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 الصليب قوة -1
 

هم هو صليبهم، لذلك من قبل  أن يرتفع         وتوالشاهد على ق  . إن أبـناء يسوع ينبغي أن يكفوا  أقوياء          

 ، وكأن الصليب لم يكن نتيجة عمل        يصلبإن ابن اإلنسان ينبغي أن        "الـرب علـى الصـليب قال  لتالميذه          

 .للمسيح أن يصلب ينبغي - ينبغي- ينبغيطارئ في حياة الرب على األرض، بل كان  

من أراد أن يكون لي تلميذًا ينبغي أن        ... "ع ينبغي أن يصلب   وكـذلك مـن أراد أن يكون تلميذًا ليس        

 .وذلك كل يوم. ، ويتبع الرب يسوع المصلوب"يحمل  صليبه

ـ     عندما أكون  في شدة في العالم وضد واشعرني لقوة صليبك، ادراكًإ فهما  و هبنـي  -عوربـى يس

 .بقوة  صليبك ني  لست  مهزوما   ولكن  منتصرا  إ. ..مبادئ  العالم

ة، وشجاعة، وحب للحق، وتمثالً بك، وفرحا، وسعادة للشهادة         وربى يسوع أعنى أن أحمل صليبي بق      

 .لك في عالم مخادع

 عنى واشفعي   ي يا من جاز في قلبك سيف وذقت شركة حمل الصليب، صل           -يا والدتي العذراء مريم   

 . إنك مختبرة لحمل الصليب، علميني، وساعديني. ينة في حمل الصليب لي معونيألجلى وك

و  حتى ل  ... بفرح ومحبة دون تذمر    غيري ألجلى ألتحمل صليب      صلِ القيروانيوأنـت يـا سمعان      

 . مثلما سخروكسخروني
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  في عيد النيروز-2

 من النيروز إلى الصليب

 

رتيب إلهي، والهام لنا كيف نستقبل العام       أليس هذا ت  . عـيد الصـليب هو أول عيد في السنة الجديدة         

 .هان بخسارة كبرى لهذا العاموت إن عاما جديدا بدون إحياء الصليب في حياتنا هو. الجديد

 ).تو ت19، 18، 17(وتعيد  الكنيسة لعيد الصليب ثالث أيام  

 ). مارس19( برمهات 15يوم  وللصليب عيد آخر 

 -والبرد بعيد الصليب    حياة األقباط حتى أنهم يفصلون بين الحر       وعـيد الصليب يرتبط  تاريخيا بأعماق       

 ). مارس19(يف قبل  عيد الصليب  تصو وال) تمبرسب 27( قبل  عيد الصليب  تشتيال(فيقولون 

والكنيسة من . أول أعياد سنتنا القبطية هو.. .بهجة والفرح والسرورلفـنحن   نعـيد  للصليب عيد ا    

بالشموع   ويزف الكهنة الصليب المزين   .  من عيد النيروز إلى عيد الصليب      أجـل ذلـك تصـل بنغمة الفرح       

في الباكر تزفه الكنيسة أمام     ثم  .جهالة أو ضعف   بمالبسـهم المذهـبة ألن الصـليب عندنا هو قوة اهللا وليس           

 .الصليب وراء السيد المسيحا أيقونات القديسين كشهادة أنهم حملو

 

 : الصليب جهاد بفرح

حتى الدم ضد   "أنكم لم تجاهدوا    ا  ال تنسو  من الباب الضيق وأنتم ناظرين للصليب،     وا  خلاجتهدوا أن تد  

 نسهر على صلب كل خطية      ..".يا فينا يحنحيا نحن بل المسيح      ال. "نحصل على الثمر   لكي جهـادا " الخطـية   

نصلب ... كرلب التذمر، وعدم الش   نصصلب ربنا يسوع من أجلها، نصلب الذات، نصلب األنانية، والكراهية،           

. أليس هذا أقوى هدف في حياتنا يستحق من أجله أن نعيش الصليب           ... كل هذا لننال حياة المسيح بدل حياتنا      

 .أليس هذا الهدف يدفعنا للجهاد

 

 : ربنا صليبنا وصليب

 وكيف  ... إلى الصليب  أيناظرين إلى رئيس اإليمان     "ال ينبغـي أن ينفصـال عن بعض لذلك قال             

لقد أشهر ربنا صليبه في وجه      . إليه الجميع  بارتفاعه على  الصليب، فجذب    ... له العالمرفـض   قابـل ربـنا     

، الالنهائيابله بحب الصليب    قو. ..البغضـة، والكـراهية، واألنانـية، والكبـرياء، والتعيير، والسب، واللطم          

لقد قابل ربنا   . نوالصالة ألجل الطاعنين والباصقي   . وإتضـاع الصليب المطلق، وبذل الصليب عن العالم كله        

 من  وىألن ضعف اهللا أق   . "وة الرؤساء والحكام والعالم بجهل الصليب وضعف الصليب       قحكـم الفالسـفة، و    

 ).1 كو 1" (الناس، وجهل اهللا أحكم من الناس

 .وجهه عن خزي الباصقين لم يرتد إلى الوراء ولم يرد
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عن ساعة   ملك على خشبة، وقال   ألن ربنا   ). اإللهي(الهروب من الصليب يعادل الهروب من المجد        

 بالصلبان اللذيذة   مملوءطريق   عبارة عن  المسيحي وحياة". واآلن قد أتت الساعة ليتمجد ابن اإلنسان      : "صـلبه 

 ... ينتهي كل منها بالمجدالتي

...  يد إلى القيامة  وحالطريق ال  هو والصليب. فالهروب منها ضياع للمستقبل   ... مدرسـة  فالصـليب 

 .األبديت ودخول للم فالهروب منه هو

أنا "لذلك قال     . لذلك لم يكن أمام اهللا طريق لخالص البشرية إال نزول السيد المسيح وتجسده وصلبه             

 ".هو الطريق

 .عن صليبك، بل اكتشف فيه قوة قيامتك فال ترتد يا أخي 

 ...في جهادك لئال تفقد إكليلك وال تتراخى يا أخي 
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  في عيد التجلي-3
 

وكأن الكنيسة  ". عيد الصليب   "ت  و ت 17راءات  قفي اليوم السابق للتجلي هي نفسها       قراءات الكنيسة   

أعطيت " تتحدث عن الصليب     فهي. أرادت أن تعلم  أوالدها أن التمتع بالتجلي مرتبط بشركة المؤمن بالصليب           

 ).69مز (باكر بخور رفع  مز" سونك لكي يهربوا من وجه القوعالمة للذين يهاب

 ).8 وي(ة فيتحدث عن الحرية العشي أما إنجيل

إن ابن اإلنسان سوف يصلب ويقتل      . "عن الصليب  أيام) أو ستة (كـان حديث ربنا قبل  التجلي  بثمانية           

 ".اذهب عنى يا شيطان " فقال له ربنا -"حاشاك يارب"حتى أن بطرس قال  ". مو ثالث يوم يقوفي

من أورشليم ألنه من عند اآلب أتى وإليه    إيليا يتكلم عن خروجه    و ىوسكان مع م   علـى جبل التجلي  هو      

 .ذاته حديث الصلب وهو... يرجع

 .ربنا أراد أن يعلن أنه ال مسيحية هنا أو في قمة التجلي  إلى بالصلب 

 . تحت الجبل في أتعاب، وفوق الجبل في أمجاد-دائرة الصليبو والعشق اإللهي ه 

 .الكنيسة 

 .بصلي  بها-1

 .قوب ويوحنا بها جزء كل األرض بطرس ويع-2

 .لياوإيى سا موون بها الذين سبق-3

 . العالم، وبها السحابة على أعل الجبل، وبها المسيح آالم بها-4

 :ييرغالصليب يعنى الت

ة تعمل فيه من    ومن الداخل، وإحساسه بالق    يسبب فرحا إلنسان إال إحساسه بالتغيير      وال يـوجد شيء   

 . فيه في الداخلالمحدود يحيا  بالمسيح غيروإحساسهالداخل، 

. ..ييرتغبقوة ال الحقيقي هو اإلحساس      ولكن الفرح  ... أحيانًا يفرح اإلنسان بمال أو فستان أو مركز       

 . فرح القوة الداخلية- الذي ال ينطق بهالفرح المسيحي سرهذا . ة حياة المسيح فيناقو

 :   صليب  الكرازة

 - المسيح باإلتضاع غلب كبرياء السامرية    -سيحضع الم ااإلنسـان يميل إلى الكبرياء وال يغلبه إال تو        

 أننا محتاجون إليهم    -ضعة باعترافنا أننا أقل منهم    واب، وبحياتنا المت  ونحـن نكـرز للـناس بالمسـيح المصل        

 .كما فعل المسيح مع السامرية، وبولس مع أصحاب اإلله المجهول. ، إننا أقل معرفة منهم"أعطني  ألشرب"
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 سة في أسس الرعاية الكني-4
 

ك  ذلتهلك بسبب طعامك     ال. " مات المسيح عنها    التي فـي الصـليب ندرك قيمة النفس البشرية المسيحي         

فنحن ال ننظر للنفس من ناحية مركزها أو جنسها أو ظروفها           ). 15: 14رو  " (الـذي مات المسيح ألجله    

 أرع  أتحبنيونا  يا سمعان بن ي   . "هي تساوى دم المسيح   -بـل مـن أجل الذي مات ألجلها         . االجتماعـية 

 ".غنمي

لم أعزم أن أعرف بينكم إال يسوع       "ور الخدمة ومركزها    محيجعل منه بولس الرسول     ) الصـليب (فـيه    

 ألعمد بل ألبشر ال بحكمة كالم لئال يتعطل         يرسلنيألن المسيح لم    ) "2: 2كو  1" (المسـيح وإياه  مصلوبا    

 ".صليب المسيح

نكم قد رسم   وأنتم الذين أمام عي   "يح المصلوب كقوله      حول المس  خدمـته وحياته كلها تدور     واعتبـر 

 ).20:2غل " ( وأسلم ذاته ألجلىأحبني""... مع المسيح صلبت). "1: 3غل " (يسوع المسيح بينكم  مصلوبا

 تأمل مستمر للمؤمنين طول     وضعات ليكون م  ونلـذلك وضـعت الكنيسـة الصليب على حامل األيق         

 .عبادتهم

ينظر  ... ات ألجلهم  م والخادم للخدمة هو حبه  للمصلوب وارتباطه بمن       الهـدف  الـذي يحرك الكاهن         

ـ موالخـادم للشـاب كشـخص         من رب المجد يسوع الذي صلب عنه، ينظر للفقير والعريان           ى عليه ص

 .الخاطئ كشخص المسيح حامل خطية  للخاطئينظر. ب والعريانوكشخص الرب يسوع المصل

 في  -من حب اهللا، وبذله، وفدائه     ميه مفاهيم الصليب  رس في مخدو  غفهـدف الخادم في الخدمة أن ي      

 .كل مناسبة، في العبادة الفردية والعامة

ضع صليب  ووفي التقليد القديم ي    .فـي المعمـودية هـي الماء النابع من جنب المسيح على الصليب            

 .ية، وترشم المياه بالصليبودخشب في المعم

 القائم لألجل خالصنا، كذلك في وح الحمل المذب التناول ينكشف لنا ذبيحة الحب اإللهي في   روفـي س  

 ...تبعية المسيح

 األول -الصدر واآلخر على الظهر يـرى الـبعض أن تونية الكاهن يرسم عليها صليبان واحد على           

 يحمل فيه على ظهره مع السيد المسيح حاجات شعبه            والثانييـرى فيه المسيح حامل آالمه وأتعابه وخطاياه،         

 إلى الرب وأكف عن     أخطئحاشا لي أن     "النبيئيل  وهم كقول صم  . هم، وخطاياهم ومم، وهم  وأوجاعه وآالمهم

 ".الصالة ألجلكم 

 بل حرية العمل    االختيارهي ليست حرية    . الغلبة والحرية وطريق الحرية والنصرة     الصـليب هو  و

ـ    فال "  الجميع ى إل أنا إن ارتفعت أجذب   "ى، هي اللذة في حب المسيح، واالرتفاع عن نفايات العالم           وبحـب ق

 .بيلحرية خارج دائرة الص
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فكلما زاد الحب   . سوالخادم لخدمة النف   فالحـب اإللهي النابع من الصليب هو الطاقة المسيحي تدفع         

 اخوتي محروما من المسيح ألجل      نفسيكنت أود أن أكون أنا      "كقول الرسول   . اإللهـي زادت الطاقـة للخدمة     

 ).3: 9رو " ( حسب الجسديأنسبائ

يعيش الخادم  فينبغي أن   . ى درجات الحب  قصأ ربـنا يسوع أحب العالم كله بالصليب، فالصليب هو        

بل . ضوع تأمل يوم أو شهر أو فترة زمنية       وإنه ليس م  ... ة الصليب و حب المصلوب وق   في احياته كلها غارقً  

حب اإللهي بالصليب   ومن خالل اختباراته في ال    . حياة  المسيحي والخادم كلها     الحـب اإللهي في الصليب هو     

 دم  ا ويخلصنا من موتها إالّ    وه لن يمح  التيوشناعة الخطية   . يسـتطيع أن يغرس في مخدوميه حب يسوع لهم        

 ... بها نحس بها خارج دائرة الصليبالتيوقوة الحرية في المسيح . الصليب من أجل حب المسيح

 .سدفالصليب هو قوة اهللا للخالص به نغلب العالم والشيطان ونغلب الج
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  الحركات المضادة للصليب-5
 

 .الراحة في وقفة الصالة، الكسل في الصالة، حب األكل واللذة واالنغماس فيها 

 .ت الجسد والنظرااالنغماس في شهو 

 .اهتمام اإلنسان براحة نفسه عن راحة غيره 

 .األبديالفرح   نحويكتِسالصليب  

 ".مع المسيح صلبت"مكان تطابق النفس مع اهللا  هو 

 بحبيبها بشوق   تلتقيقات لكي   و في الصليب تتعرى النفس من ذاتها  أوالً ، ومن كل ما يلحقها من مع               ألن 

 .ملتهب مشجع
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 تأمالت تحت أقدام الصليب

 مقدمة المؤلف

 

اوقوة وغفرانًا إن التأمل المتواصل في صلب ربنا يكسب النفس حرية وسالم. 

 في الصليب   والتأمل. ق شركتنا ومعرفتنا للرب يسوع    وبقدر ما يزداد تأملنا في الصليب بقدر ما تتعم        

أنتم الذين أمام عيونكم قد رسم      "... عـبادة أساسية في حياة المسيحي خدم من أجلها بولس الرسول حين قال              

 ). 1: 3غل " (يسوع المسيح بينكم  مصلوبا

لعالم لي وأنا   اشا لي أن أفتخر إال بصليب ربنا يسوع المسيح الذي به صلب ا            فح جهتيوأمـا مـن     "

 وأسلم أحبني  الذي ...ّيمع المسيح صلبت فأحيا، ال أنا بل المسيح يحيا ف: "إلى أن  قال). 4: 6غل  " (للعـالم 

 ).15: 2غل " (نفسه ألجلى

له شركة مقدسة في تأمل مستمر في        ال يستطيع أن يقول إنه يعرف المسيح إن لم يكن          إن  المسيحي  

دقائق في تأمل مستمر في  الذي        ، أننا نقف كل يوم على األقل عشر       يوميب  لذلك لنبدأ بتدري  . صليب المسيح 

في عمق محبة اهللا  الذي قبل كل        : افي خطايانا المسيحي سببت صلب يسوع، وثاني      : أوالً   نتأمل. صـلب عنا  

تين  هللا وتقبيل قدميه الل    ر والشك ودالتأمل بالسج  تام،  ينتهي  خ، وفي ال  خطايايفـي جسـده نظير       هـذه اآلالم  

 . من طريق الضاللةأعتقتاني

 ).18: 1كو 1" (فإن كلمة الصليب عند الهالكين جهالة وأما عندنا نحن المخلصين فهي قوة اهللا"
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  قوة الصليب- جهالة الصليب-عثرة الصليب
 

 اإلنسان كشفها القديس بولس الرسول في رسالته األولى إلى أهل           إزاءقـف ثالثة للصليب     اهـذه مو  

 ).25 -18: 1كو1 (كورنثوس

 

  عثرة الصليب-أوالً 

ويل لمن تأتى به العثرات، فكيف يكون الصليب عثرة؟ إن الصليب في ذاته ليس              : أنـت يارب قلت   

ب الرئاسة فح. ، يعثرها الصليب اإلنساند حركة رديئة باطنية في نفس       و عثرة، والته  ودعثـرة، ولكـن للـيه     

 :عثرةا ية يقف أمامها الصليب دائمهودرع كلها حركات ياووالمال واألنانية والشكلية والظهور على أزقة الش

ما جئت ألخدم بل ألخدم، الصليب       :عندما تتطلعين لحب الرئاسة فإذا بيسوع يقول لك       : نفسـي يـا   

 . ذاته بال حركة على الصليب ب باذالًو األنانية عندما تتطلعين ليسوع المصلنفسيعثرة لك يا 

 عندما تتطلعين إلى يسوع على الصليب       - وباعة الحمام  ودفة اليه  المشاركة لصيار  نفسيعثرة لك يا    

حتى من ثيابها مجرد. 

يحذرك من الصالة في األزقة    عندما ترين يسوع مرذوالً مصلوبا     - المحبة للظهور  نفسيعثرة لك يا    

 .رعوا الشونواصي

مل وال حتى في     الع  في  عندما ال تحتملين من يخدش كرامتك ال في المنزل وال          -نفسيعثـرة لك يا     

 .على الصليبا تقرمح عثرة لك عندما ترين يسوع مرذوالً -خدمة الكنيسة

 . الرب يدعوك إلى المتكأ األخيرصوت عندما تشتهين المتكأ األول ونفسيعثرة لك يا 

 كل يوم، وسيظل صليب ربنا عثرة لك عندما ترتدين عن           ك تهدد ود أن نكسة اليه   نفسيعثـرة لك يا     

 . إلى حياة الكراهية وسرعة التعب والهروب من الباب الضيقلخضوعحتمال واحياة الحب واال

 تحمينيدك أن   قص، وبال شك كان     اتبعكوم  و كل ي  صليبي أن احمل    أوصيتنيبحق أنت   : ربى يسوع 

 . الشقيةنفسي المسيحي تهدد ودمن أمراض الته

 وهذا ما   ...د بعثرة الصليب  و على نكسة الته   انتصرتية ولكنها   ودفقد ظلت مهددة باليه   : أما الكنيسة 

). 11: 5غل  (ي  ف والختان يجعل عثرة الصليب تنت     اليهوديذا خضع للفكر    إأعلـنه الرسـول بصـراحة أنه        

رة أن ليس هنا مدينة باقية      ث وجاهدت مدرسة اإلسكندرية في ذلك مؤ      -! األلفي   الماديوحاربت الكنيسة الملك    

 .ولكن لنا هنا صليب نحمله وباب ضيق ندخله

ـ   بسم ا للمسيح هو فكر الكنيسة الغربية ممزوج     الماديالرجوع إلى فكرة الملك     : ي القرن العشرين  وف

عن الدوق للتوبة هي بالحقيقة قد      ا   بعيد اليهودي تفاهمت مع الفكر     التيس  ئإن مؤتمرات الكنا  . الغربي ودالـته 

ين ولكن بدون حات متصاف وخرجوا من المؤتمر  - ألن عثرة الصليب قد انتفت     - صليبها أي -ألقـت سـالحها   

 . ليبص
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 ب جهالة الصلي-اثانًي

 ألنه لو . إنه حكمة اهللا في سره    . داسة وفداء قربى يسوع، أنت أعلنت لي أن الصليب هو حكمة اهللا و          

 ).8: 2 وك1(رب المجد وا  لما صلبواعرف

 ر س ر، يدعى حقارة هذا األمر، وهكذا فإن      وعـندما يجـز اإلنسـان عن إدراك عظمة أمر من األم           

ألن اإلنسان  .  إال إذا أعلنها الروح القدس له      -التجسد والفداء أسرار إلهية عالية ال يقدر اإلنسان على إدراكها         

  ا  عندما يدرك أمر   واإلنسان ظن أنه يستطيع أن يفهم اهللا        -راعبعقله يكون سيد هذا االخت    ا  أو فلسفة أو اختراع 

 .إلنسان جهالة أمام اهللاوبذلك يكون سيدا له ولم يعلم أن حكمة ا بعقله

 يا  تهذيأنت   ": بصوت عظيم  الوالي فيلكس   لهعندما تكلم الرسول بولس عن آالم المسيح وقيامه قال          

ماذا " عنه   وانيون في أثينا فقال   ونا أما الفالسفة الي   0)23: 26أع  " (الكتب الكثيرة تحولك إلى الهذيان      : بـولس 

 ).18: 17أع " (يريد هذا المهذار أن يقول

ـ فـي   و ح بين المسيح وكل    واضهو الفرق ال   سيظل الصليب جهالة، سيظل الصليب    : رننا العشرين ق

العـالم وفلسـفاته ودياناته، ستظل عقيدة التثليث والتجسد والصلب والقيامة جهالة لآلخرين وسيجز عن إقناع                

 .إنسان ملحد ال يؤمن بهذا اإليمان، وسيتهمون بالجهل

متفتح الذهن،    أنه غير  ؤه بالحق في حياته وعمله يتهمه زمال      الذي يتمسك  وفـوق ذلـك فالمسـيحي     

واإلنسان . طواألخـت المسـيحية فـي لبسها وسلوكها يتهمونها بالرجعية، والمسيحي المتسامح يتهمونه بالعب             

ته ق يصرف و  والذيه بالهروب،   ون يترك العالم ليعبد اهللا في ديره يتهم       والذي،  واقعيالمؤمن يتهمونه بأنه غير     

 .اإلتالفلماذا هذا : المسيح يقولون له ه في خدمةومال

سأحمله وأشهد  . مو يجب أن تبدأ بحمل الصليب كل ي       مسيحيتي أن   علمتنيمن البداءة   : ربـى يسوع  

 .جهالةفالصليب .  به أني  جاهلسينعتوننيم كل ما غ ريونانية العالملك ضد 

 بدل أن يجعل األخالق والنشاط      اأخالقيو ا اجتماعي الً يفرض عليها إنجي   اليومفالعالم  : أمـا الكنيسـة   

. Secularism )العلمانية (خ كثير من الكنائس ووقعت في ف      انزلقتلقد  .  ثمـرة للحياة الروحية    االجتماعـي 

اعة من  جم أباحت   الماضي في العام    -كنائس الغرب تقيم الجامعات والمستشفيات ولكنها ال تتحدث عن التوبة         

 حتى للرهبان   قص وغيرها أباح الر   واجات الجنسية خارج الز   قأباحت العال  -الكنيسـة اللثـرية فـي أمريكا      

 ...الراهباتو

    وعدم  ى التطور ووراء كنائس الغرب بدع     أن ترمى كنيستنا صليبها وتسير     اربى يسوع ال تسمح أبد

 .ة العالمأخر عن مسيرالت

 .ةد الكثيرين جهالربى يسوع أنت تعلم أن كنيستنا متهمة بالتأخر والجهل ألن الصليب عن... 
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 الصليب قوة -اثالثً

 

 :وهزيمةا  الصليب في طبيعته قوة، ليس ضعفً-1

 فض أراد أن يسمع كلمة من يسوع، ولكن يسوع ر         - ممثل الكنيسة المختلطة بالعالم    -أراد هيرودس 

 ألن  سأل بيالطس يسوع عن الحق فلم يجب      . بقـوة ألنـه ال شركة بين الحق القوى والثعلب الماكر المخادع           

 .د أعطيت من فوقق إن لم تكن دده بيالطس بالصليب قال له يسوع ليس لك سلطان علىفه -الحق واضح

ريسيتهم وريائهم ولكنه شبههم بالقبور     فتمنـى الفريسـيون ورؤسـاء الكهنة أن يجاملهم يسوع في            

 .ة كل نتانةوءالمبيضة وهى من داخل ممل

 .ئدهماعلى قداسة بيته وقلب مو ارغدهم ولكنه ة وال يطروقبل  منهم رش تمنى الصيارفة لو

ة ولم يتنازل   وعـندئذ تكتل عليهم العالم في صوره المختلفة وهددوه بالصلب، لكنه حمل الصليب بق             

كان الصليب شهادة على انتصار مبادئه       ،اكان الصليب شهادة على فشلهم جميع     . عـن مـبدأ واحد من مبادئه      

 .ة المسيحوكان الصليب شهادة على ق لعالم،ا كان الصليب شهادة على ضعف عليهم،

الصليب، فليس الصليب مجرد لون      هو تهمو أقوياء ، والشاهد على ق     ونواإن أبناء يسوع ينبغي أن يك     

 لأللم من أجل الوقوف ضد العالم، ولم يكن الصليب في حياة            احتمال ا الجميل ولكنه أيض   الروحيمـن التأمل    

16مت  ... " (ا كثير يتألمينبغي البن اإلنسان أن     " من خدمته عندما قال        ءا جز الرب نتيجة ألعماله ولكنه كان    

 :21.( 

بقوة   مهزوم ولكن منتصر   بأنني عندما أكون في شدة في العالم، أن ال أحس           علمني: يسـوع إلهـي   

 .صليبك

 : وأعمقهاب الصليب في طبيعته أقوى درجات الح-2

اهية فليس في   ربال مقابل، الصليب هزيمة للك      للبذل حب للمنتهى، حب  . ..حب لصالبيه، حب للخطاة   

 .الصليب ذرة واحدة منها

 :  الصليب في طبيعته أقوى درجات الغلبة على الشيطان والموت والجحيم والعالم-3

 عندما يضع الكاهن أو األسقف الصليب على إنسان به روح نجس،            بعيني رأيت   ...سـحق الشيطان  

ية، لخطت سببه ا  وما أرهبك أيها الصليب، ألن الم     .  من الصليب  ا خوفً رأيـته وسـمعته يصرخ بشدة ويخرج      

ا، وضعت جسد ميت    بنعندما أرادت الملكة هيالنة أن تتحقق من صليب ر        . يئة بالجسد لخطوالرب يسوع دان ا   

. ام في الحال  ق، ولكن بمجرد أن لمس النعش الصليب الثالث         شيء فلم يحدث    والثانيعلـى الصـليب األول      

 .قت أنه صليب الربعندئذ تحق

 في السجن   التياح  رو إذ نزل الرب إليه من قبل  الصليب وكرز لأل          -يمجحالصـليب غلـبة على ال     

ر خ الصليب غلبة على العالم، غلب به الرب فولد في مزود لكي ال يفت           0)18: 3بط  1(ورد المسبيين   ) يمجحال(

 فبارك العمل وأذل كبرياء األغنياء      -ار نجا أحـد بمكـان ميالده، وهرب وعاش على عطايا المحسنين وعمل          
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 الجسد  واين هم للمسيح قد صلب    الذ"مة حمل الصليب حتى وقع تحت ثقله وبالصليب وهب لنا الطهارة            خدوفي ال 

 ).24: 5غل " ( والشهواتءامع األهو

 من طياشة األعمال الهيولية     عقلي وأنقذ   حياتي قوة صليبك في     ألكتشف عيني عن   اكشفربى يسوع   

 من الحقل،   ا آتي ايروانيق سيار أحكامك السمائية، وأعطني  أن ال أشتكى من أتعاب خدمتك بل أجعل نف             إلى تذك 

 -الزجاجي الصليب أمام البحر     وةالبين بق غ ويكون لي نصيب مع ال     ّيأعطنـي  يارب أن أحيا ال أنا بل أنت ف          

 .اسمه وصورته وسمته وعدد وحش على الاالبغ

 ترنيمة موسى عبد اهللا والخروف      -لروحانية ألرنم بها ترنيمة الصليب    ربى يسوع أعطني  قيثارتك ا     

 أحمل صليب   اجعلني.  ذاقت شركة آالم الرب على الصليب      التي مريم   العـذراء وبشـفاعة   ) 4 -1: 1رؤه  (

 . وقوة اهللا لي آمين... وجهالة ل...عثرة ل

 :عو يسبرباطات الر

 ).2 :27مت " ( به ودفعوه إلى بيالطسوا ومضهفأوثقو" 

ه ووه ثم يربط  الرومان ليوثق  ود أمام الجن  اإن رب المجـد يسوع رضى أن يربط ليجلد، فرقف صامتً          

 لم تكن   اإذً. ليألنه صنع هذا محبة     ... ي تربط يسوع إال خطيت    وجودليس هناك قوة في ال    .  ليجلدوه ودعلى عم 

 .يهذه الرباطات إال رباطات خطيت

  بالخطية؟تربطنيوكيف 

 أنا ويحي...  فإياه أفعلها أبغضمل  بلست أفعل ما أريده"س الرسول عن نفسه يقـول معلمـنا بـول     

لل في إرادتك،   بش كنت تحسين    نفسيكم مرة يا    ). 24: 7رو  " (وت من جسد هذا الم    ينقذني من   الشقياإلنسان  

. امةرباطات الكر . ..ت الجسد ا شهو - محبة المال  -بة العالم محرباطات  : وتحسين أنك مربوطة برباطات قوية    

ك تفعلين ال ما تريدينه بل ما يريده         نما تتصرفين تصرفات حمقاء وأنت ال تدرين، أ       ا   كثير نفسيك يا   نحتـى أ  

 .الذي ربطك

من خطية تعترف بها مرات عديدة وترجع تسقط فيها بسرعة، هذا      ا  كثير ربمـا يا أخي الشاب تشكو     

ليس هناك  : يقول لنا   من أجلك وأجلى وهو    اتعال اآلن لتنظر المصلوب مربوطً    . معنى رباطات الخطية   هـو 

ـ   ألنكم في أثناء الخطية تكون ... اآلن بال حركةوني لكم تأمل  ومحبتي إال خطيتكم    تربطنيوة فـي الوجـود      ق

الذي  تهوا أنه نظير العالم بشه    ... عليه ربطوني  الذي    الصخري ودتأملت العم . إرادتكـم مشـلولة بال حركة     

أن   بها، إنها حبال من الكتان ال تقدر ربطوني التيالشيطان تأملت الحبال    يـربطكم علـيه رئـيس هذا العالم         

 .ربطتني التي ولكن حبال خطاياكم هي ...تقيدني

إن ثمن  . " بال رباط  اتصيروا أنتم أحرار   أنا الذي ربطت ألجلكم لكي    "ننا  آذات يسوع يرن في     وإن ص 

 ).36: 8يو " (اون أحرارونرركم االبن فبالحقيقة تكإن ح"لت لكم قتذكروا أني  ...  أن أربط ألجلكمهيحريتكم 

فتدرب على التأمل المستمر في المسيح المربوط       ...  الشاب إن كنت تطلب الحرية من الخطية       عزيـزي  

 .ألجلك
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أني  سوف ال    ...  من طريق الضاللة   أعتقاني تحت قدميك يا يسوع ألقبلهما ألنهما        انحنىوفي الختام   

 ).45: 7لو (فعلت المرأة الخاطئة أكف عن تقبيل قدميك كما 

 . الحرية لي وهبتالتيسوف أقبل  كل يوم رباطاتك المقدسة ألنها هي 

 

 عوجلدات الرب يس
 

      وفي  -الروماني جلدة حسب القانون     39طهم  ا في جلده بأسو   ابعد أن ربط الجند يسوع، تعاونوا جميع 

 في جسم الرب الرقيق ال تحسب من عدد         اميقً ع ا ال تترك جرح   التي القساة إن الجلدة     ودعـرف هـؤالء الجن    

 . إنها جراحات متداخلة ودماء سائلة...لداتلج ظهر الرب يسوع بعد اأحبائييا ا تأملو. الجلدات

يربط الً  فمث. بعد أن يربط اإلنسان يقم بجلده      فعدو الخير .  أنك سبب هذه الجلدات    نفسي يـا    تأكـدي 

وأفكار شريرة،  . جلدات نظرات شريرة  . ..جلدات قاسية بال رحمة   ة رديئة وبعد ذلك ينهال عليه ب      والشاب بشه 

 .أعمال شريرةووصور خليعة، وكلمات بذيئة 

               ية أكثر للخطية   ود عميقة وعب  اإن كـل جلـدة مـن هـذه الجلـدات تترك في نفس اإلنسان جروح

مة، ثم ينهال عليه     آخر بمحبة المديح والكرا    اويربط إنسانً . وهذه الجروح العميقة يصعب شفاؤها    . ..وعاخضو

 وهذه كلها جلدات قاسية تترك    ... بجلـدات محـبة الذات وعدم االحتمال واالنتقام واالهتمام بالمظهر والرياء          

وهكذا. .. عميقة في النفساجروح. 

