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مل في نصوص اإلنجیل برفقة العذراء مریمتأ  
144العدد          9201 نیسان لشھرفرق الوردیة  برنامج صالة  

: ھو 9201آب  ولغایة شھر 8201أیلول  شھرالسنوي اعتبارا من موضوع تأملنا     

             "ھل لنا كل الجرأة ..."   
الدولي لتنظیما ـ إلفتتاحیة الخاصة بفرق صالة الوردیةا  

الجرأة للتحدث عن القیامة  
نزعاج تحـدٍّ مھم! ذلك ھو الجرأة للتحدث عن موضوع القیامة، أّي قیامة المسیح، بینما نحن نعیش في عالٍم غالًبا ما شعوبھ ُیخیـّم علیھا اال ھا نحن في مواجھة

ھمة وأساسیة جاء لتحقیقھا. ھذا الموضوع لیس موضوًعا بسیًطا، ذلك ألنَّ والضجر عند سماعھا حدیث عن البشارة التي بّشر بھا الرب یسوع والتي ھي رسالة م
سوف لن تكون فائدتھ لھ فقط،  المفروض عند تحدثنا عن قیامة یسوع، أْن نتذكر بالضرورة قیامتنا نحن أیًضا. واقعًیا، إذا ما كان المسیح قد غلب الموت، فانتصاره ذاك

ا، ألنھا ستھبنا الحیاة بملئھا وبوفـرة مدھشة.بل لنا أیًضا وبأھمیة ال یمكن تحدیدھ  

نعلمھ بالتأكید وأقلـّھ نظرًیا، ألن المفـروض فینا عند الحدیث عن القیامة أْن نوافق على التحدث عن الموت أیًضا. ھذه الحقیقة ال تظھر أمام انظارنا بوضوٍح تام. ھذا ما 
ه الحدیث عنھ. حدث الموت حدث ُمخیف ورھیب؛ لكنھ حتمي ألنھ المؤشر إلنتھاء حیاتنا األرضیة وعلینا تحقق القیامة یستوجب المرور عبر الموت؛ بینما نحن نكر

بابنا وجمالنا سیدومان لنا!جمیًعا الوصول إلیھ. مجتمعنا البشري ال ُیـقـرُّ بھذه الحقیقة، وعوًضا عن ذلك ُیـبـشـّرنا ویحاول ان یقنعنا باستمرار لنؤمن أنَّ ش  

جّسد". ثـمَّ ُتضیف: ھناك شخص واحد لقیامة ونتائجھا یشترط علینا ایًضا اْن نقبل إیمانًیا ما ُتعلمنا الكنیسة بخصوص ذلك، حیث تقول: "القیامة ال تعني البتة "إعادة للتالحدیث عن ا
ه فأصبحوا شھود إثباٍت لقیامتھ". ذلك الشخص ھو المسیح یسوع ذاتھ، وقد قام فقط قد قام من بین األموات وسوف لن یموت أبـًدا. وإنَّھ قـد ذھب بعد قیامتھ إلى خاصتھ (تالمیذه) لیرو

لرب یسوع یستند بثبات على شھادة التالمیذ وكل بجسد ممجـّد وظھر لتالمیذه الذین بعض منھم  مـرَّ اقتناعھم بفترة قلقة حتى أْن رسخ اإلیمان بھا في اعماق قلوبھم. ایماننا بقیامة ا
. طوبى لرجائنا المدھش الذي جعلنا ورثة الستحقاقات موت وقیامة الرب یسوع!الذین رآوه أیًضا  

ئي علیھ. أننا بالتأكید سنعیش في ضاللھ یوًما نحن یشترط الحدیث عن قیامة الرّب یسوع واالیمان بھا أْن نعترف انَّ الكلمة األخیرة لیست للموت، طالما قـد تـمَّ االنتصار التام والنھا
یامة باسلوب یرفع المعنویات وینشط ا مدعوون لذلك. إننا سنعیش حتًما في كمال سعادة دائمة. لذا یجب علینا اآلن وفي یومنا ھذا أن تكون لنا الجرأة لنتحدث عن الموت والقأیًضا، النن

اآلمال عوًضا عن تلك المثبطة والتي تقتل رجاء القلوب.  

