
 بالدم رحلة العبور

 )البصخة المقدسة(     
 

 العبور بالدم
 .اكهاو ويعمل فيها وسط أشاألرضجنة ليسكن ل في قبضة العدو، طرد من اقعالعالم كله و

 هذا العالم في معركة شرسة به وعبر اهللا الذي أخذ جسد أبناء هذا العالم، حمل العالم في جسد بشريته ةكلم

، )١٣: ١٩رؤ " (س بدم ويدعى كلمة اهللاوهو متسربل بثوب مغم"سربل ثوبه بالدم مع رئيس هذا العالم حتى ت

هذه هي . األبديةر للحياة وت بالموت وعبر بالذين في القبووبالدم داس الم). ٦٣إش " (وداس المعصرة وحده"

م يكن الزمن الطويل، لكن في كل مرة ل تلفة عبراً مخرو أخذت ص-د اهللاقص في ترحلة العبير التي كان

 .بالدم يتم إالَّ روالعب

 :خةص بكلمة
 .Pecach=  بياخSkipover:= باللغة العبرية

  Spate = Tacxa:= انيةون باللغة الي

 .Exemption  = [Parques, Pass-over]: اإلنجليزيةباللغة  و باللغة الفرنسية

شيطان، فأمر اهللا ة شعب فرعون رمز اليوقصة البصخة بدأت عندما كان شعب اهللا واقع تحت عبود

وفي تلك الليلة يأكلون اللحم على . ه على القائمتين والعتبة العلياونوف ويجعلخرى أن يأخذوا من دم السمو

 .ه بعجلةون في أرجلهم وعصيهم في أيديهم و يأكلوأحذيتهم وأحقاؤهم مشدودة أعشاب مرة

جد ين لم إ وPass-over  يعبرني على العتبة والقائمتالدم، فإذا وجد عالمة المالك المهلكر مثم ي

وأيضاً ). ١٣: ١٢خر  ("فأرى الدم وأعبر عنكم فال يكون عليكم ضربة للهالك"الدم فإنه يهلك البكر في البيت 

 عن الباب وال يدع المهلك يدخل بيتكم يعبر الرب ...بأن الرب يجتاز ليضرب المصريين فحين يرى الدم"

 ).٢٣: ١٢خر " (ليضرب

هي بسبب الدم الذي كان على  بأن الحياة التي يحياها اليوم اليهودي اإلنسانن  ذهأرتبطوهكذا 

 ).٢٢: ٩عب (، فبدون سفك دم ال نجاة، وبدون سفك دم ال تحدث مغفرة البيت

 أن حياتنا اليوم و ينبغي أن يسيطر هذا الفكر على حياتنا وهو

 .ثمرة دم المسيح ما هي إالَّ

 



  الخروف قائم كأنه مذبوح
 )٦ :٥رؤ (   

 

 .الحياة ا من الموت إلىنب ا صورة الدم الذي يعبريعلى سفر الرؤ تسيطر

رؤ  (اآلبدين إلى أبد اآلن وهو حي اًويحمل هذه الصورة خروف قائم كأنه مذبوح، خروف كان ميت

 ثر لكنه متسربل بالدم إاًفالخروف ليس ميت). ١٣: ١٩رؤ " (وهو متسربل بالدم ويدعى كلمة اهللا"). ١٨: ١

: ا قائالًينادى سفر الرؤيلذلك . خروجه من معركة الصليب، معركة غلبة الحياة للموت، وغلبة الشيطان بالدم

 ذبحتمستحق ألنك ": الجميع يهتفون أمامه قائلينو). ٩: ١٩رؤ  (" للمدعوين إلى عشاء الخروفطوبى"

وجعلتنا ) فصرنا أوالًد اهللا( بدمك هللا، )ه لاً الذي كنا عبيدالقاسيأو اشتريتنا من الشيطان العدو (واشتريتنا 

 ).١٠، ٩:  ٥رؤ  (" وكهنةاًإللهنا ملوك

 :تهواخط أما نحن أوالًد اهللا فينبغي أن نسلك إثر

 ).١٤: ٧رؤ " (لخروف دم اثيابهم فيا  ثيابهم وبيضوقد غسلوا"  كأوالًد اهللا -١

الذي أحبنا : "الرائي كقول درجة الملوكية قد اشترانا المسيح ونقلنا من العبودية المرة إلى وبالدم -٢

 ).٦، ٥: ١رؤ " ( وكهنةاًيجعلنا ملوكوقد غسلنا من خطايانا بدمه 

دية إلى الغلبة والنصرة وبنا من الهزيمة والعب  على الشيطان بقوة الدم فعبروأعطى أوالًده الغلبة -٣