.  لكم ومحبتي إال خطاياكم    تجلدنيأن   د تقدر وجو في ال  وة ليس هناك ق   أحبائييسـوع يقـول لـنا يا        

: النبيشعياء  إعنى   كذلك قال ) 24: 2بط  1" ( بجلدته شفيتم  الذي":  قال عنى  وتذكـروا أن القـديس بطـرس      

 ).5: 52ش إ ("وبجراحاته شفينا"

، ا إذً...في جلدنا لنسقط في الخطية  الجند الرومان في جلد الرب يسوع هي قسوة الشيطانقسـوة إن  

ربما هناك خطية صنعتها من     . ..حات الخطية العميقة في النفس    ا تشفينا من جر   التيلدات الرب هي وحدها     فج

 . شفاء إال بالتأمل في جلدات الرب الشافيةهف وليس لنز بعيدة ولكن جرحها مازال ينسني

 .د من أجلكوتأمل باستمرار في المسيح المجل...  الشاب يا من تطلب الشفاء من جراحاتكعزيزي 

ا ناتج عن جراحات الرب     ديمة إنما هذ  ق أن كل مرة تشفين فيها من جراحات         ي تذكر نفسـي وأنـت يـا      

 تحت أقدام صليبك ال أكف عن تقبيلهما، وأتأمل جراحاتك، فاكتشف           أنحنيلذلك يارب   . وجلداته من أجلك  

 . ..فأشكرك وأحبك.  فأبكى عليها وأنال منك الشفاءيفيها خطيت

جلدة  39رة نظير   م 41 "كيرياليسون يارب ارحما  "إن كنيسـتنا الحبيـبة تعلمـنا في كل صالة أن نقول              

ـ وإك وز ا إلهي عندئذ أنال الشفاء من كن      ي ةدسق جلداتك الم  ما دائ ذهنيلكي   تثبت في      . ةوك والحرب شيل ال ل

 .راحاتكج

 )1: 19يو " (فحينئذ أخذ بيالطس يسوع وجلده"
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 روهــفع

 "ا رداء قرمزي  ه عليه كل الكتيبة فعروه وألبسو     وا يسوع إلى دار الوالية وجمع     الواليفأخـذ عسكر    " 

 ).28، 27: 27 مت(

؟ إن أول مرة يتحدث فيها الكتاب المقدس عن         !وم هي تحت صليبك يارب لنتأمل في عريك       يا ال قفتنو

ل فانفتحت أعينهما وعلما    فأك معها   اأخذ من ثمرها وأكلت وأعطت رجلها أيض      ت"كوين  لتالعرى كان في سفر ا    

 .)7: 3تك " (آزرمخاطا أوراق تين وصنعا ألنفسها فأنهما عريانان 

فالحية أبعدت آدم عن نعمة اهللا فأحس بعريه، .  من النعمة وليمة من اللباساالعـرى هـنا كان عري     ف

وتركوه ... وعروه) الشياطين( عليه اللصوص    قعوهذا ما فعله الشيطان باإلنسان النازل من أورشليم  الذي و          

 ).30: 10لو("  الصالح السامريمثل " وميت حيبين 

 .ضعواريان من ثوب التفاإلنسان المتكبر هو ع

 . هو عريان من ثوب الطهارةالشهوانيواإلنسان 

 .عريان من ثوب المحبة  هووداإلنسان الغضوب والحقو

 .عريان من ثوب نعمة اهللا واإلنسان المتكل على ذاته هو

  هل أحسست بعريك؟ بفقرك؟ ببؤسك؟نفسييا 

 أنك عريانة   نفسي تحسين يا    الكن أ لو. خإل. ..وظبة على طقوس عبادتك     وا شـكل ومظهر وم    آلـك 

 .ومكشوفة أمام اهللا

الذي تعرى وخلع ثيابه    -الثانيآدم   ، أرسل ابنه  امـن أجـل هذا لما رأى الرب أن آدم مازال عريانً           

 من  ا عريانً ووجدني مثلى وجاء    ا تعرى عن مجده ليصير إنسانً     -)7: 2في   ("رة عبد وأخلـى ذاتـه وأخذ ص     "

 من االتكال   عريانًا ووجدني.  بمحبته لصالبيه  فكساني من المحبة    ا عريانً يووجدنضعه،  وا بت فكسانيضع  االتو

.  بطاعة اآلب حتى الموت    فكساني من طاعة اهللا     ا عريانً ووجدني.  بإتمـام مشـيئة اآلب     فكسـاني   علـى اهللا  

 وشروري وحقدي كبريائيحمل  .  بقداسته إذ لم يفعل خطية واحدة      فكساني مـن الطهارة     ا عـريانً  ووجدنـي 

 .الذي لنا فتعرى وأعطانا  الذي له فكسانا أخذ. ب نعمتهو بثوكساني وعصياني تيونجاسا

 :عروك ليهينوك

كل خطية نصنعها   . ، وأنت أتيت في شبه جسد الخطية لتدين الخطية في الجسد          وإهانةفالخطيئة عار   

ويعريك وكل  يهينك   في الخطية فهو  ) أعضاء المسيح (عريك كل شاب يستخدم أعضاءه      وتيارب بجسدنا تهينك    

 ".هي تهينك وتعريك) "15: 6كو 1) (جسم المسيح(وأرجلها  شابة تعرى ذراعيها

الذين بدون إدراك يجرون وراء العالم   الشبان والشاباتأخوتيياربـى يسوع المسيح أطلب من أجل      

 .وبذلك يهينوك و يعروك) جسدك أنت(فيعرون أجسامهم 

 :وعروك ليجدوك

 وعمله يس فحالد اهللا يعريهم أوالً من كل نعمة وسالم، وهذا ما حدث لنا             إن الشيطان قبل  أن يجلد أو      

 .تعرى، وربط، وجلد: عنا
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 من ويعريني.  بالسقوط في شهواتهيجلدني بمحبة العالم ثم     يربطني من محبتك ثم     يعرينيفالشـيطان   

 بجلدات  يجلدني  من المحبة ثم   ويعريني بحب الظهور والسيطرة     يجلدني بالكبرياء ثم    يربطنيضـع ثـم     واالت

 .من أجلى أنا يا يسوع تعريت ثم ربطت ثم جلدت. اإلساءة لآلخرين

 كيف غطى آدم عريه؟

  أن تتعرى من النعمة يدفعك كبرياؤك        بعد نفسيوهذه هي طريقتك يا     . من ورق التين  ا  صنع له آزار

على المظاهر دون   يدفعك الشيطان لالعتماد    . تـك وعدم الرجوع للتوبة واالعتراف     اإلـى االعـتماد علـى ذ      

 .ح الروانسحاق

استر القلب العريان     لكي  وانسحاق م وأصلى بدون توبة   و وأص سيأقف للصالة أمام اآلخرين وأمام نف     

 . ألستر القلب العريان من المحبة والعريان من الطهارةاأخدم كثير. من نعمة اإلتضاع

ت هللا يقول   و ص نفسي يا   معي اس -  الرب تخترقان أستار الظالم    عيني ألست تعلمين أن     نفسيآه يـا    

 والبائس وفقير وأعمى    الشقيولست تعلم أنك      إلى شيء  بي وال حاجة    استغنيتد  قألنك تقول أنا غنى و    "لـك   

 ). 18، 17: 3رؤ  " (... عريتك خزيتلبس فال يظهر  بيضاء لكياثياب... أشير عليك أن تشترى منى. يانروع

 ا لست بعريان، وعندما تأملتك على الصليب عريانً        وظننت أني    ادوعمخياربـى يسـوع لقـد كنت        

، أحسست أنك من أجلى     )الرب يسوع وا  ألبس (اجلـت وأسرعت إليك ألشترى منك ثياب      بغربتـي فخ  شـعرت   

 ...رييع تعريت لتستر

عندما و   ه نفسييشبع   إن أقوى منظر  . أشـكرك يـا إلهي وأسجد تحت أقدام صليبك العارية وأقبلها          

 ...ب نعمتك ومحبتك وطهارتكو من ثفسي نفتكتسيصليب ألجلى  الى علاأراك عريانً

ا الرب  والبس" ألنك سترتنا،    ...لأكرر كل يوم مع الكنيسة أشكرك على كل حا         ياربـى يسـوع أني    

" اك بز وتوكس. .. عليك وسترت عورتك   ذيليفبسطت  ". "..ووجدتك عريانة وعارية   فمـررت بك  "،  "يسـوع   

 )10-8:16حز (

 .يسوع ب لتكن لك رائحة يسوع وأعمال وروح الرنفسيا ي سيألب

 من اإلنسان العتيق الفاسد بحسب   صي يسوع قبل أن تتخل    تلبسي ال تقـدرين أن      نفسـي كـنك يـا     لو

 ).10: 3 كو ؛23: 4أف (رة خالقة والذي يتجدد حسب ص  الجديداإلنسان تلبسي لكيما ...ت الغروراشهو

 ...ر والطهارة والحب والحياةوالنع فيك ي   يش الرب في نوره وطهارته ونقاوته ومحبته لكألبسي

 ). !!10 :6أف (مكايد إبليس ن تثبتي ضد  أتقدري سالم اهللا الكامل لكي   نفسي يا ألبسي

 ).14: 3كو (هي رباط الكمال  التي المحبة نفسي يا ألبسيوعلى جميع هذه 

 

 كيف ألبس الرب يسوع؟

 فأحزن وأخلع اإلنسان    ي خطايا ا من أجلى والبس   اأقـف أمـام الصـليب فأرى يسوع عريانً         : أوالً 

 .العتيق
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 أن  علمتني ...دية أللبس الرب يسوع   معمو إياه الكنيسة الحبيبة قبل أن أنزل لل       يهذا ما علمتن  : اثانـيً 

ية البد أن يكون فيه ود أخلع أعمال الظلمة، إن النزول في مياه المعم    أي. ..أجحـد الشـيطان وكـل أعمالـه       

 أن  سي يا نف  يية ألبس الرب يسوع، لذلك احذر     ودبعد ذلك بالمعم  ... مـن قدمه إلى رأسه     ااإلنسـان عـريانً   

ثوب جميل أجمل ما يكون الثوب إنه الرب يسوع         . ية أنه ثوب أبيض   ود في المعم  آخذتيه الثوب  الذي     تلطخي

 .ذاته

 العاريل جسدك   ّب العرس وليس عليك ثوب العرس ياربى يسوع أق        تدخلي أن   نفسـي  يـا    يأحـذر 

أشكرك يارب  ... أشكرك. ..أشكرك. .. و بذاتك يارب   ... بهذا الثوب  سترتنيدميك العاريتين من أجل أنك      قو

 أكرر هذه   - بذاتك سترتني...  بثيابك سترتني ...علـى كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال ألنك سترتنا            

 .الصالة كل يوم

 ع ماذا أتعلم من عريك على الصليب؟واربى يسي

فيوم .  من أجلى  اوصرت إنسانً )  تعريت أي(لقد أخليت ذاتك    . التخليحرر حتى من    ارب الت يلـم   تعأ

 تخلى عن محبة اللباس، محبة الكرامة،       نفسييا  . الخرق  ولم يكن هناك غير    ...ا إلهي ولدت في مذود    يولدت  

 ...محبة الذات، محبة العالم

، في  يما يقول الناس عن   في الشهادة، في الدرجة، في    ... جـول بفكرك كل ليلة؟    ي فـيما    نفسـي يـا   

 . بسرعةنفسيتخلى يا ... المظهر

ا على  لههذه هي الصالة المسيحي أقو    ". فعروه "نوميمى وقبل     وإن أجمـل صالة أقولها في نهاية ي       

 . بذاتكوني سأراك تكسألني ا فتضبط فكرى وعندما أقولها ال أبقى عريانًفراشي

 ؟يسوع العريان كيف أتقدم وأكسو

 ).36: 25مت " (فكسوتموني اكنت عريانً"حد الفقراء باسم المسيح أسمع الصوت  عندما أكسو أ-1

ن كنت يا   إ لكي تبقى ثيابه عليه و     نفسي منها يا    يلمسيح فأحذر ل ية إن كانـت الخطـية هي تعر       -2

 . عليه تستري بالتربة لكينفسي إليه يا فأسرعي الًفع تسببت في عريه  قدنفسي

 عرى  ياللت للكنيسة فأنت بذلك تسترين عريه وبا      خاطئب إنسان    في جذ  نفسي عـندما تسعين يا      -3

 إن ليسوع أبناء كثيرين في حالة عرى ليس من اللباس ولكن من النعمة بسبب الخطية ويسوع يعيش           -يسـوع 

 وتساعديهم على خلع اإلنسان العتيق ولبس الرب        تسرعي أن   نفسي عليك يا    األـيس واجـب   ... فـي عـريهم   

 . ...يسوع

كيف  وعلمتني ينوت أتقدم إليك يا يسوع المصلوب وأقبل  قدميك العاريتين، ألن بعريك كس            ...اأخير 

 . أكسو اآلخرين

 ...أشكرك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال ألنك سترتنا وأعنتنا
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 وك كللوهشبال
 

 ).29: 27مت " ( على رأسههك ووضعوومن شالً له إكلي وضفروا"

عنة بسبب خطية   للوالشوك هو رمز ا   . أمام يسوع المصلوب المكلل بالشوك     أحبائيوقفتـنا الـيوم يا      

أما شوكة  "وفي هذا يقول الرسول     ). 18: 3تك  " (تنبت لك ا  وحسكًا  وشوكً... ة األرض بسببك  ونملع"اإلنسان  

 والشوك أنتج . اية تسببت في اللعنة، واللعنة، أثمرت شوكً      لخطوهكذا فا ). 56: 15 كو 1" ( الخطية فهيالموت  

ـ  ية، وحمل من أجلى إكليل اللعنة      لخط من شوكة ا   لينقذنيع وحمل شوكة الموت في جبينه       ويس وجاء... اتًوم

راكمت على  وتد جمعت في هذا اإلكليل      قوكأن خطايا ولعنات البشر كلها      ). 13: 3ل  غ" (إذ صار لعنة ألجلنا   "

 .كرم ما في جسدك على رأسكرأسك الطاهرة في شكل أشواك، وهكذا وضع الناس خطاياهم بأيديهم على أ

جانب هذا العار والذل    ف،  ومجدي خالصي ألن فيه    - إكليل العار والسخرية والموت    -ما أجمل إكليلك  

 .الداميأرى هالة من نور تحيط برأسك 

، فلوال اإلكليل لبقيت    ومجدي خالصي، وأرى في رأسك الطاهرة      وعاري خطايايأرى فـي اإلكليل     

حياتيفي ، وبقى الشوك اللعنة على. 

 اآلن؟ي أين هي خطيت

 والرد على هذا السؤال واضح، ؟ما احتملت من األلم رث فـي جبيـنك، ولماذا أحتمل جبينك أك        إنهـا 

ـ  فجبينـي   أن جبينك القدس احتمل شدة      سيدياآلن علمت يا    . أفكاري يقترف الشر    سميأكثر مكان في ج   و   ه

 . الفكريةيرة خطاياثاأللم بسبب ك

ربى يسوع دعن اآلن    ... ومخلصي حبيبيتها األفكار الشريرة ألنك تغزين جبين       أنـي  بالحق أكرهك أي      

 فتجرحني بأشواكها   رجلية تصطدم   ون األرض الملع  -كل يوم أسير على هذه األرض     . يأحدثك عن أشواك  

وشوك .  وأدمهاها ي وشوك األماكن الشريرة جرح رج     طهارتيلقـد مزق شوك النجاسة ثوب       . وتدمينـي 

 وأفقد بصيرتها   عينيوشوك المناظر جرح    .  أدمى يدي وجعلها عاجزة عن فعل الخير       األعمـال الـرديئة   

وشوكة شهوة  . درتها على سماع صوت اهللا    ق وأضاع   أذني البذيئة ثقب طبلة     األغانيوشـوك   . الـروحية 

وشوكة الشهوة أفسدت   . تواضعيوشوكة حب الظهور جرحت     .  وأعجزته عن التسبيح   فمياألكل جرحت   

 .جسدي

ليس فيه صحة بل ضربة طرية لم تعصر ولم تعصب ولم تلين            . الجسم كله سقيم  "خ إليك   إلـى أصر  

 ".بالزيت

 ؟وكيف ذلك.  من هذه األشواكيربى يسوع نجن

 أكشف لك كل    الًفأسجد متذل . ككوام صليبك أتأمل إكليل ش    قد تحت أ  جلستي وفي   -يوميفـي نهاية    

 لتضعها  جسدي برقة من    هارى يدك اللطيفة تسحب   أ...  وكلما أكشف لك عن شوكة مريرة      ي وجراحات يأشـواك 

 ثم تكومها وتصنع منه إكليل      وجسدي وفكري ويدي عقليدس مكان على رأسك تسحب األشواك من        قعلـى أ  

 . كليل لعنة وإكليل دنس وشر، ثم تضعه على رأسكإعار و
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عندئذ . وجهك األلم والدماء تسيل من      ىأحس فيها بالبرء والسالم والشفاء وأر     . ومـا أرهبها لحظة   

  حياتي  وتغمر ر فأفرح وأشك  خالصي رأعرف س ... كليل شوكك وإ وأقبل جبينك    جد وفرح وأس  موعأصرخ بد 

 . نشوة من الفرح ال ينطق بها

 انتظارمع أن يسوع هو في      ة   بالشوك ومجروح  متألمة أية ليلة وأنت     تنامي الشقية ال    نفسيلـه يـا     

 كل  فيأعاهدك أني     : إلهي يسوع . هو يحمل أعتابك و يريحك    ... وقفتك أمام إكليل الشوك ليرفع عنك آالمك      

 .ياكو وأشجراحاتي وأكشف لك نفسيف أمام اإلكليل وأحاسب قليلة أ

بعرق جبينك تأكل خبزك" : يعرق ألنك قلتي يا إلهي، طول اليوم جبيناأيض". 

 وليس  ام ونزف د   جبينك رقعبعرق الجبين من أجل هذا يا إلهي         بعـد الخطـية أصـبح أكل الخبز       

 بدية إن عرق الجبين هو    األاة الجسدية ودم جبينك هو وسيلة الحياة        حيوسيلة ال  ين هو لجبإن عرق ا  . قًاعر

 .  الخالصبثمرة الح ثمرة الخطية، ودم جبينك هو

 بعد أن   ا مقدس اه أصبح عرقً  نالم أل س ولكن برضى و   اليومي عمليوأتعب في   رق  سأع: ربـى يسوع  

حتى ) ا صباح 9الساعة  (رقب قطرات الدم من ساعة وضع اإلكليل على رأسك          سـال الـدم من جبينك، وسأت      

سأرقب آالمك في هذه الساعات نظير تعب البشرية وألمها         )...  بعد الظهر  3الساعة  (حتى الموت   ... الـنهاية 

 .ا، وأنت يا إلهي تعرق معها وينزف جبينك دما ظهر3 -9في ساعات العمل، وتعرق من 

 .أتعابي في كل حياتينك شريك  يا إلهي ألأشكرك

 :كللوك بالشوك ألنك ملك

أنت ملك الملوك، ملك    ...  طبيعتك سرا عن   ولقد زاد جمالك عندما وضعوا اإلكليل على رأسك فكشف        

 :اآلالم، مالك القلوب

 .الرب ملك على خشبة... إكليل ملك

 .تمجد ابن اإلنسان عندما حمل خطايانا... إكليل مجد

 . ليس هناك إكليلألمن بدو... إكليل آالم

 . جبينهفيألنه كسر شوكة الموت عندما وضعها . إكليل انتصار

 . لكل شهيدلإليمان ابح رئيسصألنه أ... إكليل الشهداء

 .ألنه حمل العار ليعطينا الكرامة... إكليل كرامة

 ربى يسوع كيف أشاركك في هذا اإلكليل؟

 وأنا ال   إكليليإنها  ...  عندي  شيء نألشواك هي أثم   أيـتها النفس البشرية أن هذه ا       أعلمـي  : أوالً 

. ضهافا أو ير  ه إلى إنسان يزدرى ب    إكليليى أن أعطى جواهر     ش أخ ألني عليها،   نه أحبه وأستأم  للذيدمها إال   قأ

أعطيت شوكة في   : "أوالً    كما صنع بولس   ترفضي أو   ي ال تتذمر  واالضطهادفعـندما أرسل لك اآلالم والعار       

 ".يفارقنيلى اهللا ثالث مرات أن  تضرعت إ...الجسد

أسر بالضعفات " قال  بفرح عنديأغلى ما   ولكن عندما عرف بولس أن هذه هدية ثمينة منى له وهى          

 كو  2" ( أنا قوى  ئذحين  والضيقات ألجل المسيح ألنه حينما أنا ضعيف       واالضطهاداتوالشـتائم والضرورات    

12 :15.( 
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 .ية والتطهيرطريقة للتنق  أن األلم هونفسي يا أعلمي 

رو  (" معه الم معه فسنتمجد أيض   تأإن كنا ن  "أنه  ا   أن األلم هو طريق المجد، وال تنسى أبد        نفسي يا   أعلمـي  

8 :17.( 

 الشوكة المقدمة من يسوع فأنت بال       نفسي، وإن رفضت يا     )الصليب(وك  شال ملكية مع يسوع إال بال     

لك مع يسوع اشتهى الشوك معه مشتهين البقدر ما ت: نفسي يا  اسمعيشـك تنحـرفين عـن طريق خالصك،         

 ". في أشواككاذكرني "قولي" كوت في ملكاذكرني"وبقدر ما تقولين 

، لغيري ما لم تعطه أعطيتني عليها وأشكرك ألنك    ااكك وأكون أمينً  ولذلك يارب أعطني  أن أقبل  أش       

طوبى " ألجلك  أن أحب التعيير   فأعطني  ... يارب أن اكليلك إكليل ألم، وعار، وسخرية      ا   أذكر دائم  واجعلنـي 

 ".من أجلى... إذا عيروكم... لكم

 أن يسوع احتمل أشواك الغير، فإن كنت شجاعة وشاركت اآلخرين في     نفسـي  يـا    أعلمـي : اثانـيً 

أعطني  يارب أن أشارك المجربين في توبتهم، وأشارك المجربين في تجاربهم،            . نفسيأشـواكهم فطوباك يا     

 .اء، والحزانىوأشارك المهانين، والفقر

 .إن إكليل شوكك ياربى يعنى أن أحمل عار وآالم اآلخرين

 .، وآتى إليك لكي أحمل معك أشواك آالمك، آمينخطايايآتى إليك لتحمل عنى أشواك : ربى يسوع

 : إكليل الملكاأخيًر

 يا إلهي   اأشكرك جد ... ا ملكً وتجعلني اإلكليل   وتلبسني ا جد ا جد تجملنيربـى أنا أعلم أنك تريد أن        

16حز  " ( فصلحت لمملكة  ا جد اجد... ل على رأسك وجملت   ا جم جووضعت تا "،  سالحبيب وأقبل إكليلك المقد   

 ).5: 8مز " (بالمجد والكرامة كللته وعلى أعمال يديك أقمته"وعن اإلنسان قلت ). 13: 

يا  اوأخير). 45 مز ("ى بالذهب شقامت الملكة عن يمين الملك بثوب مو      "أما عن النفس البشرية فقلت      

 ).10: 15 رؤ) " (األرض الجديدة( فسنملك على األرض نة وكهاألنك جعلتنا ملوكً"إلهي سنشكرك إلى األبد 

 أكاليل غير "، كان يوم عمادك عندما صلى الكاهن على األكاليل وقال           نفسيإن أول إكلـيل أخذتيه يا       

وحكمة  ضيلة وبر فتكون لهم أكاليل مجد وكرامة و     مضمحلة تلبسها لعبيدك الذين اتحدوا بالعماد المقدس، لكي         

 ... ".وفهم قلب

 من  إكليالًضع على عبدك    " بالعماد قال      اابنًا و  على الطفل  الذي صار مسيحي      اإلكليلوعندما وضع   

اآلب يبارك، االبن يكلل، والروح القدس يقدس،       ... لوب وال مقاوم، إكليل ثبات    غ إكليل مجد غير م    -السـماء 

 ". للروح القدسهيكالً رأسك أيها الطفل  الذي صرت لىضة وحجر كريم عفوإكليل ذهب 

 ضد الخطية، جاهدت     للمجاهدين وأكاليلوأكاليل أخرى أعطيت للذين يسيرون في طريق االستشهاد،         

 ).7:4 تى 2 (" إكليل البريد وضع لق اوأخير... ، حفظت اإليمانالسعيالجهاد الحسن، أكملت 
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الخطية حتى الموت هي بحق في طريقها لنوال إكليل االستشهاد، كل نفس            إن كـل نفس تجاهد ضد       

ضيلة تصل في الجهاد فيها حتى      فإن كل   .  تنال إكليل الطهارة   الشهوانيتحـافظ على طهارتها في هذا الجيل        

 .الموت تصبح لنا بمثابة استشهاد

. شهيدا 39 على رأس    إكليالً 39 بسبسطية عندما رأى الحارس      ا للشهداء، وتذكر األربعين شهيد    وأكالـيل  

 في الهواء عندئذ اندفع الحارس      ا معلقً اإلكليلاحبه هرب من االستشهاد بينما ظل       فص األربعين   اإلكليلأما  

 .واعترف باإليمان ونال اإلكليل

أحدهما إكليل  . ر مالك ومعه إكليالن   التي ظه لمة  تأة القديسة الم  قصوأمامـنا   ... وإكلـيل احـتمال اآلالم     

األرض واآلخر هناك في السماء فأيهما       لها اختاري واحد هنا على        إكليل المجد، وقال   والثانياأللم  أشواك  

    دام صليبك وأقبل أشواكك كما أقبل  إكليلك، قف هذه الليلة تحت أ    قع أ و يا إلهي يس   اتخـتارين اآلن؟ أخيـر

 .آمين
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 لوه  الصليبموح
 

قبل  ذلك بزمن    .  يرى التالميذ الصليب بعيونهم     وقبل  أن   - حمل الصليب  -قبل  هذا الحادث العظيم    

 ).23: 9لو (" ويتبعني فلينكر نفسه ويحمل صليبه كل يوم ورائي يإن أراد أحد أن يأت(بعيد قال  يسوع للجميع 

 :إنها دعوة لحمل الصليب

 ."إن أراد أحد... "دعوة بكامل الحرية 

 ".تبعنيوي ورائي يإن أراد أحد أن يأت... "وهى شرط لتبعية يسوع 

 ".يحمل صليبه كل يوم"ة كل يوم ووهى دع 

 ".فلينكر نفسه" الذات بإنكاروهى دعوة مشروطة  

 وقبل  أن أحمله     صليبي أن أحمل    أمرتني بل بالعمل،    الم بالك تعلمنيلم  : عو يس وحبيبيربـى وإلهي    

 .حملت أنت صليبك

حسب نفسك خلسة أن تكون     اهللا لم ت   الذي كنت في صورة   "وأنت يا إلهي    ...  الذات بإنكـار  أمرتنـي 

 وجدت في الهيئة كإنسان وضعت      وإذ.  في شبه الناس   اد صائر برة ع و ص  آخذًا  لكنك أخليت نفسك   الً هللا معـاد 

 ).7-1:2في " (نفسك وأطعت حتى الموت مرت الصليب

م أن تصير مثل اهللا، وأعجب من إنكارك        د مثل أبيها آ   ا تريد دائم  التي ذاتيأني  أعجب من     : إلهـي 

 في المذود   ا لألرجل وفقير   وغاسالً ا خادم أي -ادب يعنى ع  ا، وعبد ا عبد اوإنسانً... إنسانًا عندما صرت    لـذاتك 

ـ  بحمل   كالعـبد وتصـدر إليك األوامر من بيالطس ورؤساء الكهنة كعبد وتقيد بالسالسل كعبد وتؤمر           اومهانً

 . الصليب كعبد

 .ا مطيعا عندما أراك عبدذاتيكر  الصليب أن أنالً حامأراكأعطني  كل مرة أن : ياربى

 . إلهي أعنى- للغير في شخصكا أن أكون عبدتريدنيال ) ذاتي (عدوتيإن : إلهي

 .إلى حمل الصليب والموت... ؟ مدى كان أخالؤك لذاتكأيلى وإ: إلهي

لذلك قلت "... ولى سلطان أن أضعها ولى سلطان أن آخذها      "وكـان حمـل الصليب بكامل حريتك فقلت          

 :لي

 ...إن أردت

 ...تتبعنيإن أردت أن 

اإن أردت أن تكون مسيحي... 

