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)٢( 

 ٧ 

  يف البدء
لم يكُن سبت لعازر ِسوى مقدمة ألسبوع اآلالم لكي تتطابق   

بدايته مع نهايته ، لكي نرى في البداية قبراً فاِرغاً وفي النهاية 
أيضاً ، لكي نرى في البداية المسيح القيامة والحياة وأيضاً في 
النهاية لكي ال تهتز أعيننا وال يخفق قلِبنا عندما نرى المسيح 

ال صورة ” أِلم المصلوب لكي ال يجرِّبنا المجرِّب حين نراه المت
أبرُع جماالً ِمْن بني ”  ، بل هو ) ٢ : ٥٣إش  ( “له وال جمال 

   ) .   ٢ : ٤٥مز  ( “البشر 
وها نحن نسير ورائه لندخُل معه إلى أورشليم راِكباً على   

ع أتان وجحش ابن أتان ولكن الكنيسة أعدت لنا دورة في رف
بخور باِكر حيث نقرأ اثنى عشر إنجيالً أمام اثنى عشر أيقونة 

  .وهي تُعرف بدوِرة األيقونات 
 ، هنا في أحد تتكرر هذه الدورة ثالث مرات في السنة  

           توت ،١٧( الشعانين ومرتين في عيدي الصليب 
  ؟يقونات، فماذا تعني هذه الدورة ؟ ولماذا أمام األ)  برمهات ١٠

وما هو ارتباط عيد الصليب بأحد الشعانين ؟ أسئلة كثيرة ولكن 
  .سنُحاِول اإلجابة عليها على قدر ما هو متاح لدينا 

الكنيسة تُحاِول أن تُقدِّم لنا أمثلة حية لمن تبعوا المسيح   
وحملوا صليبه ، فمن يمشي وراء المسيح البد أن يحِمل صليبه 

س عن اليمين واليسار بل هناك ِصبغَة ألنه لن يكون هناك جلو



(א  )א...

 ٨ 

          قاِرن( البد أن نصطِبغ بها وكأس البد أن نشربها 
   ) .٢٨ – ٢٠ : ٢٠مت 
في أحد الشعانين يعني بالتالي  فقبولنا للمسيح مِلكاً علينا  

قبولنا ِلحمل الصليب ورائه وللموت عن العالم معه لكي نقوم 
لكي نتحسس  ) ٨ : ١نش (  آثار الغنم معه ، لذلك سنخرج على

 وماِزلنا نُكرِّر أنه ال يجب قراِءة هذا الكُتَِيب ، طريقنا ورائه
 بل داِئماً مع دالَّل أسبوع اآلالم لكي تُكتَمل الصورة ويظهر وحده

الرب يسوع في حياتنا ِمن خالل سطور وكلمات أعدتها لنا 
  .كنيستنا القبطية 

  
  
  
  
  
  
  
  
  



)٢( 

 ٩ 

  ألولاللقاء ا
  الصليب هو باب السماء

 أنكم تنظرون السماء مفتوحة ”
ُ َّ

   )٥١ : ١يو  ( “
  .تبدأ الدورة أمام الهيكل الكبير حيث اهللا هو الِبداية والِنهاية   

  ) :أ ٢، ب ١ : ١٣٨ ؛ ٣ : ١٠٤مز ( خُدَّام اهللا 

ير في طريق الصليب ولكن البد أن اهللا يريدنا كخُدام له نس  
ال نُتمِّم شهِوة الجسد ، البد أن نصير ناراً تلتِهب زرع للروح ون

  .بمحبته ، ننضم إلى المالِئكة في التسبيح والسجود له 
   ) :٥١ – ٤٣ : ١يو ( باب السماء 

اتبعني           : حمل الصليب هو دعوة ِمن المسيح شخصياً  .١
  تعال         ” ، أو على لسان أحد خُدامه  ) ٤٣ع ( 

   ) .٤٦ع  ( “وانظُر 
هل ” دعِوة المسيح قد تكون محتقرة في أعين البعض  .٢

“           يمكن أن يخرج ِمن النَّاِصرة شئ فيه صالح 
  ) .٤٦ع ( 

٣.  الخاِرج فقط ولكن ِمن امه ليس ِمناهللا يعِرف نوعِية خُد
          “ هذا حقاً إسرائيلي ال ِغش فيه ” الداِخل ، 

، فاإلسرائيلي الحقيقي هو الذي ال يعثُر في  ) ٤٧ع ( 
          النَّجار ابن مريم ( المسيح بسبب نَسبه 



(א  )א...

 ١٠ 

، بل هو الذي ) “ ِمن النَّاِصرة ”  أو موِلده “ ٣ : ٦مر ” 
 .                 يجاِهد أمام اهللا والناس 

           راِجع( ة اليهودية شجِرة التين داِئماً ترمز لُألم .٤
، ويرى  ) ١٠ : ٣ ؛ زك ٤ : ٤ ؛ مي ٢٥ : ٤مل ١

القديس يوحنا ذهبي الفم أن الحديث الذي دار بين فيلبس 
شجِرة ( وِنثنائيل كان تحت شجِرة التين ، فاُألمة اليهودية 

بناموسها وذباِئحها ال تستُر عري اإلنسان بل البد ) التين 
قِمصة الجلد التي يصنعها لنا الرب بصليبه وقيامته لنا ِمن أ

  ) .٣قاِرن تك ( 
أنتَ هو ابن اهللا ” من يتالمس مع المسيح البد أن يصرخ  .٥

  ) .٤٩ع  ( “أنتَ هو َمِلك إسرائيل . 
هذا اإلعتراف هو بداِية السماء المفتوحة ألن االبن قد فتح  .٦

 مالِئكة” سماء لذلك لنا طريقاً حديثاً حياً كرسه بدمه إلى ال
    ) .٥١ ع  ( “وينِزلون على ابن اإلنسان اهللا يصعُدون

  -ë c Ûqfò} ƒ Êó ñ p Úe á´ s ´1q -ë äÓ fñ flsègï
6 flrfl ö ´ ã, c snzr e ö ´ ã,ï s Ï‰ ö ´ ã, c ír´§∞ ÒfÜÃ
c ú}ór+)e üfå Úe ù Ú ÛòéòÜ sÈÏ‰ ö ´ ã, c ÛrÿòA B+BËï Ûflñ6 5Ü

عطين أن أُبصِرك يف السماء ، أعطين أن أرفع     إهلي أ
عيين إليك ، أُريدك أن جتذِبين لكي أتبعك ، أفرح بصليبك 

  .أل�ك أ�ت هو طريق السماء املفتوحة 



)٢( 

 ١١ 

  اللقاء الثاني                        
  الصليب هو اإلتضاع

ِ ألنه نظر إىل اتضاع أمته ” ِ
َ َ َ َ

   )٤٨ : ١لو  ( “
 فاإلنجيل ل األول يؤكِّد أن السماء مفتوحةإذا كان اإلنجي  

الثاني يعِلن أنها مفتوحة للمتضعين ولذلك يقرأ هذا اإلنجيل أمام 
  ) .السماء الثَّانية ( أيقونة العذراء 

