْس

9/11(".لبلَص لِ ينروَنِخّد، بْل كانوا َیٍةَقَفٍة، وال َشَفْأَل َرَمَع
/1986(

أبانا
)عشر مّرات( علیك یا مریم لسالُمأ
لمجُدأ

 الحبیبیا یسوُع
الوحید، یا ُحبَِّي یا یسوُع

 على الصلیب ویموُتُبصَل ُییسوُع-5
َمْو َیُتومَی َوُبذََّعَتَیُمَتَألًِّما،یسوُع: المقّدس من الكتاِبتأّمٌل

)30-19:23یو (.ةَئِیْھالَت

:" في اهللالحقیقّیةحیاة لا" من رسائِلٌلتأّم
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ϣ˴έ�ˬϞΒ˴Πϟ�ϰѧϟ·�ΎϨ˶ϟϮѧλ˴���":ًال�Ύѧϗ˶��سوُع���ѧ˴ϳ�ϲѧϬْنُی ϭ�˴ΪϨѧϋ وني على
ѧѧѧ˴ϣ�ˬν έϷϋ˵�Ύѧѧѧ˱ϳέΎϋ�ϲѧѧѧϧϮϛ˴ήΗ˴ϭ�ˬϲѧѧѧΑΎϴ˶Λ�Ϯϗ͉ΰْرѧѧѧ˴οْنًة َأل�˶έΎѧѧѧψ

.مي على األرضساَل َدد، َویدَتَفتََّحْت ِجراحي مْن جَ .میعالَج
ѧѧ˴ϗϲ˴ѧѧϟ�˴ϡ˷Ϊاْل Ψ˴ϟ�˵ΩϮϨѧѧ˵Πѧѧ˸Ϥَر الَمΟ˴ϭΰѧѧ˸Ϥَةѧѧ˴ϤϟΎΑراَرة�.�ΎѧѧϬ˷ϧϷ�ˬ˵Ϫ˵Θ˸π ѧѧ˴ϓέ

.دائيْعّیاھا َأني ِإذاَق الَّتي َأرارُةلقي الَم في َحزاُلْت ال َتكاَن

�˵δѧ˶Αَعْر�ѧ˴γ�ˬ˳Δمَّروا ِمѧѧ˸όيَّ وَبَمَص�ѧ˸όْن َثَد َأ�ѧ˴ϤϟΎΑ�ϲѧѧϧϮΘ͉Β�ϰѧѧϠϋ�˶ήϴϣΎδ
ѧѧ˴λѧѧ˴ϣ�ˬϲΒϴϠѧѧ͉τ Τ˴Ϥ˵ϟ�ϱΪδ˴ѧѧ˴Ο�ϭΩ͉Ϊَو وِب،َمѧѧ˸Σِشέ˶�ϭήϤ˷ѧѧ˴γ�˳Δ͉ϴْجϲ˷ѧѧ˴Ϡ.

!سي�ѧѧ˶ϧ�͊ϱ�ˬϢѧѧ˴ϟѧѧ˴ϋ�͊ϱϭ�˳ωΰѧѧ˸ϔ˴Ϩ˶ϟ�˳Ώάيُّ َأ˴�ˬϲѧѧΘَنْب�ϩ�ˬϲѧѧΘ!�Ύѧѧϳَنْبِإ
��˴�ϲѧϧ˴ήΠ˴˴ϫِحّب����˵α ήτΑ�ϲѧϧ˴ήϜ˴ϧ˴�ˬϲѧΎ  َيتنیَس َكيَأْبنیِھ َس الَّذي َعل ،

έ˶�ϲѧѧѧѧϗΎΑ�ϲѧѧѧѧϨ˴ϟ˴ά˴ΧΠ˴ϟ�ϲѧѧѧѧϨ˴ϛ˴ήΗ˴�ˬϲѧѧѧѧϗΎϓϭ˴�˵ϊ ϴѧѧѧѧϤѧѧѧѧ˸Σيدѧѧѧѧ˴γ�ˬ لَّموني
.ًة عذاًباَئِلمَت كاَنت ُميألْعدائي، َبَكْیُت ألّن َنْفس

ѧѧ˴λنوُدѧѧ˴ϓѧѧ˵Πϟ�˴ϊَر ϣ˴�˸Ϧѧѧ˶ϣ�ˬϲѧѧϧΎϜ.َرةΰ˶ѧѧ˸ϨΣ˵�ϲѧѧϓ�˵ϝѧѧ˸ϔكوُه َیَرѧѧ˴Ηلیبي َو�
ْرُت َظتین، َنرَِّمَوَت�έϮѧϬ.��˵Ϥϟ�͉ϲ˴Ϩϴ˴όΑ�ϯέ˴�˵ΩΎѧϛ˴�˵ΖϨѧϛْمΠϟ�˵Ζѧ˸Ϡ˵��مََّأَت

α ΎϨѧѧϟ�ϰѧѧϟ·.ѧѧ˴λ �˴έ�Ϣѧѧϟѧѧ˶Σϭ�Ύ˱ϘϳΪ�ѧѧ˴ϳ�ϮѧѧϧΎϛ�˴Ϧϳάѧѧ͉ϟ�˴ϦϴѧѧΑ�˱Ϊروَن ْسَخ
!إلھي":َیني�ѧ˶γΆُینا ِلΰѧϬ��ϲѧΑ�ϥϭ˵.����˴�Ϧѧ˶ϣ�Ύѧϣ�ѧ˴Σ��ѧ˵ϫ�˴ϥΎѧϛ�˳Ϊ˴�َی وَ ي�ѧ˷Ϩِم

.وَننيبُّكاَن َقد َتَرَكني ُكلُّ الَّذیَن ُیِح"؟ينَتلماذا َتَرْك!إلھي

�˵�ϰѧѧѧϠ˴ϋ�ϱήѧѧѧ˴ψϧ˴�˴ϊ ѧѧѧϗ˴ϭѧѧѧ͋ϣي، َنѧѧѧ˴ψْرُت ِإѧѧѧ˴ϟْیھا َوѧѧѧ˴σΎΨ˴Ηَق1َب ΎϧΎΒѧѧѧϠ:
".ھمكونیَن ُأمََّتَس. ِلَیكونوا أوالَدِك اَألِحّباَءيوالدِك َأیُأعط"

.فاَھما دون التَّلفِظ بالكالم، بل بقلبیِھمایقصُد یسوع َأنَّھما َت۱
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�˴ϥΎѧϛ�����ѧ˴ϳ�˳˯ϲѧη�͊Ϟѧϛ��ήϗ�˵ι ϼΨϟ�˴˴Βѧλ ϭ�͊ϢΘماواِترأیُت الَس.یًبا
"نیِتمیُع كانوا ھنا، صامِ  ًفا، ألجَ الٍك واقِ لَّ مَ ϛϭ�˵˶Θѧ˴ϔ˵��ْنَت بتاه یا َأ.

".بین َیَدْیَك َأستْوِدُع روحي؛ اآلن، أنا معَك

��˴ϳ�Ύѧϧسُّوالڤا.د َأْمَلْیُت َعلیِك ِقصََّة اْحِتضاري َق،  سیَح المَ سوَع ،
��Ύѧѧϳبُِّك��ϲѧѧϠΟ˴�Ϧѧѧϣ�ϪϴѧѧϠ˶ϤΣ ،)(...�ѧѧ˶Σ˵�ϲѧѧϨ˷ϧϷِإϲѧѧϠ˶ϤΣ1�ˬϲΒϴϠѧѧλِإ

)9/11/1986(".ابنتي

أبانا
)عشر مّرات( علیك یا مریم لسالُمأ
لمجُدأ

 الحبیبیا یسوُع
الوحید، یا ُحبَِّي یا یسوُع

67صفحة " علیك أّیتھا الملكةألسالُم"الة َص ِبحزِن ال أسراَرُمِتَتْخَن

23/10/1986ِل صلیِبھ كان في رسالةْم عن َح أّوُل مرٍَّة تحدََّث فیھا یسوُع1
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 المجدسراُرأ

 یسوع قیامُة-1
(ھللویا، ٌغ فاِرالقبُر:المقّدس من الكتاِبتأّمٌل )20یو !

:" في اهللالحقیقّیةلحیاة ا" من رسائِلٌلتأّم
ھا النوُرنا، أیُّ نفوِسَح ماِس یاباب،ْر اَألیا ربَّ"":صالة

 عندما َكِتیاَمِق ِبَسدََّق الُمَكَدَس َجَتْھلَّ التقدیس، لقد َأالثالثيُّ 
لقد  ا وغیَر فاٍن؛    روحانی   على األرض، جاعًال إّیاهُ  كنَت

 على  َتْرَصَت على األرض؛ واْن ما ھو عاديٌّ كلََّتْمَزَھ
 اُهللار، أنَتَش الَببَِّح لألبد؛ یا ُم1حيَ  الَوَتْدَجْوَأوالموِت

 بأماٍن، آه   ُظ الحقیقةُ َفْح ُت حیُث2ھ أعطانا عروسَ  الذييُّالحَ 
د، َسا بالجَ  یرِئَمَك ذاَتَتْلَع التقدیس، لقد جَ يُّالِث الثُ أّیھا النوُر

31("..." فیھ؛ والذي أنَت الذي فیَك، اآلَبنا اآلبَ َیِرلُت
/12/2000(

: المنفردةِةعلى الحّب
...أبانا

: التالیةِرْش الَععلى الحّباِت
... علیك یا مریملسالُمأ

:ُتتلى كلُّ صالٍة من الصلواِت التالیة مرًة واحدة
...لمجُدأ

 الكتاب المقّدس۱
 الكنیسة٢
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ھّنم، ر لنا خطایانا، نّجنا من ناِر جَ  ِفْغِإ،حبیب الیا یسوُع
 جمیَع النفوس، خصوًصا تلك اّلتي ھي   وُخذ إلى السماِء

. آمین. إلى رحمِتك بأكثِر حاجةٍ 

، أصّلي ألجل اّلذین تحبُّھم وُھم ال    الوحید یا ُحبَِّي ، یا یسوُع
وا ُھم ُح فُیصِب،وا وُیْشَفواُرَتطھَّ حّتى َی،یعرفون كیَف ُیِحبُّوَنك

)8/8/1993(.؛ آمینّرین َعن ُكلِّ َشِھأیًضا ُمَنزَّ

 المسیح إلى السماء صعوُد-2
24:44لو( إلى اآلبیعوُدیسوُع: المقّدس من الكتاِبتأّمٌل

-53(

:" في اهللالحقیقّیةلحیاة ا" من رسائِلٌلتأّم
َأنا  و  ھ ماُكلِّي َوِفیًَّة لي َوُتوقي ِإَلىِإْبَق": یسوعیقوُل

أنِت بارِتشاِفِك كلَّ ما ھو الشي كلَّ ما . َأْنِت ھو ُكلَّ ماَوَیْمُحِل
الِم َوِللُحبِّ   لَسَصلِّي الْرِتداِد النُُّفوس، َصلِّي لِ   أناھو 

ُحبٌّ ال َیْسَتطیُع َأيُّ ھو ُحبِّي الُمَتناٍه، َتَذكَّري،.وِلْلَوْحَدة
ي   ِفتَتْلِإ.ُأباِرُكِك َتماًماِإْنساٍن َعَلى اَألْرِض َأْن َیْفَھمُھ

)20/7/1990("َنْحوي َوباِركیني 

أبانا
)عشر مّرات( علیك یا مریم لسالُمأ
لمجُدأ
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 الحبیبیا یسوُع
الوحید، یا ُحبَِّي یا یسوُع

 العنصرة-3
الروَح القدس إلى ُلرِس ُیسوُعَی: المقّدس من الكتاِبتأّمٌل

)41-2:1أع(.ِهتالمیِذ

:" في اهللالحقیقّیةلحیاة ا" من رسائِلٌلّمتأ
 أقواًال لكم  باستمراٍرَلَسْرروحي القّدوس َأ": اآلبیقوُل

