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 مـقــدمـــة
 

العناصرر الالالثرة نا رت ان هذه . المنبر، المستمعون والحقيقة. هناك ثالثة عناصر اذا اجتمعت تكّون رسالة عظيمة 
ان منبر رسالته األولى نان الجبال، والمستمعون هم الجليلييون األميِّرون، والحقيقرة : حاضرة في حياة سيد ا يسوع المسيح

ان يسوع أعطى رسالته األخيرة من منبر الصليب، ونان مستمعوه الكتبة والفريسييون الذين يجدفون عليره، . هي التطويبات
المجدليررة : لررذين يسرر رون منرره، والجنررون الرومررا ييون الررذين يقترعررون علررى ثيا رره، و عرر  النالميررذ ال ررا فين ونهنررة الهيكرر  ا

التو رة، الكهنروت والبررا ة، ثالثرة أ رواع مرن النفرو  : المجدليرة، يوحنرا ومرريم.  دموعها، يوحنا وحبره ومرريم وحه هرا األمرومي
لعظررة الترري يسررمعها الجمهررور مررن منبررر الصررليب، هرري الكلمررات ان هررذه ا. الترري تقررئ نا مرراأ تحررت أبررداس صررليب المسرريح

 .السبع، وصية الم لص الذي  موته غلب الموت
يعقررروم، موسرررى : ذُنررررت خرررالل األر رررع ن ا سرررنة مرررن التررراري  اليهررروني، الكلمرررات األخيررررة لالالثرررة رجرررال فقررر  

ل، وموسرررى أول مرررن اسرررتلم ال رررريعة، نررران يعقررروم ا سررررا يلي األو : ر مرررا أل هرررم يعتبررررون مرررن أهرررم الرجرررال. واسرررطفا و 
ليس نما مرع . و آخر نلمات ن  واحد منهم  دأ عهد جديد مهم في تاري  عالبة اهلل مع الب ر. واسطفا و  أول ال هدا 

نخررر نلمررات  طررر ،  ررولس ويوحنررا، الترري لررم ترردخ  لتكررون جرره أ مررن تراثنررا الروحرري، ألن الرررو  لررم يلهررم بلمرراأ ليك ررئ لنررا 
والررى يومنررا هررذا، فرران بلررب ا  سرران يرغررب نا مرراأ معرفررة الم رراعر .  رررم مررن هررفاههم فرري لحظررة المرروتاألسرررار الترري ت

 .واألفكار أو الحالة النفسية في مال  هذه اللحظات الغريبة التي تسبق الموت
عقروم ان سيد ا يسوع المسريح، أران أن يتررك لنرا ببر  موتره نخرر وأغلرى أفكراره، ا ره يمالِّر  نر  الب ررية أنالرر مرن ي 

في هذه الساعة الحاسمة والمهمة في حياته، يدعو ن  أ نا ه الى منبر الصليب، لذلك فران نر  نلمرة . وموسى واسطفا و 
فلرم يوجرد خطيرب مالر  يسروع الم ررا . من نلماته األخيرة وصلتنا فري ا  جير  لتبقرى الرى األ رد تعهيرة لنرا و براسراأ ل طا را

ولرم توجرد ا رداأ عظرة أ لرت مرن تلرك . ال رعب الرذي اجتمرع تحرت ابرداس الصرليب ولم يوجد أ داأ جمهوٌر مالر . على الموت
 .الكلمات السبع التي ألقاها يسوع من فوق الصليب

لقررد اسررتمع اليهررا . ان تلررك الكلمررات السرربع، خالفرراُ ألي نلمررات أخرررن بالهررا ا سرران ببرر  موترره، لررن تمرروت أ ررداأ  
تجول في مجاهر  العقر  الب رري، وسرتبقي حترى بيامرة المروتى مرن  رين الكالير من المستمعين وترنن صداها تالل القد ، و 

وحتى اليوس، تسمعها بلو نا الفقيرة التي يجب أن تقرر، مرة أخرن، وتقب  ا رتما  فري أحاران المحبرة ا لهيرة التري . القبور
 .تنبالق من جنب الفاني الطعين على الصليب

رر  رِّم لرريس ا لرريس،  رر  المسرريح الررذي يجر نررا، ويطالبنررا  محبررة ان الجلجلررة هرري جبرر  التجر ررة الجديررد، حيرر  الُمج 
 .الحب الذي ينقص في ن  محاولة حب  قوس  ها
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 الكلمة األولى

 

 " يا أبتي، اغفر لهم ألنهم ال يدرون ما يفعلون      "

 

النرا  الرذين  يبدو أ ها ظاهرة  فسية أن ا  سان عندما تقترم ساعة موته، يعبر عما يجول في بلبه ألبررم واغلرى 
فلو أ ه تكلم  منطق تدريجي لمن أحبهم محبرة نبيررة،   تطر را أن تكرون . ولكن األمر نان م تلفاأ لقلب القلوم: يحيطو ه

يررا أ ترري، اغفررر ."ا  أن نلماترره األولررى نا ررت موجهررة ألعدا رره. الكلمررات الررالالو األولررى  حسررب الترتيررب الترردريجي لمحبترره
يرا امررأة، هروذا :" ، والالالالة موجهرة للقديسرين"اليوس ستكون معي في الفرنو :"... وجهة لل طأة، والكلمة الالا ية م..."لهم
 .هذا هو ترتيب الحب ا لهي وموضع اهتمامه: األعدا ، ال طأة والقديسين...". ا نك

مرن  رال  ونان صالبوه ينتظررون صررخاته نمرا نران يفعر  مرن ببلره نر . نان الم اهدون ينتظرون  قلق نلمته األولى 
ي بر ررا سرنيكا  أن المصررلو ين نررا وا يلعنرون يرروس و نتهررم، صرالبيهم، أمهرراتهم، يبصررقون علرى نرر  مررن ينظررر . عقرام الصررلب

لرذلك نران . ويقول لنا هي رون، أ ه نان من الاروري بطع ألسنتهم في  ع  المرات للحد من تجديفاتهم الفظيعة. اليهم
نررذلك نرران . يعررة الحررال لرريس نالصرررخات الترري نررا وا متعررونون علررى سررماعهاصررالبو يسرروع ينتظرررون سررماع صرررخة منرره،  طب

الكتبررة والفريسررييون يتوبعررون  عرر  الصرررخات، ولكررنهم نررا وا متأنرردون  ررأن يسرروع الررذي   ررر  المحبررة ل عرردا  وا حسرران 
برد ييررت مرع الرريح  ونرا وا يعتقردون أن هردة ا  س. للمبغاين، بد  سي ا جيله وتعاليمه هذه عنردما سرمرت يرداه وبردماه

نلهم نا وا ينتظرون أن يسمعوا صرراخه، ولكرن   أحرد، مرا عردا الالالثرة الرذين  . بوة عهيمته ويأملون أن ينفذ صبره الظاهري
مالر  تلرك األهرجار العطريرة التري تتررك عطرهرا . نا وا يقفون تحت أبداس الصليب، نان يفكر  رأن يسرمع مالر  هرذه الصررخة

. ليها لقطعها، نذلك القلب المعلق على هجرة الحب أيلق من عمق ذاتره لريس صررخة  ر  صرالةعلى البلطة التي تنهال ع
 ". يا أ تي، اغفر لهم، أل هم   يدرون ما يفعلون:" صالة الغفران الحلوة العذ ة والمتواضعة

اهلل  أن يغفررر لمررنم المغفرررة ألي أعرردا م الجنرردي الررذي ضررر ه فرري بصررر بيافررا،  ررياليس الررذي فارر  الحكررم علررى 
ليبقى صديقاأ لقيصر، هيرون  الذي ألبس الحكمة رنا  الغبا ، الجنون الرذين رفعروا ملرك الملروك علرى هرجرة  رين السرما  

