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  .يف يسوع املسيح رب اجملداحملبوب من اهللا 
يقـول  . سالم لروحك وجلسدك الذي هو واحد مع جسد احلي القائم من بني األموات مبجـد اآلب   

وسر ". ل أن تتأملوا أيضاً ألجلهألنه وهب لكم يف املسيح يسوع ال أن تؤمنوا به فقط ب" :الرسول بولس
  .ب لنا من أجل نقاوتناال سيما مرض اجلسد الذي يوَه ،األمل أنه بوتقة تعطي للنفس نقاوة

  :يا أخي احملبوب
ولكن الروح أحياناً تظـن   ،هو حلم ودم الروح .ننا حنب اجلسد ألنه املوطن والسكن احلقيقي للنفسإ  

ن خلود اجلسد تولـد شـهوات روحيـة    عا اليقني الكاذب ومن هذ ،أي اجلسد خالد وال ميوت ،أنه
ومعها اخلوف والتردد وحمبة املنظور، لذلك السبب يأيت املرض لكي يدق بيد اخلـوف   ،جسدانية كثرية

األرضية اليت " اخليمة" :والذي وصفه الرسول بولس باسم ،ذلك الوجود الكاذب الذي صنعناه ألنفسنا
لكن  ."يبتلع غري املائت موتنا"تلبس غري املائت لكي كما يقول الرسول  بل أن ،ال تريد أن ختلع املائت

سه وجعله خالداً الذي حل فيه الكلمة وقدَّ" السكن"هو ذلك  ،لنا مرتل أو بناء من اهللا غري مصنوع بيد
نراه  ولكن اآلن يف يسوع ،ب لنا كامالً يف يوم الدينونةبالقيامة وباإلحتاد بإقنومه اإلهلي، هذا سوف يوَه

وهذا نراه أوالً يف احتادنـا  . وحنسه بإحساس الروح القدس الذي يعطي لنا أن نرى غري املنظور ،باإلميان
اجلوهرة الصغرية اليت حتمل احلياة اإلهلية وهي ال تقاس بـاحلجم وال   إن ،اإلفخارستيا" مخرية"بالرب يف 

متس كياننا وجتعلنا أقوياء يف حمبـة   إهلناولكن قوة احلي إىل األبد يسوع املسيح  ،توصف حسب الشكل
ألن قوة صلب يسوع تدخل يف  ؛اجلسد نفسه أي جسدنا" ذبح"بل تقودنا إىل  ،اخلري ويف رفض العامل

كياننا وتدفع اخلوف من املوت إىل اخلارج وتعطي لنا ثقة يف احلياة غري املنظورة اليت يعطيها يقني الروح 
  .القدس نفسه لنا

وعربت ذلك احلاجز  ٢٠٠٦مارس  ٢٧هذه الرسالة بالسكتة القلبية يف  لقد مات أخوك كاتب  
أموت أثناء سـفري  كدت  ١٩٨٨وقبل ذلك يف ابريل  .الرفيع الذي يفصل بني الوجود وعدم الوجود

لكن الرب يسوع جاء  ،وفقدت الوعي إغماءوعند وصويل إىل مطار بروكسل دخلت يف  ،إىل بلجيكا
 ،"هذه اآليات تتبع املؤمنني بامسي وإن شربوا شيئاً مميتـاً ال يضـرهم  " :وأمسك بيدي وأقامين وقال يل

  ....وعدت إىل احلياة وسط دهشة الطبيب الذي كان قد بدأ يكتب شهادة الوفاة
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هكذا يا حمبوب تدخل شجاعة القيامة فينا مبواجهة حقيقية مع خطر املوت لكـي نعـيش الصـليب    
  .والقيامة

وهـي   ،الـتطهري " بوتقة"فيها يف  أنتهذه حلظة  -أقول يف املسيح  -ي ومعاً يف يسوع املصلوب واحل
األول هو حياتنا البيولوجية اليت . صراع آدم األول الذي فينا مجيعاً مع آدم األخري يسوع املسيح خملصنا

الرب من "ولكن الثاين هو . اخل... تعيش كل يوم مع أوجاع اجلسد وأحزان العامل وحروب الشيطان 
لكـن   ،وينقل األول البيولوجي إىل السماء إىل حيث قوة الروح ،والذي ميجد الذين له ،اجمليد "السماء

