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 נוסח השליחים
אני מאמין באלוהים אחד, האב הכול יכול, בורא שמיים וארץ,

ובישוע המשיח, בנו יחידו, אדוננו, שהגה על ידי רוח הקודש, נולד
למרים הבתולה; הוא סבל בימי פונטיוס פילאטוס; הוא נצלב, מת

ונקבר. הוא ירד בעולם המתים (השאול).
 

הוא קם מהמתים ביום השלישי ועלה השמיימה. הוא יושב ליד ימין
של האל, האב הכול יכול. משם הוא יבוא שוב בתהילה  לשפוט את

החיים ואת המתים.

 אני מאמין ברוח הקודש, הכנסייה הקתולית הקדושה, בהתייחדות
הקדושים, במחילת החטאים, בתחיית הגוף ובחיי הנצח. 

 אמן.

 אבינו שבשמים
'אבינו שבשמים, יתקדש שמך.

 תבוא מלכותך,
 שרצונך ייעשה בארץ כמו בשמים.

 אנו גם מבקשים שתספק לנו מדי יום את צורכנו.
 אנא סלח לנו על חטאינו, כשם שאנו סולחים לאלה שחטאו נגדנו.

 עזור לנו לעמוד נגד פיתויים וניסיונות,
 והצל אותנו מכל רע

 אמן.

 )9-13 ( 6הבשורה על-פי מתי 
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 שלום לך מרים

 שלום לך מרים, מלאת החסד,
מך,  ה' עמ

 ברוכה את בנשים, 
 וברוך פרי בטנך, ישוע 

 מרים הקדושה, אם האלוהים, 
 התפללי בעדנו, החוטאים, 

 עתה ובעת מותנו. 
 אמן. 

 
תהילה לאל

כבוד לאב, ולבן ולרוח הקודש
כפי שהיה בראשית,

 ועתה ולעולמי עולמים.
 אמן.

התפילה של פאטימה
הו, ישוע, אלוהי, מחל לנו את חטאינו, הושיענו מאש הגהנום. הובל
את כל הנפשות לגן העדן, בפרט את אילו הנזקקים ביותר לרחמיך.

 פריז rue du bac 140  - מדליה נסיקפלה הגברת שלנו - 
"הו מרי, הרתה ללא חטא, התפלל עבורנו, אנחנו לפנוים אל אתה." 
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 הבשורה למרים1
אבינו

בחודש השישי להריונה של אלישבע שלח אלוהים את המלאך 26
אל נערה בתולה בשם מרים, 27גבריאל אל העיר נצרת שבגליל, 

ארוסתו של יוסף משושלת בית-דוד.
שלום לך מרים 1לוקס 

גבריאל נגלה אל מרים ואמר לה: "שלום לך ,אשת חן, ה' עמך!" 28
ניסתה 29 והיא  אותה,  הביכו  המלאך  דברי  לרגע;  נבהלה  מרים 

לנחש בלבה למה הוא התכוון.
שלום לך מרים1לוקס 

"אל תפחדי, מרים," הרגיע אותה המלאך, "כי מצאת חן בעיני 30
בעוד זמן קצר תיכנסי להריון 31אלוהים והוא החליט לברך אותך. 
ותלדי בן. בשם 'ישוע' תקראי לו. 

שלום לך מרים1לוקס 

הוא יהיה רם-מעלה וייקרא בן-אלוהים. ה' ייתן לו את כסא דוד 32
לא 33אביו,  מלכותו  ועד;  לעולם  עם-ישראל  על  ימלוך  והוא 

תסתיים לעולם." 
שלום לך מרים1לוקס 

"כיצד אוכל ללדת?" שאלה מרים בתמיהה. "הרי אני בתולה!" 34
השיב לה המלאך: "רוח הקודש תבוא אליך, וגבורת אלוהים תצל 35

עליך. משום כך הבן הקדוש שייוולד ייקרא בן-אלוהים." 
שלום לך מרים1לוקס 
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"הנני שפחתך, אדוני," אמרה מרים בענווה, "ואני מוכנה לעשות 38
נעלם לי. אמן שיתקיימו דבריך." לאחר מכן  יאמר  כל אשר  את 

המלאך.
שלום לך מרים1לוקס 

זהו סיפור הולדתו של ישוע המשיח: אמו מרים הייתה מאורסת 18
ליוסף, אולם עוד כשהייתה בתולה הרתה מרוח הקודש.

שלום לך מרים1 מתי 

יוסף ארוסה, שהיה איש ישר וערכי, החליט משום כך לבטל את 19
לבייש את לא רצה  כי  זאת בסתר,  האירוסין, אולם בחר לעשות 

מרים בציבור. 
שלום לך מרים1מתי 

לאחר שהחליט יוסף לגרש את מרים נגלה אליו בחלום מלאך ה' 20
התינוק כי  מרים,  עם  להתחתן  תהסס  אל  בן-דוד,  "יוסף  ואמר: 

נוצר מרוח הקודש!  בן, ועליך לקרוא לו 21שבבטנה  מרים תלד 
'ישוע' (כלומר, מושיע), כי הוא יושיע את בני-עמו מחטאיהם.

שלום לך מרים1מתי 

כשיוסף התעורר, הוא עשה מה שציווה עליו המלאך והתחתן עם 24
אולם מרים נשארה בתולה עד שנולד בנה, ויוסף קרא לו 25מרים. 

"ישוע".
שלום לך מרים1מתי 

כבוד לאב, ולבן ולרוח הקודש
כפי שהיה בראשית,

 ועתה ולעולמי עולמים.
 אמן. 
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 הביקור2
אבינו

הזקנה 36 קרובתך  נכנסה  חודשים  שישה  "לפני  המשיך:  המלאך 
אלישבע להריון – כן, זו ששכנותיה קראו לה 'העקרה' – וגם היא

כי אין דבר בלתי אשפרי לאלוהים".  37תלד בן! 
שלום לך מרים1לוקס 

כעבור ימים אחדים מיהרה מרים אל הרי יהודה, אל ביתו של39  
לשמע41זכריה, ובהיכנסה אל הבית ברכה את אלישבע לשלום.   

ברכתה של מרים התנועע התינוק בבטנה של אלישבע, והיא נמלאה
ברוח הקודש.

שלום לך מרים1לוקס 

אלישבע 42 פרצה  תינוקך!"  וברוך  מרים,  בנשים,  את  "ברוכה 
באה 43בקריאת שמחה.  אדוני  הגדול שאם  בכבוד  זכיתי  "מדוע 

לבקר אותי? 
שלום לך מרים1לוקס 

אלוהים 45התינוק בבטני התנועע בשמחה לשמע קול ברכתך!  44
ברך אותך בצורה נפלאה כזאת משום שהאמנת כי יקיים את דבריו."

שלום לך מרים1לוקס 

אגיל ואשמח באלוהים  47השיבה מרים: "ברכי נפשי את ה'; 46
כי עשה חסד עם שפחתו, ומעתה יברכוני כל הדורות. 48מושיעי! 

שלום לך מרים1לוקס 
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  מדור לדור50 גדולות ונפלאות עשה עמי אל שדי, קדוש שמו. 49
הוא מעניק את חסדו ורחמיו לכל היראים אותו.

שלום לך מרים1לוקס 

ורשעים, 51 גאים  מזימות  הפר  גבורה,  נטויה עשה מעשי  בזרוע 
הוא 52 והנחותים  השפלים  את  אולם  מכיסאם.  שליטים  והוריד 

רומם!
שלום לך מרים1לוקס 

את העניים האכיל ואת העשירים הרעיב! 53
שלום לך מרים1לוקס 

  -55 אלוהים תמך בעבדו ישראל, ולא שכח כי הבטיח לאבותינו 54
לאברהם ולזרעו – לרחם על ישראל לעולם ועד!"

שלום לך מרים1לוקס 

 מרים נשארה אצל אלישבע כשלושה חודשים, ולאחר מכן חזרה56
 בינתיים תמו ימי הריונה של אלישבע והיא ילדה בן. 57לביתה. 

שלום לך מרים1לוקס 

כבוד לאב, ולבן ולרוח הקודש
כפי שהיה בראשית,

 ועתה ולעולמי עולמים.
 אמן. 
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 לידת ישו3 
אבינו

 באותה תקופה ציווה הקיסר הרומאי אוגוסטוס לפקוד את כל תושבי האימפריה1
גם יוסף, תושב נצרת שבגליל, חזר אל עיר מולדתו – הוא הלך אל4הרומית.    

 אל יוסף נלוותה5העיר בית לחם ביהודה, מאחר שהיה נצר למשפחת דוד המלך. 
ארוסתו מרים שהייתה בהיריון.

שלום לך מרים2לוקס 

בהיותם בבית-לחם מרים החלה בצירי לידה, 6 וילדה את בנה הבכור. היא7   
עטפה את התינוק והשכיבה אותו באבוס, כי לא השיגו מקום לינה באכסניות שהיו

מלאות עד אפס מקום לרגל המפקד.
שלום לך מרים2לוקס 

בקרבת מקום היו רועי-צאן אשר ישנו בשדה ושמרו על עדרם במשך הלילה. 8
לפתע נגלה אליהם מלאך ה', והשדה נמלא זוהר כבוד ה'. 9

שלום לך מרים2לוקס 

אולם המלאך הרגיע אותם ואמר: "אל תפחדו! באתי 10הרועים נבהלו מאוד, 
בבית- 11לבשר לכם חדשות משמחות ביותר – לא לכם בלבד, כי אם לכל העם! 

האדון!  המשיח  הוא  הלא  מושיע,  היום  לכם  נולד  דוד  עיר  כהוכחה 12לחם 
לאמיתות דברי תמצאו תינוק עטוף שוכב באבוס." 

שלום לך מרים2לוקס 

ותהילה13 שבח  שיר  שרו  והם  השמים,  צבאות  המלאך  אל  הצטרפו  לפתע   
 "כבוד ותהילה לאלוהים במרומי השמים, ושלום על-פני האדמה לכל14לאלוהים: 

רצונו!"  את  העושים  וחזרו15אוהביו  מעיני הרועים  נעלמו המלאכים  כאשר   
לשמים, אמרו הרועים איש אל רעהו: "הבא נמהר לבית-לחם כדי לראות את מה

שגילה לנו אלוהים."
שלום לך מרים2לוקס 
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 מיד17 הם מיהרו העירה ומצאו את מרים, את יוסף ואת התינוק שוכב באבוס. 16
סיפרו הרועים לכולם את אשר קרה להם בשדה, ואת דברי המלאך על אודות הילד

 ובכל זאת מרים שמרה19 כל השומעים תמהו מאוד על דברי הרועים, 18הזה. 
 כעבור שמונה ימים, בטקס21את הדברים בלבה והרהרה בהם לעתים קרובות. 

ברית-המילה, ניתן לתינוק השם "ישוע" – השם שנתן לו המלאך עוד לפני הריונה
של מרים. 

שלום לך מרים2לוקס 

 ישוע נולד בעיר בית-לחם שבאזור יהודה, בימי המלך הורדוס. זמן קצר לאחר1
לידתו, הופיעו בירושלים מספר חוזי-כוכבים שבאו מארץ רחוקה במזרח, ושאלו:

ובאנו2 במזרח  כוכבו  את  ראינו  היהודים?  מלך  להיות  שנועד  התינוק  "היכן   
להשתחוות לו."

שלום לך מרים 2מתי 

 הוא כינס את4 הורדוס נבהל מאוד משאלתם, וכמוהו נבהלו כל אנשי ירושלים. 3
5מנהיגי היהודים ושאל אותם: "האם אמרו לנו הנביאים היכן ייוולד המשיח?" 

ענו לו: "כן, בבית לחם.
שלום לך מרים 2מתי 

לאחר הפגישה עם המלך יצאו חוזי-הכוכבים לדרך, ולפתע הכוכב שראו במזרח 9
הופיע לנגד עיניהם. הם הלכו בעקבות הכוכב עד שנעמד בדיוק מעל המקום שבו

הם שמחו מאוד. 10היה התינוק. 
שלום לך מרים 2מתי 

כשנכנסו חוזי-הכוכבים אל הבית שבו היה התינוק ומרים אמו, נפלו לפניו, 11
השתחוו לו, ולאחר מכן פתחו את חבילותיהם ונתנו לו מתנות: זהב, לבונה ומור.

בינתיים הזהיר אותם אלוהים בחלום שלא לחזור אל הורדוס, ומשום כך שבו 12
חוזי-הכוכבים לארצם בדרך אחרת.

שלום לך מרים 2מתי 

כבוד לאב, ולבן ולרוח הקודש
כפי שהיה בראשית,

 ועתה ולעולמי עולמים.
 אמן. 
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 הצגת הילדים ישו בבית המקדש4
אבינו

 בתום ימי הטהרה  של מרים הביאו היא ובעלה את הילד לירושלים,22
 כי כתוב בתורה שצריך להקדיש לה' את הבן הבכור23להעמידו לפני ה', 

 ולהקריב קרבן כדרישת התורה: שני תורים או שתי יונים24של כל אם, 
צעירות.

שלום לך מרים2לוקס 

בירושלים גר אדם בשם שמעון אשר היה צדיק וחסיד, מלא ברוח25  
 רוח הקודש גילה לשמעון26הקודש וחי בציפייה מתמדת לגאולת ישראל. 

