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w w w . c o p t o l o g y . o r g  



-١- 

 الصليبِ  جبراحِ  رقدَت يف القربِ 

 الهوتكَ  احندرْت نفُسَك بقوةِ 

 )١٨ - ١٧: ١٠إىل احلجيم (يو 

 األمواتِ  سكونُ  كَ جسدُ  سكنَ 

 مل يقرتب منه الفساد؛

 ن ملسهمَ حياٍة لِ  فقد كان ينبوعَ 

 الدمِ  نازفةُ  املرأةُ  ملستْ 

 ُهدَب ثوبه

 ُشِفَيت من نزيف احلياة

 ن حتبمع مَ  تقابلتَ  يف احلجيمِ 

 آدم وإبراهيم ويعقوب واسحق

 حواء وسارة وراحيل وليئة

 وامللوك اجتمع حولك القضاةُ 

 إلوهيتك فقد أنار برقُ 

 اإلنسانية كَ من نفسِ  الذي سطعَ 



 اهلاويةِ  ظالمَ 

 بلعازر جئتَ من اجلحيم 

 شيئول (اهلاوية يف العربانية)الرأيته يف ظالم 

 أين ستذهب بعد أيام عرفتَ 

 صديقكَ  ملَّا غطَّى الظالمُ  بكيتَ 

 رأيته مع السابقني

 هم مل يعاينوك متجسداً 

 لكن لعازر أضافكَ 

 أكل معكَ 

 ث معكَ حتدَّ 

 آمن بكَ 

 فكيف يبقى يف ظالم اجلحيم؟

-٢- 

 حسب التدبري شيءٍ  كلُّ 

 يسريُ 

 تسبق اخلالصِ  عالماتُ 



 استعالنات أساس امللكوت

 حوَّلَت املاَء مخراً 

 يتحول إىل جسدكَ  واخلبزُ 

 العميانِ  فتَّحَت أعنيَ 

 وانفتحْت عيين التلميذين

 )٣١: ٢٤الغبيني وبطيئ الفهم (لو 

 ليؤمنا بالقيامةِ 

 )٤٨: ١ترى نثنائيل حتت التينة (يو 

 ألنك صرَت ُسلَّم السماءِ 

 إليك اآلتنيَ  ورأيتَ 

 يف اجلسد ولدَ قبل أن تُ 

 )٣: ١ألنك اخرتتنا قبل خلق العامل (أف 

 كَ وها يوم انتصارِ 

 أورشليم عندما دخلتَ 

 جالساً على عرشِ 

 التسبيحِ 



 ،السمائيةَ  ألنك ستدخلَ 

 )٢٦: ٤أُمنا احلقيقية (غال 

 اليت مل يدخلها أحدٌ 

 كانت ستبقى عاقراً؛

 اجلحيمِ  ألن فمَ 

 كان مفتوحاً 

-٣- 

 دخلَت أورشليم يوم األحد

 يف يوم اجلمعة

 القبورَ  فتَّح الزلزالُ 

 القديسني قامت أجسادُ 

 وخرجوا من القبور

 )٥٣: ٢٧بعد قيامتك (مت 

 ؛ دخلوا أورشليموألنك البكرُ 

 بعد قيامتكَ 

 سبقَت ورمسَت كلَّ شيءٍ 



 النفوسِ  تسالَ رمسَت اغ

 األرجلِ  بغسلِ 

 استنارت النفوسُ 

 للعميان البصرِ  بشفاء وردِّ 

 رفعَت حكَم الشريعةِ 

 )١١ - ٢: ٨اليت أُمسكت يف الفعل (يو  سراحَ  عندما أطلقتَ 

 ُدسَت املوَت يف اآلخرين

 ابن األرملة ولعازر

 ه يف جسدكَ لكي تدوسَ 

 فال يبقى خاضعاً للموتِ 

 ويكُمل بوجع الصليبِ 

 اجلديدُ  اخللقُ 

 األسرى مكانَ  اجلحيمُ  تْ وظلَّ 

 من األسرى األحياءَ جئَت لتحرر 

 الظالمِ  لكن الذين يف سالسلِ 

 انتظروكَ 



 عربَت باملوت حاجز املوت

 مل يعُربه إنساٌن من قبل

 الهوتكَ  بربقِ  فأنرَت اجلحيمَ 

-٤- 

 يا ملَك القلوبِ 

 احملبةِ  توَّج بتاجِ امل

 ذلك اإلكليل اجلنودُ  سَ رَ غَ 

 على رأسكَ 

 أن احملبةَ  ليعرف الكلَّ 

 على الذات قاسيةٌ 

 أشواكٌ  للبذلِ 

 متوٌَّج بشوِك احملبةِ  وأنتَ 

 َمن آمن بَك؛ صار عضواً يف جسدكَ 

 تغسله ومتسحه بالروح

يه جبسدِ   ودمكَ  كَ تغذِّ

 الذاتِ  معه عنادَ  عُ صاِر تُ 



 الكراهيةِ  ظلمةِ  وسطوةَ 

 مبولدكَ  الرحمَ  باركتَ 

 دتَ مَ عندما اعتَ  املياهَ 

 مسَع صوتكَ  والريحُ  اهلواءُ 

 ومل حترم احليوان

 من بركة التدبري

 فدخلَت راكباً جحشاً 

 الكلِّ  ألنك خالقُ 

 حولكَ  الكلَّ  مجعتَ 

 واحلكماء الرعاةَ 

 جامعي الضرائب

 والزناة

 صيادي األمساك

 وتلميذ التوراة

 شاول

*** 



 القلوُب يا سيدي جحيمٌ 

 تنزل إليها

 ببشارة احلياة

 لكي تقيم موهتا.