فلو عرفوا مرا يفعلو ره ومرع . أيغفر لهمم لماذا يغفر لهمم أأل هم يعرفون ما يفعلو هم  ، أل هم   يعرفون ما يفعلو ه: واألرض
رفوا أي جريمة فظيعة يرتكبو ها  حكمهم على الحياة  الموت، ولو نا وا يعرفرون الظلرم الرذي ذلك أصروا على فعله، ولو ع

وبع  تفايلهم  رأ ا على المسيح، ولو عرفوا عظمرة القسروة  تسرميرهم علرى هرجرة لتلرك األبرداس التري سرارت علرى الرتالل 
هم  رأن الردس الرذي يسرفكو ه يسرتطيع أن يفرديهم، األ دية، ولو عرفوا فق  ما يفعلو ه وأصروا على فعلره، غيرر ن هرين لمعررفت

لمراذام أل هرم لرو لرم يكو روا يجهلرون فظاعرة العمر  الرذي يرتكبو ره،  صرلبهم للمسريح، لحكرم ! لما نا وا برد  رالوا ال رال 
ولكن فق   فا  جهلهم لجسرامة الجريمرة التري نرا وا يرتكبو هرا يمكرنهم أن يكو روا مرن عردان مرن ! عليهم  الهالك األ دي

 !ليست المعرفة هي التي ت لصهم    الجه . يسمعون صرخة الصليب هذه
، لوسرريفورو ، صرراحب الررذنا  "حامرر  النررور"  يوجررد خررال  للمال كررة المتمرررنين، تلررك األروا  الترري يتهعمهررا  

 ج براراهرا  لرذلك فران تلرك المال كرة نا رت تعررا  وضرو   ترا. الذي يفوق ذنا  ا، فاذا بار راه  ذنا ره، ي ربه ذنرا  األيفرال
ان ات اذ القرار  النسبة لها نان حتمياأ نون امكا يرة التراجرع عنره، لرذلك . نما  عرا  حن أن أثنين زا د اثنين يساوي أر عة
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أل هررم نررا وا يعرفررون مررا يفعلررون فقررد اسررتالوا مررن عرردان المسررتمعين لصرررخة الغفررران الصرراعدة مررن . فرران   فرردا  للمال كررة
 !لتي ت لص    الجه ليست المعرفة هي ا. الصليب

وعلى  فس القيرا  واألسرا ، فا ره لرو أ نرا  عررا فظاعرة ال طي رة، ومرع ذلرك  كمر  فري ارتكا هرا، ولرو ننرا  عررا  
عظمررة المحبررة الكامنررة فرري التجسررد، و ررالرغم مررن ذلررك  سررتمر فرري رفارره والتغررذي  بجسررده، ولررو ننررا  عرررا عمررق المحبررة 

يب، و الرغم من ذلك  ستمر في رف  م   نأ  بلو نا من حبه، ولرو أ نرا  عررا  التكفيرية التي  لناها  واسطة تاحية الصل
نم من الرحمة هناك في سر التو ة، و الرغم من ذلك  رف  حني رنبتنا أماس من  يده السلطة علرى حلنرا مرن خطايا را سروا  

من ذلك  رف  التغذي  ال به الرذي في السما  أو في األرض، لو أ نا  عرا مدن الحياة النا عة من ا ف ارستيا، و الرغم 
يهب الحياة األ دية وهررم النبيرذ الرذي يولرد ويغرذي العرذارن، لرو أ نرا  عررا نرم هري الحقيقرة الكامنرة فري الكنيسرة جسرد 
المسيح السري، و الرغم من ذلك  دير لها ظهور ا نما فع   ياليس، لو أ نا ننا على وعي  ك  هرذه األمرور و قينرا  عيردين 

ان األمرر الوحيرد الرذي يبررر عردس ! ليسرت المعرفرة هري التري ت لصرنا،  ر  الجهر ! وعن الكنيسة فا نرا سرنهلك من المسيح
 . وصولنا الى القداسة هو عدس انراننا ووعينا لعظمة محبة اهلل وجونته غير المتناهية

 

 صــــــالة

لبررن و  نيرئ تولرد الظلمرات و  أيرن   أريد امتالك حكمة العالم،   اريرد معرفرة نيرئ تتكرون حبرات ا! يا يسوع  
يوجررد الرررحم الررذي يلررد الاللرروم،   أريررد معرفررة لمرراذا يسررتقر الررذهب فرري عمررق األرض،  ينمررا تتصرراعد النيررران   فررة  حررو 
السما ،   يهمني   األنم و  العلم، و  يعنيني معرفة أ عان الكون األر عة، و  أرغب في معرفة نم سنة ضو ية مسراحته، 

ريررد معرفررة نيررئ تررربص األرض حررول ال ررمس و  حتررى  ُعررد النجرروس والكوانررب، تلررك ال ررموع الليليررة الترري تررت أل فرري   أ
أريرد أن أجهر  نر  هرذه أمراس معرفرة يرول وعررض، . السما ، و  أرغب في معرفة عمرق البحرار و  سربر غرور أسررار غمارهرا

أريرد أن أنرون جراهالأ  كر  مرا يتعلرق  العرالم، وأعرفرك أ رت . ارتفاع وعمق محبة م لصنا وفانينا الذي مات علرى الصرليب
 .  و ذلك أمتلك المعرفة والحكمة الحقيقية. فق  يا يسوع
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 الكلمة الثانية

 

 "اليوم ستكون معي في الفردوس"

 

 حسررب  عرر  األسررايير، فرران يوسررئ ومررريم توبفرروا  الطفرر  يسرروع، أثنررا  هررر هم الررى مصررر مررن غاررب هيرررون   
يلبررت العررذرا  مررن صرراحبة الفنرردق  عرر  المررا  لغسرر  الطفرر ، فطلبررت منهررا المرررأة أن . الفنررانق البعيرردةالملررك، فرري أحررد 

ومررا أن لمررس الطفرر  األ ررر  المررا  الررذي تعمررد  الحاررور . تغسرر  يفلهررا المصررام  ررالبر   المررا  الررذي غسررلت  رره يسرروع
 .وصلب الى جا ب المسيحنبر هذا الصغير ولكنه اصبح لصاأ، ونان اسمه نيما  . ا لهي هفي من  رصه

   عرا اذا نان نيما  بد تذنر بصة يفولته هذه أثنا  النهاع على الصليب، واذا نا ت والدته برد بصرتها عليره،  
ر ما نان لقاؤه األول مع الرم يعرون الرى اليروس الرذي امرت  فيره بلبره  الندامرة . واذا نان هذا هو سبب  ظرته العطوفة ليسوع

أو يمكننا أن  فترض  أ ه انرك وهو يتألم . الرج  الذي نان بانما من اريحا والذي ناهمه اللصو  عندما سمع بصة ذلك
 ".ملك اليهون:"وجريمته" الناصري:"، وأصله"يسوع" قرم الفاني عندما أنار رأسه وبرأ الكتا ة التي نا ت تحم  اسم 

يرة لتحولره الرى هرعلة ملتهبرة مرن ا يمران مرا على ن  حال، ها ا ه على مذ ح صليبه، فقد اجتمعت األسربام الكاف 
ان نيمررا  يرررن صررليبا ولكنرره يسررجد لرره نعررر ، يرررن ا سررا اأ محكرروس عليرره . أن لمسررتها وماررة  سرريطة مررن صررليب يسرروع

وسرر  ضررجيج . لقررد اعترررا  رالرم علررى حقيقترره". اذنر ري يررا رم متررى ج ررت فري ملكوتررك :" رالموت ولكنرره يرردعوه نملررك
الكاتم لل طي ة ال املة في ذلك التمرن الجنو ي لال سان على اهلل، لم يرتفع أي صوت اعتراا  الجمهور الها ج  والصفير

ان صررخة ا يمران  رذلك المترروك مرن الجميرع صردرت ن رهانة مرن . ومديح سون من هذا المجرس المحكوس عليه  الموت
 ملكوت من على وهك أن يفقد ملكوتره، لو أن ا ن أرملة  ا ين الذي أبامه يسوع من الموت بد صرخ  كلمة ايمان . لص