הצדיק שלא ימות לפני שיראה במו עיניו את משיח ה'.
שלום לך מרים2לוקס 

באותו יום הדריך רוח הקודש את שמעון אל בית-המקדש, וכאשר27  
התורה,  כמצוות  אלוהים,  לפני  הילד  את  ויוסף  מרים  הרים28הביאו   
שמעון את הילד בזרועותיו, אימץ אותו אל לבו, ברך את אלוהים

שלום לך מרים2לוקס 

 "אלוהי, עתה אני יכול למות במנוחה, כי קיימת את אשר הבטחת לי;29
הוא האור אשר יאיר את32במו עיני ראיתי את המשיח שנתת לעולם!   

עיני העמים ויהיה תפארת עמך ישראל!"
שלום לך מרים2לוקס 

 יוסף ומרים תמהו על הנאמר אודות בנם. שמעון ברך אותם ואחר כך33
אמר למרים: "מרים, לבך יידקר בחרב הייסורים, כי ילדך זה נועד להכשיל
רבים בישראל ולהושיע רבים. הוא יהיה נושא למריבה וחילוקי-דעות, כי

יחשוף את מחשבותיהם האפלות של אנשים רבים."
שלום לך מרים2לוקס 
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הנוגעות לרך 39 כל מצוות התורה  ישוע את  הוריו של  לאחר שקיימו 
הנולד, חזרו לביתם – אל נצרת עירם אשר בגליל. 

שלום לך מרים2לוקס 

לאחר שעזבו, נגלה מלאך ה' ליוסף בחלום ואמר: "קום, ברח למצרים 13
עם התינוק ועם אמו, והישאר שם עד שאומר לך לחזור, כי הורדוס רוצה

להרוג את הילד."
שלום לך מרים 2מתי 

ונשאר אתם15 באותו לילה יצא יוסף עם מרים ועם הילד למצרים, 14  
שם עד מותו של הורדוס.

שלום לך מרים 2מתי 

 כשהורדוס הבין שחוזי-הכוכבים התחמקו ממנו, הוא מאוד כעס. הוא16
שלח חיילים לבית-לחם וציווה עליהם להרוג כל ילד זכר עד גיל שנתיים
(כי החוזים סיפרו לו שראו את הכוכב כשנתיים קודם לכן), בבית לחם

עצמה ובכל כפרי הסביבה.
שלום לך מרים 2מתי 

 לאחר מותו של הורדוס נגלה מלאך ה' בחלום ליוסף במצרים, ואמר19
 "קום, קח את התינוק ואת אמו לישראל, כי אלה שרצו להרוג את20לו: 

ויצא אתם בדרך21הילד כבר מתו."  ואת מרים  ישוע  יוסף לקח את   
. בחלום נוסף יוסף הוזהר שלא להתיישב ביהודה, אז הם22לישראל.   

 והשתקעו בנצרת. 23המשיכו לגליל 
שלום לך מרים 2מתי 

כבוד לאב, ולבן ולרוח הקודש
כפי שהיה בראשית,

 ועתה ולעולמי עולמים.
 אמן. 
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 ישו בין המורים5
אבינו

הילד גדל והיה לנער בריא וחסון, מלא חכמה, ויד אלוהים 40
הייתה עליו. 

שלום לך מרים2לוקס 

הוריו42-41 עלו  שנים  שתים-עשרה  לישוע  כשמלאו   
לירושלים – כמנהגם מדי שנה – כדי לחוג את חג הפסח.

שלום לך מרים2לוקס 

ישוע 43 ואילו  הוריו במסע חזרה הביתה,  החג החלו  בתום 
נשאר בירושלים ללא ידיעתם. 

שלום לך מרים2לוקס 

הניחו שהיה 44 ביום הראשון למסע, כי  לו  הוריו לא דאגו 
בחברת ידידים שבין אנשי השיירה. אולם בראותם שלא הופיע

והמכרים,  החברים  בין  לחפשו  החלו  הערב,  ומשלא 45עד 
מצאו אותו, חזרו לירושלים בתקווה למצאו שם. 

שלום לך מרים2לוקס 

בבית- 46 ישוע  את  מצאו  הם  חיפושים  ימי  שלושה  לאחר 
המקדש. הוא ישב בין הרבנים, הקשיב לדבריהם ושאל אותם

נבונות.  , מהבנתו 47שאלות  בפקחותו  התפעלו  כל שומעיו 
ומתשובותיו.

שלום לך מרים2לוקס 
14



הוריו הופתעו למצוא אותו שם, ואמו אמרה לו: "בני, מדוע 48
עוללת לנו זאת? אביך ואני דאגנו לך כל כך וחיפשנו אותך בכל

מקום." 
שלום לך מרים2לוקס 

לא 49 "האם  בתמיהה.  ישוע  אותי?" שאל  חיפשתם  "מדוע 
אולם הם לא הבינו 50ידעתם שאהיה עסוק בענייני אבי?" 

למה התכוון. 
שלום לך מרים2לוקס 

 ישוע חזר עם הוריו לנצרת והיה נכנע למרותם.51
שלום לך מרים2לוקס 

 אמו שמרה בלבה את כל מה שהתרחש.51
שלום לך מרים2לוקס 

ישוע הלך וגדל בקומה ובחוכמה, והיה אהוב על אלוהים 52
ובני אדם. 

שלום לך מרים2לוקס 

כבוד לאב, ולבן ולרוח הקודש
כפי שהיה בראשית,

 ועתה ולעולמי עולמים.
 אמן. 
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אני מציע את עצמי כקורבן שואה לאהבתו הרחמנית של האל הטוב

אלוהים שלי ! 
השילוש הקדוש! אני רוצה לאהוב אותך ולעשות אותך אהוב, לפעול למען התהילה של
א. אני מבקש טא חט הכנסייה הקדושה על ידי הצלת נפשות עלי אדמות ושחרור הסובלים מח
להשיג את רצונך בצורה מושלמת ולהגיע למידת התהילה שהכנת לי בממלכתך.  במילה
אחת אני רוצה להיות קדוש.  אבל אני מרגישה את חוסר האונים שלי ואני מבקשת מכם,

הו אלוהים!,  להיות הקדושה שלי.

מכיוון שאהבת אותי עד כדי כך שנתת לי את בנך היחיד להיות הגואל והחתן שלי, גם
הכישרונות שלו האינסופיים הם שלי. אני מציע לך אותם בשמחה, מתחנן שתסתכל עלי רק

דרך פני ישוע ובלבו בוער מאהבה.

אני מציע לך גם את כל היתרונות של הקדושים (שנמצאים בשמיים ובעולם), את מעשי
האהבה שלהם ואת אלה של המלאכים הקדושים; 

סוף סוף אני מציע לך, הו השילוש הקדוש המבורך, את האהבה ואת היתרונות של הבתולה
הברוכה, אמי האהובה,  אני מפקיד את הצעתי לה, מבקש ממנה להציג לך אותו. 

בנו האלוהי, בעלי האהוב, בימי חייו התמותים אמר לנו:  "כל מה שתבקש מאבי בשמי, הוא
ייתן לך!" לכן אני בטוח שתשמע את רצונותיי.

אני יודע, אלוהים אדירים! שככל שאתה רוצה לתת יותר, אתה גורם לנו לחשק. 
 

אני חש בלבי רצונות עצומים ואני, מבקש מכם בביטחון, לבוא להשתלט על נשמתי.
אה! אני לא יכול לקבל את הקודש הקודש לעתים קרובות ככל שאני רוצה, אבל לורד, אתה

לא הכל יכול?

 ... הישאר בי, כמו במשכן, ולעולם לא תפרדו את עצמכם מהמארח הקטן שלכם …….
אני רוצה לנחם אותך על הכפוי טובה של הרשעים, ואני מתחנן שתסלק את החופש שלי

יעבור לא להרגיז אותך, 

אם על ידי חולשה אני נופל לפעמים; שמבטך האלוהי מטהר את נשמתי זה ברגע, בוער כל
פגמי שלי; כמו האש שהופכת את הכל לעצמו ...
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אני מודה לך, אלוהים אדירים! על כל החסדים שהענקת לי,  ובעיקר על כך שגרם לי
לעבור את כור היתוך של הסבל. 

ביום האחרון, אביט בך בשמחה; כאשר תשא את שרביט הצלב;  מכיוון שעשיתם לי לתת
חלק בצלב היקר מאוד הזה, אני מקווה להידמות אליכם בשמיים ולראות את הסטיגמטות

הקדושות של תשוקתכם מאירות על גופי המפואר.

אחרי הגלות מהאדמה, אני מקווה ללכת וליהנות בך במולדת; אבל אני לא רוצה לצבור
לגופו של עניין לגן עדן, אני רוצה לעבוד למען אהבתך היחידה, במטרה היחידה לשמח

אותך, לנחם את לבך הקדוש ולהציל נשמות אשר יאהבו אותך לנצח.

כי אני לא מבקש ממך, לורד, לספור את ריקות,  לפניך בידיים  חיי, אני אופיע  בערב 
העבודות שלי. 

כל הצדק שלנו מוכתמת בעינייך. 
אני מאחל אם כן להיות לבוש בצדק שלך ולקבל מאהבתך את החזקה הנצחית של עצמך. 

אני לא רוצה שום כס וכתר מלבדך, אהובי! ...

זמן אינו דבר בעינייך, ויום בודד הוא כמו אלף שנה; אתה יכול, אם כן, ברגע אחד , להכין
אותי להופיע לפניך ...

כדי לחיות במעשה של אהבה מושלמת, אני מקדיש את עצמי כקורבן שרוף מוחלט לאהבתך
הרחמנית ומבקש ממך לצרוך אותי ללא הרף, לאפשר לזרמי הרוך האינסופי נעול בך לזרום

אל נשמתי להיות קדוש מעונה לאהבה שלך, אוי אלוהים ...

ויתכן , לאחר שהכינה אותי להופיע לפניך, תגרום לי סוף סוף למות  יהי השהיד הזה 
שנשמתי תצא במעופו ללא עיכוב לחיבוק הנצחי של אהבתך הרחמנית ...

אני רוצה לכל פעימות לב לחדש את ההצעה הזו מספר אינסופי של פעמים, אהובי,  עד
שהצללים יתפוגגו ואני יכול להגיד לך את אהבתי בפרצוף נצחי פנים אל פנים!...

.rel.carm.indמארי, פרנסואז, תרזה של הילד ישו, מהפנים הקדושות - 
1895 ביוני של שנת החסד 9חג השילוש הקדוש ביותר, 
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 טבילת ישו 1 
אבינו

 בשנה החמש-עשרה למלכותו של הקיסר טיבריוס, דיבר ה' אל יוחנן בן-זכריה2
יוחנן החל לבקר בכל הערים והכפרים באזור הירדן וקרא3שהתגורר במדבר.    

 "חיזרו בתשובה!" קרא יוחנן. "שובו אל ה' כי מלכות2לאנשים להיטבל במים, 
השמים קרובה!"

שלום לך מרים3  מתי  3 לוקס 

אנשים מירושלים, עמק-הירדן וכל אזור יהודה יצאו למדבר כדי לשמוע את5  
 ולאחר שהתוודו על חטאיהם, יוחנן הטביל אותם בירדן.6דבריו, 
שלום לך מרים3 מתי  

 יוחנן היה אומר לאנשים הרבים שבאו להיטבל על-ידו: "בני נחשים! אתם באים7
8להיטבל רק כדי להימלט מעונשו של ה', ולא לאות חרטה על מעשיכם הרעים. 

מעשיכם על  מתחרטים  באמת  שאתם  במעשים  להוכיח  עליכם  שתיטבלו  לפני 
הרעים. אל תחשבו כי משום שאתם יהודים, בני אברהם, אז אלוהים לא יעניש

אתכם. אלוהים יכול להפוך גם את האבנים האלה לבני אברהם!
שלום לך מרים 3 לוקס 

 המסר של יוחנן היה זה: "בקרוב יבוא אדם גדול ונעלה ממני; הוא כה נעלה עד7
אני הטבלתי אתכם במים, אולם הוא8כי איני ראוי אפילו להסיר את נעליו!   
יטביל אתכם ברוח הקודש של אלוהים!"

שלום לך מרים 1 מרקוס 

 למחרת ראה יוחנן את ישוע בא לקראתו והכריז: "הביטו! הנה שה האלוהים29
 אליו התכוונתי כשסיפרתי לכם שבקרוב יבוא אליכם30הנושא את חטאי העולם. 

 אני עצמי לא הכרתי אותו; אני באתי רק31אדם אשר היה עוד לפני שנולדתי. 
להטביל אנשים במים ולהצביע עליו לעם ישראל."

שלום לך מרים 1יוחנן 
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14 באותו זמן בא ישוע מן הגליל אל נהר הירדן, כדי להיטבל על-ידי יוחנן. 13
15יוחנן ניסה לשכנע אותו ואמר: "אתה צריך להטביל אותי, ולא אני אותך!" 

כל את  לעשות  עלי  בבקשה.  אותי,  "הטבל  ואמר:  דעתו  על  עמד  ישוע  אולם 
הדרוש." ויוחנן הטביל אותו.