 : الرائيبدم الخروف كما يقول 

 ).١١:١٢رؤ " (حياتهم حتى الموتا  بدم الخروف ولم يحبووهوهم غلب" 

 ).١٤: ١٧رؤ " ( وملك الملوكاألربابسيحاربون الخروف والخروف يغلبهم ألنه رب ... " 

 ... ومع نسـلها   اًوذهب ليصنع معها حرب   ) رمز العذراء مريم والكنيسة كلها    (ضب التنين على المرأة     وغ 

 ).١٧:١٢رؤ  (..").إلى الحياةبنسلها من الموت   الصليب حيث عبرأي( عرشه ىواختطف ولدها إل

 :فبدم الحروف
 بناً،ابيضت ثياغسلنا بدمه و 

 وصرنا أبناء اهللا بعد أن كنا في قبضة الشيطان، 

 ،اً وكهنة هللا بعد أن كنا عبيداًكووصرنا مل 

 ونلنا الغلبة والنصرة بعد العبودية والهزيمة، 

 .حوهذه هي حقيقة عبورنا بدم الخروف القائم كأنه مذب

 :)٦٣إش ( وحديعصرة ت المسد
  إالَّاألحمرر المالك المهلك أو عبور البحر وة في عبوإن دم الخروف في العهد القديم لم يكن له الق

 على شارع المدينة العظيمة التي ...: "ا إلى ذلك قائالًيسفر الرؤ من خالل دم ربنا يسوع المسيح حيث يشير

فدم ربنا يسوع ال يمكن أن يشاركه في قوته ). ٨: ١١ ؤر" ( ربنا أيضاًصلبحيث  رصوم سدوم اًتدعى روحي

 :ل إشعياء النبييقولذلك .  دم من حمل بال عيب-دم خروف أو دم إنسان، ألن دم إلهي

 ،"وحديقد دست المعصرة " 

 ).٣: ٦٣إش " (ومن الشعوب لم يكن معي أحد" 



دسـت  "اركه فيها أحد    ش ال ي  في التاريخ كله،   ةكعلى الصليب في أشرس معر      ينعصر اإلله: معصرةإنها   

 . قوة لعبور كل إنسان من الموت للحياةاً دم إلهي سيظل على المذبح دائمنه، أل"وحديالمعصرة 

 أنا  هوتبكثرة ق المتعظم  ) مراء من الدم  الح(بمالبسه  البهي  : "يقول عنه إشعياء النبي   :  دم قوى  اإللهيالدم  و 

إنهـا  ). ٤،  ١: ٦٣إش   ("تت الرب قد أ   ىي قلبي وسنة مفد   المتكلم بالبر العظيم للخالص ألن يوم النقمة ف       

 من الشـيطان،    انتقامنها لحظة   إ، و "من كل خطية   فدم يسوع المسيح يطهر   "لحظة انتقام من الشر والخطية      

، إنها لحظة رهيبة، لحظـة      )٤: ٦٣إش   ( الرب ىَّلمفد هي لحظة عبور   نها لحظة غلبة للموت، وأخيراً    إو

 ).١: ٦٣إش (المتكلم بالبر العظيم للخالص ه ووت بكثرة قالمتعظم

م فيها المسيح الروح، هي عينها اللحظة التي عبرت البشرية من الموت للحياة، لّفاللحظة التي أس

 . من الشرير والموت والخطيةنتقامإلاوانتقل اللص إلى الفردوس، وهي عينها لحظة 

 :ر الثانيلعبوا
 مجد، وقوة كل حركة عبور ىمن مجد إل مستمر عبورحياة المسيحي بأن حياته هي حركة  يزمتت

 مله إيماننا ومكساس المعصرة وحده، حتى أنه أصبح رئي ديذهي مستمدة من قوة دم الخروف ال

 ).٢ :١٢ب ع (

 رمز الصليب حيث يهلك صابالعفالعبور الثاني كان عبور البحر األحمر بعد أن ضربه موسى 

). ١٥خر (الص لختسبحة الغلبة وااً ثم يعبر الشعب البحر، ثم يغنون معر، بحالمسيح جنود الشيطان في قاع ال

مكان الشيطان تحت أقدامنا في  صارر لنا بدم المسيح حيث عبو العبور هو رمز للمعمودية التي هي قوة اهذ

 .  عساكر فرعون في قاع البحر األحمراً كما كان قديم المعموديةقاع

 :بور الثالثعال
 في اآلبد لنحيا إلى األردنث نعبر ي إلى نهاية سيناء حل هذا العالم نشتاق أن نصفي رحلة غربتنا في

ابعتهم والصخرة كانت توالصخرة ":  لم يفارق الرحلة طول سيناء كقول الرسولالدمإن . أورشليم السماوية