لو أن  طر  الذي رأن وجهره م رربا نال رمس وثيا ره أ ري  مرن الراللج فروق جبر  التجلري برد اعتررا  ره ر راأ، لرو أن أعمرى 
  ه لو صّر  واحد منهم  ايما ه،  ستعان تالميذه وأصدباؤه . أريحا الذي استعان البصر بد أعلن عن الوهيته، لما استغر نا

ولكرن فري تلرك اللحظرة، عنردما نران المروت بريبرا والههيمرة وهريكة، نران ! مان وا تع روا، و مرن  ره الكتبرة والفريسرييونا ي
وحده، خارم المجموعة الصغيرة الوابفة تحت الصليب، الذي اعترا  ره سريداأ للملكروت ور را للنفرو ، نران لصرا مصرلو ا 

 .عن يمينه
أعظم معرنة يمكن ا  تصار عليهرا ونا رت تنبرع منره بروة أعظرم مرن بروة في لحظة هذه ال هانة، نان الرم يغالب  

في هذا اليوس، الذي لم يستطع هيرون  ون  حاهيته اجباره على . ال الل، نان على وهك فقدان الحياة وت ليص النفس
علرى بطرع صرمته و  الكالس، و  بوات القرد  ابناعره  رالنهول عرن الصرليب، و  ا تهامرات الجرا رة فري المحانمرة أرغمتره 

لم تستطع أن تنتهع جوا اأ من تلرك ال رفاه الناريرة، !" خلصت غيرك ف لص  فسك ا ن:"حتى الجماهير المستهه ة القا لة
اليروس سرتكون معري : "ها ا ه ا ن يقطع صمته ويستدير  حو تلك ال ليقة الما ته  القرم منه، وي لص ذلك اللص  كلماتره

 . ببله مال  هذا الوعد و  حتى موسى أو يوحنا و  المجدلية، و  حتى أمه مريم لم ين  ا سان". في الفرنو 
لقرد بررع مررة واحردة فقر ، ويلرب مررة واحردة، ولكنره . لقد نا ت صالة اللص األخيرة، ور ما نا رت األولرى اياراأ  

طيع أن ترررن جوبررات عنرردما تقترررم  فوسررنا مررن يوحنررا علررى جهيرررة  طمررس،  سررت.  سرربب هررذه المرررة الواحرردة  ررال نرر  هرري 
المال كررة السررماوية البياررا  تتبررع المسرريح فرري ا تصرراره، عنرردما  قترررم مررن لوبررا علررى الجلجلررة،  رررن أول تلررك الحاهررية 

نا ررت يررداه مسررمرتان علررى الصررليب، ا  أ رره نرران بررانراأ علررى فررتح أ رروام السررما  . ان المسرريح الفقيررر مررات غنيرراأ . الظررافرة
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فقررد سرررق : يمكننررا أن  قررول  ررأن هررذا اللررص مررات لصرراأ . فررق اللررص المسرريح الررى السررما لقررد را. وا  تصررار هنرراك  ررالرو 
 ! الحقيقة السما 

أيررن يمكننررا أن  جررد  رها رراأ ا لررت علررى رحمررة اهللم ال ررروا الاررا ع، ا  ررن الاررال، المجدليررة التا بررة، اللصررو   
ظهر يسوع يومراأ للقرديس . نالر مما هو عهيه عليناان خالصنا عهيه على اهلل أ. هذه هي سبحة الرحمة ا لهية! المغفور لهم

". يرا رم، أعطيرك نر  نتا راتي:"فأجرام ايرو يمرو ". يا ايرو يمو ، أريد أن تقدس لي أغلى مرا تملرك:" ايرو يمو  وبال له
  :"ولكن الرم بال له مرة ثا ية". أعطيك حياتي  ما فيها من تاحيات واماتات:"فأضاا".   تكفيني:"ولكن الرم أجا ه

يرا : "عند رذ أجا ره الررم" مراذا يبقري عنردي و  أعطيرك ايراه يرا رمم:"فسأله ايرو يمرو   نفراذ صربر". تكفيني يا ايرو يمو 
 ".ايرو يمو ، أعطني خطاياك

 
 

 صــــــالة

حترى لرو نا رت خطايرانم نصربت الردون تبري  :"ان رحمترك للرص التا رب ترذنر ي  كلمرات العهرد القرديم! يا يسروع 
لقد فهمت مرن نلماترك للرص التا رب مراذا ننرت ( 11، 1أشعيا )"لاللج، ولو نا ت حمرا  نالقرمه تصير نالصواأنالر من ا

سريكون فرر  ...ليس األصحا   حاجة الى يبيرب  ر  المرضرى... لم نت ألنعو األ رار    ال طأة:"تعني عندما ننت تقول
وا ن أفهرم لمراذا اصربح ". المحتراجين الرى التو رة عظيم فري السرما    رايي  واحرد يتروم أنالرر مرن التسرعة والتسرعين غيرر

لكي تستطيع الكنيسة، الذي هو رأسها، أن تفهرم مرا هري الرحمرة :  طر   ا بك على األرض فق   عدما سق  ثالو مرات
ان اللرص لريس ال رايي  ". م لصراأ "يا يسوع، ا ي  دأت أفهم  أ ني لو لم أخطي  أ دا، لما استطعت أن أنعوك . والغفران

 . ولكن الم لص الوحيد هو أ ت! وأ ا خايي  نذلك. لوحيدا
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 الكلمة الثالثة

 

 "يا امرأة، هذا هو ابنك "

 

ترك مالك منير عر  النور العظريم و رهل الرى سرهول يهراعير ، ولرم يتوجره الرى  نرات الممالرك وا مبرايوريرات،  ر   
هرذه ليسرت الكلمرات التري يحملهرا !".يا ممتل رة  عمرةالسالس عليك :"ذهب الى عذرا  متواضعة غاربة في الصالة وبال لها

 .نا ت هذه هي الُب رن األولى". صارت   راأ "المالك المب ر    الكلمة ذاتها التي
و عد تسعة ههور،  هل مالك منير من جديد من عر  النور العظيم وظهر للرعاة على تالل اليهونية وعلمهرم فرر   

الطفرر  المقمرر  والماررطجع فررري "للسررجون لمررن   يحتويرره العررالم  أسررره، ذلررك المجررد هلل فرري العلررى، ونعرراهم للررذهام 
نخلت األ دية في الهمان، وتجسدت األلوهية، وصار اهلل ا سا أ وح َّ  يننا، وأصبح الكلي القدرة   حرول لره و  ". المذون
 .نا ت هذه هي الو نة األولى  ".ووضعته في المذون...ولدت ا نها الوحيد"و حسب نلمات القديس لوبا، فان مريم . بوة
ويمكننررا أن  ت يرر  الطفرر  ا لهرري وهررو ينتظررر الوبررت المحرردن . وعررا  يسرروع فرري الناصرررة حيرراة النجررار البسرري  

للمعمونية  معمونية الدس، وبد صنع صليباأ خ بيا  صغيراأ، مستبقاأ  ذلك الصليب الكبير الذي سيكون يوماأ ما صرليبه علرى 
اأ أن  ت يلره، فري  هايرة يروس عمر  يوير ، يمرد يديره المنهكترين مرن التعرب،  ينمرا أهرعة ال رمس ببر  ويمكننا أيار. الجلجلة

ويمكننررا أن  ت يرر  أيارراأ، أن امرره نا ررت تتررذنر وهرري تسررمع . المغيررب تطبررع علررى الحررا   المقا رر  ظرر  رجرر  فرروق الصررليب
 .الصليب من نّون الكون صوت المطربة فوق المسامير تلك النبؤة التي تتنبأ  أن الب ر سيسمرون على

ونرران الصررليب الررذي حملرره حتررى . ومررن الناصرررة الررى الجلجلررة، ومررن منجرررة النجررار الررى ملحمررة الب رررية ال ررريرة 
لقد أعطى نمه للكنيسة، وثيا ه ألعدا ره، الفررنو  للرص وسريترك جسرده فري القبرر ويسرلم . النهاية ههانته ووصيته األخيرة