 من ُرِطْقذي َی اّلِلَسى من الَع حّت،لَسى من الَعا أشھجمیًع

تي؛ لقد لیَق َخلَّنًا ُك داِھلَّھ ُك الكوَنُرطَِّع ُأد؛ لقد كنُتْھالَش

َفغِرّني وَی ِمرََّبَقَت، أن َی إلّيَفرَُّع الَتراَد َأْن َملُِّك ِلُتَسَمْح

ھُ ُبْل وَقًةتاحَ ْر ُمُھُسْفقى َنْبتَ  إلیھا لِ تاجُ ْح التي یَ  َمَعمن فمي الِن

...تيریَعى َشَلّي وَعَل َعاًمعََّطُم

رُ ْیة، غَ یَّرُِّح َوًةذا راحَ َكٍس َھْف َنيَّ َأَيِطْع أن ُیُھُنمِكن ُیَم

القدُّوِسم في اِهللاُكَسْف َنَعرَف أن َیُھُنِكمس؟ من ُیروحي القّدو

)7/8/2002("؟ فْص الوَ ِقفاِئ الْ َيّب ُحِلنازُ َتساني وَ ْح ِإُرْیَغ

أبانا
)عشر مّرات( علیك یا مریم لسالُمأ
لمجُدأ

 الحبیبیا یسوُع
الوحید، یا ُحبَِّي یا یسوُع
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لى السماء إكِةباَرلُم االعذراِءمریَمنتقاُلإ-4
موُتال َن:رَّ الِسھذاعوا سَموْا": المقّدس من الكتاِبّمٌلتأ

)57-15:51 كور1(".ُكلُّناَغیَُّرَت َنْل َبُكلُّنا

:" في اهللالحقیقّیةلحیاة ا" من رسائِلٌلتأّم
َأْرَغُب ِمْن  .إّن َقلَب ُأّمي الطَّاِھَر ُمّتِحٌد ِبَقلبي   ":سوع َییقوُل

تي،  ُبَنیَّ یا .رریَم الَّذي َیْستِحقُّھ َقلُبھا الطاھِ ْك التٍَّد ِمْنُكُم واِحُكلِّ
رَّاِء ِك ِمن َج َمْكُسّواِن بالَشْویَّْینِ ِھَلَبْینا اإلِ ْلْین، َكیف أنَّ قَ َأَتَر

ُة موَعَمْجھكذا ھي .مِھِة ُحبِّ وِقلَّناُجحوِد الَبشِر وَتحقیِرِھْم ل 
مَخطایاھُ 

 في  ْرَغُبَأِإّني . ُأِحبُّھا وأْحَتِرُمھاھَو الكِلمُةاّلذي ، أنا سُّوالڤا
 ُتَكرِّموھا كما أنا ُأَكرُِّمھا، أْرَغب في   ن ُأّمي وأْنبوا ِمأْن َتتَقرَّ 
َة  یَِّد ُتَصّلوا الَورْ َغُب في أْنْرریِمھا، َأْكٍة ِلَتَبْك ُكلُّ ُرَوأْن َتْجُث

وا َعن َخطایاُكم ُأریُدُكم أن ُتَعوِّض.َةوأْن ُتِحّبوا ُأمَُّكم الِقّدیَس
)25/1/1988("لوھا أن ُتعلَِّمُكمَأوَتْس

أبانا
)عشر مّرات( علیك یا مریم لسالُمأ
لمجُدأ

 الحبیبیا یسوُع
الوحید، یا ُحبَِّي یا یسوُع

 في السماءكِةباَر الُم العذراِء مریَمویُجْت َت-5
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 في   ُرَھْظھا َتلِّ ُكِمَم اُألِم حاِكُةَدواِل: المقّدس  من الكتاِبتأّمٌل
(ًباَكْو َكَرَش َعْيَنْثاِن تاًجا ِمًةَس، الِبماواتَسال 17-12:1رؤ .
(

:" في اهللالحقیقّیةلحیاة ا" من رسائِلٌلتأّم
بَُّحكم، اَألي وأمُّمِّھا ُأماء، إنَّ الَسُةَكِلھا َمإنَّ"...: یسوعیقوُل

ھا، ماِلَك ِبٌةریَدجدي، َفَم َكٌةعَِّشماء، ُمالَسَكٌةساء، جمیَل الِنبیَن
ي  َتَن اْثِن ِمھا تاٌج التي على رأِس روحي، ھي المرأُةعیُمھا َنإنَّ
.لّيَز نوري اَألكاُسِعدي، واْنْج َماُةَنھا َق، إنًَّةَمْج َنَةَرْشَع

.ًةَعِمَتْج ُمراِجْب اَألمیَع َجُفِسھا في بالطي یْكجوُد التي ُويھ

ذي عاَش، واّلِدسَِّجَتلُما، ِةَمِلَكْل، َأقیقيّ  الحَ وِر الُناُةَنھا َقإنَّ
)11/11/1993(".مُكَنْیَب

ْلي َبِقالِئَخي َوِتَكالِئ َم علىٍةَكِلَمھا فقط َكْنیَِّع، لم ُأْرُظْنُأ"
)25/3/1996(".يِشْر َعوَنُكَتھا ِلُتْنیََّع

أبانا
)عشر مّرات( علیك یا مریم لسالُمأ

جُدألم
 الحبیبیا یسوُع
الوحید، یا ُحبَِّي یا یسوُع

 الوردّیة المسبحِةصالِةختاُم
SALVE"– علیك أّیتھا الملكُةالُملَسأ REGINA"
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 یا    علیِكالُملَسَأ والرأفة،  الرحمةِ مُّ ُأكُةِلتھا المَ  أّی علیِكالُمَسأل
 أوالدَ  نحن المنفّیینَ  ُخصُر َنإلیكِ .ناَءنا ورجا َتذَّنا وَلحیاتَ 

الوادي ھذاحین وباكین في   ناِئ نحوِكُعنتضرَّو؛حّواَء
.وادي الدموع

،  نحونا ؤوِف الَرِكنظِرفي ِبِطوانَع،ناغي إلینا یا شفیعتَ  ْصفَأ
یا .كةك المبارَ  بطِنَةر ثمسوَعنفى َیالَمھذانا بعد یروَأ

. الحلوة اللذیذة  البتوُل یا مریُم، یا رؤوفة،شفوقة

 مواعیدَ سة، لكي نستحقَّیقّد الاِهللانا، یا والدَة   صّلي ألجلِ 
آمین.لمسیحا

) كاثولیكّیة صالٌة الوردیُةالمسبحُة(
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سوعی  مسبحة -5

.ئي أنا الخاِطِنْمرَح، ِإّي الَح اِهللاُنسیح، اْب الَمسوُع َیيّبَر

( مّراٍتشَر َععاُدُت( )121أنظر أیًضا صفحة )

، ۱ةَحالمسَبھِذِهٌدَح أَ َيِلإذا ما تلى أقوُل َلُكم ":سوع َیقاَل
م معي، ُكالَمصنعوا َس ِإ؛تي رحَمیِھّجَن وُتماُء الَستنَفِتح لھ

سوُع أیُّھا الربُّ یَ ': یوملوني كلََّأْسم معي، ِإُكالَمصنعوا َسِإ
18/1("'المسیح، یا ابَن اِهللا الحّي، ِإرَحمني أنا الخاِطئ        

/1990(

 التسبیحشیُدأنا-6

.ناَصلَِّخ ُم اَهللاشاكریَن، وحیَنبَِّسین ُمَتَن أو اْثًة ترنیَمُدنِشُن

بَّ الَروارُكْشُأ-ِإْفَرحوا 

)ُتعاد(روا  وَأقوُل ُأشُكاًمبَّ داِئروا الَرُأشُك

)ُتعاد(رواوَأقوُل ُأشُك،روا ُأشُك،رواُأشُك

)ُتعاد( وَأقوُل إفَرحوا اًم داِئبِّالَرحوا ِبفَرِإ

)ُتعاد(ِإفَرحوا، ِإفَرحوا، وَأقوُل إفَرحوا 
)ةنكلیكانّیأترنیمة (

ة المسبحة األرثوذكسّی1
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Christos! قام مسیُحَأل Annesti

،الموت ِب الموَتَئِطَوَو،موات من بین اَأل قاَمسیُحلَمأ
!بور في الُقذیَنلَِّلیاَة الَحَبَھَوَو

) مّراٍتالَث َثعاُدُت(
)ةترنیمة أرثوذكسّی(

ح، في   ْصباَح أحِد الفُ  َصالكنیسِةأماَم َمدخِل  ل تََّر ُیُدالنشیھذا
16بعَد قراءِة إنجیِل القیامِة بحسب مرقس  ،"مةْجالَھرتبِة "
ا إلى     أیًضْرُظْنُأ."قد قاَم، لیَس ھو َھُھنا":، الذي ُیعِلُن1-8:

:"ة في اهللاقیقیَّیاة الَحالَح" التالي من رسائِل  المقطِع

 شيٍءلِّا في ُكًیا، ساِمًما قاِئسیًحنوا َمِلْعَأ..".: یسوعیقوُل
جاءِ م بالَرُكَركَِّذُیم ِلُكاِمیَّتي في َأْأھ َینَّمیع، وَأ الَجَقْوَفَو

 وبینكم ماٍن َزلِّا في ُكًرا، حاضِ  ًما قاِئًحیسنوا َمِلْع؛ َأ1دْعوبالَو
 من ا أكثَرًردََّق وُمِمَعالِنا ِبیِنا، َغًما قاِئسیًحم؛ َما فیُك أیًضولكْن
)9/9/1997("...روش،الُع وةَجلِ اوالَص

Baruch ha Shem -ب ُم الَرْس اٌكباَرُم

)ُتعاد(!ّبُم الَرْس ُاٌكباَرُم

قول ني َیُكلُّ ما في باِط
!ّبُم الَرْسبارٌك اُم

 القدس الروِح بواسطِة الكنیسِةتجّدِد۱
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Baruch ha Shem Adonai! (repeat)

Blessed be the Name of the Lord!
Baruch ha Shem Adonai!

Baruch ha Shem Yahweh (repeat)

Blessed be the Name of the Lord!
Baruch ha Shem Yahweh!