اإن أردت أن تكون قديس... 

اإن أردت أن تكون شهيد... 

اإن أردت أن تكون خادما حقيقي... 
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 أن آكل معكم هذا     اشتهيتشهوة   " لي .لقد كان الصليب شهوة لك من أجل حبك       : يـا إلهـي يسـوع     

 ".أنا خروف الفصح وأصير أن أذبح اشتهيتشهوة ... الفصح

 . لكومحبتي. حريتيأعطني  أن أعشق صليبك وأحمله بكل : ربى يسوع

لبك منذ األزل قبل أن تحمله على       قدعوة كل يوم، والصليب يا إلهي كان في          وحمـل الصـليب هو    

رع ما تقابله في الشا   و  ه... إن حمل الصليب عملية يومية    . ظهرك، ألن الصليب يعنى حبك وتضحيتك وبذلك      

ألهواء اكل إصرار لصلب    و  طية في الشارع وفي كل مكان، ه      خمـن معاكسـات هـو كـل صراع ضد ال          

 . وهبت لنا بالمعموديةالتيكل إصرار للتمسك بالحرية  والشهوات هو

    كل يرم، كما حملت صليبك     ...  أنا صليبي... صليبي معنى قولك لي أن أحمل       اإلهـي عـرفت جيد

، صليبك  ا إذ هما واحد   - فشلت في مقاومتها   التي يخطيت وصليبك هو . يةلخط ضد ا   جهادي  هو صليبي. أنـت 

 .ألنك أنت رئيس اإليمان ومكمله... لصليبيهو مكمل 

 التيبة المقدسة   خشاسجد لك وأقبل  هذه ال     ... صليبيأني  أعشق صليبك ألنه كمال       ... حبيبييسوع  

 .حملتها عنى

الً  أراك حامألني وثانيا، صليبيب ألنه كمال  للصليالً هو أن أراك حام  عينيإن أجمـل منظر يشبع      

 .ح أنك محب البشر الصالاعند ذلك أتأكد تمام...  ألنك حمل اهللا حامل خطية العالميخطيت

 :إنها دعوة لحمل النير

ألنه  نير) 30،  29: 11مت  " ( خفيف وحملي هين   يألن نير ...  عليكم، تعلموا منى   ياحملـوا نير  " 

 .صليب

الذي ال   إن الثور . نير المسيح خفيف   أما. ثقيل ية، فالنير ق ليدير السا  ركتف الثو يوضع على    والنيـر 

والعكس  ولكنه يرضى حمل النير    الثور ثمنه رخيص في السوق ألن له منظر       يكـون فـي رقبـته آثار نير       

 .صحيح

 .إنه نير الوصية. أمرتنيكما  تك وظهرك وأنا أريد أن أحمل النيروقبلقد حملت النير على : ربى

 ).6لو (احبوا أعدائكم  

 ).10 مر(واتبعنى  اترك كل شيء 

أن يكون لي   حتى نفسه فال يقدروأخواتهمرأته و أوالده   وا وال يبغض أباه وأمه      ى إل يإن كـان أحـد يأت      

 ).14لو (تلميذًا 

 ...هللامحبة العالم عداوة  

ا صعبة من بعيد ولكن     في المسيحية إنه   ربى يسوع، إن وصيتك صعبة إنها نير، إنها صليب هذا سر          

اعندما أبدالنيرمعي من بعيد سأجد يسوع هو حمل اهللا الحامل ألني ا هينًا بإيمان وحب في تنفيذها أجدها نير . 

 .معيهذا معنى حملك الصليب : يا إلهي

 .معنى ذلك أن طريق التقابل معك هو حمل الصليب، حمل النير: ربى يسوع
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 .عوتقابل مع يس وال- لحمل  الصليبالعمليالطريق 

 . أن أنفذ وصية يسوع مهما كانت ثقيلة حتى إلى حمل الصليب-1

 . هو حمل الصليبحريتيية من أجل الحفاظ على لخط إن كل جهاد ضد ا-2

ألعرفه وشركة  "وفرح ورضى هو حمل للصليب       ألم بشكر   إن كـل رضـى وتسليم بمرض أو        -3

 ).علي الصليب(ه وت بمامتشبه... آالمه

 .معك ملية للقاءهذه طرق ع

إنسان يدخل ليحمل   : القيرواني سمعان   ءع وهى لقا  و وهناك صنف رابع هو أروع مقابلة مع يس        -4

كالهما تسببا  ؟   وخطية أخي  يما الفرق بين خطيت   . للصليبالً  حلـيب إنسان آخر ما أعذبه لقاء مع يسوع حام         

الذي تشرف  القيرواني  ين سمعان   ونتكسعيت لحمل أتعاب أخيك فإنك س       لو نفسييا  ا  إذً. لك في حمل الصليب   

 الوجود له القدرة على حمل صليب يسوع        فيجد إنسان   وه في حمل الصليب ال ي     تببركة مقابلة يسوع ومشارك   

 .ايروانيق ا سمعانًيجعلني بأن  الذي يشرفنيولكن يسوع وحده هو

م و كما أص  سأصوم من أجلهم  . خطيتي وأصلى عنهم كما أصلى ألجل       أخوتيسأحمل خطايا   : إلهـي 

 . عنهمبنفسي وأبعادهم عنها بأن أحملها افتقادهملى عسأعمل ... نفسيمن أجل 

 .ا قيروانيا أن أكون سمعانًأهلني: حبيبييسوع 

 

 لوا الصليبمون حسالقدي

 .إنه عالمة ابن اإلنسان وعالمة أبناء اهللا

 ...هو وسيلة التحرر من الذات وصلبها 

  وأرسانيوس مقاريوس ا واسأل

 ...سيلة صلب الشهواتو هو 

 .اسألوا بوتامينا العفيفة ومريم المصرية

 ...من محبة العالم والمال إنه وسيلة للتحرر 

 يوس وباخوميوسوناسألوا أنط

 ...إنه وسيلة المشاركة في آالم اآلخرين 

 .اسألوا األنبا بيشوى واألنبا بمويه

 إنه وسيلة الجهاد في الكرازة والتعب في رد الضالين 

 . الرسل القديسين وبولس ومارمرقساسألوا 

 .إنه وسيلة الجهاد والمحافظة على اإليمان 

 . أثناسيوس وكيرلس والشهداءاسألوا
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 ...إنه وسيلة الحب للمسيح 

 . والشهداءالبراري النساك وسكان اسألوا

ديس واحد بال صليب وكما قال       قيوجد  ال  ر اآلن كل قديس حمل صليبه وتبعك و       وأني  أتص  : إلهـي 

 ). نفس بال صليب كعروس بال عريس( يسوع المصلوب كتاب

 اليومية  حياتيإن كل تذمر في     .  كل يوم  صليبي وأحمل   ذاتي أن أتبعك إن لم أنكر       يمكننيال  : إلهـي 

 .نفسيض للصليب وبعدى عن خالص فيعنى ر

 . يكمل في صليبك فأعنىالذي  صليبي الً القديسين حامآبائيسأسير مع : واآلن ياربى

 ؟ الصليبكيف تحمل

ائلين لماذا هذا األلم أو     ق يتذمرون   اضـون السير مع يسوع حاملين الصليب ودائم       ف ير نيـرو ث ك -1

 . بالعالم دون صليبوقتيع تمتم هل نوذاك؟ إنهم يريدون أن يك

 . لمشيئة اهللاضطراريخضوع ك صنف ثان يعشقون الصليب ويعانقونه كأمر واقع و-2

 .وعيسالء أحباء ؤه، هوننق صنف ثالث يعشقون الصليب ويعا-3

هذا هو إحساس أحباء .  األلم محبة فيه   تشاركه ترى ابنها الحبيب في شدة األلم تطلب أن          التيإن األم   

ن يسوع  وإنهم يحب . مهإنهم يشكرون يسوع ألنهم صاروا شركاء آال      . ا قيرواني ايسوع يحبون أن يصلوا سمعانً    

 يأتمنها  التي إال للنفوس    ين يسوع ال يمكن أن يعطى صليبه الغال       إنهم يقولون إ  . ألنه يتذكرهم ببركات الصليب   

 .عليه

ن لم ترسل لي يا     وإأقبل وأحمله بفرح    : لي هو أجمل هدية منك      الغاليإن صـليبك    : إلهـي يسـوع   

ربما صوم، ربما سهر ودراسة، ربما      . ، ربما تدريب على احتمال    داخليسأبحث لي عن صليب     ا   صليب حبيبي

وكما يقول كتاب يسوع المصلوب إن الذين تذمروا على الصليب وجدفوا           .  هذا بسرور  ولكـن كل  ... خدمـة 

إن ). كاللص اليمين (بهم إلى الفردوس     ه بفرح إرفتع  ووالذين قبل ). كاللص الشمال ( بهم الصليب للهاوية     أنحدر

ح لي أن   إلهي ال تسم  وربى  . ع المصلوب و من يس  اقترابهأجمـل فرصة في حياة اللص اليمين كانت لحظات          

وال عن نيرك الهين اللذيذاأبعد عن صليبك أبد . 

 . مدى سأحمل الصليبوأي حد أيإلى 

هؤالء الذين أحبوك، أمك    .  وصلوا إلى الجلجثة   اليلين جد قولكـن   . يـرون سـاروا وراء يسـوع      ثك

تعلم االتكاء على   الذي   حناو فغفرت لها خطاياها الكثيرة، وي     ا أحبت كثير  التيالعزيزة الحبيبة ومريم المجدلية     

 .صدرك الحنون

 .هذه النفوس إلى الجلجثة تصلّ والتيإن الحب كان هو الطاقة الجبارة : ربى يسوع

  للسير تدفعني وطاقة   ا حب قلبيتمأل   معك إلى الجلجثة لكن أن     ول أني  سأسير   قلست أ : ربـى يسوع  

 .معك إلى الجلجثة
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... ة حتى الموت  ي إلى الجهاد ضد الخط    -لذبحمعك إلى ا    الصليب يعنى أن أسير    الًوالسير معك حام  

 .وارحمنيإلهي أعنى . االستشهادإلى 

 :ع يقع تحت ثقل  الصليبويس

ـ إ يوقع حامل الكون بكلمة قدرته، ال       ءشيرهيب يكشف عن ثقل خطية العالم ويؤكد أن ال           ه منظر ن

 . وخطية اآلخريني خطيتوقعه على األرض إالّ يءشي

 بقوة ذلك  الذي حمل عنك،       قومي  سقوطك وحاالً  اذكريالمنظر الرهيب    كل مرة ترين هذا      نفسييا  

 .الصليب  أن يسوع وقع معك تحت نيرتذكريفي كل مرة تسقطين 

 . من عبودية الخطيةوحريتي قيامي= الصليب إن سقوط يسوع تحت نير

 . القيام من الخطية لي وأتلذذ بحمل صليبك  الذي وهبأسمكأشكرك يا إلهي وأمجد 

 :ي تحت أقدام ثقل صليبقعالوأخاف 

كالخياط الماهر  الذي يفصل     .  فوق ما تحتملين   تجربي ألن اهللا ال يدعك      نفسيال تخافـي يا      : أوالً 

 ا صليبلنفسيلذلك يا إلهي الحبيب لن أختار     .  يعطى التجربة بالمقاس   اإلهنا أيض .  على صاحبه  االثوب مضبوطً 

 .ا صليب ليبل أطلب إليك أن تختار

تعمل  إن كل األمور  "معنى قول الرسول    هذا  د واحد هو خالص نفوسنا و     قصإن التجربة لها    : اثانـيً 

خالص نفوسنا  وهو األهم، وهوالروحيير خ الير؟ خأي"...  للخيرامع. 

 -لقد وقع الثالث فتية في آتون النار       انأن ال ننسـى أن يسوع معنا في حمل الصليب بجوار          : اثالـثً 

 العالم  ى إل تفالرب يسوع لم يأ   . ولها إلى برودة   فح  معهم في وسط النار     كان ، ولكن وحمـل الـنار كان ثقيالً     

لقد اجتزنا التجربة وحدنا، :  ولكن البعض يعترض .ع عـنا الصليب لكن ليشترك معنا في حمل الصليب         فليـر 

 .لناس وأنا حامل الصليب بل نظرتم لتعزية اّىضتم النظر إلف عليهم لقد كنت معكم ولكنكم ريردويسوع 

 يا حمل اهللا يا حامل خطية العالم كله        -يا إلهي لمحبتك  ا  شـكر  .      بل  امن أجل هذا لن أختار لي صليب 

 . بل  الذي سأضعه أنا على كتفك-أتركك أنت تختار الصليب الذي ستحمله أنت

 . وأعنىارحمني -إلهي أشكرك
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 وسمروه على الصليب
 

 ).11، 16 :22مز " (عظاميى كل صأح. ورجلي يثقبوا يد" 

 :معنى المسمار: أوالً 

.  لن يمحى من جسدك إلى األبد      اأثر  لقـد أحـدث المسمار في يديك ورجليك الطاهرتين ياربى          -)أ(

 ا سأجد منظر  -!! داخل هذا الجرح   أنحني دعني - بطرس ودخل القبر   انحنى كما   أنحني دعنيربـى يسـرع     

ارهيب... 

أن تسمرك  ة في الوجود تقدر  و أنه ليس هناك ق    اامذ سأتأكد تم  ئ، عند قلبي وشهوات   يسـأجد خطايـا   

 .يعلى الصليب إال خطايا

سـيدة محـبة للمسيح زرتها في منزلها فوجدتها قد رسمت صورة كبيرة لقدم السيد المسيح                  أذكـر 

    خطايايأرى بوضوح    ، عندما سألتها عن معنى هذه الصورة  قالت لكي         اوواضح فيها المسمار والجرح كبير 

 .هذه الجراح سببت التي

إن التأمل في جروح    : خطايايوعندما دق المسمار في الرجل تفجرت ينابيع الدم الالزمة لغسل           ) ب(

عظم مراحمك ومحبتك    هوالثاني  ، واألمر   ياألول عظم خطايا  :  أمرين خطيرين  ألدارك يدفعنـي المسـامير   

  لنا وتد رفعه من    اض الذي كان ضد   ئإذ محا الصك  الذي علينا في الفرا       ... " وقوة الدم في الغفران    -للخطـاة 

14: 2كو " ( إياه بالصليباالوسط مسمر.( 

 ):األجبية(يولية لهطياشة األعمال ا  عقولنا منأنقذبها ت  سمر التيوبالمسامير: اثانًي

. طياشة األعمال الهيولية    القوة لتسمير  أعطيتنيإن المسمار  الذي سمرت به يعنى أنك         : ربى يسوع 

ى أين ل إنفسييا ...  جامحةميولي طائشة ي طائشة، آمالأحالمي طاثشة، أعمالي.  طائشةيأفكارأنـت تعلـم     

 !أنت سائرة؟

 . إليكأخطئ ال ىبك قلبيخوفك في  سمر: إلهي

 .تصنعا الشر  الكي  يديسمر

 . ال تذهبا إلى مكان أنت لست فيهكي  رجليسمر

 .إال فيك  ال يفكركيفكرى  سمر

 . أنت ال تشتهى إالكي  شهوتيسمر

السالح القوى لضبط أهوائك، فعندما تهيج عليك . لقـد أعطـاك قـرة مسمار الصليب       : نفسـي يـا   

إن .  على الصليب  خطاياي المسمار  الذي سمر      وتأملي. ائق بسيطة ق تحت الصليب لمدة د    أركعي. ضـعفاتك 

 الطرق على   همليتية وال   و ق كوني نفسيتحتاج للطرق بالمطرقة بقوة على المسمار لذلك يا          عملـية التسمير  

 . مسامير الرب يسوع حتى تثبت أفكارك فيك وحتى تنضبط أهوائكفيبالصالة وبالتأمل  المسمار
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  يثبتها النجار الماهر في محلها بالمسامير      التي كقطعة األثاث المفككة     - مفككة نفسيإن  : ربى يسوع 

 . قوية وسليمة حتى تصير

إنها محتاجة  ...  مهلهلة وحياتي مشتت،   وفكريخلة،   مخل نفسي أيها النجار الماهر، إن      -ياربى يسوع 

التائبين قوية، كما صنعت في حياة القديسين المسمارك المقدس لتثبيتها وتخلق منها نفس ... 

 :من أجل ذلك يا إلهي

 :ذاتيسمر ) أ(

وأنت يا  .  على الصليب  اثبت تمام   استمر في عمله حتى تأكد أن جسد الرب        الرومانـي  الجـندي إن  

هذه الذات المتمردة هي العدو اللدود،      . لخلة مضطربة مادامت ذاتك لم تثبت على الصليب       ي مخ ستظل نفسـي 

 طردت نبوخذ نصر    التي حتى طرد من الجنة، الذات المتكبرة         جعلت آدم يحسب ذاته مثل اهللا      التيهي الذات   

 ...لمراكزالذات المحبة للمديح، والمحبة للسيطرة المحبة للظهور والمحبة ل. من إنسانيته

... " مع المسيح سمرت   -مع المسيح صلبت  " معك على الصليب لكي أقول       ذاتيسمر  : ربـى يسوع  

 ...محبة السيطرة محبة المديح، سمر محبة الظهور، سمر  سمر األنا سمركرامتيسمر 

 :إرادتيسمر ) ب(

ي يقيدك بال إلنسان الذلإن المسـمار في جسدك يعنى الالحركة، يعنى أنك أسلمت ذاتك          : إلهـي يسـوع    

، إن لم   ليس ألحد سلطان على   ". .." بل إرادتك  إرادتيأيها اآلب لتكن ال     "حركة على الصليب، وقلبك يقول      

 ).11: 19يو  ("د أعطى من فوققيكن 

وأثق أن ليس ألحد      للخير اتعمل مع   في إرادتك وأؤمن أن كل األمور      إرادتيأريد أن تذوب    : ربى يسوع  

.  محصاة أمامكرأسيأعطني  أن أؤمن بعمق أن شعور . د أعطى من فوق إن لـم يكن ق  سـلطان علـىّ   

والتسليم " تكئلتكن مشي ... أبانا  الذي في السموات    " وأقول كل يوم     إرادتيأعطنـي  أن أخضع إلرادتك ال        

 أكثر من    له سلطان علىّ   ليس أن المرض    ا المرض بدون تذمر، متأكد    -إلرادة اهللا يعنـى احـتمال األلـم       

 . ستظل قوية وحية بالمسيحروحي ولكن -ي ويدي رجلتسمير

 :ورجلي يديمن تسمير   أكثرس لك سلطان علىليأيها العالم كله، اعلم أنه  

 :ليالعالم  سمر) ج(

أمات العالم  . ليفالصليب قد صلب العالم     ). 14: 6غل   ("د صلب العالم لي وأنا للعالم     ق بـه    الـذي "

رئيس هذا العالم آت وليس     "د سمرته لي يا إلهي، إذ قلت عنه         ق أنت    لعالم الشرير الذي يسبى كثيرين،     ...لـي 

امت الحروب وأسقطت   ق أثارت األخ ضد أخيه وأ     التي العالممحبة  ". ثقوا أنا قد غلبت العالم     ""...شيء ّيلـه ف  

... اءيوس، ال بالمال وال بسيرة النس     ونهذا العالم بكل سلطانه لم يستطع أن يغرى أنط        ... األقـوياء في الخطية   

 ضد اوأنا أيض "الًرد عليه قائف"يا أثناسيوس . العالم كله ضدك"ا له ولـبه أثناسيوس، عندما قال    غهـذا العـالم     

 ".العالم

 .عندما خلعا التيجان وألقوها عن الرؤوس. أوالد الملوك مكسيوس ودوماديوس هذا العالم الذي غلبه
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على قمة هذا العالم عندما صرت ال       مي  قدوضعت  "هـذا العـالم  الذي غلبه أغسطينوس عندما قال           

 ".ا وال أخاف شيًئشيًئا أشتهي

 غلب  بالذي إيماننا   فهي نتنا نح غلبأما  ) 33: 16 وي(د غلب العالم لي     قع  و أن يس  ثقي: نفسـي يـا   

 ).4: 5يو 1(العالم 

أنا و لي   لمد صلب العا  ق به   الذي" أذوق طعم هذه اآلية      دعنييا من سمرت العالم لي      : ربـى يسـوع   

 ). 14: 6غل " (للعالم

إلهـي يـا من فعلت في حياة القديسين عبر األجيال، سمر العالم اآلن في أعين شبابنا وبناتنا، سمر                   

 .سمر كل إغراءته أمام الكنيسة... موضات اللبس أمام بناتنا، سمر محبة المال وشهوات العالم أمام  أوالدنا

 : فيكمر حياتيس) د(

ركة سريعة الجوالن في كل االتجاهات المضادة وليس هناك من          إن الـنفس البشـرية سـريعة الح       

 أني  غير هائم     ادائم ربى يسوع أني  أشكو    .  سمرت بها على الصليب    التيمحبتك   يضـبطها فيك إال مسامير    

 . األولى لك فال أجدهامحبتي ثم أبحث عن - محبة العالمتسبينيأحبك  أحيانًا ثم . في حبك

.قلبي في ا كل مرة أتأمل في مساميرك أجد حبك مسمر-!لبيقا في تًمتى يصبح حبك ثاب  

ال يحب إال  الذي سمر        لكي قلبيفي   حبك إلهي سمر .  متى أحبك إلى المنتهى    - إلى المنتهى  أحببتني

 يسوع المسيح دون أن يسفك دمه كله        سيدي أحب   أننيال أعتقد   (.  المنتهى ىألجله، ويحب كل الذين أحببتهم إل     

 ).ألجلى

 .سناطيوغأ

 ال أرتفع   كي ي فيك، سمرن  آمالي فيك،   نظري فيك، سمر    إيماني فيك، سمر     حبي سمر: ربـى يسوع  

 .قلبيمن فرط الكبرياء، سمر وداعتك واتضاعك في 

 ".بت السندان تحت المطرقةثثبت حياتنا فيك كما ي"إلهي يسوع 

 )سناطيوس إلى بوليكاريوغمن أ(
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 عو بيسألتقيأين 
 

 بيسوع؟ ألست تعلمين أن المسمار قد حدد مكان يسوع على         ألتقييـن    لمـاذا تسـألين أ     نفسـي يـا   

 !! إلى الصليبأي...  إلى المكان المسمر عليه يسوعتتحركي والطريق الوحيد للقاء يسوع هو أن -الصليب

على ) رتكد بكل ق  - بقلبك - بفكرك -بكل مالك ( معه   ترتفعي تبقى في ديمومة معه، عليك أن        ولكـي 

 أنك لن تتشرفي    فثقي على البقاء حاملة الصليب،      تتدربي إن لم    نفسيلذلك يا   . معه ذاتك   تسـمري الصـليب   

 .ئم معهابالوجود الد

نار الحب اإللهي فيك و يرفعك إلى       يشعل  ألم أو مرض أو ضيق بشكر      أيإن احتمالك   : نفسـي يـا   

لقائك بيسوع مهما    أن هروبك من التجارب واأللم والضيق، يعنى عدم          نفسي يا   وتأكدي. شركة أمجاد الصليب  

 .ى الصليبلع لن يصل إلى يسوع المسمر  لم يذق طعم المساميرفالذي -كان منهج عبادتك الروحية

 أي أنه عندما تقدم الطبيب لعمل جراحة في ظفر إصبعه لم يبد             - معاصر ا لراهب ختباراأذكر  : مثال

 ىدرة لكي يرتفع بقلبه وفكره إلسأله الطبيب عن السر أعلمه أنه وجدها فرصة نا  إحسـاس بـاأللم، وعـندما     

 عنه ودخل في شركة     فعد ر قوإذ به يحس أن األلم      ... المسـمار فـي يد الرب يسوع ويدخل في شركة آالمه          

 . على الصليبمحبة اهللا

 

 بعد القيامة آثار المسمار

ما  تو ه التالميذ ففرحوا ومألهم السالم، رآ     ه رآ -أثر لن يمحى إلى األبد في جسد المخلص        للمسـامير 

 .فآمن، نراه اآلن باإليمان، وسنراه في األبدية بالعيان فندرك أعماق حب اهللا

20يو   ("ففرح التالميذ إذ رأوا الرب     ولما قال  هذا أراهم يديه وجنبه      " أثر المسامير مصدر فرح      -1

 :20.( 

 .لنزول الدم والغفران أثر المسامير شهادة أبدية على محبة الرب لنا، وعالمة أبدية

 .ألجل معاصيها المسامير مصدر فرح للنفوس التائبة الراجية يسوع المجروحأثر 

 .لمة شريكة آالم الرب يسوعتأأثر المسامير مصدر فرح وعزاء للنفوس المجروحة والحزينة والم

 . فيهاا الصليب حبىعل أثر المسامير مصدر فرح للنفوس الهائمة في حب يسوع  الذي سمر

 .وة للنفوس المجاهدة في صلب الذات وتسمير الشهواتقر المسامير مصدر فرح وثأ

عندما تضعف نفوسنا أمام أحداث هذا العالم، أمام بطش شره          :  لمرض الشك  جعال  أثر المسامير  -2

وال ... يديهات إصبعك إلى هنا وابصر      "يظهر لنا يسوع ويقول      يرخوى ال قوعندما نشك في    ... وانتشـاره 

 .)27: 20يو" (نًامن بل مؤمؤم تكن غير

وة قشهادة على     يدك مكان المسمار   ضعيدرة النصرة على الخطية،     ق في    يا نفسي  عـندما تشـكى   و

 .القيامة
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 في  مخًاف يسوع شا  يق - وحمايتهم ضد الشر   أبنائهاوعـندما تشـكى فـي قدرة الكنيسة على رعاية           

 .مؤمنة بل مؤمنه  غيرتكونيالوسط ويقول لك، هات إصبعك وال 

 

 ذراء األم العبفي قل ارسمالم

 الجنديات  قإن كل طرقة من طر    ! مدرك أيتها األ  قمن ذاق ألم المسمار     : أيـتها القديسـة العـذراء     

 . في قلبكتدوي ت على المسمار كانالروماني

ك الذي أنت صابر عليه     وت النظر إلى صلب   عند فتلتهب   أحشائيالعـالم كله يفرح لقبوله الخالص أما        "