 مريم ويوحنام: ذن نخر ننهين عهيهين على بلبهلمن سيعطي ا. روحه لآلم األ دي
سراعة اللير  المظلمرة، الغرفرة الصرامتة ! ا ها الب رارة الالا يرة!" أيتها المرأة . "أيعطي الواحد لآلخر، ا  ن ألمه واألس لصديقه

! عهيرة ممكنرة أي ت. والصالة التي تقون الى الجلجلة، حي  تحولت السما  الى ظالس حين مات ا  ن معلقاأ علرى الصرليب
 .لقد باس مالك  الب ارة األولى، أما الالا ية فيقوس  ها اهلل ذاته،  حنوِّ صوت ا نه الحبيب

لقرد ولردت مرريم ا نهرا البكرر نون ن س الرو نة فري مغرارة  يرت لحرم، أمرا . هذه هي الو نة الالا يرة!". هوذا ا نك " 
ت تبررر مررريم ا ن ن س الررو نة، لرريس فقرر   و نتهررا   نهررا الالررا ي  .ا ن فا هررا تلررد ا نهررا الالررا ي يوحنررا وسرر  ن س الجلجلررة

يمكننرا أن  فهرم ا ن لمراذا ". أ نرا  مرريم"يوحنا، ولكرن أياراأ  و نتهرا لكر  هرؤ   الرذين سريدعون عبرر األجيرال المسريحية 
 هرا ولردت أ نرا  نخررين مرن ليس ألن مريم نران لهرا أ نرا  نخررين  حسرب الردس واللحرم، ولكرن أل". ا نها البكر"ُنعي  يسوع 

 .إن الحكم ا لهي على حوا  يتجدن ا ن مع مريم حوا  الجديدة، لكي تلد أ نا ها  ا  س. خالل ن س م اض بلبها
ولم يُعطى لهرا هرذا اللقرب مرن  رام المجاملرة، و  ا طالبرا . ليست مريم فق  أس يسوع المسيح، ولكنها أياا أمنا 

 حررن أ ناؤهررا حقيقررة وسررنبقى نررذلك  كامرر  الحقرروق، أل هررا ولرردتنا  ررا  س تحررت أبرررداس . ويمررن ال يررال أو التصررور اللغرر
لقد فقدت حوا  فري ظرالل هرجرة ال يرر وال رر لقرب األمومرة ل حيرا   سربب ضرعفها وعصريا ها، أمرا ا ن، فران . الصليب

. ت لقرب األمومرة لجميرع األحيرا مريم تحت أبداس هجرة الصليب،  فا  تاحيتها ال جاعة وياعتها الوفية، فقد اسرتعان
 .ما أجم  وما أروع أن تكون مريم أس اهلل أماأ لنا ويسوع ا نها أخاأ لنا
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و هررذه .نمررا أن يسرروع ُولبررد   الجسررد فرري و نتررك األولررى، نررذلك  حررن ُولبرردا ا  ررالرو  فرري و نتررك الالا يررة! يررا مررريم  
تبنا لعالم جديد، حي  يمكنن فاذا نا ت األس   تنسرى ! ا أن  تص  روحيا مع اهلل أ ينا، ويسوع أخينا، ومعك أمنا الطريقة ولدا

ونما أ ك هريكة في الفدا  و ي   عمة الحيراة األ ديرة،  . ا ن رحمها، نذلك يا مريم، فا ك   يمكنك أن تنسينا أل نا أ نا ك
فكمرا أن ا نرك . لردة م رنا علرى نر  هري  برديرفال هي  مستحي  عندك أل رك وا.نو ي نذلك هريكة في الوساية  توسيعها

لم يستطع أن يرف  يلبك فري عرر  با را، نرذلك لرن يررف  صرلواتك فري المأن رة السرماوية، حير  تملكرين سرلطا ة علرى 
صرلي ألجلنرا تحرت ! أ رتب يرا مرريم ملجرأ ال طرأة. المال كة والقديسين، لكري يحرول مرا  ضرعفنا الرى خمرر القروة وال رجاعة

 . نمرين. لي ألجلنا  حن ال طأة، ا ن وفي ساعة موتناأبداس الصليب، ص
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 الكلمة الرابعة

 

 " الهي الهي، لماذا تركتني ؟"

 

: الكلمررات الررالالو األولررى الترري لفظهررا يسرروع علررى منبررر الصررليب نا ررت موجهررة الررى النوعيررات الترري يفاررلها اهلل 
فالكلمرة . ا لره المصرلوم-األلرم الرذي يجترا  ا  سرانأما الكلمتين التراليتين فيك رفان عرن . األعدا ، ال طأة والقديسين

 .الرا عة ترمه الى ا  س التي يعا ي منها م نا ي عرون  أن اهلل ترنهم، أما ال امسة فتعبر عن ن س اهلل المتروك من ا  سان
بيعرة   تأ ره يُعتقرد عرانةأ أن الط. عندما لفظ الرم الكلمة الرا عة على الصرليب خريم ظرالس نامرس علرى نر  األرض 

يمكررن أن يحررارم . فرريمكن أن تمرروت ُأمَّررة مررن الجرروع وتبقررى ال ررمس والكوانررب ترردور فرري مسرراراتها العانيررة.  ررألم ا  سرران
ا  سران أخراه ويلطرر   الردما  الحقررول المغطيرة  رالورون،  ينمررا يغنري عصررفوٌر هرارم مرن  يررران ورعرب المعرنررة أغنيرة السررالس 

من األلرم حه راأ علرى مروت صرديق عهيره علينرا،  ينمرا يظهرر برو  القره    رك  احتفرالي فرى يمكن أن تتمهق بلو نا . العذ ة
ولكررن ا ن، فرران ال ررمس تكررئ عررن ا هررعاع . عنرران السررما  حتررى لررو تناباررت ألوا رره البهيررة مررع نررأ  األلررم الررذي  جرعرره

ياري  النهرار مالر  هرمعة حترى ولرو  ر ما نا ت المرة األولى واألخيرة التي ينطفري  فيهرا النرور الرذي!  سبب مأساة الصليب
وسبب ن  ذلك يكمن في أن الطبيعة لم تسرتطع أن تبقرى . أ ه نان يجب أن يستمر في ا هعاع  حسب المقاييس الب رية

فراذا نا رت  فسرية الررم غاربرة فري الظلمرة فران . غير مبالية أماس أهرنع عمر  ظلرم يقروس  ره ا  سران وهرو بتر  خرالق الطبيعرة
 . ا   يمكنها ا  أن تغرق في الظلمة أيااأ ال مس التي خلقه

لقد ُحربس  من أمه ومن تلميرذه الحبيرب،  اعطا همرا الواحرد لآلخرر، ! في الحقيقة أن ن  هي  نان غارباأ في الظلمة 
ا رره البكرررا     ررر  " الهرري الهررري لمرراذا ترنتنررريم". "إيلرري إيلررري   مررا هررربقتني. "أمررا ا ن فررران ا م فرري السرررماوات بررد ترنررره

يررا لرره مررن تنرراب  . ا  ررن ينرراني اهلل أ رراه. لنحيررب،  تعبيررر اللغررة العبريررة الترري تظهررر السررر الم يررئ  لرره متررروك مررن اهلل ذاتررها
يبردو أن يبيعتره الب ررية تنفصر   طريقرة غريبرة عجيبرة "! …أ ا ا الذي في السرماوات: "عجيب مع الصالة التي علمها يوماأ 

م نمررا أن النررور والحرررارة تنحجررب "ي الهرريالهرر: "وا  لمرراذا يرردعوه بررا الأ :  تلررئٌ سرررية عررن ا م السررماوي، أس أن األمررر م
يبردو أن وجره : عندما تغطي الغيوس ال مس، حتى ولو أن ال مس تبقى في السما  ورا  الغيوس، هكذا األمر ا ن مع يسروع