Baruch ha Shem El Shaddai! (repeat)

Baruch ha Shem El Elyon! (repeat)

Baruch ha Shem Elohim! (repeat)

Baruch ha Shem Yeshuah! (repeat)

Blessed be the Name of the Lord!
Baruch ha Shem Yeshuah!
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©Word Music-Copy Care (PO Box 27, Hailsham, BN27 3EF)
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 الشفاعةصلواُت-7

ة  بَِّح الُمِھِتطافَ َل الذي ِبنا إلى اهللاِ عاتِ نا وتضرُّ صواَت َأرفُعَن
:ةّی كلِّ ِن ُنجیُب بعَد.ھ مشیئِتسِب بحجیُبا وُی دائًمیستمُع

".ناالَت َصْعِمَتْسابِّیا َر"

:ةفاَع الَشلواِت على َصلٌةمِثَأ

."ةَرْفَو ِبْمُك َلوَنُكَت َواٌةَی َحْمُك َلوَنُكَت ِلُتْئِج": یسوعقاَل
یاةُ ذي ھو الَح اّلسوَع إلى َیعوِب الُشمیُع َجَيأتِ ِلُنَصلِّ لكي َت

. في اهللاُةّیقیق الَح
."الَتناسَتِمْع َصابِّیا َر"

یاةِ  الَح نوُرُھ َلي َیُكْننْعَبْت َیْنَم، م العاَلأنا نوُر":سوع َیقاَل
رینَ ْنَكِس الُمِلْج َأْنُنَصلِّ مِ  ِل".ابًدأالِم في الَظسیَرولن َی

ذي  اّلسوَععوا َیَبْت كي َیالِم في الَظرینَ الساِئ َووحینَ رْجَمالَو
. في اهللاُةیَّقیق  الَحیاُةھو الَح
".ناالَت َصْعِمسَتابِّیا َر"

دراوَس بینما كانا َیْصطاداِنْن وَأعاَنْمِس ِلسوُع َیقاَل
"!ر َشَبياَدّیما َصُلُكْجَع أَسْوَفَوعاني  َبْتإِ ،ایعاَلَت":ماكْساَأل

 اإلكلیروس ساِئِررك، َوطریَ  البابا، والبَ ِلُنَصلِّ من أجِل
 في  ُةقیقیَّ  الحَ یاُةذي ھو الَح اّلسوَععوا َیَبْتین كي َیَكرَّسوالُم
.اهللا

".ناالَت َصْعِمسَتابِّیا َر"
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ذین ما   اّلَكِئوَل ُأِلْجِلُنَصلِّ من َأ".ةیاَمنا ھو الِقأ":سوعقال َی
ًضا وَیقوموا ْی َأْمرَّروا ُھَحَتَیسوع، كي  َیْن َععیدیَنزالوا َب

. في اهللاًةقیقیَّ  َحاًةی وا َحَیْحَیَف
".ناالَت َصْعِمسَتابِّیا َر"

ظمى،   الُع اِهللارحمِة ِل وتمجیٍدكٍرُش ِبِعضرُّ  الَتھي صلواِتْنُن
:ِة التالیة رنیمَ روِح الَتِبي فنصلّ 

 تسبیحصالُة

،عالي في اَأل ِهللالمجُدَأ
 روحيَعَفذي َر لھ ھو الَّلمجُدَأ

رض،اَألھذهطِنمن َب
قدیِس الَتيِّالِث الُثلنوِر ِللمجُدَأ

. شيء كان كلُِّھِتذي بقوَّالَّ

ر،َھذي ال ُیْق الَّ ِهللالمجُدَأ
.ھاِنلطُس ِبُنال ُیقاَر

موُتن ال َیَم ِللمجُدَأ
.لود الُخُدِج َنفیِھذي الَّ

داسة، الَقيُّلِّھا الُكیُّ َأِلَیرَفْعنا َنَفُسَك
ك،مجِد ِل صاٍفلٍَّجَتي ھو ذالَّ

ّیانا فيا ِإُمَجدًِّدنا، ِیْحَأ
.دٍد ُمَمجٍَّد واِحَسَج

.آمین
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)10/11/1995(سُّوالڤا

 المقّدسمن الكتاِبقراءٌة-8

:ھِتَمِل َكنا بواسطةِ َملَِّعنا أن ُیینَ  فیما َب الحاضِر من یسوَعطلُبَن
واسطِةالصالة، وبِ الِل ِخمننا َد أن ُیرشِ ،سدََّقالِكتاِب الُم

 أن ُبَغْرس َی المقدَّتاِب من الِكٍع إلى مقَط،وس القدُِّھروِح
ًة قصیَرًةَكشاَر أو ُماًت صاِم َتَأمًُّالُحِرَتْقَنَب اِإللھام، َسَح.هَأقَرَن

.ّص معاني الَنحوَل

"ة في اهللالحیاة الحقیقّی" من قراءٌة-9

سأُل وَی"ة في اهللالحیاة الحقیقّی"ِلساِئ َرتاَبم ِكُھُد َأحَ ُذیأُخ
،  َأَرقْ ا أن َنریِدن  ُیُثْی َحَحَتْفنَ نا ِلَدرِش ُیْن َأالِة بالَصسوَعَی
.ھْیَل ِإَعِمَتْسَنَف

 الشفاءدمُةِخ-10

ة الحیاة الحقیقّی"الِة َص لقاَءَمخُت أن َنُنِكْمُی، ِفْرَحَسَب الَظ
اللِ  من ِخَسُد الُق الروَحَيِعْدَتْسَن الشفاء، َفِةَمْدِخِب"في اهللا

 تالوُةُنِكْمُی.ت صاِمٍلمَُّأ في َتمیُع والَجالٍة أو َصٍةشوَدْنُأ
:ةَی التالِ  لواِتإحدى الَص

 القدس للروِحصلواٌت

الةَ  الصَ ِسُد القُ راًرا إلى الروحِ  وا ِملَُّص":یقوُل یسوع
:التالیة 

،ُسُد الُقھا الروُحیُّ َأتعاَل
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فاعِة َش ُقوَِّةالِل من ِخاَلعت
ِراِھ الط مریَمقلِب

.ةَبیب الَحَكوِسُرَع
.آمین

. علیكملُِّح وَیُعِرْس سوف ُیَسوّد روحي الُق،الصالةھِذِهِب
علیكموِسّد روحي الُقُضْی َفلَِّحَیوا ِلّلَص

")26/10/1989(

؛ّدوس الُقَكروِح ِبانْرُمْغّب ُأیا َر
ّدوس، الُقَكروِح ِباْمألني َوعاَل َت

،كاًنا فيَّ َموُُّدَعالَدِج ال َیْي َك
ماِق روحي،ْع في َأرُِّقَتْسَیوَسدُّ الُق روَحَكْلَعْج ِإ

یراِتھا بالَخقوَدھا وَیَیِوْرَی ِل
.العالمھذا التي لیست من 

. اهللاھوٌكباَر ُم
)3/5/1991(سُّوالڤا

لِّ َصُنِل":سوعیقوُل َی

،ُسُد الُقھا الروُحیَُّأ"
نا،َددُِّتَجِلُحلَّ علینا

.كبُِّحِبنا فوَسُنْأل ْمِإ
.المالَسنا امَنْح َوة،ُنفوِسنا الُمضطِرَب في ْحِرَتْسِإ
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َكناَحْیَجفي ِظلِّ ْجَعْلناِإ
.رٍّ َش ُكلِّْناْحِمَنا ِم َو

،َكنوِرلى ِإنا ُقْد، َوعیَنواِضَتنا ُمْلَعْجِإ
."آمین.ھامَِّمَتُن َفباِتَكَغَركي َنْستِطیَع أن ُنْبِصَر

)26/3/1988(

، إلینا، یا َربِّ، تعاَلتعاَل
وِس َكثِّْر َخْتَم ُحبِّ روِحَك الُقّدَو

.على ِجباِھنا، َخْتَم َوْعِدَك
.َأهللاَقْلًبا َنِقیا ُأْخُلْق فینا، یا 

َأْعَلُم َأنََّك َعَلى َعَتَبِة ُكلِّ َنْفٍس، 
 َجواَبھا، ُمْنَتِظًرا

. إلى أن َتَریا باَبھا َیْنَفِتحوقاِنُتوعیناَك َت
ي، ، َرّبُكروُمَك ُتْزِھُر اآلَن

َوَعّما َقریٍب َسُتْثِمُر ِثماًرا َكاِفَیًة
. ِلُتْطِعَم ُكلَّ َصْحراء

 األمواُت إلى الحیاِة عوُدال َی
.بْذ ِلُتقیَمھم ِبطیِبَك الَعْمما لم َتُھبَّ فیِھ

 ُحبَِّك، ِبَحقِّ
.إلى الَحیاةھذِهَفْلَتُعْد َأْرُض اَألشباِح 

)23/5/1990(سُّوالڤا



64

قِّ القّدوس،یا روَح الَح"
َدناُحلَّ علینا وُكْن ُمرِش
.ورفیَقنا القّدوس

یا روَح الُحبِّ القّدوس،
ُحلَّ علینا وعلِّْمنا

. الحقیقّيأن نكوَن في ُحبِّ اِهللا
َذكِّْرنا بالَمعِرَفِة الحقیقیَّة،

تيتلَك المعرفِة اّل
كان اآلُب قد أعطاھا لنا،

.ناھا بسبِب خطایاناْدَقوِإنَّما َف
یا روَح السالِم القّدوس،

الَمَك،ْعِطنا َسَأ
.َیھَسالًما ال یستطیُع العالُم أن ُیعِط

ا جمیًعاْجَعْل ِمّنِإ
آِنَیَة نوٍر

صاِنعي َسالٍم"و
الم،عَمُل ألجِل الَسعندما َنى حّت

ر أن َنزرَع ُبزوًراَنقِد
)18:3یع (."ُتثِمُر ِثماَر القداَسة

".آمین
)6/1/1991(سُّوالڤا
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)ترنیمة( الحّي  اِهللا روُح-11

.نيْددَِّجویا روَح اِهللا الحّي، ُحلَّ علّي  
.وَجدِّْدنيّي، ُحلَّ علّي  یا روَح اِهللا الح

.ْلني، واْمألني واْسَتْعِمْلنيواْجِبَني، َذوِّْب
.وَجدِّْدنيّي، ُحلَّ علّي  یا روَح اِهللا الَح

"المّرة الثانیة "المّرة الثالثة"علینا: "ى الجمیععل:



66

 الشفاء صلواُت-12

صالُة َتوَبٍة َوَتْسلیم

"بُّ الَرقاَل : ِبھِذه الَكِلماتَرتي َحْضيفتوبواٍلَی:

أیُّھا الربُّ، لقِد احََْتَمْلَتني ِبَخطایاي ُكلَّ ھِذه الِسنین،
َلِكْن َرْغمََ ذِلك َأْشَفْقَت علّي؛

ُكْنُت تاِئًھا في ُكلِّ اِتجاه، أّما اآلَن َفَلْن ُأْخِطىَء بعد؛
لقد َأَسْأُت إلیَك وُكنُت َغْیَر عاِدٍل؛ َلْن أكوَن ھكذا بعد؛

سي؛ْف الذي ُیَلطُِّخ َنَة، وأنُبُذ الَشیطان، وأنُبُذ اإلْثَمْنُبُذ الخطیئَأ
َحرِّْر روحي ِمْن ُكلِّ ما ھو ُمعاِكٌس ِلَقداَسِتَك؛

أرجوَك، َربِّ، أن ُتْنِقَذني ِمْن ُكلِّ َشّر؛
تعاَل یا یسوُع اآلن، تعاَل اآلن واسُكْن في قلبي؛

أسَتریَح فیك،ساِمْحني یا رّب واْسَمْح لي أن 
 َفَأنَت ِسْتِري وُمَخلِّصي ونوري وفیَك أِثُق؛

ُمْنُذ اآلن َسُأَباِرُكَك یا ربُّ في ُكلِّ حین؛

،ناَم اآلِلَھِة اُألْخرى واألْصَجمیَعأرُفُض الشرَّ و
 اآلِلھِةَجمیِعِجدا على َفْوَق العالم، ُمَتعاٍللىألْعافأنَت ھو 

األخرى؛



67

،، َنجِِّني ِمن اَألْسِرلَقِویَّة، َنجِِّني ِمَن الَمَرِضبواسطة َیِدَك ا
ْم َعُدوِّي ألَشْیطان؛ واھُزَنجِِّني ِمَن الُصعوباِت

!تعاَل َسریًعا ِلَنْجَدتي آه یا ُمَخلِّصي

."آمین
)13/11/2006(

تحرُّر وال الشفاِء لطلِبصالٌة

،اًكباَرُمُمَك ِلَیُكِن اْس"
! صالتيُعَمْس أنت یا من َی! آه

ي،رّب أنت ٌكباَر ُم
فرة، من الُحناَت أرواَحْعَف یا من َر

نامُُّضتي َت الََّك رأفُتٌةَكباَر ُم
.نارَِّرَحنا وُتَیجَِّنُت ِلَك إلى قلِب
نا، خالُص أنَتمَّأللُھ

.نایاُت وَحُرْؤَیُتنانا، راُؤ َث أنَت
نا أرواَحُنِتن تْف یا َم أنَت

ضوِرَك،ُح ِبلَّ یوٍم ُكنا قلوَبُجِھْب وُت
.من ُحضوِرَكْغَتِننا َنْع َد

ك،ِماْسِب َو المسیُح یسوُعای منَكنطلُب
.ُمسامحةالَحرو وَةقاَمسِت واالالَم الَس
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ِمك،اْسِب َو المسیُح، یا یسوُع إلیَكُل  نتوسَّ
.نانا ورذائِل من آثاِم الحبیب یا رّبَيناشفَی أن َت