 ). قطع الساعة التاسعة-جبيةاأل" (يإله ويمن أجل الكل يا ابن
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 هطعنو

 ).14:19يو " (ت خرج دم وماءقطعن جنبه بحربة وللو واحد من العسكر"

 ).10: 12زك " (فينظرون إلى  الذي طعنوه"

 ).7: 1رؤ " (وستنظره كل عين والذين طعنوه"

 هذا صلى   لهك، من أجل  إ أخبرينا عن مقدار األلم الذي تسببت ني خطايانا البنك و          -أيـتها العـذراء   

 . ابنك الحبيب آمينمعنا، اشفعي فينا أما

، تعاظمت شراسة اإلنسان فطعن جسدك الميت بالحربة، فإن كانت          صيلمخبعد أن أسلمت الروح يا      

 رثلكن بالحق معناها أمامك أك    .  مثل المسمار ألنك كنت قد أسلمت الروح       ا لم تؤلمك جسدي   مخلصيالحربة يا   

 . في االستهتار بكانها كانت إمعانًأل... بشاعة من آالم المسمار

 ترمز إلى االستهتار في     نفسيوالحربة يا   . يةلخطترمز لتكرار ا    إن الحربة بعد المسمار    نفسـي يـا   

يق وهذا  ق ولكن مرات أخرى أصنع الخطية بالمباالة وبدون تد        - الخطية فيطـية، ف أحيانًا أسقط      خصـنع ال  

يق هو درس أتعلمه اليوم كلما أنظر إليك وأنت مطعون          قلذلك فالتد .  ذكريات الطعنة  سـيدي يعـيد لـك يـا       

 كثيرين  نفسيولكن المستهترين يا    .  الذي طعنك واحد   فالجندي) 7: 1 رؤ" (وستنظره كل عين والذين طعنوه    "

 ".والذين طعنوه"لذلك قال  

 ؟ردك على هذه الطعنة وما هو: ربى يسوع

من الماء والدم، وهكذا غلبت اإلنسان  الذي        ابلته بانفجار ينبوع    قعـندما مـد اإلنسـان يده ليطعنك         

  فقابلت شر  ي وغلبت خطيت  ، ماء ودم  بوعضت عليه ين  فعندما قلت أنا عطشان إذ أ     . حـرمك مـن نقطـة ماء      

 :لك المجد يا إلهي، هذا الينبوع من الماء إنما فاض ألجلى... يىمح ودم ىحتالطعنة المميتة بينبوع ماء 

 :إثميمن ا يًرث كتغسلنيلكي ) أ(

إن خطية الطعنة قد قوبلت     .  قد اكتسبت قدرتها على التطهير من مياه جنبك اإللهي         معموديتيإن مياه   

نين معه  ومدف" بالمعمودية   آثامي فالماء مع الدم غلب الخطية، كما دفنت         -بينـبوع ماء طاهر من جنبك اإللهي      

 من اد نزل عليه رذاذًقن يكون البد وأ...  الذي طعنك بالحربة  الجـندي إن لنجيـنوس    ). 6رو  " (بالمعمـودية 

ـ   اوأعطيكم قلب ... طهرون من كل نجاساتكم   فت اطاهر وأرش عليكم ماء  "من خطيته وآمن      حبك فتطهر  بوعين

 ).26، 25: 36حز " (جديدا

وف تحت تيار ينبوع هذه المياه      ق اليوم تحت أقدام صليبك إنما هي بقصد الو        وقفتيإن  : ربـى يسرع  

 .من الثلج  فأبيض أكثر انضح على- فأطهريخطيت منا ثير كأغسلنيالمطهرة وأقول 

 : التوبةعوم دعينيع فاض ليفجر في ووهذا الينب) ب(

وفي نفس الوقت   .  لحبك ي وخيانتي  واستهتار ي أرى جسامة خطيت   -فـي وقوفـي أمام جنبك اإللهي      

يرة كما  ث ك موعيع د أعطني يارب يناب  "ل  قوعندئذ أخرج إليك وأ   .  خيانة في  لكلأرى ينـبوع حـبك الغالـب        

 كن بل على أنفس   ال تبكين على   "قائالً حامل الصليب    نتوأسمع صوتك لي وأ   "... أعطـيت المـرأة الخاطـئة     
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أبكى على  .  ينبوع دموع فأبكى   وعيني ماء   سي رأ يتفيال. وأنت يارب بذاتك بكيت على أورشليم     " وأوالدكـن 

 كمياه  اسكبي "قائالً بي يأمرني إن أرميا الن  ... فأطهردية ثانية   معموعندئذ تصبح دموع التوبة     ) أورشليم (نفسي

 حبك  وعوأنا أؤمن أن ينب   ...  النهر لها القدرة على تفتيت صخور الجرانيت       مياهإن  ). 19: 2مـرا   " (نفسـك 

تت دموع المرأة الخاطئة كل آثار ماضيها       ف كما   قلبيية في   لخطا ادرة على تفتيت صخور   قاإللهي يفيض بقوة    

 .أعطني  يا يسوع ...طهر قلبهاتف

 ينبوع  يارب أفض في  ... ؟الروحيالجفاف  هذا   ما   - كالصخر وقلبي - أني  أتأملك مصلوبا   : ربى يسوع  

 .محبتي وضعف فتوريع يفتت ودم

 . لمحبتك ما هذا الجمود-أني  أصنع الخطية باستهتار وأطعنك 

 كالصخر ال يفيض    قلبيذا   ومع ه  -م اآلخرين وأعلأقـرأ كتابك المقدس، وسير قديسيك، واسمع عظاتك،          

وسوع اضرب الصخرة فتفيض دمي بيار... ادموعاع. 

، ا يدين الكبير والصغير وأقف متفرج     دائما  ولساني  عن سقوط شبابك وشاباتك، وحاالت االنحالل      أسـمع  

   ا وليالً قتلي      دموع ف  ع ينبو وعينياء  م سييت وأ لأال  "يم  لشرى أو ل ع اوأنسى أنك وقفت باكينت بأبكي نهار

 ).1: 9أر  ("شعبي

 .ربى يسوع متى أشاركك في البكاء على أورشليم 

 مع الذين   أنوحف أمام صليبك و   قاربى أعطني  أن أ     ي انوأ)... 6: 6مز  ( داود سريره بدموعه     ملقـد عو   

 حياة التوبة   في أمام الصليب فأعطني  يارب لكي أسير         حإن الدموع هي ثمرة النو    ). 7: 1 رؤ(طعـنوك   

 .لخاطئة الحب كالمرأة اقيكداود، وفي طر

 : العرق كالدم-الدم مع الماء) ج (

ـ     الحياة معك يا إلهي، ففي جهادك في جثسيمانى نزل العرق كالدم، وفي طعنتك خرج               و سر هـذا ه

في طريق الصليب يختبر الجهاد واأللم فيمتزج        عندما يذوق اإلنسان دموع التوبة و يسير      . الـدم مـع المـاء     

 العبادة نذكرك يا إلهي في جثسيمانى فنتعلم أن الجهاد          فينخدم في كنيسة المسيح ونجاهد      وعندما  . العرق بالدم 

إن المسئولية الملقاة على عاتقنا نحو الكنيسة المقدسة لهى أكثر من           . "ال يكفـيه الدمـع بـل العرق حتى الدم         

جن ع ي مها وال عرق وال د    ال معنى للحياة الروحية إذا كانت جافة ال دمع في         . الـروح، لهـا مـنا دمنا وحياتنا       

    ا  حياتـنا لتصـبح خبزمحعلى صاج   ا  مشوي         معنا  ابتنا لرب أودع جسده ودمه بين أيدينا ليبقى تجسده حاضر 

 ).عن مجلة النور (" به كل اإلنسانيةفتغتذيله المتأنس إلونبقى نحن حملته مخلصين ل

دم وماء  ا  لماء لكي يصبح تمام   الكرمة با   عصير ج التناول إنها تمز   رمـا أجمـل تقليد كنيستنا في س       

 . خرج من الجنب اإللهيكالذي

 :ء لالرتواءماوفاض هذا ال) د (

فيه ينبوع   ل الماء الذي أعطيه يصير     ب .مـن يشرب من الماء  الذي أعطيه أنا فلن يعطش إلى األبد            "

لقد جربت يا " شط أع الكي من هذا الماء أعطني"له المرأة    قالت).  14: 4يو  ..." (مـاء ينبع إلى حياة أبدية     

، وشهوة لبس، وشهوة مديح، وحب      رة جسد، وشهوة أكل، وحب الظه     وشه( مـع السامرية مياه العالم       نفسـي 
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لكن  الذي عرف طريق جنبك اإللهي المطعون        . ا أبد يروينيأكثـر من خمسة أزواج، كل هذا لم         )... للـذات 

 3سوع أعطني  هذا الماءربى ي... ووضع فمه على هذا الجرح وشرب فال يعطش إلى األبد

إلى ... إلى الجنب المطعون  ... إلى الينبوع ... إلى أين تذهب  ... الرب يسوع يقول من يعطش فليأت     

 !الصليب

 ما هذا   -ال... ال... ال... ؟هل يمكن الوصول إلى هذا الينبوع خارج دائرة الصليب        : ربـى يسـوع   

آمال الروحي مع    السامرية مع يسوع، نريد الفرح        نريد العالم مع ينبوع الصليب، نريد خمسة أزواج        -الخداع

 ...!العالم

إنك عندما تتركين حياة العالم تجدين نفسك       . البد من الترك وبعد ذلك التحرك نحو الصليب       : نفسييا  

ولكن مياه الجنب اإللهي    . ك بالرجعية والتزمت والتهور   نبذفـي الطريق لينبوع الصليب، والعالم سينبذك وسي       

 .وتشغلك عما يقوله الناس... ا جداعك جدالمروية ستشب

 إني" ا عليه وأشرب حب   فميأريد أن أضع    .  من جنب الحبيب المطعون    حقيقيحب  : إنهـا مياه حب   

   ربى يسوع اسكب   ). 6،  5: 2نش  " (أحلفكن يا بنات أورشليم أال تيقظن الحبيب حتى يشاء        ... امريضـة حـب

7لو  (ا  أعطني  كما أعطيت المرأة الخاطئة فأحبت كثير       ) 5 :5 رو( بالروح القدس    قلبي في   -فميمحبتك في   

اك بل أترك كل ما هو عداك ألن محبة العالم عداوة لمحبتك،            وأعطنـي  أن أحـبك فال أحب آخر س         ). 47: 

في القداس، في الصالة، في الصوم، سوف ال ... كاآلن عـرفت الطـريق، طريق جنبك والوقوف أمام صليب      

 .اأشبع حب لكي جنبك اإللهي فمييفارق 

يا يسوع آية من إنجيلك كما   فرحا فأعطنيحياتيإن آية واحدة كفيلة أن تشبع : إنهـا مـياه الـتأمل     

إن الكتب نفسي  يا -ا ونهارسك ليالً و ممزوج بمحبتك فألهج في نام     بوع إلى ين  ّي وحولها ف  -سونيوأعطيت انط 

حدة ولهجت فيها لتحولت إلى روح وحياة،       أخذت كل يوم آية وا     لو. المقـدس ينـبوع فيض من جنب المسيح       

ها ال  قشجرة تعطى ثمرها في حينه وور     .  شجرة مغروسة على مجارى المياه     فتصيري وليالً ا فيها نهار  تلهجي

1مز (اينتثر منها أبد.( 

 أما مياه   -مياه حية ) 38: 7يو  " (حي تجرى من بطنه أنهار ماء       بيمن آمن   "إنها مياه تعزية وحياة     

 ت ألن مياه الروح القدس فاض     وأشبعني اروينيربى يسوع   ... إنها أنهار وليست مياه راكدة    . يـتة العـالم فم  

محبة فرح سالم طول أناة لطف      "مياه الروح القدس    )... 39: 7يو  (عـندما تمجـدت أنـت وطعنت بالحربة         

 يارب أن الروح     أنا أعلم  - أعطني  يا يسوع هذه الثمار الحلوة       .)23،  22: 5غل  " ( إيمان وداعة تعفف   حالص

 ).14:16 وي (ويعطينيالقدس يأخذ مما لك 

            سأضع . حي أنهار ماء    أيها الروح القدس أتضرع إليك أن تأخذ من ينابيع الجنب اإللهي وتفيض في

فرح أنهار سالم    حب أنهار  أنهار: جارية  وأنت يا روح قدس اهللا أفض في أنهار        اإللهي علـى الجنب     فمـي 

 .لن أبارح جنبك اإللهي... أنهار طهارة وتعففأنهار لطف أنهار إيمان 

آخذ، واليوم    صليبك مع المجدلية لكي    م كنت أقف تحت أقدا    ع كل مرة  بى يسو ر: أتضاعإنهـا مياه    

 إلى فوق إلى جنبك اإللهي ألشرب       ترفعنيها ثم   ل لتغس قدمي ألرتفع إلى جنبك اإللهي أنت تنزل إلى         ونـي تدع
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 عندما أجدك تضع شمالك     ا وباألكثر أذوب خشوع   رجلي لتغسل   تنحنيا   عندم الًيارب أني  أذوب خج    ... مـنه 

 .ألرتوي جنبك اإللهي إلى فأصل لترفعني. لترفعني تعانقنيمينك ي ورأسيتحت 

 .والصخرة كانت المسيح... ضرب الصخرة

الصخرة هي المسيح، والضربة كانت الحربة،      ). 41: 105مز  " (ضـرب الصخرة فانفجرت المياه    "

هذا ). روحية(ربون من صخرة    شألنهما كانوا ي  " المياه فشربت منها الكنيسة وسط البرية        فجـرت ان وللحـال 

 التشرب الكنيسة حب  )... 3: 12ش  ا( الخالص   ح من ينابيع  لتشرب الكنيسة بفر  ... سة كلها ي للكن مراب المقد شال

 ا وسالمن تعال اليقو) الكنيسة(الروح والعروس   "بدورها تنادى العطاش    ...  ووداعة ولطفي وطهارة   اوفرح ...

 ).17: 22رؤ  ("تيأومن يعطش فل

 

 والصخرة تابعتهم... شربوا

ال يكفي أن   .  اآلن تتابعني ماء، ولكن الصخرة      لي  أال يكفي أن تضرب لتفجر     حبيبيلـك المجـد يا      

  سائر في    أنت تعلم أني  . لك المجد يا إلهي   ... لك المجد ... لتعطني ورائي وتجرى   تتابعني المياه ولكن    تعطني

 ذلك صرخت من أجلى على الصليب وقلت أنا         لن العطش من أج   م بالماء لئال أموت     تالحقنيالبـرية لـذلك     

 .عطشان

 :أنت عطشان

وفي " بدل الخل  الذي قدمته لك        حياتي وأقدم لك    خيانتيهل أرجع اآلن عن     . توبتيعطشـان إلـى     

أذهب وأحضر لك كل أهل      ان لكي ، وعطش نفسيأنت عطشان إلى    ). 21: 69مز  " (خـالً  وني سـق  شـي عط

 .ربى يسوع أعنى... السامرة

 :أنا عطشان

ول أنا عطشان إلى الحياة     قأن أرويك بأن أ     اليوم وتريدني... أنت قلت أنك عطشان ولم يسمع لك أحد       

 "اليوم تجوع بالعطش العذارى الجميالت والفتيان     "وليس لمياه العالم أنت تبكى يا يسوع ألن          عطشان لك . معك

ـ (  الشبان  وتييا أخ .  مشققة ال تضبط ماء    آبارام  هفرون ألنفس يح الحياة و  بوعويتـركوك أنت ين   ). 13: 8ا  ع

وا في برية العالم من العطش، بدل أن يفتن قلوبكم          وت أيهـا العذارى الجميالت والفتيان بدل أن تم        -والشـابات 

أال من  ...  ويبذل حياته لترتووا   هو ال يخدعكم بل يحبكم    . وا المسيح المطعون  قزخـرفة العـالم الـباطلة صد      

 صاغية لصرخة   آذانصرخة قوية اآلن تهز شباب العالم ليرجعوا للينبوع الصادق من الجنب اإللهي، أال من               

 !!المسيح

 على  ا أسكب مياه  ألني). "17: 22رؤ  " (امـن يعطـش فلـيأت، ومـن يرد فليأخذ ماء حياة مجانً            "

 ).3: 44اش " ( على اليابسةوسيوالًالعطشان 

 نفسييا اهللا إلهي إليك أبكر ألن        "النبي كرجوع األيل إلى مجارى المياه، ولنقل مع         أخوتيلنرجع يا   

 ).1: 63مز " (عطشت إليك

 . ينبوع جنبك اإللهي، آمينفميال يفارق  أعطني  القوة لكي: ربى يسوع
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 مع المسيح صلبت
 

 :مقدمة

هذا هو  ). 23: 9لو  ( "ويتبعنيكل يوم   ه  بنفسه ويحمل صلي    فلينكر إن أراد أحـد أن يأتـي ورائي       "

الحقيقي لكي يضمن سالمة طريقه ودخوله من الباب الضيق، عليه أن            و المسيحي . ع المسيح مشـرط الحياة    

 .دائما المصلوب عليه حيحمل صليبه وينشغل بيسوع المسي

 الذين  أوالدي يا"منفذة كلمات الرسول     والكنيسـة لكـي تعلمـنا االنشغال المستمر بالصليب المقدس         

رتبت لنا الصلوات اليومية في كتاب األجبية حسب        ). 19: 4غل  " (أتمخض بكم إلى أن يتصور المسيح فيهم      

ى ما  ص وهذا أق  منتذكر هذه الصلوات و يتصور المسيح فينا طول اليو         ، لكي  ربنا يسوع المسيح   آالمساعات  

 .مسيح فيهمتتمناه الكنيسة ألوالدها الذين تتمخض بهم إلى أن يتصور ال

 أي هو األساس  الذي يجب أن نقيم عليه كل أعمالنا اليومية، فنحن ال نتصرف في                 أيضاوالصـليب   

نتصرف عكس ما     إال على أساس ما يلزمنا به الصليب المقدس كحاملين له وعندما             مبه طول اليو   موقف نمر 

 .عين للرب يسوعتاب  غيرتاليحاملين له وبال يمليه علينا الصليب فهذا يبين أننا غير

، إذ تدربت عليه    مع صليب المسيح     كامالً اللحياة يومً والكـتاب الموضوع بين يديك يعطيك فرصة        

المسيح صلبت فأحيا ال     مع"إنه سيصبح حياتك كلها حتى أنك ستردد بفرح         ... سيصـبح موضوع شيق ولذيذ    

 ).25: 2غل  ("يأنا بل المسيح يحيا ف

 :القصد من هذا الكتاب

حيث بدأت  ) االسادسة صباح ( ترتيب للحوادث في يوم الجمعة العظيمة من الساعة األولى           هو مجرد 

وترتيب بعض الحوادث محدد   . حيث تم دفن الرب   ) السادسة مساء (محاكمـة الرب، حتى الساعة الثانية عشر        

 يقابلها  اقريبت ا صباح 9 الساعة   فمثالً. بسـاعات معينة في اإلنجيل، أما البعض اآلخر فيقع بين هذه الساعات           

 الوقت  الذي جلد فيه الرب       فهي ا صباح 9 سبقت الساعة    التيوالدقائق  . وضع إكليل الشوك على رأس الرب     

 تقريبا حادثة   أيمن  ز يمكن أن يستنتج     والقارئ،  ا صباح 9 -6فالكـتاب سـيرتب الحوادث من       .  جلـدة  39

 . لتوقيت الساعات بالتقريباوسنترك مكانً

في صليب    للتأمل المستمر  مجاالًويجدر فيها   . عة على اليوم  زسيحي حوادث الرب مو   وبذلك يجد  الم   

 .الرب

الـرب قـادر أن يستخدم هذا الكتاب لنفع كثيرين بشفاعة سيدتنا كلنا الشفيعة األمينة لجنسنا القديسة                 

 .نيمآ.  األنبا شنوده الثالثالطوباوي وصلوات أبينا أم النور العذراءالطاهرة 

 

 ".العشاء األخير"ت عنيا إلى أورشليم  من بي-1

 ".الرب يسوع يصلى والتالميذ نيام" من العشاء إلى بستان جثسيمانى -2
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 . من بستان جثسيمانى إلى قيافا رئيس الكهنة للمحاكمات-3

 . من قيافا إلى بيالطس-4

 . من بيالطس إلى هيرودس-5

 . من هيرودس إلى بيالطس مرة أخرى-6

 .الجلجثة حيث تم الصلب من بيالطس إلى -7

 :ا صباًح9 -6المحاكمات من الساعة 

 .اء الكهنةس المحاكمة الثانية أمام رؤ-1

 . المحاكمة الثالثة أمام بيالطس-2

 . المحاكمة الرابعة أمام هيرودس-3

 . المحاكمة الخامسة أمام بيالطس مرة أخرى-4

 .ا ظهًر12 -9إلى الجلجثة حامل الصليب من الساعة 

 .جلدة 39 -5 

 .تا إكليل الشوك والتعيير-6

 . الرب يقع تحت الصليب-7

 . يحمل الصليبالقيرواني سمعان -8

 . تقابل نظراته مع أمه-9

 . الصلب... ليم أبكين على ذواتكنش يا بنات أور-10

 :3 -12كلمات يسوع المسيح من الساعة 

 ... يا أبتاه أغفر لهم-11

 . الفردوس فيمعي الحق أقول لكم اليوم تكون -12

 ...ة هوذا ابنكامرأ يا -13

 ...تركتني إلهي إلهي لماذا -14

 ... أنا عطشان-15

 ... قد أكمل-16

 ... روحي يا أبتاه في يديك أستوح -17

 . مساء6 -3الحوادث من الساعة 

 . طعنه بالحربة في جنبه-18

 . تفتحت، انشق حجاب الهيكل  القبور-19

 .تزلزل األرض.  تشقق الصخور-20

 . إيمان قائد المئة-21

 .الدفن.  نزول الجسد من على الصليب-22
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 ةمعليلة الج
 

 في  ساهراكون به عليه،    تء مما يش  شييجيب ب ال   قال     تًاقضـى رب المجد يسوع ليلة الجمعة صام       

بطرس تلميذه ولعناته    وبين إنكار . محاكمـات وشـهادات زور واسـتهزاء وبصـق وجلد وضرب وتجديف           

 ).72 -53: 14مر ( الكهنة ثيابه، وحكم الجميع على الرب يسوع أنه مستوجب الموت يسزق رئثم م. وحلفانه

ألن الباطل ال يتم في الظالم ويخاف من          تمت في ظالم الليل،    التيكانت هذه هي المحاكمات األولى      

 .مواجهة نور النهار

ق على هذه المحاكمة    دتصبعـد ذلـك بدأ نهار يوم الجمعة العظيمة يلوح فاجتمع مجمع السنهدريم لل             

 .المزورة
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 )االسادسة صباًح(الساعة األولى من النهار 

 يوم الجمعة العظيمة

 

 ):األولى من النهار( ااًحبالساعة السادسة ص

ة وأصعدوه إلى مجمعهم قائلين إن      الكتبولمـا كـان النهار اجتمعت مشيخة الشعب ورؤساء الكهنة و          

منذ اآلن  . تطلقونني وال   تجيبوننيوان سألت ال    .  قلت لكم ال تصدقون    إن: ال لهم فقكـنت أنت المسيح فقل لنا       

فقالوا . فقال لهم أنتم تقولون أني أنا هو      . فقال الجميع أفأنت ابن اهللا    .  عن يمين قوة اهللا    جالسايكون ابن اإلنسان    

 .اكمة الثانيةالمحكانت هذه هي ). 71 -66: 22لو ( "ما حاجتنا بعد إلى شهادة ألننا نحن سمعنا من فمه"

 ...):حوالي(ا  صباًح6بعد الساعة 

ثم أوثقوه ومضوا به ودفعوه إلى      ... طـردوه من المكان لئال ينجسه ثم استهزأ به الجميع واحتقروه          "

 ).2: 27مت " (الواليبيالطس البنطى 

 أنا المأسور والمربوط     من رباطات الخطية   تحررنيق لكي   وثأن ت ربـى يسـوع من أجلى رضيت        

 . اإلثم وبقيود الغضببوثاقات

 ...أوثقوا يديك

 .ن تنقذنيأوثق يديك وأمنعها عن أا  أنا  الذي دائمسيدييا  

 . مكان يديك الطاهرتينا المملوءة إثمّييا إلهي كان ينبغي أن تكون يد 

 . المقدسة أمامك وأقبل قيودك ووثاقاتكربي يسوع إني أنحني 

 ...):الساعة (صباًحا الساعة السابعة حوالي

قد كانت الشكوى المقدمة ضده أنه يفسد األمة ويمنع أن          ل. قـدم يسع للمحاكمة الثالثة أمام بيالطس      

أنت : " فأجابه وقال  "أنت ملك اليهود؟  ": قائالًفسأله بيالطس   .  إنه هو المسيح الملك    قائالًر  صتعطـى جزية لقي   

 من  اوهو يعلم في كل اليهودية مبتدئً     إنه يهيج الشعب    :  علة ولكنهم قالوا عنه    أيم يجد بيالطس فيه     ل. "تقـول 

 ).6 -1: 23لو ( فأرسله لهيرودس جليليوعلم بيالطس أنه .  إنه فاعل شر-الجليل إلى هنا

من أجلك قد قبلت إلى     " وكأنك تقول    بريء حوكمت محاكمة باطلة، واتهمت وأنت       سيديمن أجلى يا    

 ).7: 69مز  ("ي وجهيوغطى الخز العار

 . الظلم واإلهانة رغم أنك لست ببريئةمليتحت لماذا ال نفسييا  

.  بك وحدك  تمثالًعن الرد، ولكن    ا   عجزً الو ا من الناس  خوفً أن أقبل العار والظلم ليس       أعطنـي ربـى    

قد  إننا من أجلك نمات كل النهار     " أن أقول مع بولس الرسول       إلهي يا   أعطنيوكمـا قـبلت العار ألجلى       

 ). 36: 8رو  ("ححسبنا مثل غنم للذب
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 ...):الساعة (اريًبتق

 ألنه كان يريد من     افلما رأى يسوع فرح جد     وأما هيرودس . "المحاكمة الرابعة كانت أمام هيرودس    

زمـان طـويل أن يراه لسماعه عن أشياء كثيرة وترجى أن يرى آية تصنع منه وسأله بكالم كثير فلم يجبه                     

 ).11 -8: 23مز " ( ورده إلى بيالطساالمع افاحتقره هيرودس مع عسكره واستهزأ به وألبسه لباس... ءشيب

 المحب، يحاكم الرب  الثعلبهيرودس

 ،الطاهر الرب كم يحاالشهوانيهيرودس 

 ،البريءهيرودس القاتل يحاكم الرب 

 ،عهيرودس المتعجرف يحاكم الرب الودي

 . بيسوعتمثلي أمام هيرودس تقفي عندما نفسييا 

 

 ما قبل التاسعة صباحا

 ...):الساعة (اتقريًب

تزداد إنه يفسد الشعب، وأما يسوع فلم       التهم  ، و المحاكمـة الخامسة وكانت أمام بيالطس مرة ثانية       

أنا : "قال بيالطس . ا حسد ههنة أسلمو لكتعس بيالطس من صمته العجيب ألنه يعلم أن رؤساء ا         . بشيءيجـب   

 ).15 -2: 15مر ( باراباس وإطالقهاجت الجموع تطلب صلبه " أؤدبه وأطلقه

 .  ظهريبى سأختار الوداعة والسكوت ولو أحسست بالخنجرر 

 ...):الساعة (اتقريًب

"  في حلم من أجله    كثيرا اليوم   تألمت   ألني إياك وذاك البار  ":  بيالطس إليه تحذره قائلة    امرأةأرسلت  

 ).19: 27مت (

دمه علينا ... ويت أصواتهم اصلبه اصلبهق كثيرة من بيالطس ليطلق لهم يسوع، ولكن      محاوالتثـم   

 ).23 -21: 27مت (أوالدنا  وعلى

 ).24: 27مت  ("دم هذا البار  منبريء إني: "قائالً غسل بيالطس يديه قدام الجميع أخيرا

 ...بصلبه ثم غسل يديه خاف بيالطس على مركزه، فأمر 

أمام  اإلنسان   يبرئإن الشـهادة الحـق ربما تعرض مركز اإلنسان للخطر، وغسل اليدين أمام الناس ال                 

 ...اهللا

 . كبيالطسوني ال تكنفسي اي 

 ...):الساعة (اتقريًب

 ).10: 19يو " ( جلدة39حينئذ أخذ بيالطس يسوع وجلده "

 ).24: 2بط 1" ( بجلدته شفيتمالذي"
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 ).القداس اإللهي ("بذلت ظهرك للسياط" 

 ).128مز  (" الخطاة وأطالوا إثمهمجلدني ظهريعلى "

 . على ظهرك1الرومانياحتملت ياربى من أجلى السوط  

 .، أنا  الذي استحق هذه الجلداتخطايايكل ظهرك أصبح مجموعة من الجروح من أجل  

 . تسببت في جلد يسوعالتيأني أكرهك أيتها الخطية  

 .أني أحبك ياربى ألنك احتملت كل هذا ألجلى 

ألنك ) الحربة+ إكليل الشرك +  جلدة 39" ( مرة 41يارب ارحم   ... كيرياليسون" أقـول لـك مع الكنيسة        

، وها  ت أنت أجرة الخطية   دفع إال إذا  ترحمنيال يمكن أن     - من الخطية وتحملها أنت على ظهرك      ترحمني

 وأراك  يطيتخ أجدك تحمل عنى     "كيرياليسون يارب ارحم  "كال مرة أقول    . أنـت تحمل السياط لتدفع عنى     

ترحمني بسببها وبذلك امجلود. 