نحن یا ُترى سنكون من الذین یزرعون بذور الحیاة والرجاء؟ مجتمعنا مـعـبـٌق بثقافة الموت ودون رجاء، فھل  

ألخ الراھب واألبأ  
ـ ماري آرینو لویس اعظیندوبران من االخوة الوـ -  

 

	

لنختار الحیاة دوًما وإلى األبد! ولتكن انا الجرأة لنتحدث عن القیامة!    
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نؤمن أوالً ثـمَّ لندركل 	

في عملنا مع اآلخرین ُتمكـّننا من قول "نعم" لھا الشراكةممارستنا الشركة/  

7ـ  5سیعـقـد المجلس الوطني لحركتنا خالل الفترة  ضم ھذا المجلس: اللجنة الوطنیة نیسان، جلساتھ في مدینة لیون ـ فرنسا. یشھر من ھذا الشھر، –
الروحیین والمسؤولین العلمانیین والمرشدین  األقالیم. املنا كبیر لتكون ھـذهالعاملین ضمن نشاطات الكنیسة التابعین ادارًیا لإلیباریشیـّات أو -

الجلسات خیر میدان لعمٍل معمـٍّذ بشركة حقیقیة متبادلة بین الجمیع.  

م أوالً وقبل كلِّ جمعیتنا العامة، التي ھي في الوقت عینھ حركتنا ذاتھا اجتماعاتھا في ھذا العام في لیون، فعلى أعضاء المجلس الوطني ان یركزوا أنظارھبمناسبة وجود ضرورة لتعقد 
ن اإلیباریشون ومسؤولوا طار الحركة: أي المسؤولوشيء على إظھار مبدأ الشركة الحقیقي المتبادل في التعـامل فیما بین جمیع المشاركین وعلى مختلف مستویات المسؤولیة ضمن ا

ر جمیًعا أنَّ من مھامنا األساسیة خدمة المرشدون الروحیون لإلیباریشیات واألقالیم، وأخیًرا المسؤولون القطریون (الوطنیون) والمرشدون الروحیون القطریون. علینا اْن نتذكـّ  ،األقالیم
الشركة/الشراكة في التعامل.  

ـــــةالـخـــدمـ  

نى أنَّ المجلس الوطني موجود نتیجة لوجود یجب على الجمیع اْن یعلموا وبقناعة تامة أنَّ فرق الوردیة غیر موجودة ضمن التنظیم بسبب وجود المجلس الوطني، بل إنـَّما العكس، بمع
ءوا لخدمة الفرق ال العكس! وأنَّ ھیكلیة الحركة بمختلف مستویاتھا، سواء كانت الفرق في التنظیم. باالضافة إلى ذلك نقول: "یتكون المجلس الوطني من مسؤولین مختلفون جا

یر لوجوده، ویعیش في مقاٍم أعلى من مقام إیباریشیىة أو اقلیمیة أو قطریة مؤسسة على الرغبة في خدمة الفرق وأعضائھا ال غیر. ال یجوز إعطاء المجلس الوطني ھیكلیة فوقّیة كتبر
مصدر حیاة الحركة وعلـّة وجودھا ھو مجموع الفرق بأعضائھا. فمن دونھما ال مبرر لوجود الحركة. إًذا  ئھ المحرك الرئیسي للتنظیم. ولكنم كون المجلس وأعضاالفرق وأعضائھا، رغ

ین مسؤولیة ما ضمن نشاط التنظیم. ولذا نشیر إلى ھذا ھدف المجلس الوطني ھو خدمة حیاة الفرق. ھذا الھدف ھو بمثابة البؤرة في اھتمامات المجلس واھتماماتنا عندما نكون متحمل
الموضوع بعبارة "حیویة الفرق".  

/الشراكةخــدمة الشِّركة  

الوطني،  یجب أْن تكون مستویات المسؤولیة بمختلف أنواعھا ضمن اطار الحركة مبنیة على الشِّركة، واعتباًرا من مسؤول فرقة إلى مسؤول في المجلس
اع فمسؤول إیباریشي ومسؤول قطري. على كل ھؤالء واجب ضمان أْن یكون العـمل المنجز مع الذین ُعھدت مسؤولیتھم لھ من جھة مروًرا بمسؤول قـطّ 

ل التخابر: وكذلك مع المستویات األخرى ذات العالقة بشراكة تامة. ھكذا ستتوفر لدینا شراكة متبادلة مؤسسة على مبدأ المقابلة بالمثل خاصة في مجا
ادارًیا، لمسؤولین اإلیباریشیین نشر ونقل المعلومات التي یستلمونھا من المسؤولین القطریین واالقلیمیین إلى مسؤولي القطـّاعات التابعین لھم فعلى ا

المسؤول في  وعلى ھؤالء األخیرین نقلھا إلى مسؤولي الفرق الذین سیقومون بنقلھا ونشرھا بین اعضاء الفرق وفق اسلوٍب التبادل. ال اھمیة لمستوى
ماتیو میالن المسؤول االقلیمي في ساحل العاج  
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یح الذي ُیمكننا من تطبیق مبدأ الشركة ما یعني نشر المعلومات والتعلیمات. المبدأ في ھذا الخصوص ھو انتقالھا في اتجاھین متعاكسین. ھذا االسلوب من العمل ھـو االسلوب الصح
ؤول كان بالمعلومات والتعلیمات التي یستلمھا لنفسھ واالمتناع عن نشرھا او نقلھا إلى المطلوب العمل بموجبھ. المبدأ اآلخر في طبیعة عمل تنظیمنا ھو عدم جواز احتفاظ أيَّ مس

اآلخرین. ال شركة من دون تواصل وتخابر.  