وس، القّدَك روِحِةوَُّق ِبنا یا ربِّ إشِف
،ّر َشلَّ ُك ناِزًعاًیانا روِح إشِف

.ناِدیدْجنا بَتِیْحَأ وُس القُدھا الروُحیُّنا َأْشِعْن َأ
َكاسِم المسیح ِب یا یسوُع

 الروِح أمراِضلَّ ُكَيشِفَتِل إلیَكُل نتوسَّ
.نانفوَسقِلُق ما ُیلَّ وُكالجسِدأمراِض  و

ك؛ مجَدُحبٍِّئَدِتنا ُتْعِلُن اآلن وِبْفیاِف َأْل جمیَع َأْلَعْج  ِإ
. لنا واستجْبِةفأالرالكثیُر ھا الربُّنا أیُّ صالَتتمْع إس

"  آمین
) الھند،1998كانون الثاني (سُّوالڤا

عْب الَسمواھِب ال من أجِل القدِسلروِح لواٌتصل

یاة،  الَحنبوُع َیبُّھا الَرأیُّ
يُِّھالَبُس المقدَُّلَمھا الَعأیُّ

سة،یذي ھو الكني اّل السّر المسیِحِدَسَج ِل
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،بواِھالمَيعِطوُمیاَء نفوِسنا  یا ِض
،ّيِوَن الَب السرَِّفكاِشیا 

ھا بعطایاك،َیِنْغُتفسكینَةنا الَمَح روْرُز
.رأفِتك وبطیَبِتَكحوََّلت وَن

ِع الَسْبَك بمواھِبناَرمغَتأن  إلیك ُع ونتضرََّكنسأُل
. الُمَتَوھَِّجةَكناِرِبنا قلُبشتِعَلیَف

آمین

)17/8/1997 صالة إجتماُعلوزاْن(سُّوالڤا
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 اآلبالِطإّن بیتي في َب
. القداسةيِّالِث الُثِھ جاللِتھاِء في َبُجوروحي تبتِھ

 روحي،ُك تتحرَّفیَك
.ةاثَقابُع و وتت

،زلّي اَألھا اآلُبیُّ َأفیَك
. عن الحّقوتبحُث، يغبتتو روحي، غرُق َت

 السماوي،ھا اآلُبني أیُّْمحُرال َت
،ِعْب الَسَك روِحمواھِبمن 

 طریقيیَئِضُت، ِل إلّيالھ بل أرِس
 روحي،نیَرُت و

.ةلوَھ اُألِةیَّالِث الُثَك في قداسِتمَِّحسَت فَأ

)9/1/1996(سُّوالڤا
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یاة الَحُب واِھ،ُسُد الُقلروُحأ

الثيُّ  ُثالھا الروُحأیُّ، الحیاةُب واِھ،ُس القُدھا الروحُ أیُّ"
 اهللاَ َفِرْعَنَفبُِّحال  أیًضا في    نحُنَوُمْننا أن نَ ْحَنْمِإ،القداسة

عن موَتنا أن َنْحَنْمِإ، التقوىیا روَح؛ھملكوِت ِبفوَزَنَو
، وُفُتوِرنا، عِن اسِتغراِقنا في  ناِبزَُّحَتن عموَتَننا َوِئباِدَم

.نااِتوحُم ُطوعنالُسباِت

.ِتكقاوَن في ناِیْحا وتعاَل

نجَمیا (...)األبدّي،   والفرحِ "شجرِة الحیاةِ  "یا واھَب ثمِر
،ةَسى شریعُتك مقدَّبَقَت ِلیسیَكى قّدنا تقوَ ْحَنْمِإ،نا أرواِح

نَّ َرنا بأَ ذكُِّت ِلِةنكسرِحنا الماوْرَألَكَسْفَنَأْظِھْر َكرأفِتِبو
يِّ كلِّ ال و القدرِةعظیِمال، الثالوثِ  ن اِهللاُبنا مقرِّ الصالَح سُی

ھُ َد طریَقِج فاسٍد أن یَ يُّ شيٍء َأ وبذلك لن یستطیَع،القداسة
"آمیننا یإل

)سُّوالڤالَتْنقیح-19/6/1995 من ٌسَبَتْقُم(

اَسوْكا، ُذَسوْكُذ-13

،"اَسوْك، ُذاَسوْكُذ"ُلونرتِّیدي األَ تشابُكن جمیًعا، نقُف
: فیھاقوُل َن،ة بالیونانّییٍحتسبَةشودنأ

لروِحِلُدْجلَمَأ المسیح،  یسوَع للربُِّدْجلَمَأ،آلب ا ِهللاُدْجَمَأل"
!"ویاُللِّ، َھِسُدالُق
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Thoxa, Thoxa, Thoxa, Thoxa sto Theo;
Thoxa ,Thoxa, Thoxa, Thoxa sto Theo;
(Glory to God) )ألمجُد هللا(

Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia

Thoxa, Thoxa, Thoxa, Thoxa sto Christo;
Thoxa, Thoxa, Thoxa, Thoxa sto Christo;
(Glory to Christ) )ألمجُد ِللمسیح(

Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia.

Thoxa Thoxa, Thoxa, sto Pnevma t’A-yi-o;
Thoxa Thoxa, Thoxa, sto Pnevma t’A-yi-o;
(Glory to the Holy Spirit) )ألمجُد ِللروِح الُقُدس(

Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia.

 العنصرةمن أناشیِد
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وع یس لقلِبریٌسكت-14

:الصالةھذه أن نصّلي غالًبا  یسوُعمّناطُلُبَی

،األقدسیا قلَب یسوَع
تيیلُِّكِبني ْمَتِلْك واعاَلَت
،َكَع دواِفيعواِفَح َدِبْصُتلكي

،باِتَكَغباتي َرَغ وَر
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،ماِتَكِلماتي َكِل وَك
،َكفكاَرفكاري َأ وَأ

دُخَلْح لي أن َأَم اْس ثمَّ
قدس األ قلِبَك َمكاٍن فيمِقْع َأِإلى

؛ایلِّي ُكِشن ال

ُدُبْع، سَأ(...)أنا، 
.يَقلبَصمیِم من  األقدَسقلَبَك

األقدَسَم قلَبَكُدْخ بأن َأُدِع َأ
.ليداِخفي ِبناٍر

ِبحرارٍة َشدیَدٍةُمك ُدْخَأِبَحِمیٍَّة، س
.ضى وقٍت َميِّ من َأكثَرَأ

ٌمِلاّني عِك َلعیٌفأنا َض
.ُدنيُض ستْعَتَكوَّ ُق بأنَّ

َأفِقَد ُرؤَیَتَكْن َألي ْسَمْحال َت
.ر آَخَق في مكاٍنِفْخلبي أن َیَق ِلْحَمْسوال َت

عن َأبحُثوَفَس(...)أنا، 
. وحَدَكَكفیرغُب  وَأُهوحَد األقدِس قلِبَك

األقدس، یسوَعیا قلَب
َكِتشیَئ وَمَكِتیَِّسْدُقناٍف ِل ما ھو ُم كلَِّغُضبني ُأْلَعْج ِإ

أكثَرَفني أكثَرَغرِبل
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. في داخلي أيُّ منافٍسوتأكد أّنھ لم یبَق
ل واجَعَشَبْكَتني،  التي بھا بِّ الُحَطواِب َرُشدَّ،ن الیومِمِإبتداًء 

.َك َلبُِّحمن الیًماقَسلبي  وَقَكإلیىَشْطروحي َع

، األقدُسیا قلَب یسوَع
، ْرِظنَتال َت

.ِقدتَّ الُمَكبِّ ُحُشْعلِةیاني ِبِكُكلَّ َألِھْب وعاَلَت
ألجِل فقطوُنُك سَی،ًداصاِعَفن اآلَن مفَعُلُھَأس ما لُُّك

. ليٍءْي َشدون َأيِّ،َكجِد وَماھِتماماِتَك

َكي َلیاِت َحُسرَِّك ُأ،(...)أنا، 
،َكبِّ ُحَدْبمن الیوم أرغُب في أن أكوَن َعواعِتباًرا 

َھواَك، و الُمشَتِعَلةباِتَكَغ َرَضِحیََّة
.كَنْفِسُلعَبَة  وَكِتنیَس َكَةَعنَفَم

ِةراَرالَمالِلن ِخ ِمَكِبْل َصاِتمِسُھ شِب ُتِسماِتيْلَعْجِإ
سوُنُف الِمَمَصِمن اھِنیاعُأاّلتي س

 ِمَألھايْفِسَنَأْعِط .طُقْسھا َتؤَیِتُرِلو

،س األقَدیا قلَب یسوَع
.كثِنَتْس َیْمَلاآلَب َأنَّ كما ،َكیِبِلن َصني ِمِنْثَتْسال َت

باتي َغري وَرافكَأ و،يَّ َعیَنَثبِّْت
.س األقَدَكلِبَق أسیرًة ِلوَنُكَتِل

،قُّ شیًئاِحسَتدیٍر وال َأأنا غیُر َج



76

ِبَأماَنة،يسیكرَتَألعیَش ِفعَلني ْد ساِعْنِكَل
.وسدُّ الَقَكَماْسِبال َمَلٍل داِعًیا

.أنَت ما لیس لَّ ُكدُُّصَی روحي ْلَعْجِإ

، األقدس یسوَعیا قلَب
ِدك َس َجاِتِسمى َضقٍت َم َو أكثَر من أيِّْلمََّحَت روحي َتِإْجَعْل

.وسُف الُنِءداألجِل اھِت

،ِتَكشیَئَمِلي َمشیَئِتُع ِضْخ ُأ،اَطوًع(...)أنا، 
 آمین.دَباَأل وإلى اآلَن

)26/1/1992(یسوع 

ٌة إضافیَّصلواٌت

ین األقدَسیِن للقلَبتكریٌس

،ّب یا َرَكِتَمِل َكِتبوءا في ُنكما جاَء"
ُنِمْؤُن َوُقِثَن َوُمَلْع َننحُن

ِسَد األْقَكِبْل َقصاَرِت اْن بأنَّ
.شیًكا َوَحَبْص قد َأِر الّطاِھریَم َم وقلِب

ٍعواُضَتما ِبُكْیَل ِإتيْأ َنَكِلَذ ِل
.نْیَسقَدما اَألُكْیَبْلَقنا ِلنا وبالَدالِتا وعاِئَنَسُفْن َأَسرَِّكُن ِل

ماُكنا َلالِد ِبریِسْكَت ِبّنُھ َأُنِمْؤ ُنُن نح
ٍةمَّ على ُأَفْی الَسٌةمَّ ُأَعَفْر لن َت

.روبلُحا علىریٌبد َت ھناَكعوَدَی ولن 
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نْیبَِّحما الُمُكْیَبْلَقنا ِلالِد ِبریِسْكَت ِبُھنَّ َأُنِمْؤ نحن ُن
قلٍبِةاَوَس وَقٍمْل وُظٍةَفَرْج وَعیاٍءِرْب ِكلُّ ُكزوُلَی َس

.اتَح والصاِلبِّالُح ِبرُّ الَشُلَدْبَتْسُیَس َو

یِنَسَدْقما اَألُكْیَبْل َقنَّ َأُنِمْؤ نحن ُن
نا،یاجاِتِتواْحاآلَننا ِتادھَُّنما َتقاِو لن ُی

ناْیَل ِإاِنَیِتْأَینا َوعاِنَمْسَیما َسِھبِّ ُحِةَلْعُش ِب لكْن
.المالَساناحَنْموَیَةَقیمَعنا الراَحیا ِجِفْشَی ِل

،ُر الطاِھریَم َمَبْلویا َقُسَدْق اَألسوَع َیَبْل یا َق
،ناُبْل َقَمِرَطْضكي َیماُكْیَبْل من َقرارٍةَشحانا ِبَفْن ِإ