   ) :٧ب ، ٥ ، ٣ : ٨٧مز ( مدينة اهللا 

اهللا يريدنا أن نكون مدينة له هو قد أسسها لكي نسكُن بفرح   
   ) .١٠ : ٨نح ( الرب هو قُوتنا فيها فَفَرح 

   ) :٥٦ – ٣٩ : ١لو ( زياِرة العذراء ألليصابات 

... قامت مريم ” محبة الخدمة ال تحتِمل اإلنتظار لذلك  .١
   ) . ٣٩ ع  (“وذهبت بسرعة 

عندما دخلت مريم بيت أليصابات كانت تحِمل الرب   .٢
  ،في أحشاِئها لذلك امتألت أليصابات ِمن الروح القدس

 قلبه يمتِلئ الجميع ِمن حوله من يحِمل الرب فيفَ
 .بالسالم 

لقد طوبت أليصابات مريم ألنها صارت ُأماً هللا خالل  .٣
         تجسد الكلمة ، وها هي الكنيسة عبر األجيال تُطَِوبها 

   السَّالم لُألم والعذراء ، السَّالم لَِك يا َمْن حملِت غير[



(א  )א...

 ١٢ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



)٢( 

 ١٣ 

          ]الُمحَوى في أحشاِئك البتولية الُمقدسة    
 ) .القديس كيرلُس الكبير ( 

تُعظِّم ” لم تستِطع مريم إخفاء فرِحتها لذلك صرخت  .٤
          “نفسي الرب وتبتِهج روحي باهللا ُمخلِّصي 

  ) .٤٧ – ٤٦ع ( 
الَّ اإلتضاع هو ِسر اختيار العذراء وهو ِسر ال يعِرفه إ .٥

         من اختبره وهو ِسر الصليب بل ِسر المسيحية كلها 
 اإلتضاع يرفع النفس ِمْن ُعمق الخطيئة إلى مجد [

 ) .القديس يوحنا الدرجي  ( ]السماء 
الرب يرفع المتضعين وينِزل المتكبرين ، يشِبع الِجياع  .٦

 .ويصِرف األغنياء فارغين 
صهم حسب وعده الصاِدق مع الرب يعضِّد شعبه ويخلِّ .٧

  .آبائنا 
  -ë c Êf qe ƒ çg üfñ , ƒ -ë fò¤ àò, äÓ fñ flsègï

-yg 6ê:́ ôÆ‰g §≠ ≥:Ï -, ≥q çg Ûqe‡ ú:́ e , õäÜ ô≥nq
Ûä: eÃ Ò ~rq çg ÛòÏ e Ãóyóm 5È◊q -ë c üfå Úe §≠

c teóì÷ï üeóëg
 متواضِعاً مِثلك ، تعال لكي     إهلي تعال لكي تُعلِّمين أن أكون وديعاً

تُعلِّمين أن أسري حتت كل اخلليقة لكي أمتلئ مِن روحك فيفرح بك كل 
  .شتَّم الكل رائِحتك الذكية يف يباتضاعِك لكي ، اِرو�ي من حويل 



(א  )א...

 ١٤ 

  اللقاء الثالث                        
الصليب هو قوة اآلب

ُ
  

 الروح القدس حيل عليك وقوة ال”
َّ ُ ُّ

ِعلي تظللك ِ
ُ ِّ ُ

   )٣٥ : ١لو ( “
في هذا اإلنجيل نتأكد أن من يحِمل الصليب سيشعر بحلول   

  .الروح وقوة اآلب وهو يقرأ أمام أيقونة الِبشارة 
   ) :٨ – ٧ : ٣٤مز ( معونة الرب 

لكل الساِئرين في درب الصليب البد أن ينتظروا معونة الرب   
 كل خاِئفيه ألن الرب طيِّب ولكن هل أنا لذلك هو يرِسل مالِئكته لتُنجِّي
  أتَِّكل عليه في كل أموري ؟

   ) :٣٨ – ٢٦ : ١لو ( بشاِرة المالك غبريال للعذراء 

اهللا يريد ِمن كل نفس أن تكون عذراء ومخطوبة للعريس  .١
خطبتُكُم لرجٍل واحٍد ُألقدِّم عذراء عفيفةً للمسيح ” السمائي 

   ) .٢ : ١١كو ٢ ( “
اء مريم تُمثِّل الكنيسة عروس المسيح البتول التي  العذر[ .٢

القديس (  ]حبلت بنا بالروح القدس وولدتنا بغير ألم 
 ) .أمبروسيوس 

 ِلنُطوِّب مريم داِئمة البتولية بتسابيح الفرح التي تُمثِّل [ .٣
 ) .القديس كيرلُس الكبير  ( ]الكنيسة الُمقدسة 

 المقدسة لكي تسير فاهللا يبحث عن ِنفوس وِلدت في الكنيسة .٤



)٢( 

 ١٥ 

 . معه في درب الصليب واأللم تماماً مثل ُأمه العذراء 
إنسان القلب ” اإلمتالء بالنعمة هو نتيجة للحياة الداخلية  .٥

الخفي في العديمة الفساد زينة الروح الوديع الهاِدئ الذي 
  ) .٤ : ٣بط ١ ( “هو قُدَّام اهللا كثير الثمن 

ابناً لداود فال تشُك يا ابن آدم  إن كان ابن اهللا قد َصاَر [ .٦
 ). القديس يوحنا ذهبي الفم  ( ]أنََّك تصير ابناً هللا 

فتجسد ابن اهللا ِمن العذراء لكي يصير إنساناً لكي يحوِّل  .٧
  .هللاإلنسان إلى ابن 

ميالد المسيح ِمن العذراء كان بحلول الروح وقوة العلي  .٨
 .ء والروح في المعمودية ونحن وِلدنا أيضاً ِمن الكنيسة بالما

           طاِعة القديسة مريم قد حلَّت موِضع ِعصيان ُأمَّها [ .٩
  ) .س والقديس إيرينا ( ]حواء 

  ô®e çór… Êónéñ ïg úÔäÌ5́ ú<éy BÛ<èhm È◊q -ë äÓ fñ flsègïP
, õäÜ sªAË §Ó fÈÚe ≈ te‰fòq <¬g çg öfò®e üe‰ÙÜ ïg ≥:+Úe üe‰ÙÜ-

c Ûqfò}
 إهلي تعال لكي هتبين عذراوِيِة القلب ، ختتِن عيين    

 لك ، تُقدِّس كل حواسي لكي أشتاق إليك     وأفكاري
ومتأل�ي �ِعمة فَتَحِل يف بروحك القدوس وقوة أبيك الصالِح 

  .لكي أمتتَّع بالشرِكَة معك كل حني 



(א  )א...

