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كأّن سيف من حزن دخل , مي؟ ال احب ان اراِك في هذه الحالةاما بِك يا  :أنا

  .وانغرس في قلبك

يساق كالسارق الذي كيف ال تريدني أن احزن وانا أرى ابني  (:مريم العذراء)امي

 ملشيئة أبيه السماوي ولتخليص وكل ما يريد فعله هو , يكفر عن جريمته
ً
تطبيقا

أليس من الغريب ان تقابل  كيف قابلت هذا الحب؟ وأنت. نفسك أيها الانسان

عجيب , ليس من الاعداء ليسوع بل من أقرب املقربين, هذه املحبة بالغدر والخيانة

يسوع املضحية وسمع ورأى محبة , أمر هذا الشخص الذي أكل وشرب مع يسوع

هل عرفت عن من أتكلم؟ نعم إنه يهوذا . املعلم العظيم أسمى تعاليم 



لقد باع رب , ضةفلقد باع يسوع بثالين من ال. الاسخريوطي واحد من الاثني عشر

ومع هذا كله كان ليهوذا بعد خيانته فرصة للتوبة . الكون من أجل ش يء مادي فاني

ا الانسان ما زالت أنت أيه. ومع ذلك أصّر على مكوثه في طريق الخطأ وقرر الانتحار

 . لديك الفرصة للرجوع الى طريق الرب
ً
 وفاتحا

ً
ارجع عن طريقك يا بني الى هللا تائبا

فتتغير حياتك وتصبح إنسان , قلبك للرب يسوع الذي حمل خطاياك في الصليب

 .جديد

يا يسوع العزيز جدا ً , أسألك أن تغفر لي جميع خطاياي و على الضرر و  :أنا

أصلي بخشوع طلبا ً للِنَعم , ,ن لألخري لنفس ي و لحضرتك و  سببتهماالاساءة اللذين 

أطلب . كي أتجنب إغاظتك بعد , و ألقّدم كفارة وفقا ً مشيئتك املقدسة جدا ً 

منك املغفرة عن أية اساءة قد أشارك بها في املستقبل و التي تسبب لك أملا و 

ُح فردا ً من عائلتك إلى صبمعك الى حقبة السالم الجديدة ليتسنى لي أن أ وجعا ً

 . والان قولي لي يا امي ماذا استطيع ان افعل ملواساة قلبك الحزين .ألابد

 صمت 

 854من جبل الحزن صفحة : ترتيلة

 ما هو اليوم موقُفَك أنت من آالم يسوع؟:أريد أن أطرح عليك سؤال يا بني :أمي

هل ستفعل كما فعل بطرس وتقوم بانكاره بسبب ضعفك البشري وخوفك من 

ضع يا بني كل ثقتك بالرحمة الالهية التي سوف تمحي كل مخاوفك والتي .الالم

 .علك تجاهر كل العالم من اجل املسيحستجعل من نقاط ضعفك نقاط قوة تج

سمك القدوس يا قلب يسوع الكلي القداسة , علمني أن أقبل إلاهانات بإ :انا

علمني أن أفهم كيف أن إلاذالل و ألالم و . عندما أعلُن كلمتك بشكر متواضع

علمني ان انكار الذات هو الاساس في  إلاساءة يقربونني اكثر الى قلبك الاقدس

ساعدني على قبول هذه التجارب بمحبة و بنفس سخية , لكي . العالقة معك

يسوع الغالي ,  ساعدنا يا. لخالص النفوسأتمكن من تقديمها إليك كهدايا ثمينة 



إمنح القوة . بإسمك , لنحمل شعلة محبتك في جميع ألامم لننهض بدون خوف

لئك الذين ال يؤمنون ألوالدك لتّحمل إلاهانات التي سنتلقاها من ِقَبل جميع أو 

 .وآلان يا أمي أراكي تزدادينا حزنا, كحقا ً برحمت

 صمت

 884ة ني سلمت ذاتي صفحان :ترتيلة

 

كانوا قبل عدة ايام , يا بني ان حزني ناتج عن تراجع موقف شعب املسيح :أمي

أهكذا يكافىء الذي , يهتفون هوشعنا البن داؤود وآلان يصرخون اصلبه اصلبه

 تجاه يسوع  .يحب ويبذل
ً
كل ما اريد ان تفعلة يا بني هو ان تتخذ موقفا محددا

, فمنهم َمن أراد  كما فعل الناس مواقففيها تباينت املسيح وليس ان يكون 

بعضهم كاَن يبحث عن وسيلة . الخالص على يده, ومنهم من أن أراد الخالص منه

رؤساء الكهنة والكتبة, وغيرهم كانوا ينتظرون فرصة لتسليمِه ك لُيمسكوه ويقتلوه

 غيرهم كثيروَن متفرجين أو غير ُمباليَن, أو إنهزاميين ومتنك
َ

رين, إلى املوت, ووقف

 ببراَءته وألوهّيته
ً
ساند هذا املتألم البريء مؤمنة

ُ
ة من النسوِة ت

ّ
وهذا . فيما وقفت قل

ختِلفِة من يسوع
ُ
 البشر امل

َ
ه ُيشيُر إلى مواقف

ّ
 .كل

, أبعد عنا يا رب التردد والخوف, يا أبتي اغفر لم ألنهم ال يعلمون ما يفعلون  :أنا

واجعل منا جنود نضحي من , اباجعل مواقفنا ثابتا وراسخة على طريق الصو 

يا مريم امي ساعدينا على معرفة . وشهودا على بذل نفسك لخالصنا, اجل محبتك

ارجوكي يا امي ان  .طريق الرب والابتعاد عن الخطيئة لخالص نفس ي وتمجيد هللا

 .تعطيني من حزنك ملعرفة حجم الالم الذي يعتصر قلبك

 صمت

  884حني علينا مريم صفحة : ترتيلة



, اذا قام يهوذا بتسليمه وخيانته مرة, ن سأختتم كالمي عنك أيها الانسانوآلا  :أمي

وأيضا اذا قام بطرس وشعب املسيح بانكاره . فأنت تقوم بخيانته كل يوم

أال ترى . فأنت تقوم بانكاره كل يوم بالتعبد للخطيئة وانكار واهمال املسيح,مرة

بة تبلغ عمق اعماقها او ترتفع الى قممها ان املح, السيد املسيح  في قمة حبه وبذله

نختبرها بالضيقة ونختبرها , املحبة تختبر باأللم. حينما تصعد على خشبة الصليب

ته الذي ال يستطيع ان يبذل هو انسان ال يحب أو انسان محب. بالعطاء والبذل

وكلما زاد حبه زاد , أما ان أحب فانه يبذل. ذاته على غيرهأو انه يفضل ,ناقصة

فانه يبذل نفسه بالصعود , حتى يبذل كل ش يء فان وصل الى كمال الحب, بذله

هذاهو الدرس الذي يجب ان تتعلمه اليوم يا بني في هذا اليوم  .على الصليب

تعلم يا بني  (.1::3يوحنا " )هكذا أحب هللا العالم حتى بذل ابنه الوحيد", العظيم

 .وحاول تطبيقه عوضا عن قوله مرات عدة بال فائدة, معنى املحبة

 

خيانة الخطيئة وانكار الشيطان ني على يوساعد, ازرعي فّي محبتكيا مريم امي  :أنا

ساعديني على ان اكون ابنا حقيقا لك والبنك . ونفس ي تكريما ملجد اسم املسيح

 .بالقول والفعل

 

 صمت 

 844فيع الاكرم صفحة انت الش: ترتيلة

 