؛ماُكِتداَسَق ِلَل الكاِمَنِكْسنا الَمالِدال من ِبَعِإْج
،ما فیُكنا فینا ونحُنُكْسُأ

ماُكْیَبْل َقبِّ ُحالِل من ِخَدِجَن َف
".ةداَی والِھَةَدْح والَوالَمالَس

     آمین
)21/9/1993(یسوع 

I elpis mou O Patir

؛جائيَراآلُب
؛ئيَجْلَماِإلبُنو
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.يقاِئ َوُسُد الُقالروُحو
.ك َلُدْجلَما، ُسوّد الُقلوُثاھا الثأیُّ

)ة أرثوذكسّیصالٌة(

Tin pasa elpida mou

ھ،َلإل اواِلَدَةجائي یا  َرلَُّكُتْعَضَعَلیِك َو
.ِكِتَیِستِر ِوقاَتْحظیني َتَفْحفا

)ة أرثوذكسّیصالٌة(

 العالم لھدایِةصالٌة

َأیَُّھا اآلُب الُكلِّيُّ الرَّْحَمِة،
،ِإْجَعِل الَّذیَن َعَبًثا ُیَحاِوُلوَن َأْن َیْسَمُعوا

 َیْفَھُموَن َأَبًدا؛َوَلِكنَّھم ال
،الَمرََّةھِذِهَصوَتَك إْجَعْلُھم َیْسَمعوَن

 َأنََّك َأْنَتَوَیْفَھموَن
.وُس الِقّدیسینُقّد

،ِإْفَتْح ُعیوَن الَّذیَن َعَبًثا ُیحاِولوَن َأْن َیَروا
وال ُیْدِركوَن َأَبًدا؛

الَمرََّة ِبُعیوِنِھمھِذِهِلَیَروا 
.َوْجَھَك اَألْقَدَس َوَمْجَدَك
َضْع ِإْصَبَعَك َعلى َقْلِبِھْم

تَّى َیْنَفِتَح َقْلُبُھْمَح
.َوَیْفَھَم َأَماَنَتَك

اُألُمور،ھِذِهي وَأْسَأُلَك ُكلَّ ُأَصّل
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،َأیَُّھا اآلُب الَبارُّ
َحتَّى َتْرَتدَّ َجمیُع اُألَمِم

َوتْشَفى
ِبِجَراَحاِت اْبِنَك الَحبیِب

.آمین.َیُسوَع الَمسیح
)15/5/1990( العذراء نامُُّأ

)18/7/1990(یسوع
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 الیومّیةالصلواُت

ى لََّص، بأن ُتسُّوالڤاسوُع َیبُّأوصى الَر، 1988 من أّیار ِعفي الّراِب
.ایِمْو َیُةَی التاِلُةیَّلیِدْق الَتواُتَلالَص

 األقدِس بالَقلِب الثِّقِةساعیُةَت

أیُّھا الَربُّ َیسوُع المسیح"
...لِنّیَة اھِذِهَك األقَدِس إلى َقْلِبلُُوِك إنِّي ُأ

)َكُأذٌكْر ھنا ِنیََّت(
فقط ُأْنُظْر إَليَّ

...ضاُه قلُبَكْر واْفَعْل ما َی
... األقدس قلُبَكِلُیَقرِّْر
...أنا أِثُق ِبھ... علیھ إنَّني أتَِّكُل

... أرَتِمي ِفي َرْحَمِتِھ

.َلن َتْخُذَلني أَبًدا!َأیُّھا الرَّبَُ یسوع
.َك ِب أِثقُُنينَِّإألقدس، یا َقلَب یسوَع ا

.ني أؤمُن ِبُحبِّك لينَِّإیا َقلَب یسوَع األقدس،
.َكِلیأِت ملُكوُتیا َقلَب یسوَع األقدس،

یا َقْلَب یسوَع األقدس،
الكثیَر ِمَن النَِّعم، لقد َطَلْبُت

.النیََّةھِذِه لكنِّي أْطُلُب ِبحرارٍة 
.ُخْذھا، َضْعھا ِفي َقْلِبَك األقدس

 ِبَدِمَك الّثمین،ًةَسمََّغِعندما َسَیراھا اآلُب األزلّي ُم
. لن َیْرُفَضھا

. َصالَتَك، یا یسوعلن َتعوَد َصالتي، لكْن



81

األقدس،یا قلَب یسوَع
. إّني َأَضُع ِثَقتي فیَك

".آمین. ال َتْخُذْلني أبًدا
)ة كاثولیكّیصالٌة(

 للقّدیس برنار التذكیِرُةصال

ي، یا مریُم العْذراُء الحنون، ُأْذكر"
الَتجَأ إلى حماَیِتِك ّنھ لم ُیْسَمْع َقطُّ أّن أحًداأ

وَطَلَب َمعوَنَتِك والَتَمَس َشفاَعَتِك، 
.ًباوُردَّ خاِئ

َأَتَقدَُّم إلیِك ى، یا ُأّمي،ذاَرراَء الَعْذة، یا َعالثَِّقھِذِهفأنا ِبِمْثِل 
.َنھًِّدا تحَت نیِر خطایايوَأْنَطِرُح على َقَدَمْیِك ُمَت

سِِّد،َجَتِة الُمَمِلَة الَكَد فال َتْرُذلي َتَضرُّعاتي، یا واِل
"آمین.لیھا ِبُحُنوٍِّبَتعیھا واْقِمَتْسالَِْب

)ة كاثولیكّیصالٌة(

 المالئكة رئیِس مخائیَل للقّدیِسصالٌة

ِم ْوا في َیّن، داِفْع َعَكةالِئ الَمَأیُّھا القّدیس ِمخائیل رئیسُ "
طانِ  ُكْن َمْلَجأنا ِمْن ِخداِع الَشْیطاِن، ْیدَّ الَشِصراِعنا ضِ 

"!ّبُأْزُجْرُه، یا رَ  ":َنَتَضرَُّع إلیَك ُمَتَوسِّلیَن!ِرهْكَمَو
تي َأْوَكَلھا الُقوَِّة اّلجید، ِب الَمیَِّةنوِد الَسماِومیَر الُجَت، یا َأْنوَأ

واِح  ْر اَأل َمع ُكلِّحیِملى الجَ  اَن إِ طُأُطُرِد الَشیْ ،ِإلیَك الَربُّ 
.الِك الُنفوسْھِل ِإْج َأْنِم ِمطوُف في العالَ تي َتالّ ،ّریرةالِش

"آمین



82

!نا  ِلْجّلي َأل َص،ّدیسین الِقِةَكالِئ الَمَةطاَنْل، ُسریُمیا َم
) كاثولیكیةصالٌة(
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ABBUN DBASHMAYO
)صالة األبانا باآلرامیة(

Abbun dbashmayo واُیَمْشَبْدونبَُّأ
netquadash shmokh, ِنْتقاَدش ْشُموْخ

titeh malkutock; ْكوُتُكْل َمْحتیِت
nehweh sebyonokh, ْخوُنُیْبه ِسِوْحِن

aykano dbashmayo of baro واُر َبْفوُأاُیَمْشَبْدكانوْیَأ
hab lan lahmo وُمْح َلْن َلْبَح

dsunquonan yawmono ووُنُمْو َیاننُقوْنُسْد
washbuq lan hawbayn ن          ْیَبْو َحْنوك َلُبْشَو

wahtohayn ن                          ْیوَحُتْحَو
aykano dofhnan نانْحوِفو دكاُنْیَأ

shbaqn lhayobayn. .نْیوَبُیَحن ْلباِقْش
wlo telan lnesyuno لو ِتالن ْلِنِسُیونو              ْو
elo fason men bisho;  بیشو؛ْنإیلو فاسون ِم

metul dilokhi malkuto وتو         ُكْلِمُتل دیلوخي َم
whaylo wteshbuhto و ْوِتْشُبْحتو               ُلْیَحْو
lolan olmin. Amen. .آمین.ینِموْلن ُعوَلُل

 اهللا البِن المساِءنشیُد
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(Fos Ilaron)

ِبآلامجِد ِسْدُقِلَبِھیا انوًرا ی
وِسّد الُقيِّماِو، الَسذي ال یموُتاّل

،سیح الَمسوُعَی یا،بوِطْغالَم

ِسْم الَشروِبلى ُغ ِإناَبَلْغْدَقِإْذ 
،ِئیاسا َمنوًرانا نَظْر َو

، اإللَھَسُد الُقالروَح َوَناالْب َو اآلَبُحبَِّسُن

،ٍةبارَّواٍتْصَأ ِبَحبََّسُیْن َأ،األوقاِتلِّفي ُك، الُمسَتِحقَّ
،یاِة الَحَيالُمعِط اِهللابَنیا ا

.َلَك ُیَمجِّدُم العاَلِلذلك
)كسينشید أرثوُذ(

ِبی الصل درِبمراحُل

"الحیاة الحقیقّیة في اهللا" منتأمالٌت

.لیبِب الصَ ّطاِت َدْرَبعیني في َمحَ ْتِإتي،  لیَق، یا خَ أنا اُهللا"
لِّ ُكنَد ِعكوُنَأ َس؛طَقَغبي فيَّ أنا فَ  ْرِإ، ٍةطَّ َمَحلِّ ُكنَدوِع

نْ ریُدِك أَ ُأ َو،لیبي َصِبْر َداِتّطَح َمنَد ِعكوُنَأة، َسطََّحَم
"اتيّط َمَحنَدریُد َأْن َترَكعي ِعُأ.ناككوني ُھَت
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یَِّة  َأْن َعُفِرْعّب ال َأیا َر!ُدِصْق ماذا َتُفِرْع، ال َأبِّیا َر"
)29/5/1987("1!ّطاٍت َتَتكلَّمَمَح

سوع على َی بالموِتُمحُك َیُس بیالُط-1
)16:19 یو ؛15:15 مر ؛26:27ىمّت(

ِمُكِمَدِبْوَنطََّغسُت عندما ،مُكِتْقَوِبسَ َحِبیًبا ِرقَ ني ْعوَأ،قریًبا "
ْمُتْنذي ُك اّلِمًیا، بالَد قاِضِلَكونيٍذ ِئ آَنْمُكُركَِّذُأ، َسالخاصّ 

مي من َعي ِنقَِّل َتْنِمثیرین َكْمُتْعَن َمْمُكوَنَك، مدیُكْیأُمَلطِّخیَن بھ
الرومانِ ]الجنود[ُلْثِمم نُتَأَف،تيَمِلَكِبكیِرْذالَتھذاالِلِخ
:سبیالُطَك إذْنقولوَنَتفھل َس. یوملَّ ُكِكْوالَشِبنيَنجووَِّتُت
مُكر؟ إنَِّطَع الاِءالم ِبْمُكَیِدْی َأنلوِسْغوَت"ِمالَدھذاْن ِمريٌءأنا بَ "
رافَ  ِتْع اِإلضوَنُفْرم َتُكنَّإوت، الَماقِ یَ ْر ِتبوَل ُقضوَنُفْرَت
/19/1("...مُكاِمیَّ في َأِسُد الُق الروِحَن ِمطاِةْعلُمتي اَمِلَكِب

1995(

)17:19یو(ھ صلیَبُل یحِمیسوُع-2

ْن َأسیَر إلى َمْوضِع ي َأّنْجَليَّ بالِحباِل وَطَلبوا مِ   ْد َأْوَثقوا ِرَقَل"
.َصلیبي

.م قد أْوَثقوا ِرْجليَّ ُھنَّن باسِتطاَعتي التقدُُّم ِبما أَ   بَنتي، َلم َیُكِإ
.وني على األرِض َوَجرُّوني ِمن َشعري َحّتى َصلیبيَرَم