من اهللا الذي خلقنـا هلـذا   "بل هي  ،لئال نظن أن القوة اليت فينا هي منا" لنا هذا الكرت يف أوان خزفية"
وال  ،"التـرايب "نزال حنمل  رغم أننا هنا ال ،"أجلسنا معه يف السماويات"ألنه هلذا " القيامة"أي ، املصري

  ."اللحم والدم"نزال نلبس 
  ولكن كيف يرث الفاسد عدم فساد؟

فهو انتظر املوت لكـي   ،"انقضوا هذا اهليكل ويف ثالثة أيام وأنا أقيمه" :البد من أن يتم فينا قول الرب
قوة هتدم  أصبح بل ،ألنه مل يعد انفصال النفس عن اجلسد انفصاالً أبدياً ؛وحقاً أباد املوت .يبيد املوت

  ."منوت عن اخلطية لكي حنيا للرب"ومعه بل فيه  ،"نصلب معه"صرح اخلطية ألننا 
  ؟ل املوت الذي دخل مع اخلطية إىل عدم للخطيةفكيف حتوَّ

وصار يف الصليب ظاهراً كقوة للخالص مـن   ،"ال يكون موت لعبيدك بل هو انتقال"ألنه صار انتقاالً 
" اخلعوا اإلنسان القـدمي "وأيضاً  ،"اليت على األرض أعضاءكمأميتوا "لرسول ولذلك قال ا ،الشهوات

  .فقد حول الرب فيه قوة املوت إىل قوة خالص بعد أن فضح فساد اخلطية
 ،قبلة السالم يف يسوعهي ألن هذه  ؛ل كل مكان يف جسدك مهما كانبِّقَ ،هكذا أيها احملبوب من اهللا  

  .ف تنصهر لتكون ذهباً نقياً يلمع يف هذا الزمان مبجد حمبة يسوعاملرض سو" بوتقة"وذلك ألنك يف 
  .حسب توصية املعمل Biopsyأرجو أن تقوم بعمل  .أرجو أن أمسع أخبارك  
  .سالم لروحك ولزوجتك واألوالد. وأنت حممول على األذرع األبدية. الرب معك  

  .مينا ال تنس زيارة البابا كريلس السادس ومار
  
  

  أخيك  
  ب بباويجورج حبي  
  ٢٠٠٩نوفمرب  ١٠  
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  األخ احملبوب
سالم يف املسيح احلي رأس اجلسد، الكنيسة، اليت هي فيه ومعه يف جوهر احلياة اإلهلية ثابتة يف الثـالوث  

  .ألنه أنعم علينا هبذه النعمة العظيمة وجعلنا ورثة املواعيد السماوية
  ؟الوحيد من اخلطية والدينونة واملوت االبنمل بعد أن حررنا لقد دخل األمل مع اخلطية، فلماذا يبقى األ  

  :اجلواب سهل ملن يدرك أن حتولنا إىل حياة اجملد يتم على مرحلتني
  .اإلعداد هنا على األرض: األوىل
  .كماهلا يف السموات بعد يوم الدينونة :والثانية

" األخوة الكذبة"علينا من  أتعاب تأيت بل يف ،ليس فقط يف اخلدمة والشهادة ،حنن حنيا آالم الرب يومياً
ألن حماكمة األخطاء هـي   ؛والبحث عن أخطاء لكي حياكموننا عليها ،الذين حياولون التجسس علينا

أي الشيطان الذي يفرض كيانه الشرير يف كل جماالت احلكم على املأسـورين  " املشتكي"شغل وعمل 
ري بواسطة خطاة جيدون لذة يف عقاب السـاقطني ويف  واملقيدين، ألنه بعد أن يقيدهم يقودهم إىل التشه

وكان الصالح هو دوام التعليم والبحث  ،احلادث عندنا االنقسامهكذا رأيت  ،ذبح خراف الرب الضالة
  .عن حكمة اآلباء

وهو  ،ضع حتت األمليبقى األمل يف مرحلة أعدادنا يف األرض ألنه جزء من نظام الكون الساقط الذي ُو  
  .)٢٠: ٨رو (قرر رسول املسيح وشاهده يف ول حنو احلرية حسبما مير مبخاض حت

  ؟"نري املسيح"لكن ملاذا ال يكون لنا معاملة خاصة حنن الذين حنمل 
ن نسري أو ،"محل الصليب"شروط التلمذة للرب هي  أنبل جند  ،ال جند معاملة خاصة أنناواجلواب هو 
اإلميان يعطي لنا نصرة داخلية وحيفظ لنا اجملـد اآليت   ألن ؛ال يوجد استثناء عند الرب. يف ذات الطريق