 ):...الساعة(ا قبل الساعة التاسعة م

 ).2: 19يو " ( من شوك ووضعوه على رأسه وألبسوه ثوب أرجوانإكليالًضفر العسكر "

 . الخطيةفهيأما شوكة الموت " أين شوكتك يا موت" 

اآلن تأكدت ياربى أن أشواك . ؟ الجواب إنها في رأسك يا يسوع      ي سببتها خطيت  التي شـوكة الموت     أيـن  

 . تغزك في جبينكالتي هي يخطيت

 .حبيبي ومخلصيهك أيتها الخطية ألنك تعذبين أكر أني  بالحق 

 ). خطايا الفكرأي (جبيني؟ ألن أغلب الخطايا تنتج من جبينكولماذا كانت األشواك في  

 وهى غالية   -ومـن ناحـية أخرى يارب إن هذه األشواك هي تاج وإكليل لك وأنت علىعرش الصليب                

 .الثمن عندك

 ألقبلها بفرح ألنك ال تستأمن على       نّيفأع) التجارب(ة  سقدلم ا -.لـذلك أرسلت لي أحد هذه األشواك      

  . لذلك سأقبلها وأشكرك عليها- إال أحباءكوزهذه الكن

                                                 
وكان اإلنسان المحكوم . طع من العظامقفي هذه العقد   من أوتار الثيران وفيه عقد وكان يدخلا مضفورالرومانيكـان السـوط    1

 إذا كانت جلداته ال     فاشالً يعتبر   الروماني الجنديى عمود لكي ال يتحرك وينهال الجند بالضرب بالسوط وكان           عليه بالجلد يربط عل   

 ا في ظهر المجلود   تترك جراح .              الذلك فالجند الرومان تباروا في جرح ظهر الرب وأنا أتصور ظهر الرب بعد الجلد أنه تعرى تمام 

 .الجلجثة الذي حمل الصليب حتى الظهر وهذا هو. ا دموأنه اصبح قطعة من اللحم تنزف... من جلده
 



 41

 الساعة الثالثة من النهار

 )التاسعة صباًحا(

 

 .في هذه الساعة حكم بيالطس على السيد المسيح بالموت

 : وجهت إليه هيالتيواللهم . القداس اإللهي" ملت ظلم األشرارحتا"

 ).65: 26مت  ("خطية آدم"أنه ساوى نفسه باهللا فهو يجدف  : والًأ

 ).35: 18لو " (خطية كل بنى آدم"إنه فاعل شر : ثانًيا

 

 : ظهًرا12 صباًحا و9ما بين الساعة 

 :التعييرات

 ).3: 15 رو ("ىلتعيرات معيريك وقعت ع" 

ن السالم يا ملك اليهود، وبصقوا      ئون به قائلي  زوضـعوا قصبة في يمينه، وكانوا يجثون قدامه ويسته        "

: 27مت  ("أوا به نزعوا عنه الرداء وألبسوه ثيابهزوبعدما استه... علـيه وأخذوا القصبة وضربوه على رأسه     

29- 31.( 

 ).القداس اإللهي ("ألجلى يا سيدي لم ترد وجهك عن خزي البصاق. هما للطمتخديك أهمل"

 :ف أمامك ياربىقأ

 من طياشة األعمال الهيولية والشهوات العالمية       عقلي يارب،   أنقذ:  وأصرخ  على رأسك  في الشوك أتأمل   

 ).صالة األجبية الساعة السادسة(مك السمائية اإلى تذكار أحك

 عيني الشاردة للخطية    - وأرى أني  أنا  الذي أستحق هذه البصقات         - على وجهك  بصقواوأتأمـل كـيف      

 .هي المتسببة في هذا البصاق

 . سماع كلمات الشرن عأذني وأتعهد أن أغلق - من أجلىت التجديفكلما وأتأمل سماعك  

ه من  ر سمعتها من أجلى فأقدس لساني وأكرسه لتسبيحك وشكرك، وأطه         التي النابية في الكلمات وأتأمـل    

 .كل كلمة شريرة

وال أعود أتشدق بما يسمونه الكرامة أمام أية          ألجلى احتملت على وجهك ألرى كم      اللطماتوأتأمـل في     

 .هانةإ

أنك تعريت لتغطيني نعمتك وتزيل      ثم أذكر   اآلن، وتعريني عرت آدم    التي وأذكر الخطية    عـريك أتأمـل    

 .عرييعنى 

 ...كاذبة ومحبة المديح والكرامةلار  من ثوب الغش والرياء والمظاهتعرينيأرجوك يا إلهي أن 
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ال ملكية إلى   كد تماما أنه    فأتأ.  عن يمينك فأراك ملكًا متربعا على عرشك       التـي وأتأمـل فـي القصـبة        

ك وأعطني   ملكوت في   اذكرني يارب   اإذً. ، وبقدر ما أشتهي الملك معك ينبغي أن أشتهي صليبك         بالصـليب 

 .صليبك

  وهو -ه صليب ثقيل  ر منحنيا، وعلى ظه   هرآ...  النبي ه، هكذا رآ  )7: 53اش  " (كشـاه تساق إلى الذبح    " 

إن هذه الساعات   . "ليبلصإلى ا "ه إلى الذبح    ونرين يسوق كشـاة ومن ورائه الجنود الرومان كالجزا       يسـير 

كشاه تساق للذبح ال    " فيها هذا المنظر الرهيب، فأسير وراءك        يذهلنيالـثالثة لهي أرهب ساعات النهار،       

 متاعب الحياة، وصعوبة العمل، ومضايقة الرؤساء،        فيهون على  وآالميوأراك حامالً أتعابي    ". تفـتح فاها  

 .ار والكالم السخيفز الخطية، واستهتار الزمالء ومحبتهم للهوقسوة الجهاد ضد

 ربـى إن هـذه الساعات الثالثة ستكون لي بركة عندما أتأملك حامالً الصليب، وأنت يارب تعلم طبيعة                   

تذمر وأسير خلفك صامتًا     فأعطني  أن أحمل صليبي بغير     ... الوسـط  الـذي أعمل فيه في هذه الساعات         

 .مثلك

 

 )ًرا ظه12-9من (

 ).17، 16: 19يو (من جثسيمانى إلى الجلجثة ... وخرج وهو حامل الصليب... مضوا به ليصلب

 ...)الساعة(تقريًبا 

 لم يجد القلوب المحبة تشفق      -شريةبعن خطايا ال   وقـع على األرض تحت ثقل الصليب  الذي يعبر         

 سمعان  أسمهيق وجدوا إنسانًا    في الطر "وأخيرا  . علـيه، ولكـن وجـد القلـوب القاسية تنزل بالسياط عليه           

 ).20: 15 مر (" راجًعا من حقله فسخروه ليحمل الصليبالقيرواني

، أن أساعد كل وأحد متعب من حمل        القيرواني أعطيتها لسمعان    التيربـى أعطني هذه النعمة والشرف        

 .وبذلك أنال بركة مشاركتك في أتعابك. صليبه

 ا فأعطني  يا إلهي أن أصير سمعانً       -ذ بحمل آالم اآلخرين   إن اإلنسـان عـندما يتشـبه بك يا إلهي يتلذ           

 .اقيروانً

 ...):الساعة(تقريًبا 

لى وجه فانطبعت صورته    عمنديالً ليمسح عرقه ودمه المتساقط      ) فيرونيكا(قـدمت إليه امرأة أسمها      

معههتلما فعلا على المنديل تذكار . 

 .بنوره وع فإن صورة الرب تنطبع عليه فيستنيرهكذا القلب عندما يقدم لآلخرين خدمة من أجل الرب يس 

 ...):الساعة(تقريًبا 

والطريق طويل وشاق ومؤلم، والحزن يمأل قلب ! وقـع علـى األرض مرات أخرى من شدة التعب       

فالتفت إليهم  ... ت بنات أورشليم يبكين عليه    رعندئذ ظه . رب المجد على غالظة القلوب المحيطة به وقساوتها       

 ).31 -27: 23لو (..."  بل ابكين على أنفسكن وعلى  أوالدكنبنات أورشليم ال تبكين علىيا : "يسوع وقال
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 يا إلهي في هذه الساعات من النهار        أنقذني. غيريإدانة   فال أقع في     -ربى أعطني أن أبكى على خطيتي      

 .من خطية اإلدانة

 . يا حبيبي يسوعأن أبكى على خطية أخي مثلما أبكى على خطيتي ألن كالهما جرحاك أعطني 

 

 ...):الساعة( ظهًرا 12ما قبل الساعة 

ع يسوونظرات الرب   ... لبهلص تجرى بسرعة    تاالستعدادا... وصـلوا لموضـع الجلجثة بأورشليم     

 ).27: 14ر م" (أضرب الراعي فتتبدد الرعية... "بوارالجميع تركوه وه... ل حوله فلم يجد أحدا معهتجو

 ).3 :63أش ... (دست المعصرة وحدي 

 . فتفرح نفسي جدا بوجودك معيمعي أتأكد تماما أنك وحديإلهي عندما أدوس المعصرة 

 ...):الساعة(تقريًبا 

اقتسموا ) عروه(ا بمرارة ليشرب، ولما ذاق لم يرد أن يشرب ولما صلبوه             ممزوجً خـالً أعطـوه   "

 ).23: 15 ، مر34: 27مت  ("ابه مقترعين عليهايث

يشعر باأللم، ولكن الرب كان مستعدا لتحمل     رة من أجل تخدير جسده حتى ال      كـان الخل الممزوج بالمرا     

 .رشه للبناآلالم محبة م

 .ثم عروه من ثيابه ليلبسانه ثوب بره 

بس ثياب العبيد   لالرب يسوع أخذ صورة العبد و     ... مع المسيح في آالمه    لنقـبل أن نتعرى من كل شيء       

ولكي ندخل معه إلى . عروه ليرجع إلى مجده ترك العالمندما  وع...  ليرفع خطايانا  دخل إلى العالم  عـندما   

عريانًا خرجت من بطن أمي وعريانًا      "ء خاص بالعالم كقول أيوب      شيالمجـد يجب أن نتعرى ونخلع كل        

 ).21: 1أى  " (أعود هناك

 صليب رب المجد، وفدى البشرية

 ودفع الدين  الذي كان علينا

2 كو   2 ("صليببالمن الوسط مسمرا إياه       لنا وقد رفعه   ا ضد ن كا يالذ...  علينا يإذ محا الصك الذ   "

 :14.( 

 ).26: 9عب  (" نفسهحةبذبي وأبطل الخطية "

 ).16: 22مز (" ورجلي يثقبوا يد... اكتنفتني األشرار من عةجما"

 .الموت حتى ك اإللهي فقط، ولكنه مكانًا للحبلليس الصليب مكانًا لعد

 :فة تأمل في صليبكقو

 ...اك سمرتا على الخشبةقدم 
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 .هناك على الصليب االنتظارأنت في ف من على الصليب، ومهما تأخرت في مقابلتك تنتظرنيأراك 

 .ولن تغلقا ثانية... ذراعاك مبسوطتان 

 ).28: 11مت  ("حمال وأنا أريحكمألاوالثقيلي  يا جميع المتعبين تعالوا إلى" في هدوء يدعواني
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 ار ن النهمالساعة السادسة 

 )الثانية عشرة ظهًرا(

 

 ...إكليل الشوك أدمى رأسك 

... خطايـاي كلها تراكمت يارب في أقدس مكان على رأسك وحول رأسك المقدسة أرى أشعة نور               

 . خالصيرنو، وتضحيتك، ولينور محبتك 

أعطني  . ك بجسدي، سمرها بروحي   نفسوسمر  . أعماقي أدخل صورتك إلى     المضيءأيها المصلوب   

 .أيها الحبيب... وتي إياك بكاء قاضنًتحمعي إلى األبد أن أحملك م

 "يةئيولية إلى تذكار أحكامك السما   ه سمرت بها أنقذ عقولنا من طياشة األعمال ال        التـي وبالمسـامير   "

 ). 6قطع األجبية الساعة (

 ).20:2ل غ" (يمع المسيح صلبت فأحيا ال أنا بل المسيح يحيا ف" 

عن الشر،   رجلّي    فسمر يعن  ان تستحقان المسامير، ولكنك سمرت بدالً      هما اللت  يديإن  : ربـى يسـوع    

 .وأعطني  أن أحيا برجليك المقدستين

 بأشواكك المقدسة،   يكرففاضبط  . إكليل الشوك  الذي يستحق   المملوء باألفكار هو   جبينيإن  : عوربى يس  

 .  المسيحكروأعطني  ف

 .راءك وأتبعك وليبي عليك، بل احمل صكيأبال أن  أعطني: ربى يسوع 

 .، وأسير وراءكوعهودي، تأملي وأكرر ليبكص  ظهرا سأذكر12اعة س، الة المقبلحياتيكل يوم في  

 كمكة آال شرال مة نع تعطيني، وأن   وحواسيفي  طفكرى وعوا أن تقدس    لصـي وأتضـرع إلـيك يـا مخ       

 .ةقدسالم

 .أني في انتظارها كل يوم... ساعةما أقدسك  
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 بع كلماته الس- الصليبىلع من 

 )اًر ظه3 -12بين الساعة (

 

 ...):الساعة(تقريًبا 

 :الكلمة األولى

 ).34: 23لو ( "م ألنهم ال يعلمون ماذا يفعلونله اغفر أبتاهيا " 

 ).32: 8رو " (هبنا أيضا معه كل شيءيالذي لم يشفق على ابنه بل بذله ألجلنا أجمعين كيف ال " 

 ).5: 13كو 1" (تطلب ما لنفسها المحبة ال" 

 ".مهل أغفر"أما هو فقال ألبيه ... "اصلبه"لوا لبيالطس قا 

 ).7، 6: 8نش " (ل ال تغمرهاوبة والسيمحالتطفئ مياه كثيرة ال تستطيع أن ... المحبة قوية كالموت" 

 وهو في شدة    -ليب لصفحه عن أعدائه   صند ال  ع إن لم يكن المسيح إلها لوجب أن يكون إلها        : قـال أحدهم   

 ."ألنهم ال يعلمون ماذا يفعلون"ن أجلهم أمام أبيه و يقول م يشفع ثم هو. آالمه

 ).60: 7أع " (يارب ال تقم لهم هذه الخطية"  فأقولأعطني كما أعطيت القديس اسطفانوس: عوربى يس 

 ).12: 4كو 1 ("نشتم فنبارك نضطهد فنحتمل" فأقول لسأعطني  كما أعطيت القديس بو: ربى يسوع 

 .أحب أعدائيف ع الوديدئالهاأعطني  روحك : عوربى يس 

 ".ال يعلمون ماذا يفعلون" ألنهم ائيسأسامح أعد)...  ظهرا12حوالي (وفي وسط العمل  

 ...):الساعة(تقريًبا 

 ).17 :22مز " (رعةقا ثيابه وعلى لباسه ألقوا قتسموا"

 ... تركتهاالتي الماديةربى هذه هي كل تركتك  

 .القكانطلت تركتك، كلما سهل قّ. فيا نفسي كلما

 ...):الساعة(تقريًبا 

 :ديفهمجاء الجميع وتزاسته

: 15 مر ("يـا ناقض الهيكل وبانيه في ثالثة أيام خلص نفسك، إن كنت ابن اهللا فانزل عن الصليب                "

29 ،30.( 

ك إسرائيل فلينزل اآلن عن الصليب       مل خلـص آخرين أما نفسه فما يقدر أن يخلصها، إن كان  هو            "

 ".فنؤمن به

 ." فلينقذه اآلن إن أرادى اهللاقد اتكل عل"



 47

 ).44، 41: 27مت  ("واللصان اللذان صلبا معه يعيرانه"

الص، فأعطني  يا إلهي أن      خن رسالة ال  علك  وإن تعييرات معيريك لم تنزلك عن الصليب وتح       : ربى

، ص اآلخرين لخال ي عن رسالتي وخالص نفسي والسع     انشغاليخرين المقصود بها    آلال ألتفت إلى تعييرات ا    

 .بل أتعلم منك الصبر

 ).7: 69 مز" ( وجهييزلخ العار وغطى ابلت إلىقمن أجلك : "يلهإ

 ".أفرحوا وتهللوا...  طردوكمإذاطوبى لكم "أن أحب التعيير من أجلك  أعطني 

إن كثرة  . بتذمريوأنا رفضته     بإكليل التعيير   لي  كم مرة يا إلهي سمحت     -أعطنـي أن أكف عن التذمر      

 .من روحكالشكوى هي ليس 

احسبوه كل فرح يا أخوتي     "ب  والرسول  يعق  مع  ربـى يسوع علمني أن أشكرك على كل حال وأن أقول             

 ).2: 1ع ي" (تجارب متنوعةفي ن تقعوحينما 

 ...):الساعة(تقريًبا 

 :الكلمة الثانية

 ).43: 23لو " (الحق أقول لك إنك اليوم تكون معي في الفردوس"

 :حديث اللصين

  ". وخلصنانفسكخلص فإن كنت المسيح ": اللص الشمالي

 .محيبه إلى الج  ثقله عليه حتى انحدرفأزدادلقد أراد المسكين أن يخلص جسده من الصلب، 

اذكرني يارب متى   ... أما هذا فلم يفعل شيًئا ليس في محله       ... نحن بعدل جوزينا  : "اللـص اليمـين   

 ).42، 41: 23لو (" كوتجئتك في ملك

 هما أسعدها ساعة، وما أمتع    . كان الوسيلة الوحيدة للقاء اللص معك     لصليب  أيهـا الرب يسوع إن ا     

 !!صليب

خفت آالم الصليب ولم يحس بها وارتفع . ، بل طلب خالص روحهخالص جسدهلـم يطلب اللص اليمين    

 .بالصليب إلى الفردوس

 : في اآلالمجميع الناسربى يسوع يشترك  

 .لك تزداد ثقلها عليهم كاللص الشمال فمنهم من يتذمر ويطلب الخالص منها وبذ-1

 : ومنهم كاللص اليمين من يفهم إرادة اهللا منها فيرى-2

 . عند الصليب... إنها الوسيلة المقدسة للقاء مع يسوع 

 .إنها الوسيلة المقدسة للشركة في آالم الرب، فنحب الرب 

 ".اذكرني يارب في ملكوتك" الفردوس  أنظارنا إلىفع تجعلنا ال نحب العالم، فنرالتيإنها الوسيلة المقدسة  
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 . وبره فنطلب فقط ملكوت اهللالماديةاتنا من الطلبات و تحرر صلالتيسيلة المقدسة وإنها ال 

 :الكلمة الثالثة

 "يا امرأة هوذا ابنك"

 "يا يوحنا هوذا أمك"

 ).27 ،26: 19يو " (ومن تلك الساعة أخذها التلميذ إلى خاصته

ك  الذي أنت صابر عليه من       وتإلى صلب  هب عند النظر  تلفت أحشائيخالص أما   له ال ووالعالم يفرح لقب  "

 ).9صالة األجبية الساعة " ( وإلهيأبنيأجل الكل يا 

 . في وسط آالمك الشديدة لم تنس أمك العذراءعوربى يس

 ).48: 1لو (" تطبنييع األجيال جممنذ اآلن " الكنيسة ألنك أوصيت بها مهامن أجل هذا تكر 

 .ى وسط آالمنا كما كرمت أمك حت هذا نكرم أمهاتناومن أجل 

 . سببتها خطاياي لكالتي في وسط آالمك الشديدة تنسانيومن أجل هذا أنا متأكد أنك ال  

 : تعلمت منكببيلحويا يوحنا ا

 . لهاون أملتك خاصته لى إيأخذ العذراء يستحق أن سوع ييحبأن  الذي  

 .لين خاصتي دائما إكراما لوصية ابنك وفرحا وسرورا ألمومتك  أنت أمي الحنونة كوني مالعذراء أيتها 

الذي سار   ألن يوحنا وحده هو   (  له االعذراء أمً ، يستحق أن يأخذ     الصليب ع حتى ويسمع   إن الـذي يسير    

 ).مع يسوع حتى الصليب

 : تعلمت منكأيتها العذراءوأنت 

 في إتمام   ابتها البنها عائقً  محقف  ال ت التي   . يسوع عن الصليب، أيتها األم الواعية      تمنعيفلم  : الصمت

 .رسالة الخالص

 . تتمم مشيئة اآلبالتياعية واألم ال 

 . يحملها عن العالمالتي في قلبها سيف من أجل آالم ابنها ز يجوالتياألم  

ه كانت وكأنها تنزل    ر جلدة على ظه   39 ـإننـي أرى أنك شاركت ابنك في آالمه، أني  أحس أن ال            

سأتعلم منك يا أمي أن أحتمل      ...  الطائشة في الجنب اإللهي وكأنها طعنت جنبك       نةبك وإن الطع  على جدران قل  

 ).10: 3في ) (تهوبما بًهشمه متآالركة شألعرفه وقوة قيامته و (األلم مع الرب يسوع

 ى من عرف شركة آالم الرب يسوعقصإنك بالحق أول وأ 

 ...):الساعة(تقريًبا 

 :الكلمة الرابعة
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ـ " ـ  ص وللوقت ركض  . تني لماذا ترك   إلهي  إلهي أي يلما شبقتن إيلي إيلي   . ت عظيم و بص عورخ يس

 ).48، 46: 27مت " ( مألها خالً وجعلها على قصبة وسقاهةإسفنجيواحد منهم وأخذ 

بل . اك أمام الجلدات، وال عند دق المسامير      فلـم تصرخ من آالم النفس أو الجسد فأنت لم تفتح            : ربـى  

حقك بالحزن من   س أن ي  روس...  إثم جميعنا، ونزل غضب اآلب عليك ألجلنا       ضع عليك وصـرخت عندما    

 .أجلنا

 ما صرفت   إذا من أجلك ولكنى أصرخ      افسين جسديا و  أتألمت منك أن ال أصرخ عندما       لمتع: عوربـى يس   

 ).11 :50مز (" تنزعه منى ال تصرف وجهك عنى وروحك القدوس ال... "وجهك عنى بسبب خطيتي

 ...):ةالساع(تقريًبا 

 :خامسةلالكلمة ا

 )28: 19يو " (ا عطشاننأ"

 ).21: 69مز " ( خالًيسقوني شيوفي عطا  علقمطعاميويجعلون في "

 ).15: 22مز " (بحنكي ولصق لساني قوتييبست مثل شقفة "

 ).يالبن سنولقسمة (، "نعمتك  جميع الخليقة منالساقيوفي وقت عطشك سقوك خالً أنت "

 ".ألشرب أعطني"ل للسامرية و وتقالماء إلى محتاجا خالص نفسي، تقف من أجل. من أجلى عطشت 

 .أنا عطشان لك... ىتعالى إل... وأنا اآلن أسمع صوتك لي على الصليب 

 لك تحت أقدام الصليب حيث      ورجوعي يبتو وال الخل بل ترويه ت     الماءإن عطشك ال يرويه     : عوربى يس  

 .اتبقى هناك عطشانً

ـ     ثم بعد ). 14: 4يو ... (ال يعطش إلى األبد   الذي يشرب منه  الحي   الماءتعطى  أنت الذي   : عوربـى يس

 .قطإنها محبتك لي أنا السا...  سبحانك ربى!ىذلك تعطش إل

 . إليهجوع على حبيبك المصلوب بأن تروى نفسه بالرتبخلييا نفسي الشقية هل  

 ).15 لو(" وقبلني واحتضني عنقي على قعأو... ها أنا بين يديك: "عوربى يس 

. س أخوتي البعيدين عنك إلى التوبة والرجوع      ونفو  عندما أدع . ع أن أقدم لك ماء للشرب     يثـم أني  أستط     

 .شك ويخفف آالم الصليبطإنه عمل هام يشبع ع

 !ربى أعطني  هذه النعمة أن أروى عطشك

من . امن أجل خالصن... قد عرفت معنى الصوم حتى العطش    ل... لقد لصق لسانك بحنكك   : عوربـى يس   

 .أجل هذا علمني أن أصوم ياربى حتى العطش من أجل نفسي ومن أجل البعيدين عنك

 كامل عن انقطاع ن أن الصوم يجب أن يكوتعلمني التي القبطية األرثوذكسية    كنيسـتي  أحـب    إنـي 

 ب الكنيسة  ح إنه. الماءرة  قط طلب فيها الرب     التيوهي نفس الساعة    ) الثالثة ظهرا  (9األكـل حتـى الساعة      

 .ع المصلوب عريسها يجعلها تشاركه عطشه من أجل أبنائه ومن أجل توبتهموليس



 50

 . وال ألما ولكن فرحا وحبا ومشاركة في صليبكاضطراراربى أعطني أن أعطش ال 

 

 :مباشرة ما قبل الساعة الثالثة ظهًرا

 :ةسالكلمة الساد

 )3 :19يو " (قد أكمل"

 ...ربى أسجد لك شكرا

 ...عنى ءأكملت كل شي لقد

 ).15 :3مت " (ينبغي أن أكمل كل بر"قلت "... أكملت ناموسك عنى" 

"5: 4غل " (التبنيس لننال و الذين تحت الناميدت تحت الناموس ليفامولود من امرأة، مولود.( 

... جعت)... ماخال الخطية ( أخذت جسدي     فيك طبيعتيوضـعت ذاتـك وأخـذت شـكل العبد، باركت            

من أجل هذا يا سيدي     . ، وتهللت بالروح  وتألمت، وشربت ونمت، وبكيت     وأكلت... تر، سـه  ..عطشـت 

 . وأفراحيدموعي، وباركت وسهري، وباركت نومي وجوعي أكليباركت 

 .صالًحاا كنت لي راعًي 

 .وتشفي كل مرضا ع خيرنكنت تجول تص 

 .ى من القبوروتمت المقان، أيللعم وهبت النظر

ومعي أنا  .. واللص نعته مع السامرية والمرأة الخاطئة وزكا     هذا ما ص  "... سقطتي القيام من    أريتني"

 .سقوطيفي 

وارتفعت على الصليب أمام العدل اإللهي لتكمل عقاب خطيتي         " حـولت لـي العقـوبة خالًصا      "أخيـرا    

 .قد أكمل: من أجل هذا صرخت إلى اآلب قائالً... بالجسد

من أجل هذا صرخت    . من عبوديته  على الصليب لتسحق الشيطان وتحررني       مخلصيلقـد ارتفعـت يا       

 .قد أكمل: قائالًا  مهنًئينحو

قد :  قائالً باآل وصرخت نحو  معه   وصالحتني أنك أتممت مشيئة اآلب      امعلنً... وارتفعـت على الصليب    

 .أكمل

قد :  مصالحا وقائالً  السماوي ب أنا على األرض وبين اآل     يمـن أجـل هذا وقفت على الصليب بين        

 .أكمل

 ًراربى أسجد لك شك

 .ليبتك محعنى من أجل طاعتك ألبيك ومن أجل  لقد أكملت كل شيء

 )رالثالثة تماًما بعد الظه(الساعة التاسعة من النهار 

 :الكلمة السابعة
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 ).46: 23لو ( "يا أبتاه في يديك أستودع روحي"

 وفي  إن آخـر كلمـة نطقتها يا إلهي لهي أجمل صالة في طول غربتي إنها أقوى صالة في بداءة عملي                    

 .نهايته

 .إنها أقوى صالة في بداءة يومي وفي نهايته

 .إنها أقوى صالة في شدة تجاربي وفي قوة أفراحي

 .وتيم إنها الصالة الفريدة أقولها كل يوم عند نومي، وأقولها أخيرا عند

يا أبتاه في  "يا أبتاه" الكامل بأبوة اهللا اإلحساسوهي ". في يديك أستوح روحي "إنهـا التسليم الكامل للنفس       

 :عملي... مالي... جسدي... روحي... قلبي: يديك أستوح

 . بين أحضانكذاتي أشر بالراحة واالطمئنان والسعادة والحب عندما أسلم ألني : أوالً 

 .لتستخدم كل هذه األمور في خدمتك كما تريد: ثانًيا

 .سأتعلم التسليم الكامل في حياتي من هذه اآلية: عوربى يس

 .في حياتي معك آخر كلمة في حياتك على األرض لهي أقوى كلمةإن : إلهي

 .في حياتيا أشكرك ألن كلمات صليبك السبعة صارت لي دستور: إلهي

 . ظهًرا3-12من الساعة 

 )45، 44: 23لو ... (كانت ظلمة على األرض كلها 

 .يعيش في ظلمة) اإلنسان(إن ما صنعه اإلنسان في يسوع النور الحقيقي، جعله 

 واإلنسان في إصراره على الخطية، يصلب ابن اإلنسان فيحرم ذاته           -وع نور العالم وشمس البر    يس