 ١٦ 

  اللقاء الرابع
  الصليب هو رفض األرضيات

 باع ”
َ َ

كل ما كان له واشرتاها 
َ

   ) ٤٦ : ١٣مت  ( “
أمام أيقونة المالك ميخائيل تُذكِّرنا الكنيسة بالحياة السمائية   

  .حيث أول خطوة هي رفض األرضيات القتناء السمائيات 
   ) :٢٢ – ٢١ : ١٠٣مز ( مالِئكة الرب 

إذا كُنَّا أمام المالك ميخائيل فالبد أن نتذكر قوة المالِئكة   
  .هم للرب وتسبيحهم المستِمر السمه القدوس وطاِعت

   ) :٥٢ – ٤٤ : ١٣مت (  السموات أمثال ملكوت

ملكوت السموات مثل ِكنز مخفي في حقل ، من أراد أن  .١
يتمتع بالسمائيات البد أن يبيع األرضيات ويشتري 

   .المخفي فيه ِسر الرب يسوع) الكتاب المقدس ( الحقل 
 كلما تجدد اإلنسان الداخلي كلما فسد اإلنسان الخارجي .٢

 .يوماً فيوماً 
ملكوت السموات مثل لؤلؤة واحدة كثيرة الثمن ، هي  .٣

 .الحياة مع المسيح من يسير فيها يجد راحة لنفسه 
ملكوت السموات مثل شبكة مطروحة في البحر جامعة  .٤

ِمن كل نوع ، يتالطم داِخل البحر كل أنواع السمك 
ئ لكي يذهب السمك الجيد إلى ولكن سترتِفع إلى الشاِط



)٢( 

 ١٧ 

 .األوعية والسمك الردئ يطرح خاِرجاً 
من يحيا في الشبكة التي هي الكنيسة المطروحة في  .٥

بحر العالم يمكن أن يتغير ِمن سمك ردئ إلى سمك جيد 
) الصليب (  أن يحِمل ِسمة المسيحي الحقيقي إذا قبل

 ) .الرب يسوع ( ويسير وراء مخلِّصه 
         المتعلِّم هو من ينقُش بقلم الروح القدس الكاِتب  .٦

 قلبه اللحمية كلمة اهللا على ألواح) الساِكن فيه ( 
         ويتحول قلبه إلى ِكنز يحمل في داخله نور المسيح 

         العهد ( لينير الناموس واألنبياء ) العهد الجديد ( 
  ) .القديم 

  äÓ fñ flsègïfìränÓ ö< ´ ã,ï c -: C)e ‰f≥Ïg s Ï‰ ö< ´ ã,c
ã, c üfå Úe teóì◊m á<rårq ô≥Ú ‰2e teóì÷ s Ï‰ ö< ´ ã,

ã, c ö§òy öfò} πk úÿñÃ‰ öfò} 6ê:́ sÚ<ó¤ ö< ´ö< ´RRRR
إهلي ومخلِّصي أ�ت هو الكِنز املخفي ، أ�ت هو اللؤلؤة     

يف قليب ، أُريد أن أحيا مقدساً الثمينة ، أُريد أن أقتنيك 
لك ، تعال ليتحول قليب الردئ إىل قلب جيد ، تعال لتتحول 
شهوتي إليك وأرفُض بك شهوِة العامل فأُجمِّد أبيك الصالِح 

  .بروحك القدوس 
  

  



(א  )א...

 ١٨ 

  اللقاء اخلامس
  الصليب هو اخلدمة

ِ حمالن بني ذئاب ” ٍ
ُ

   )٣ : ١٠لو  ( “
       كاروز الديار ( ة مارمرقُس عندما نصل أمام أيقون  

  . نتعلَّم منه الخدمة الباِذلة في وسط العالم ) المصرية 
   ) :١٢ – ١١ : ٦٨مز ( كلمة الرب قُوَّة 

الرب عندما يرِسل خُدامه فإنهم يحملون كلمته وقُوته في   
نقتِسم كلنا ) بيته ( قلوِبِهم ألنه هو ملك القوات وفي كنيسته 

  ) .                     جسده ودمه (الغناِئم 
   ) :١٢ – ١ : ١٠لو ( الخدمة العملية 

الخُدام هم مرسلين أمام وجه الرب ِليِعدوا الشعب  .١
مدينٍة وموِضٍع حيث كان هو ُمزِمعاً  كل إلى” الستقباله 
   ) .١ ع  ( “أن يأتي

ام الفَعلَة قليلون ، الخدمة متِسعة والخُد... الحصاد كثير  .٢
اُألمناء قليلون ولكن لنا رجاء في رب الحصاد أن 

 .يرِسل فَعلَة ِلحصاِده 
الخدمة ليست نُزهة أو مهمة سهلة بل هي مجموعة  .٣

 إنَّ الِذئاب [قليلة ِمن الِحمالَن تحيا في وسط الِذئاب 
  ]عندما تلتِهم الِحمالن تتحوَّل الِذئاب إلى ِحمالن 



)٢( 

 ١٩ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(א  )א...

 ٢٠ 

 ) .القديس ُأوغسطينوس (          
ال كيساً وال ” الخدمة هي اإلتكال الكاِمل على الرب  .٤

  ) .٤ع  ( “ِمزوداً وال أحذيةً 
 ال ُيؤخذ هذا [ ، “ال تُسلِّموا على أحٍد في الطريق ”  .٥

 كل األمور اتُرك يقول كأنهبالمعنى الجسدي بل 
القديس  ( ]األخرى حتى تُتمِّم ما قد ُأِمرتَ بِه 

                      ) .وس ُأوغسطين
، عدم  ) ٧ع ( “ عدم اإلنتقال ِمن بيٍت إلى بيٍت ”  .٦

الذي ” اإلهتمام بالوالِئم والتكريم ألننا مثل ابن اإلنسان 
         لم يأِت لُيخدم بل ليخِدم وليبِذل نفسه ِفدية عن 

  ) .٤٥ : ١٠مر (   “كثيرين
فس لقبول هدف الخدمة هو ملكوت اهللا وإعداد كل ن .٧

ِمن ( الملكوت ولذلك البد ِمن إجراء الِشفاء الجسدي 
) ِمن األهواء والشهوات ( والنفسي ) األمراض 
 ) .ِمن الخطيئة ( والروحي 

الخُدام ليس لهم أي هدف مادِّي أو أرضي بدليل أنه عند  .٨
كل ما هو مادِّي ، يتُركُون  التالميذ ينفُض [رفِضِهم 

ُرُهم األرضي ليعيشوا ُملتصِقين بما هو لهم تُراُبُهم وِفك
  ) . القديس يوحنا ذهبي الفم  (] سماوي

الغُرباء ال يعاقبون مثل المقربين والذين يعِرفون أقل  .٩



)٢( 

 ٢١ 

في حالة أكثر ” تكون دينونتهم أقل لذلك سدوم ستكون 
   ) .١٢ع  ( “احتماالً ِممَّا لتلَك المدينة 