راعي اخلراف العظـيم بـدم   "الذي أخذنا عربونه اآلن وهو سوف يكمل يف اليوم العظيم عندما يظهر 
  ).٢٠ :١٣عب " (العهد األبدي

ـ يل ألن األمل كما ذكر ؛هنا يا أخي البد من طهارة الروح بواسطة األمل    ،اري األب العظيم فليمون املق
  :هامة أشياءنه حيقق ثالثة أ اإلكلرييكيةوأنا أصارع مرض السل أثناء دراسيت يف 

  .األبديرنا باجملد يذكِّ :أوالً
  .يؤكد لنا حقيقة ضعف احلياة احلاضرة: ثانياً
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  .ربنا أو ال نزال جنرب باألملألننا ُج ؛يعلمنا أن نكون رمحاء مع املتأملني: ثالثاً
ألن األمل  ؛هل نسيتين؟ كان على حـق : مر عليه زمان بال مرض فقال للرب ولعل شيخ األسقيط الذي  

هو مثل ضرب محار عنيد لكي يسـري يف الطريـق    ،ويدفعنا إىل الصالة الدائمة ،يقربنا من رمحة الرب
  .الصحيح

إذا جاء األمل ومعه اخلوف علينا أن نبحث وحنن يف بئر اخلوف عن مصدر اخلوف لكي ندق فيه مسامري   
  .وسوف مينع الرب سيادته علينا ،يب رب اجملد لكي يفقد قوتهصل
لكي نرى مـا   االستنارةألن ظالم اخلوف يدفعنا إىل طلب  ؛أن نكون يف بئر اخلوف ولو إىل زمان جيٌد

هل هي قوة اجلسد؟ هـل هـي    ،والنائمة يف القلب ،هي ركائز الرجاء واليقني القابعة يف داخل الوعي
ل هو النجاح يف العمل؟ هل هي الشهرة؟ كل هذه جيب أن خنلعها معاً مهما وجود دخل مايل جيد؟ ه

وهكذا علينـا   ."نعميت يف الضعف تعمل كاملة" :ألن الرب يعمل فينا كما قال لرسوله ؛كانت التكلفة
كل ما علينا من أتعاب وممتلكات وصحة ومكانة اجتماعية وأمـوال إذا   -بدون املسيح  -أن نقبل أننا 

  .ها جتعلنا عراة ألن الرب ال يكسونا بربه وجمده وحتت هذا الرب واجملد توجد ثياب العاملكل ،وجدت
  .ىل االستنارة لكي تكون كامالً للربإفعت إىل الطهارة وطوباك يف حلظة جتربتك مع اخلوف ألنك ُد  
  .وغريها CT الـو لأرجو أن اعرف آخر أخبارك وتقارير املعم  
  .الرب يسوع من األحباء وأسرة أسرتك أفرادسلم على األخوة من   

  .يف زمان موعده عنده هوو ،والرب قادر أن جيمعنا معاً هنا. قبلة حمبة ليديك اليت تتعب للرب
  مع حمبيت

  
  

  أخيك  
  جورج حبيب بباوي  
  ٢٠٠٩نوفمرب  ١٢  



٦ 

 

-٣-  
  

  )١٧ :٨رو ( إهلنامع يسوع  ووارثاألخ العزيز على اهللا ألنك مرياثه األبدي 
  .ورافعنا قرباناً ألبيه السماوي ،واحلي فينا ،وع املصلوب فيناسالم يف يس

 CT Scanلعلك اآلن وأنت ترى بعض أجزاء من جسدك وقد ظهرت على صورة األشعة املقطعيـة  
  .رس فينا يف حلمنا ودمنا وعظامنا بالروح القدستدرك أن الصليب قد غُ
كل رشم من رشومات املـريون هـو    أنظ والح .ويكمل يف مسحة املريون ،يبدأ الغرس يف املعمودية

يعطى لنـا   -) ١٩: ٢٠يو " (السالم جلميعكم" - بعالمة الصليب، والحظ أن سالم الرب بعد القيامة
هكذا تغرسنا الليتورجية دون أن ندري يف حبر . يف القداس اإلهلي برشم الصليب، ختم املصاحلة األبدي

