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  دآتور

  جورج حبيب بباوي
٢٠١٠  



 ٢

١  
  ،غاب فيه نور الشمس وٌمي

  ،اخلليقة غري العاقلة تأملت
  ،ارتعدت األرض

  ،فيها الصليب َسرِعندما غُ
  .شجرة احلياة تنمو يف املوت

٢  
  حفرة املوت اليت حفرها آدم

  هادُّجلديد لكي يُسجاء آدم ا
  اهلاوية فم أغلَق
  ق الدينونةعلَّ
  على الدينونة باملوت َمكََح
  ق صك اللعنةمزَّ
  ق بيالطس عنوان املصلوبعلَّ

  مل يقرأ كتب األنبياء
  مل يسكن فيه روح النبوة

  كتب جزءاً من احلقيقة اإلهلية
  يسوع الناصري ملك

  عندما أضاف ملك اليهود
  كشف عن جهله ُمبلك يسوع

  الصليبن على ذاك الذي سوف ميلك ِم
  على كل الشعوب اليت تطلب السالم
  سوف يعرب الصليب حدود أورشليم

  .ليدخل القلوب قبل املمالك



 ٣

٣  
  صار أسرياً املوُت

  كان قوة اهلدم والفساد
  جاءت به اخلطية

  مل خيلقه اهللا
  بل تركه بيد اإلنسان األول

  الذي طلبه
  صار املوت صديقاً

   محلألسد إىلحتول ا
  نقله يسوع إىل تدبري اخلالص

٤  
  قبل الصلب

  كان املوت عدواً
  يف الصليب صاحل يسوع

  املوت مع احلياة
  نقله من عزة احلكم

  ره حتت قدميهمسَّ
  زرعه يف املعمودية
  لكي يبيد مبوته
  الطبيعة األوىل،

  الفاسدة،
  ختمه بدمه احمليي،
  صار رفيقاً للكأس،

  للجسد احمليي صنواً



 ٤

  حلياةاحيمله بقوة 
  حيث جذر اخلطية

  .لكي مبوته يبيد املوت
٥  

  أيها احلكيم
  يا مباحث هذا الدهر
  كيف تصلب ومتوت

  تدفن وتقوم مع يسوع؟
  أليس ألن املوت

  "أنيس"هو 
  .هو سيف الصليب
  الذي خينت الروح

  ؟)١١: ٢كولوسي (خبتان يسوع 
  ،كيف يقدم الرب جسده

  ؟ودمه
  هل جزافاً صار

  اسم مكان التقدمة
  ؟بحاملذ

  واحدة بح مرةًلقد ذُ
  املوت إىل األبد َحَبألنه ذَ
  واحدة م ذاته مرةًلقد قدَّ

  إىل األبد ِهلكي يشرق نور بذِل
  واحدة لب مرةًلقد ُص

  لكي يطلع هنار امللكوت
  الذي ال تغيب مشسه



 ٥

٦  
  واحدة مرةً

  تعين إىل األبد
  ،عندما قال ليكن نور

  أشرق النور
  ،عندما قال لنخلق اإلنسان

  ت األرض بالبشرامتأل
  ،عندما قال ها أنا معكم

  وضع حداً للزمان
  أجلسه وديعاً عند قدميه
  فهو خالق كل الدهور

  ال حيكمه الزمان
  بل هو حيدد األيام

  واحدة م ذاته مرةًقدَّ
  مثل خلق السماء واألرض

  واحدة مرةً
  واحدة م ذاته مرةًقدَّ

  لوهيتهإمثل احتاد 
  بالناسوت

  كله مرة واحدة
  ألن النور يشرق

  ،يف الظلمة
  )٥: ١يوحنا (والظلمة مل تدركه 

  



 ٦

٧  
  املوت الذي ماته

  واحدة مرةً
  واحدة القيامة مرةً

  اجللوس عن ميني اآلب
  .واحدة مرةً

  ،اهللا تبدأ أعمال
  ال تنتهي

  الزمان ال حيد
  عمل اهللا

  اهللا حيدد عمل الزمان
٨  

  لقد مات ألجلنا
  لكي فيه منوت
  ليس ألجله
  بل ألجل

  مال احملبةك
٩  

  يف يوم الصلبوت
  اشرقت مشس املعرفة

  بالعطاء ظهرت احلياةُ
  صار الصليب ختم احلق

  بدون العطاء



 ٧

  بدون البذل
  .ال حق
  الصليب حُق

  جتديد املاضي
  هزمية املوت

  ،عالن احلياةإ
  فهو عرش القيامة
  جتلس القيامة عليه

  لتوزع احلياة
  على املائتني

١٠  
  يوم الصلبوت

  العهدين لََصفَ
  العهد اجلديد أعلن

  يةلِّس يف الُعالذي أُسِّ
  .ن جهاراًعِلوأُ

  على اجللجثة
١١  

  يوم الصلبوت
  أفرز احملبة
  تعلق يوحنا
  بسيد احملبة

  هرب بطرس
  مع غريه



 ٨

  أفرز احملبة
  فصلها عن اخلوف

١٢  
  يوم الصلبوت
  ميوم إكرام اُأل

  يف معاناة املوت
  يسوع مل ينَس

  تلك اليت محلته
  وحفظت سر جتسده

  ومل ختف
  أرضعته اللنب

  جلس على ركبتيها
  غسلت جسده الصغري

  وملا استوى على عرش الصليب
  مها إىل يوحنا حبيبهسلَّ

١٣  
  يوم الصلبوت

  هو يوم تتويج امللك
  ليس بشوك األرض

  ،عنتاليت لُ
  بل بتاج البذل

  الذي نراه بالروح القدس
  



 ٩

١٤  
  يوم الصلبوت

  هو يوم استعالن
  مسحة األردن
  الدملقد اصطبغ ب
  وصبغة الروح

  بالدم
  ختم العهد اجلديد

  ُمسح ليكون املسيح
  وملا ُمسح بالروح

  د يف ذاتهوحَّ
  والصليب الروَح

  بالصليب ميسك باملوت
  يأسره

  .بالروح يعطي احلياة
١٥  

  يوم الصلبوت
  هو يوم عرس

  الكنيسة
  بالدم ْتَبِطُخ

  .لزواج أبدي
  احتاد الالهوت

  بالناسوت
  هزم اإلنفصال



 ١٠

  الدُم
  د املوتأبا

  فتح طريق االنتصار
  أمام موكب احملبة
  طوىب للظافرين

  بالصليب
  ألنه طريق احلياة
  يف وسط املوت

  جورج حبيب بباوي. د          