  ‰ Ûä: eÃ -:å¤ -ë äÓ fñ flsègïBÛ<èg çg úÚ:‡f<nÚe ú´§∞e ï
c fÈÚe Á ï úìªÏ C)e öfò®e -9: +5qÁ ï 6-flåfl} -v´ flsèg -ë

-ë c pfû:‡ Á ï ±fnû:‡ ¬ó≥q ¬g §ñ 5q BÛ<èg çg c pfû:‡-:≥rqõäÜ
õr} ú §Ô5́ ú:òä:ÜfÏ ÛÚ -ë c ú´§∞e -:å¤ !Úe e úåÈ:è

yg 6ê:́ ö1“Úfm óÚc Ø´ï§‚)eï çe<§C∞e -
ربِّي يسوع أعطين أن أصري خادِماً لك حيمِل يف     
اخله روح بذل وعطاء ، روح تعب واحتمال لكي د

 يراك الكل مِن ، أمحِلك إىل اآلخرين ، يراك الكل حتيا يف
خاليل ، حياة �قية بروحك القدوس د أبيك الصالِح 

.  
  
  
  
  
  

                           
  



(א  )א...

 ٢٢ 

  اللقاء السادس
  ِالصليب هو الكرازة

ً جمانا أخذتم جمانا أعطوا ” ًُ
   )٨ : ١٠مت  ( “

عندما وقفنا أمام أيقونة مارمرقُس تعلَّمنا منه الخدمة وها نحن   
  .أمام أيقونة الرسل لنتحدث عن الِكرازة بالملكوت 

  ) :أ ٤ب ، ٣ : ١٩مز ( بدون كلمة 

بالحياة الداخلية أقوى آالف المرات قد تكون الِكرازة الصاِمتة   
ِمن الِكرازة النَّاِطقة فالنجوم والكواِكب ال تسمع أصواتهم ولكن 

  .حرِكتهم وترتيبهم يعِلن للمسكونة كلها مجد اهللا خاِلقهم 
   ) :٨ – ١ : ١٠مت ( الكاِرِزين والِكرازة 

هم لم سجل لنا الِكتاب المقدس أسماء التالميذ لكي يؤكِّد أن .١
 إنما كانوا ُأناساً عاِديون يكونوا ِمن أصحاب المواِهب

ليؤكد أن فضل القوة هللا ال منهم ويعِلن أن كل أنواع 
الشخصيات مقبولة أمامه مهما كان تاريخها أو أصلها أو 

  .ِجنسها 
 المواِهب ، إخراج الشياطين وِشفَاء هو الذي أعطاهم .٢

 .األمراض 
ازة ، فاُألمة اليهودية دون أن حدد لهم منطقة الِكر .٣

يتجاوزوها كمرحلة أولى ، عند صعوده أعلن الكرازة إلى 



)٢( 

 ٢٣ 

، ولكن اليهود خاصته  ) ١٩ : ٢٨مت  ( “جميع اُألمم ” 
 .رفضوه لذلك 

موضوع الِكرازة هو التوبة واإلستعداد لملكوت السموات ،  .٤
 .فالتوبة هي ترك ما هو أرضي للتَّمتُّع بما هو سماوي 

طهِّروا . ِاشفُوا مرضى ” لرب داِئماً يسِند الكاِرز بيمينه ا .٥
  ) .٨ع  ( “أخِرجوا شياطين . أقيموا موتى . ُبرصاً 

           “مجاناً أخذتُم مجاناً أعطُوا ” بال ثمن بال مقاِبل  .٦
 للكنيسة ذهب ال لكي تخزِّنه وإنما لتُوزعه [،  ) ٨ع ( 

، لم يكُن ) يوس القديس أمبروس ( ]على الُمحتاجين 
لبطرس ذهب وال ِفضة ولكنه شفى المقعد على باب 

   ) .٦ : ٣أع ( الجِميل 
  íÚeó´hm fÈÚe -:å¤ çg Ûä: eÃ ƒ Äò )e -:å¤ -ë äÓ fñ flsègï

ôÆ‰2e ≥:+Úe çg /ïfå Úe Äò )e féäÚ ç9:§Ô5q -ë c íqeóì÷ï í´óåëï
<rårqï úòä eÃ úmóq ƒ fò¤ -ë c ôèeóì◊Úec úòûfå Úe ö ◊:ÈÚfm á

إهلي لَك حياتي ، تعال لكي متلُك على قليب فأحيا     
متحرراً مِن كل شهوة القنية والتَّملُك ، شهوِة العامل 
وتعظُّم املعيشة ، أحيا كارِزاً مبلكوتك يف كل حني 
تُبارِكين بابنك يسوع املسيح الذي له اد معك ومع 

  .الروح القدس إىل األبد 
  



(א  )א...

 ٢٤ 

  :وقفة الُبد منها 
قبل أن نستكِمل رحِلة الكنيسة مع أيقوناِتها وأناِجيلها البد أن   

عند الهيكل لقد بدأت الرحلة . نِقف لنعِرف مراِحل درب الصليب 
          لنرى السماء مفتوحة والمسيح يدعونا بكلمة واحدة الكبير

اع وهذا رأيناه ، ولكن شرط التَّبعية األول هو اإلتض“ اتبعني ” 
ألنه نظر إلى اتضاع ”  عند أيقونة العذراءفي اإلنجيل الثاني 

 ، ولكن حمل الصليب يحتاج إلى قُوة ومعونة ، يحتاج “أمته 
إلى قُوة العلي ومعونة الروح القدس كما رأينا في اإلنجيل الثالث 

 ، وإذا ِسرنا في طريق الصليب البد أن عند أيقونة الِبشَارة
ض األرضيات لنمتِلك الِكنز المخفي في الحقل واللؤلؤة نرفُ

الكثيرة الثمن التي هي الحياة مع الرب يسوع مخلِّص ِنفوسنا لكي 
عند أيقونة المالك نحيا معه بِفكر سماوي مالِئكي لذلك نِقف 

  . في اإلنجيل الرابع ميخائيل
  نتعلَّم الخدمةعند أيقونة مارمرقُسأما اإلنجيل الخاِمس   

الباِذلة ، نتعلَّم كيف نكون ِحمالناً وسط ِذئاب ، كيف نصير مثل 
ابن اإلنسان نخِدم الكل بمحبة بال أي أهداف أخرى ، وكذلك 

 نرى اختيار الرب ُألناس الرسلأمام أيقونة اإلنجيل السادس 
عاديين مثلي وِمثلك وكيف صنع الرب بهم عجاِئب ومعجزات 

  .ر المسكونة كلها وكيف وصلت أصواتهم إلى أقطا
ولكن الرحلة لم تنتهي وماِزلنا في منتصف الطريق ، فهناك   

احتمال األلم وإنكار الذات والباب الضيق ولكننا سنرى مسرِّة 



)٢( 

 ٢٥ 

  .اآلب واتضاع االبن 
مارجرجس ، أنبا أنطونيوس ، .. هناك أيقونات ُأخرى   

  .ب المصلونسير وراء الصليب لنتعرف على يوحنا المعمدان ، 
  
  
  
  
  
  
  
  

                         
  

  
  
  
  



(א  )א...