وعذاباً  ولو كان الصليب لعنةً .وشكر بعالمة الصليب: بزألن الكاهن يرشم اخل اإلهلية؛الصالح واحملبة 
على خبـز   تطبع ولعلك تعرف أن عالمة الصليب .فكيف نشكر يف اإلفخارستيا برشم الصليب لالبن،

صليباً يف طقسنا القبطي  ١٢بل أن الصليب الكبري الذي يتوسط  ،القربان يف كل الكنائس األرثوذكسية
 ؛نبارك برشم الصليبكما . ..."يف وسطنا اآلن مبجد أبيه  إهلناعمانوئيل "هو مكان الرب يف الكنيسة 

س ألن خـتم  وقـدَّ . هنا بركة حياة احلي إىل األبدهو و ،بركة احلياة، والربكة تعين الزيادة والثمر هألن
ولذلك يستدعي الكـاهن الـروح    ،التقديس هو ختم احلياة اجلديدة اليت نالت اخللود بالروح القدس

  .بعالمة الصليب القدس
ألن رشومات  اهتمام؛هذا اجلمال اإلهلي غاب عن عيون وضمائر الذين يؤدون الطقوس بال ورع وبال 

  .ومن قيامته أخذ الصليب قوة احلياة ،التقدمة تأخذ قوهتا من صليب يسوع
يـة  حنن الذين غرست فينـا املعمود  ،بل ندخل ذات الشركة ،حنن ال نشاهد هذا اجلمال مثل متفرجني  

  .واملريون الصليب والقيامة
لبنا معه ومتنا معه ودفنا معه وقمنا حلياة جديدة، أصبح لنا ذات الشركة وألن قوة الصليب فينا ألننا ُص

م حـىت  مث قدم على الصليب وال زال يقدَّ ،م يف العليةدِّذلك الذي قُ ،اليت بني الرب وبني قربان جسده
  .يأيت مبجد أبيه

  ما هي هذه الشركة؟
نأسر "ولذلك طلب الرسول هنا أن  ،واألفكار االهتماماتصلب معه مبحبة خاصة تعلو على كل ن ُنحن

  .طاعة احملبة الفائقة ،"كل فكر لطاعة املسيح
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ولذلك نأيت إىل القداس لكي  ،حياة غري حياتهلنا يف رفض أن يكون و ،حنن منوت معه يف جحد الذات
  .ننال احلياة اليت ال متوت ألن حياتنا بدونه متوت

صبح أل ،ولو متنا بدون املسيح .وحنن منوت معه عن كل لذة وفرح وسعادة وكل ما هو يف هذه الدنيا
بل لقـد   ،ألن موت الصليب ليس إبادة للذات حاشا اخلطية حىت لو كان موتاً نسكياً؛ موتنا هو موت

  .الرب لكي يبيد املوت مات
حيـث   ال خري فيها واليت مصريها التراب وإنكار الذات هو إنكار الذات البيولوجية اآلدمية األوىل اليت

لكن يف الصليب تـدخل  . جتد الذات أن كل شهوات ورغبات احلياة ترابية وقد صارت عند القرب هباًء
مـن الـذات إىل    أهنـا اة ميتة، واملوت هنا هو لكي نرى يف املسيح احلياة اآلدمية، حي ؛قوة حياة الرب

وحمبتـه   وإرادتـه فإننا نرى الذات وقد احتدت مع املتجسد يف جسده ونفسـه   ،الذات، أما يف املسيح
 أمـا ألن  ،يف يسوع بدون األقنوم الثاين هي آدم فقط اإلنسانيةألن كل مكونات احلياة  ؛واقنومه اإلهلي

اليت ال تنفصل  إلوهيتهفإن حياته اإلهلية تسري فينا بقوة  ،)٤٧: ١٥كو ١(يسوع هو الرب من السماء 
  .اآلب أو الروح القدس إلوهيةعن قوة 

. بل بداية احلياة اجلديـدة يف يسـوع   ،عندما نرى املرض وعالمات الضعف فينا، نرى ليس هناية احلياة  
الشـجرة تـنفض   ن إولكنه كان يقول  ،كان األب فليمون املقاري قد هزل وشاخ ورقد بدون مرض

  .وأنا منتظر الزيت اجلديد. وزيت القنديل خيلص علشان حنط فيه زيت جديد ،أوراقها يف الشتاء
مل تدخل بعد هذه املرحلة وال زال أمامك سنوات عمر تشهد فيها للرب يسوع وحمبتـه اإلهليـة    أنت

