ﺻﻼة ﻟﻠﺷﻬﻳدة ﺑرﺑﺗَُوا:
ِ
أﻋطﻳت اﻟﻘدﻳﺳﺔ ﺑرﺑﺗَُوا .إﻛﺷف
اﻟﻣﺣﻳﻲ وﻧﻌﻣﺗِ َك ،أﻋطﻧﻲ ُﻧﺻرةً ﻋﻠﻰ ذاﺗﻲ وﺷﻬواﺗﻲ ﻛﻣﺎ
ﻳﺎ رﺑﱢﻲ ﻳﺳوع اﻟﻣﺳﻳﺢ ،ﱠ
َ
ﺑﻘوة ﺻﻠﻳﺑ َك ُ
ًّ
أﺷﺑﻊ ﺑك ،ﻓﺄدوس ﻋﻠﻰ ﻛﻝ إﻏراءات اﻟﻌﺎﻟم وﺷﻬواﺗﻪ.
ﻟﻲ ﻳﺎ ّ
رب ﺣﻘﻳﻘﺔ ﻫذا اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻛﺎذب ،وأﻋطﻧﻲ أن أﻋرﻓَ َك ﺣﻘﺎ و َ
ار ﻛﺛﻳرة أن أﺗﺧﻠﱠص
ت ﻣر ً ا
رﺑﱢﻲ ﻳﺳوع اﻟﻣﺳﻳﺢ ،ﻳﺎ َﻣ ْن ﻗﻠت" :ﺑدوﻧﻲ ﻻ ﺗﻘدرون أن ﺗﻔﻌﻠوا ً
ﺷﻳﺋﺎ" )ﻳو  .(5 :15ﺣﻘًّﺎ ﻳﺎ رﺑﱢﻲ ﻟﻘد ﺣﺎوﻟَ ُ
اﻟﻘوة
ﻳﻌﺎ واﻟﺳﻘوط أﻛﺛر .رﺑﱢﻲ ٕواﻟﻬﻲ ،ﻳﺎ َﻣ ْن
أﻋطﻳت اﻟﻘدﻳﺳﺔ ﺑرﺑﺗَُوا ﻫذﻩ ﱠ
أﻧﺗﺻر ﻋﻠﻳﻪ ﱠ
َ
ﻣن َ
ﺑﻘوﺗﻲ ،ﻓﻛﺎن اﻟﻔﺷﻝ ذر ً
ﺿﻌﻔﻲ و َ

واﻟﻣﻌوﻧﺔ اﻟﺟﱠﺑﺎرة ،ﻻ ﻷن ﺗُﺳﻳطر ﻋﻠﻰ ﻣﺷﺎﻋرﻫﺎ وﻋواطﻔﻬﺎ اﻟﻣﻘ ﱠدﺳﺔ ﻛﺄ ﱟم واﺑﻧﺔ وأﺧت ،ﺑﻝ أن ﺗذﺑﺣﻬﺎ وﺗُﻘ ﱢد َﻣﻬﺎ
ذﺑ ُﺣوا ﺟﺳدﻫﺎ ،ﻋﻧدﻣﺎ ﻓ ﱠ
ت ﻗﻠﺑﻬﺎ ﻓﻌﻼً َ
ﺿَﻠ ْ
َذَﺑ َﺣ ْ
ت أن ﺗُطﻳﻊ وﺻﱠﻳﺗَ َكَ " :ﻣن ﺗرك ﺑﻳوﺗًﺎ أو إﺧوةً
ﺑﻳدﻳﻬﺎ ﻗﺑﻝ أن َﻳ َ
ﻻدا أو ﺣﻘوﻻً ﻣن أﺟﻝ اﺳﻣﻲ ،ﻳﺄﺧذ ﻣﺋﺔ ﺿ ٍ
رب ﻋﻠﻰ
ﻌف
ُ
أﻣﺎ أو اﻣرأةً أو أو ً
اﻧﺻرﻧﻲ ﻳﺎ ّ
ُ
وﻳرث اﻟﺣﻳﺎةَ اﻷﺑدﻳﺔَ" )ﻣﺗﻰ ُ .(29 :19
ً
ف ﺣﻘﻳﻘﺗﻬﺎ اﻟﺗراﺑﱠﻳﺔ وﺗَ ُﻛ ﱡ
ﻧﻔﺳﺎ ُﻣﻧﺳﺣﻘﺔ ﺗَ ِ
ف ﻋن
ذاﺗﻲ
ﱢ
ﻌر ُ
اﻟﻣﺗﻣردة اﻟﻌﺎﺻﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرﻳد ﺗدﻣﻳري .واﻋطﻧﻲ ﻣن روﺣك اﻟودﻳﻊ اﻟﻬﺎدئ ً
اﻹﻟﻬﻲ .أﻋطﻧﻲ أن أﺣﱠﺑ َك ﻣﺛﻠﻣﺎ
ﺑﺣﱢﺑ َك
ﻧﻔﺳﺎ ﺗَﻌ َﺷ ُ
ﻠﺗﻬﺑﺎ ُ
ﻗﻠﺑﺎ ﻧﺎرًّﻳﺎ ُﻣ ً
ق اﻟﻘداﺳﺔ واﻟطﻬﺎرة واﻟﻌﻔﱠﺔ .أﻋطﻧﻲ ً
اﻟﻌﺟرﻓﺔ واﻟﻛﺑرﻳﺎء .أﻋطﻧﻲ ً
ّ
رب أن أ ِ
ِ
ُﺣﱠﺑ َك ُﺣ ﱠ
ﺗﺧﺎف ﻣن ﻫوﻝ اﻵﻻم
ﻗﻠﺑﺎ ﻣﺛﻝ ﻗﻠﺑك وﻣﺣﺑﺔً ﻻ
ب
ُ
ﺗُ ِﺣﱡﺑﻧﻲ .أﻋطﻧﻲ ﻳﺎ ّ
اﻻﺑن ﻷﺑﻳﻪ ،واﻟﻌروس ﻟﺣﺑﻳﺑﻬﺎ .أﻋطﻧﻲ ً
اﺳﻣك اﻟﻘ ﱡدوس
إﻟﻳك .أﻋطﻧﻲ أن أُﺣﻘﱢق ﻫد َﻓ َك ﻣن وﺟودي ،وﻫو أن أُﻣ ﱢﺟد
َ
واﻟﺗﺟﺎرب ،ﺑﻝ ﺗراﻫﺎ ُﺳﻠﱠ ًﻣﺎ ﻳﺳﺎﻋدﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟوﺻوﻝ َ

ﻟك ذﺑﻳﺣﺔَ ُﺣ ﱟ
ب .ﻓﻘد
َ
أو أﺧو ٍ
ات أو ًأﺑﺎ أو

وأﻋﻳش وﺻﱠﻳﺗَ َك إﻟﻰ اﻷﺑد .آﻣﻳن.