שלום לך מרים3מתי 

 מיד לאחר הטבילה, כשישוע יצא מהמים, השמים נפתחו מעליו והוא ראה את16
 קול קרא מהשמים: "זהו בני אהובי, ובו17רוח אלוהים יורדת עליו בדמות יונה. 

אני חפץ."
שלום לך מרים3מתי  

 יוחנן סיפר להם שהוא ראה את רוח הקודש יורדת בדמות יונה ונחה על ישוע.32
 "לא הכרתי את ישוע לפני כן," חזר ואמר יוחנן, "אולם כאשר אלוהים שלח33

אותי להטביל במים הוא אמר לי: 'בראותך את רוח הקודש יורדת ונחה על איש,
דע כי אותו אתה מבקש – זהו האיש שיטביל ברוח הקודש.

שלום לך מרים 1יוחנן 

 אני ראיתי את רוח הקודש יורדת ונחה על האיש הזה, ולכן אני מעיד שהוא34' 
בגדיו היו עשויים שער גמלים והייתה לו חגורת עור; הוא נהג6בן האלוהים."   

לאכול ארבה ודבש-בר.
שלום לך מרים 1  מרקוס 1יוחנן 

למחרת שוב עמד יוחנן באותו מקום עם שניים מתלמידיו. 35 בראותו את36   
 כששמעו שני התלמידים את37ישוע בא לקראתו הוא קרא: "הנה שה האלוהים!" 

 ישוע הביט לאחור וראה שהשניים38קריאתו של יוחנן, פנו ללכת בעקבות ישוע. 
הולכים בעקבותיו. "מה רצונכם?" שאל אותם.

 "בואו וראו," ענה ישוע.39"רבי, היכן אתה גר?" השיבו בשאלה. 
שלום לך מרים 1יוחנן 

כבוד לאב, ולבן ולרוח הקודש
כפי שהיה בראשית,

 ועתה ולעולמי עולמים.
 אמן. 
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 התגלותו של ישו בחתונה בכפר כנא.2 
אבינו

 ובין האורחים היו ישוע, אמו2 כעבור יומיים נערכה חתונה בכפר-קנה שבגליל, 1
כשראתה אמו של ישוע כי אזל היין, פנתה אל בנה ואמרה: "אזל3ותלמידיו.   

היין."
שלום לך מרים 2יוחנן 

 למרות5 אולם ישוע השיב: "למה את אומרת לי את זה? עדיין לא הגיע זמני." 4
תשובה זאת אמרה אמו של ישוע למשרתים: "עשו כל מה שיגיד לכם לעשות."

שלום לך מרים 2יוחנן 

בכל כד אפשר להכיל מאה עד מאה-6 גדולים מאבן עמדו שם;  ששה כדים   
7חמישים ליטר (אלה היו סוג הכדים שהיהודים השתמשו בהם למנהג הטהרה). 
8"מלאו את הכדים במים," ביקש ישוע, והמשרתים מלאו את הכדים עד הסוף. 

"הגישו מן המשקה לראש המסיבה," המשיך ישוע, והם עשו כדבריו.
שלום לך מרים 2יוחנן 

ידע מאיפה היין, אבל המשרתים ידעו. כשטעם את המים9 ראש המסיבה לא   
 "זהו יין משובח מאוד! בדרך-כלל מגיש המארח10שהפכו ליין, קרא לחתן ואמר: 

תחילה את היין המשובח, ולאחר ששתו כולם לרוויה וכבר לא מסוגלים להבחין
כל כך בטעם, הוא מגיש את היין הזול. אבל אתה שמרת את היין המשובח לסוף!"

הנס הזה בכפר-קנה היה הראשון שישוע חולל. הוא הביא את תלמידיו לידי11  
אמונה בו.

שלום לך מרים 2יוחנן 

 "הבן אינו יכול לעשות דבר בעצמו," אמר ישוע, "הוא עושה רק מה שראה את19
 כי האב אוהב את בנו ומלמד אותו את כל מעשיו,20אביו עושה, ובאותה דרך. 

ואפילו מלמדו לעשות מעשים גדולים יותר מריפוי האיש הזה. אתם יודעים מדוע?
הבן אף יקים מהמתים את מי שירצה, ממש כפי21כדי שתתפלאו ותשתוממו!   

שעושה האב.
שלום לך מרים 2יוחנן 
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 בשעה שישוע דיבר בא אליו הרב של בית-הכנסת המקומי והשתחווה לפניו.18
"בתי הקטנה מתה ממש עכשיו," אמר הרב, "אולם אתה תוכל להחיות אותה, אם

רק תבוא ותיגע בה."
שלום לך מרים9מתי  

בהגיעם אל הבית הרשה ישוע רק להורים, לפטרוס, ליעקב וליוחנן להיכנס51  
 הבית היה מלא אנשים שבאו להתאבל ולבכות על מותה, אולם52לחדר הילדה. 

ישוע אמר להם: "אל תבכו; הילדה לא מתה, היא רק ישנה."
שלום לך מרים 8לוקס 

 ישוע אחז ביד הילדה וקרא:54 אך האבלים לעגו לישוע, כי ידעו שהיא מתה. 53
באותו רגע רוחה שבה אליה והיא קמה על רגליה. "תנו לה55"קומי, ילדתי!"   

 הוריה התפלאו מאוד, אולם ישוע ציווה עליהם לא56משהו לאכול!" פקד ישוע. 
לספר לאיש את אשר קרה.

שלום לך מרים 8לוקס 

ולכן שלח2 יוחנן המטביל, שהיה אז בכלא, שמע על הנסים שחולל המשיח,   
 "האם אתה האיש שלו אנו מחכים? או האם3שניים מתלמידיו לשאול את ישוע: 

עלינו להמשיך לחכות למישהו אחר?"
שלום לך מרים11מתי  

5 השיב להם ישוע: "לכו וספרו ליוחנן את כל מה שראיתם ושמעתם כאן היום. 4
רואים, הפיסחים מהלכים, המצורעים מטוהרים, החרשים לו שהעיוורים  ספרו 

6שומעים, המתים קמים לתחייה והעניים שומעים את בשורת מלכות האלוהים. 
מלבד זאת אמרו לו: "אשרי האיש שעבורו אינני מהווה מכשול!"

שלום לך מרים11מתי  

כבוד לאב, ולבן ולרוח הקודש
כפי שהיה בראשית,

 ועתה ולעולמי עולמים.
 אמן. 
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.מנשר של הממלכה של אלוהים 3

אבינו

 כאשר שמע ישוע על זה שיוחנן המטביל נאסר, הוא עזב את ארץ יהודה וחזר לביתו –12
 מאותו יום והלאה ישוע התחיל להטיף: "שובו בתשובה והאמינו בה',17לנצרת שבגליל. 

 ישוע הסתובב בכל הגליל ולימד בבתי-הכנסת; בכל מקום23כי מלכות השמיים קרובה!"
בישר את החדשות הטובות על מלכות השמיים וריפא כל מיני מחלות.

שלום לך מרים4מתי  

 למחרת, השכם בבוקר, הלך ישוע למקום שומם כדי להתבודד. המוני העם חיפשו אותו42
בכל מקום, וכשמצאו אותו התחננו לפניו: "אנא, אל תעזוב אותנו; הישאר איתנו בכפר-

 אולם ישוע השיב להם: "עלי לבשר את דבר מלכות האלוהים גם בערים אחרות,43נחום." 
כי זוהי מטרת שליחותי."

שלום לך מרים 4לוקס 

27 ישוע סיפר להם משל נוסף על מלכות אלוהים: "איכר אחד זרע זרעים בשדה שלו, 26
וגדלו ללא עזרת זמן מה צמחו הזרעים  ולאחר שסיים את הזריעה הלך לדרכו. כעבור 

 האדמה הצמיחה בעצמה את הזרעים. תחילה צמח עלה ראשון, אחריו הגבעול28האיכר; 
אז בא האיכר וקצר את התבואה." 29וראש השיבולת, ולבסוף הבשילו הגרגרים.   14

האיכר במשל הוא כל אדם שמספר לאחרים את בשורת אלוהים, שכן הוא מנסה לזרוע
בלבם את דבר-אלוהים.

שלום לך מרים 4מרקוס 

 ישוע סיפר להם עוד משל: "מלכות השמים דומה לגרגר זעיר של צמח החרדל אשר31
זה קטן ביותר, הוא גדל להיות אחד הצמחים הגדולים32נזרע בשדה.  למרות שגרגר   

ביותר, והציפורים יכולות לבנות להן קן בין ענפיו."
שלום לך מרים13מתי  

ישוע פנה לתלמידיו ואמר: "לאדם עשיר קשה מאוד להיכנס למלכות השמים. 23  24
 לכן אל תדאגו לאוכל או31"אינכם יכולים לעבוד שני אדונים: את האלוהים ואת הכסף. 

 הלא32ללבוש. מדוע שתהיו כמו עובדי האלילים, המייחסים חשיבות רבה לדברים אלה? 
בקשו לפני הכול את33אביכם שבשמים יודע טוב מאוד שאתם צריכים את כל אלה.   

מלכותו של אלוהים וחיו ביושר, והוא ייתן לכם את כל מה שאתם צריכים.
שלום לך מרים6 מתי  19מתי  
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אולם אני מזהיר אתכם: אם לא תהיו טובים יותר מהפרושים והסופרים, לא תוכלו20  
 כי מקרב לב האדם יוצאות מחשבות רעות של ניאוף, גניבה,21להיכנס למלכות השמיים. 

 בגידה, רדיפת בצע, רשעות, רמאות, פריצות, קנאה, הוצאת-דיבה, גאווה, ניבול-22רצח, 
וכדומה.  והם המטמאים23פה  לב האדם,  יוצאים מתוך  האלה  הנתעבים  הדברים  כל   

והמרחיקים אותנו מאלוהים."
שלום לך מרים7 מרקוס 5מתי  

לנזקקים מהלב, אז תטהרו את לבכם. 41 אם תתנו צדקה  זאת הביכה את25  הערה   
 ישוע הביט בהם ואמר: "למעשה, אף26התלמידים. "מי, אם כן, יוכל להיוושע?" שאלו. 

אחד, אולם עם אלוהים הכול אפשרי."
שלום לך מרים 19   מתי 11לוקס 

  "אתם,28 והוסיף: "עתה לכו ולימדו את משמעות הפסוק : 'כי חסד חפצתי ולא זבח.  13
העייפים והנושאים עול כבד: בואו אלי ואתן לכם מנוחה. שאו את העול שלי ולימדו ממני,

כי אני עניו וצנוע, ואצלי תמצאו מנוחה לנפשותיכם. כי עולי נעים ומשאי קל."
שלום לך מרים 11  מתי 9מתי 

 ואם13 "מדוע אתם קוראים לי 'אדון, אדון', ואינכם עושים את מה שאני אומר לכם? 46
גם אנשים חוטאים כמוכם נותנים לידיכם מה שטוב להם, האם אינכם מבינים כי אביכם

 שאפו48שבשמים יעשה למענכם הרבה יותר, וייתן את רוח הקודש למי שמבקש ממנו?" 
להיות שלמים כשם שאביכם שבשמים שלם."

שלום לך מרים 5 מתי 11 לוקס 6לוקס 

 "האם גם אתם רוצים לעזוב אותי?" שאל67 באותו יום עזבו אותו תלמידים רבים. 66
 "אדוני, לאן נלך ולמי?" קרא שמעון פטרוס. "רק לך יש68ישוע את שנים-עשר תלמידיו. 

דברים של חיי נצח,
שלום לך מרים 6יוחנן 

כבוד לאב, ולבן ולרוח הקודש
כפי שהיה בראשית,

 ועתה ולעולמי עולמים.
 אמן. 
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 ההשתנות4
אבינו

 יום אחד שאלו הפרושים את ישוע: "מתי תבוא מלכות האלוהים?" "מלכות האלוהים20
"לא תוכלו לומר: 'מלכות האלוהים כאן,' או21לא תבוא בצורה גלויה," השיב ישוע.   

 כי בכל מקום שבו נפגשים20'מלכות האלוהים שם.' כי מלכות האלוהים היא בקרבכם." 
שניים או שלושה אנשים המאמינים בי, אני שם בתוכם."

שלום לך מרים 18  מתי 17לוקס 

 כשהגיע ישוע לקיסריה של פיליפוס, שאל את תלמידיו: "מה אומרים עלי האנשים? מי13
יוחנן המטביל, אחרים – שאתה אליהו,14הם חושבים שאני?"  "יש האומרים שאתה   

 "ומי אתם חושבים שאני?" המשיך ישוע15ואחדים אומרים שאתה ירמיהו או נביא אחר." 
לשאול.

שלום לך מרים 16מתי 

 "אשריך, שמעון בן-יונה,"17 "אתה המשיח בן אלוהים חיים!" השיב שמעון פטרוס. 16
18אמר לו ישוע, "כי אבי שבשמים הוא זה שגילה לך את האמת הזאת, ולא בן אדם. 

כשמך כן אתה: פטרוס – סלע; על סלע זה אבנה את קהילתי, וכל כוחות שאול לא יגברו
 אני אתן לך את מפתחות מלכות השמים;19עליה. 