مختلف المستویات وفق لتنظیم وعلى بالتأكید نحن ملزمون على العمل بروح الشركة وھذا ھو ما نفعلھ بالضبط ولكن تنقصھ الروٍح الجماعیة. صحیح ان المسؤولیة تـُمارس ضمن ا
الموكلة مسؤولیتھم للعلماني  نظام ثنائي الجوانب أّي مسؤول علماني ذو نشاط كنسي ومعـھ مرشد روحي (اكلیروس). ھذا النظام من الشركة ناقص ویعـوزه مشاركة االعـضاء

والمرشد المذكورین في التو والمفروض ان الشركة تشملھم أیًضا.  

ه بعبارة "نظام ثنائي الجوانب" یجب اْن یكون عملًیا ثالثي الجوانب أو أكثر طالما في غالب األحیان یكون للمسؤول مساعد إنَّ ما اشرنا إلیھ اعال
 التنظیم واألثنان یعمالن بشركة مع مرشد لھ مستشار. إًذا اصبح الموضع یخصُّ جوانب عدیدة وعلیھا العمل بشركة تامة. عدا ذلك علینا مالحظة انَّ 

كون ـّاعات مؤسس على ان ال یكون لمسؤولیة مسؤول القطـّاع عالقة بمسؤولیة المسؤول اإلیبارشي كما انَّ المسؤول اإلیباریشي ال یمكن اْن یفي القط
یعا العمل بتناغم تطمسؤوالً قطرًیا وال یمكن اْن یتبادال الموقع، ولكن رغم ذلك لھما حاجة متبادلة بینھما. فعلیھما ان یفھما مسؤولیتھما على انفراد لیس

المنعـقـدة وبروح شركة صحیحة وحقیقیة. أخیًرا ال بد لنا ألن نقول اْن علینا نحن جمیًعا العمل بروح ھكذا شركة بینما یكون اعضاء المجلس الوطني 
والتعاون مكللة بشركة وتفاھم  جلساتھ في لیون في دراسة القضایا المطروحة واتخاذ القرارت المناسبة والھادفة لدعم مسیرة الحركة بروح االخوة

تام.  

                                                        

	

یا رّب نجـّنا وخلصنا"" لتكن لنا الجرأة لندعو هللا مصلین وقائلین:                    لنصلي معـًا 	

"اتمن بین األمو ع"قیامة یسو :المجدمن أسرار  األولفي السّر  أیًضا لنتأمل  

.وھو الذي یبدأ الصالة ھذا الیوم مسؤول الفرقة أو الشخص الذي یستضیف اعضاء الفرقة في بیتھ   1 	

–المرتل الذي یبدأ األلحان     ج م     القارئ الثاني   3القارئ األول       2 الجمیع سویة  	

الواسعة االطراف،  في انجیل یوحنا بیث زاثاسٍم صغیٍر من بركة "بیث زاثا". لنستعد للدخول في احتفال صالتنا مبتدئین بتخیلنا اننا واقفون على ضفاف ق – 1
مشلوالً ــ الواقعة في االراضي المقدسة قـُرب أورشلیم. لنتخّیل أیًضا اْننا واقفون قـُرب یسوع وھو یأمر مخلـّعاً  (كما جاء في انجیل یوحنا بالنھوض وحمل فراشھ –

األخ الراھـب واالب  
دومنیك فـوركـَن من اآلباء الواعظینـ فرانسوا   

المرشد القطري العام فرنساـ - 	
 

 

	

القبر الفارغ  
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(حسبما جاء في اسرار المجد نجد نفس الدعوة موجھة لنا وھي تأمرنا قائلة: "تنبھوا أیُّھا النائمون! قوموا من بین األموات، ُیضیئ لكم المسیح  في سّر الوردیة االول من). 9ـ1: 5
ا باسم القائم من بین االموات لنبشر من . وعندما ستكون لنا الجرأة لنؤمن بھذا القول الذي من الصعب تصدیقھ ستكون لنا الجرأة أیضً )14: 5رسالة بولس الرسول إلى أھل أفسس 

حوالینا بتعالیمھ المحییة.  