 ٢٦ 

  اللقاء السابع
احتمال األمل ا   لصليب هو

 بصربكم اقتنوا أنفسكم ”
ُ ُ ُ ُ

   )١٩ : ٢١لو  ( “ِ
هكذا وصلت الرحلة إلى منتصفها مع أيقونة مارجرجس حيث   

  .ال الحتمال األلم ثنرى أعمق م
     ) :١٢ – ١١ : ٩٧مز ( األلم والنور 

ب هو احتمال األلم فالصليب أيضاً هو نور يشِرق إذا كان الصلي  
في القلب كلما ازداد األلم ، فنحن نفرح ونُسر بالضيقات ألن ِمن خاللها 

  .نرى الراِبع الشبيه بابن اآللهة 
   ) :١٩ – ١٢ : ٢١لو ( األلم وخالص النفس 

المسيح يخِبرنا مسبقاً عن متاِعب وِضيقات البد أننا سنُواِجهها  .١
ُيلقُون أيديهم عليكم ويطرُدونكم وُيسلُِّمونكم إلى مجاِمع ” 

   ) .١٢ع  ( “وُسُجوٍن وتُساقون أمام ُملُوٍك وُوالٍة 
كل هذا ألجل مجد اسم الرب يسوع فكل هذا يؤول إلى فرح  .٢

كل فرٍح يا إخوتي حينما تقعون في تجاِرب  ِاحسُبوُه” 
  ) .٢ : ١ يع  (“ُمتنوعة 

فماً وِحكمةً ال يقِدُر جميُع ”  سيعطينا هو سيكون معنا ، هو .٣
  ) .١٥ع (  “ُمعاِنديكُم أن ُيقاِوموها أو ُيناِقضوها 

وإذا كُنَّا نِقف اآلن أمام أيقونة مارجرجس فالكنيسة تُقدِّم لنا  .٤



)٢( 

 ٢٧ 

ِمثاالً حياً الحتمال األلم بفرح وكيف أن كل هذا تحول لمجد 
 .اسم الرب 

٥. ِعد ة مصادر ، السلطة الدينية الضيق واأللم سيكون ِمن          
     ، األقاِرب ) والوالة الملوك (  المدنية ، السلطة) المجاِمع ( 
الذي أكَل خُبزي ” ، وحتى األصِدقاء ) الوالدين واُألخوة ( 

  ) .٩ : ٤١مز  ( “َرفََع عليَّ َعقَبُه 
 ِمن أجل الرب سنصير مبغضين ِمن الجميع فهل ستتركنا .٦

 !!يارب ؟
          لكنَّ شعرةً ِمْن ُرُؤوسكم ” لنا وعدك الصاِدق  .٧

  ) .١٨ع  ( “ال تهلك 
           “عاِلميَن أنَّ الضيق ُينِشُئ صبراً  ” نفتِخر في الضيقات  .٨

  .، وبصبركُم تقتنون أنفُسكُم  ) ٣ : ٥رو ( 
  <èg çg ≥5◊m ŸÚ .får}e BÛBÚ -ë äÓ fñ flsègïc ±få:ûeÃ ´Ùrq BÛE-ë

c ÛéÜ ínòä© áÏ ñ ±få:ûeÃ e o:ÚfA5q çg œò Úe -:år¤E:éÚfm 5È◊q -ë
c ‰f<éÚe ¬óqg ƒ Ò∑‰efló:y πk îÃóyóm 5È◊q -ë c àò+∞e -6å:®eï ê9:òB eE

    إهلي أعطين أن أحيا يف احتمال األمل ، أعطين أن أصبر 
ي تسند�ي ، لكي تستُر وأ�تظِر خالصك لكي تُقيمين ، لك

علي ، اِبعِد عنِّي روح التذمر واعطين روح الفرح أثناء 
الضيق لكي أمتجد بِك ويتمجد اسم أبيك الصالِح مع الروح 

  .القدس املُساوي 



(א  )א...

 ٢٨ 

  اللقاء الثامن
  الصليب هو إنكار الذات

 حيمل صليبه ويتبعني ”
ُ

   )٢٤ : ١٦مت  ( “ِ
   : يوسهنا أمام أيقونة أنبا أنطون

   ) :٣ ، ٣٥ : ٦٨مز ( إله القُوَّة والسرور 

إلهنا إله عجيب يعطي قُوة وِعزاً لشعبه ، يعطينا فرحاً   
  .وسروراً ، نتهلل ونتنعم داِئماً أمامه 

   ) :٢٨ – ٢٤ : ١٦مت ( نسير ورائُه 

تبعية المسيح هي أن يموت اإلنسان عن ذاته لكي يحِمل  .١
 “ أنا بل المسيح يحيا فيَّ فأحيا ال” الرب يسوع داخله 

   ) .٢٠ : ٢غل ( 
         لذلك كان القديس أغناطيوس األنطاكي يفضِّل الموت  .٢

إنِّي ُأفضِّل أن أموت مع المسيح ِمْن أن أملُك ” 
  .“المسكونة 

          ] ُينِكر اإلنسان نفسه عندما يحتِمل األالم بصبر [ .٣
 ) .القديس يوحنا ذهبي الفم ( 

ونفس اإلنسان في األخرى ا وِضع العالم كله في كفة إذ .٤
  ؟فأيهما سيختار 



)٢( 

 ٢٩ 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



(א  )א...

 ٣٠ 

ماذا ” ماذا أنتِفع لو ربحت العالم وخسرت نفسي ؟  .٥
  ) .٢٦ع  ( “ُيعطي اإلنسان ِفداًء عن نفسه 

ها نحن نقف أمام أيقونة أنبا أنطونيوس الذي ترك كل  .٦
يبدأ بإنكار شئ وتبع المسيح في طريق جهاد طويل 

 .الذات 
  ] أناغريب أنا غريب:حينما تجِلس قُل [قال أحد الشيوخ .٧
         اإليمان بالمسيح البد أن يتبعه عمل المحبة ألنه  .٨

       “سيأتي في مجد أبيه لُيجازي كل واحد حسب عمله ” 
  ) .٢٧ع ( 

 يليق بنا أن نتمتع بارتفاع النفس إلى فوق لنحيا مع [ .٩
     ]سيح السماوي فال يغِلبها الموت إلى األبد السيِّد الم

     ) .القديس أمبروسيوس ( 
  õA5 õäÜ q -ë c Äò )e ánrqï Ûnòä© -:å¤ -ë äÓ fñ flsègï

öfò}ï .fåÜg ÛÚ -ë c fìqeóì÷ï Ûqe‡ §≠ ƒ 9:≥+5q BÛ<èg çg ØÚï2e Ò:üfmi
fÈÚe êÜ w~nq sÚ∑‹f´ BÛ<èg çg p Úe fìm Ò∑‰fn5qc íqeóì÷ -,ïEE

 ورائك ، ل صلييب بفرح وأسري إهلي أعطين أن أتبعك ، أمحِ    
أُريد أن أتعلَّم كيف أُ�كِر �فسي ، كيف حتيا أ�ت يف فأحيا أ�ا ال 

لِبت ألجلي للعامل بل لَكص نيا م وقُمت ، إهلي املصلوب  أ�ت
 ، إهلي املصلوب أعطين فرحك كل حني تيأعطين قيامتك حليا

 حتيا يف أ�ت لريى العامل كله أ�َّك.  