الرحلة كما  مكان الطعنة فأروى شعبه طول اًالصخرة جنبها لم يجف أبد  أنمعلوم، و)٤: ١٠ كو ١ ("المسيح

 .اًفالصخرة لم تفارقهم أبد. ..األرضا على هذه لتن رحفي بالدم المسفوك على المذبح كل يوم دائماً نرتوي

ى يديه وس كانت النصرة بأن يرفع ممرةكما أن الرحلة لم تخل من الحرب الروحية، وفي كل 

 الصليب أصبح هكذا و... الشعب كما في حربه مع عماليق، وإذا أنزل يديه ينهزمبيلصمثال الللصالة على 

خر " ( ألن للرب حرب مع عماليق من دور إلى دور..". الدم هما وسيلة النصرة للشعب طول الحرب، وةوق

١٦ :١٧.( 

 : المرةاألعشابأخيراً 
 بالنار مع فطير على مشوياًويأكلون اللحم تلك الليلة : "لقد أمر اهللا الشعب في ليلة الخروج قائالً

مرارة عبودية  إنها .اًطعمة مر ولكن رائحة لذيذة المشوي اللحم ٠)٨: ١٢خر " (اهونأكل يأعشاب مرة

 لعبودية الشيطان، إنه مهما كان عرض الشيطان من شهوة عود حتى ال ننساها وسط الرائحة اللذيذة ونفرعون

ن وإ هللا نحيازإلاإن و. عهاقوا  مرة فيطانأن العبودية للشي أنه يا ليتنا يا أخي ال ننسى  إالَّاً يبدو لذيذءغراإو

 .جداً  حلوطعمه ولكن اًكان منظره ليس لذيذ

دية القاسية التي وم أن يتذكروا العبهليفع لقدور اللحم اشتاقواوهكذا طول الرحلة في سيناء كلما 

 . على أعشاب مرةالمشويم اللحا وعاشوها كلما أكل



 البصخة في حياتنا

 العبور في حياتنا اليومية: أوًال
حياة المسيحي هي حياة مغسولة بقوة الدم قادرة على عبور الخطية وإغراء العالم وضيقاته في كل 

 :اًتلميذ  أواً ربنا لمن يريد أن يكون مسيحيرطش من هنا نتذكر. لحظة

عبء نا لّ، فربنا ال يقصد أن يحم)٣٤: ٨مر  ("ويتبعني ويحمل صليبه كل يوم هنفس أن ينكر"

 سالحه، ال يفارق الجنديلذلك فنحن نحمل الصليب كما يحمل . والغلبة قوة العبورطينا أن يع بل يريدالصليب 

 هتابإغراء في الجسد، ومادام يوجد لنا عدو شرير، ومادام يوجد عالم األرض مادمنا أحياء على هذه اًحياتنا أبد

 .وضيقاته نعيش بينه

سيحي، ومجموع عبوراتنا على  أن كل حركة عبور بالصليب هي اختبار روحي للماآلخر واألمر

ن شخصيتنا المسيحية وتنقلنا من وها تكت هي في حصيل...ت العالم وحروب الشيطانوا وشهاآلخرينضعفات 

ا عبرنكم مرة :  في نهاية اليوم ونحاسب أنفسنانأتي.  يوميفالبصخة بهذا المعنى هي اختبار. مجد إلى مجد

دانة، وكم مرة عبرنا شهوة العين ومحبة العالم، إلضب، وخطية اليب الذي ال يفارق حياتنا على خطية الغبالص

اية يومنا  نهقدمها للمسيح فين عظيمة اختباراتست هذه حصيلة لي أ... مرة عبرنا من الكراهية للمحبةكمو 

 رصيد ذخركثمرة لبركة الصليب وعمله في حياتنا طول اليوم، ألن الغلبة والنصرة والعبور في حياتنا هي 

 . الذي به غلب المسيح وعبر الموتسطة الدمااً بوبنالحس

 :المعموديةو 

 لنا في العبور، فبعد أن غلب المسيح بالصليب وعبر الموت إلى الحياة أعطى اختبارهي أول 

 تحت اًفبالمعمودية صار مكان الشيطان مداس. ة أبدية غير قابلة للموتد أن يولد من الماء والروح والاإلنسان

دية جحدنا الشيطان وصرنا هياكل ووبالمعمودية عبرنا من العبودية إلى بنوة أبناء اهللا، وبالمعمأقدام الصليب، 

  الغالبين مع البلوري البحر شاطئ ىصار لنا نصيب أن نرتل ترنيمة الغلبة والخالص علوللروح القدس، 

 ).٣، ٢: ١٥رؤ (

 :التوبة عودم 

 والتوبة المستمرة في حياتنا ... الدموة بقاإلثم ب نعبروهي معمودية مستمرة في حياتنا، كل مرة نت

