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على الصلليب   َبِلاآلالم بإرادته وُص َلِبهلنا احلقيقي الذي َقإ"يسوع املسيح  
هو قبول الصالح  ،(18: 10قبول الرب اآلالم اختياريًا برغبة اآلب )يوحنا  .ألجلنا"

"ثوك تيه يت جلوم   :سبوع اآلالمح هبا الكنيسة طوال أوالقوة واجملد والعظمة اليت تسبِّ
 ولذلك بعد قراءة "الطرح" أي تفسري خمتصر يف شكل عظة: ،..."

 املسيح خملصنا جاء لكي يتأمل"

 ".لكي بآالمه خيلصنا

 وجييب الشعب:

 فلنمجده ونرفع امسه"

 ألنه صنع معنا رمحًة

 ."كعظيم رمحته

 وميضي ذات االيقاع الالهويت الفخم يف ختام الطلبة: 

 على الصليب َبِلربنا يسوع املسيح الذي ُص يا"

 ."اسحق الشيطان حتت أقدامنا
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"فقال ربنا يسوع قد أتت الساعة لكي يتمجد ابن اإلنسان. وابتدأ يرمز هبذا 
نلور اآلب اللذي   باحلقيقة هو حنن أيضًا نؤمن أن الكالم عن موته املعطي احلياة .. 

العامل، أضاء علينا مبجد الهوته حنن اجللوس يف الظلملة واللالل امللوت    إىل  أرسله
 ".آثامنال السقوط( من هوة العلو األول )رتبة آدم قبإىل  وأصعدنا

 وهكذا يوصف الرب يسوع:

الذي أنعم عللى جلن     .السالم املكمل"يسوع هو ملك النعمة واخلريات، 
 البشر بشركة ملكوته" )طرح الساعة السادسة من ليلة األربعاء(.

ن مسعنا أر طرح الساعة األوىل من ليلة اخلمي  عن صالة الرب بعد كيف عبَّ 
 (.21-17: 10قراءة )يوحنا 

نه اإلله املتعايل على كل أر الهوته وسلطانه ظِه"ربنا وسيدنا وملكنا املسيح ُي
نا أضلع  . فلذلك قال: إن اآلب حيبين، فأوعلى األرض كل سلطان يف السماءرئاسة و

ن يل إفل  ،راديتزعها مين، لكين أنا الذي أضعها بلإ نفسي لكي آخذها ولي  أحذ ين
 ن آخذها".أن أضعها ويل سلطان أسلطان 

 :صالةإىل  وحتول ،من باكر اخلمي  دخل هذا اللحن يف صالة العشية

 م نفسه("هذا الذي أصعد ذاته )قدَّ

 على الصليب عن خالص جن  البشر مقبولًة ذبيحًة

 .ه أبوه الصاحل وقت املساء على اجللجثة"فاشتمَّ
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ولي   ،"منحة" أي "منخةكانت ذبيحة املساء يف زمن الرب هي ما يسمى " 
( علن  18-13: 2)أفسل   قراءة البول  ولذلك يعقب هذا اللحن  ،ذبيحة شكر

 نسانًا جديدًا.إالسالم واملصاحلة وهدم عداوة البشر وخلق االثنني )اليهود واألمم( 

صار لكم فصحًا، الفصح  "تعالوا أيها األمم وافرحوا وهتللوا، ألن اهلل الكلمة
والفصح اجلديد هو ابن اهلل  .الشعوب من عبودية فرعون َصاألول الذي باخلروف خلَّ

ص العامل من الفساد، وبأنواع كثرية وطرق شىت أعلد اخللالص )النجلاة    الذي خلَّ
مغارهبا، جذب كل إىل  األبدية( لكن هذا اخلالص هو لكل العامل من مشارق الشم 

ته ورأفته اليت كان يصنعها. وأالهر هلم كثرة نعمته اليت أفاضها عللى  علو رمحإىل  أحد
 ل علينا بصالحه".عطانا الذي له وتفضَّأكل موضع من املسكونة. أخذ الذي لنا و

يسمع لي  فقط ذات الرسويل ثناسيوس أن درس الرسائل الفصحية للقدي  َم 
 بل ذات التسليم الرسويل: ،الكلمات

هنا كانلت مناسلبة   أال إ ،هنا الاللأالل رغم ظوال ،"كانت الشريعة مطلوبة
بة يف اللذين مسعوهلا. واآلن   ن تغرس اهليضع اخلوف وأن تأألهنا استطاعت  ؛وسامية
ع ى ونترك الرمز املإىل  ن نعربأولكن علينا  ،ت كظاللمتن هذه كانت رموزًا ونقول إ
 وتدعونا أحيانًا ،عاٍل ق بصوٍتن أبواق خملصنا تبوِّأن نرى أاحلق وإىل  ًا لكي نأيتمتام
بل مع الرؤسلاء   ،"صراعنا لي  مع حلم ودم :احلرب اليت قال عنها بول  املغبوطإىل 