)٢( 

 ٣١ 

  تاسعاللقاء ال
الضيقباب الصليب هو ال

ِّ َّ
  

اجتهدوا أن تدخلوا من الباب الضيق ”
ِّ َّ َ ُ

   )٢٤ : ١٣ لو ( “ ِ
عند أيقونة مارجرجس رأينا احتمال األلم ، وعند أنبا   

أنطونيوس تعرفنا على حمل الصليب وراء المخلِّص ، وهنا عند 
  .ب البحري نتكلَّم عن الباب الضيِّق البا

  ) :أ ٢ ، ١ : ٨٤مز ( الدخول إلى ِديار الرب 
كُلُّنا لنا هدف واحد أن ندخُل إلى مدينتك أورشليم السمائية   

  .فهي مسكنك المحبوب يارب ، أشتاق العمر كله للدخول إليه 
   ) :٣٠ – ٢٢ : ١٣لو ( باب الملكوت 

ى أورشليم األرضية فتحدث كان المسيح يسير متجهاً إل .١
  ) .أورشليم السمائية ( معهم عن الدخول إلى الملكوت 

٢.  فِرح وقليلون هم الذينق ولكنه مباب الملكوت ضي
 .                     يجدونه 

هناك كثيرون يحاِولون الدخول إلى الملكوت ولكن  .٣
 .يرفُضون التعب والمشقة ، يفضِّلون الطريق الواسعة

طريق الخالص طريق ” س يوحنا ذهبي الفم يقول القدي .٤
ألن . “ضيَّق في مدخله ولكن إذ تدخُلُه تجد راحة 

 . الرب يحِمل معك الِنير الهيِّن والِحمل الخفيف 



(א  )א...

 ٣٢ 

هناك من يحِمل شكلية العبادة ، هناك من يحِمل اسم  .٥
المخلِّص ولكن ال يحِمل الحياة الداخلية فيه لذلك يِقف 

ال أعِرفكم ِمْن أيَن     ” يسمع صوت الرب خاِرجاً ل
  ) .٢٧ع  ( “أنتُم 

         القديس (]ارالبَّالرب الخاِطئ بل  ال يعِرف [ .٦
 .  )چيروم 

الظُّلمة الخاِرجية حيث البكاء وصرير األسنان هي ِلفَعِلة  .٧
 .الظُّلم فال توجد شَِركَة بين النور والظُّلمة 

يوا في النور ويدخلوا ِمن الباب أبناء الملكوت إن لم يح .٨
 .الضيِّق سيطرحون خاِرجاً 

 في ملكوت اهللا ليتِكئواوسيأتون ِمن المشاِرق والمغاِرب  .٩
   .لكي يصير اآلخرون أولون 
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    يا إهلي أُريد أن أدخل معك مِن الباب الضَّيِّق ، أُريد أن أفرح 
معك بصليب العار لكي حتمِل عنِّي كل �ِري وكل حِمل فأدخل معك 

إسحق ويعقوب ، ها أ�ا آتي إليك فاقبلين وأتَّكِأ يف حِضْن إبراهيم و
مع اآلخرين ، مع أصحاب الساعة احلادية عشر ، إقبلين مثل ابنك 

  .الضَّال الذي كان ميتاً فعاش وكان ضاالً فَوجِد 



)٢( 

 ٣٣ 

  اللقاء العاشر                        
الصليب هو مسرة اآلب

ِّ
  

 هذا هو ابني احلبيب الذي به سررت ”
ُ ُ

ِ ِ  ١٧  :٣مت  ( “ِ
(  

هذا اإلنجيل يقرأ أمام !! كيف نُحقِّق مسرِّة اآلب في حياتنا ؟  
اللقان ، أي أن مسرِّة اآلب هي أن نغِسل أقدام بعِضنا بعض ، مسرِّة 
   اآلب هي أن نكسر ذواتنا بمحبة ألجل اآلخر سواء القريب أو 

  .البعيد ، الحبيب أو العدو 
   ) :أ ٤ ، ٣ : ٢٩مز ( صوت الرب 

 ينادي ِمن السماء ليجتِذبنا ، الرب يرعد على المياه الرب  
ليشُقَّها فننجو مثل الشعب قديماً على يد موسى ويغرق فرعون في 

  .اللُّجة 
   ) :١٧ – ١٣ : ٣مت ( معموِدِية الرب يسوع 

لقد ِاحتمل يسوع مشِقة السفر ِمن الجليل إلى األردن إلى  .١
لى المعمودية ؟ هل يوحنا ليعتِمد منه ، هل يحتاج يسوع إ

يحتاج إلى سكنى الروح القدس فيه وهو الواحد مع الروح 
  منذ األزل ؟

 كان ِمْن الضروري إذن أنَّ اهللا الكلمة وقد أخلى نفسه [ .٢
بتواُضعه وأخذ صورتنا فهو بكِرنا في كل شئ وِمثالنا 

 ) .القديس كيرلُس الكبير  ( ] الذي نحتذي به في كل أمر



(א  )א...

 ٣٤ 

مل لنا وألجِلنا كل بر عندما اعتمد وعندما أن المسيح قد أك .٣
فُِتحت له السماء وعندما سمع صوت اآلب وعندما حل 

 .عليه الروح ، كل هذا ألجِلنا 
 ِاغتَسل المسيح ألجِلنا أو بالحري غسلنا نحن في جسده [ .٤

القديس (  ]لذا يليق بنا أن نُسِرع لغسل خطايانا 
 ) .أمبروسيوس 

ماء ، االبن بالجسد في الماء ، اآلب ظهر بصوته ِمن الس .٥
 هؤالء ظهروا كُمنفصلين لفِهِمنا [والروح مثل حمامة ، 

القديس (  ]ولكنهم بالحقيقة ثالوث غير ُمنفِصل 
 ) .ُأوغسطينوس 

 .لذلك تُسمِّي الكنيسة عيد الغُطاس هو عيد الظهور اإللهي  .٦
مسرِّة اآلب هي طاِعة االبن حتى الموت موت الصليب  .٧

ة اآلب أن نحِمل نحن الصليب ونسير وراء وهكذا مسرِّ
  .قيامته ه في درب الجلجثة لنُعاِين نور ابن
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    إهلي أ�ت تُعطيين أن أ�زِل إىل عمق اإلتضاع لكي 
أشعر باإلخالء ـ أشعر بإ�كار الذات فأُطيع كلمتك ، 
أُطيع حتى املوت موت الصليب ألحيا معك وتُقيمين 