يم الغريب واملضاد إلجنيـل  حتت وطأة التعل إميانهولنا مشوار طويل مع جيل يكاد يفقد . الفائقة املعرفة
  :وها أنت ترى كيف حل. املسيح الذي يقال من على منابر الكنيسة

  .الطقس حمل اإلميان
  .املمارسات الطقسية حلت حمل احملبة

  .السلطة صارت أعظم من الرمحة
ولكن عندما يأخذ األسـقف والقـس    ،وما أكثر األمور اليت أخجل من كتابتها حىت ال يعثر الضعفاء  

الوسيط عند الوسيط الواحد، نفقد كل شيء ونضع حول هو ويصبح  ،ن الرب يسوع املسيح نفسهمكا
  .ع من شركة الكنيسةِطقُ... غري مسيحية  إهنايسوع القيود والشروط اليت لو حاول إنسان أن يقول 

صـالة  ( حنن شهود للصليب الذي ينمو فينا مثل شجرة، ينمو قليالً كما منا ابن البشر قلـيالً قلـيالً    
كما يقـول   –حتني ساعة قطف الثمار عندما يرفعنا الصليب  ،وعندما يكمل منو الصليب فينا ،)القسمة

واليت مـن أجلـها    ،مثل رافعة بقوة الروح القدس إىل األقداس غري املصنوعة بيد -غناطيوس الشهيد أ
  .لألقداس اليت من اهللا دت األقداس على األرض شهادةًيُِّش
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وعنـدما تـرى ضـعفك ال     .ويزرع فيك قوة القيادة ،رض فوق كل خماوف وشكلريفعك صليب امل
وهي تطفو من آن آلخر يف املرض  ،ألن الضعف هو الطبيعة اآلدمية اليت يطلب الرب خالصها ؛ترتعب

ويف صراعات احلياة اليومية لكي نراها ونقدمها إىل اآلب يف الكاهن العظيم راع اخلراف يسوع لكـي  
القوة احلقيقية الفائقة اليت تغسل املائت  ح القدس، ولذلك مع مسحة الروح القدس تأيتتنال مسحة الرو

لكـي حتـرق   ) غـري اهليوليـة  ( النار غري املادية ينعطأ"مرقس  هي كما يقول قداس مارو .والضعيف
وهي صرخة اجلسد لكي يعطي اآلب أن تتأيـد   ،"الضعيفات اليت يفَّ وتضع يف فمي كلمات التقديس

  ."املسيح فيكم رجاء اجملد"القدس يف اإلنسان الداخلي أو الباطن واليت حنس هبا  بالروح
سالمية حبتة، ولكن اإلجنيل أي اخلـرب  إفهذه نظرة  ،الضعف واخلوف ال ينفي عمل اهللا فينا وال يؤخره

والغالـب هـو    ،والصراع هو صراع الصليب ،السار هو الراعي الصاحل الذي يطلب اخلروف الضال
  ... املسيح

  .مبارك الرب الذي يفتقدنا لكي خنلص ويفدي نفوسنا ويؤهلنا حلياة عدم املوت له اجملد دائماً
  
  

  أخيك  
  ب بباويجورج حبي  
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  ....األخ احملبوب
كيف كان الصليب مغروسـاً يف   -بإعالن روح اهللا  -فنا سالم وحمبة يف املصلوب إىل األبد الذي عرَّ

باحثني أي وقت أو . حبث عنه أنبياء، الذين تنبأوا عن النعمة اليت ألجلكم"لخالص الذي لالتدبري األزيل 
واألجمـاد   ما الوقت الذي كان يدل عليه روح املسيح الذي فيهم الذي سبق فشهد باآلالم اليت للمسيح

  .)١١ - ١٠: ١بطرس  ١" (اليت بعدها
يقـول   .سـتعالن آلالم الـرب  ا ،بل كما يف السطور اليت جتيء بعد ،"دم زماين"ومل يكن دم احلمل 

دم كرمي كما من محل بال عيب وال دنس دم املسيح معروفاً سابقاً قبل تأسيس العامل ولكـن  " :الرسول
قد أُظهر يف األزمنة األخرية من أجلكم أنتم الذين تؤمنون باهللا الذي أقامه من األموات وأعطاه جمـداً  

