
APPRENDRE À AIMER – MYSTÈRES GLORIEUX 

  أسرار المجد –تعّلم المحبة 
  

1er mystère glorieux: 
  قيامة يسوع من بين االموات:  ّسر المجد األول

  
" َلْيَس ُهَو هُهَن! َقْد َقاَم. َيُسوَع النَّاِصِريَّ اْلَمْصُلوَب: "صّرح المالك, يشهد االنجيل انه فى صباح عيد الفصح

, تؤآد قيامة يسوع المسيح بطريقة ساطعة أن عدالة اهللا تنصر دائما قوى الخير على الّشر). 6, 16: مرقس(
ان آانت  حتى و, و لهذا السبب فان االعمال الصالحة التى نقوم بها لألخرين.  المحبة و الرأفة على الكراهية

  .لها قوى سّرية ألنها مدعومة من اهللا, غير ملحوظة
  

انى أريد أن أشارك فى نصر يسوع و أن أقهر قوى الّشر عن طريق القيام باألعمال الصالحة بطيبة , يا مريم
  .باالبتسامة و الصبر, بمخدومية, خاطر

  
  

2e mystère glorieux:  
  صعود يسوع الى السماء:  ّسر المجد الثانى

  
َفاْذَهُبوا َوَتْلِمُذوا َجِميَع اُألَمِم  : "أعهد الى رسله هذه المهمة, خّبرنا األنجيل أن يسوع قبل صعوده الى السماءي

- 19, 28: متى" ( َوَعلُِّموُهْم َأْن َيْحَفُظوا َجِميَع َما َأْوَصْيُتُكْم ِبِه20. َوَعمُِّدوُهْم ِباْسِم اآلب َواالْبِن َوالرُّوِح اْلُقُدِس
أن أشهد بايمانى به و بحبه : المسيح يكلّفنى بمهمة خاصة, التى أنا عضو فيها, من خالل مهمة الكنيسة). 20
  .لّى
  

و ان أقوم بالمبادارات التى تتوافق مع ايمانى لكى أآون , ساعدينى على أن أخذ القرارات الصحيحية, يا مريم
  .المثل الصالح

  
  

3e mystère glorieux:  
  حلول الروح القدس على العذراء مريم و الرسّل:  ثّسر المجد الثال

  
هُؤَالِء ُآلُُّهْم َآاُنوا ُيواِظُبوَن ِبَنْفٍس َواِحَدٍة َعَلى  "آان رسله , يخبّرنا آتاب أعمال الرسل انه بعد صعود يسوع

نزل الروح القدس عليهم و هكذا , عنصرةيوم ال). 15, 1: أع" ( الصََّالِة َوالطِّْلَبِة، َمَع النَِّساِء، َوَمْرَيَم ُأمِّ َيُسوَع
و . المسيح يستخدم الكنيسة الكاثولكية لكى يخبرنا بقوة محبته). 2,3: أع (نشأت الكنيسة التى أسسها يسوع 

, و أيضا عن طريق االختالط األخوى بالجماعة المسيحية, من خالل االسرار الكنيسة و حياة القديسين
  .لكى أعيش حياة المحبةأستطيع أن أجد المائدة الالزمة 

  
  .التى هى عائلتى الروحية, ساعدينى لكى أرى ما أستطيع أن أفعله لكى أساهم فى انطالقة الكنيسة, يا مريم

 
  
 



4e mystère glorieux:  
  انتقال مريم العذراء بالنفس و الجسد الى السماء:  ّسر المجد الرابع

  
المفروض أن . بل بالجسد أيضا, لسماء ليس بالنفس فقطرفع اهللا مريم الى ا, فى نهاية حياتها على االرض

لقد خلق اهللا جسدنا و تّجسد هو نفسه فى يسوع لكى تكون , تؤدى هذه الحقيقة الى خلق ثورة ثقافية فى المجتمع
  .غايتنا األخيرة الحياة األبدية

  
نس بطريقة غير اخالقية و استعمال الج. الحياة الجنسية تكون اذا جزء اليتجزأ من البعد المقدس لالنسان

  .يؤدى الى االنحطاط
  

  .الرجل الكامل, ساعدينى لكى أحيا بحسب الكرامة االنسانية و المسيحية على مثال ابنك يسوع المسح, يامريم
  
  

5e mystère glorieux:  
  تكليل مريم سلطاتة على السماء و األرض:  ّسر المجد الخامس

  
  : بولس الرسول يصفه آاالتى, هذا المشروع االلهى. اية اهللا للبشرانتصار مريم فى السماء يكشف لنا عن غ

و ). 4, 1: أفسس" ( اْخَتاَرَنا ِفيِه َقْبَل َتْأِسيِس اْلَعاَلِم، ِلَنُكوَن ِقدِّيِسيَن َوِبَال َلْوٍم ُقدَّاَمُه ِفي اْلَمَحبَِّة"أبانا السماوى 
  .ساعدنى بال انقطاعفان العذراء مريم ت, لكى يتحقق مشروع اهللا فى حياتى

  
انه فى المحبة , نعم. عضدينى أثناء محاوالتى لتحسين أسلوبى فى المحبة, أرشدينى, أنت أم المحبة, يا مريم

  .أستطيع أن أجد معنى لحياتى و أن أذوق النعيم الحقيقى
  