: 6والقوات وسلطان الظلمة يف عامل الظلمة وأرواح الشر اليت يف السماء" )أفسل   
يضًا نفل   أوهنا  .العيدإىل  خرىأحيانًا أو ،الصومإىل  تدعوناوأحيانًا األبواق  .(12
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لي  بلاخلبز القلدو وال    ،د العيدفلنعيِّ ،َحِباملسيح فصحنا قد ُذ :ق ويعلنالرسول يبوِّ
 (.8، 7: 7كو 1خبمري الرياء والشر" )

 ليه لكي خندمه".ية الكلمة ونأيت إ"لكي نتأمل أزل حِب"املسيح فصحنا وقد ُذ

يها األحباء إسرائيل القدو كانت الرموز قد ُأعطيت أواًل .. ولكن اآلن أ"يف 
إىل  ن نلذهب أد حسب الرمز وال ن ال نعيِّأوعلينا  ،ت الظالل والهر مع ى الرمزلقد متَّ

نذبح الفصح حسب املمارسات الطقسية لليهود الليت  أورشليم األرضية )للعيد( لكي 
ن حنتفل )بالعيد( حسلب تسلليم   ، بل ألئال نفقد مع ى )العيد( ؛تتم يف مواعيد حمددة
 ما هو فوق الرموز وننشد النشيد اجلديد".إىل  الرسل لكي نذهب

ذا العيد ... هو الذي ذبح ابنه ن اهلل يا أحبائي، اهلل نفسه هو الذي أس  هإ"
األمام من إىل  عطانا سبب )وجود( هذا العيد املقدس .. وهو الذي يقودناأللخالص و

الصليب يف هذا الدهر احلاضر والذي فيه يعطي لنا اهلل نفسه الفرح باخلالص اجمليد .. 
 لقد حرر العامل بدم املخلص".

من يوم اخلمي  على قلراءة  نبوة الساعة التاسعة  ، حتتويقطمارسحسب ال
 (.6-1: 61شعياء النيب )أ( ويضاف اليها نبوة من 19-1: 22تقدو اسحق )تك 



6 
 

م السكندري العالقة بني تقلدو  يشرح املعلِّ 
 :يكتبف ،شعياء وصلب املخلصأاسحق ونبوة 

ألن يوم الرب كان هو  ؛براهيم يومه )يوم يسوع( وفرحإ"لقد رأى البطريرك 
م اسحق لكلي  قدَّ ،ميانب باإل( وعندما ُجر17ِّ: 11عب  – 56: 8اليوم اآليت )يو 

سجد البن  ،م ابنهاملواعيد. وعندما قدَّ َلِبوهو ابنه الوحيد الذي به قد َق ،مه ذبيحًةيقدِّ
م دِّ( الذي ُقل 15: 22يف الكبش )تك عاين املسيح  ،من ذبح اسحق َعِنوعندما ُم ،اهلل

إمنا ألنه هلو اللذي   لي  ألنه ُصلب و ،البطريرك يف ابنه اسحق َبرِّلقد ُج .ذبيحة هلل
( 7: 53أمام الذي جيزهلا" )  صامتٍة تساق للذبح وكنعجٍة "كشاٍة :شعياءأشار إليه أ

 رفع خطية العامل.

لقلد أقلام    .ص وحلده بل موت املخلِّ ،ومل حيقق موت اسحق حرية العامل
وما هلو فلائق    ،ومأل احتياجات الفقراء ،وأطعم اجلوعى ،وشفى املرضى ،الساقطني

تعزية إىل  ونقلنا من التنهد ،وأباد املوت ،قامنا حنن األموات، أوعجيب ويفوق كل هذا
السماء نفسها .. ألن السماء تفرح معنلا  إىل  وراحة هذا العيد الذي يصل فيه الفرح

 ار".ومعنا كنيسة األبك

مثلل آدم   "إن املسيح جاء بذاته، وحملبته مات عنا. ألنه مل خيلقنا حنن اخلطاة 
ويصرينا بشرًا فقط، بل ملا أهلكنا أنفسنا باخلطية جاء وتأمل عنا وأحيانا مبحبته. ألنله  
جاء إلينا كطبيب معلنا لنا ذاته. ألنه مل يأِت الينا كمرضى فقط، بل كموتى. هبلذا مل  
يشفنا حنن املرضى فحسب، بل أقامنا حنن األموات الذين ابتلعنا املوت ففكنلا ملن   

ذا مات املسيح الرب عنا لكي حنيا معه إىل األبد. ألنه إن مل يكن الرب قد رباطاته. هل
شارك البشرية يف آالمها، فكيف خيلِّص اإلنسان؟ ألن املوت سقط حتت أقدام املسيح 
واهنزم وُسىَب مضطربًا. ورجع إىل اجلحيم مع قوته إىل خلف، ملا مسع صلوت اللرب   
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م أيها اجلالسون يف الظلمة واللالل امللوت.   ينادي األنف  قائاًل: اخرجوا من وثاقك
 اخرجوا من وثاقكم فأنا أبشركم باحلياة، ألين أنا هو املسيح ابن اهلل األبدي".