 الَّتي    َلحميْجزاءِ عُض َأَخْت َبَسلَ ْنِإ.َعذابي كاَن ال ُیْحَتَمل 

لیبَصرب الل َدراِحّلي َمِصكس ال ُننحن اُألرثوُذ ۱
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ْي   لوني َكْجليَّ َوَركَ وا ِوثاَق رِ لَُّح.دْل الجَ ثناءَ ْت َألََّدد َتكاَنْت َق
.يََّفِتَل َصلیبي على كَ ْحِمْنَھَض وَأَأ

 الَشوَك الَّذي نَّكاَن َصلیبي َألرى َمأَ ْن باْسِتطاعتي أنلم َیُك
يَّ بالَدِم الَّذي ساَل َعلى َنَأل َعْیسي كاَن قد َمْأاْخَتَرَق رَ 

يَّ وَدَفعوني َنْحَو َحَملوا َصلیبي، َوَوَضعوُه على َكِتَفَف.يھْجَو
.الباب

!ھيَّ َحْمُلَلِجَب َعكْم كاَن َثقیًال الصَّلیُب الَّذي َو!تي َن یا اْب،آه
حاَوْلُت .یاِط ِمْن َخْلفيَتَقدَّْمُت ِبَحذٍر نحَو الباب، ُمَوجًَّھا بالِس

/19(".ُق َعیَنيّ ِم الَّذي َیْحرِ  الدَ أْن أرى َطریقي مْن ِخاللِ  
11/1986(

ھ صلیِبِلِثَق تحت ُطسُق َی یسوُع-3
َلْم أَر أيَّ َصدیٍق . الَجماھیُروھاَجِت. َنَھْضُت ِبُصعوَبٍةمَُّث"

،  ِمّما زاَد ِنزاعي،ؤاِسَینيُیِمن َحولي؛ لْم َیُكن أحٌد ِمنھم ھنا ِل
)9/11/1986(".رًضاَفوَقْعُت َأ

 القّدیسةُھلتقي أمَّ َی یسوُع-4
،ِھبیِھوَشِسَدْقاَألبي ْل َقِة صوَر،سدََّق الُمِبْلالَقھذافيُتْئِج"
الحًقا  و1طاھا  على ُخسیُرَأُثْیحَ ِب، "انَساإلْن–َھاإللَ "َحِبْصُأل

ھ أمَّ طفًال یتبُععندما كان یسوُع۱
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نا   ْماَسَق َت، قد وھيأنا، اَننَِّإُتْلد ُقلق.1طايَ   ھي على ُخسیُرَت
.لیب الصَ حتَّىریِق الَططوَل شيٍءلَُّك

 إلى   ٍةحاجَ  ِبْنُكَنلم ا نَ نَّ َأِةَجرَ َدًال ِلكاِما یمیِمَحنا  حادُ  اِتكاَن
ماتي ِل َكْنُك َتْمَلَو.ناِبْل في َق كاَن الوحیُددیُث، فالحَ ِثدَُّحَتال
ةِ وَّالل القُ ن ِخِمابي، فَ َی إلیھا في غِ  َلَقْن تُ ْنَألٍةحاجَ كاري ِبْفوَأ
 في .یھاوًفا لَدُرْع َميٍء َشلُّ ُك، كاَنوِسدُّروحي القُ ى ِلَمْساَأل
ّنھا ِإیھا، حیُثوًفا لَدُرْع َميٍء َشلُّ ُك كاَنيِِّرْذ الُعِرھا الطاھِ لِبَق

)25/3/1996(".ھاُكِلَتْمَی اُهللا وكاَناَهللاحاِئَزة على كانت 

ھ صلیِبِلْم على َح یسوَعواني یساعُدَرْی الَق سمعاُن-5
)26:23 لو؛21:15 مر؛23:27مّتى(

ُھُمْسِإَمَر الُجنوُد َرُجًال   ، َأوَت قْبَل الصَّلبِ وًفا ِمْن أْن َأموَخ"
َل رأفٍة، وال  َمَعھذابنتي، َلم َیُكن  ِإ.َل َصلیبي  َیحِمْن َأِسمعاُن

حِملي ِإ، سُّوالڤا(...)لب للَصيروننِخدٍَّة، بْل كانوا َیَقَفَش
)9/11/1986(".حِملیھ من َأجليإِ صلیبي، 

 یسوعجَھ ومسُحیرونیكا َتڤ القّدیسة -6
 َأْنمُھ َلُتْحَم، َسٍكْو َشْن ِمتاٍجِبجونيوَِّت ُیْن َأْمُھ َلُتْحَمَس"
".سدََّقجھي الُمصقوا على َوْب َیْنأوا بي، وَأَزْھَی
)9/11/1986(

ھِتعت یسوع في مھمَّ أن مریم تِبفھمُت٢
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،ِةَقَف مَن الَشَنساٌء ُیناِزْعِن:َفَشعْرُت بأحٍد َیْمَسُح وْجھي"
)9/11/1986(".مَتقدَّْمَن ِلیْمَسْحَن وْجھي الُمَتَورِّ

لیلُ في الَقْك َینَُّھِإم قولي َلُھ.ليَّرین ِإُظْنّزى عندما َتَعَتني أَ نَِّإ"
)7/6/1987("بِِّكحیني ِبُحبَِّسعاَلي َوَت.تي  َیِزْعِلَت

َم راِئَر َجِفْغ أنا ُمسَتعدٌّ َأل َكْم َفَقْطفوَنِرْع َتْمُتْنَلو ُك..."
َظِة مجرَِّد َلْح ِل،ٍة ِإلّيجََّھَرٍة ُمِحبٍَّة ُمَورَِّد َنظَجم، ِلُمُكِرْصَع

في ْكَت.ةفیفَ َظٍر َط َنعاَدةِ رَِّد ِإ ِلُمجَ ،ددُّرَِّد َحْسرِة َتَر ِلُمَج،َنَدم
ُظَر إلى نْْحتَّى َلْن َأ. وَأنَسىَرِفأْغ َفَدِسْقي اَألِتساَمٌة ِلَوْجِھاْب

.مطایاُكم وَخُكِمظاِل َملِّ ُكْنري َعظَ ُف َنِرْصَأَس.ِجراِحي 
لُّ الَسماِءُكَفدمِة نَََظْحّال على لَ م ِإُتْلَصحتَّى وَلو ما َح

ھا بَُّلَقَتَأ َس الُمِحبََّةَتُكِمَتُكم وَنظَرساَمنَّ ابِتم، َألُكتِفُل ِبباِدَرتِ َتْح
".َنشیٍد َجدیدُعھا َك سَأْسَمِم تلَكَة الَنَدَظخوٍر، وَلْحَبَك
)29/8/1989(

ھ صلیِبِثَقِل تحَتط ثانیًة یسُق یسوُع-7
نَ یب طاِليََّلأتوَن ِإَیمَّ ُثطوَنُقبُّ ُكلَّ الَّذین َیْس ُأِحيإّنن..."

و ى َلتَّ رفَضھم أبًدا، َحَلن َأ.مُھُف ُحّبي َلذلك ُیضاِع.الُغفران 
َلِسْغَأم َوَر َلُھِفْغسأكوُن ھنا َأل. المرَّاتالییَنطوا َمَسَق
)30/1/1987("...،َةَر الجائِ ِمماَلُھْعَأيمِبَد

"َعِك تضیعین  َدَلن َأ.قطاِتِكُأحبُِّك وسأسنُدِك في َس..."
)15/5/1987(
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)31–27:23لو ( القدس ّزي نساَءَعُی یسوع -8

 َتقدَّْمَن ِلیْمَسْحَن وْجھي ،ِةَقَف مَن الَشَنساٌء ُیناِزْعِن"...
:قلُت َلُھنَّ.، شعْرُت ِبھنَُّھنَّ َیْبكیَن وَیْنَتِحْبَنَسِمْعُت.الُمَتَورِّم

َبناتي،   .طاِء الَبَشرّیةْخلَّ َأدمي سَیْغِسُل ُك"."كاٍتباَرنَّ ُمُك"
)9/11/1986("... قْد َأتى، َزَمُن خالِصُكنَّْسَمْعَنِإ

طیَئَتُھم، ُمْلَتفًَّة ِفي  ٌل ِللَّذیَن َیكونوَن َحاِملیـَن داِئًما خَ ْیَو"
2/6/1991("!تي َتْحِمُل َوَلًدا، ِعْنَدَما َیْأتي َیوميَداِخِلِھم َكاّل

(

یاءِ ِنْغ واَأل، والُرّواِداِدّوین والُقّیضِِِ ّكام األْر الُحلٍُّذ ُكِئَدْنِع"
ونَ ُقِلَطْنَی، َسنیمواطن والبیِد الَع، الناِسلُّ وُك،فوِذ الُنيووَذ

ون وُلُقَیوَس.خور الُصَنْیَب َوھوِفوا في الكُ ُئبِ َتْخیَ  ِلِلاب ِجلى ال ِإ
سِ  الجالِ ِنعیًدا َعینا بَ بِِّئینا وخَ َلي َعِطُقْسُأ"خوِر والصُ بالِ ِجْلِل

)3/3/1992(""؛ اهللاِلَم َحِبَضن َغع وِشْرلى الَعع

ھ صلیِبِثَقِل أخرى تحَت مّرًةُطسُق َییسوُع-9
".قطاِتِكوعلى َس، ِكقاِئفقًة على َش َشُئِل قلبي َیمتَ إنَّ"
)31/5/1987(

:َيْح الَوھذاالسُّؤاَل على الَّذیَن یرُفضوَن   ھذالَیوَم، َأْطَرُح َأ"
تي ِمَن الُسقوِط، لیَق، في َعْصِرُكم، أْن ُأْنِقَذ َخلُّأال َیِح’

)2/1/1988("‘ الحالّیة؟  ِةیَِّھَلماِل ِعناَیتي اإلِ ْع َأِةَطِبواِس

ھاِبَیى من ِثرََّع ُی یسوُع-10
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)24–23:19 یو؛34:23 لو؛25:15 مر؛35:27مّتى(

زَّقوا  ني على األرِض، َمْوصوِلنا إلى الَجبل، َرمَ عنَد ُو"
َتَفتََّحْت  .میعظاِر الجَ  ْنًة َألَضْرِثیابي، وَتَركوني عارًیا عُ   

 الُجنوُد َم لَيدََّق.مي على األرضد، وساَل َدیدْن َجِجراحي مِ 
 في   ْت ال تزالُ ّنھا كاَنَفْضُتُھ، َألرَ .راَرة بالمَ َةْمزوَجالخمَر المَ 

)9/11/1986(".دائي ْعّیاھا َأني إِ ذاقَ تي َأ اّلرارةُ لقي المَ َح

على َةعالَم الوُنُكَیَسھذا وِكِمَد ِبَتَمرَُّغَتتي سَ َلْف یا ِطِكیابُ ِث"
نْ  ِمُھنَّني َألُحرِ ْف ُیِكبوُلُقَو،ھذا ِلِتْدِلُوّني، لقد یَن ِمت ْأ َتِكنََّأ

)23/10/1995(" الكثیرینُذِقْن ُأ سوَفِكعاناِت ُمالِلِخ

 ُیسمَّر على الصلیب یسوُع-11
)18:19 یو؛38–33:23 لو؛26–25:15 مر ؛35:27مّتى (

 على سامیِرالَمبَّتوني ِبْن َثعَد َأيَّ وَبَمَصْعمَّروا ِمِبسرعٍة، َس"
.َليَّْجروا ِریٍَّة َسمَِّشْحَوِب َو،َمدَّدوا َجَسدي الُمَحطَّلیبي، َمَص

!سيذاٍب ِلَنْفيُّ َعَأزاٍع َويُّ ِن، َأيُّ أَلٍمتي، َأ یا ابَن!بنتي، آه ِإ
، يتنیَس َكي الَّذي َعلیِھ سَأْبنطرُسَكَرني بُ ائي، َأْنِحبّ َھَجَرني َأ

، سلَّموني يدْحمیُع َوَجفاقي، َتَرَكني ال   َخَذَلني باقي رِ  
/9/11(".ًة عذاًباَئِلمَت ُم كاَنْتي َنْفسنَّْعدائي، َبَكْیُت َألَأل