م  عالمة الصلیب على ذواتنا قائلین: فرحین ونحن نجتمع بھذا البیت المبارك لنرسم –  

م و ج  "باسم اآلب واالبن والروح القدس آمین". –  

صالة إلى الروح القدس 	

فرقتنا وعلى عقولنا بأنوارك السماویة لنستقبل ونفھم كالم هللا الذي سنصغي إلیھ قریًبا.ھلم ایُّھا الروح القدوس، وخیـّم على أعضاء    1  

م و ج  بثاق روحك القدوس من اعماقنا.نرجوَك یا ربنا وإلھنا، أنت الذي تدعونا لنتبع شمس القائم من بین األموات أْن نجتاز نحن أیًضا الموت كما وعدت. واْن یتحقق فینا ان –  

لحن ھلم یا روًحا معین ...أیُّھا الروح القدوس اْن تفتح قلوبنا لنستطیع اْن نـُدرك ونفھم مشاریع هللا وتدبیره فینا فنعمل من أجل تحقیقھا.       نرجوكَ  – 3  

م و ج  ھلم یا روًحا ُمعین   واشرح صدور المؤمنین   واسكب علیھم آجمعین   شعاع نعمة مبین –  
واالبن مولود البتـول   والروح مرشد العقول   مدى الدھور الداھرین لآلب مجد ال یزول               

ابتھال إلى العذراء مریم 	

ریم ... لحن حبك یا ملتثمر الثمار الجیدة.      أّیـتھا العذراء مریم، یا أمَّ الكنیسة، إننا نعلم أنَّ فرقتنا ال تعود لنا: وجودھا من تدبیر هللا وتعود لھ فقط، نرجو رعایتك لھا  – 1  

م و ج  حبك یا مریم  – غــایـة المـنـى   یا أمَّ المعظم      كــونــي أّمــَنـــا 
2X	الردة: (انِت عذراء انِت أمـَّنا)   	

الردةفي شخص الحبیب  أعطانا أیـّاِك   بنا في الصلیب  ابنِك أوصاِك             

رة أخرى كالم هللا، الكالم المحیي، الذي یبعث فینا الحیاة، وأحیاًنا یقلب في یا مریم یا ھیكل الرب اإللھ، ساعدینا لنستقبل م – 2
تتمة لحن حبك یا مریمأعماقنا مفاھیمنا لتتفق مع ارادتھ وتخضع لتدبیره.      

م و ج  كاألمِّ الحنونة  – أظھري المعونة   بِك نستعین   الردةمنِك للبنین       
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)9ـ1: 5البشیر  یوحناقدیس إنجیل الفصل من (  لنصٍغ لكالم  هللا 	

لھا  "بیث زاثا"ریة "بعد ذلك كان عید للیھود، فصعد یسوع إلى أورشلیم. وكان یوجد قُرب أحد أبواب الھیكل المعروف ِب "باب الغنم" بركة اسمھا باللغة العب – 1
ساح والبرص ... وكان ُیقیم ھناك أیًضا رجل مریض منذ  ثماٍن خمسة اروقة، كان یضطجع تحت سقففھا جمھرة من المرضى والعمیان والعرج وذوي العاھات: الك

وثالثین سنة.  

سنة، قال لھ: "ھل ترید اْن ُتشفى ؟" فأجابھ المریض: "یا رّب لیس لي أحد یساعدني ألغطس في میاه البركة في  38فلما رآه یسوع مضطجًعا في فراشھ وعلم أنـّھ یقیم ھناك منذ  – 2
". في الحال الماء، وعندما احاول الوصول إلى الماء ألغطس فیھ؛ اجد اْن ھناك من سبقني في الغطس". فقال لھ یسوع: "قـُْم انھض، واحمل فراشك وامشِ  اللحظة التي فیھا یتحرك

ُشفي الرجل؛ فأخذ فراشھ ومشى! صادف اْن كان ذلك الیوم یوم سبت".  

.هللا متخیلین الموقف كلھ لنتوف بعض الوقت بصمت وھدوء متأملین ما سمعناه من كالم – 1  

ھذا السر وتأثیر اساتانعك  

یان والعرج وذوي العاھات: ھذا الفصل من إنجیل یوحنا ُیحّدثنا عن یسوع وھـو واقف على ضفة بركة تسمى "بیث زاثا" وكان ھذا المكان منعزالً ومخصًصا للمرضى والعم – 1
ن المكان كـ "مستشفى عزل"، وكان في عھد یسوع بمثابة مكانـًا الستبعاد المرضى الخطرین كیما ال یكون لھم اتصال كالمشلولین والبرص وغیرھا من االمراض الخطرة. إذأً كا

باألصحاء على اعتبار أنَّ المرضى خطأة ولھذا ھم مرضى ویجب االبتعاد عنھم.   