ان يسوع يتحّم  هذا األلم  د أ عن ن  واحٍد منرا . ا م محجوٌم في تلك اللحظة الم يفة التي يحم  فيها خطايا العالم
لقررد نرران هررذا . ي  سررتطيع أن  رردرك مررا معنررى أن تكررون الطبيعررة الب رررية محرومررة مررن اهلل، مررن تعهيتهررا وخالصررها ا لهرريلكرر

 .الذين يترنون اهلل، الذين ي كون  حاور اهلل والذين   يبالون  وجونه: العم  التكفيري األسمى لالالثة أ واع من الب ر
  الرذين فري منتصرئ ذلرك النهرار المظلرم  نمنروا جه يراأ  راهلل، نمرا نان تكفيره بب  ن  هري  عرن الملحردين، هرؤ  

ثررم نفَّررر أيارراأ عررن هررؤ   الررذين  ررالرغم مررن معرررفتهم هلل، يعي ررون . يررؤمن جه يرراأ اليرروس هررؤ   الررذين يعي ررون فرري ظلمررة الليرر 
يدوسررها الجميررع، عررن  ونررأ هم لررم يعرفرروه برر ، عررن هررؤ   الررذين بلررو هم مالرر  جوا ررب الطريررق حيرر   ررذرت محبررة اهلل  ررذاراأ 

هؤ   الذين بلو هم مال  األرض الحجرة حي  تسق   رذار محبرة اهلل وتُنسرى سرريعاأ، عرن هرؤ   الرذين بلرو هم مالر  ال روك 
لقرد نفَّرر أياراأ عرن الرذين نران لرديهم ا يمران وفقردوه، عرن الرذين  . حي  ُت نق  ذار محبة اهلل  سبب ا هتمامات األرضرية

فا ره فري اللحظرة التري  : لقرد نران عمر  اهلل الفردا ي لكر  الرذين يترنرون اهلل. أما ا ن فقد أصبحوا أعدا نا وا ببالأ بديسين 
نان عمالأ تكفيرياأ عن ن  من ينكررون اهلل، عرن  . نان فيها متروناأ استحق لنا النعمة لكي    كون أ داأ مترونين من ببب  اهلل

ا   ي ررعرون  قرررم اهلل، عررن هررؤ   الررذين ير طررون  ررين سررلوك يريررق نرر  أول ررك المسرريحيين الررذين يترنررون نرر  جهررد عنرردم
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لقد نّفر يسوع عرن نر  التسراؤ ت التري مرا ". من أرسلكم: "ال ير  رغد العيش، عن ن  ال كانين ا تدا أ من الذين سألوه
 :زال العالم يتسا لها  استمرار

 "لماذا يوجد ال رم" 
 "لماذا   يجيب اهلل على صلواتيم" 
 "ذا أخذ اهلل والدتيملما" 
 "لماذا م...لماذا... لماذا" 
 .التي سأل اهلل ذاته لماذا م هلل لقد تم التكفير عن ن  هذه التساؤ ت في اللحظة  
أخيررراأ، لقررد نفررر عررن نرر  مبررا ة الب ررر فرري العررالم الررذين يعي ررون ونأ رره لررم يكررن هنرراك مررذون  يررت لحررم وصررليب  

عبرون  رالههر  ينمرا نا رت تتحقرق مأسراة الفردا ، عرن هرؤ   الرذين يت يلرون أ فسرهم نلهرة عن هؤ   الذين نرا وا يل. الجلجلة
أعتقرد أ ره  عرد ألفري سرنة فران  مبرا ة العرالم . فوق ن  واجب ونين وبرا ون، معتقردين  رأن   عالبرة لهرم  كر  هرذه األمرور

ال وك والمسامير الحديدية نا ت أنالرر   راعة   ضرورة من ا عتقان  أن انلي  . المعاصر أنالر ألماأ من عذا ات الجلجلة
 .لجسد م لصنا من  مبا ة أيامنا هذه، حي    انتراو  اها ة بلبه أو تسبيحه وتعهيته
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ا ررك تكفررر ا ن عرن تلررك اللحظررات الترري    كررون فيهرا    ررارنين و  حررارين، و  مررواينين لرر رض و  ! يرا يسرروع 
لقرد حجرب عنرك ا م . متروك من جهة ومرفوض من جهرة أخررن" أ ك تتألم ا ن  ين السما  واألرضللسما ، حتى ولو 

ولكرن،   رك  قيرت أمينراأ أل يرك السرماوي، أنارت لرك الب ررية . وجهه، أل ك لرم تكرن تريرد أن تتررك الب ررية فري خطي تهرا
  أحد يمكنره أن يقرول  رأن اهلل   . د مقد و هذه الطريقة وجدت الدرم الصحيح لتجمع  ين الب رية وا م  عه: ظهرها

  أحرد يمكنره أن يقرول  رأن اهلل   يعررا جررا  وحيررة بلرب يتسرا ل . يعرا ما معنى ال رعور  رالترك  مرا أ رك ننرت مترونراأ 
 . عندما   يعون ي عر  الحاور ا لهي،  ما أن حاور اهلل نان محجو اأ عنك في هذه الساعة

ولكرن يرا يسروع لمراذا أجرد أ ره مرن . األلرم، التررك والعرذام، أل ري أرن خسروا ال رمس يرا يسروع، ا ري أفهرم ا ن 
. الصعب أن أتعلمم نما أ ك لم تبني صليبك ولكنك تبنيته، نرذلك علمنري أن أتبنرى واببر  صرليبي الرذي   أختراره لنفسري

 ري  الوحيرد الرذي أملكره، فا ره الهبرة  مرا أن هرذا هرو ال: علمني، أن ن  هي  في العرالم لرك، مرا عردا أمرراأ واحرداأ، إرانتري
حترى عنردما   أراك، هبنري ". لرتكن م ري تك   م ري تي:"علمنري أن أبرول. الوحيدة والحقيقية التي يمكنني أن أبردمها لرك

حترى مترى سرأترنك تتلرون : بر  لري يرا رم". حتى ولو ترنتني أو بتلتنري، فرا ي أومرن  رك وأضرع رجرا ي فيرك:"النعمة ألبول
  على الصليبم
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 الكلمة الخامسة

 

 "أنـــا عــطـشـــان " 

   

ان هررذه أبصررر نلمررة  ررين الكلمررات الترري  طقهررا يسرروع علررى الصرريلب، وهرري  األصرر  نلمررة واحرردة علررى خررالا  
فررران الم لررص وهرررو يلقررري خطبترره علرررى الصررليب،   يلعرررن صررالبيه، و  يعنِّرررئ التالميرررذ . الكلمتررين التررري  نطقهررا فررري لغتنررا

الجمررروع،   يلررروس الجنرررون الرومرررا يين،   ي رررجع مرررريم المجدليرررة،   يلفرررظ نلمرررات حرررب لتلميرررذه  ال رررا فين علرررى هرررامش
تههرر نلمرة واحردة مرن أعمراق بلبره وتنفجرر مرن !   يتوجه في هرذه اللحظرة الرى اهلل. الحبيب، و  نلمات وناع  مه الغالية

 ". أ ا عط ان: "هفتيه
اراتها عبررر الكررون و ظَّرم الكوانررب السررماوية فرري الفاررا  ال اسررع، هرو اللرره ا  سرران، الررذي أيلررق النجروس فرري مسرر 

البحرر لري واأل هرار التري "، و إهارة من اصبعه تدور المجرات والعوالم، من بال "صمم األرض نسوار حول معصمه"والذي 
ولكنرره   !   سرران، هررو ا ن يطلررب مررا أ مررن ا"تجررري فرري ن ا الونيرران والينررا يع الترري تنسررام  ررين الررتالل الترري   ُتحصررى

الكلمة األخيرة ت ير إلى ألرم ال سران !". للحب... أ ا عط ان:"نما لو أ ه بال. يطلب ما أ أرضياأ،      بليالأ من الحب
إن ال ررالق   يسررتطيع أن يعرريش  رردون ال ليقررة، والراعرري  رردون . نون اهلل، هررذه الكلمررة ت ررير إلررى ألررم اهلل  رردون ال سرران