  . القدوس كمسرِّة أبيك الصالِح بروحك



)٢( 

 ٣٥ 

  اللقاء احلادي عشر
ِالصليب هو موكب امللك ِ  

 مبارك اآلتي باسم ال”
ُ

   )٩ : ٢١مت  ( “رب 
 أن عرفنا مسرِّة اآلب في إنكار الذات والطاعة البد أن بعد  

  .ندخُل مع ابنه في موِكب المِلك إلى أورشليم 
   ) :٢٠ – ١٩ : ١١٨مز ( باب الرب 

الدخول إلى مدينة الرب يبدأ بفتح األبواب الدهرية لكي أدخُل   
ون إلى مدينته ِمن خالله  ألن الصِّدِّيقون يدخلوأعتِرف للرب وأشكره
  .ألنه هو باب الِخراف 

   ) :١١ – ١ : ٢١مت ( موِكب النُّصَرة 

  !المسيح يدخُل أورشليم مدينته ولكن كيف يستقبله الشعب ؟ .١
دخل المسيح كَحمل مستِعد للذبح ِمن أجل شعبه ، ودخل  .٢

أيضاً كراٍع يبحث عن الخروف الضال ، ودخل كمِلك يقود 
ص ِمن األعداء الروحيين ، ودخل كإله إلى هؤالء للخال

 خلِّص شعبه ِمنخلِّص ليطهِّره ، ودخل كمهيكله لي
 .خطاياهم 

 ركب الجحش ليفتِقد [ أحضرا األتان والجحش التلميذان .٣
القديس يعقوب            ( ]بالتواُضع شعبه 

 ) .السروجي 



(א  )א...

 ٣٦ 

افرحي يا ابنة ” امه زكريا يحِمل ِقيثاِرة الروح ويتنبأ أم .٤
  ) . ٩ : ٩زك ( “ صهيون 

الجمع فرشوا ِثيابهم أمامه في الطريق وهي إشارة إلى  .٥
، نزعوا عنهم  ) ٦ : ٣راِجع إش ( قبوله رئيساً عليهم 

          ثوب العالم ليكسوهم المسيح بِثياب الخالص وِرداء البِّر 
  ) .١٠ : ٦١إش ( 

٦. فْ ) الزيتون (  الشجر آخرون قطعوا أغصاناً ِمنعوس
 .النخيل ، هنا اختلطت روح النُّصرة بأنغام السالم 

،  ) ٩ع  ( “ُمبارك اآلتي باسم الرب ” الكل يصرخ  .٧
، والذين تبعوا ) ا قبل اإلنجيل هم الذين آمنو( الذين تقدموا 

  . حسب العالَّمة أوريجانوس  )الذين آمنوا بعد اإلنجيل( 
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إهلي تعال لتدخل مدينتك ، تعال لتسكُن قليب ،     

ها أ�ا أخلع : صرخ إليك تعال لتُطهِّره مِن كل جناسة في
إ�سا�ي العتيق ، جدِّد�ي لَك إ�سا�اً جديداً حيمِل 
أغصان النصرة وسعف السالم األبدي ، يا ملِك السالم 

  .أُوصنا 



)٢( 

 ٣٧ 

  اللقاء الثاني عشر
  الصليب هو مشورة اآلب

 احلكمة تربرت من مجيع بنيها ”
ْ َّ
   )٣٥ : ٧لو  ( “ِ

ير نِقف أمام أيقونة يوحنا المعمدان وها نحن في اللقاء األخ  
لكي نرى أعظم مواليد الِنساء ونتعرف على حكمة اآلب في 

  .خالص العالم 
  ) :ب ٩أ ، ٨ : ٥٢مز ( شجِرة الزيتون 

إذا كنت مغروساً في بيت اهللا متمِسكاً باسمه ستُثِمر له مثل   
  .شجِرة زيتون ألن الرب صالح قُدام أبراره 

   ) :٣٥ – ٢٨ : ٧لو (  والذيَن رفضوا الذيَن قبلوا

يوحنا هو أعظم المولودين ِمن الِنساء ألنه هو النبي  .١
         الوحيد الذي تنبأ عن المسيح ورآه بعينيِه وشَهد له 

          “ُهوذا َحَمُل اهللا الذي يرفُع خطية العالم ” 
   ) .٢٩ : ١يو ( 

اإليمان بالمسيح فليسوا أبناء ِنساء  ولكن كل َمْن قَِبل [ .٢
 ) .القديس كيرلُس الكبير  ( ]بل أبناء اهللا 

لذلك صار المؤمن األصغر في ملكوت السموات هو  .٣
ابن هللا بالنِّعمة وصار المسيح أخ له وهكذا صار أعظم 

 .ِمن يوحنا 



(א  )א...

 ٣٨ 

لقد انقسم الشعب تجاه يوحنا إلى مجموعتين ، العشَّارين  .٤
          “ة يوحنا رَّروا اهللا ُمعتِمدين بمعموِديَِّب” والخُطاة 

 لغُفران خطاياهم ، أما الفريسيون  )٢٩ع ( 
 .والناموسيون فقد رفضوا هذه المعمودية 

لقد عرض اهللا عليهم التوبة بطريقتين مختلفتين ، فقد  .٥
 فرفضوه “ال يأكل خُبزاً وال يشرب خمراً ” جاء يوحنا 

 ، وجاء ابن اإلنسان يأكُل “طان ِبِه شي” قائلين 
. ُهوذا إنسان أكول وِشرِّيب خمٍر ” ويشرب فقالوا 

  ) .٣٤ع  ( “ُمِحب للعشَّارين والخُطاة 
حينما تفسد بصيرة اإلنسان الداِخِلية يستطيع أن يجد كل  .٦

المبِررات لرفض العمل اإللهي فال يحتَِمل حب اهللا 
 تجتِذبه الكلمات اإللهية وحنانه وال يحتِمل تأديباته ، ال

 .الرقيقة وال تُرِدعه التهديدات 
من يقبل يوحنا هو الذي يقبل يسوع ِمن بعده لكي يصير  .٧

ابناً للحكمة ، فمشورة اآلب هي أن يرِسل يوحنا 
بمعمودية التوبة لكي يهيِّئ للرب شعباً مستِعداً لقبول 

  .ابنه يسوع المسيح الذي صِلب ألجل خالص البشر 
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)٢( 

 ٣٩ 

@ @
أيها اآلب أ�ت أرسلت يوحنا ليعِد الطريق أمام ابنك     

يسوع املسيح ، أعطين أن أحيا التوبة أوالً لكي أحتمِل 
جِراح الصليب ، أحيا ا�كسار الذات ، أحيا اإلتضاع لكي 
أسري وراء ابنك بفرح لكي أصري ابناً للحكمة ، ابناً للنور 

