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بُّهاَوََسوعَ ي ََب طريقةَلعذراءل ََن ن ُظرَنَ أَ  ُنح   
 

َأنَنحبَبشكلَأفضلَالعذراءَماذاَنعمل وفيهََ–لناَاإلنجيلَأنَّهَقبلَأنَيقولَيسوعَللقديسَيوحناََ؟َيقوللكّيَن ت ع لَّم 
َ(.19َ:26)يوَُأمَّه""فرأ ىَيسوعَُ،َالربَنفسهَفعلَشيًئاَواحًدا:َ(19َ:27)يوَذهَُأمُّك "َه"َ–لناَجميًعاَ)فيَيوحنا(َ

َهَُمََّكتشافَكيفَرأىَالربَأَُ،َإَلوععيونَيسبواسطةََءإلىَالعذراَرَ ظَُنَ أنَنَ َ:َأيَّ هذاَلوبلربَالمصاَفعلكررَاليومَنَُ
ك تَفيهَ َذاوما رَّ َ.ةقيعمالَةنظَرهذهَالَح 

 

ََترىَعيونَيسوعَفيَمريم؟َماذا.1َ
َ

َهاالَ مَ جَ َ-أ
َ

فيهََسَالذيقدََّالجسدَالمََُكبيرينَذلكوكمالََبلطفهللاَقدَعملََأنَََّدَ قَ عتَ نَ َأنََّسخيفَبشيءَ َواضح.َليسالعذراءَجمالَ
َأَ  ب  ج  َالحملَألجلَالذبيحةَنَ و  ل  ك  بَ َهَُنََّ،َوأَ ي ت ش  ج  دَفيهَآثارَللخطيئةَوجَ يالََدَ سَ لثالوثَاألقدس.َجَ لًَاَدَ بَ عَ صبحَمَ يََُنَ أ ََو 

ن ت هََاألصلية.َوهذاَالجمالَالذيَال َ ،َومَ ت مََّبالتأكيدَالعنايةَبهَمنَقبلَإبن هاُيمكنَُمقار  حترام.َلكنَنظرةَواإلَعجابباإلَهَُل 
ةًَه،َمَّ ُأََفس َن ََتَ ق َرَ هاَاختَ نََّيسوعَلمَتتوقفَأمامَهذاَالجمالَالرائعَولكَ  ف  ّبئًََأكثرَُعمقاًََماالًَجَ َُمكت ش  َالرائعَجمالال:َوُمخ 

لَّمىَعلىَشارةالبَ فيَمالكَالَإنَََّالواقع،زينَقلبَمريم.َفيَوالفضائلَالتيَتََُعمةلن َّل ،َنعمةَةئلَ متَ مَُبكلمةََمَريَ مَ َقدَس 
َب ها أ نَُّهَإسم َخاص  َلهاَفقط.،َبَ قَ ل َكَ ،َوك  صري  َيوًماَبعدَيوم،َدقيقةًََت زاي دَ تحادَالوثيقَجًداَمعَهللاَاإَلهذاََوَوكأنَُّهَشيءَح 

َ ي كونَُمذهالًَ.َكمَءَ دالفَ لَ رئيسيةَالحظاتَلََّلاَفيَخصوصاًَدقيقة،َطوالَحياتها،َب عد  فيََالعذراءَلنفسهذاَالجمالََس 
َيسوع!َعيونَ 

تََمنَخاللهَ َ؛الرجاءَ،لهاَهللاَهَُفَ شَ ماَكَ َبجميعشكََبدونَأيَتَ نَ آمَ َمنَخاللهَ؛اإليمان:َهافس َنَ َلَ ضائَ وكذلكَفَ َ ث ق  و 
الل هاَنَ مَ َ؛المحبةَ،اإللهيةَوالقدرةضلَالرحمةَفَ الحياةَاألبديةَبَ َبالوصولَإلى َتَ بََّحَ وأَ هللاَمنَكلَقلبهاَالطاهرََتَ بََّحَ أ ََخ 

َلمَي ت مَب ذُلهَ،َهللاَلَـ َت كريماًََاآلخر َمن،َوالَوالتَّخاُذلَمنَاألكثرَُقرباًَالخيانةَمنَبها،َوالََأحاطالجحودَالتيَبسببَُحبٌّ
َاَالكراهيةَالمستمرة ل  إلىَجانبَكلََوث باتَالُقوَّة،َوالطهارةَالُمشر قةيقَالعمالتواضعَرأىَألعداء.َيسوعَأيًضاَمنَق ب 
َالفضائلَاألخرى.