שלום לך מרים 16מתי 

 מאותה עת21 לאחר מכן הזהיר ישוע את תלמידיו שלא יספרו לאיש כי הוא המשיח. 20
ואילך החל ישוע לספר לתלמידיו שהוא עומד לעלות לירושלים, שיסבול שם מידי זקני
העם והכוהנים הגדולים והסופרים, שייהרג, ושלאחר שלושה ימים יקום לתחייה מן המתים.

 פטרוס לקח את ישוע הצידה ונזף בו: "אל תדבר כך! אסור שיקרה לך דבר כזה!"22
שלום לך מרים 16מתי 

מסתכל על23 בדרכי; אתה  ישוע. "אתה מכשול  לו  ממני, שטן שכמוך!" אמר  "סור   
 ישוע פנה לתלמידיו24הדברים מנקודת ראות אנושית, ולא מנקודת ראותו של אלוהים." 

 כי25ואמר: "מי שרוצה ללכת אחרי עליו להתכחש לעצמו, לשאת את צלבו וללכת אחרי. 
מי שמנסה להציל את חייו - יאבד אותם, ואילו מי שיוותר על חייו למעני – ימצא אותם.

שלום לך מרים 16מתי 
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 אני אומר לכם את האמת: בין העומדים פה עתה יש כאלה שלא ימותו לפני שיראו27
 כעבור שמונה ימים לקח איתו ישוע את פטרוס, יוחנן ויעקב28את מלכות האלוהים!" 

ועלה על אחד ההרים כדי להתפלל.
שלום לך מרים 9לוקס 

 לפתע הופיעו משה30 בזמן שישוע התפלל, פניו השתנו ובגדיו הלבינו והבריקו. 29
 הופעתם הייתה מרשימה ומהודרת, והם דיברו עם31רבנו ואליהו הנביא ודיברו איתו. 

ישוע על מותו הקרוב בירושלים, שהיה צפוי לפי דבר ה'.
שלום לך מרים 9לוקס 

 בינתיים שקעו פטרוס והאחרים בשינה עמוקה, וכשהתעוררו ראו את כבודו והדרו32
"רבי, כמה נפלא!" קרא פטרוס בהתרגשות.5של ישוע ואת השנים שעמדו לידו.   

 פטרוס לא התכוון למעשה6"  "אנחנו ניבנה כאן שלוש סוכות: סוכה לכל אחד מכם...
למה שאמר; הוא פשוט הרגיש צורך לומר משהו, כי התלמידים היו מבוהלים וחסרי

מילים.
שלום לך מרים 9   מרקוס 9לוקס 

8 בעודו מדבר סכך עליהם ענן, ומתוכו קרא קול: "זהו בני האהוב, שמעו בקולו!" 7
התלמידים הביטו סביבם וגילו שאליהו ומשה נעלמו, וישוע לבדו נותר עמם.

שלום לך מרים 9מרקוס 

כאשר ירדו מההר ביקש מהם ישוע שלא לספר לאיש את אשר ראו, עד לאחר9  
 התלמידים לא הבינו למה התכוון, אך חששו לשאול אותו.32שיקום מן המתים. 

שלום לך מרים 9מרקוס 

כבוד לאב, ולבן ולרוח הקודש
כפי שהיה בראשית,

 ועתה ולעולמי עולמים.
 אמן. 
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 הסעודה האחרונה5
אבינו

 בערב ישב ישוע עם תלמידיו ליד20 התלמידים עשו כדבריו והכינו את הסדר. 19
לכן הוא קם מהשולחן בארוחת הערב, הסיר את בגדיו וקשר למותניו4השולחן,   

 אחר כך לקח קערה, מילא אותה מים, החל לרחוץ את רגלי תלמידיו וניגב5מגבת. 
אותן במגבת הקשורה למתניו.

שלום לך מרים 13  יוחנן 26מתי 

 כאשר הגיע תורו של שמעון פטרוס הוא קרא: "אדוני, איך ייתכן שאתה תרחץ את6
 "לא", מחה פטרוס, "לעולם לא תרחץ את רגלי!" "אם לא ארחץ אותך, לא8רגלי?" 

 "אם כך," קרא פטרוס, "רחץ לא רק את רגלי, אלא9יהיה לך חלק בי," השיב ישוע. 
 "מי שרחץ כבר את כל גופו צריך לרחוץ את רגליו בלבד כדי10גם את ידי וראשי." 

 אתם כבר מטוהרים על-ידי3להיות נקי וטהור. עתה אתם נקיים, אבל לא כולכם." 
הדברים שאמרתי לכם.

שלום לך מרים 15  יוחנן 13יוחנן 

כשסיים ישוע לרחוץ את רגליהם לבש את בגדיו, התיישב ושאל: "האם אתם12  
 אתם קוראים לי 'מורה' ו'אדון', ואכן נוהגים אתם בצדק,13מבינים מה עשיתי לכם? 

 לכן אם אני, האדון והמורה, רחצתי את רגליכם, גם אתם צריכים14כי זוהי האמת. 
 נתתי לכם דוגמה כדי שתנהגו כמוני.15לרחוץ איש את רגלי רעהו. 

שלום לך מרים 13יוחנן 

 "אני מפקיד בידיכם מצווה חדשה: אהבו איש את רעהו כשם שאני אוהב אתכם.34
 אהבתכם החזקה איש לרעהו תוכיח לעולם שאתם תלמידי."35

שלום לך מרים 13יוחנן 

אוהב אתכם. 12 אני דורש מכם שתאהבו איש את רעהו כשם שאני  האהבה13   
 ואם תשמעו בקולי14הגדולה ביותר היא זו של אדם שמקריב את נפשו בעד ידידיו; 

ידידי.  עבדיו15תהיו  את  משתף  אינו  האדון  כי  'עבדים',  יותר  לכם  אקרא  לא   
בסודותיו; עתה הנכם ידידי ואנשי-סודי, כי סיפרתי לכם כל מה שאמר לי אבי.

שלום לך מרים 15יוחנן 
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 כעת נבהלה נפשי, אולם איני יכול לבקש מאבי שיצילני מגורלי, שהרי לשם כך27
אבי, פאר את שמך!" לפתע נשמע קול מהשמים: "כבר פארתי28באתי לעולם.   
ואוסיף לפאר."

שלום לך מרים12יוחנן 

 בשעת האוכל לקח ישוע את הלחם (מצה), ברך, פרס לפרוסות, הגיש לתלמידיו26
ואמר: "קחו ואכלו; זהו גופי."

שלום לך מרים 26מתי 

 כי זהו28 אחר כך לקח כוס יין, ברך, הגיש לתלמידיו ואמר: "שתו ממנה כולכם, 27
דמי החותם את הברית החדשה בין אלוהים לבין בני-האדם; זהו דמי הנשפך כדי לסלוח

לחטאיהם של אנשים רבים.
שלום לך מרים 26מתי 

 "זהו19 ובכן לא אשתה יותר יין עד היום שבו אשתה יין איתכם במלכות אבי." 29
גופי הניתן בעדכם. איכלו אותו לזיכרוני."

שלום לך מרים 22  לוקס 26מתי 

 בסיימו דברים אלה נאנח ישוע אנחה עמוקה ואמר: "אכן, זוהי האמת – אחד מכם21
 התלמידים הביטו איש ברעהו בתמיהה ובמבוכה, משום שלא ידעו למי22יבגוד בי." 

"למי שאגיש את פרוסתי הטבולה ברוטב," השיב ישוע. הוא טבל את26התכוון.   
 יהודה עזב מיד את המקום ויצא.30הפרוסה והגישה ליהודה בן שמעון איש-קריות. 

היה אז לילה.
שלום לך מרים13יוחנן 

כבוד לאב, ולבן ולרוח הקודש
כפי שהיה בראשית,

 ועתה ולעולמי עולמים.
 אמן. 
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ישו, אתה החבר היחיד והאמיתי

ישו, אתה החבר היחיד והאמיתי; אתה לוקח חלק בכל מצוקותי שלי, אתה לוקח
אותם על עצמך; אתה יודע כיצד לשנות אותם לברכות;  אתה מקשיב לי בעדינות,

וכשאני אומר לך את מרירות שלי, אתה מרכך היא .

אני תמיד מוצא אותך, בכל מקום; אתה אף פעם לא מתרחק; ואם אאלץ לשנות את
מגורי, אמצא אותך לאן שאני הולך. אתה אף פעם לא משתעמם לשמוע אותי;

לעולם לא תתעייף לעשות לי טוב. 

אני בטוח שאם אני אוהב אותך,  אהיה אהוב. הסחורה שלי איננה כלום עבורך,
וכאשר אתה מעניק לך את עצמך, אתה אף פעם לא הולך ועני.

למרות שאני אדם עני, אף אחד (אצילי יותר, אינטליגנטי יותר או קדוש) לא יכול
לגנוב ממני את החברות שלך. אפילו המוות שמפריד בין כל החברים יאחד אותי

איתך.

ולא ההשפלות שקשורות לזיקנה; ולא שבץ גורל לא יכולות להפריד אותך ממני;
נהפוך הוא,  לעולם לא תהיה קרוב יותר; מאשר כשהכל מנוגד לי ביותר. אתה
אינם בך,  פוגעים  הם  אם  הבגידהים שלי  קיצונית;  בסבלנות  מגרעותיי,  סובל 
מונעים ממך להיות מוכנים להעניק לי את החסד שלך ואת האהבה שלך, אם אני
רוצה בהם. הו אלוהים, תגרום לי לרצות לרצות את זה, כדי שאוכל להיות כולך

שלך, לזמן ולנצח.
 אמן

)1641-1682סנט קלוד דה לה קולומבייר (

מעשה אמון באלוהים

מי שמקווה על כל  משוכנע; שאתה משגיח  כל כך  אני  אדירים שלי,  אלוהים 
עבורך; וששום דבר לא לחסר למי שמצפה ממך הכל, שהחלטתי לחיות בלי שום
דאגה;  ואני נותן לך את כל הדאגות שלי. . . : "בשבילי, אלוהי, אני אשן ואנוח
בשקט שאני מוצא בך; כי אתה, אדוני, חיזק אותי בצורה מאוד ייחודית בתקווה

).Ps IV, 9-10שיש לי בטובתך האלוהית "(
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אנשים יכולים לפשט אותי מכל הסחורה ואפילו מכבודי; מחלות יכולות לשלול
ממני את הכוח ואת האמצעים לשרת אותך;  אני עצמיאפילו יכול לאבד  את חסדך
באמצעות חטא; אבל לעולם לא אאבד את תקוותי, אני אשמור עליו עד הרגע
האחרון בחיי, וכל שדי הגיהנום יתאמצו באותו רגע מאמצים לקרוע אותו ממני:

"לאלוהי, אני אשן ותנוח בשלווה שאמצא בך ... ".

חלקם עשויים להמתין לאושרם מעושרם או מכישוריהם, אחרים עשויים להסתמך
על חפותם של חייהם, או על הקפדנות של כפרה שלהם, או על מספר נדבותיהם,
או על הלהט של תפילותיהם.  "כי אתה, אדון, חיזק אותי בדרך יחידה באופן
מופתי בתקווה:" עבורי, אדון, כל הביטחון שלי הוא עצם הביטחון שלי; אמון זה
מעולם לא הוליך שולל איש. "דע כי איש, אשר קיווה לה 'מעולם לא התבלבל

). Eccl. 2/11בתקוותו" (

 לכן מובטח לי לאושר הנצחי שלי, כי אני מקווה בזה בתקווה וכל תקוותי נמצאת
).Ps. XXX, 2בך. "בך,  אדון, אני קיוויתי; אל תאפשר לי להתבלבל לנצח "(

אני יודע, אבוי! אני יודע רק טוב מדי שאני שביר ומשתנה, אני יודע איזה פיתויים
נופלים הכוכבים  את  ראיתי  לעשות,  יכולות  ביותר  המוצקות  המעלות  כנגד 
מהשמים ועמודי הרקיע קריסה, אבל כל מה שלא יכול להפחיד אותי; כל עוד אני
מקווה, אני אשמור על עצמי מפני כל חוסר מזל, ואני בטוחה לקוות תמיד, כי אני

עדיין מקווה התקווה הזו.

לבסוף, אני יודע שלעולם לא אוכל לקוות יותר מדי בך, ושתמיד תתן לי יותר ממה
שהייתי מצפה ממך. לפיכך, אני מקווה שתתמוך בי בפיתויים האלימים ביותר;

שתגרום לחולשותי לנצח את אויבי האימתניים ביותר; 

אני מקווה שתאהב אותי תמיד, ושאני בתורו אוהב אותך לנצח. ולשאת את תקוותי
בבת אחת ככל שהיא יכולה להגיע, אני מקווה שתרצה את  גם אתה עצמך לתת

עצמך אלי, אלוהים אדירים, עכשיו ולתמיד.

ן מא אמ

)1641-1682סנט קלוד דה לה קולומבייר (

31



32



תעלומות כואבות
 

P34ישוע בגן גת שמנים 1

P36 הלקאת 2

P38  עטור קוצים  ע  ישו 3

P40  ישוע נשיאת הצלב 4

P42ישוע  צליבת  5

)1906-39 (מיומנה של סנט פאוסטינה קובלסקה 6

תוכן עניינים

33



- הייסורים של ישו בגן הזיתים.1
אבינו

 לאחר מכן הלך ישוע עם תלמידיו לחורשת גת-שמני ואמר להם: "חכו לי36
 הוא לקח איתו את פטרוס ואת יעקב ויוחנן בני37כאן. אני הולך להתפלל." 