1986(

یا   !آهمُكا ِببك ُح ذِللُُّك.م َأْن َیْصلبونيُت َلُھْحَلَقْد َسَم"
م؟ُكُت َلْلَعلَّ ما َف ُكاو َتْنَسم َأْنُنُكِك ُیْمكیف! الَمْصُلوبالَدْوَأ

ُر  َشني البَ لَ َذني وَرحَتَقرَ ا.ةكَمِحالُحكًما ُقِبَض على َقسًرا و
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.كمَذِقْنُأِة كي َبُت على الَخَشْرَلَقْد ُسمِّ.آالَمكمَل كي َأْحِم
َر َثْكَت اَألْوالَمُت ْلَقِب.مرَِّرُكنوني كي ُأَحَعم َأْن َیْطُت َلُھْحَسَم

ُت ْكَتَر.كوتيَلَمفي َك  ِرُتشاحیا وَت َأْن ِمنم ُسُكْف َنكََّنَمَتِلَتا، َلًمَأ
، مُكُحبا ِب.َةیَِّدَب اَأللوا الَحیاةَ  نا ا كي َتْنھارً سیُل َأمي َیَد
)3/3/1989(."ائً  خاِطَرَتبَ  أْن ُأْعضیُتَر

ْنم َأُكُنِكْم ُیًضا؟ وكیَفْعم َبُكُضْع َباّبوِحُتَأالَّ ُیْمِكُنُكمكیَف"
 على    ْقلََّع ُأْم َل1.ضونرفُ  وَتختاروَن َتما دمُتْمموني رَِّكُت

)21/11/1986(".اءحّ ِص اَأل فقط من أجِللیبِ الَص

لصلیبلى اھ ع أنفاَسلفُظ َی یسوُع-12
)30:19 یو ؛46–44:23 لو؛37-33:15 مر ؛50-46:27مّتى (

كاني، ِمْن َم.َرٍةْف في ُحسقُطكوُه َیَرلیبي وَتنوُد َصَع الُجَفَر"
ْرُت َظ، َنِنْیَترَِّمَوَت َأكاُد َأرى بَعیَنيَّ الُمكنُت.مھوَرْلُت الُجمَّتَأ
روَن ْسَخدیًقا واحًدا بیَن الَّذیَن كانوا َیَر َص َأْمَل.لى الناسِ ِإ
"َینيؤاِسُینا ِلٍد كاَن ُھَحما ِمن َأ.أون بيَزْھَی َويّنِم !إلھي:

.ني وَنّبكاَن َقد َتَرَكني ُكلُّ الَّذیَن ُیِح"؟ينَتلماذا َتَركْ !إلھي
:لبانا َب َقَتخاَطْیھا َوَلْرُت ِإَظّمي، َنَوقَع َنَظري َعلى ُأ

كونیَن َتَس. أیًضا الَدِكْو ِلَیكونوا َأ اَألِحّباءَ َيوالدِك أَ یطُأْع"
)9/11/1986(".ھمُأمَّ

) إضافة المترجم–تنتقون ما یناسبكم :المعنى(. الكنیسة تقالیَد.ھتعالیَم۱
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ُتْلُق.لیب  على الصَ ُتْنھا عندما ُكُتلْ تي ُق الّ ماِتِلّكروا الَكَذَت"
شاء  َیْنطي َمْع ُیاآلُب.مُك ِبمَُّتْھَتم َوُكبُِّحّنھا ُتم، ِإُكمُّّنھا ُأِإ

)4/10/1986(". اُهللاُمعطیُكلوا ما ُیفاقبَ 

رَ یخ  اَأليراخ ُصھذاكاَن.بيیلن َص َع ِمنْخُتَرد َصلَق"
لُُّھ؛ ُصراًخا كُ ِدَس في الَج ِعنَدما كْنُت ال َأزاُلطَلْقُتُھ َأيالَّذ
َخَرَق َأعاليَ سي، َوعماِق َنْفَج ِمن َأَر، َخرارٌةَم، أَلٌم َوذاٌبَع

لوَب َأِحّبائي، كما َت ُقتََّفَس األرِض َوُس ُأَزْعَزَع.واِتَمالَس
ا ّداًم ُخيعدد أقاَم ِمن َبلَقلیَكجاَب الَھَق ِحزَّ َمُھأنَّ

 الَّتي   ًدا األرَضدِّ، ُمَببوِرمواَت ِمن الُقَظ األَ ْیَقن، وَأیصُمخِل
َزْعَزَعتِ بیرٌةٌة َكَقصاِع.یَررَِّع الِشَر َصُھنََّأھم، كما َتْغمُر

و ُھ، َوالٍكلُّ َم ُمرَتِجًفا، ُكيمامَنى َأاْنَحواِت ذاَتـھا، َوَمالَس
ْتي، الَّتي كاَن ُأمِّما َسِمَعْتعنَد َويٍّلِّْمٍت ُكَیْعبُدني ِبَص

ھا،  ْیَترًضا على رْكبَ    َأْتَطَقراخي، سَ ربي، صُ  ِبُقًةواقَف
َر  یراَخ األخ   الُصھذاھا َعَحَمَلْت َم.وعُمالدُّ ِبَسبٌَّجَوْجُھھا ُمَو

"...!!!ْتَملََّأم َتوِم َمماِتھا، َكإلى َی
)29/4/1987(

ماواِترأیُت السَ .مُّ وأصَبَح الخالُص قریًبا   ِت كلُّ شيٍء َیكاَن"
"نی میُع كانوا ھنا، صامتتنَفِتُح وكلَّ مالٍك واقًفا، ألَج بتاه   یا َأ.

)9/11/1986(".كَع اآلن، أنا َم؛بین َیَدْیَك َأستْوِدُع روحي

، ِمنَ ساِد العاَلمِ  أتألَُّم ِمن فَ ُتْلا ِز، وَمًةراَرٌع َمَبني ُمشْ إنَّ"
لَّ  زداُد ُك َیيراخ   ُصإنَّ.ةیَّاِن واألنَ انوِنِة القَ باَح اسِتثِم، ِمِناِإل
مِ طایا العالَ ُت َخ َحَمْلبي،یل على َصيحدكوني َوَرَلَقد َتوٍمَی
ًكا  ساِف،يحدتُّ َو، ُميحدُت َوْملََّأ َتيَّ  َفِت على َكيحدَو
؛ئياِحّبم یا َأُكَیَتِدْفھ، َأللََّر العاَلَم ُكَم الَّذي َغيمَد
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.يلماضى ِل صًد على األرِض ھو اآلَنُھُسْف َنراُخالُصھذا
تي  َیِحْضَتَبْت َھالِل الماضي؟ ھل َذھل أنا أعیُش في ِظ

لیب؟ لماذا   على الصَ  يراخ ُصعوَنسَمسًدى؟ كیف إًذا ال َت
)29/4/1987("!؟فيَت َیْخُھعوَنَد آذاَنكم وَتوَنمُِّصُت

 عن الّصلیب یسوَع إنزاُل-13
)39:19 یو ؛53:23 لو ؛46:15 مر ؛59:27متى (

.ربِكُق، أنا ِبأبًداَةجاَعدي الَشال َتفِق"...:تَكلَّم َتمُّنا القدیسُةُأ
ري ُع واْشَألِّمِ ُمَتبي الْ ْللى قَ لي إِ ُخْد، ُأسوعراحاِت یَ  في جِ  ليُخْدُأ
.كيْب َأنا َأْمري َكُعْشُأ.ميَلَأِب
ِف   َذْرطي َعالماٍت بِ  ُأریھم قلبي؛ ُأعْ 1ثیرین،  َك آتي إلى  يإّن

لوَبنَّ قُ ِك َل،َنَأْظَھُر في ِعدَِّة أماكِ . على ُصَوريالُدموِع
ئوَنِزَتْھإنَّھم َیْس.لَِّة اإلیمان ِمن ِقٍة َسمیَكٍةٌة ِبَطَبَقأوالدي ُمَغلََّف

داءاِتِھ ِننَّ شیًئا، كما َأْمُھني َلْع ال َتُة اِهللاَمِل؛ وَكنوَنِمْؤبالَّذین ُی
یُد  ر ُیَدَحال َأ.نا ٍة ِلَتحذیراِتمِّیَّ أیََّة َأَھم ال ُیعطوَنوُھ،ٌةھوَلْجَم

لقد زاَل اإلیماُن في .ِھِم َفِة ِمْنَر الصاِدِل اِهللاساِئَر ِلاإلسِتماَع
إنَّ  .ِةباحَ ِة والَقساَو والَقساِد والَفصُِّبَعِرُكم ُمبدًَّدا بالتَ َعْص
 اِهللاراِعَع ِذ َمْنطیُعَتْسي لم َتُعْد َتِد؛ وإنَّ َیزینٌ  حَ َر الطاھِ قلبَي

".مُكْیَل َعقوِع الُوَنِم
)6/8/1988(

ى في القبرجََّس ُی یسوُع-14

 َأْظَھُر۱
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)42–41:19 یو ؛53:23 لو ؛46:15 مر ؛60:27متى (

َقلِبي :مِكُكم ِإلى ُمْلم وُأعیَدُكم ِمن ُقبوِرُكَأنوي َأْن ُأقیَمُك"
)10/4/1990(".اَألقَدس

ْرُت ْسَمُعني، َأْنَت الَّذي زُ َتْقَرُأني َأو   َتَوَأْنَت، یا َوَلدي، الَّذي "
ي الَّتي   ِإْتَبْع آَثاَر َدمِ :، َلَك َأُقولُ "َنْفَحتي " َوفیَك َبَعْثُت ،َقْبَرَك

َأْتُرُكَھا َوَرائي َكَعالَمٍة َلَك، وِإَذا اْسَتوَقَفَك َوَسَأَلَك، َعَلى 
َطریِقَك، َأَحُد الَمارَِّة، َفُقْل َلُھ ِإنََّك ِتْلمیذي، َوَأَنا ُمَعلُِّمَك َوِإنََّك 

ُلوٍب َوِلَمسیٍح َقاِئٍم ِمَن َھاَدِة ِلَمسیٍح َمْص َطریِق الشَ َعَلى
وِإَذا اْسَتوَقَفَك َتاِجٌر َفاْحَتِرْس ِمْن َعَدِم اْسِتقاَمِتِھ،  .الَموت

لیَب الَّذي َأْعَطْیُتَك ِبِحْكَمٍة   ِإْحَذْر ِمْن َأْن َیْسَتْبِدَل الصَ  
.َمْزعوَمٍة َوَفاِسَدة

،  َما ُیْمِكُن ِمَن الَحراَرِة ِبَأْكَثِر،، َعاِنْقَمٍةِبال َصوٍت، َوال َكِل
الَخَشَبَة الُمْلَقاَة َعَلى َكِتَفْیَك واْتَبْع آَثاَر َدمي، َوِھَي َسَتقوُدَك    

َوِإذا َأَحٌد ِمْن َھُؤالِء باَشَر ُمالَحَقاٍت ِضدََّك، َال َتْسُتْر   .ِإَلّي
دِّْم َظْھَرَك َأْیًضا َحّتى  ، َبْل َقَوْجَھَك َعن اِإلھاناِت والَضرَباِت

الِجَراُح اْقِتداًء كاِمًال   ھِذِهِلَتُكْن .َیْعِرفوَك ِمْن ِجَراِحكَ 
 الَّذیَن   َألنَُّھ َسُیْنِزُلَھا ِبَك اَألْشَخاُص َأْنُفُسُھمُ  ،ِبِجراحي 

َوحیَنِئٍذ َسَتْظَھُر َعالَمُة اْبِن اِإلْنَساِن   .َضَربوني، َأَنا، َسیَِّدكَ 
َماَواِت، وَسُیَرى َضوٌء َعظیٌم في ُظْلَمِتُكم، َألّني َأَنا،   في الَس