َ

َاهحَ ال َب.َصَ 
َ

ي كونواالكثيرََ َُخُلق هاَرأواالذينَ،َاإلست ثنائ يَّةهذهَالمرأةََعنَصالحَاًَشهودَس  ها،َسُموَّ حتاجين،َمساعدةَالمَُل ََق ل ق 
ها ظَ بعدَمنَذلك،َأَذهبتيسوعََنظرةقر.َلكنَالفَ َطَ سَ فيَوَ َإجت هاد  ها،َأيَالداخليََُّأمّ هَصالحَبشكلَواضحَوالح  َإست عداد 

ةَ فعلَالخير،َلَ الدائمَ َ.اهت َيََّواستقامةَنَ َاهتَُساطَ نها،َبَ هللاَمَ َماَأرادهََُل ُتن فّ ذستعدادَاالَدائ م 
تَ ىَيسوعَكيفَأ َرَ  َمريمَأراد  ل يهاَأنَتفعلَأنَّ َع  ج ب  ر ُهَلهاَهللاَفيَضمير هاَوالذيَو  جةَ،َدوَنف عل هَُكلََّماَأظه  و  ،َإرادةَُمزد 

ََطلبَمنَهللاَأسباًبا.ت،َدونَأنَمصال حَم خف يَّةدونَ
َ



Sermone P. Clarey 

2 
 

ََاج.َألمه
َ

تهاحقيقةَأخرىَساميةَ ف  ش  ل يهاَعاناةَالتيالمََُهيَو؛َعيونَيسوعَفيَنفسَالعذراءَك  َع  ب  ج  مراتَعديدة.َبعضََهاُلَمَُّحَ ت ََو 
،َثمَوفاةَيوسف،َضعهمَكأجانبَولانعدامَاألمانََوَإلىَمصرهروبَا:َالخوفَمنَالهَ ولَ حَ َكانَ َنَ مَ واضحةَلَ َكانتَاآلالم

ل تَ ينَضدَيسوع،َإلخ.َلكنَعيونَيسوعَالفريسيََّوالقلقَألجلَمؤامرات ص  ةَخصوصيةاأللمَاألكثرََىإلَو  دَّ فيَعمقََوش 
ها َالتيَكانتَدائًماَبجانبوهيََ؛هيَ َت حديداًَبجانبَالصليب،َفيهاََكانتَالعزلةَالتيه،َمَّ ُأََقلبَ َكانَي رَىَيسوعَ.ن فس 

بعدَالعشاءََهمَّ أَُم عََمؤلمةالَةمغادَراليسوعََرَ كََّذَ ابنها.َتَ َاإلنف صالَعنَمامأَو،َبشرال،َحزنَمريمَأمامَخطيئةَحتاجالمَُ
يةَ)بستانَاألخير،َقبلَالذهابَإلىَ حام اًلَهوَ،َالمؤل مةَ)طريقَاآلالم(َطريقفيَالَول قاءهمَالمؤل مَ .َالزيتون(جتسمانّ 

ََة...ثَ لجَُلجَُل ََالساعاتَالطويلةَفيببطءََُمتألّ م ينماَالهَُكَ َواآلن،َالصليب.
َ

َكلَهذاَفيَالمسيح؟َجَ نتَ .َماذاَي2َُ
َ
ينَصفاءَوَوضوحبَالتَّع مُّقَ،شكَبالَ ديد  عالَيمكنَأنََبشكلَعميقومعر ف ت هاَ،َهم َُّأََنفسَ َفيَش  َغيرَقلبَالمخلصَي د 
َُمتَّق دَ َ.َوبالتالي،كهذهَهائلةَمعاناةَ َوَ،صالحَ َ،جمالَ امامًََاَيمبالَبقىَغيرَ يَ َنَ أ ََرَ قدَ يَ َمَ لَ ،َياًَبالمَُ ة َالفعلََُحب  دّ  َر  ُّمهَل هي  أل 