رضى الخطرین من عمیان وعرج وبرص ومخلـّعین. وھو وانَّ رغبتھ كانت االقتراب من الم مجيء یسوع ووصولھ لھذا القسم من البركة كان یعـنى أنَّھ وصل إلى نقطة حدودیة، – 2
مقابل عدم اھتمام المریض بھ، اھتماًما نفسھ یرى الرجل المشلول مضطجًعا في فراشھ، فیقترب منھ دون ایة محاولة من الرجل المخلـّع أْن یجلب نظر یسوع أو اھتمامھ. كان لیسوع 

یكن لھ من معین لیساعده على الغطس في ماء البركة في الوقت المناسب.خاًصا بھ ألنھ رآه وحیًدا وشبھ منبوذ وعلم انھ لم   

سنة) وھو یقیم قرب البركة، ھذا الواقع یؤكد لنا اْن كان لھ رغبة ملحة وأیماٌن راسخ بنیل  38كانت قد مضت فترة طویلة على ھذا المریض ( – 3
د نیلھ، فیسألھ: "ھل ترید اْن ُتشفى؟" ومعنى ذلك: "ھل ترید النجاة؟" أو ھل تؤمن الشفاء. لذا نالحظ یسوع یعطي الفرصة لھذا المریض لیختار ما یری

لحن توكلنا على هللا ...بالخالص ؟" یسوع بسوألھ ھذا دفع المخلـّع ألظھار فعل إیمان علني مؤسس على شفائھ.   

م و ج  ردة)توكلنا على هللا   وھو ملجأنا   توكلنا على هللا   ال نخاف السوء    (ال –  
ـْبـل إلـیــھ   ولـنـسـمـع لـــھ          الردة   الـرّب نــجــّانـــا    من شدائدنا   فلنـُق  

ط ـ قـُـْم ـ بالیونانیة امر یسوع المخّلع قائالً : "قـُـــــْم"، فكان ھذا أألمر كالًما منعًشا ویبعث األمل في النفس. معنى الفعل الذي استعملھ یسوع بالضب – 1
ا أنھ یعني أیًضا: ھیـّا تھیأ للمشي.لقیامة من الموت. لذا أمر یسوع لم یعني فقط االستیقاظ أو النھوض بل أیًضا الوقوف على الرجلین بفعل تأثیر القیامة ذات الفعالیة، كمھـو ا  
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جل الذي نال ھذا الشفاء العجائبي اْن یـُداخلھ واقعًیا لم یقل یسوع فقط "قــْم وامِش!" بل "قُــْم واحمل فراشك وامِش!". من المحتمل انَّ الر – 2
النسیان من شدة دھشتھ فیغادر المكان تارًكا فراشھ الذي ُیذكـّره بمأساتھ ملقى على األرض.  

ما قد یكون غرض دعوة یسوع الموجھة للرجل الذي نال الشفاء بواسطتھ لحمل فراشھ لینبھھ اْن علیھ اْن ال ینسى سریًعا انھ كان یوًما  – 3

فترة بؤسھ بحاجة لمن بساعده فیحملھ لیغطس في ماء البركة. وقد یكون الغرض أیًضا تذكیره دوًما بما فعلھ لھ الرّب من خیٍر عظیم بینما كان یعیش 
وشقائھ الطویلة. 	

تتمة اللحن أعالهأّدى بھ إلى الشفاء الذي نالھ برحمة الرب یسوع.     ُیشكـّل الصلیب جزًء من الطریق المؤدي إلى التحّرر كما كان ُیشكـّل فراش مرض المخلـّع جزًء من الطریق الذي  

م و ج  طعم الرب لذیذ   أشھى من العسل  صوت الرب ناعم   یدخل في االعماق   – الرّدة    

لتذكیره برحمة یسوع الواسعة التي حققت لھ الشفاء، كما انَّھ  أمر یسوع المخلـّع ان یحمل فراشھ، فسبب ذلك بالتأكید لكي ال ینسى جھود من حملوه وجاءوا بھ إلى البركة وأیًضا – 1
یّدعـون التمسك بیوم السبت ـ یوم الراحة أیًضا نوٌع من التحدي اعلنھ یسوع للمجتمع وخاصة رجال الدین. واقعًیا حمل المخلـّع فراشھ في یوم السبت جعلھ موضع انتقاد وجـّھھ من 