ولكررن مرراذا فعرر  المسرريح لكرري ي ررعر  هررذا الحررق يالبرراأ . للحررب نون المررا  الروحرري للمسرريحيين القطيررع، عطررش المسرريح
 الحب مني أ ا ال سانم 

ترررن  عمررق معناهررا، هررذا المعنررى " الحررب"نررم أحبنرري اهللم اذا أرنت أن أعرررا نررم أحبنرري اهلل، علرريَّ أن أترررك نلمررة  
طا ، وبد أعطى اهلل بدرته للعدس، و وره للظلمرة، و ظامره للفوضرى الحب يعني بب  ن  هي  الع. الذي غالباأ ما  سي  فهمه

الحب يعني أيااأ أن يك ئ عن ذاته لمن يحرب، وان اهلل،  واسرطة الكترام المقرد  أوحرى لنرا . فكا ت ال ليقة: وال وا 
دثون عرن سرهاس والحب يعني األلم عن م رن يحرب، لهرذا يتحر. فكان الوحي: عن يبيعته ومواعيده ل ال  الب رية السابطة

: ما من حرب  أعظرم مرن هرذا"وأهواك الحب، أي عن أمر يجر  ويؤلم، وها هو اهلل يتألم ألجلنا على هجرة الصليب، ألن 
الحب يعني أن يصبح واحداأ مع من يحب، ليس فق  وحدة جسدية ولكن خاصة، ". أن يعطي المر  حياته من أج  أحبا ه
ه أسس سر ا ف ارستيا، لكي  تمكن من الالبات فيه وهو فينا في هرذه الوحردة الالا تره وحدة روحية، وبد أحبنا اهلل لدرجة أ 

الحب يعني أخيراأ، الرغبة فري البقرا  نا مراأ مرع مرن تحرب، واهلل أحبنرا لدرجرة أ ره وعرد ا  مسركن مرع . من خالل خبه الحياة
 .  أي الفرنو : أن ينهعه منَّاا م، حي  يملك سالس وفر     يستطيع العالم أن يمنحنا اياه و  الهمان 

فان المسيح لم يكن  امكا ه أن يفع  أنالر ممرا فعلره .  ك  تأنيد لقد عبَّر المسيح عن الحب الى أبصى الحدون 
خاصررة وبررد سرركب نرر  مررا  حبرره األ رردي فرري بلو نررا الفقيرررة القاحلررة، فررال  سررتغر نَّ أ رره اليرروس عط رران للحررب لهررذه . لكرمتره
فلماذا    جيبهم لماذا  ترك القلب ا لهري يمروت عط راأ ! حب متبان أ، فله ن  الحق في يلب محبتنافاذا نان ال. الدرجة

 .للحب الب ريم فا ه يمكن أن يتذمر ويعاتبنا  هذه الكلمات
 ها ان كل األشياء تهرب منك، 

 !ألنك أنت الذي تهرب مني 

  ...أشياء غريبة عجيبة تافهة تدعو الى الشفقة 

 أموراً صغيرة حبك عني؟ لماذا تبعد 

 ".ألني ال أرى أحداً، فال أريد أن أتعب نفسي ُسدىً " 
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- انه يقول  -

 ".يجب أن تستحق الحب وتكون به جديراً "  

 فكيف استحققته أنت،  

 يا من بين كل البشر الضعفاء كالفخار 

 أنت من المساكين والصغار؟ 

 !ويحك، أال تعرف 

 !الحبكم أنت غير مستحق ألي نوع من  

 َمْن ستجد َمْن سيحبك، أيها الحقير؟ 

 .أنا، فقط أنا 
 

 صـــــالة
نررم مرررَّةأ أتيررت لتقطررئ عنبرراأ مررن نرمررة  فسرري، .لقررد أعطيتنرري نرر َّ هرري ،  ينمررا لررم أعطررك هرري اأ  المقا رر ! يررا يسرروع
نرم مررَّةأ ! ٌق في وجهركنم مرَّةأ  حالت، ولكنك لم تجد هي اأ، برعت على  ا ي فوجدت  ام  فسي مغل! فوجدت عنباأ  رياأ 

 ! يلبت مني أن ت رم، ولكنني أعطيتك فق  خالأ ممهوجاأ  مرارة
ا نري أ سرى . نم مرَّة يا يسوع، خفُت أن امتلكك، أل ني أعررا  رأن امتالنرك يعنري أن   أمتلرك هري اأ نخرر  غيررك 

يَّ أن أ سررى هررمعة حرربِّ القلررب غالبرراأ، أ رره عنرردما أمتلررك النررار لسررُت  حاجررة لل رررارة، وعنرردما أمتلررك هررمس حبررك، علرر
يررا يسرروع، إن بصررتي الحهينررة  ررأن   أ انلررك . الب ررري، عنرردما أمتلررك مرر   فرحررك، علرريَّ أن أ سررى جه يررة األفرررا  األرضررية

خارجراأ عرن نر  العطايرا التري يمكرن أن يمتلكهرا ا  سران، هبنري العطيرة الحلروة  رأن أنرون . القلب  القلب، والحربَّ  الحرب
 . وباأ ماللكم غوفاأ  ك وهف

 انني صخرةٌ قاسيٌة ال خروٌف وديع، 

 لذلك أستطيع أن أبقى تحت أقدام الصليب 

 أيها المسيح، 

 وأعد، قطرة بعد قطرة،  

  دمك الذي ينسكب ببطء  

 .دون أن أبكي 

 ليس هكذا أحبتك تلك النساء، 

 .اللواتي بألم كبير استسلمن للبكاء والنواح 

 ليس هكذا أحبك بطرس، 

 .عندما أنكرك سكب الدموع الذوارفالذي  

 ليس هكذا أحبك لص اليمين، 

 .الغفران الذي تأثر وتاب طالباً  

 ليس هكذا احبتك الشمس والقمر، 

 اللوتي خبأن وجههن وحجبنه 

 .خلف السماء الخالية من النجوم 

 يا للرعب ويا للعتمة الظلماء 

 !في منتصف النهار 

 .أنا وحدي ال أشعر بشيء 

  فال تهتم بل تبحث عن خروفك  أما أنتَ  

 .ألنك الراعي الصالح للقطيع 

 يا َمْن أنَت أعظم من موسى، 
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، وانظر في عيني،     التفت اليَّ

 .والمس بحنانك هذه الصخرة مرة ثانية 
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 الكلمة السادسة

 

 "تمَّ ُكلُّ شيء"

  
و عرد أن لروَّن السرما   راللون األزرق واألرض . منذ البد  أران اهلل أن يكوِّن ا  سان على صورة ومالال ا نه الحبيرب 

ولكرن، . هناك وضع ا  سان الم لوق على صورة ا نه.  األخار، خلق اهلل  ستا اأ  ديعاأ، هو وحده بانر على ا تيان  مالله
 طريقررة غريبررة عجيبررة، نوَّن صرردن عصرريان لوسرريفور  علررى األرض، فت رروهت صررورة ا  سرران وترردمرت وفقرردت  ها هررا 

 . او ريقه
ولكري يجعر  منره لوحرة . فأران ا م السماوي  رحمته الالمتناهية، أن يعيد لال سان  قا ه األصلي ومجده األصري  

و هذه الطريقة : جديدة هبيهة  النموذم األصلي، أران اهلل أن يرس  الى األرض ا نه الذي على صورته نان بد خلق ا  سان
ولكرري يحقررق هررذا العمرر ، نرران  امكرران القرردرة ا لهيررة أن . يكررون ا  سررانترررن األرض مررن جديررد نيررئ نرران يريررد اهلل أن 

دبم ت فرري الههيمررة، محررو أ اياهررا الررى أنوات خررال  وهررذا مررا حرردو ضررمن الم طرر  . تسررتعم  تلررك العناصررر الترري اسررُت ا
 سران العاصري، ننس، فبرد أ مرن ا . ا لهي للفدا ، فقد تعاو ت األنوات الالالثة التي أنت الى سقوينا واست دمت لفردا نا