 .اآلب نعبر من كثرة الخنازير إلى حضن  بهاتنقلنا من مجد إلى مجد،

 :اإللهيالقداس و 

.  وتغسل ثيابها وتبيضهااإلثم فتعبر اإللهي ملكل نفس تائبة تشرب من الد) عبور(هو حالة بصخة 

ى وتوتشربون من هذه الكأس تبشرون بم من هذا الخبزكل مرة تأكلون : "وهنا ينادى الكاهن بصوت قوى

من  ، فكل تناول من دم المسيح هو حركة عبور مستمر)ر من الموت إلى الحياةوعب" (بقيامتيوتعترفون 

 .نتقال من مجد إلى مجدإالموت إلى الحياة، و

 :أخيراً البصخة هي سلوك في جدة الحياة 

ونحن . اً جاداًسلوك المسيح يستدعى منا م بدالمعموديةا فمعلمنا بولس الرسول ينبه ذهننا أن عبورن

: العبور، فيقول الرسول بحاملين الصليب، غير ناسيين أن عدونا يريد أن يفقدنا مكاسبنا العظيمة التي نلناها

). ٤: ٦رو (، "  في جدة الحياةنسلك ليمجد اآلب هكذا األموات أقيم المسيح من  كما حتىبالمعموديةفدفنا معه "

لم يفارقهم طول سلوكهم ) جنب الصخرة(ة أن دم المسيح كدر، مؤوتابعتهم بعد العب) المسيح(فكما أن الصخرة 



مع المسيح صلبت فأحيا ال أنا بل " في ظله ونسلك اإللهيفي البرية، كذلك صليبنا نحمله ونشرب من جنبه 

 ).٢٠ :٢ل غ" (يالمسيح يحيا ف

 يسلك في النصرة الدائمة ..).١: ٣غل  (اًسوع المسيح مصلوب يرسم أمام عينيهفالمسيحي الذي قد 

 . يرى عالمة الصليب و يهربالمهلكألن 

ه أفكار المهلك ألنه يرى وشال يش) ٥ :٢في ( الذي نضح عليه دم المسيح صار فكر المسيح لفكراو

 .الدم و يعبر

ء العالم وات وأههوار فوق شوش العبي التي امتزجت بالدم هي مشاعر تعوالعواطفوالمشاعر 

هي عاطف مقدسة تحب كل . أن يقترب منها) ٣١: ١٢يو  (-يس هذا العالمئ ر- للمهلك يسألن ل. ..الصاخبة

 .هكرت  تحب وال-مقدس ما هو

 "الرب قد ملك على خشبة"عرشه   هو عرش للمسيح كما أن الصليب هووالقلب المدشن بالدم

 ويحضر سبعة ب يراه المهلك فيذهاً فارغاًرش، إنه ليس قلب عليه غير صاحب العملكقلب ال ي هو). ٩٥مز  (

. وحده عليه ع المسيح متربن كفزعه من دم المسيح ألمنه بل يراه المهلك فيفزع -اح أشر منه ليسكن فيهوأر

، ومن هذا )٣٤: ١٢لو (ن القلب يكوهناك   سلوك المسيح في جدة الحياة فحيث يكون الكنزيسلك بهذا القل

فاة ش اليعيستأصل الرب جم" المسيح، أما القلب الغير مدشن بدم المسيح فيخرج منه  يمجدكل ماالقلب يخرج 

 .  على عرش قلبهع سلوك المهلك المتربيسلكويجعل صاحبه ). ٣: ١٢مز  ("اللسان الناطق بالعظائموالغاشة 

، تبنى وال سيحلم المسيح، تعمل عمل اء هي أعضا- دم المسيح التي يسرى في شرايينهاواألعضاء

 .فقط ة ال تستخدم إال في عمل الخيرئتهدم، تحب وال تكره، وديعة وهاد

 ناكراً  على الشراًمن المعمودية عابرج  في جدة الحياة هو منظر إنسان خرالسلوك أن األمرخالصة 

 مع نماًمر. .. ال يهدأ حتى يصل إلى كنعان... المسيح بجد ونشاطاً صليبه كل يوما وتابعنفسه، وحامالً

اً ، مفتخر)٢٠: ٢غل " ( أنا بل المسيح يحيا في المع المسيح صلبت فأحيا"الرسول طول طريقه في كل لحظة 

، )١٤: ٦غل  (" وأنا للعالمليلم عا بصليب ربنا يسوع الذي به قد صلب ال أن أفتخر إالَّليحاشا : "بنصرته قائالً

 "والشهوات األهواء الجسد مع واالذين هم للمسيح قد صلب: "ت جسده قائالً بسعادةواء وشههوافوق أبراً عا