 .إن الخطية هي الظلمة، والظلمة تعنى عدم وجودك ألنك أنت هو النور. الظلمة فيعيش في. من النور

 ).51: 27مت ( " وسطه من فوق إلى أسفلنانشق حجاب الهيكل م" 

ـ     والحجاب بين اإلنسان واهللا هو رمز للعداوة، من أجل هذا           -وةبمـوتك قـتلت العدا    : عوربـى يس

 وأحدا  االثنينألنه هو سالمنا  الذي جعل       ". 00 الحجاب وعملت الصلح بدم صليبك       أنشقبتسـليمك الـروح     

 ...  العداوةأي. ونقض حائط السياج المتوسط

 ).16 -14: 2ف أ (" العداوة بهبالصليب قاتالً" في جسد واحد مع اهللا االثنينويصالح 

لكي   ). به باب الهيكل (اإن طقـس كنيسـتنا القبطية األرثوذكسية المحبوبة أبقى على الحجاب مشقوقً       

وعندما .  فصلت بين اإلنسان واهللالتي نذكر حالنا قبل صليب المسيح والعداوة    اعـندما يكون باب الهيكل مغلقً     

 : واستمرار هذه الذبيحة على المذبح- تمت بدم ذبيحتهالتيينفتح باب الهيكل نذكر المصالحة 

: 23مت   ("من أجساد القديسين الراقدين    األرض تزلـزلت والصخور تشققت والقبور تفتحت وقام كثير        " 

52.( 

 .في قلبي ليشهد لصليبك العالم إن الطبيعة تأثرت وشهدت، فزلزل يارب كل صخور 
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 .كوتأمام مجد صلب، فافتح كل أبواب قلبي انفتحتت و سلطان المالماسكةوالقبور  

  ولو بيمن آمن   ... ويؤمنوا بك أنك مخلص حياتهم من القبر      . وتكموليفـرح جمـيع القديسين الراقدين ب       

 .مات فسيحيا

 ...).الساعة(ما بعد الساعة الثالثة ظهًرا 

 رم" (لمـا رأى قائد المئة الواقف مقابله أنه صرخ هكذا وأسلم الروح قال حقًا كان هذا اإلنسان ابن اهللا                  " 

15 :39.( 

 ).47: 23لو ("  بالحقيقة كان هذا اإلنسان باراومجد اهللا قائالً" 

لو (" ما كان رجعوا وهم يقرعون صدورهم      وكل الجموع الذين كانوا مجتمعين لهذا المنظر لما أبصروا        " 

23 :48.( 

 .والغلبة... قوةوال... المؤمنين بداية النصرة ولكن لنا نحن... يبدو للهالكين أن الصليب نهاية الهزيمة 

الذي ال  الحي  قدوس اهللا قدوس القوى قدوس      "وتـرتل الكنيسـة يـوم الجمعة العظيمة بلحن عميق قائلة             

 ."أعظم من القوة بالضعف ما هو الذي أظهر...  الذي صلب عنا...  يموت

 .صالبيه فسجدوا تحت أقدامه تائبين قلوب  أن يسوع المصلوب هوالكنسيوكما يقول التقليد  

 .د المئة آمنفقائ 

 .الذي طعنه بالحربة صار مسيحيا والجندي 

 .بين يقرعون صدورهمائ رجعوا ت...عووكل الجم 

أسير وراءك وأنفذ وصيتك وأصير      ومواضع القوة فيه، وعندما   . صليبك ربـى يسـوع علمنـي أسرار       

ف قوة من صليبك لكي ال أفشل وأحس أن هذا هو بداية الضع            ضـع تعييـر الـناس فأعطنـي  يارب         وم

  الذي أظهر بالضعف ما هو     قدوس اهللا " والهزيمة لكن على العكس علمني أن هذا هو بداية القوة والنصرة          

 ".أعظم من القوة

... من الضعف حتى الهزيمة الظاهرية    أي  الكرازة هي من الصليب،      كمـا أني علمت يارب أن قوة      

 ... الكاملواالستهتارحتى التعيير 

 :...)الساعة(بعد الثالثة ظهًرا 

ليتم الكتاب عظم   )... 26،  23: 19يو   ("قد مات  اقيه ألنهم رأوه  سع فلما جاءوا إليه لم يكسروا       ووأما يس " 

 . منهال يكسر

كما أنه في    لذلك تم الكتاب إن عظما من عظامك لم تنكسر        ... إن الخروف كان رمزا لك    : عوربـى يس   

 .طقس ذبح خروف الفصح عظما من عظامه ال تنكسر
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فأرى الدم وأعبر عنكم فال يكون عليكم "الفصـح كان سببا في خالص شعبك من الموت     إن دم خـروف      

 بال عيب   هللا قدم نفسه    ي الذي بروح أزل   حفكم بالحرى يكون دم المسي    ). "13: 12خر  " (ضـربة للهـالك   

 ).11 :9عب " (الحيضمائركم من أعمال ميتة لتخدموا اهللا ر يطه

 .هذا العالم وفيه قوة عبور المالك المهلك عنىعبوري ه قوة  دمك في-أنت هو فصح حياتي :عوربى يس 

 .ي أزلح، أما دمك فبرويدم الخروف دم فان 

 .دم، أما أنت فقدمت ذاتك عنىدم الخروف قُ 

 .ضميري ردم الخروف رمز للخالص من الخطية، أما دمك فيطه 

، لضميريريرة هي نجسة    إن لمـس جثة الميت نجاسة في شريعة العهد القديم، أما أعمالي وأفكاري الش              

 .من أعمال ميتةر من أجل هذا دمك يارب يسوع يطه

دم الخـروف يـؤدى إلى العبور للبرية لعبادتك، ودمك يا يسوع يؤدى إلى تكريس القلب والحياة لحبك                   

 ."الحي اهللا التخدمو"وخدمتك 

 ):5 -3من الساعة (

طعنه في جنبه بحربة فللوقت      لعسكرحًدا من ا  اولـم يكسـروا ساقيه ألنهم رأوه قد مات ولكن           ... "

 ).34: 19 يو(" خرج دم وماء

 ).37: 19يو  ("سينظرون إلى الذي طعنوه"ويقول النبي 

" ح عليه جميع قبائل األرض نعم آمين      و وين والذين طعنوه هوذا يأتي مع السحاب وستنظره كل عين        "

 ).7: 1 رؤ(

 .إن طعنة الرب أخرجت لنا دما وماء 

ها لتشرب من دم الحمل المذبوح،      هاونفوس العطشانة أف  الو المكان  الذي تضع فيه       إن مكان الحربة ه   

 ).17: 22رؤ  ("حياة مجانًا ماء فليأخذ ومن يرد"...  من ماء الحياةولترتوي

 .إنه المكان الذي انفجر منه الينبوع الذي ال ينضب أبدا، إنه ينبوع الحب والغفران والتطهير 

 موت،ن بعد العإنه حب حتى الط

 ،الذكيوهو غفران بالدم 

 .بماء الحياة وتطهير

إن كنيسـتنا المصـرية األرثوذكسية تسلمت من آبائنا الرسل عندما تقدم القداس اإللهي يجب أن يحتوى                  

 .والماءعصير الكرمة الكأس على 

شة أن أحتمل كل طعنة طائ     يا إلهي أعطني  ارحمني  ... حتى بعد موتك  ...  إنها طعنة طائشة   عوياربى يس  

 . وبال سبب إال ألنها تشبه طعنتك أنت،ال أعرف لها سبب

 ).7: 1رؤ " ( سينوح عليك جميع الذي طعنوكنهإ"ا فيؤكد يإن الذي طعنك يا إلهي واحد، وأما سفر الرؤ 
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... يطعنوك بخطاياهم ... من أجلهم  أسلمت الروح    بعد أن عرفوا أنك   هم كل الذين    ...  هم كثيرون  اإذً

 .فارحمني...  أؤمن بمحبتك وبموتك من أجل خطيتيألنيأولهم أنا واحد منهم بل و

 القديسين يعرفنا أن الجندي الذي طعنك       آبائي المقدس الذي سلمه لي      ي التقليد الكنس  عو ياربى يس  ولكـن  

وهذا يا إلهي   . ا وقديس ايحيس لنجيـنوس، ومـع أنه طعنك لكنه تاب ورجع إليك وسامحته وصار م             أسـمه 

 . ياربى المطعونسامحني. ثق جدا أني  سأصير لنجينوس بعد أن طعنتك واألني جدا يعزيني

 .سامح الذي طعنك بعد أن أسلمت الروح ألجله
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 أيتها األم القديسة العذراء مريم

 وجميع األجيال... السموات تطوبك
 

 !ربة في جنب ابنكلح يا أم اهللا القديسة ماذا حدث لك عندما انغرست احدثيني

ولكن قال عنك الكتاب المقدس إنه      ...  أبدا، ولم تشتكى أبدا    تتذمريين ألنك لم    كعادتـك سوف تصمت   

كيف ...  طعن بها ابنك وصلت إلى أعماق قلبك       التي أن الحربة    متأكد يا أمي   أنا). ةبحر(يجـوز بقلبك سيفه     

 .احتملت هذا يا قديسة

 .دركفي آالم يسوع ق  أنه لم يوجد إنسان على األرض شاركعلمتني كنيستيإن  

 :من أجل هذا لم ينس لك ابنك هذا فكرمك

 ).45مز (جلست الملكة عن يمين الملك  

 ).4مزه (ما ال يحتمل   داخل قلبك  الذي احتملأي... كل مجد ابنة الملك من داخل

ألنك أنت العرش الحامل هللا والمحمول       .صـرت أعلـى مـن الشـاروبيم وعلـيت أكثر من الساروفيم             

 ).تذاكية األحد(بالساروفيم والشارويم 

 : رآك مكرمة فوصفكالرائيإن يوحنا  

عتيدة أن  ... ا كوكب شرعأثنى  ا إكليل من    هامـرأة متسربلة بالشمس والقمر تحت رجليها وعلى رأس        "

 ).12رؤ ( " بقضيب من حديدم يرعى جميع األماتلد ابنً

 .يا والدة اإلله أكرمك كما علمني اإلنجيل

 التيفينا وفي كل شعبك وفي مصر البلد        عي  اشف) تذاكية األحد (نة   السـالم لـك أيـتها الحمامـة الحس          

 . أخرستيانوسني العالم يا شفيعة كلاستضافتك، وفي 

 

 )حوالي الساعة الرابعة(

"      ا سأل بيالطس خفية خوفًا من اليهود أن        اجاء يوسف  الذي من الرامة مشيرا صالحشريفًا رجالً بار 

ولما . زمان قد مات   له   ه مات هكذا سريعا فدعا قائد المئة وسأله هل         بيالطس أن   فتعجب يأخـذ جسـد يسوع،    

 )45-43: 15 مر(" وهب الجسد ليوسف" عرف من قائد المئة،

 في العطاء حتى سخيوهكذا إلهي أنت دائما    . وهبت جسدك له  ... الـذي أحـبك وأهتم بك      يوسـف 

 .ووهبتنا روحك... ك ودمكجسدوهبتنا ذاتك، ووهبتنا 

 .فسيهب لك ذاته) في شخص إخوته الفقراء (وعسي بيس يا نفاهتمي
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 ):الساعة بعد الرابعة(

 ).46: 15مر ("ا كتانًالرامياشترى يوسف "

  .)39: 19يو  ("امئة منً وعود نحوّر وجاء نيقوديموس حامالً مزيج م"

 لعدم  اكيدسـف األكفان وجاء نيقوديموس باألطياب فاألكفان ظلت في القبر شاهدة للقيامة وتأ            واشـترى ي   

 أما األطياب فأخذتها الكنيسة وصنعت منها زيت الميرون المقدس لتوهب به الروح القدس              .دسسـرقة الج  

 .ألوالدها

 ىإن يوسف ونيقوديموس سيظالن رمزا للوفاء والمحبة، فبعد أن أسلم الرب الروح انصرف كل إنسان إل                

 .دمة الطيبخهما ليسوع بواسطة حببيته، أما هذان المحبان فأعلنا عن 

 ).8: 14مر  (تكفينيألجل ) الطيب (ا سكبته علّىنه المرأة، إبيعمالً حسنًا عملت ... ؟اإلتالفلماذا هذا  

عنها باأللفاظ ولكن بسكب     إنها عبادة ال يعبر   .  والمشاعر الرقيقة والعواطف النبيلة    إنها عبادة الحب   •

 .الطيب

 .، و ينظر إليها الرب إنها تكفينأتالفها  عالقة سرية ينظر إليها اآلخرون إنإن خدمة الطيب •

ت ماهللا مع قلة الكالم وقلة الحركة في ص         هي خدمة الصالة والوقوف في حضرة      إن خدمـة الطيب    •

 .وخشوع

خدمة الشاكرين المعترفين بعظم الصنيع معهم     هي خدمة المديونين للمسيح بحياتهم،     إن خدمة الطيب   •

 ." أحبهم ومات عنهمللذي بعد لذواتهم بل فيماالذين ال يعيشون "

 بالتفاح  أنعشوني بأقراص الزبيب،    اسندوني" ...هي عبادة النفوس المريضة حبا    ... إن خدمة الطيب   •

 )47: 7لو " (اهذه المرأة أحبت كثير"). 5: 2 نش (" مريضة حبافإني

 أدخلني"). 6: 2نش  " (تعانقني ويمينه   رأسيشماله تحت   " هي عبادة العشق اإللهي      إن خدمة الطيب    •

 ).4: 1نش " ( بقبالت فمليقبلني... حبك أطيب من الخمر  ونفرح بك، نذكرهجنبت. إلى حجاله

 فطمت عواطفها ومشاعرها عن حب العالم وشهواته،        التي هـي عمل النفوس      إن خدمـة الطـيب     •

تحـب الـرب إلهـك من كل قلبك ومن كل فكرك ومن كل نفسك ومن كل                 "وربطـتها بحـب اهللا      

 ".السماويريس ع تركت الخمسة أزواج للتعلق بالالتيبادة السامرية هي ع"... قدرتك

يب، حيث االعتراف بفضل اهللا وبالغفران بالدم، والفداء بالموت         ل تتم تحت أقدام الص    إن خدمة الطيب   •

 .على الصليب
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 من النهار الساعة الحادية عثر

 ) الغروب-الخامسة مساء(

 

 :5 الساعة -3من الساعة 

 .على الصليب اظل الجسد معلقً

 :الصليب لكي يفهم كل إنسان ما هو

 .الصليب هو الموت على خشبة اللعنة

 "مع المسيح صلبت ":أن أعرف معنى الصليب، حتى أقول بصدق ربى أعطني

سأذكر دائما هاتين الساعتين وأتأملك معلقًا بدون حركة يا ضابط كل حركات العالم المنظور              : إلهـي 

 "مع المسيح صلبت ": كيف أحس أنىتعرفنيبى أن وغير المنظور وأرجوك يار

ـ ي العمـر : إلهـي   مساء علمني أن أضبط   5-3من  م  كل يو . ر بسرعة وأنا لم أدرك بعد هذه اآلية       م

 ).14 :6غل " (الذي به قد صلب العالم لي وأنا للعالم" وأفكاري تماما وأموت معك عن العالم حواسي

 )ارلنهمن اشر  ع الساعة الحادية-الغروب(ء ساًم 5اعة لسا

نوط من مر وصبر بلفائف كتان      بحالرب يسوع من على الصليب وحنطه        يوسف وأنزل جسد   جـاء 

 ).40: 19يو " (مع األطياب كما لليهود عادة أن يكفنوا

ثقل النهار ... " الكنيسة المقدسة أن أصلى صالة الغروب وأقول        علمتنيفـي هـذه الساعة المباركة       

 في  عمري أفنيت   ألني... رش مع أصحاب الساعة الحادية ع     احسبني لكن   يتيوحـره لـم أحتمل لضعف بشر      

 لي أسباب التوبة أيتها السيدة العذراء فإليك أتضرع         فهيئي... اللـذات والشهوات وقد مضى منى النهار وفات       

 ).صالة الغروب باألجبية ("...تشفع وإياك أدعو أن تساعديني لئال أخزىسوبك أ
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 ن النهارالساعة الثانية عشرة م

 )السادسة مساء(

 

 ):الثانية عشرة من النهار(السادسة مساء لساعة ا

 ج دحر ثم الصخرة   في، ووضعه في قبره الجديد الذي نحته        ين نق تافأخـذ يوسـف الجسد ولفه بك      "

 ا ك حجـرمت (" الستين تجاه القبر  ج األخرىريم  م و يةوكانت هناك مريم المجدل   .  على باب القبر ومضى    ابير

27 :59، 60.( 

أتين معه من الجليل     كن قد  تبعته نساء و... منحوت حيث لم يكن أحد وضع فيه قط        ووضعه في قبر  "

 ).56 -53: 23لو ( "اوكيف وضع جسده فرجعن وأعددن حنوطًا وأطياب ونظرن القبر

 إنها ساعة الدفن

 .آثاميدفن تودفنت في القبر لكي  

 . ميالديإن دفنك يا يسوع هو 

أم تجهلون إننا كل من أعتمد ليسوع       ":  قال عنها الرسول   طفولتي منذ   اجتزتها التـي إن المعمـودية    

ـ  اعـتمدنًا المسـيح    القبطية  لذلك تصر الكنيسة  ). 14 -3: 6رو   ("فدفـنا معـه بالمعمـودية للموت      . هوت لم

 .إنه دفن مع المسيح...  في المعموديةيساألرثوذكسية على التغط

 ).9: 53اش  ("ومع غنى عند موته" أشعياء النبي وقال هفرآ الرامييوسف  قبر... أما قبرك يا إلهي 

بالحق يا إلهي إن قبرك ممجد ألن       ). 11: 10اش  " (ويكون محله مجدا  "ولما رأى مجد هذا القبر قال       

 وفيه األمل في الحياة     -فيه الرجاء بالقيامة  . بقوة قيامتك  ا شاهد افارغًرية وألنه اآلن    بشفـيه دفـنت آثـام ال      

 .فيه قوة النصرة وقوة القيامة و-الجديدة

بكل تقدير أحييك يا حبيبة     :  ومعكما األطياب  - أنت وزميلتك األخرى   -أمـا أنت أيتها المجدلية المباركة      

 .يسوع

 حبك له؟ سر ما هو عرفيني 

 هل  -أم ألنه غفر لك خطاياك الكثيرة؟      هـل ألنه أخرج منك سبعة شياطين فأنقذ حياتك من الهالك؟          

 وراءك  اجذبني"...  البد له أن يكون جذبك بحبه      - أنت أحببته  أوالً  فغفر لك؟       مفجذبك أ هـو أحـبك  أوالً         

 ).2: 1نش " (فنجرى

 كيف أظهرت حبك له؟ عرفينيثم  

 أو بتركك كل    - الذي سكبتيه على رأسه    الغالي أم بالطيب    - عندما غفر لك   ههل بدموعك تحت أقدام   

مريم "... أم بإعانتك يسوع من مالك      . ء والتعيير من أجله   زللهيتك للعالم من أجله، واحتمالك      هشهواتك ثم كرا  

 ).3، 2: 8لو (" وأخر كثيرات كن يخدمنه من أموالهن...  منها سبعة شياطينج خرالتيالمجدلية 
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 فأثر الصليب في حياتك ووجدت فيه الغفران  الذي كلفه           أم بوقفـتك طـول الـيوم بجوار الصليب        

دفق من قلبك   ت عن الحب الم   ا يا مباركة تعبير   آخذتيه أم الطيب  الذي      -لمصلوب المسيح ا  أقدامفأحببت  ... الدم

 .المخلص الميت نحو

 ...أم بجلستك بجوار القبر

 .يوم الخميس والجمعة والسبت حتى فجر األحد ك المستمررأم بسه

 .أم بانشغالك بالذي فداك

 . عنه وتبحثيالقبر ر بجوالتعيشيم ليأم بخروجك والظالم باق، وأنت امرأة، خارج أورش

 ي والتاريخ الكنس  "يرونني أن يذهبوا إلى الجليل هناك       أخوتي وأعلمي أذهبي"أم بكـرازتك المقدسة     

 .وفي بيت قيصر. ..رفنا أنك صرت شاهدة لقيامة الرب في أخطر مكان عجز عن الذهاب إليه الرسلعي

.  ليسوع اكارز وصار... بالحبقلبه    ما وصحت إليه، فاشتعل     إلى بالحـق أيتها المجدلية، من وصل     

 .صل عنا

 .ا بقوة قيامتكبه صليبك، أبهج قلآالمفإن كل نفس شاركتك يا يسوع : وأخيًرا

 ).11 ،10: 3 فى ("إلى قيامة األموات ا بموته، لعلى أبلغ متشبًهآالمهألعرفه وقوة قيامته وشركة "
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 ديناميكية الصليب في حياتي
 

ع و يس معليومي للشركة   ر ا االختبابل هي     تحل باإلنسان،  التي ةالمصيبة والتجرب   هو بلـيس الصـلي    

 . غلبتنا للعالم، وترنيمة االنتصار على أهواء الجسد والذاتحسال ، هوالمصلوب

ظف في  و كليته، للم  فيللكاهن، للشاب للشابة، لطالب     :  لكل إنسان   التعامل مع اهللا   زهو مرك  الصـليب    

 . في الترام في الشارع-ئعع البام مع الناس - العالممعومي  اليلالحتكاك -عمله، للزوج والزوجة

زية عجيبة في   عت  حبنا وخدمتنا للجميع، وهو مصدر     بوع، وهو ين   الروحية بهـو سـالحنا أثـناء الحر       

 ... هو طريق الحرية والسعادة والتسلم هللا-الضيق

ثة كانت مكان لقاء  لجألن الج  -، ومن فقد اختباره للصليب فقد اختباره لآلب       من فقد صليبه، فقد مسيحيته     

 ... حيث الحب والغفران واالنتصار على الظلم والعالم وتسليم المشيئة وسرور االبن-اإلنسان مع اهللا

الصليب وأنا في ديناميكية مستمرة، عليه أصلب       . فال حياة إال من خالل الصليب     : حياتي الصـليب هـو    

 ...يحب اهللا ل ينابيع معرفة أستقي، وبه أصلب للعالم، ومنه ذاتي

 

  الطهارةحالصليب سال

 :القوة الطهارة سر

يوقد الشهوات حيث يحرق به نفسه       دخل النجاسة حياة إنسان، يتحول الجسد إلى أتون مستعر        تعندما  

 .عينيه بال رجعة ى اإلنسان ويذهب نورقوإلى أن تضمحل ... بنفسه

ت نار الشهوة في قلبه حتى احترق بها         دليلة أشعل  اشتهت التيفهكذا انتهي جبروت شمشون، فالعين      

 .رواروا يستخدمونه بدل الثفص ) 1: 1بط 1(ت عينيه ونزل عن سيادته ئأخيرا فق... بال قوة وصار

 )22: 6مت (راج الجسد سالعين :  أوالً 

 .ار كله ظالمفصإذا اشتعلت العين بنار الشهوة، فقدت نورها وفقد الجسد سراجه 

ل كل حواس الجسد للعمل في      وجعل حياتي كلها ظالم بال نور المسيح وتح       ادرة أن ت  ق وحدها   نالعـي 

مظلم ل الجسد كله إلى قبروحينئذ يتح... االظالم، وتمأل القلب ظالم . 

 :نسانميرا لإلكاالعين هي ال

 ومن هذا   -كما تلتقط الكاميرا الصور على الفيلم الحساس       بواسـطة العـين تطبع الصور في الفكر       

ومن هنا جاءت خطورة العين ألن عن طريقها تلتقط الصور          . رن يطبع اإلنسان آالف الصو    الفـيلم يمكـن أ    

الشهوة   فيثير  لحظة  في أية  لحسـاب الشـيطان حيث ينسخ منها آالف النسخ كحق من حقوقه ليعرضها علىّ             

بعد  وتعرض عليه ول    للصور ايلة مركز لمخحيث يتحول الفكر وا   ... يكدر ويعذب حياتي ويحولها إلى جحيم     و

 !بة واالعترافوحتى بعد الت... في األحالم عدة سنين حتى ولو
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ـ إ إلهي كيف أستعيد   ... أن تقلع عينك   لك حتى أنك قلت لي خير    ...  من أين أبدا   عرفتنيلقـد   : يله

 !د، هل سأغمض عيني أم سأقلعها؟وسراج جسدي ونور عيني المفق

 :الفصل بين القوات

وألجل إعادة  . فكر والقلب وهذه هي أخطر القوى في حياتي       النظر وال : لإلنسـان ثـالث قوى هامة     

 .سالح الغلبة  بقوة صليب ربنا  الذي هو-الطهارة للعين، يجب تحرير الفكر والقلب عن النظر

 في اهللا   ا ومفكر الًس اللحظة منفص  نفن الفكر في    و يك اعـندما تكون العين تنظر منظر     : ال ذلـك  مـث 

  كل مرة أنظر   فيدريب إلى أني      تهذا ال  وهكذا  ينتهي  . لى الفصل بينهما  ويكـون الصليب هو القوة القادرة ع      

 بمعنى أنه يكون    - عن النظر  احر بقوة خاطفة سريعة يفكر في اهللا، عندئذ يكون الفكر         ن الفكر ويك  منظر ألي

فقط فيما هللا  يفكراحر. 