ھؤالء وأمثالم حمل المشلول فراشھ في یوم سبت عمل مخالف قانوًنا لوصیة وجوب المحافظة على الراحة یوم السبت.التامة ـ بموجب الشریعة. بالنسبة ل  

ل ومصالحتنا جاء لیحقق تحریرنا الكامالموضوع بالنسبة لیسوع الذي ھو الوسیط بن اإلنسان وهللا، أنَّ األھمیة یحب أْن تتركز فیھ ال في الشریعة حیث اّنَھ الوسیط الفعلي و  – 2
الناجزة مع هللا. فیسوع لیس ھو بدیل للشریعة بل مكّمـل لشریعة اآلب ولتكن الحیاة الوفیرة لإلنسان.  

ظتھم على یین المّدعـین بمحافكان غرض یسوع من أمر الرجل الذي نال الشفاء لحمل فراشھ والذھاب في حال سبیلھ في یوم سبٍت، أن یظھر رجالً متحدًیا للمتزمتین والسلف – 3
وتھ ما صنعھ لھ الرب یسوع من خیٍر ورحمٍة الشریعة وإطاعة وصایاھا من جھة ولدفع المشلول لمزید من المحبة ? وللقریب وایًضا منتقدیھ، لكي ما تكون لھ الجرأة لیعـلـن بأعلى ص

  تتمة اللحن أعاله ال ُیمكن تصّورھـما.   

م و ج  الرّدة   ف   قلب الربِّ ودیع    طوبى لمن یھواهنیر الربِّ طیـّب   حمل الربِّ خفی –  

ھذا السر على حیاتنا  تأثیر انعكاسات 	

عندما نصاب بكارثة أو ال ینتظر هللا منـّا شیًئا: سوى اْن یكون اعتمادنا الكلّي علیھ، كما یطلب منـّا اإلیمان على مثال اإلیمان الذي طلبھ من المشلول. و – 1
لنا الجرأة ألْن نسلم ذواتنا وامورنا كّلھا لرحمة هللا وتدبیره الوالدي. نواجھ مشكلة ما أْن تكون  

 بنا، فعل إیماٍن حقیقي با, یكفینا ألن نـُدیر علینا التوقف عن انتظار ان تكون الظروف التي سنواجھھا دوًما إیجابیة أي أْن ال ُنصاب باألمراض وأل أْن نرتكب الخطایا، وعندما تحلُّ  – 2
وه راجین رحمتھ.وجھنا نح  

شفاء المقعد ـ فسیفساء ـ رافان  
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كسي مبتدًئا بإحیاء الرب یسوع حاضٌر لمساعدتنا دوًما ولحمل األحمال عوًضا عنـّا. إنـّھ ُیشفینا ولكن ال باسلوب سحري، إنـَّھ یعمل ذلك دوًما بأسلوٍب ع – 3
. والعلـّة التي ءفھوم القوة والقدرة معكوسان وأیًضا ببطرجائنا ببطء. إنَّ الحمل الذي كان علینا حملھ، اصبح من حصتھ (أي من مسؤولیة یسوع). بذلك أصبح م

حریة وقوة  كانت ُتسمـر ذلك المشلول على االرض مع فراشھ، اصبحت بعد شفائھ غیر قادرة من منعھ من المشي. حیث من اآلن فصاعًدا سیستطیع المشي بكل
كافیة.  

لرّب یسوع، دون اھتماٍم بوضعنا وحالتنا حتى إْن كنـّا مشلولین او ذوي عاھات مكروھة، لنتوقف بصمت وھدوء متأملین ھذا الموضوع ثمَّ لنلتفت نحو ا – 1
تتمة أللحنولنتذكر دائًما أمر یسوع ذا الفعالیة العجائبیة الموجھ للمشلول: "قـْم، انھض واحمل فراشك وامشي".        

م و ج  السوءتوكلنا على هللا   وھو ملجأنا   توكلنا على هللا   ال نخاف  –  

ى الفور.وعندما سیكون ھناك حمل یجب علّي أْن أحملھ وأمشي بھ، فمعنى ذلك الحمل ھو أنـَّھ رسالة أُنیط أمر تنفیذھا بي وعليَّ القیام بذلك عل – 1  

فنا على االلم وذقنا طعمھ وباستطاعتنا تحّملھ بمسؤولیة ألیس من المنطق والواجب المحّتم ان نكون منفتحین ومستعدین لمشاركة اآلخرین في تحمل االمھم، بعد اْن نكون قد تعرّ  – 2
تامة؟ أال نظّن ان لقلوبنا المقدرة لتنفتح بكل سھولة بتأثیر حماسة شفقتنا؟  