.دِّیسین، َأْنوي َأْن ُأَخلَِّصُكم َألْجِل ُحبِّ اْسمي الِقوَسدُُّق

َتَعاَل، َیا َوَلدي، أنَت الَّذي َتْسَمُعني َأو َتْقَرُأني، َلَقْد َأْظَھْرُت  
ُقْل ِإنَّني َبعیٌد ِجدا    ال َت.الَشھاَدِةھِذِهَلَك ُحّبي ُمَجدًَّدا في  
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، َتْسَھراِن َعَلْیَك   ْحَظِة بالذاتِ َلال ھِذِهُألِحبَّ، َألنَّ َعْیَنيَّ، في  
َلو . ال َتْسَتطیُع َأَبًدا َأْن َتْفَھَمُھما َتماًماَحَناٍن َخاصٍّوبََِمَودٍَّة

َك، َلُكْنُت َد َألْجِلَك َوحْ َكاَن َعَليَّ َأْن َأْرِجَع ُألَخلَِّصَك، َلْیَس إالَّ  
!َرِجْعُت، ِبُدوِن َأْدَنى َتَردٍُّد، ُألعیَد آالمي، َوَألْجِلَك َوْحَدَك

 َأْن َیكوَن   ال ُیْمِكُن، َھْل ُتَصدُِّقني ِعْنَدما َأُقوُل َلَك ِإنَّھُ  اآلَن
اِئھ؟ ِإلْنساٍن ُحبٌّ َأْعَظم ِمْن َأْن َیْبُذَل َحَیاَتُھ َعْن َأِحبّ 

ي  َذِلَك َحّتى َتْسَتطیَع َأْن َتِجَد َسالَمَك في َقلِبَأُقوُل َلَك ُكلَّ
اَألْقَدِس، َوَحتَّى َتْسَتطیَع َأْن َتِجَد الَحَیاَة الَحقیِقیََّة ِفيَّ، َوَحتَّى      

.َتْسَتطیَع َأْن َتِجَد الُحبَّ الَحقیِقيَّ والراَحَة ِفيَّ، َأَنا إَلھكَ 
نَّ ُضْعَفَك َیْجَتِذُب ُقْدَرتي   َأْعِرُف َأنََّك َضعیٌف، یا َوَلدي، َوَلكِ  

.الُكلِّیَّة

َأنا !الَسالُم َمَعَك:؟ َأُقوُلْل ُیْمِكُنَك َأْن َتْسَتوِعَب َما َأُقوُلَھ
، ھِذِهَأَنا َمْن َأْعطاَك َشَھاَدَة الُحبِّ .َذبیَحُة الُحبِّ الَّذي ُیَكلُِّمَك

َتَحسَّْس َكْم َیُتوُق ِحْمكَ ِإْرَتِشْفني َوَدْعني َأْقَت.َكَتْذكیٍر ِبُحبِّي
َتَعاَل ِإَليَّ َكَما َأْنَت، َتَعاَل  .نيال ُتَقاِومْ !َقْلبي ِإَلى ُمباَدَلِة الُحبّ  

!آه.واْشَرِب اْنِسكاَب َقْلبي، َفَتَودَّ َأْن َتْشَرَب ِمْنُھ َأْكَثر
لِّ  ا َعن الَحقِّ َوَتَفرَُّقوا في كُ َكثیروَن ِمْنُكم َقد َتاُھوا َبعیًد

.االتِّجاھات 

ُخُذوا الُروَح .وا ُشھوًدا ِلْلَحقِّوُنَفُك.الَحقُُّھَو َأَنا .ُحبٌَّفالَحقُّ  
ْعَمِة، روَح الِن، ُخُذوا الروَح الُقُدسَ ، ُروَح الَحقِّالُقُدَس

ا ُكوُنوا َواِحًد. ُحبِّي َعَلى ِجَباِھُكم  ا َنْفَحَةا، َتاِرًكُأباِرُكُكم َجمیًع
"مي الُقدُّوِسِباْس
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)22/10/1990(
) الصلیب صالة كاثولیكّیة دربمراحل(
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)ةرثوذكسّی ُأصالٌة(ة یسوعمسبحتلوكیف َن

َھَكذا ِإْسُم .َأْكَثَر َطِریًَّة، ُكلَّما َأْضَحْتُكلَّما َھَطَل الَمَطُر على اَألْرِض'
'.َذَكْرناهَیسوَع الَقّدوُس ُیْفِرُح َأْرَض َقْلِبنا ُكلَّما 

)الكاھنوُسُیْكإیزْیالقدیُس(

:نطي البیَزِفوَُّص في الَتُةَرذََّج الُم" القلِبصالُة"، " یسوَعصالُة"
 غاِلًبا “ئني أنا الخاِطْمَحْر، یا ابَن اِهللا الحّي، ِإمسیُحأیُّھا الربُّ یسوُع ال“

، ِڤْرڤیْتسا ْسكیني بالیونانّیِةُبُكْم( من قماٍشبحٍة مسماِلْعِتاْسى ِبما ُتَصلَّ

300أو 103، 100، 50، 33 منتتأّلُف)أو شوْتكي بالروسّیِة

 ِبحّباٍت من  وُتَطعَُّمصوٍف أسوٍدْنًة ِمَنع عاَدإّنھا ُتْص. أو حّبٍةعقدٍة
 أحیاًنا بصلیٍبُنیََّز ُت الطویلُةُحساِبألَم.دٍن أو مْعجاٍج أو ُزخشٍب

.موِع الُدِحْسَم ِلُلَمْعَتْسُتْتكاَن– التقلیِدَبَسَح–ّرابُةَشأل.ّرابٍةَشو

 على " یسوعصالُة"قاُلُت:ھٌل ِجدا َس المسبحِةِلْب َحعماِلِتْساُةیَِّفْیَك
".لِّصینا َخ،ِھَل اِإلَةَدیا واِل": ُیقالعلى الصلیِب. حّبٍةلُِّك

دًءا  َب،قوًفا ُوصالُةالھِذِهلى ْتكس، ُترثوُذلمسیحّییَن اُأل الىإبالنسبة 
ْتوََّرَط وَتْتَأَدَبِةیََّزَم الُمالصالِةھِذِهراِرْك َتعادُة.بإشارِة الصلیب

.ةّیِسْكرثوُذ اُألیاِرْدفي اَأل
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: التالیة باأللواِنجودٌةْو َم"سوع ة َیَحَبْسَم"باُلِح

؛"لرجاءا"= أخضر ؛"القیامة"=أبیض، ذھبي أو فّضي 
الصلیب " و"الشھداء"= أحمر ؛"والدة اإللھ"=أزرق 

".الخطایاَنْوح"= أسود ؛"الندامة"=قرمزّي ؛ "سالمقّد

.ِبیَِّتالُكھذامن 68صفحة" یسوَعمسبحةُ "

َماُء ، تنَفِتْح لھ الَسالمسَبَحَةھِذِه َأَحٌد  ليأقوُل َلُكم إذا ما تلى"...
)18/1/1990(..".وُتَنجِّیِھ َرْحَمِتي 
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)ةكّیلیثوكاصالٌة("ة الوردّیةسبحالم"تلوكیف َن

ِةَسَرْد في َمسیحّيساُن الَمْن اِإلُسِلْج، َی الوردّیِة المسبحِةبواسطِة"
باِرِتالْخ َوسوَع َیِھْج على َوماِلالَج ِبِلمَُّألَتٌو ِلُعْد وھو َم،ریَمَم
 على ُنؤِم الُمُلَصْح، َی"ّیةِدْر الَوةَحَبالمْس"الِل ِخْنِم.بِّھ ُحماِقْعَأ
"رسالة رسولّیة(“ھا ذاِتلِِّصَخمِّ الُمدي ُأْی َأْننَّھا ِمَأَك، ٍةزیَر َغٍمَعِن :

Rosarium Virginis Mariae)  بولس یوحنا،)َوْرِدیَُّة مریَم العذراء"
)16/10/2002، الثاني

."ّیةرِدحة الَوالمسَب"الِة َصِةَیاھ وِنِةداَی ِبنَد ِعلیِبالَص ِبَكَسْف َنْكباِر
، “أبانا“ن  ِمُنوََّكَت َیٍتْی َبلُُّك.“أبیاٍت“لَّقة من َؤ ُم" الوردّیُةألمسبحُة"
خرى  ُألواٌت َصضاُفوعادًة ُت.“جدُ َمْلَأ“مَّ، ُث“المألَس“ُةَرْشلیھا َعَی

.“، یا حبَِّي الوحیدیسوُعیا "أو /، و“یا یسوُع الحبیب“إلیھا، مثل 
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، ِلُكلٍّ "مسابح" أربِع ن ِمعني،  ی مجموعاتٍٍ أربِعألوردّیُة ُمَكوَّنة ِمن
أو "الفرِح"إِن":أسراٍر"ُمْرَفَقٍة بخمسِة ، "أبیات" خمسُةمنھا

بحسِب الترتیِب  سرٌّ،  بیٍتلُُّك، ل"المجد"أو "الحزِن"أو "النوِر"
 یسوَع حیاِةْن ِم"ٌثَدَح" ھو "السرُّ"و).67-23ص (الواِرِد ساِبًقا 

ِمن أجِل الَتَجدُِّد المسیحي في ،  الصالةفیھ َأثناَءِل للتأمُّ،مریَم ُأمِِّھوأ
."الحیاة الحقیقّیة في اهللا"

"خیطاٍن"َنِمُعَنْص، وُتلواِناأل وطوِلال بَنوَُّعَت َت" الوردیَُّةألمسابُح"
 أو ،یك أو البالسِتالخشِبن ِم"الحّباُت"، َتَتَخلَُّلھا "سلسلٍة معدنّیٍة"أو 

.ُیَكرُِّسھا الكاھُن لَنْیِل الُغْفرانات...الكریمةِِأوِة الطبیعّیِةالحجار

"الَمسَبَحة الَورِدیَّة"وقد ِقیَل إنَّھ من األفضل تالوُة بیٍت واحٍد من 
.على أن ُتْتلى ُكلُّھا ِبَشْكٍل سیِّئِبَشكٍل َجیِّد 

،  "راِرْسَألا"بُعريْش؛ ُأ"ة الُمقّدَسّیَةِدالَور"ّلي ُرضیني وَصأ...“
)4/6/1988(..."ِك القّدیسةھا ِبُعیون ُأمِّإلیي رُظْنُأ
ُعروا ِبما  َتْش أْنُبِجَی.لِبن الَق ِمالٍةلُّ َصَع ُكَبْن َتْن َأُبِجَی..."

)29/11/1988(."ّر ِسلُِّكفي لوا تأمَِّلَتكم تقولون، لذا ُخذوا وقَت
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عون في لبنانألمَوزِّ

ةالصالة المسكونّی"لمشاركة في  في اراغبین لل
، ھذاُكَتیِِّب الصالِة  على حصوِلالفي أو ،"ةاألسبوعّی

:الرجاء اإلتِّصال على أحِد األرقام التالیة
،961-3-961،842802-3-279224:لبنان

650816-3-961 ،494264-3-961

“ة الحقیقیَّة في اهللالحیا“ كتِب  مجموعَةأطلبوا أیًضا
 الخاصَةDVDدیو ویلڤ اأشرطَةوالصادرِة بالُلغِة العربّیة

 محاضراٍتنمََّضَت، وھي َت" الحقیقیَّة في اهللا حیاة لا"ب
. روحّیٍة وترانیَم حیاٍةوشھاداِت

ِةَكَب َشَرْب بنا َع على كلِّ جدید واإلتصاًلكم اإلطِّالُعیمِكُنكما 
www.tlig.orgوقِعالَم العربي من القسِم على ْتِنْرِتاإلْن
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ألمَوزِّعون حول العالم

Holy Land
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org.tlig.www:International:نتتْرألموقع على اِإلْن Website

Handwrittenأنظر (:ألنسخة بالخط األصلي Version: Trinitas (USA