ثابتة  ستكون دائما  فكرليقة ألن قوة ال   خ في كل ال   اهللا العين بسيطة ومنيرة ترى نور     عـندئذ ستصير  

 . في اهللا وقوة القلب منشغلة بحبه

وقت صلب  )  ظهرا 12(بصالة الساعة السادسة      أثناء النظر  هللالكنيسة عن حركة رفع القلب       عبروت

 :لهاوربنا بق

 عقولنا من طياشة األعمال الهيولية إلى تذكار أحكامك السمائية          أنقذ سـمرت بها     التـي بالمسـامير   "

 الفكر من الطياشة    وإنقاذ -هـذه الطلـبة تعبـر بدقة عن الفصل بين الشهوات المنظورة الهيولية            ف". كـرأفتك 

 :وتحويله بواسطة الصليب والمسامير إلى المناظر اإللهية في مرحلتين خاطفتين

 .  من العينالجنسيبعدم الطياشة في المناظر الهيولية النتزاع شهوة التلذذ : تسمير الفكر) أ(

 .يةئ لاللتصاق باهللا وتذكر األحكام السماالفكرثم رفع ) ب(

 :العين المصلوبة

داود النبي نظر واشتهي، وآدم وجد الشجرة        .العين تشتهي النظر  ... العـين تـريد أن تشـبع من النظر         

شهية  و أوالد اهللا لهم مناظر    ). 28: 5مت  " (من نظر ليشتهي  "،  )6: 3تك  " (بهجـة للعيون شهية للنظر    "

 الصليب ال يجب أن ننظر إليه نظرة عابرة بل أن نتملى ونشبع منه، منظر             : لعين منها ا ا ووحسـنة يشـبع   

ـ    ل على وجهه   ف تحت الصليب، منظر جراحاته، ومنظر جلداته، منظر المسامير، منظر الت          ايسـوع واقع

ـ  إنها مناظر شهية جدا    ... ، منظـر الفم العطشان، منظر األذرع المفتوحة، منظر الرأس المنكس          رالطاه

 ... إنها شهية ومشبعة-درب العين على التمتع بها واالمتالء منهاتجب أن تي

 وف الضال، منظر اآلب وهور أنا الح يحملنيمنظره وهو: مناظـر الرب يسوع في مواقفه المختلفة   

، إنها مناظر شهية    رجليهيقـرع على الباب، منظر الخاطئة والدموع نازلة على           ، منظـره وهـو    ييحتضـن 

 .ومشبعة

 .رة للقديسة مريم العذراء مشبعة جدا للنفس ومفرحة لها جداول صكذلك ك

 .عندئذ تبدأ العين تأنف مناظر العالم ألنها ال تشيع إال من المناظر اإللهية



 62

ع على القداسة والطهارة وتخزين     دفي المخ  دربتحيث ت : هللاة  تونخمبوطة  مض عنوالعـين المصلوبة ي    

يستخدمها الفكر و يتمتع بها إلى أن ينام بسالم في بحر من هذه             اع العين ل  قالصـور الشـهية للصليب في       

 .المناظر الشهية

أجمل صورة لقوة الصليب  الذي أعطيت لكل          وهي -لع العين وصية إنجيلية   قإن  : وهـي فـي مقلوعة     

كبر طاعة اهللا أ  ، وهو يعتبر  داخليح  فرليذبحه ب وقام  ) عينه الوحيدة ( أخذ ابنه الوحيد     إبراهيمإن  . واحد منا 

 يوم  أي(ولما رأى اهللا أمانته في الذبح، وفرحه ومحبته وطاعته أراه يومه            ... مكسـب عـن خسارة ولده     

 .االذي رجع حي  عن ابنهاإبراهيم وتهلل ورأى المسيح يذبح عوض ، ففرح)صلبه

     فإن اهللا سيرى أمانتك    )  قلعها أي(  في مقاومة النظرة الشريرة حتى صلب العين       ا فـإذا كـنت جـاد

 . سترفع السكين عليهاالتية ونقية في اللحظة ر طاها عينًكعطيوي

من الكبت ومملوءة بالفرح ومتالمسة      ة إيجابية منتصرة خالية   و له ق  -إن هذا القلع بالنية بقوة الصليب     

 . في صليب ربناالتيالص خ وقوة اللمحدودةمع قدرة اهللا غير ا

ة والفكر الطائش، هي عين بسيطة ثمرة لق       تحررت بالصليب من     التيهي عين النفس    :  المسيح نيع

 ترى  -وفي كل خليقته    ترى اهللا في كل شيء     -هللا الصـليب في حياتها، هي العين المثبتة دائما في كل ما هو           

حركتها ألنها عين  محرر سيكون اهللا هو... اهللا فـي قلـب المـرأة الخاطئة، في قلب العشار، في قلب اللص     

 .لمقدسمة بمسحة الميرون اوتمخمكرسة 

 اللذة صليب :ثانًيا

الذي يدفعنا للنظرة غير البسيطة، بعد أن أدركنا أن العين هي سراج الجسد، وهي قادرة       ولكـن مـا   

 : أن تحول الجسد كله إلى أتون وجحيم تنتهي فيه حياة اإلنسان؟بانحرافها

 ).28: 5مت (نظر ليشتهي : اللذة المؤقتة  هوفعالدا

 لها، مثل اللذة    االتي يصبح اإلنسان عبد    العادات الجسدية المختلفة  ين  وهـذه اللذة هي السبب في تكو      

 .الجنسية، ولذة األكل ولذة النوم الكثير والكسل

 ...راءة اإلنجيلقواللذة الجسدية تقتل فينا المثابرة والجهاد و

ـ      ة، لد فيـنا النظـرة الشريرة وحب قراءة المجالت والجرائد واألحاديث التافه      وواللـذة الجسـدية ت

في ر   في السوق، وطياشة العقل طول اليوم بال هدف والسه         اليومافهة المنتشـرة    لـت والتلفـزيون والكـتب ا    

 .كالريشة المبللة بالطين في إحساسه افي فكره الروحي متبلد الخ، وتجعل اإلنسان ثقيالً... يالرغ

ـ    طيران بسبب خفتها    قابلة لل  -ة هـي كالريشة غاية في الرقة والنعومة في طبيعتها         رفالـنفس الطاه

 .بالصالة والتأمل الروحي مرتفعة عن األمور السفلية تنطلق لتطير

 الروحي  االنطالقأمـا إذا أفسدتها اللذات الجسدية وتبللت بطينها ووحلها فإنها ليست فقط تعجز عن               

 . أسفلىبل بالعكس دائما تنحدر إل

 :اللذة صنارة في يد الشرير
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، من أجل هذا إذا أمسكت صنارة اللذة بالعين         )عن القديس باسيليوس  (بهـا يسقطنا العدو في الخطية       

 .أو باللسان أو باألذن جذبت اإلنسان بكليته للخطية

 :صلب اللذة

إن تثبيت النظر في جروح الرب يجرح لذة الجنس         : هـذه اللـذة ينبغـي أن تصـلب على الصليب          

 مجرد  مب يعطى معنى للصوم، فليس الصو     والتأمل في عطش الرب على الصلي     . البسيطة المحركة للعين غير  

والتأمل في الرب عريانًا على الصليب كفيل أن يصلب فينا          .  عن األكل ولكنه صلب للذة شراهة األكل       انقطاع

 .  تكاد أن تحرق البشرية كلها بنار الشهوةالتي للبس والزينة االندفاعلذة 

         اوهكـذا سنحس بديناميكية الصليب في حياتنا حيث يصبح واقع ا ا عمليم و تصلب عليه كل ي    اختباري

 .ت كل لذة جسدية وعالميةقوكل و

ف يصير  و س -كل لذة عالمية وسيلة لتذكر الصليب وتفاعله في حياتنا         ومـن ناحـية أخرى ستصير     

 . سوف يكون صليبنا الذي به نتبع المصلوب-الصليب حياتنا، سوف نعيشه ونتفاعل معه

 :لذة الصليب

ار دم المسيح   صوممتعة لألذن،     الصليب ترنيمة لذيذة وشهية للعين،     عبـر األجـيال كلهـا صـار       

درب اإلنسان تإن .  من العسلأشهى هو، التي هللا  المسيحي مع كلمة ا لإلنسان طعام   أشهىالمصـلوب وجسده    

 . تتأفف من كل لذة جسديةسعلى تذوق الحالوة في كلمة اهللا والصليب سيجعل النف

واألكل سببه بال شك حرمان في   س  ديد للذة الجنس والعالم والب    إن الخـوار الروحـي والعطـش الش       

 .التربية من اللذة الروحية

ونترك لذة  ...  بحضن اآلب  ذ أبينا لنرى ونأكل العجل المسمن ونتلذ      لبيتعة نعود   ربسي  هيا بنا يا أخ   

 ).15 لو( محبة العالم أي يالخرنوب والزناة والزوان

 في شهواته الجسدية عندما رجع إلى       اطين  الذي كان غارقً    وأمامـنا قطعة روحية من تأمالت أوغس      

 : في حديثه مع أمه مونيكاكالمسيح واكتشف اللذة الحقيقية في المسيح وذل

كانت ...  تفيض بالحياة عندك   التيإلى هذه الينابيع السماوية     ...  في لذة واشتياق   انا نتحدث سوي  سجل"

... ى تصغر عن أن نقارنها أو حتى نذكرها بجوار سعادة          عروضها حت  بأشهىتتضـاءل أمامنا ألذ المسرات      

تطعم األبرار من   ) يا اهللا ( حيث جلست    الالنهائينصل إلى الرحب     حتى... اهللا كـنا نحلـق بشهوة ملهبة نحو      

 ".طعام الحق إلى األبد

 .وكان يقارن أحد القديسين ملذات العالم بأنها زبل حقير بالنسبة للذة الروحية

 ألفكار ابصلي: اثالثً

 التيفي محبة اهللا غير المحدودة        لتسبح الً خلقت أص  -عقـل اإلنسان مركز لتصورات غير محدودة      

 ال يقدر أن ينقذه أحد      اتلفة تكاد أن تمأل حياته جحيم     مخت في الصليب، ولكن اإلنسان أشبعها بتصورات        متجس

 : معينة منهادوافع ات دائما لهاور الجحيم من قبل الصليب؟ والتصلىمنها إال  الذي نزل إ



 64

لها من أفكار الغضب، وظن السوء       يةئ الذهن بتصورات ال نها    يمتلئ بالكراهيةالقلب  يمتلئ  فعـندما   

 .والشماتة وتصور المصائب كلها تحل باإلنسان الذي نكرهه

 اآلخرين، وتخيل الظهور    وإدانةيسرح الذهن في أفكار العظمة      ... ءالكبريا القلب وراء    فعوعندما يند 

 .ي شكل القديسينف

ـ وعـندما يهـتم      تتسرب أفكار الخوف على الذات، والخوف من المستقبل والقلق،         ...  بالذات بالقل

 .والخوف من الناس وتخيل األضرار تحيط بنا وأن كل الناس يضمرون لنا الشر

ول حياته  تحوت إياها في ذاته يمأل حياته باألفكار الجنسية         اعن اللذة وكابتً  ا   عـاش اإلنسان باحثً    وإذا

 .إلى جحيم مشتعل

وال نجد أمامنا إال الصليب ملجأ النفوس        نعجزوبينما نحاول ضبط هذه األفكار والخياالت وغيرها،        

 .المجاهدة

 ر وتظه الكبرياءوفي الصليب  ينتهي      ، ويحل محلها الحب والغفران،    الكراهيةففـي الصليب تذوب     

 .وداعة الحبيب الذي لم يفتح فاه

 . ويحل محله حياة التسليم الكاملفخوال هيينتوفي الصليب  

 . ونرتفع إلى األفكار السماويةالطياشة الجنسيةوفي الصليب تنتهي 

 حتى تنسكب محبة اهللا في       اإللهي بالح أن يشعل في قلوبنا نار     هو وحده القادر   التأمل في  الصليب   

وهكذا يتحول  .  الكاملة باهللا في الضيق    قلوبنا من الصليب، حيث نتحد بالمسيح فنعيش التسامح والوداعة والثقة         

 المتجسمة   حيث تبدأ أفكارنا تسبح في محبة اهللا       -مع يسوع المصلوب   ل اليوم وط الصـليب إلى اختبار مستمر    

 .كل أفكارنا فيه في الصليب والتي تحصر

 يةسفناالضطرابات ال صليب :ارابًع

هذا االضطرابات النفسية   . بالمستقبل واالهتمام   سيورات الخوف والقلق النف   صعقل اإلنسان مركز لت   

   ثر النفسي ك  وت عن الهدوء النفسي واالستقرار وهذا الت      اتجعـل اإلنسان بعيدا في      ايرطياشة الفكر   ما يكون سبب

ـ    ا ولكن  أوالد اهللا أعطاهم الرب يسوع سالم       ". ال سالم لألشرار قال إلهي    " كقـول الكـتاب      بوالنظـر والقل

نحو االلتصاق باهللابخطوات ثابتة  عالم، فالقلب المملوء بالسالم قادر أن يسير ليس كما يعطى ال-احقيقي. 

 هل استأمنت اهللا على حياتك؟

... ايقة الكثيرين لنا، واالنشغال بالتزامات الحياة واهتمامات المستقبل       ضفي وسط صراعات العالم وم    

ه بعد أن اشترانا اهللا بدم ابنه كيف ال          واإلجابة على ذلك أن    ؟في وسط كل هذا كيف تحصل على الهدوء النفسي        

 فال  يبدماشتريتها   وأنا   ملكيتيحياتكم في   "ل لنا الرب    و لذلك يق  ؟نسـلم حياتـنا له، كيف ال نستأمن اهللا عليها         

 ."حتى خطاياكم أنا أغسلها بدمى"، "ال تهتموا بالغد "،"كيف ال إيمان لكم؟... تخافوا

 : للصليبانظروا
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من  فالصليب ليس هو.  نطق بها الرب على الصليب    التي هذه آخر التعاليم     "في يديك أستودع روحي   "

 والرب  - عن ظلم العالم   ا تعبير الخارجيه  ركان الصليب في مظه   . نه عمل إلهي أتمه الرب    لكصـنع الناس و   

أما من الداخل فالصليب كله سرور وحب وتسليم لآلب ألجل          ...  حكام ال قلب لهم    أيديواقـع فريسـة فـي       

1" ( يهدد بل كان يسلم لمن يقضى بعدل       ن لم يك  تألم وإذ   اتم لم يكن يشتم عوض    الذي إذ شُ  "...   عالمخالص ال 

 ). 23: 2بط 

 :ت الذابصل

 ).34: 8مر " (ويتبعني فلينكر نفسه ويحمل صليبه ورائيكل من أراد أن يأتي "

  زفالذات هي المرك  . األول صلب الذات    حركة داخلية يكون هدفها    -الحـركة الديناميكية مع الصليب    

ـ الـذي     وراء العالم   ي، والجر واإلدانة، الكرامة،   )اللبس (ردور حـوله اللـذة واالهتمام واألفكار، والمظه       ت

 .والصليب هو الوسيلة الوحيدة لصلب الذات... والماديات

 ،واهتماماتها ينزع منا لذة الذات المصلوبفالنظر ليسوع 

 . اللبسر ينزع منا لذة مظهليسوع العريان

 . ينزع منا حب الكرامة ودينونة اآلخرينليسوع المهان

 .ع أفكارنا من طياشة األعمال الهيولية إلى تذكار أحكامه السمائيةف سمر بها الرب، يرالتي للمسامير

 ديناميكية الصليب في حياتي

 أفتقدومن فقد صليبه    ...  في كل لحظة يصبح الصليب مركز تعاملنا مع اهللا         اليومي باالختباروهكذا  

 . ال تعامل بينه وبين اهللا-طريقة هللا، ومن فقد صليبه صارت حياته باردة فاترة

 ينابيع اللذة الروحية والنظرة     ي والعالم، ومنه يتفجر ف    ذاتي، علـيه أصلب     هـو حياتـي    فالصـليب 

 - عليها تهاستأمن للذي وتسليم حياتي    انتصاريالمقدسة، والحب اإللهي والفكر المقدس، والصليب  هو  ترنيمة           

، ى، ومع الذين يسيئون إل    أصدقائي، ومع   مذاكرتي، وفي الترام، وفي     كليتيأراه وأتفاعل معه في عملي وفي       

 .إنه كل حياتي...  وفي نوميصالتيوفي 
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ا للمسحا، جاكان زوجها ملحدلكنها كانت تعلم أن يسوع وحده يقدر على إنقاذه-حد . 

والهم بالحجج الفلسفية واألدلة    ق ما يؤلفون الكتب للرد على الملحدين، ويؤيدون أ        اال الدين كثير  إن رج 

فمعلمنا برلس  . الديانات اربة اإللحاد مضاد لبقية   مح كل هذا حسن، ولكن المسيحية لها أتجاه آخر في           -العلمية

 استحسن اهللا أن يخلص -بالحكمة) لعالما(ألنه إذ كان العالم في حكمة اهللا لم يعرف "الرسـول الفيلسوف يقول   

بالمسيح  مصلوبا      نكرز نانيين يطلبون حكمة ولكننا نح    ونألن اليهود يسألونه آية والي    . العـالم بجهالة الكرازة   

 ).23: 1 كو1" (انيين جهالةليونلليهود عثرة وا

وبينما هي تصلى تفجر     -)الكاثوليك يقتنون التماثيل  (ركعت هذه الزوجة أمام تمثال المسيح في بيتها         

 .انإليمة الخالص لزوجها وعودته لووكانت قوة الدم هي ق... الدم من التمثال

 )2/11/1975 بتاريخ وطنيعن جريدة (

ة حبه غير المحدودة    وى ق سا نن لكنن عندما نتطلع إلى اهللا في صورة الحاكم العام للعالم، و          نخطئإنـنا   

 .لمخالص العا دفعته أن يذوق الموت على الصليب عن التي

طاة، لخأن تحتضن الملحدين، وا     تريد -طلع للعالم كله  يب تت  المسـيح المفـتوحة على الصل      يـدي إن  

 .الم كلهلع المقدسة من أجل خالص ااأليدي أن الدم يسيل من. ..دميان وتأن يديه . والذين أساءوا للمسيح

إكليل . دم المتفجر من أثر المسامير    يمة ال  ق آه لو علم يوحنا   ": سة المعاصرين كنياء ال ب أحد آ  قالهكذا  

 علمت المجدلية ذلك و على األرض، وكذلك لقطلحاول بكل جهده لجمعه ولم يدعه يتسا      ... الشـوك والطعـنة   

 ...".وهكذا بقية الرسل...  لغفران خطايا العالم كلهالذكيلكفت عن الصراخ وأسرعت لجمع الدم 

 هاتين اليدين - ربنا المصلوب يديأملت فيندما تع. "وفـي نفـس المعنـى تقـول إحدى القديسات       

تجعل قلبي يقطر ألما إذ رأيت دمه الثمين يسيل على األرض وال ... اإللهيتـين الداميتين وقد ثقبتهما المسامير    

 المصلوب ألتلقى ندى الخالص اإللهي      قدميت أن أقيم دائما بالروح عند       ملذلك صم ... يحـاول أحد أن يلمه    

 ...".كل األنفسوأرشه فيما بعد على 

،  سريًعا عن ذاتيتنا   اخروًجدعى  ت يس ومعلينا أن نقرر أن موقفنا الي      المسيحي مـن أجل ذلك يا أخي     

 يسوع، حيث نستودع حياتنا ونفوسنا بجوار الجنب        قدميليب عند   لصمـا نأخـذ موقعنا الدائم بجوار ا        لكـي 

 .للبشرية البائسة التائهةا وماء تطهير الذي احتوى كل آالم البشرية وصراعاتها حيث خرج منه دم حالمجرو

األيام، بل هو قاعدة حركة قلب الرب نحو         علق عليه يسوع في أحد     اساكنً إن الصـليب لـيس مكانًا     

 . البشرية كلها

 :ع الخالدةورخة يسص

أما يسوع المصلوب اإلله الخالد فكل      . للبشر بداية ونهاية، وكذلك كل ما يرتبط بهم من أقوال وأفعال          

أنا "إن صرخة يسوع    "وهنا تقول نفس الكاتبة السابقة      ... كالمه، أعماله، أحداثه  : صـدر مـنه هو خالد     مـا ي  



 67

بل أردت أن أسقى    ق لتلهب فيه حرارة شديدة لم يعرفها من         انقطاع في قلبي، دون     تدويمازالـت   " عطشـان 

 ". من اللهيب األبديةا األمر، أن أنتزع الخطكلفني، فوددت مهما يصيبنيحبيبي، وشعرت أن عطش النفوس 

 قد انجرحت بحب    التيال تسمعها إال القلوب       في أرجاء العالم كله ولكن     تدويإن صرخة يسرع مازالت      

 . انضبط تردد حبها مع نغمات الحب اإللهيالتييسوع، القلوب 

 سوال تسمع إال في مخادع الصالة حيث النف         في أرجاء العالم كله ولكنها     تدويإن صرخة يسوع مازالت      

 الهاويةلى حافة   عالمخلصة ليسوع واقفة وفاتحة لذارعيها تشاركه صرخته، إذ تصرخ معه من أجل الذين              

 ".هبتثر وأنا أال ألعمن يضعف وأنا ال أضعف ومن ي"ائلة ق

 :األذرع المفتوحة

أنـت يـارب تفتح ذراعيك بقوة هائلة لتحتضن كل نفس في العالم، فأنت يارب قد فتحتها من أجل                   

 .ى وتحب خاصتك الذين في العالم إلى المنته-ألنك تحب العالم -العالم

وأنا ... ّىتعالوا إل " للجميعإنها حركة حب     ركة فتح ذراعيك ليست عالمة السكون بل على العكس        فح

ـ  بهاتصـح  الحـركة    ه وهـذ  "أريحكـم   المفتوحة قد عإن األذر... بالتق حركة عناق و   -لةئة ها عيركة س رح

 س به إلى الفردووطارت -ه هائلةح فرفي -قوةال بمنتهى فأطبقت عليه ص اليمينثمينًا الل  ا صـيد  اصـطادت 

 ".فردوسمعي في الم تكون اليو "ةقائل

، ...وتعانقني حبا   كع من شبأف فيها   يوأطمع أن أرتم  . جداتستهويني  ك المفتوحة   عإن أذر : ربى يسوع 

 .في السماءواء هنا على األرض أم  حبك، سدائرة نص -دوسك فأعيش حياتي إلى األبد في فروتطبق علّى

 ...هانمت عنها لكي تحتضالتي من  إنك تريد نفس...  تعبك في فتح ذراعيك باستمرارويعز علّى

ك فتصير لك ن في حضترتمي اإللهي في صبرك واتضاعك تنتظر نفس   سيـا للعجـب أنـت العري      

اعروسحتى إلى الفردوسا مقدس . 

ـ  ذرعـك إن أ  ـ وحة المت ت المف ، في  المدارس في   -ظللة على  أوالدك وبناتك في الجامعة      بة ستظل م  ع

 .امنها صيد على بالى أنك منتظرر  ال تخطالتي في األماكن شرأسرنا في أماكن ال

 إنها  - فتح ذراعيك ليل نهار، إنه صعب جدا       استمرارأنـي  ال أحـتمل هذا المنظر، منظر          : ربـى 

 .  كاللص اليميناثمينًا ه إال صيديحال ير... ودما وقلبك ينبض حبا وألما -ة ومسمرة ومفتوحةملتأم

 )17خر (: األذرع المفتوحة هي سر االنتصار

فإن الشعب يغلب وإذا    ) على مثال الصليب  (كان إذا رفع موسى يده      ... في حرب الشعب مع عماليق    

 .خفض يده أن عماليق يغلب

         ر يديه  وون وح ريه ودعم ه  لس عل فجووضعاه تحته   ا  فلمـا صـارت يـدا موسى ثقيلتين أخذا حجر

ـ  م يشوع  زإلى غروب الشمس فه   ) على مثال الصليب  (فكانت يداه ثابتتين    . احد مـن هنا واآلخر من هناك      وال

 ).17خر (عماليق وقومه بحد السيف 
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 تتم بالمواجهة   القد كانت الحرب قديم   .  الـيد بمثال الصليب قوة جبارة في انتصارات الخدمة         فعفـر 

 أما اآلن فالصواريخ تنطلق من على بعد آالف األميال، إن صواريخ الخدمة تستطيع أن               -المباشرة بين الجنود  

 . بين أذرع يسوع المطفطفة على العالماسوا مكان حيث تصيب الهدف فيقع مأيتنتقل من قاعدة الصليب إلى 

 تسرى  فهـي تنـبه خدام اليوم إلى ديناميكية عمل األذرع المفتوحة في صليب يسوع، وكيف أنه عندما                 

قوتها في كياننا كخدام تنفتح أذرعنا وأيضا قلوبنا معها لتحتضن أخطى الخطاة ثم يقبض عليها في حضن                 

 .حب يسوع المصلوب أسير فيصير... المحبة اإللهية

 حاملة حقيبة ابنها    -المنزلية في شدة البرد    تنزل من بيتها بمالبسها    ماالباكر أ تأملـت مـرة في الصباح        

، وهي واقفة في انتظار أتوبيس      )إلخ... أدواته وسندوتشه (فيها    أعـدت له كل شيء     الصـغير، بعـد أن    

 المشرفة ثم أغلقت الباب وتحرك      يديالمدرسـة، وعـندما جاء األتوبيس أسرعت األم، سلمت ابنها إلى            

 "في سالمة اهللا"لها يقول ااألتوبيس وعيني األم شاخصة نحو ابنها في األتوبيس ولسان ح

صباح ثم ينزل معهم إلى الشارع، لكنه         في كل  -وهو يرتب أمور  أوالده في العالم كله       تأملت يسوع   

وعندما تأملت ذلك تأكدت أن أذرع يسوع األبدية ترعى كل           ... ال يتركهم بل يرافقهم للعمل والكلية والمدرسة      

 ...وفي كل مكان أوالده في الجامعة وفي المدرسة وفي العمل

 مفتوحة على ا إليها أذرعا اليوم مضافً أبنائنابدية هي القوة الوحيدة لرعايةتأكـدت أن هذه األذرع األ  

 ت حياتها سكر إلى نفوس    - إلى أم في منزال    -دعهمخ إلى خادم في     -كاهن أمام مذبحه   مـثال الصـليب، من    

ر ث تقف بجوار صليب ربنا لكي ترش الدم النازل من الجنب اإللهي وأ            نأطـول يـومها فـي الكلية والعمل         

 . وكل زميلة-على كل زميل المسامير

إنها ترنيمة انتصار   ) 17خر  ( ال تسكت أبدا حتى غروب الشمس        لتيهـذه هـي حـركة الصليب        

 .الكنيسة الخالدة حتى غروب حياتنا على األرضي، إنها ديناميكية الصليب في الخدمة

 ).الصالة والعمل(:  الثنائية في الخدمة

 يعنى أننا   اكله على الصالة فهذ    إن كان التركيز  : ارالحو هذا   فـي أحـد اجتماعات الخدام دار      : س

 ة العمل؟يمنهمل ق

دفع بقوة صاحبها للخدمة، ال     تو.  الخدمة ناك إلى م  لالحقـيقة أن الصـالة الحـية متحركة وتنتق        : ج

 . فليس هناك ثنائية بين الصالة والعملي-دمةخه أثناء القتفار

ن مكان الخدمة، تحرك شيًئا في صاحبها نحو الخدمة، أما          أمـا الصالة الميتة فهي ساكنة منفصلة ع       

 .قه فتتحول الخدمة إلى روتين أو واجب أو مجرداتر تفا فهيفي أثناء الخدمة

زرت مـرة إنسـان كانـت زوجته ستعمل عملية سرطان بعد يومين في بلد بعيد، وقبل العملية بيومين                    

 وكان يصلى وكان يالزم بعقله     -الفراش ابذبحـة صـدرية منعته عن الحركة، كان مالزم         مـرض هـو   

 .الماديةوبروحه وبقلبه عملية زوجته حتى وان كان المرض كان قد منعه عن الحركة 
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 وتتألم يتألمأنه  . من أجل زميل له    ار الصليب يحس باآلم يسوع    وعلـى هـذا المثال خادم واقف بج       

ن أمره الرب باالنتظار فسينتظر على       وإ - للحركة ادفعه دفع تأحشـاؤه فـي وقفته في مخدعه إن صالته حية           

 ألما وأذرعه مفتوحة ومشدودة وقلبه مجروح؟تمضض كيف يسكت ويسوعه م

ولكن بعد أن كشف اهللا له آالمه وتعبه من أجل الخدمة           "  ولد إني"لقـد اعتذر أرميا عن الخدمة وقال        

 ."كوت ال أستطيع الستوجعني أحشائي"كان أرميا ذاته يصرخ في أعماق سجنه ويقول 

 :كلمة اهللا متحركة

    بالسالسل في أعماق السجن، ولكنه بالروح أملى أعظم رسائله وكتب فيها  اكـان بولس الرسول مقيد 

 وقد أصابت نفوس كثيرة وأسرتهم في حب يسوع وطاعته، ومات القديس            -متحركة أن كلمة اهللا ال تقيد ألنها     

 .رغةبولس ومازالت كلمته متحركة وتصيب هدفها وال ترجع فا

 :الصليب قاعدة الحركة ومركزها

 أحست بآالم الرب وأناته من أجل       التي ذاقـت الوقوف المتواتر بجوار الصليب        التـي إن الـنفوس    

 .".فأرسلنيهانذا " ستصرخ وتقول التي هي النفوس -لمةتأالبشرية الم

     وفي قلب   نفوس مخدوميه في أحضان الرب على الصليب         افمن عند الصليب يتحرك الخادم مستودع

 ليس بحكمته -صل كلمة اهللا للمخدومين   وه، حيث ي  وتثـم يتحرك الخادم في ظل الصليب وق       ... يسـوع ذاتـه   

ه تويسوع المصلوب يرافق الخادم في رحل     . ة الصليب، وليس بحكمة العالم بل ببساطة اإلنجيل       والبشرية بل بق  

واالبن الضال والدرهم   . لخروف الضال  نحو ا  اإللهية احساساتهبه  ل في ق  اونافخًبـيده على خدمته،       مظلـالً 

 حيث يستودع كل النفوس في أحضان       - عند الصليب  -وفي النهاية يرجع الخادم إلى قاعدية خدمته      ... المفقود

 .فتوحةالماألذرع 

صاروخية بعيدة المدى تصيب كل       تنطلق صلوات  - عند قاعدة الصليب   -وفي صالة الخادم الخاصة   

 . إلى الصليب-لى حب يسوع أماكنهم وتأسرهم إفيمخدوميه 

 :مجديتوبة 

عن مجموعة شباب كانوا يقتلون السيدات بعد سرقة ما         ا   نشرت الصحف خبر   1961في حوالي عام    

 .باإلعدامكم عليه ح ومجديوتم القبض على ... بمنطقة المعادى هم في بئرون ويلق يقتلونهممعها من مال، ثم

 -ى المذبح حيث يسوع المذبوح عن الخطاة      من عل  وكانـت هـناك صـلوات مقـبولة قوية تصدر         

 في أعماق سجنه، وإذا به يرى في حلم السيدة العذراء ومعها كاهن، طالبة منه               مجديوات  لوأصابت هذه الص  

 بأسرته ورسم لهم صورة الكاهن      مجديوفي الصباح اتصل    . أن يعترف للكاهن ويتناول جسد يسوع المكسور      

 في توبة عند أقدام     مجديصل أبونا ميخائيل إلى السجن حيث وجد        وو.  لالعتراف والتناول  إحضارهوطلـب   

 . وأحس بأذرع يسوع تحضنه وبقبالته الحلوة تقبله-الصليب وفي فرحة الرجوع إلى اهللا

 وفرح  هللا إلى المشنقة بسالم كامل وبشاشة وجه وتسليم         اللمرة األولى يتقدم شاب   ": وكتـبت الصحف  

 ...". كامل
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 :ونيبيصار

  جومية ليخلص  هإلى العالم في خدمة      ، ثم ينزل  ية مع اهللا  ون العالم في وحدة ق    ع الًمنعز اكـان راهب

ـ  دمة، أما  ختنا في ال  ق كل و  يكالوحش الذي ينقض على فريسته، والعجيب أننا اليوم نقض          في عمق الشر   انفس

دمة هجومية صاروخية   ن في خ  وهؤالء القديسون فكانوا يعيشون أغلب حياتهم في التوبة واالتحاد باهللا ثم ينزل           

      عن ... (هم و أحيانًا تكون فريستهم وصيدهم معهمت إلى عزلاإلى معاقل الشر، وبعد االنتهاء منها يرجعون فور

 ). الحرب الهجومية-نبذة قوة الكرازة

 :الجسد العريان

                ـا نـرى الرب على الصليب عريانًا، والبد أن هذا العرى يحمل عمالً روحيفي نفوس   اإنـنا دائم 