 ).١: ٥٧مز  ("ثمإلاتحت ظل صليب المسيح إلى أن يعبر " طول غربة العالم يسلكوهذا )... ٢٤: ٥غل (

 : المرةاألعشاب
 لذيذةها ولكنن الصليب، يونحن حامل"هي مرارة الجهاد الروحي و حياتنا للدخول من الباب الضيق 

 .صليبلفي فم النفوس التي ذاقت حالوة العبور والنصرة ومحبة ا

 فجهادنا بحب ولذة في الصالة هو أعشاب مرة،

 أعشاب مرة،  هواإلنجيلوسهرنا بلذة في قراءة 

 أعشاب مرة، وتنفيذ الوصية بفرح محبة في الملك المسيح هو

 شاب مرة،، والصالة إلى المسيئين إلينا هي أعاألعداءومحبة 

 مرة، أعشاب وكل ترك وتسامح من أجل المسيح في هذا العالم هو

 أعشاب مرة،و ألباطيل هذا العالم ه حتقاراوكل 

 .مرة  والضيقات هو أعشابضطهادإلواوحمل صليب التجارب 



ابا اجتهدوا أن تدخلوا من الب    : " المرة التي نجتهد ونبحث عنها ألن فيها حياتنا كقول ربنا          األعشابهذه هي    

 ).٣٤: ١٢لو ("  يؤدى للحياة نه أل...الضيق

بنـاً مغسـولة   ا على ثيواإلبقاءتنقية النفس والروح والجسد ل والطريق الوحيـد حي، وإنه طريق نمونا الر  

 ).١٧ :٤ تس ١(بيضاء كيوم خروجنا من المعمودية إلى أن نالقيه على السحاب ونكون معه في كل حين 

 :الحقاء المشدودةا
 صح الرب، ف هوعجلةبوتأكلونه 

  مع فطير على أعشاب مرة، بالنارمشوياًه لونوتأك

أعمال اهللا يجب أن تعمل بنشاط ). ١١: ١٢ خر( في أيديكم وعصيكم في أرجلكم وأحذيتكمه ونوتأكل

 على سووند وفرح،  بشجاعةونترك، وة بقنحبفمن أجل حبه .  أحبنا للموتللذي الحبوبفرح ألن دافعها 

ه، طشالم حبه على الصليب وعآاط، ونصوم باجتهاد كشركة حب مع شنصلى بحب ون. ولةهذا العالم بسه

 ...ونعطى بسخاء

 : محبة المسيحدائماًعارنا ش
 ،"بعجلةنأكله  "عالسريالعمل 

 ،" بالناراًمشويونأكله  "وةالعمل بق

 ،" في أرجلكموأحذيتكمونأكله "العمل بنشاط 

 ،"ينا في أيدوعصيناونأكله  "المستمرالعبور 

 . الصليب في تبعية المسيحنطول اليوم ونحن حاملي ح للرب، إنه عبورنا المستمرفصإنه  

 

 اآلالمبصخة أسبوع : اًثاني
  نيسان١٤ -العظيمةالجمعة 

 دمه عبر المالك المهلك عن بيوت أوالد اسطةوبو) ١٢خر ( نيسان ١٤خروف الفصح الذي ذبح في 

سفك د وحيم الوفي هذا الي. د له كل عام يوم الجمعة العظيمةيب الذي نعبيحة الصليمن ذه وتاهللا، كان يستمد ق

: نيابة عن البشرية كلها حيث داس المهلك بدم صليبه، وعبر بالبشرية من الموت إلى القيامة حيثدم ربنا 

الرب  في يوم األبديةش حياتها يبالبشرية لتع بهم إلى الفردوس، وعبر ذهب وكرز للجالسين في الجحيم وعبر

 .أعطى اآلب ألوالده روحه القدوس وعبر بأوالده إلى حضن اآلب، و،األبدي

 ).١٥: ٢٢لو ( " أن آكل معكم هذا الفصحاشتهيت وةشه" شهوة ربناكانت هذه البصخة هي  

 )١: ١٧يو  (" أتت الساعةاآلن " من مجيئه للعالمربنا هدفكانت هذه البصخة هي  

بـن  إ أتت السـاعة ليتمجـد       اآلن"بالبشرية إلى القيامة     ندما عبر  ع قمة مجد ربنا  كانت هذه البصخة هي      

 .)٣١: ١٧يو  " (اإلنسان

يليا على جبل إفكان يتحدث مع موسى و "األحياء، الراقدين قل األجيـال  كل شهوةكانت هذه البصخة هي      

 ).٣٠: ٩ لو( " عنهاالتجلي

 : المرةاألعشاب
 ." مرارةسقوني طعاميوفي "

 ).١٥: ٣مراثى  (" أفسنتينايوأرون مرائر أشبعني"