"אני מתייסר עד מוות," אמר להם ישוע.38זבדי, והתמלא עצב ומועקה.   
"חכו כאן... הישארו לידי ערים..."

שלום לך מרים    26 מתי 

 הוא התרחק מהם מעט, נפל על פניו והתפלל: "אבי, אם זה אפשרי, הסר39
ממני את כוס הייסורים. אולם לא כרצוני כי אם רצונך ייעשה!"

שלום לך מרים   26 מתי 

 הוא חזר אל שלושת התלמידים ומצא אותם ישנים. "שמעון," קרא ישוע37
 עמדו38לפטרוס, "אתה ישן? האם לא יכולת להישאר ער שעה אחת בלבד? 

על המשמר והתפללו שלא תבואו לידי ניסיון. אני יודע שהרוח אכן רוצה, אבל
גופכם חלש כל-כך!"

שלום לך מרים  14 מרקוס 

 ישוע עזב אותם שוב והתפלל: "אבי, אם עלי לשתות את הכוס הזאת, אז42 
 הוא חזר אל תלמידיו, וגם הפעם מצא אותם ישנים, מפני40שרצונך ייעשה!" 

שהיו עייפים מאוד. הם לא ידעו כיצד לתרץ את הדבר.
שלום לך מרים  26   מתי 14 מרקוס 

 
 "אבי, אם42 ישוע התרחק מתלמידיו מרחק-מה, כרע על ברכיו והתפלל: 41

יש ברצונך, אנא, הרחק ממני את כוס הייסורים. אולם אני רוצה שייעשה
רצונך ולא רצוני." 

שלום לך מרים  22 לוקס 

 בגלל סבלו הרב44 לאחר מכן נגלה אליו מלאך מן השמים וחיזק אותו. 43
הוא התפלל בדבקות רבה, וזיעתו נפלה על הארץ כטיפות דם גדולות. 

שלום לך מרים  22 לוקס 
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כשחזר אליהם ישוע בפעם השלישית הוא קרא: "קומו! ישנתם מספיק?41  
קומו! עלינו לנוע כי הנה הבוגד42הגיע הזמן עבורי להימסר לידי חטאים.   

בא."    
שלום לך מרים   14 מרקוס 

גדול של אנשים ובראשם צעד יהודה,47 בעודו מדבר התקרב אליו קהל   
 אולם ישוע אמר48שהיה אחד מתלמידיו. יהודה קרב אל ישוע כדי לנשקו, 

לו: "יהודה, האם בנשיקה אתה עומד להסגיר את בן-האדם?"
שלום לך מרים    22 לוקס 

"ידידי," אמר לו ישוע, "עשה את מה שבאת לעשות." באותו רגע תפסו50  
 אחד האנשים שהיו עם ישוע שלף חרב וקיצץ את אוזנו של51אותו האחרים.

 "עזוב את החרב שלך," אמר לו ישוע, "מי שחי בחרב52עבד הכוהן הגדול.
ימות בחרב.

שלום לך מרים    26 מתי 

מדוע לא אסרתם אותי בבית-המקדש? הרי הייתי שם כל יום. אבל זוהי53  
 אולם כל זה בא למלא את דברי הנביאים56שעתכם, ושעת שלטון החושך. 

בכתבי הקודש." אז עזבו אותו התלמידים וברחו. 
שלום לך מרים    22  לוקס 26מתי 

כבוד לאב, ולבן ולרוח הקודש
כפי שהיה בראשית,

 ועתה ולעולמי עולמים.
 אמן. 
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 הלקאתו של ישו 2
אבינו

ישוע נלקח אל בית הכוהן הגדול, ועד מהרה התאספו שם כל ראשי הכוהנים,53  
 פטרוס הלך אחריהם במרחק מה ונכנס לחצר הכוהן הגדול. הוא54הזקנים והסופרים. 

  ראשי הכוהנים וחברי בית המשפט55התיישב בין המשרתים והתחמם ליד המדורה.  
אך להורג,  ישוע  את  להוציא  כדי  מספקת  סיבה  למצוא  ניסו  (הסנהדרין)  הגבוה 

מאמציהם היו לשווא.
שלום לך מרים 14 מרקוס 

 אך ישוע שתק. "בשם אלוהים חיים, קרא הכוהן הגדול, " אני דורש ממך שתאמר63
 "אתה אמרת," אמר ישוע, "אבל64לנו אם אתה המשיח, בנו של הקדוש-ברוך-הוא!" 

אני אומר שאתם תראו את בן-האדם יושב לימין האלוהים ובא עם ענני השמים."
שלום לך מרים    26 מתי 

הכוהן הגדול קרע את בגדיו וקרא בקול: "מגדף! איננו זקוקים לעדים נוספים,65  
 "מוות!" הם צעקו. "מוות! מוות!"66כולכם שמעתם את דבריו! מה אתם פוסקים?" 

שלום לך מרים    26 מתי 

 "משיח שכמוך,68 הם ירקו בפניו של ישוע, הכו אותו, סטרו לו על הלחי וקראו: 67
 הם המשיכו לקלל ולהעליב אותו.65התנבא לנו! מי הכה אותך הפעם?" 

שלום לך מרים 22      לוקס 26 מתי 

 כעבור זמן מה ניגשו אליו האנשים שעמדו שם ואמרו: "אנחנו יודעים שאתה אחד73
 פטרוס החל לקלל ונשבע: "אינני74מתלמידיו; המבטא הגלילי שלך מסגיר אותך!" 
ופטרוס נזכר בדברי ישוע: "לפני75מכיר את האיש!" באותו רגע קרא התרנגול,   

שיקרא התרנגול תתכחש לי שלוש פעמים." והוא הלך משם ממרר בבכי.
שלום לך מרים    26 מתי 
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 לפנות בוקר שוב התכנסו ראשי הכוהנים וזקני העם, כדי להתייעץ כיצד לשכנע את1
הם כבלו אותו ושלחו אותו לפילטוס,2המושל הרומאי להוציא את ישוע להורג.   

על כן יצא אליהם פילטוס ושאל: "במה אתם מאשימים את29המושל הרומאי.    
 אילמלא עשה דבר רע, לא היינו אוסרים אותו!" השיבו.30האיש?" 

שלום לך מרים 18      יוחנן 26 מתי 

 ומיד החלו להאשים אותו: "האיש הזה מסית את העם לא לשלם מס לקיסר הרומאי,2
מלך!"  כלומר  המשיח,  שהוא  חוקי31וטוען  לפי  בעצמכם  אותו  שפטו  כן,  אם   

תורתכם," אמר פילטוס. "אבל החוק אינו מתיר לנו עונש מוות," השיבו היהודים.
שלום לך מרים 18    יוחנן 23 לוקס 

 פילטוס שב לבית המשפט וקרא אליו את ישוע. "האם אתה מלך היהודים?" שאל.33
 "אילו הייתה מלכותי מהעולם הזה, היו משרתי נלחמים לצדי ומונעים את מאסרי36

על-ידי ראשי היהודים. אולם בעת הזאת מלכותי אינה מהעולם הזה," אמר ישוע.
שלום לך מרים 18 יוחנן 

"אם כן, אתה בכל זאת מלך?" תמה פילטוס. "כן," השיב ישוע, "משימתי היא37  
להביא את האמת לעולם; לשם כך נולדתי ובאתי לעולם, וכל אוהבי האמת ישמעו

לקולי."
שלום לך מרים 18 יוחנן 

 "מהי האמת?" שאל פילטוס ויצא החוצה אל היהודים. "האיש חף מפשע ולא עשה38
 "בכל שנה בחג הפסח אני מוציא לחופשי אסיר אחד. אתם39כל רע!" קרא פילטוס. 

 "לא!" קראו. "אל תשחרר אותו; שחרר את40רוצים שאשחרר את מלך היהודים?" 
למרד.  שותף  היה  בר-אבא  אותו1בר-אבא!"  והלקה  ישוע  את  פילטוס  לקח  אז   

בשוטים.
שלום לך מרים 19   יוחנן 18 יוחנן 

כבוד לאב, ולבן ולרוח הקודש
כפי שהיה בראשית,

 ועתה ולעולמי עולמים.
 אמן. 
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 הכתרת  של ישו קוצים. 3
אבינו

 פילטוס פנה אל ראשי הכוהנים ואל ההמון וקרא: "מה אתם רוצים ממנו?4
 אולם הם התעקשו: "אבל הוא מסית את העם5הוא לא עבר על שום חוק!" 

בא הוא  ועכשיו  בגליל,  בכך  החל  הוא  השלטון.  נגד  יהודה  אזור  בכל 
"האם הוא תושב הגליל?" שאל פילטוס. 6לירושלים."  "כן," השיבו לו.7   

מאחר שהגליל היה במחוז שיפוטו של הורדוס, החליט פילטוס לשלוח את
ישוע אליו.

שלום לך מרים  23 לוקס 

הורדוס שמח מאוד לראות את ישוע, מכיוון ששמע עליו ניסים ונפלאות,8  
9ומזה זמן רב השתוקק לפגוש אותו פנים אל פנים ולחזות בניסים שחולל. 

הורדוס שאל את ישוע שאלות רבות, אולם ישוע לא השיב דבר .
שלום לך מרים  23 לוקס 

 גם11 בינתיים ראשי הכוהנים והסופרים הטיחו את האשמותיהם בישוע. 10
הורדוס וחייליו בזו לישוע וצחקו לו; הם הלבישו אותו גלימת פאר ושלחוהו

 הורדוס ופילטוס, שהיו עד אז אויבים, הפכו באותו יום12חזרה אל פילטוס. 
לידידים.

שלום לך מרים  23 לוקס 

 אולם לפני כן הם לקחו אותו אל ארמון המושל וקראו לכל חיילי המשמר.27
 לאחר מכן שזרו זר מקוצים29 הם הפשיטוהו והלבישוהו גלימת ארגמן. 28

ארוכים והניחו על ראשו ככתר, בידו הימנית שמו מקל כשרביט,
שלום לך מרים    27 מתי 

כרעו ברך לפניו בלגלוג והתגרו בו בקריאות לעג: "יחי מלך היהודים!"29  
 הם ירקו בפניו, חטפו מידו את המקל והכוהו על ראשו.30

שלום לך מרים    27 מתי 
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פילטוס יצא אל הקהל ואמר: "אני מוציא אליכם את ישוע כדי4  
שתדעו שמצאתי אותו חף מפשע!"

שלום לך מרים 19 יוחנן 

ישוע יצא החוצה, ראשו עטור זר קוצים ולגופו גלימת ארגמן.5  
"הנה האיש!" קרא פילטוס.

שלום לך מרים 19 יוחנן 

 כאשר ראו אותו ראשי הכוהנים והמשרתים, קראו: "צלוב אותו!6
צלוב אותו!" "צלבו אותו בעצמכם," השיב להם פילטוס, "כי אני לא

 "לפי תורתנו עליו למות," קראו היהודים,7מצאתי בו כל אשמה." 
"כיוון שקרא לעצמו בן-האלוהים."

שלום לך מרים 19 יוחנן 

 הוא החזיר את ישוע9 לשמע דברים אלה גבר פחדו של פילטוס. 8
לבית-המשפט ושאל אותו: "מאין אתה?" אולם ישוע לא ענה דבר.

שלום לך מרים 19 יוחנן 

 מדוע אינך עונה לי?" שאל פילטוס. "הרי אתה יודע כי יש בכוחי10
 אבל ישוע השיב: "לולא קיבלת11לצלוב אותך או לשחרר אותך!"  

רשות מלמעלה, לא היית יכול לעשות לי דבר. לכן אשמת המסגירים
אותי גדולה מאשמתך."

שלום לך מרים    19 יוחנן 

כבוד לאב, ולבן ולרוח הקודש
כפי שהיה בראשית,

 ועתה ולעולמי עולמים.
 .אמן 
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 העלייה הכואבת של גולגולתא.4
אבינו

 "הנה מלככם!" קרא פילטוס לעבר היהודים. "קח אותו מכאן! צלוב14
"מה? לצלוב את מלככם?" שאל פילטוס. "רק15אותו!" הם צעקו.   

הקיסר הוא מלכנו!" קראו ראשי הכוהנים.
שלום לך מרים 19 יוחנן 

 כשראה פילטוס שאין טעם להמשיך ושעלולה לפרוץ מהומה, דרש24
שיביאו אליו קערת מים. הוא רחץ את ידיו לעיני הקהל ואמר: הידיים

25שלי נקיות מדמו של האיש הצדיק הזה. האחריות מוטלת עליכם!" 
בנינו!"  ועל  עלינו  "דמו  בצעקה:  השיב  להם26וההמון  אז שחרר   

לידי מסרו  בשוטים  ישוע  את  ולאחר שהלקה  בר-אבא,  פילטוס את 
החיילים הרומאים, כדי שיחקו אותו לצליבה.