  .الذي هو يسوع املسيح املُساوي للروح إىل األبد 
  :هنا سنتوقف لكننا سنلتقي 

 دوِرة الصليب وأحد الشَّعانين لقد بدأت ِرحِلتنا مع أناجيل  
 حيث الرب يسوع أمام الهيكل الكبيرلمفتوحة بإنجيل السماء ا

فاِتحاً السماء داِعياً كل أحد أن يتبعه ، ولكي نتبعه البد أن نحيا 
... تُعظِّم نفسي الرب ”  العذراءاتضاع القلب لذلك نسمع كِلمات 

أيقونتها ، ثم  وذلك عندما نِقف أمام “ألنه نظر إلى اتضاع أمته 
حيث نشعر بقُوة العلي تُظلِّلنا وروحه  الِبشَارةننتِقل إلى أيقونة 

القدوس يعيننا وهكذا نحصل أيضاً على معونة المالِئكة أمام 
اُترك األرضيات ”  حيث المبدأ اإللهي المالك ميخائيلأيقونة 

، البد أن نرفُض كل شئ لنحصل على “ لتحصل على السمائيات 
  .سوع ذاته الِكنز المخفي واللؤلؤة الثمينة التي هي الرب ي

ولكن الحياة مع المسيح ليست أنانية بل هي محبة باِذلة   
كاروز ديارنا  ( مارمرقُسوخدمة ، وهذا ما نراه في شخصية 

حيث نرى أنفُسنا كِحمالن وسط ِذئاب ، نحيا لنخِدم ) المصرية 
اآلخرين ولكن الخدمة لها ِثقَل وتعب لذلك ننتِقل إلى أيقونة 



(א  )א...

 ٤٠ 

يهم ونتأكَّد أن الرب صنع بهم عجاِئب  لنتعرف علالرُُّسل
وصلت إلى أقاصي المسكونة رغم أنهم ُأناس تحت ومعجزات 
  .اآلالم مثلنا 

 نتعرف على آالم الصليب ومساندة مارجرجسوأمام أيقونة   
الرب لنا بروحه القدوس ، فالِضيق ينِشئ صبراً وإنكاراً للذات 

 ، إن التَّبِعية تحتاج إلى سأنبا أنطونيووهذا ما نراه عند أيقونة 
حمل الصليب كل يوم والدخول ِمن الباب الضيِّق الذي نقرأه أمام 

   .الباب البحري
 لنقرأ إنجيل مسرِّة اآلب لقان غسل األرُجلوأخيراً نِقف أمام   

وحلول الروح في المعمودية لنستِعد للدخول مع المِلك إلى مدينته 
    لنصرخ مع كل أطفال أورشليم ب الِقبليالباالسمائية في إنجيل 

، حتى نتحول إلى أبناء للملكوت ، أبناء  “ خلِّص.. ُأوصنَّا ” 
   .يوحنا المعمدانالحكمة في اإلنجيل األخير أمام أيقونة 

ِرحلة ِمن اثنى عشر إنجيل رأينا فيها مراِحل الصليب   
ن ، رأينا فيها الحقيقية لحياتنا ، رأينا فيها السمائيين واألرضيي

  .األطفال والِكبار ، رأينا فيها الرمز والحقيقة 
يتبقَّى لنا أن ندخُل مع المِلك لنُعاِين جمال مدينته أورشليم   

وكيف انقسم الشعب إلى مجموعات مختِلفة عند دخوله ، ولماذا 
تقرأ الكنيسة أربعة أناجيل بدالً ِمن واِحد كما هو معتاد في كل 

  يراً ماذا عن التجنيز وصلواته في نهاِية الصالة ؟األعياد ؟ وأخ



)٢( 

 ٤١ 

         أحد ( “ ُأوصنَّا ” سنتكلَّم عن هذا في الكُتَِيب القاِدم   
  ) .الشَّعانين 

سندخُل مع المسيح إلى أورشليم لنبقى تحت الِحفْظ أيام قليلة   
  .ليذبح المسيح ِفصحنا ونُعاِين صليبه وقيامته فإلى هناك 

  :م إعداد هذا الكُتَِيب باإلستعانة بهذه المراِجع ت
ِمن تفسير اآلباء ) القُمص ( تادرس يعقوب ملطي  .١

  .األولين، نُسخة رقمية 
القطمارس للكنيسة ) القُمص ( أغناطيوس أنبا بيشوي  .٢

  .القبطية ، نُسخة رقمية 
3. Master Christian Library, v. 8.1, Age Soft 

Ware Inc., Digital Copy, 2003. 
4. The Pulpit Commentary, Age Soft Ware 

Inc., Digital Copy, 2001. 
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 ٤٢ 

  الفهِرس
  الصفحة                           الموضوع                 

 فـــي البـــدء 
ــاء األول  اللقـــ
 اللقـــاء الثـــاني
 اللقــاء الثالــث 

 الرَّاِبــعاللقــاء 
ــامس ــاء الخ  اللق
ــسادس ــاء ال  اللق
ــسابع  ــاء ال  اللق

 ء الثــامناللقــا
ــع  ــاء التاس  اللق
ــر  ــاء العاش  اللق
  اللقاء الحادي عشر
 اللقاء الثاني عشر  

  

............................ 
 الصليب هو بـاب الـسماء     
ــضاع  ــو اإلت ــصليب ه  ال

ــوة اآلب  ــو ق ــصليب ه ال
 الصليب هو رفض األرضيات   
ــة  ــو الخدم ــصليب ه  ال
ــرازة  ــو الك ــصليب ه  ال
 الصليب هو احتمـال األلـم     

 نكـار الـذات   الصليب هو إ  
 الصليب هو الباب الـضَّيِّق    
 الصليب هـو مـسرِّة اآلب     
 الصليب هو موِكـب الملـك     
 الصليب هو مـشورة اآلب    

  

٧  
٩  
١١  
١٤  
١٦  
١٨  
٢٢  
٢٦  
٢٨  
٣١  
٣٣  
٣٥  
٣٧  

  
  
  
  



)٢( 

 ٤٣ 

  :للُمؤِلف 

 خالصاً ُمقدساً  قصة مملكتين

  هلُم خاِرجاً. ١  ما اسمك ؟. ١
  ...الصليب هو . ٢  ٢ – ١٢. ٢
  ُأوصنَّا. ٣  ..... والمتكِبر. ٣
  لك القُوة. ٤  النَّكسة. ٤
    النَّاري واألفعى. ٥
    المركبة النَّارية. ٦
    الطَّيب. ٧
    ابنا األفعى. ٨
    رجل اهللا. ٩
    الحية ِبنْت األفعى. ١٠

  



(א  )א...

 ٤٤ 

  
  :إذا أردت الحصول على نُسخة رقمية 

frantoniosfahmy.com 
athanasiusdeacoms.com 

  :ات أو إضافات أو ُمالحظات ألي تعليق
baramosym@gmail.com 
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