 ).١٦: ٣مراثى  (" كبسنى بالرمادأسنانيجرش بالحصى "

 المرة التي شوى عليها ربنا األعشابلصليب هو ا هي طريق الخالص والمجد، وهكذا كان اآلالملقد كانت 

 .بنا إلى فجر القيامة عبروحتى أسلم الروح 

 :األربعينيالصوم 
 المرة، ألنه ال يمكن ألحد من جماعة األعشاب نظير األربعينيورتبت الكنيسة ألوالدها الصوم 

 .األربعيني مفي طول الصوفصح والعبور دون أن يكون ذاق أعشابه المرة لالرب أن ينال بركات ا

 خلـف ربنـا يسـوع المسـيح       م المقـدس    ووساروا رحلة الص  " عصيهم في أيديهم   "صليبهما  حملوفالذين   

 الصوم، هؤالء لهم نصيب في البصخة وبركات فصح يوم الجمعة العظيمة،            حتى ختام " وأحذيتهم في أرجلهم  "

الذي : "مع السيد المسيح الصائم معنا ويقولون يوم الجمعة العظيمة         روهؤالء يؤهلون للعب  . وفي الدم المسفوك  

 ."أجلسنا معه في السماواتوبنا اليوم بالدم بقوة صليبه وأقامنا معه  م عبروسرنا معه في الص

 المـرة و يؤهلـون اليـوم        األعشاب هم الذين ذاقت     اًفمهم مر  في الصوم وصار   اوعطشوا  جاعون  والذي 

 .لألكل من ذبيحة ربنا عنهم

 باجتهـاد نشـاط     األربعينـي  على مثال الصليب طول الصـوم         أذرعهم في جهاد الصالة    افتحووالذين   

طول يوم الجمعـة    ) صلبوت ال يقونةفي أ (هؤالء هم المستحقون لمشاركة الفاتح ذراعيه       " وأحقائهم مشدودة "

 .قيامته ومجد بهم إلى بهجة ليحتضنهم ويعبر

ـ    ل ا وهدية ربنا الذي صام عنا      هدية هو   األربعينيفالصوم     مـن كـل     واكنيسة ألوالدها ليجاهدوا ويخلص

الة وفي حفـظ   لصسل في ا  كية ال وده، عب هوات وش لمية الحقد والغضب، عبودية محبة العا     ودعب: عبودية مرة 

يعبروا على كل ضعفات النفس خاصـة       لأعظم فرحة ألوالد الكنيسة       الكبير هو  مإن الصو . اإلنجيل وصية

 والمستعصية علينا، ألن ربنا الصائم معنا سيعبر اليوم بالصليب بـأوالده عـن كـل                داً الصعبة ج  األشياء

 . قيامته المقدسةوةضعف ويريهم بهجة وق

 .بة للموتل ستنتهي بالقيامة المجيدة الغاألنها رحةمف بل محزنة ليست بصخة اآلالمفبصخة أسبوع  

 

 ليلة أبو غالمسيس وتسابيح العبور
 

 على مة طول اليوتوح المفاألذرع البصخة بدم المسيح صاحب مإتماوظيمة، الع الجمعة م يونتهاءإبعد 

وعبر بهم إلى الفردوس  المسبيين، وبعد أن نزل إلى الجحيم وفك "ألعبر لكم... لوا إلىتعا": لقائلةاالصليب و

تاب الكتسبح تسابيح من ) ليلة أبو غالمسيس( الليل طولليمين بعد كل هذا العمق تبدأ الكنيسة مع اللص ا

 : الحياةلى من الموت إالفعلي كلها تدور حول العبور -المقدس

د من بطن   مع السيد المسيح يعلم أنه سيصع      على رجاء القيامة    في بطن الحوت وهو    نان النبي ويكتسبحة   

 إلـى   صالتي فجاءت إليك    ...م أصعدت من الوهدة حياتي أيها الرب إلهي       ث"الحوت بقوله وهو في داخله      

 ).٧، ٦: ٢ان نيو" (هيكل قدسك

 عبور من الموت للحيـاة بـدم        األولى عند عبور البحر األحمر التي هي بالدرجة         األولىموسى  وتسبحة   

 )٨: ١١ؤ ر، ١٥خر  ("يث صلب ربنا حالخروف المذبوح في مصر

 . من مستودع ميتاًطاها اهللا ولدأعالذي ) ١٠ -١: ٢ صم ١ (حنة أم صموئيلسبحة ت 



 .سنة بعد ميعاد موته ال عمره خمسة عشرفأطالتي قدمها هللا ) ٢٠ -١٠: ٣٨إش  (حزقيا الملكوصالة  