وضع ا  سان المطيع، يسوع؛ و د أ من المرأة المتكبرة، حوا ، وضع عرذرا  متواضرعة، مرريم؛  رد أ مرن ال رجرة فري وسر  
وهكرذا اهرُترينا . لقد تمم العم  الذي أونلره اليره ا م. وهكذا أصبح الفدا  جاههاأ ونامالأ . البستان، وضع هجرة الصليب

لقد تم خالصنا  فا  معرنة لم ُيستعم  خاللها الحجارة ال مس التي است دمها ناون ليقتر  جوليرات، . اأ وُنفبع  الالمُن غالي
ولكررن الجراحررات ال مررس الم يفررة الترري ا طبعررت علررى يرردي وبرردمي وجنررب يسرروع؛ معرنررة لررم ُيسررت دس فيهررا سررالحاُ  ّرابرراأ 

تحررت سررما  مظلمررة؛ معرنررة لررم تكررن صرررختها تحررت أهررعة ال ررمس فرري منتصررئ الظهيرررة، ولكررن جسررداأ معلقرراأ نالسررارية 
د س  هرا الحديرد والنرار،  ر  بطررات نمرا ؛ معرنرة ال اسرر "يا أ تي اغفرر لهرم" ،    "اسحقوهم وابتلوهم:" ؛ معرنرة لرم ُيسرت  ا

. وخرالل السراعات الرالالو األخيررة،  ررن يسروع يهرتم   رؤون ا م. وها بد ا تهرت هرذه المعرنرة. فيها هو من يقت  العدو
 ".تمَّ ن ُّ هي :" وضع الفنان اللمسات األخيرة على تحفته الفنية، و الرغم من فر  األبويا ، صرخ   يد الظفر لقد
لقد وصر  عملره الرى  هايتره ونمالره، ولكرن عملنرام اهلل وحرده يمكرن أن يسرمح لنفسره  اسرتعمال هرذه الكلمرة، أمرا  

لقرد تمرم عمليرة . كن عملية توزيع استحقاباتها ما زالرت مسرتمرة لقد تم عم  استرجاع الحياة ا لهية للب رية ول.  حن فال
. تعب ة ال ها ات  الحياة ا سرارية من ينا يع الجلجلة، ولكن عملية فتحهرا لتغررق  فوسرنا لرم تنترهب  عرد  ر  مرا زالرت مسرتمرة

ا فُرتبح  جنبره  الحر رة وسرال منره لقرد أترمَّ  نرا  برو  النصرر، عنردم. لقد  نى األساسرات، ومرا علينرا ا  أن  كمر  البنيران فوبره
ان الرم على البام يقرع، ولكن يد البام من جهتنرا فقر ، ويمكننرا فقر  وحرد ا . الدس الالمين، وما علينا ا  الدخول ا ن

يعتمرد علينرا اتمراس العمر  . ان يسوع بد براس  عمر  التقرديس و قري علينرا أن  قروس  ال ررنة والوحردة معره. أن  فتح له ليدخ 
فري الوابرع أن الجمعرة المقدسرة التري ترم فيهرا . نخررين" مسرحا "أونله الينا، وبدرتنا على ببول حياته، فنصبح  ذلك الذي 

 .ا  س   يمكن أن تحقق اهدافها ا  اذا حملنا صليبنا وتبعناه
 ان ال طي ة هي أنبر ما ع لتتميم هذا العم ،  
 وما نامت تسون ال طي ة في العالم، 
 .ُيصل ب في بلو ناسيظ  المسيح  
 .رأيت ابن هللا ماراً مكلالً باكليل الشوك 
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 ولكن ألم يتم كل شيء، أيها الرب؟"  
- سألته  -
 "وكل األلم والقلق الذي تحملته؟"...  
 :التفت اليَّ بنظراٍت شامخٍة وقال 
 ألم تفهم بعد؟" 
 انظر، انَّ كلَّ نفٍس هي جبُل جلجلة 
 ".وكلَّ خطيئٍة هي صليب 

 

 ــالةصــ

ان الفرردا  هررو عملررك، والتعرروي  هررو عملرري،  مررا أن التعرروي  يعنرري أن اصرربح أمررراأ واحررداأ معررك، مررع ! يررا يسرروع 
 :ان عملك على الصليب بد تمَّ، ولكن عملي هو أن أ هلك عن الصليب،  ما أنَّ . حياتك، مع حقيقتك ومحبتك

 حيثما يوجد صمت حولي نهاراً أو ليالً  
   جف، فان بكاًء يجعلني أرت 
 ...ألنه قادٌم من الصليب 
ة خرجت أبحث    عندما سمعته أول مرَّ
 فوجدت انساناً مصلوباً على عرش 
 .وكان صليباً  
 ".سأنزلك من هناك: "فقلت له 
 حاولت أن انزع المسامير من قدميه 
 :ولكن الرجل قال لي 
 اتركني، فال أستطيع أن أنزل من هنا" 
  ألن كل رجل، كل امرأة أو طفل 
  ".سيأتون معأ وينزلونني 
 :ولكني أجبته 
 .انني ال أحتمل بكاءك ونحيبك" 
 "ماذا يمكن أن أفعل ألجلك؟ 
- أجاب-" اذهب الى العالم"  
 وقُْل لُكلِّ َمْن تلقاه، " 
 ".أَنَّ ُهناَك َرُجالً ُمعلَّقاً على الصليب 

ومررن خررالل رسررولك ! لمرردة يويلررة مررن الوبررت لقررد  قيررت معلقرراأ هنرراك. ا ررك علررى الصررليب، وعلينررا أن  نهلررك عنرره 
ان عملي لن يكتم  ا  عندما نخرذ مكا رك علرى .  ولس بلت لنا  أن الذين يتبعو ك عليهم أن يصلبوا جسدهم وههواتهم

اذا لم أعش الجمعة المقدسة في حياتي، لن أستطع أن أختبر صبا  الفصح؛ اذا لم ألربس معطرئ المجنرون، لرن . الصليب
دي ثرروم الحكمررة األ رري ؛ اذا لررم يترروم رأسرري انليرر  ال رروك، لررن أسررتطع أن أختبررر مجررد الجسررد؛ اذا لررم أسررتطع أن أرترر

تحدو المعرنة، لن أسرتطع أن اذوق فرحرة النصرر؛ اذا لرم اعرا ي مرن العطرش، لرن أسرتطع أن ُأببر  علرى الما ردة السرماوية؛ 
 .اذا لم أعا ق الصليب، لن أص  الى القبر الفارغ

أن أتمم هذا العم ، ألنَّ أ نا  ا  سان لن يستطيعوا الدخول في المجرد األ ردي ا  اذا مرروا مرن علمني يا يسوع،  
 .خالل األلم
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 الكلمة السابعة

 

 "يا أََبِت، في َيَديَك أَْسَتْوِدُع ُروحي"

 

لغرذا  الرذي  عندما ُيربن  ننس من الفرنو  األرضي، و عدما ُفربض عليره عقرام األهرغال ال رابة، نران يطروا يلبراأ ل 
وأثنا  تجواله وبع  ظره على جالة ا نه ها ي  التي   حياة فيها، فحمله علرى نتفره ووضرعه . نان يجب أن ير حه  عرق جبينه

رفعرا يرده . لرم يكرن هكرذا صرامتاأ فري حياتره. ومهمرا تحردو ننس وحروا  مرع ا نهمرا ها ير  لرم يكرن ُيجيرب. في حارن حروا 
رراك فري حارن األ فكا ترا  ارنتران تنظرران فرري :  ظررا فري عينيره. لرم يحردو هكرذا أ رداأ لهرذا الغرالس. سولكنهرا سرقطت  رال حب

فتسرا   مرا عسرى برد حردو، ولرم يجردا جوا راأ علرى هرذا . لرم يريراه أ رداأ هكرذا سرلبياأ   ي رعر   ري . الفراغ  طريقرة غريبرة
تكوين ")ا فا ك يوس تأن  منها تموت موتاأ وأما هجرة معرفة ال ير وال ر فال تأن  منه: "فتذنرا حينذاك الكلمات. السؤال