שלום לך מרים    27 מתי 

 בהוליכם את ישוע26 הם לקחו את ישוע, נתנו לו לשאת את צלבו, 17
אל מקום הצליבה פגשו בדרך את שמעון הקירני, שחזר מן השדה,

ואילצוהו ללכת אחרי ישוע ולשאת את צלבו.
שלום לך מרים  23   לוקס 19 יוחנן 

 בין הקהל הרב שהלך אחרי ישוע היו גם נשים רבות שספדו עליו.27
 ישוע פנה אליהן ואמר: "בנות ירושלים, אל תבכינה עלי,28

שלום לך מרים  23 לוקס 

 כי תבוא העת שבה נשים שאין להן29כי אם על עצמכן ועל ילדיכן, 
ילדים תיחשבנה לבנות מזל.

שלום לך מרים  23 לוקס 
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בעת ההיא יתחננו בני-האדם לפני ההרים שיפלו עליהם ויכסו30  
 שהרי אם זהו גורלו31אותם, ולפני הגבעות - שתקבורנה אותם. 

של אדם חף מפשע, מה נורא יהיה גורלם של האשמים באמת!"
שלום לך מרים  23 לוקס 

 ישוע הובא למקום הנקרא "גלגלתא", כלומר "מקום הגולגולת".22
 יחד עם ישוע הובלו למוות גם שני פושעים.32

שלום לך מרים  23  לוקס 15 מרקוס 

 פילטוס כתב שלט בזו הלשון: 'ישוע מנצרת, מלך היהודים' ותלה19
אותו על הצלב.

שלום לך מרים  19 יוחנן 

יהודים רבים קראו את הכתוב על השלט, כי ישוע נצלב קרוב20  
לעיר, והשלט נכתב בעברית, ביוונית וברומית.

שלום לך מרים  19 יוחנן 

ראשי הוכהנים ביקשו מפילטוס לתקן את הכתוב: "אל תכתוב21  
 "את מה22'מלך היהודים', אלא: 'הוא טוען שהוא מלך היהודים'." 

שכתבתי כתבתי," ענה פילטוס."
שלום לך מרים  19 יוחנן 

כבוד לאב, ולבן ולרוח הקודש
כפי שהיה בראשית,

 ועתה ולעולמי עולמים.
 אמן. 
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 צליבתו ומותו של אדוננו ישו.5
אבינו

 לאחר מכן הם צלבו אותו24 הם הגישו לו יין מסומם, אך הוא סרב לשתות. 23
בשעה תשע בבוקר צלבו את ישוע.  25וערכו הגרלה על בגדיו.  הם צלבו18   

 "אבי,34אותו שם יחד עם שני אנשים אחרים - האחד לימינו והשני לשמאלו. 
סלח להם," קרא ישוע, "כי אינם יודעים מה הם עושים!"

שלום לך מרים  23  לוקס 19  יוחנן 15 מרקוס 

 העוברים והשבים קיללו אותו ולעגו לו: "הבה נראה אותך כעת הורס את בית-29
המקדש ובונה אותו מחדש תוך שלושה ימים! אם אתה גיבור כזה, מדוע אינך

גם ראשי הכוהנים והסופרים עמדו סביבו31מציל את עצמך ויורד מהצלב?"   
 גם שני32ולעגו לו. "הוא יכול להושיע את כולם חוץ מאשר את עצמו!" צחקו. 

הפושעים שנצלבו איתו קיללו אותו.
שלום לך מרים   15 מרקוס 

אחד הפושעים שהיה תלוי לצידו של ישוע לעג לו ואמר: "אם אתה באמת39  
 הפושע40המשיח, מדוע אינך מציל את עצמך ואותנו לפני שיהיה מאוחר מדי?" 

השני גער בחברו ואמר: "האם גם במותך אינך ירא את האלוהים?
שלום לך מרים  23 לוקס 

אנחנו נענשים בעונש שמגיע לנו על מעשינו הרעים, אולם האדם הזה חף41  
 הוא פנה אל ישוע ואמר: "ישוע, זכור אותי כשתבוא אל מלכותך."42מפשע!" 

 "עוד היום אתה תהיה איתי בגן-עדן," ענה לו ישוע.43
שלום לך מרים  23 לוקס 

 כשראה26 ליד הצלב עמדו אמו, דודתו, מרים אשת קלופס ומרים המגדלית. 25
ואל27ישוע את אמו עומדת ליד תלמידו האהוב, אמר לה: "אמא, זהו בנך."   
תלמידו האהוב אמר: "זוהי אמך." והתלמיד אסף אותה לביתו מאז ואילך.

שלום לך מרים 19 יוחנן 
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 בשעה שתים עשרה בצהריים כיסה חושך את כל הארץ למשך שלוש שעות.33
 בשעה שלוש זעק ישוע זעקת שבר: "אלי, אלי, למה שבקתני?" ("אלי, אלי,34

למה עזבתני?"
שלום לך מרים  15 מרקוס 

 ישוע ידע שהכל הסתיים, וכדי למלא את הכתוב אמר: "אני צמא."28
שלום לך מרים 19 יוחנן 

בקרבת מקום עמד כד מלא חומץ. הם טבלו ספוג בחומץ, תקעו את הספוג29  
 ישוע טעם מהחומץ וקרא: "נשלם." הוא היטה30בקצה ענף אזוב והגישוהו לפיו. 

ראשו הצידה ונפח נשמתו.
שלום לך מרים 19 יוחנן 

 אור השמש חשך, והפרוכת התלויה לפני קודש הקודשים בבית-המקדש נקרעה45
 לאחר מכן קרא ישוע בקול גדול: "אבי, אני מפקיד את רוחי בידך."46לשניים. 

 קצין רומאי אחד, שעמד בין הצופים וראה כיצד נפח ישוע39ונפח את נשמתו. 
את נשמתו, קרא: "הוא באמת היה בן-אלוהים!"

שלום לך מרים 15   מרקוס 23 לוקס 

כשניגשו אל33 החיילים באו ושברו את רגלי השניים שנצלבו לצדי ישוע. 32  
 אחד החיילים34ישוע הוכחו שהוא כבר מת, ולכן לא שברו את עצמות רגליו. 

זה שראה את כל זאת יודע35דקר את צידו בחנית, ומיד יצאו דם ומים מגופו.   
שדבריו נכונים, והוא מספר לכם אותם כדי שתאמינו גם אתם.

שלום לך מרים 19 יוחנן 

כבוד לאב, ולבן ולרוח הקודש
כפי שהיה בראשית,

 ועתה ולעולמי עולמים.
 אמן. 
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: ילד שלי, ירדתי מהשמיים לישועתך ולקחתי על עצמי, את סבלייך,קולו של ישו
לא מתוך הכרח אלא מתוך אהבה, אז קח אותי כדוגמה; להתאזר בסבלנות ולשאת
בסבלם של החיים המבלי מלמולים. מרגע לידתי ועד מותי בצלב, הסבל לא עזב
אותי. כי מרגע לידתי ועד מותי בצלב, הסבל לא עזב אותי. חייתי בעוני קיצוני
דברים של העולם הזה. לעתים קרובות שמעתי תלונות רבות נגדי. סבלתי עם
סבלנות ; עלבונות והתעלמויות; על ברכותי קיבלתי אין הכרה; על לניסים שלי,

רק חילול הקודש; עבור הדוקטרינה שלי, הצנזורה.
 Thomas a Kempis חיקוי של ישו ישו; ספר ;III 18 פרק

: בני, אני אוהב ענווה וסבלנות במצוקה יותר מאשר הרבה שמחהקולו של ישו
ומסירות בשגשוג.

Thomas a Kempis חיקוי של ישו ישו; ספר ;III 57 פרק

מיומנה של סנט פאוסטינה קובלסקה

היום ישוע אמר לי: " אני מאחל לך שתבין יותר לעומק את אהבתי186/187  
לנשמות, שנשרפת בלבי; ותביני זאת כשאתה מהרהר הסבל שלי. קרא לרחמי על
חוטאים, אני חפץ בישועתם.  אם אתה עושה את התפילה הבאה לחוטא עם לב
בתשובה ובאמונה, אני נותן לו את חסד גיור. הנה התפילה הקטנה הזו: "הו דם

ומים, שצצו מלב ישו כמקור לרחמים עבורנו, אני סומך עליך! "

. שמעתי בנשמתי קול:  "שעה של מדיטציה על הסבל שלי הכואבת שלי, היא368
יותר ראויה משנה שלמה של שוט ההלקאה עצמית לדם; ההתבוננות בפצעים

הכואבים שלי מועילה לך מאוד והיא מביאה לי שמחה גדולה. "

 אמר לי האדון: "אובדן כל נשמה צולל אותי עצב קטלן. אתה תמיד מנחם1397
אותי כשאתה מתפלל לחוטאים. התפילה שהכי נעימה לי היא התפילה להמרת

נפשות חוטאות. דע, בתי, שתפילה זו נשמעת ונענקת תמיד.

 - טובתו של אלוהים1485
רחמי אלוהים הנסתרים בבית הקודש הקדוש ביותר, קול ה 'המדבר אלינו כס

הרחמים : "בוא אלי, כולכם."
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ישוע: אל תפחד, נפש חוטאת, ממושיעך; אני עושה את הצעד הראשון לבוא אליך,
כי אני יודע שאתה אינך יכול להרים את עצמך אלי. ילד, אל תברח מאביך, התחל
שיחה, לבד לבד, עם אלוהי הרחמים שלך; שרוצה לספר לך את דברי הסליחה
שלו ולהרעיף את חסדיו עליך. אה, כמה יקר לי נשמתך ! רשמתי אותך על הידיים

שלי ועיצבת את עצמך עם פצע עמוק בליבי.

ישוע: "אני אני, כוחך, אני אתן לך את הכוח להילחם! "

ישוע: "מדוע אתה חושש, ילדתי, מאלוהי הרחמים? הקדושה שלי לא מונעת ממני
להיות רחום. תראו, הו נשמה, בשבילכם הנחתי את כסא הרחמים עלי אדמות,
וכסא זה הוא המשכן, ומתוך כסא הרחמים הזה, אני מבקש לרדת ללבך. מבט;
שום סוויטה לא מקיפה אותי, שום שומר. יש לך גישה אלי בכל עת  ובכל שעה

ביום. הלוואי לדון איתך ולהעניק לך התברכות .
ישוע: "הרחמים שלי גדולים מחטאיך שלך, ושהעולם כולו. מי יכול למדוד את
מידת הטוב שלי? זה בשבילך שירדתי משמיים לארץ. זה בשבילך שנתתי לעצמי
הקדושה ליבי  את  לפתוח  הרשיתי,  אני  בשבילך  זה  לצלב.  ממוסמר  להיות 
חסדים למשוך  בוא,  הרחמים.  מקור  את  עבורך  פתחתי  וכך  חנית,  באמצעות 

מהמזרקה הזו!  

באמון אמון תקבלו רחמים. אני אף פעם לא דוחה לב צנוע. חטאיכם שקע בתהום
הרחמים שלי רחמי. למה שתווכחי איתי על חטאיכם?  תני לי הנאה, נטוש אותי

את כל העוני והסבל שלך ואני אמלא אותך באוצר של חסד! 

ישו: הילד שלי אל תדבר על הסבל שלך, כי אני כבר לא זוכרת אותה. שמע, הילד
שלי, מה אני רוצה להגיד לך:  להיכנס הפצעים שלי; וצייר ממקור החיים את כל
ולא תפסיקו במהלך יכול לחשק. שתו בשפע בשפע ממקור החיים  מה שלבך 
הטיול! התבונן בזוהר הרחמים שלי ואל תפחד מאויבי הישועה שלך. האדר את

רחמי.
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 תחיית ישו1
אבינו

 בערב ניגש אל פילטוס יוסף מרמתיים, שהיה אדם עשיר ותלמיד של ישוע,57
59 פילטוס ציווה לשחרר את הגופה ולהעביר אותה ליוסף. 58וביקש את גופתו. 

 הניח אותה בתוך קבר חדש שחצב60יוסף לקח את הגופה, עטף אותה בסדין לבן, 
 מרים המגדלית ומרים61בשביל עצמו, סתם את הפתח באבן גדולה והלך לדרכו. 

השנייה ישבו במרחק והסתכלו.
שלום לך מרים 27מתי 

פילטוס 62 אל  והפרושים  באו ראשי הכוהנים  טכסי החג,  בתום  למחרת,   63
 משום כך אנחנו מבקשים ממך לחתום את הקבר עד לאחר64ואמרו: "אדוננו,  

היום השלישי, כדי שתלמידיו לא יגנבו את הגופה ויפיצו את השמועה שהוא קם מן
 פילטוס אמר להם: "יש לכם משמר שלכם, אתם יודעים איך לטפל65המתים. " 

  וכך הם חתמו את הקבר והציבו שומרים.66זה כמו שצריך".
שלום לך מרים 27מתי 

 ביום ראשון השכם בבוקר, בעלות השחר, הלכו מרים המגדלית ומרים השנייה1
 בהגיען אל המקום גילו כי הסלע הגדול שסתם את פתח הקבר הוזז2אל הקבר.  

 הן נכנסו פנימה, אך לא מצאו את גופתו של האדון ישוע.3ממקומו. 
שלום לך מרים24   לוקס 28 מתי 

 היא רצה מיד אל שמעון פטרוס ואל התלמיד השני, זה שהיה אהוב על ישוע.2 
 אך12היא קראה: "הם לקחו את האדון מהקבר! איננו יודעים היכן שמו אותו!" 