لم یتوقفوا، بل استمروا حتى اصبحوا  عضاشخاٌص عدیدون حصل لھم اْن التقوا الرّب عندما مـّروا بتجارب او محن! ونتیجة للقائھم حصل تغّیر في مجرى حیاتھم تغیـًرا كلًیا. الب – 3
ه الشریحة وكان لشھادتھم تأثیٌر قويٌّ فینا؟ شھوًدا لما حصلوا علیھ من ذلك اللقاء. إنـَّھم أصبحوا الة تحریك إیمان اآلخرین ومضاعفتھ. ھل سبق لنا اْن تـعـرفنا على أشخاص من ھذ  

لحظات توقف لحواٍر متبادل. – 1  

لمناط أمر تنفیذھا بي بحاجة لجھود تزید على جھود شخص واحد، فھناك دوًما الرب یسوع الذي سیساعدني في العمل بتھیئة من قد تكون الرسالة ا – 1
سیرضى المساعدة دون طلب موجھ لھ.  

ل الصالة المشتركة والمحبة لنشكر هللا الذي وفـّر لنا فرص التعاون والمشاركة في تحمل المسؤولیات وانجاز المھام ضمن نطاق فرقتنا وذلك من خال – 2
لما اجتمع اثنین او االخویة. إنَّ قدرة قیامة الرب یسوع المسیح قدرة انعاش، ومفعولھا ھو المحرك الذي یدور بیننا، استناًدا على وعـد یسوع الذي ینص: "ك

لحن تعال بیننا ...أكثر باسمي سأكون ثالثھم او بینھم"    

م و ج  لك مسكًنا        وخْذ من قـلـوبنا  أقـْم عندنا  تعال بیننا  –  
2Xفـنـعــرف طعــم الـھـنــا    أال استجب (منـّا الـدعـاء)   ھْب لنا عیوُنا ترنو إلیك   واجعل حباتنا مـُلـًكا لدیك            الـردة	 	

 

	



8	
	

امنا العذراء مریم شفاعة بھاونطلب هللا بھا صالة نـُمجـّد  	

تتمة اللحن تعال بیننا ...إننا ُنمجدك ونباركك ونھلل لك     أیُّھا الرب إإللھ أبـونا، – 1  

م و ج  أمُح الضغینة من قلوبنا  – X	2أال استجب (منـّا الدعاء)    فـنحـصـد حـبَّ الـعــطـاء  نا ازرع كالمك غي ضمیر  الـردة   

ك كلَّ شيٍء جدیٍد.أیُّھا الرب یسوع القائم من بین االموات. لقد ثبـّتك هللا ُمخلـًّصا ولیحقق ب – 2  

م و ج  نحن جیاٌع أنَت خـبزنا  – 	X	2فـمنك یـطـیـب الغـذاء    أال استجب (منـّا الدعاء)   نحن عـطاٌش أنـَت مـاؤنـا   الـردة 	

بقوة الروح القدس وبكل ثـقـة تامة لنا الجرأة لنصلي معـًا قائلین: – 3  

ك، لتكن مشیئتك كما في السماء كذلك على األرض، أعطنا خبزنا كفافنا الیوم، واغفر لنا خطایانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلینا، وال "أبانا الذي في السماوات، لیتقدْس اسمك، لیأِت ملكوت
تدخلنا في التجربة، لكن نجـّیـنا من الشریر آمین".  

لنستطیع اْن نؤكـّد بینما نحن ضمن فرقتنا ھذه بكل إیماٍن راسخ قائلین: "إننا نؤمن أنَّ الرب  یا مریم، یا مـَن جـّربـت بنجاٍح باھر حیاة ابنك الجدیدة بعد اْن قام من بین األموات – 1
یسوع المسیح قـد مات ودفن وقام من بین االموات من أجل خالصنا".  

م و ج  قام حـقـًا قام رّب المعجزات  – بثالٍث قام من بعد الممات     
بیقٍن شاھدتھ المریمات  X	2 ام قامھلیلویا ھلیلویا ق    

ریم یا والدة هللا صلي ألجلنا نحن الخطأة اآلن السالم علیك یا مریم، الممتلئة نعمة الرّب معك مباركة انِت في النساء ویسوع الذي ھو حیاتنا وقیامتنا ثمرة بطنك مبارٌك. یا قدیسة م – 2
وفي ساعة موتنا آمین.  