 رب  وصـنع ": ة الصليب والدم حيث يقـول     ذبيحتتحدث عن    وهي كلها ) ٢٥ص   (إشعياء النبي وتسبحة   

وهنـا  ). ٨،  ٦: ٢٥ش  إ( "...األبد ويبتلع الموت إلى     ...عوب وليمة سمائن، وليمة خمر    الشد لجميع   والجن

 ). العبورأي (األبدبتالع الموت إلى إليب والصنرى الربط العجيب بين وليمة 

وفـرح   ، وكلها عبارة عن تسبحة نشـيد      )٢٠-١٠،  ٩ -١: ٢٦ص  : (إشعياء الثانية والثالثة  ثم تسبحة    

 ).٢٥ص (بتالع الموت الذي ذكرت في إبيحة الصليب ولذ ةنتيج ناءوغ

أن التوبة في حياتنا هـي عبـور مـن          وهو  عجيب جداً     وهي تكشف عن سر    ي بن حزقيا  سمنوتسبحة   

 ".إله التائبين" في هذه التسبحة يدعو اهللا باسم نسي، حتى مالموت إلى الحياة

ـ         لقد. هم والمسيح مع  الثالث فتية في أتون النار    وتسبحة     واألقاهم الملك وهم عبروا قوة لهيب النار وعاش

 ).٢٨ -٢٠: ٣دا ( هو القيامة سيح المأن: فالتسبحة تكشف هذا السر الخطير.  المسيح معهمدجووالقيامة ل

دا ( التي هي أقوى تشبيه للموت المحقـق  األسودم ف، حيث أنقذه الرب من    األسود في جب    دانيالوتسبحة   

٢٣ -١٦: ٦( 

 ).٦٤ -١: ١٣دا ) (رمز المسيح( التي حكم عليها بالموت، ثم أنقذها دانيال سوسنة العفيفةوقصة  

 الذي كشف سره للملك فأمر بإلغاء حكم الموت على دانيال بعد أن كـان  التنينون بل وثدانيال وال وقصة   

 ).٤٢ -١: ١٤دا (ثن وه للود عليه بالموت لعدم سجوماًدانيال محك

 مـل   ١ (يلياوإ،  )١٦ -٧: ٢ (خوبار، و   )٢٢ -١٦ :٥مراثى   (رميااو،  )١٩ -٢: ٣ (حبقوقثم تسبحة    

 ).٣٢: ٨ مل ١ (وسليمان، )١٣ -١: ٢٩أى  (اودود، )١٨

 :اي سفر الرؤ-وأخيراً 

وال يوجد سفر في . أوله إلى آخره من ايالرؤ غالمسيس بقراءة سفر وتختم الكنيسة تسابيح سهرة أبو

 نبته على التنيوغل، يحمة مع المسئ، والعشرة الدااألبدية السمائية، والحياة شليمأورالكتاب المقدس يتحدث عن 

، والتسبيح مع المالئكة أمام البلوري على البحر لخالصواوالوحش والمسيح الدجال، وتسابيح الغلبة 

 ...رشالع

 ؟الرؤياهل يوجد كشف عن أسرار ما بعد القيامة أقوى من سفر 

كمقابل للقيامة المجيدة  سبت النور رفجسفر في لة هذا اءتي وضعت قراما أروع كنيستنا المحبوبة ال

 .األحدفي فجر 

 نصيبهم هذا الفرح ...بعين ليلةوأر. يوماً ن مع المسيح أربعيينهذه هي بصخة الصائم: أخيراً

 :ة القيامة قائلينأيقونوالترتيل بقوة عند زفة  بالعبور

 األمواتالمسيح قام من 

  بالموت داس الموت                                
 

 للسماء  بصخة العبور:اًثالث
  الدم على آخر   وةها وأتعابها في هذا العالم يعبر بها بق       داهعندما يرى اهللا النفس المغسولة بالدم قد أنهت ج         

كما فعل مع أليعازر،    (ن إبراهيم   ض بها إلى ح   وا، ويرسل مالئكته لنطلق   )٢٦: ١٥كو   ١ (تعدو وهو المو  

 ).٢٢: ١٦ لو



عندما جاءت ساعته لينتقل مـن هـذا        ) البصخة (صح الف نع أن ربنا ص   اإلنجيليويؤكد لنا القديس يوحنا      

 . الفصحبواسطة العبور من هذا العالم كان أن - لنا الطريقاً، راسم)١: ١٣يو (العالم 

 -ب منه الشـيطان   وبقدر ما كان يزداد ضعف المسيح بالجسد كحامل لخطية العالم كله بقدر ما كان يقتر               

 اخ والضرب وصر  ر السب والتعيي  أزدادوكلما  . يستطيع أن ينزل به إلى الجحيم      ي البشر ق منه أنه كبا   اًظان