يف الزمان على  فقد حدث استعالنٌ .)٢١ - ١٩: ١بطرس  ١" (ورجاءكم مها يف اهللا إميانكمحىت أن 
كما ذكر رسول الرب  - واحدةً م ذاته مرةًألن إرادة يسوع أن يقدِّ ؛ولكنه مل ينشأ يف الزمان ،اجللجثة

 ،ألن هذا جيعلها إرادة بشرية إنسانية عدمية القوة ؛مل تتكون قبل اجللجثة أو على اجللجثة - يف العربانيني
  .يضاً ذاته طبيعة واحدة من طبيعتنيإرادتني كما هو أاملتجسد هي إرادة واحدة من ولكن إرادة الرب 

ألن املسيح رب واحد غري  ؛ومتحد مبا مت يف الزمان ،االبنهلي مستعلن يف الزمان يف جتسد إما هو أزيل 
بدي يف دخل الزماين يف األبدي متحداً لكي يكمل عمل اهللا األ ،وهكذا بسبب اإلحتاد األقنومي .منقسم

  .زماننا حنن
ألن جمد املسيح هو جمـد   ؛"ورجاءكم مها يف اهللا إميانكموأعطاه جمداً حىت أن " :وعندما يقول الرسول

إذ جيمعنا حنن ذلك  ،)٢٧: ٢فيليب (اعتراف جملد اهللا اآلب  هو ،اآلب لكل من يعترف بأن يسوع رب
  .)١٨: ١يوحنا (ء نعمة حيد من اآلب مملوو البناجملد إىل اآلب حىت نرى جمده كما 

ـ " :ولذلك يقول الرب عن موتـه  ،الصليب هو جمد اهللا املعلن والذي أبصره رسول الرب يوحنا د جمِّ
روح العـزاء البـارقليط    أرسلألن اآلب  ؛وسوف أجمد يف الزمان ،أزلياً" دُتجمَّ"وجاء صوت  ،"ابنك

 ،)١٦: ١٥وحنا ي(ن عند اآلب ينبثق فهو روح احلق الذي م ،)١٤: ١٦راجع يوحنا ( االبند لكي ميجِّ
 االبـن أي تقـدمي   ،، ولذلك غرس الروح القدس فعل اخلالصوإلوهيتهويعلن صليبه  لالبنوهو يشهد 

  ".عرش النعمة"لكي ننال حنن يف املسيح القدوم بثقة إىل  ؛)١٣: ٩عب (لذاته بالروح القدس 
فينا  َسرِلت الصليب الذي غُلكنسية اليت حوَّأكتب هذه السطور بدموع غزيرة وأنا أشاهد حتلل احلياة ا  
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هكذا استطاع الشيطان بكل . ىل نظرية وجدال وحرب كالم أجوفإو ،تقال بالروح القدس إىل فكرٍة
  .إىل كالم أجوف بال معىن ،ل األنظار عن ينبوع احلياة والقوةحيلة ومكر أن حيوِّ

لكي أرفع عوائق الفكر الشرير الذي حاول  مل أكتب عن صلب الرب يسوع هذه الصفحات الكثرية إالَّ
صـليبك  " :أن يبعدنا عن القوة الغافرة والقوة احمليية اليت ال تزال طقوس الكنيسة تذكرها يف صـلواهتا 

ولذلك كان العظيم أثناسيوس يف العظة اليت تقال يف الساعة احلادية عشر من  ."صليبك احمليي"و ،"املكرم
فلن  ،نفوسنا إذا كانت مرتبطة بناموس اهللا إن: مكتوب يف الكتب هكذا" :رنايوم مجعة الصلبوت يذكِّ
فأنت أيها اإلنسان الذي تريـد أن  . فهي تتسلط علينا ،وإذا ابتعدنا عن اهللا. تقوى علينا قوات الظلمة

أبسط يديك على مثال الصـليب لتعـرب   . يف جلة غىن اهللا وحكمته) تعوم(تسبح  أنم ذاتك ختلص، علِّ
فهـي للـذين    ،أما الشكوك املانعة من السـباحة . يم الذي هو هذا الدهر، ومتضي إىل اهللالبحر العظ

 ،أما عالمة الصـليب  ،يسلكون بدون وصايا الكنيسة اجلامعة يف عدم اإلميان، الزنا، النميمة، حمبة املال
  ".فهي مبسوطة على كل اخلليقة