פטרוס קם ורץ אל הקבר. בהביטו פנימה ראה את התכריכים מונחים במקומם, אך
הגופה לא הייתה שם. הוא לא הבין מה קרה ועזב את המקום.

שלום לך מרים 24  לוקס 20 יוחנן 

ובינתיים חזרה מרים אל הקבר, עמדה בחוץ ובכתה. היא העיפה מבט לתוך 11
ולפתע נגלו אליה שני מלאכים לבושי לבן יושבים במקום שבו הייתה 12הקבר, 

גופת ישוע: אחד למרגלותיו ושני למראשותיו. 
שלום לך מרים 20יוחנן 
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יודע שאתן מחפשות את ישוע 5 "אל תפחדנה," פנה המלאך אל הנשים. "אני 
כפי שהבטיח. 6שנצלב.  בדיוק  לתחייה  קם  ישוע  כאן.  נמצא  אינו  הוא  אולם 

עכשיו לכו מהר אל תלמידיו ותאמרו להם 7היכנסו, תראו את המקום שבו שכב. 
שישוע קם מן המתים, ושהוא הולך לגליל כדי לפגוש אותם שם. זהו, אמרתי!"

שלום לך מרים 28 מתי 

הנשים רצו מן הקבר מבוהלות מאוד, אך מלאות שמחה, ומיהרו למצוא את8  
בשעה שרצו נגלה אליהן ישוע.9התלמידים ולמסור להם את בשורת המלאך.   

  "אל תפחדו," הרגיע אותן10"שלום לכן," אמר, והן נפלו לרגליו והשתחוו לפניו.
ישוע. "לכו ואמרו לאחי ללכת מיד לגליל כדי לפגוש אותי שם."

שלום לך מרים28 מתי 

אלוהי17 אל  ואביכם,  אבי  אל  עולה  שאני  להם  וספרי  האחים  אל  "לכי   
קראה18ואלוהיכם."  האדון!"  את  "ראיתי  התלמידים.  אל  מיהרה  מרים    

ומסרה להם את דבריו.   אולם דברי הנשים נשמעו באוזניהם11בהתלהבות,   
כסיפור דמיוני, והם לא האמינו להן. 

שלום לך מרים 24  לוקס 20 יוחנן 

באותו ערב התכנסו התלמידים מאחורי דלתות נעולות, מפחד מנהיגי היהודים. 19
לפתע עמד ישוע ביניהם ואמר: "שלום לכם!" 

שלום לך מרים20יוחנן 

 "מדוע נבהלתם?"38 הופעתו הבהילה אותם, כי חשבו שרוח רפאים לפניהם! 37 
הביטו בידי!39שאל ישוע." מדוע אינכם מאמינים שאני הוא העומד לפניכם?   

הביטו ברגלי! אתם יכולים לראות ללא ספק שאני הוא העומד לפניכם! געו בי
 הם הגישו42והיווכחו שאינני רוח, שהרי לרוח אין בשר ועצמות כפי שיש לי!" 

 וישוע אכל את הדג לנגד עיניהם.43לו חתיכת דג צלוי, 
שלום לך מרים24לוקס 

 
כבוד לאב, ולבן ולרוח הקודש

כפי שהיה בראשית,
 ועתה ולעולמי עולמים.

 אמן. 
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 העלייה השמיימה2
אבינו

אסיפה. 24 מאותה  נעדר  התלמידים,  משנים-עשר  אחד  התאום,  תומא   25
כשסיפרו לו התלמידים שראו את האדון, תומא לא האמין. "לא אאמין בכך עד

שאראה את נקבי המסמרים שבידיו ואגע בהם ובצדו," אמר.
שלום לך מרים 20יוחנן 

כעבור שמונה ימים שוב התכנסו התלמידים, והפעם היה תומא ביניהם. גם26  
27הפעם היו הדלתות נעולות. לפתע שוב עמד ישוע ביניהם וקרא: "שלום לכם!" 

ישוע פנה אל תומא ואמר: "גע בידי ובצד גופי, ואל תהיה יותר חסר-אמונה, כי אם
תאמין!"

שלום לך מרים 20יוחנן 

"אדוני ואלוהי!" קרא לו תומא. 28 ישוע המשיך לדבר אליו: "אתה מאמין29   
משום שראית אותי, אולם ברוכים המאמינים על אף שאינם רואים."

שלום לך מרים 20יוחנן 

 לאחר מכן אמר ישוע: "האם אינכם זוכרים שעוד בהיותי אתכם סיפרתי לכם44
 ישוע פתח את45שכל מה שאמרו עלי משה, הנביאים ובתהילים חייב להתקיים?" 

לבם כדי שסוף סוף יבינו את הכתובים,
שלום לך מרים 24 לוקס 

והוסיף: "עוד לפני זמן רב נכתב שעל המשיח להתענות, למות ולקום לתחייה 46
ועוד כתוב כי דבר אלוהים יצא אל כל העמים, החל מירושלים, 47ביום השלישי. 

יסלחו לו חטאיו.  ויחזור בתשובה  בי  אתם עדים לקיום 48וכי כל מי שיאמין 
הנבואות האלה. 

שלום לך מרים 24 לוקס 
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 "שמעון, שמעון," המשיך האדון, "השטן דורש את כולכם, לסנן אתכם כמו31
 אבל התפללתי בעדך שלא תאבד את אמונתך. לאחר שתחזור בתשובה32חיטה. 

חזק את אחיך."
שלום לך מרים22 לוקס 

וכך הם20 גדול מאדוניו,'  זוכרים מה שאמרתי לכם? 'העבד אינו  האם אתם   
 אמרתי לכם את כל הדברים האלה כדי33רודפים אתכם משום שרדפו אותי;  

חיזקו אולם  וצרות,  לכם קשיים  יהיו  בעולם  כאן  תדאגו.  ולא  ישקוט  שלבכם 
ואימצו, כי אני ניצחתי את העולם!"

שלום לך מרים 16 יוחנן 15יוחנן 

אני שולח אתכם." 21 כך  אותי,  שלח  שאבי  "כשם  ישוע:  אליהם  דיבר  שוב 
למי שתסלחו לחטאיו, הם ייסלחו 23הוא נשף ואמר: "קבלו את רוח הקודש.  22

לו, ולמי שלא תסחלו לחטאיו, הם לא ייסלחו לו."
שלום לך מרים 20 יוחנן 

"משום כך לכו 19"ניתנה לי כל סמכות בשמים ובארץ," אמר להם ישוע.  18
ולמדו 20ועשו תלמידים בכל העולם. הטבילו אותם בשם האב, הבן ורוח הקודש, 

אותם לעשות את כל אשר ציוויתי אתכם. היו סמוכים ובטוחים שאהיה אתכם עד
סוף העולם!"

שלום לך מרים 28 מתי 

 לאחר מכן הוא הוביל אותם אל בית-עניה, שם נשא את ידיו אל השמים וברך50
השמיימה. 51אותם.  ועלה  ישוע  מהם  נפרד  ברכתו  כדי  תוך  התלמידים52   

ואת כל זמנם בילו בבית-המקדש53השתחוו לו וחזרו לירושלים מלאי שמחה,   
 היו שם גם נשים אחדות, וביניהן אמו14כשהם מהללים ומברכים את האלוהים. 

של ישוע.
שלום לך מרים 1 מעשי השליחים 24 לוקס 

כבוד לאב, ולבן ולרוח הקודש
כפי שהיה בראשית,

 ועתה ולעולמי עולמים.
 אמן. 
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 הקרוב של רוח הקודש.3
אבינו

 "עתה אני עומד לשלוח אליכם את אשר הבטיח אבי. הישארו כאן בירושלים49
הוא יבוא26עד שיבוא רוח הקודש וימלא אתכם בכוח ובגבורה מן השמים."   

גם27אליכם מאת האב ללמד אתכם ולזהכיר לכם את כל מה שאמרתי לכם.   
עליכם מוטל לספר לכולם על אודותי, משום שהייתם איתי מלכתחילה."

שלום לך מרים15  יוחנן24לוקס 
 

שבעה שבועות חלפו מאז מותו של ישוע ותחייתו מן המתים, ויום חג השבועות 1
נשמע לפתע קול סערה גדולה מן 2הגיע. כשהתאספו המאמינים יחד באותו יום, 

השמים, והרעש מילא את הבית שבו ישבו. 
שלום לך מרים2מעשי השליחים 

וכל אחד 4הנוכחים ראו מעין לשונות אש קטנות יורדות ונחות על ראשיהם,  3
מהם נמלא ברוח הקודש והחל לדבר בשפה שלא הייתה מוכרת לו, כי רוח הקודש

העניק להם יכולת זאת. 
שלום לך מרים2מעשי השליחים 

 ובשמעם את6 הרבה יהודים אדוקים מארצות שונות עלו לירושלים לרגל החג, 5
רעש הסערה מעל הבית ההוא, מיהרו אל המקום כדי לראות מה קרה. לתדהמתם

  "כיצד ייתכן הדבר?"7הרבה כל אחד שמע את התלמידים מדברים בשפה שלו. 
שאלו עולי-הרגל. "הלא כל האנשים האלה גרים בגליל!

שלום לך מרים2מעשי השליחים 

 יהודים וגרים,11 כיצד הם יכולים לדבר בשפות המדוברות בארצות מולדתנו?  8
כרתים וערבים - וכל אחד מאיתנו שומע בשפתו כיצד אנשים אלה מספרים על

כולם עמדו שם נבוכים ומבולבלים. "מה12מעשיו של אלוהים ועל נפלאותיו!"  
 אולם בקרב הקהל היו גם כאלה שלעגו:13פירושו של הדבר ?" שאלו זה את זה.

"הם סתם שיכורים!"
שלום לך מרים2מעשי השליחים 
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 שמעון פטרוס צעד קדימה, יחד עם אחד-עשר השליחים, ופנה אל ההמון: "תושבי14
לדברי.  היטב  הקשיבו  ואורחיה,  אלה15ירושלים  שאנשים  טוענים  מכם  אחדים   

 מה שאתם רואים כאן הבוקר כבר16שיכורים, אבל דעו לכם שהם אינם שיכורים! 
"'והיה אחרי כן (באחרית17נובא לפני שנים רבות בפי יואל הנביא, אשר אמר:   

הימים),' אמר אלוהים, 'אשפוך את רוחי על כל בשר. ונבאו בניכם ובנותיכם, זקניכם
חלמות יחלמון, בחוריכם חזינות יראו.

שלום לך מרים2מעשי השליחים 

 "אנשי ישראל, הקשיבו!" המשיך פטרוס. "אלוהים אישר בפומבי שישוע המשיח22
יודעים זאת אכן שליח משמים, באמצעות הניסים והנפלאות שחולל על-ידו, ואתם 

אולם אלוהים, שפעל לפי תוכניתו23היטב, שהרי הניסים והנפלאות נעשו אצלכם.   
אותו כדי שיוקיעו  הרומאים,  לידי  ישוע  את  להסגיר  לכם  הערוכה מראש, הרשה 

 הוא דיבר על המשיח, וכולנו עדים לכך שישוע זה, שעליו אנו מדברים,32ויהרגוהו. 
באמת קם מן המתים.

שלום לך מרים2מעשי השליחים 

"עתה יושב ישוע בשמים לימין האלוהים, וכפי שהובטח העניק לו אלוהים את33  
36הסמכות לשלוח את רוח הקודש, אשר גרם לכל מה שאתם רואים ושומעים היום. 

משום כך אני קורא אל בית ישראל: דעו לכם שאלוהים הפקיד את ישוע, אשר צלבתם,
להיות האדון והמשיח!"

שלום לך מרים2מעשי השליחים 

האחרים 37 השליחים  ואל  אליו  פנו  והם  השומעים,  ללב  נגעו  פטרוס  של  דבריו 
"עליכם לחזור בתשובה ולהיטבל בשם ישוע 38בשאלה: "אחים, מה עלינו לעשות?" 

רוח מתנת  את  תקבלו  "ואז  פטרוס.  השיב  חטאיכם,"  לכם  שייסלחו  כדי  המשיח, 
הקודש.

שלום לך מרים2מעשי השליחים 

 הם42 כשלושת אלפים איש האמינו באותו יום לדבריו של פטרוס ונטבלו במים. 41
הצטרפו אל יתר המאמינים, והשתתפו בקביעות בשיעוריהם של השליחים, בבציעת

הלחם (כמצוות ישוע לזיכרון מותו) ובאסיפות תפילה.
שלום לך מרים2מעשי השליחים 

כבוד לאב, ולבן ולרוח הקודש
כפי שהיה בראשית,

 ועתה ולעולמי עולמים.
 אמן.
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.ההנחה של גבירתנו שבשמים 4  
אבינו

"לא אתם בחרתם בי, כי אם אני בחרתי בכם ושלחתי אתכם ללכת16  
 בחודש השישי להריונה של אלישבע שלח26ולעשות פרי מבורך ואמתי,

 אל נערה בתולה27אלוהים את המלאך גבריאל אל העיר נצרת שבגליל, 
בשם מרים, ארוסתו של יוסף משושלת בית-דוד.

שלום לך מרים1  לוקס 15 יוחנן

 כל השומע בקולי אוהב אותי; על כן אבי ואני נאהב אותו, ואני אתוודע21
גבריאל נגלה אל מרים ואמר לה: "שלום לך ,אשת חן, ה'28אליו."    