ة؟َإذاَهيَلمَتحتفظَبشيءَلهاَولمَُتخفيَ:األولىَليسوع دَّ أيَشيءَعنَإبن ها،َفكيفَيمكنَليسوعَأنَالَُيحبَّهاَوب ش 
َآالمَفيَوأوجاعه:َفهوَيرىَأنَجهودهَع زاًءَع ظيم ينَوفرًحاََكانتَفيَقلبَيسوعََىخَرأَُفعلََة،َردهذاإلىَجانبَ

دوَىَواليسَالصليب بالكاملَأنَيثقََُيمكنَأ نَّهَرَىكلَقطرةَدمَتسقطَمنَالصليب.َيَ َت ست غلَ فيَمريم،َبلَإنهاََدونَج 
ظاتفيَفهمَماَيجريَتَالتيَةالوحيدَوإنَّهاأبًدا،ََّتخُذُلهلنََهاوأنََّ،َفيها َع زاءالَاوهذَُمتَّق دال.َوبالتاليَهذاَالحبَتلكَالل ح 

م ت هارغبةََي شع ل،َهمَّ ُأََفيَأعماقَرَ ظَ نَ ل لَدف ع هيَ الذيَ الكثيرََالحبَولمكافأتهاَعلىَهذاَالقدرَمنَاإلخالصََالَيمكنَُمقاو 
َ َوَجل هألَ َمريمقلقََأنَََّريدَُيََُالربَلذلك.َالخاليَمنَالم صال ح َأل  ل  رَ جميعَالج  هاَلقبَملكةَحَ منَ يَ ،ََوي تمَتعويضهَنَ أ ََب ش 

َستكوَنَمريمَأنَََّلضمانَةيََّهَ لَ اإَلَةرادَ اإلَ أيًضاََكَ لَ ناهََُهات َأَ كافَ مَُبَ وفيَهذهَالرغبةََ.رحمةَهللاالَعلى ُمشر ف ةَوَالسماء
ئون ها،َكماَيقولَكتابَاألمثال:َبشكلَُمت زاي دَ َاًَمعروفةَومحبوبةَدائم َ.) 31َ:28مثالأ)َ"َ"َي قومَُب نوهاَويُه نّ 

َ
جَفيناَأيضاً؟.3ََ َوماذاَيُنت 
َ

اَنَ مَ لّ َعَ ُيَل ََالروحَالقدسبَ (َووعدنا15َ:15َ)يوََنَاآلبمَ َهَُعَ مَ ماَسَ َلَّ كَُعلىَسوعَهاَيَ بَ َطل ع ناأ ََالطريقةَالتيبنفسََ
اهاَن ستطعَأنَ تلكَاألشياءَالتيَلمَ تهَيََُيريدَأنَ َبهذهَالطريقة،َن ت ل قَّ رةَعلىَإخت راقطل ع ناَعلىَن ظر  َةميقَ عَ الَت هَُفَ عرَ مَ َوَالقاد 

َجديدَنَ أ ََيضاًَأ ََريدَُويَُ،َمريمَل روحَ)نفس( َم ن  رَمنالتيََحاسيسَ)الم شاعر(فسَاألنَ َفيناَُتول د  جَّ قدسَعندماَاألَهقلبَتتف 
َسة.َاقدالَالفائقةَالعذراءَنفسَ َفيَالُمخت ب ئوَنَوالع ذابَ ،َالصالحالجمال،ََكانَي ت أمَّل

بَّت هاَُيريدَهللاَنفسهَأنَالعذراءَمريمَكماأنَنحبََمَ لََّعَ ت َن ََنَ اَأَ ن َنَُمكَ يَُسَ َبهذهَالطريقة َ.يتمَم ح 
َ

هاَملكةَالسماءَاتمنحناَهذل ََ َجلَخالصناَاألبدي.ألَ َن فس 