  



 لك القوة والمجد والبركة والعزة

 

-١- 

 يف احملبة القوةُ  لكَ 

 بال حمبة الشيطانِ  قوةُ 

 يف تواضعكَ  اجملدُ  لكَ 

 نا املزيَّف سريع العطبجمدُ 

 ك فأبديٌّ أمَّا جمدُ 

 ال حتفظه لذاتك

 )٢٢: ١٧بل تعطيه لغريك (يو 

 ليس لإلنسان جمدٌ 

 اإلنساِن َكُعشِب احلقلِ  جمدُ 

 الربكة لكَ 

 تْ بَ ألنك الكرمة اليت أخصَ 

 هاامتدت فروعُ 



 ليم واليهوديةمن أورش

 إىل أقاصي األرض

 العزةُ  لكَ 

 ؛كَ يف ميالدِ 

 ألن الروح القدس

 أعطاك اجلسدَ 

 لَك العزةُ 

 ؛يوَم ُمِسحتَ 

 ألنك متسحُ 

 اآلتني إليكَ 

*** 

 كَ لبِ لَك القوُة يف صَ 

 ألنك غلبَت املوتَ 

 ؛يف نزولَك إىل اجلحيم اجملدُ  لكَ 

 ألنك حررت املأسورينَ 

 يف قيامتكَ  الربكةُ  لكَ 



 قوة حياتك أقامت املائتني ألن

 لَك العزُة يف عطائكَ 

 ما لديك، حىت جسدك كلَّ   منحتَ  ألنكَ 

 ودمك

-٢- 

 ألنك تدخل قلوب الُعتاةِ  القوةُ  لكَ 

 من لصوٍص وقتلٍة وزناة

 اآلبِ  وجتعلهم أبناءَ 

 األحرارِ 

 ألنك جتمع وال تفرِّق ؛اجملدُ  لكَ 

 باحملبِة وال هتدم تسودُ 

 رفتحر  ؛توحُِّد بالعطاء

 ألن حياتك مل تعد ملكاً لك ؛الربكةُ  لكَ 

 وحدكَ 

 فيها الكلَّ  بل شاركتَ 

 فنال الكلُّ نصيباً منك



 وال زالت هناك أنصبةٌ 

 يف انتظار اآلتني بعدنا

-٣- 

 ؛ ألن نبتًة لَك يف مصرالقوةُ  لكَ 

 تْ مل متَُ 

 عنها املوتُ  زَ جَ عَ 

 عند أبواهبا وقفَ 

 يف النُّسَّاك اجملدُ  لكَ 

 والدياراتوالعذارى 

 َس ُدشِّنت بالدمئوكنا

 ألن أم الشهداء ؛الربكةُ  لكَ 

 ال زالت تشهد

 ألن حمبتك ؛العزةُ  لكَ 

 ال تزال تصطاد مسكاً 

 باك اإلجنيليف شِ 

 يف نيل مصر



 زرته وشربت منه

  



 يتحدى األصولية صُ اللِّ 

 يا سارَق الفردوسِ 

 باألمانِة دخلتَ 

 !!أيُّ تناقٍض أعظُم من هذا

 معموديةً  لن تنلْ 

 سحة املريونوال مِ 

 اخللودِ  خبزَ  وال أكلتَ 

 كان يف قلبَك حبُة خردلٍ 

 معكَ  رآها املصلوبُ 

 َعِرَف ربُّ الزمانِ 

 ال زماَن لكَ  أنْ 

 اخلردل لكي تنمو حبةُ 

 معه فأعطاك أن تدخل الفردوسَ 

 هل سبقَت األنبياء والبطاركة؟

 كان داود زانياً وقاتالً 

 اجلحيمِ ومثلك مسع البشارَة يف 



 ال أدري َمن سبَق اآلخر

 أنت أيها اللص، أم قديسي العهد القدمي؟

 !تدخل مع أشعياء وحزقيال وأرميا

 عجيب على ما يبدو أمام العقالء تناقضاً!

 احملييِة ال تناقض ويف �ر احملبةِ 

 الكلُّ موتى،

 جماناً تُعطى احلياةِ  وهبةُ 

 أذكرين يا ربُّ كما ذكرت اللص اليمني

 )١(مسعتها من املتوحِّدعبارٌة 

 كيف تذكُر لصَّاً،

 مه؟ليس له ما يقدِّ 

 عرياٌن مثل آدم بعد سقوطه

 مل يسمع تعليمكَ 

 مل يراك على طابور

 وال شاهَد الرعاةَ 

 القمص مينا املتوحد، والعبارة من صالة الساعة التاسعة. )١(
                                                           



 رمبا مسَع ما يردده الناُس عنكَ 

 ولكن أين وجدَك؟

 مقيَّداَ باملسامريِ 

 ومصلوباً 

 جمرد وجودك يا يسوع

 القلبِ َك خيرتق ظلمة حضورُ 

 مىت جئت يف ملكوتكَ 

 لكي متلك

 وأعطيت اللص أن ميلك

 يف الفردوس

 مع ملوك إسرائيل

 وسيأيت معك يف جمدك

 ليقف شاهداً 

 أمام العامل

 نك لست خملِّصاً أ

 وفقاً لنظام وأفكار



 ؛بل باحملبة

 ن ال حيبألن مَ 

 .)٨: ٤يو  ١ال يعرف اهللا (

 كل عام وأنتم خبري         

 دكتور      

 جورج حبيب بباوي      

 

 

 

 