نا من أجل كلّ الذین ال یعرفون یسوع او ینكرونھ.یا مریم، یا أمنا الحنونة، نرجوِك اْن ُتصلي مع – 3  

قدیسة مریم یا والدة هللا صلي ألجلنا  م و ج   السالم علیك یا مریم، الممتلئة نعمة الرّب معك مباركة انِت في النساء ویسوع الذي ھو حیاتنا وقیامتنا ثمرة بطنك مبارٌك. یا
نحن الخطأة اآلن وفي ساعة موتنا آمین.  

1 نرجوِك اْن تھبـیـنا النعمة لنكون على مدى أیام حیاتنا شھوًدا ُمنیرین لمحبة هللا للبشریة. یا مریم –  

لخطأة قدیسة مریم یا والدة هللا صلي ألجلنا نحن ا م و ج   السالم علیك یا مریم، الممتلئة نعمة الرّب معك مباركة انِت في النساء ویسوع الذي ھو حیاتنا وقیامتنا ثمرة بطنك مبارٌك. یا
اآلن وفي ساعة موتنا آمین.  
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2 من لنصلي المرات العشرة الباقیة من السالم المالئكي إكماًال لسرِّ الوردیة الخاص بنا على نیاتنا الخاصة والنیات التي طلب منا الصالة  –
أجلھا، وأیًضا على نیات البابا فرنسیس ونیات الكنیسة جمعاء والعالم كلـّھ.  

9201 نیسانخالل شھر  ا البابا فرنسیس أن ُنصلي من أجلھاالنیات التي طلب منـّ   

لنصلي من أجل المجموعات الطبیة: اطباء وصیادلة ومساعدین ومعینین الذین یعملون في میادین المعارك معّرضین حیاتھم للموت من أجل  – 1
اْن ُینقذوا حیاة اآلخرین.  

م و ج  آمین. المجد لآلب واالبن والروح القدس اإللھ الواحد –  

منا الرسولیةمھا  

علینا اْن ال ننسى أنَّ أمُر یسوع الموجھ للمخّلع الذي كان مضطجًعا قُرب بركة "بیث زاثا" قـْم احمل فراشك وامشٍ  – 1 قبل مئات السنین ھو موجـّھ لنا أیًضا الیوم بینما نحن نتھیأ –
عتیادیة.إلنھاء لقائنا االحتفالي في ھذا البیت والمغادرة لنواصل حیاتنا اال  

تكن لنا الجرأة أیًضا لنعلن شھادتنا الخاصة عند مغادرتنا ھذا البیت العائد لصدیقنا، علینا اْن نتخلى عن كل شللٍّ نحملھ، ونحمل عوضھ الجرأة لنتحدث عن إیماننا ببساطة ورقة. ول – 2
بسعادتنا الننا نؤمن بمحبة هللا الغیر المحدودة للبشریة قاطبة.  

ة الختام:ترنیمم و ج     

أبــنــــــاء أمٍّ واحــــــــدة  		بالحب والوئام    كـنیسة السالم   أبــنــاء أمٍّ مـاجــــــــــدة   	
الملك للمسیح       شعارنا  ساٍم  صریـح  (الردة)  النصر للمسیح  أشدو أناشید المـــدیـــح     

(الردة) في الیسر والخطوب   حب صحیح شامل    ما دام في القلوب      فینا المسیح عامل   
في لیلة العشاء    بالحب أوصانا المسیح      محبة اإلخاء   (الردة)  قانا من قلٍب جریح   س  

إْن فرقتنا في البالد     تبقى إلى الوفاة  كل القلوب بإتحاد    أحداث ذي الحیاة       

  
 
 
 
 

ماتییھ میالن المسؤول القطري في ساحل العاج  
مع شانتال كورتـَن المنسقة الدولیة  
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االتصال بــ : لدوليالفرع اـ مساعدة تنظیم فرق صالة الوردیة من یرغب في ل  
don-un-rosaire/faire-du-equpes-https://www.donnerenligne.fr/international  

 

 

...........................................................................  
األلھ الواحد آمینواالبن والروح القدس  لآلب والحمد والشكر الدائم المجد       	

16/02/2019فـي  ـ ھولندا ـ ترجمة نافع توسا  

 

 

 

 

دوليقسم التنسیق الـ رق صالة الوردیة فـ التنظیم الرئیسة لمنظمة نوان دائرة ع في فرنسا:- 	
INTERNATIONAL ẾQUIPES DU ROSAIRE 	

Couvent Saint Thomas d´ Aquin  
1, impasse lacordaire F - 31400 Toulouse - France  

equipesdurosaire@wanadoo.fr-internationalEmail  :  	
	

	

	

عة الدولیةالطب  

	

	