 . نان موت ها ي  أول ميتة في تاري  العالم والب رية(. 2/71
وتمر القرون في عجلة الهمان التي   تتوبرئ، فراذا  ها ير  الجديرد، المسريح، ُيحكرم عليره  رالموت مرن اخوتره مرن  

لقررد  . الالمتناهيررة تسررتعد ا ن للعررونة الررى البيررت األ ررويوالحيرراة الغاربررة فرري األعمرراق . جررنس بررا ين، الررذين أعمررتهم الغيرررة
و المقا ر ، فران نلمتره السرا عة واألخيررة ". ترمَّ نر َّ هري ، لقرد أ تهيرت العمر  الرذي ونلنري  ره ا م:"نا ت نلمته السانسرة
ت موجهررة نا ررت الكلمررة السانسررة موجهررة للعررالم،  ينمررا السررا عة نا رر". فرري يررديك أسررتونع روحرري:"موجهررة  حررو المسررتقب 

مالرر  تلررك الكوانررب الترري تبلررت . نا ررت السانسررة نلمررة وناع للعررالم، أمررا السررا عة فاهررارة إلررى نخولرره فرري الفرررنو . لررآلم
نورتها  عد زمن يوي  وتبدأ من جديد سيرها، ونأ ها تريرد  رذلك أن تحيريِّ م رنا رسرم لهرا المسريرة، هكرذا يسروع، الرذي أترى 

يرا :"سيرته، و عونته الى ا م، الذي رسرم لره م طر  الفردا  العظريم، فا ره يحييره برا الأ من السما ، أتمَّ ا ن عمله وأنم  م
،  ين يديك أستونع روحي  ".أ تب

أليس يسوع في الوابع هبيه  رال ن الارالم لقرد تررك  يرت ا م السرماوي مردة . عان ال ن الاال الى  يت ا م 
وهكذا  دأ يوزع ثروته الروحية تارناأ للجميرع فرصرة ا سرتفانة منهرا، . ناثالوب وثالثين سنة ليذهب إلى  الٍن  عيدة، إلى عالم

وفي ساعته األخيرة هرذه، . مبذراأ  كرس   متناٍه ال يرات اللهية من بدرة وحكمة، موزعاأ  حرية إلهية عطية الغفران والرحمة
لم يبق  أيُّ هي  يغذيه سرون هررام . نمهوزع ن  ممتلكاته على ال طأة، مقدماأ ن  هي  لفدا  العالم حتى نخر بطرة من 

أما ا ن، فا ه يستعد للعونة الى  يت ا م، ومرن  عيرد ببر  . ال ذ ن وال   ومرارة عدس العرفان  الجمي  من ببب   الب رية
، فري يرديك أسرتونع :"لرذلك يقطرع الصرمت  صرالته األخيررة والكاملرة علرى منبرر الصرليب. أن يص  اليه يررن وجهره يرا أ رتب

 ". حيرو 
 عررد بليرر  سررُينه ل ها يرر  الجديررد الررذي بتلرره اخوترره، عررن خ رربة ال ررال  . إن مررريم هنرراك تحررت أبررداس الصررليب 

وعنرردما تحررين اللحظررة المحه ررة، فرران مررريم الترري ! سرريكون مروت المرروت. وسرُيمدَّن فرري حاررن حرروا  الجديرردة وعلررى برردميها
   ال وك الذي لم يجد أفا  من م دة الصرليب يسرتريح والرأ  المكل. تبكي ا ن، ست عر ونأ ها عانت الى  يت لحم
وتلرك العينرين اللترين نران ي رع منهمرا  رور ال رمس و ريرق القمرر تغرو  . على صدر مريم نما نان وهو يفٌ  في  يرت لحرم

ن والقردمين المررت يتين الم ررمتين مر. في الظلمرة، هري ذات العينرين اللترين نا ترا تبحلقران مرن  رين القرش فري ذلرك المرذون
وال فتان المحمرتران الملط تران  الردما ، هري . نثار المسمارين، هي ذاتها التي بدَّس المجو  أماهما الذهب واللبان والُمرّا 

واليديان اللتان   تستطيعان ا ن أن تحمرالن هري اأ . ذاتها التي رضعت في  يت لحم من اف ارستيا جسدها وحليب ثدييها
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دين الصرغيرتين لطفر   يرت لحرم اللترين نا ترا ترداعب أ رئ البقررة والحمرار  رالقرم مرن سون نثار المسرمارين، هري ذات الير
 .المذون

انَّ لحظررة المرروت . ان احتارا ها ليسرروع تحرت أبررداس الصرليب ي رربه تمامراأ احتاررا ها لره يفررالأ  رالقرم مررن المرذون 
 . ن جديد الى  يت لحمالحهينة تلك، التي تدعو ا للتفكير  لحظة و نتنا، جعلت مريم تعون  ذانرتها م

 
 صـــــــالة

ان هررذا لرريس مررذوناأ ولكررن صررليباأ؛ وليسررت لحظررة الررو نة  رر  لحظررة المرروت؛ !   يررا مررريم، ان  يررت لحررم لررم تر ُعررد 
 . ، ليس مغارة  يت لحم،    الجلجلة. واليوس ليس يوس فرٍ  مع الرعاة والملوك،    موت مع اللصو 

هرا األس  ردون خطي رة، حير  أعطيتره للعرالم؛ أمرا الجلجلرة ف ربيهة  هرذا العرالم ان  يت لحم هبيهة  يسوع و رك أيت 
ان هناك باسم م ترك  ين اعطا ك اياه  رالقرم مرن المرذون، وحملرك لره ا ن  رالقرم .ال ايي  الذي يعون  نا الى ال لئ

لرم أخطري ، لمرا رفررا  فلرو. ليست هذه ساعتك يا مريم  ر  سراعتي؛ سراعة هرروري وخطي تري. ا ها خطاياي: من الصليب
الموت ا ن  أجنحته المظلمة فوق جسده الملط   الدما ؛ لو لرم أنرن منتف راأ  الكبريرا ، لمرا ظُفبرر  انلير  ال روك للتكفيرر 
ررا فري الطريرق الواسرع الرذي يرؤني الرى الردمار، لمرا اختربرت المسرامير بدميره؛ لرو   عوضاأ عني؛ لو ننت أب  عصريا اأ ولرم أسب

لصروت الراعري الرذي نران ينرانيني وينبهنري مرن الوبروع فري ال روك والحفرر، لمرا جفرت هكرذا هرفتاه؛ لرو   ننت أنالر اصغا أ 
 .ننت أنالر أما ة، لما احمرت خداه من بُربالةب يهوذا ال ا نة

أ ك عندما تحتانيه  ين ذراعيك، فا ره : أيلب منك يا مريم. يا مريم، ا ي أجد  فسي  ين و نته وموته ال الصي 
 عرد ثرواٍن بليلرة سُيسرلم ا نرك روحره الرى ا م .  ي  نما عندما  هل من لدن ا م؛ سيكون أحمر، أل ه يأتي منري  يعون أ

وبطرررات الرردس ا خيرررة تتسرراب  مررن نررأ  الفرردا  العظيمررة، ملط ررة الصررليب صررا غة الصرر ور، الترري . وجسررده  ررين يررديك
يا مريم أمي، ت رفعي لري لردن ا نرك .  رة ن ا عالمستتفتت من الذعر؛ تكفي بطرة واحدة من هذا الدس الذني لتفدي ع

ايلبري منره، يرا مرريم، فري هرذه اللحظرات األخيررة المتبقيرة، أن . ا لهي لغفران ال طايا التي غيرت  يت لحمك الى جلجلرة
 .يمنحنا النعمة لكي    صلبه من جديد و   طعن بلبه  السيوا السبعة ثا ية

 !يا مريم... لقد مات يسوع! يا مريم... ني يحييني  يا مريم، تارعي الى ا نك الما ت 