 الذي أصاب البشرية    يزخ وال يدام ليحسوا بالتعر  خ لنفوس ال  إثارةإنه  . المؤمنـين والخـدام ألنه منظر مثير      

 .  وحمله الرب عنا-طيئةخعندما تعرت من النعمة بسبب ال

ر من   ثي ك يعلى استمرار عرى وخز    واستمرار الرب في عريه على الصليب ليثيرنا جدا ألنه دليل         

حركة  ب المخلصة في  و حتى تتحرك القل   - أن يستمر عريانًا    كامالً ا إصـرار  اصـر  وأن الـرب م    -أوالد اهللا 

 ."عو يسبألبسوا الر". ديناميكية نحو الدعوة المستمرة للجميع

أشير عليك أن   ...  والبائس وفقير وأعمى وعريان    الشقيأنت  "ا الالدوكيين قائالً    يلقـد حـذر سـفر الرؤ       

اتشترى منى ثياب3رؤ " ( عريتكيخزر يظهلكي تلبس فال ا  بيض.( 

 ال تستطيع أن تغطى التفاهية      -يةركذلك فالحياة المظه   .أن يغطى عرى آم وحواء     ين لم يقدر  لتإن ورق ا   

وكل هذه  ... والشهوات المشتعلة في داخل القلب، والخوف والقلق، والصراع النفسي        . والرياء، والسطحية 

 . يرزح تحتها شباب هذا العصرالتيالصفات 

 .صفة المسيح رياء قد تسبب في عرى اإلنسان من التواضع  الذي هوإن الكب •

 .نسان ألنه أصل كل الشرورإلا  قد تسبب في عرى اإلنسان من حب أخيهالمالومحبة  •

 .ومحبة العالم قد تسبب في عرى اإلنسان من محبة اهللا ألنها عداوة له •

 .المسيحية ية قد تسبب في عرى األسرة من الصفاتروالحياة المظه •

 .والشهوات الكثيرة قد تسبب في عرى اإلنسان من الطهارة •

 .وكثرة الموضات قد عرت الفتاة من حشمة المسيحيين وحب الظهور •

 .حقوة الرو وحب الرياسة ومحبة الذات قد عرت الخادم والكاهن من •

 لكل نفس   مثالً. س العريانة من النعمة سيظل يسوع عريانًا على الصليب        ومـن أجـل كل هذه النف       •

 فتسرع إلى لبس الرب يسوع، ولكي يتحرك        يعها المخز قولكل خادم، لكي ما تلتفت كل نفس إلى وا        

عريك   وتستر -ارى ثياب تعليك أن تش  أشير  " كـل خـادم إلى صالة حارة ودعوة قوية للجميع قائالً            

 ".بالرب يسوع
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، وال المدنية، وال    الالم تحبها أنه ال     التيوستظل يارب عريانًا على الصليب لكي تعلن لكل النفوس           •

 .إنه المسيح فقط... تستطيع أن تغطى عرى النفس... التكنولوجيا

 . المستمر الذي يعمله الرب اليوم في نفوس خدامهالديناميكيهذا هو العمل 

 .البشرية كلها سقطت في الشر من آجل ذلك وقع معهم يسوع تحت الصليب •

 .لمؤمنينا مع غير اليوم آالف من الشباب يعيشون تحت نير •

 . اليوم آالف من الشباب قد سقطوا في شهوات الجسد •

 .اليوم آالف من الشابات قد تخلوا عن حشمة  أوالد اهللا •

 . تحت الصليب، ومن أجل خطيتي أناقعمن أجل كل هؤالء أنت يارب يسوع وا •

 :القيروانيسمعان 

     ا يحس باحساسات الرب و يشاركه حمل الصليب        اأال يـوجد الـيوم شابويقع معه تحت نيره      خادم 

 يقع المسيح   التيويدعو الجميع للتوبة عن خطاياهم      ... ، ينسكب بدموع تحت ثقل الصليب     القيروانيكسـمعان   

 .تحت ثقل صليبها

 :فيرونيكا

 .هذه القديسة مسحت عرق الرب الحامل الصليب فانطبعت صورة وجهه على منديلها •

 . تحت الصليبقع وعرق الرب الواأال يوجد فيرونيكا اليوم من الشابات لتمسح آالم •

 .فتشارك الرب في عرقه وآالمه •

 .ورفع آالمهم عن المسيح... زميالتها للتوبة دعوتو •

 .قلبيتك تحت الصليب في رهذه هي ديناميكية صو: ربى يسوع •
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 هج الرب أعتصم وأستظل وأبتجناحيتحت 

 ساعة الظهيرة

 

 .آلخرينا في منتصف النهار، حيث ساعات العمل، والتعامل مع 

 ).3 :5في " (تليق  الالتيل زكالم القباحة والسفاهة واله"حيث أحيانًا نسمع  

فاألمانة والصدق ). 14: 3بط 1" (متم من أجل البر فطوباكم    تألإن  "وأحـيانًا يـزداد حـر الـنهار وثقله           

 .إلنجيل وصية اأي - من أجل البرايسبب للمؤمن آالم... والمحبة والتمسك بالطهارة وبوصية اإلنجيل

عاملين الخير فتصبرون فهذا    ) وأنتم(لمون  تأبل إن كنتم ت   "...أسمهأحيانًا من أجل     وحيث تأتينا المضايقات   

 ).20: 2 بط 1" (فضل عند اهللا

 .بة الكثيرينمح والصراع على المراكز تفتر الماديوحيث من كثرة اإلثم والصراع  

في  من سهم يطير   وال"... ل داود النبي    وفـي وسـط كـل هذا يلقى الشيطان سهامه وشباكه، وعنه يق             

 ).90مز " (الظهيرة وال من شيطان... النهار

 اتفقت فيها كل    التي هي الساعة    كله من أجل العالم     انًلص فيها مخ  صلب التيإن سـاعة الظهيرة هي      

 ءا، والفريسيون المنافقون، مع رؤس    المرائيبيالطس الذي ال يعرف الحق، وهيرودس الثعلب         قـوات الشـر   

 .الجمعة ظهًرام وكل هذا كان ي. أصلبه أصلبههم الذين قالوا  ، كل هؤالء..كهنة لليهود الحاقدين على يسوع

يوم الجمعة ساعة مقدسة ألنها ساعة  12ولقـد اهـتمت الكنيسـة بهذه الصالة، وجعلت من الساعة            

 .صلب المسيح

 :اهللا نشكر

وفي هذه الساعة نسمع إخواننا المسلمين       ،رهوم وقـت الظهيرة نرى الجميع يؤدون صالة الظ        الـي إنـنا    

ت هو شاهد علينا في يوم الدينونة إن أهملنا صالة          وإن هذا الص  . ريؤذنـون مـن المسـاجد لصالة الظه       

 ).الساعة السادسة(الظهيرة 

تين على  رصنعت خالصا في وسط األرض كلها عندما بسطت يديك الطاه         "ل فيها   و نق التيإنهـا الساعة     

 ".لهذا كل األمم تقول المجد لك ياربعود الصليب، 

 ).95 مز( فيها تم خالص البشرية، وفيها ملك الرب على خشبة التيإنها ساعة مجد المسيح  

 مزامير الساعة السادسة

 يملك الرب ، وتنتهي بالحديث عن المجد       الصليب جناحيكـل المزاميـر تتحدث عن الخالص بظل         

 :على القلوب بالصليب

 . الصليببجناحي االعتصام -1

 . الصليببجناحي االستظالل -2
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 . الصليببجناحي االبتهاج -3

 . ملك الرب بالجالل-4

 )90، 56مز (:  الصليببجناحي االعتصام -1

 ."اإلثم وبظل جناحيك أعتصم إلى أن يعبر. ن عليك توكلت نفسيإ يا اهللا، فارحمني"

 حتى يعبر الشر، وحتى يمر السهم        بذراعيه الممدودتين على الصليب    أي الرب،   بجناحيإنـنا نعتصـم      

... سلطان الظلمة  إنها ساعة ). 90 مز(فيها شيطان الظهيرة     غيري وحتى،  )90 مز(الطائـر فـي النهار      

 .وليس لنا قوة فيها إال بالصليب

اللهم التفت إلى   " نطلب فيها النجدة السريعة من صليب المسيح بمسكنة شديدة فنقول            التي السـاعة    إنهـا  

مز " ( الليلويا تبطئ فال   ومخلصيأنت معيني   . أنا مسكين وفقير اللهم أعنى    ...  وأعنى أسرع  يارب معونتي

 من أجل ذلك اختارتها الكنيسة في الساعة        -"الصالة السهمية  "69إن اآلبـاء القديسـون يسمون مز        ). 69

 ).نتيلمعو التفتراجع نبذة اللهم (ة كرد على شيطان الظهيرة والسهم الطائر في النهار سالساد

 )60مز (:  الصليببجناحي االستظالل -2

وأستظل ر  فأسكن في مسكنك إلى الده    ... وأرشدتني رفعتنيعلى الصخرة   ... طلبتياسـتمع يا اهللا     "

 ".جناحيك بستر

              اإن التفكيـر والتأمل في صليب الرب في هذه الساعة الساخنة يعطى للنفس سالم فتحتمل اآلالم   ا وهدوء 

  الذي طلب الغفران لصالبيه، وتنقذ العقل من طياشة األفكار والشهوات الجسدية             مع المصلوب، وتغفر مع   

 ).6قطع الساعة (أحكامه السمائية  إلى تذكار

ما أحوجك يا نفسي المرهقة إلى رفع القلب بالصالة نحو األذرع المفتوحة على الصليب في هذه الساعة                  

 ساعة الظهيرة، وتسمعي صوت حبيبك      لتضمك من وسط بحر وتجارب وشهوات      حـيث األذرع مفتوحة   

 الضال ابنيتعال يا ...  األحمال والمتعبين وأنا أريحكمثقيليتعالى يا أيتها النفس المتعبة، يا " يسـوع قائالً  

 ". صليبي فأنا ضابط العالم كلهجناحيتعال أستظل تحت ...  ألقبلكحضني إلىوادخل 

 )62مز (:  الصليببجناحي االبتهاج -3

االبتهاج كما يقول    هو- الصليب، ثم التمتع بأحضان الذراعين وظلهما      ذراعينتصار بقوة   إن ثمرة اال  

هذا هو فرح الصليب    ". أبتهج، وبظل جناحيك    األنك صرت لي عونً   . أرتل لك في أوقات األسحار كنت     "النبي  

في كل يوم   وبهجـته، إنـه فرح روحي على مستوى اإليمان القوى وبنعمة ظل جناحيه، وبشهوة قلبنا لحمله                 

إنه فرح الشهداء في شدة آالمهم، وبهجة الصديقين        . أحد أن ينزعه منا     إنه فرح ال يقدر    -والسير وراء يسوع  

 محبيإنه فرح   ... فـي أسـهارهم وجهـادهم، وفرح المضطهدين من أجل المسيح، وفرح المساكين بالروح             

 ... صليبهوحامليالمسيح 

 .إنه فرح صالة الساعة السادسة... 
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 )95، 92مز (: عرش اهللا ليب هووالص

أما في الساعة ). 92مز " (الرب قد ملك ولبس الجالل"ل وإن آخـر مـزمور في الساعة السادسة يق      

خشبة لى  قولوا بين األمم إن الرب قد ملك ع       "حيث أسلم الرب الروح فيرتل النبي ويقول        ) ا عصر 3(التاسعة  

فالذين يحملون الصليب يحملون الملك على      ). 95مز   ("ة فلن تتزعزع  ونثبت المسك  وأيضا) خشـبة الصليب  (

فالصـليب هو الطريق لملكية الرب على القلب، وفي ذات الوقت الوسيلة الوحيدة لفصل  أوالد اهللا                 . عرشـه 

 .المملوكين له عن أهل العالم

نعت ص" ذراعيه من أجلهم، وكأنه يقول       تحيـتحدث وعن بهجة العالم كله بخالص اهللا وف        : 66مـز   

 ".تين على عود الصليب، لذلك كل األمم تصرخ قائلة المجد لك ياربرصا عندما بسطت يديك الطاهخال

 لتجمع   ا وجدت لها عشً   التيواليمامة   ،ايـتحدث عـن العصفور  الذي وجد له بيتً         : 83والمـزمور   

ارب إله القوات   مذابحك ي ... مساكنك محبوبة "أوالدها وقت الظهيرة، أما نحن فلنا الكنيسة حيث أذرع المسيح           

 . حيث جسدك المذبوح عنا على المذبح"ملكي وإلهي

 في جسد واحد االثنينويصالح  "يتحدث عن المصالحة بين األرض والسماء بالصليب        : 84والمزمور  

أشرق من األرض،   ) المسيح(الحق  " ، حيث يقول المزمور     )16: 2أف  " (العداوة  مـع اهللا بالصـليب قـاتالً      

 ."من السماءاطلع ) اآلب(والعدل 

، " مسكين وبائس أنا   ألنيأمل يارب أذنك    " المسكنة بالروح  فيتحدثان عن    69،  85أمـا المزمورين    

 .مسجل في إنجيل  هذه الساعة  هي وسيلة دخول ملكوت السماء كما هوالتي

 :اإلنجيل

التطويب و.  الصليبحاملي التطوبيات كأحلى وأعمق ما يتناسب مع  إنجيلاخـتارت الكنيسة لهذه الساعة       

 أال وهو ) المطرودين من أجل المسيح   ( ولهم نفس جزاء التطويب األخير       ين بالروح كالمسـا  األول عـن  

 .ملكوت السموات

فالرب . من العالم إال الذين يحملون الصليب       أو الفرح في الطرد    سكنة بالروح مالأحد أن يتعلم     وال يقدر  

 أن نحس بأننا مساكين، مساكين في الصالة،        أليس باألحرى لنا  ...  ألجلنا اعلـى الصـليب صـار مسكينً      

 مساكين في قراءة اإلنجيل، مساكين في الخدمة والكرازة والشهادة          -مسـاكين فـي المحـبة، في الطهارة       

 -)85مز   (" مسكين وبائس أنا   ألني وأستمعنيأمل يارب أذنك    "ربى يسوع أني  مسكين وبائس       . للمسـيح 

 ).69مز ( مسكين وفقير ألني لمعونتياللهم ألتفت 

والحزن على الخطية ال يمكن الوصول إليه إال بالنظر إلى يسوع           .  ال يتعزون إال بالصليب    والحزانى

 .م على الصليب ألجل خطيتيتألالم

ون الناس في األرض    رث الذي غفر لصالبيه، هؤالء ي     ع فهم الذين يتأملون في يسوع الودي      الودعاء أما

 .  الحسنة فيمجدون أباهم الذي في السماواتلحساب المسيح عندما يرى الناس أعمالهم

 .من حبه وغفرانه وقوة دمه أبدا. تشبع  الالتي هم النفوس الناظرة للمصلوب والجياع والعطاش
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 صلبت العالم مع األهواء والشهوات، ثم صلبت مع المسيح فأصبح    التي هم النفوس    وأنقـياء القلـب   

 .حياتها النقية المسيح هو

  الغفران للذين صاروا أبناء اهللا التابعين أثر       ومحبي السالم   وصانعيالرحماء  معلم    والصـليب هو  

 .خطواته

 ا أوقد عليها المسيح نور العالم، والذي من قبله صرنا نورً          التيأخيـًرا فالصـليب هـو المـنارة         

 . هذا هو إنجيل الساعة السادسة...للعالم

 

مور واحد منها مع اإلنجيل والقطع، وال       مع اهللا أن تصلى هذه الصالة، ولو مز       ا  اقطـع عهد  : أخـي 

سرع واعتصم  أف... دق أو آذان مسجد أو ميكروفون     تتنسى أن اهللا يذكرك بميعادها كل يوم عن طريق ساعة           

 . الصليب واجعل المسيح يملك بالكامل على قلبك آمينبجناحيوأستظل وابتهج 
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 جراحات القائم من األموات
 

 )39: 24لو  (..."يجسون... ورجلي يديانظروا "

 أن نقف متأملين تحت أقدام الصليب ولكن علينا أن نجس جراحات يسوع             لـيس المطلـوب مـنا الـيوم        

 . المصلوب القائم من األمواتالناصري

قبل القيامة كما أن القيامة كانت كامنة في   ) الصليب(الصـليب والقيامة حدثان متالزمان فالبد من الموت          

رغم أنه  ) 24: 2ع  أ(أن يمسك الرب يسوع من األموات       ا  كن ممكنً  لذلك لم ي   -المسـيح علـى الصـليب     

 ).5 :11يو  ("القيامة والحياة"اجتازه ألنه هو 

 بجس جراحات الرب    أي) 10: 3في  (ويصعب على النفس إدراك قوة القيامة بدون شركة آالم الصليب            

: 20 يو ؛39: 24لو  (جسها  وكـأن الرب أراد أن يؤكد لتالميذه أن القيامة هي في رؤية جراحات الرب و              

واآلن أعطني   .  الرب ويحمل صليبه ويتبعه يؤهل لقوة القيامة وبهجتها        مفمـن يشـترك في آال     ) 27،  20

 .يارب أن أذوق مع المريمات والتالميذ بهجة قيامتك في لمس جراحاتك

 )9: 28مت ( "وأمسكتا بقدميه وسجدتا له": أوالً 

فالمسمار .  بهما ساجدا لك   اأتقدم اآلن ممسكً  ... ضاللةالريق  طك من    قدما أعتقتنيبعدما  : ربى يسوع 

 ال أكف عن تقبيل آثار المسمار في        - في بهجة القيامة   -فـي رجلـيك كـان من أجل خطاياي ومن أجل ذلك           

 ).صالة نصف الليل( من طريق الضاللة وأعتقني حررني الجرح هو  الذي افهذ... رجليك

 : أمسك بقدميك-1

ال .  بهما ا وعندما تقف قدماك أقف أنا ممسكً      -قدمايفعندما تتحرك قدماك تتحرك      جيداامسـك بهما    

 .أريد أن يكون لي قدمان إال قدماك أنت

 ).21 :2بط 1" (خطواته لنتبع إثر"  إال مع حركة قدميكقدمايربى يسوع ال تسمح أن تتحرك  

مز  (ا لسبيلي  ونور  لرجلي اوليصبح كالمك مصباح  ) 15: 6أف  ( ياربى باستعداد إنجيلك     ي أرجل واحذي 

119 :105 (   أمسكت بقدميك   بحريتيبل   فصلة عنك نفليس لي ذات م   ...  ألقوالك اعندئذ أكتب أعمالي تبع 

 ".القداس اإللهي"حيرتي لذلك أنا أقدم لك مشورات 

فالطريق من المذود حتى الجلجثة ثم إلى القبر        ) 6: 14يو  (وأمسـك بقدمـيك ألنـك أنـت هو الطريق            

ـ  ساروا معك وبك في الطريق ثم صعدوا       ... فالقديسون والشهداء والنساك الذين أمسكوا بقدميك     . يامةفالق

دئذ أقمتهم معك وأجلستهم معك في      ن ع - بقبرك آثامهم الصليب فماتوا معك عن العالم ثم دفنت         ىمعـك إل  

 .السموات

 إلى بهجة   يلتبلغن سأمسك بقدميك كل حياتي حتى الصليب        -طريقيربـى يسـوع أنت وحدك هو        

 ).20: 2غل (قيامتك أصلب معك فأحيا ال أنا بل أنت في 
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 تحكم على نفسها    ا ال تمسك بك جيد    التيفالكنيسة  ) 4: 3نش  (وعندما أمسك بقدميك فال أرخيك عنى       

الكنائس التائهة  ). أوشية اإلنجيل ... (فاؤنا كلنا وقيامتنا كلنا   شبـالهالك ألنـك أنت حياتنا كلنا وخالصنا كلنا و         

النفس .  الرب يسوع وعدم أرخائه عنها     قدميالـيوم في مادياتها وعالمياتها ليس لها سبيل للخالص إال بمسك            

يسوع وحده عندئذ ستصل إلى     ...  الرب يسوع   بقدمي مستقرة ليس لها إال أن تمسك      البشرية المضطربة الغير  

 .حالة االستقرار في قوة قيامة الرب

 اتجاهين يسيران في    فاالثنان العالم   قدمي يسوع مع    بقدمي كيتمس يا نفسي أن     ياحـذر : يسـوع وحـده    

 أمسكيوحده فقط فنحن نؤمن بإله واحد       ... كنيستي يسوع وحده يا نفسي ويا       بقدمي أمسكي... متضـادين 

 . معه في بهجة قيامتهتفرحي الرب يسوع وحده وال ترخه عنك لكي بقدميبشدة 

 : وأسجد لك-2

وللسجود بعد القيامة معان كثيرة في      . لسجود بالروح والحق  الـرب يسـوع يطلـب منك يا نفسي ا         

 .النفوس العابدة

 السجود بالفرح   لتذوقي فاآلن جاء الوقت     -يا نفسي إن كنت قد ذقت السجود بتذلل في فترة الصوم الكبير            

 ...!! مع مريم المجدليةوأسجدي الرب بقدمي.  يا نفسيأمسكي -في فترة الخماسين

 ذاق مرارتها كل إنسان ولم      التيهذه الشوكة   . شوكة الموت   بالذي قام وكسر    فرح : سجود الفرح  )أ(

دان الخطية  والرب يسوع... إن شوكة الموت هي الخطية   .  اآلن كسرها الرب بقيامته    -يفلـت مـنها إنسـان     

 سجدت بفرح ألنه حررها     التي يا نفسي مع المجدلية      أسجديمات ألجل خطايانا وقام ألجل تبريرنا       وبالجسـد   

 ألنه  وأفرحي يا نفسي    تهلليا من السبعة شياطين وحررها من قيود العالم ومحبته          هن شهوات جسدها وحرر   م

ألن يسوع  ...  منها سلطان عليك   أليلم يعد   ) خطية العالم والجسد والشيطان    (- موت الخطية  -لـم يعد للموت   

ار المعركة على الصليب     جدا ألنها شهادة على آث     تفرحنيإن جراحاتك يا يسوع     . قـد كسـر شـوكة الموت      

 .وانتصارك فيها

شـكر اإلنسان المديون الذي رفع عنه الرب دينه، إن المرأة الخاطئة كانت             : سـجود الشـكر   ) ب(

يا ). 50 -63: 7ثم شكرت الو    ... امن أجل ذلك أحبت كثير    . مديونة بخمسمائة دينار فترك لها كان ما عليها       

 الدين  فع  الذي د   تشكريوتنسى أن   . يةدو من أجل عطية ما     أ مادي من أجل نجاح     تشكرينفسـي تعودت أن     

 كيهو مات ألجل الجميع     ) "12: 8رو   ("... أيها األخوة نحن مديونون    افإذً"عنك وحررك من عبودية إبليس      

 ).15: 5  كو2 (" مات ألجلهم وقامللذييعيش األحياء فيما بعد ال ألنفسهم بل 

 جسده ودمه   وهبني للذي وأسلم ذاته ألجلى شكر      أحبني الذي   )1: 13يو   (ى إلى المنته  أحبني للذيشـكر    

 الذي به نصرخ    التبنيبل أخذتم روح    . تبناني للذيشكر  .  الذي له  وأعطاني الذي أخذ الذي لي      -وروحـه 

 ).15: 8رو (يا أبا اآلب 

. )45: 7لو  (" لم تكف عن تقبيل قدميه    " حب يتحول إلى تقبيل القدمين       -يقود إلى فيض من الحب     شـكر  

 سكبت  التي أمسكت بقدميه، وهي بعينها المرأة       التي لم تكف عن تقبيل قدميه هي بعينها المرأة          التيالمرأة  ف

 أخذت الطيب في فجر األحد لتضعه على جسد         التيالطـيب عـند قدمـيه في توبتها وهي بعينها المرأة            
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" شهوتيارب أمامك كل    ي"عندئذ أمسكت بقدميه وسجدت له      ...  من القبر  ا فوجدت الرب خارج   -المخلص

 ).9: 37مز (

 ).3 :40 مز..." (جعلت في فمها ترنيمة حب جديدة"عندئذ 

 أن يسوع لم يشفق على ذاته بل بذلها ألجلك كيف ال يهبك كل              تذكرييا نفسي   : سجود التسليم ) ج(

ه قادر  يا نفسي الرب يسوع إل    !!  الذي مات ألجلك وقام ألجلك كيف ينساك       نفسييا  ) 32: 8رو  (ء معه   شـي 

 للخير للذين   اتعمل مع   كل األمور  وقولي سلمى حياتك له     اإذً... للنهاية قـائم غالـب للمـوت وهو إله محب        

 مات  للذي يا نفسي لذاتك بل      تعيشيمات ألجلها فينبغي أن ال      ... الحياة كلها له  ... )28: 8رو  (يحـبون اهللا    

 ).15: 5  كو2(ألجلك وقام 

أقدم لك يا   " حياتي كلها تحت تصرفك في تكريس كامل وأقول          اضعمن أجل ذلك يا إلهي أسجد لك وا       

 ". حريتيسيدي مشورات

 )20 :20 يو ("  التالميذرحأراهم يديه وجنبه فف"  :ثانًيا

في النفس وبعد ذلك أدركوا أن اآلالم         ألول مـرة يكتشف التالميذ أن جراحات الرب تشع الفرح          -1

 "  لنا أكثر فأكثر ثقل مجد أبدى      تنشئا الوقتية   قتنألن خفة ضي  "م  فرحهم ومجده  فـي حياتهم هي بنفسها مصدر     

ن أجل  مإن جـراحات الـرب بعد القيامة كانت شهادة أبدية على حبه لك يا نفسي وجراحاتك                 ) 17:  كـو  2(

            قد وهب لنا ال " بل هبة ايسوع هي إعالن حبك له وهي سبب مجدك األبدي  ومصدر فرحك فلم يعد األلم عقاب

 .عنها يعبر ال ألم بل طاقة فرح ولم يعد الصليب مصدر" م معهتأله فقط بل أن نأن نؤمن ب

 يأتي الشهداء حاملين تعاذيبهم،" 

 ،يأتي الصديقون حاملين أتعابهم

  في مجد أبيه ويجازى كل واحد حسب أعماله،،ابن اهللا ويأتي

 318 ـكان أغلب اآلباء ال    م   325 األول بنيقية سنة     ونيفي المجمع المسك  )  الواطس ختام التذاكيات (

ع الرجل والمقطوع اللسان    ويين فكان منهم المقطوع اليد والمقط     وثن ال اضطهاد شدة   اجتازواالحاضـرين قـد     

وفرحت بهم الكنيسة وجلس هؤالء     ... وكـان الملـك قسـطنطين يقبل هذه الجراحات        ... والمفقـوء العـين   

 .المسيحي في نشوة الفرح يضعون لنا قانون إيماننا المجروحون وهم

 أكره الخطية   -ليأتذكر جراحات الرب     توبة مفرحة للنفس فكلما    ت الرب لنا مصدر   حاوجـرا  -2

على ا  من أجل هذا يارب أنا أؤمن أن جراحاتك تسبب لي حزنً          . ّيذ تعمل قوة القيامة وقتها ف     ئعند... وأتـوب 

لقد . ا موتًفينشئ أما حزن العالم )10: 7 كو 2(بة ال ندامة فيها  وئتك فينتهي بت  شيخطيتي ولكنه حزن بحسب م    

الرسول طوال حياته بعد القيامة يسمع صياح الديك فيجدد توبته ويفرح بالرب يسوع  الذي نظر                . ظل بطرس 

 توما فظل طول حياته يذكر الجنب المطعون الذي لمسه بعد القيامة،            سأما القدي . سقطته إلـيه وأقامـه مـن     

 . الشكباء القيامة والتوبة عنرفتسرى فيه كه

...  ناظرين إلى رئيس اإليمان ومكمله الرب يسوع      ...  وفرح التالميذ يارب عندما رأوا جراحاتك      -3

 ).3: 12عب ... (الذي احتمل األلم بسرور لئال يكلوا ويخوروا
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 فالقيامة  وتشجعي جاهدي... فأمامك رئيس اإليمان يسوع المجروح    ... وتشددي وتشجعي أفرحييـا نفسـي     

 المصلوب القائم من األموات هو بعينه يسوع المجروح فالجهاد الروحي لم يعد ألما              ناصريالمـؤكدة فيسوع    

 وحمل للصليب وراء رئيس اإليمان المنتصر القائم من الموت وحامالً           وانطالقبل فرح   ... ا وكبـتً  اوحـرمانً 

 ةفهي شهاد . تصاربانالجروح في جسده المجروح بعد القيامة كانت هي الشاهدة على اجتياز معركة الصليب              

 . على قوة الشيطان- على كذب إبليس- نصرة على العالم-على النصرة

على قوة القيامة في جسدكم المجروح       إن يسوع القائم بجراحاته لهو أكبر شهادة      ...  الشبان أحبائييا  

 ..بآالم والعالم

 سنظركم في رئي  وا  ز تشددوا وتشجعوا أفرحوا ورك    - مجروحين ولكن غالبين   العالمفي هذا    لنسـر ف

يريكم يديه   دمانا مع التالميذ ع   وبل افرح ... لئال تكلوا وتخوروا  ...  يسـوع المجروح الغالب القائم     -إيمـانكم 

 .وجنبه
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