عظة القدي  أثناسيوس الرسويل اليت ُتقرأ يف الساعة الثالثة ملن يلوم   هذه ال 
 من القطع النادرة، فهي ملخص واِف ملعظم ما كتبله القلدي   هي اجلمعة العظيمة، 

 أثناسيوس عن موت الرب وقيامته وعمله معنا وفينا كمخلص:

فقد بذل جسده  ،"كان اجلميع خاضعني للموت والفساد :هحبتأحيانا مب 
 (.4: 8عن اجلميع .. من أجل حمبة البشر )جتسد الكلمة 

ألنه مل يأِت إلينا كمرضى فقط، بل كموتى، أقامنا من األملوات: "إذ   
قد ماتوا فيه ... فإن البشر الذين رجعوا إىل الفساد باملعصية، يعيدهم إىل كان اجلميع 

 (.4: 8عدم الفساد وحيييهم من املوت" )جتسد الكلمة 

لشلريعة   "ألنه بذبيحة جسده الذايت وضع هنايلةً  :قامنا حنن األمواتأ 
جتسد ) "األمواتتأن  كلمة اهلل فقد متت ابادة املوت ومتت قيامة فبسبب  . ..املوت
 .(25: 10الكلمة 

عاملنا كلي القداسة ابن اآلب إىل  "أتى: لينا كطبيب معلنا لنا ذاتهإجاء  
عملال   يريدون ان يعترفوا به من خالل أحىت يستطيع الذين ال... إذ هو صورة اآلب 

جسلد  عنايته وسلطانه .. ان يعرفوا كلمة اهلل احلال يف اجلسد ومن خالل الكلمة املت
 .(كله 14 ل)جتسد الكلمة فص "يعرفون اآلب

الفلردوس  إىل  ن الذي يسبقر املسبيني بالذي ذاق املوت عنهم؟ وَمن يبشِّ"َم
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واإلنسان  .يها األبرار واألنبياء البطاركة والصديقنيأالطريق للملك افرحوا اليوم  فيهيئ
باإلنسان اجلديد الذي قتلل امللوت   يف احلزن قد جتدد اليوم  َقتَّاألول الرأس الذي َع

اجلحليم  إىل  . ومضلى قطعها اهلل الكلمة بكليتهابطل عزته وكسر شوكته املرة، ووأ
بالنف  اليت أخذها من طبيعة آدم وجعلها واحدًا معه والنفوس اليت كانت يف السلجن  

 رمحته. والعدو األخري الذي هو الشيطان قيده بالقيود والسالسل.أصعدها معه كعظيم 

فلما رآه البوابون األشرار والقوات الكائنة يف الظلمة هربلوا. ومل يطيقلوا    
الثبوت ألهنم عرفوا قوته وكثرة جربوته. فكسر األبواب النحاس بسلطانه واملتلاري   

فوسهم، صرخوا قلائلني:  لص ناحلديد سحقها. أما املسبيون فلما رأوا الرب يسوع خم
 سكن الفرح والراحة".مالفردوس إىل  دخلهمأويها املنقذ عبيده ... حسنًا جئت أ

ر لألرواح الليت  يضًا نزل فبشَّ، بل ألي  لنا وحدنا ،"لقد أرانا طريق اخلالص
ألن حمبته للن   ؛(20-19: 3بط 1كما قال بطرس ) –لي عصت قدميًا يف العامل السف

جيلاز  ، وقد سبق وتكلم يف إبل استعالن العطية قد مشل كل الطبيعة ،ة قليلةئلف ىعطُت
مكان واحد ينزل عليه املطر أما املكان الذي مل ينزل عليه املطر سيظل  :بواسطة األنبياء
يلَّ يا مجيع إاخلاصة ببشارة املخلص هي "تعالوا ولكن الكلمة  (.7: 4جافًا" )عاموس 

إىل  وعندما أعلن هذه البشلارة  ،(28: 11املتعبني وثقيلي األمحال وأنا أرحيكم" )مىت 
)أش  "األرواح يف العامل السفلي قال للذين يف السالسل "اخرجوا من الظلمة واالهروا

 ،السماءإىل  ي تنال الصعودد الطبيعة لكس( فأقام هيكله يف اليوم الثالث وجدَّ 9: 49
ن ملنح لللذين عللى    أاإلنسانية بعد  ةأي باكور ،ظهرًا ذاته لآلب كباكورة الثمارُم

 األرض نصيبًا يف الروح كعربون نعمة".

+   +   + 