עמך!"
שלום לך מרים1  לוקס 14 יוחנן

"מפני שאגלה את עצמי רק למי שאוהב אותי ושומע בקולי," השיב23  
 השיב35ישוע. "גם אבי יאהב את מי שאוהב אותי, ואנחנו נשכון בתוכו.  

לה המלאך: "רוח הקודש תבוא אליך, וגבורת אלוהים תצל עליך. "
שלום לך מרים1  לוקס 14 יוחנן

 אני אומר לכם, מי שלא מקבל את מלכות האלוהים כמו ילד, לא יוכל17
 "הנני שפחתך,38 כי אין דבר בלתי אשפרי לאלוהים. 37להיכנס אליה. " 

אדוני," אמרה מרים בענווה, "ואני מוכנה לעשות את כל אשר יאמר לי.
אמן שיתקיימו דבריך." לאחר מכן נעלם המלאך.

שלום לך מרים1  לוקס 18  לוקס 

"לא כל מי שמדבר כאיש דתי ואדוק הוא באמת מאמין. הם יכולים21  
לקרוא לי: 'אדוני, אדוני,' אבל אין זה מספיק כדי להכניסם לשמים. החשוב

 למרות תשובה זאת אמרה אמו5הוא אם הם שומעים לקול אבי שבשמים.  
של ישוע למשרתים: "עשו כל מה שיגיד לכם לעשות."

שלום לך מרים2  יוחנן 7 מתי 
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 אולם אם תקשרו את חייכם בחיי ותשמרו את מצוותי, אתן לכם כל מה7
 ישוע חזר עם הוריו לנצרת והיה נכנע למרותם. אמו51שתבקשו ממני, 

שמרה בלבה את כל מה שהתרחש. 
שלום לך מרים2  לוקס 15 יוחנן 

 החשוב הוא לעבוד את האלוהים באמת ובתמים - מכל הלב ובהשראת23
כי זהו מה שאלוהים רוצה מאתנו.  אלוהים הוא רוח,24רוח הקודש,   

והמשתחווה לו צריך להשתחוות בהשראת רוח הקודש. 
שלום לך מרים4יוחנן 

 אגיל ואשמח באלוהים מושיעי!47 השיבה מרים: "ברכי נפשי את ה'; 46
ומעתה יברכוני כל הדורות. 48 כי עשה חסד עם שפחתו,  גדולות49   

מדור לדור הוא מעניק את50ונפלאות עשה עמי אל שדי, קדוש שמו.   
חסדו ורחמיו לכל היראים אותו.

שלום לך מרים1 לוקס 

 כשראה ישוע את אמו עומדת / אמר לה:26 ליד הצלב עמדו אמו /. 25
 אחד החיילים דקר את צידו בחנית, ומיד יצאו דם ומים34"אמא, זהו בנך. 

מגופו. 
שלום לך מרים 19יוחנן 

פעמים3 אל השליחים  ישוע  נגלה  צליבתו  יום לאחר  ארבעים  במשך   
אחדות, והוכיח להם בדרכים שונות שהוא אכן חי. בהזדמנויות אלה הוא

האלוהים.  מלכות  על  איתם  האנשים13גם שוחח  נכחו  זאת  באסיפה   
הבאים: פטרוס, יוחנן ויעקב, אנדרי, פיליפוס, תומא, בר-תלמי, מתתיהו,

 היו14יעקב בן-חלפי, שמעון מהקנאים, יהודה בן-יעקב ואחיו של ישוע. 
שם גם נשים אחדות, וביניהן אמו של ישוע.

שלום לך מרים1מעשי השליחים 

כבוד לאב, ולבן ולרוח הקודש
כפי שהיה בראשית,

 ועתה ולעולמי עולמים.
 אמן. 
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. ההכתרה של גבירתנו שבשמים5

אבינו

 ישוע ותלמידיו המשיכו בדרכם, וכשהגיעו לאחד הכפרים הזמינה אותם אישה38
 אחותה מרים התיישבה על הארץ לרגלי ישוע39בשם מרתא להתארח בביתה. 

 מרתא חשה לחץ מהעבודה שבהכנת ארוחה גדולה לכולם, 40והקשיבה לדבריו. 
שלום לך מרים10לוקס 

 ומשום כך פרצה לחדר וקראה: "נכון שאין זה הוגן שאחותי תשאיר לי את כל40
 "מרתא, יקירתי," השיב לה41העבודה? אמור לה בבקשה שתבוא לעזור לי." 

האדון, "את דואגת לכל כך הרבה דברים. עליך לדאוג לדבר אחד בלבד. מרים
בחרה בדבר האחד הזה אשר לא יילקח ממנה."

שלום לך מרים10לוקס 

 מרים לקחה מרקחת יקרה העשויה משמנים ובשמים ריחניים, משחה את רגליו3
 כשנכנסה38של ישוע וניגבה אותן בשערותיה, ריח הניחוח מילא את כל הבית.  

אל הבית כרעה ברך לפני ישוע והרטיבה את רגליו בדמעותיה. בשערה הארוך היא
ניגבה את רגליו, נישקה אותן ומרחה עליהן את הבשמים שהביאה.

שלום לך מרים 7  לוקס 12 יוחנן 

התלמידים כעסו מאוד ואמרו: "מדוע היא מבזבזת את הבושם היקר הזה? 8  9
 "מדוע10הלא יכולנו למכור אותו בכסף רב, ואת הכסף היינו נותנים לעניים!" 

אתם מותחים עליה ביקורת?" שאל ישוע. "הלא היא עשתה מעשה טוב.  
שלום לך מרים 26מתי 

 העניים הנזקקים לעזרה נמצאים אתכם תמיד, ואתם יכולים לעזור להם בכל זמן7
 היא עשתה מה שיכלה;8שתרצו בכך, ואילו אני לא אשאר אתכם עוד זמן רב. 

 אני אומר לכם במלוא הרצינות, מעשה9היא משחה את גופי בשמן לפני קבורתי. 
האישה הזאת ייזכר לטובה בכל מקום בעולם שבו יכריזו על הבשורה."

שלום לך מרים14מרקוס 
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 מארחו של ישוע ראה את המתרחש, ומכיוון שהכיר את האישה אמר בלבו:39
"אילו ישוע היה באמת נביא אלוהים, הוא היה יודע עם איזו אישה יש לו עניין!"

לך40 לומר  ברצוני  לו: "שמעון,  אמר  ולכן  הפרוש  מחשבות  את  ידע  ישוע   
ואז הביט באישה ואמר לשמעון: "הבט44משהו." "דבר, רבי," השיב שמעון.   

לי קערת מים כדי לרחוץ את רגלי זאת; כשנכנסתי לביתך לא הצעת  באישה 
 גם לא45מהאבק, ואילו אישה זו רחצה את רגלי בדמעותיה וניגבה אותן בשערה. 

46נשקת לי כמקובל, ואילו היא לא חדלה לנשק את רגלי מהרגע שבאתי לכאן. 
בבשמים רגלי  את  משחה  היא  ואילו  ראשי,  על  שמן  למשוח  טרחת  לא  אתה 

ובשמנים יקרים. 
שלום לך מרים 7לוקס 

 אהבתה הרבה מוכיחה שנסלחו לה חטאים רבים. אדם שנסלח לו מעט אוהב47 
 "אמונתך הושיעה50 ישוע פנה אל האישה ואמר: "נסלחו לך חטאיך." 48מעט." 

אותך. לכי לשלום."
שלום לך מרים7לוקס 

 אולם ישוע אמר: "אמי ואחי הם כל אלה המקשיבים לדברי אלוהים ומקיימים21 
 כל מי שמציית לאבי שבשמים הוא אמי, אחי ואחותי!"50אותם!"  

שלום לך מרים1  מתי 8לוקס 

 כשראה26 ליד הצלב עמדו אמו, דודתו, מרים אשת קלופס ומרים המגדלית. 25
ואל27ישוע את אמו עומדת ליד תלמידו האהוב, אמר לה: "אמא, זהו בנך."   

תלמידו האהוב אמר: "זוהי אמך."
שלום לך מרים 19יוחנן 

כאשר קם ישוע לתחייה ביום ראשון השכם בבוקר, פגש תחילה את מרים9  
 מרים הלכה אל התלמידים ומצאה אותם10המגדלית שממנה גירש שבעה שדים. 

 אך אף אחד11מתאבלים ובוכים. "ישוע חי!" קראה בהתרגשות ."ראיתי אותו" 
לא האמין לה.

שלום לך מרים16מרקוס 

כבוד לאב, ולבן ולרוח הקודש
כפי שהיה בראשית,

 ועתה ולעולמי עולמים.
 אמן. 
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י ישוע המשיח, החכמה הגלומה, בידי מרים. נמ י אנ הקדשתאמ

חוכמה נצחית, מגלמת! הו ישוע חביב וחביב ביותר, אלוהים אמיתי
ואדם אמיתי, בנו היחיד של האב ומרי, תמיד הבתולה! אני מעריצה
בזמן מרי,  של  הבתולית  וברחמה  בנצח;  אביך  של  בהדרו  אותך 
הגלגול שלך. אני מודה לך כי מחקת את עצמך על ידי קבלת צורה
אני השטן.  של  האכזרי  מהשעבוד  אותי  לשחרר  כדי  משרת  של 
משבח ומפאר אותך על שבחרת ברצון לציית למרי, אמך הקדושה,

בכל דבר; שתעשה אותי, דרכה; עבדך הנאמן.

נאמן שאני, לא שמרתי על הנדרים ולא  כפויי טובה  אבל, אבוי! 
את מילאתי  לא  בטבילתי.  חגיגית  כך  כל  לך  שנתתי  וההבטחות 
התחייבויותי, ולא מגיע לי שיקראו לך ילדך או אפילו עבדך. ומכיוון
שאין דבר ב אני שלא מגיע לי תוכחותיך וכעסך, אני כבר לא מעז
מעצמי להתקרב אל הוד מלכותך הקדוש לגמרי לבד. לכן אני פונה
להתערבות של אמך הקדושה, שנתת לי כמגשרת איתך. ודרכה אני
מקווה לקבל מכם את חסד התשובה וסליחת חטאי, רכישת ושמירת

החוכמה.

אז אני מברך אותך, הו מרי ללא רבב, המשכן החי של האלוהות,
שבו החוכמה הנצחית הנסתרת רוצה להיות מעריץ על ידי מלאכים
וגברים. אני מברך אותך, אוי מלכת השמים והארץ! כל מה שנמצא
תחת אלוהים הופך בכפוף לריבונותך. אני מברך אותך, אוי מקלט
לחוטאים !; שרחמיו לא הוכחשו לאיש. שמע את תשוקתי לחוכמה
בענווה לך  והמתנות שאני מעז להציע  הנדרים  וקבל את  אלוהית 

שלי.
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בידיכם, את היום,  שוב  מתחיל  נאמן,אני  לא  חוטא  נ.נ.,  אני, 
משאלותיי טבילתי; אני מוותר לנצח על השטן, על הבטחותיו
הריקות ועל העיצובים הרעים שלו, ואני נותן את עצמי לחלוטין
לישוע המשיח, החוכמה המתגלמת, לשאת את צלביי אחריו בכל
יום בחיי, ולהיות נאמן לו יותר ממני היה עד עכשיו. אני בוחר
בך היום, הו מרי, בנוכחות כל החצר השמימית, כאמא וכגברת.
ונשמה, את סחורות גופי  ומקדשת, כעבד, את  אני מסירה לך 
והחוץ שלי ואת עצם הערך של מעשי הטובים בעבר, הפנים 
בהווה ובעתיד, ומשאירים לך זכות מלאה ומלאה להיפטר ממני ו
מכל מה ששייך לי, ללא יוצא מן הכלל, על פי ההנאה הטובה

שלך, לתפארת האל הגדולה יותר, בזמן ונצח.

לכבד עבדותי  של  הזו  הקטנה  ההצעה  את  שפירה,  בתולה  קבל, 
ולחקות את הציות שחוכמת נצחי בחרה  ברצון לקבל.  לכבוד הכוח
זו וחוטא אומלל שאני. בכך אני מבקש שיש לשניכם על תולעת 
להודות גם לאלוהים על הפריבילגיות שהעניקה לך השילוש הקדוש.
בכל לך  ולציית  לכבד  אנסה  אני  שלעתיד  בחגיגיות  מכריז  אני 

הדברים כעבדך האמיתי.

הו אמא ראויה להערצה! הכירו אותי בפני בנכם האהוב, כעבד נצחי,
כך, לאחר שחילץ אותי בתיווךכם, הוא מקבל אותי עכשיו מידכם.
אוי אם לרחמים! עשה לי את החסד להשיג את חכמת האל האמיתית,
ולכלול אותי במספר האנשים שאתה אוהב, מלמד ומנחה, המזינים
ומגנים כילדיך וכמשרתיך. הו בתולה נאמנה, הפוך אותי לתלמיד כה
מושלם, מחקה ועבד של החוכמה הגלגולה, ישוע המשיח, בנך, כך
אני אהפוך , על ידי התערבות שלך ועל פי הדוגמא שלך, כמו שהיה

על פני האדמה ולתפארתו בשמיים.
  אמן.תוכן עניינים
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