 كلما اقترب   ...نيابة عن البشرية التي تركها اهللا بسبب خطاياها       " تركتني لماذاإلهي إلهي   : "ربنا عندما قال  

 -اإللهـي  اآلب وتفجر الدم من جنبـه        في يدي الروح  الشيطان أكثر من الصليب، ولكن عندما أسلم ربنا         

صـخة  ب  يـوم  ل أوالد اهللا، ونزل إلى الجحيم وفك المسبيين من أول آدم إلى           كنتزع منه   إسحق الشيطان و  

 . الفردوس بعد اللص اليمينىبهم إل ربنا حيث عبر

علـى  ا  الذين مـاتو  وكل  ... م وبنيه د آ وإرجاعيم  حب الج اأبو وتحدث القديسون عن قوة دم ربنا في كسر        

 الذي لم يعد    اهللا دم ربنا بالنسبة ألوالد      قوةوتحدثوا أيضاً عن    . يح إلى الفردوس  المسرجاء القيامة بقوة دم     

 .للشيطان سلطان عليهم عند الموت بسببه

م و مغسولة بالدم في يس فرح لكل نف يومما أصبح وبقدر ما كان يوم الصليب يوم نقمة للشيطان بقدر

ب و ومن الشعوحديألن يوم النقمة في قلبي وسنة مفدى قد أتت، قد دست المعصرة  "ذا العالمخروجها من ه

 سىوم وةشه م هوو ألم يكن هذا الي٠)٤، ٣: ٦٣ شإ (..."بغيظي تهمئووطلم يكن معي أحد فدستهم بغضبي 

: ٩له بأورشليم، لو  أن يكماً الذي كان عتيدروجهخ( ربنا عن يوم صليبه وا عندما سألالتجلييليا على جبل وإ

٣٦-٢٨(. 

 الصليب واحتمل بفرح قصاص آالمم هو أسعد يوم في حياة اللص اليمين الذي في وألم يكن هذا الي

 .العبور مع المسيح إلى الفردوسوة بتهج بقإ والماديالعالم 

ع  أن أنطلق وأكون ماشتهاء لي: "ألم يتحول هذا اليوم إلى شهوة في حياة القديسين يقول الرسول

 ."المسيح

عبورنـا مفرحـاً     ما يصير  درقتنا بدم الحمل ب   حياما تمتزج    إن الموت مخيف ومرعب جداً، ولكن بقدر       

 .كةئ بالمالاً ومحفوف

احضروا  [: كل القديس سيدهم بشاى كان يقولواآلالمففي اللحظة التي فيها كانت تقع الضربات 

 كان غير متزوج، ولكنه كان يرى الست العذراء وكانت الناس تظن أنه يتخيل زوجته مع أنه. ] للستيكرس

 .واقفة أمامه وتشجعه وتجعل عبوره مفرحاً

به، من أجل  أما القديس اسطفانوس فكان يرى السماء مفتوحة والسيد المسيح نفسه في انتظاره ليعبر

 ).٦٠: ٧أع (" يارب ال تقم لهم هذه الخطية: "هذا فرح وصلى ألجل الذين أساءوا إليه قائالً

جرجس ليست فقط قادرة أن تعبر به للسماء، ولكن كانت قادرة أن  ة الدم في حياة مارووكانت ق

 .تقيمه ثالث مرات من الموت الجسدي

ح ريسوع عند الموت وشفاهم وف شهداء ورئيس المالئكة ميخائيل كم مرة جاء وضمد جراحات 

 .قديسة دميانةلنفوسهم كما فعل مع ا

ة العذراء ليستقبلوا النفس العابرة سيد على رأسهم النعة كبيرة من القديسيو مجميجئما كان اً وكثير

ار موكب القديسين مقماديوس عندما شاهد القديس أبو دوس ووث للقديسين مكسيمحدمن العالم إلى السماء كما 

الك لمواجرجس المزاحم عندما جاءت إليه السيدة العذراء  وكما حدث لقديس مار. في استقبال أرواحهما

 .روجها من هذا العالمخعة من المالئكة ليستقبلوا روحه لحظة ويل ومجمئميخا



 في أحضان المسيح اً هادئاًمون نوميناة الصالة ووكم من مرة في حياتنا المعاصرة رأينا أوالد اهللا بق

سين في عابر بهم إلى الفردوس، وكم من مرة سمعناهم يتحدثون إلى لقديوهو لحظة خروجهم من هذا العالم 

 .هذه اللحظات

ـ    وى بصخة المغسوه كلها من آدم إلى آخر الدهور، األجيالهذه هي بصخة      والين بالـدم الـذين لـم يلق

 .األرض بفرح كل أيام حياتهم على وهه واحتضنوحملبل الصليب على أكتافهم 
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