 يف داخلنا يف قوة الغفران اليت تشفي جـراح  وهنا جند عالمة الصليب حنن الذين نسبح يف جلة حمبة اهللا  
ألن الذي يسبح يف  ؛ولكن علينا أن نرى قوة الصليب اليت تعطي لنا طعام احلياة. خطايا اآلخرين ضدنا

ليكن مستقرك يف موضع واحد الذي هو الكنيسة لتتغـذى بكـالم   " :جلة غىن اهللا يسمع ذلك الصوت
عظـة القـديس   " (ح، ونتعزى كل حني من كالم الكتـب الكتب، ومن اخلبز السمائي ومن دم املسي

  ).أثناسيوس
جسد الرب وكأس حمبته دمـه   ،لنتأمل معاً كيف يؤكد الطقس احلي أن الصليب يعطي لنا خبز احلياة

قـوة   ،بل ألننا نرشم الصليب قبل التناول بالقوة الـيت فينـا   ،ليس فقط يف رشومات الذبيحة ،اإلهلي
خلص نفسه الذي بالصليب هدم احلائط املتوسـط وأزال العـداوة وصـاحل    املعمودية وبقوة الرب وامل

  .السمائيني مع األرضيني وفتح لنا طريق شجرة احلياة
تستقر فينا قوة اجللجلثة وجربوت الرب الذي هدم اهلاوية وبدد  ،وعندما نأخذ الطعام احلي جسد الرب

وترفعنا من ثقل حياة هـذا   ، والنفساين كلهوتصل قوة القيامة إىل داخل كياننا اجلسداين ،قوات الظلمة
ألن  ؛بل جمد احلياة اآلتية ،لكن هذا ال يعلن قوة الصليب بالقيامة فقط. الدهر إىل احلياة الغالبة يف يسوع

أعطى بقوة إرادته اإلهلية اإلنسانية أي املتجسـدة أن   ،"خذوا كلوا هذا هو جسدي" :الرب عندما قال
ودخلت  ،ي انقسم إىل ماضي وحاضر ومستقبل، وجعل الزمان خادماً لألبديغلب زمان آدم األول الذ

ألننا يف كل مـرة   ؛فأقامت املذابح ورمست ختم احلياة أي الصليب علينا ،قوة إرادة املخلص يف التاريخ
نـه بعـد   أكما نعلم من طقسـنا   -ولذلك  ،رمشنا الكاهن العظيم الرب يسوع املسيحي ،نرشم ذواتنا
وينحين لكـي يرشـم    ،بل يقول السالم جلميعكم ،ال يرشم الكاهن الشعب - ح القدساستدعاء الرو
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  .الكاهن احلقيقي رب اجملد الكل مبا فيهم الكاهن نفسه
ألن ناموس اهللا هو شريعة املصلوب الذي  ؛فهو مرتبط بناموس اهللا ،ن أخذ هذا الرشم ولو مرة واحدةَم

  .س األنبياء بل وموسى أيضاًجاء وأعطى الشريعة اجلديدة وبناها على أسا
وبه ننال رباط احملبة الكاملة اليت ال تفضل والـيت ال   ،"هذا هو دمي الذي للعهد اجلديد" :يقول الرب  

عن احملبة هو أصالً عـن حمبـة اهللا   ) ٨ - ٤: ١٣كو ١(ما ذكره الرسول بولس يف  ألن كل ؛تسقط
  .اليت حتركنا حنو الثالوثصارت هي قوة احملبة  ،الثالوث لنا واليت إذا أخذناها

بل  ،ألنه أصالً ليس جمرد رشم ؛وحقاً الصليب هو ختم الثالوث، هو ختم اآلب واالبن والروح القدس  
  .هو ختم املعمودية واملريون

الذي محل جراح الصليب يف جسده بعد القيامة مؤكداً لنا قوة حمبته للبشر  ،صلي للمصلوب إىل األبدأُ
ويف كل مرة  ،"نعرب حبر العامل"امالً يف هذا الدهر لكي كما يقول العظيم اثناسيوس ن جيعل احتادنا به كأ

  .نرشم الصليب نعود إىل قوة املعمودية اليت ال ُتمحى وال تزول
قوة الصليب احمليي الذي هو ختم القيامة أيضاً حتفظنا يف هذا الدهر لننال جمد املسيح كـامالً يف يـوم     

  .الدينونة
  أخيك  
 بيب بباويجورج ح  




