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)٤( 

 ٧ 

  يف البدء
 ِسوى “خالصاً مقدساً ” لم يكُن لقاءنا في هذه المجموعة   

لقاء حول أسبوع اآلالم بأحداثه ونُبواته وِقراءاته وألحانه ، كانت 
         ثم دوِرة أحد الشَّعانين ) هلُم خاِرجاً ( الِبداية عن سبت لعازر 

  ) .ُأوصنَّا ( ثم ِقراءات أحد الشَّعانين ... ) الصليب هو ( 
رأينا قبر لعازر الفاِرغ في بداِية أسبوع اآلالم كمقدمة   

ثم تتبعنا معاني الصليب . وعربون لقبر الرب الفاِرغ في نهايته 
اآلتي ” المختلفة في دوِرة أحد الشَّعانين ، وأخيراً تعرفنا على 

الذي دخل أورشليم راِكباً على جحش  “باسم الرب ، .  
ي قُداس أحد الشَّعانين يبدأ التجنيز العام ثم وعندما ينته  

صلوات سواعي البصخة بنغماتها الحزينة وألحانها المتمِيزة 
وترتيبها الفريد ، هنا يبدأ هذا الكُتَِيب مع اللحن األدريبي 
والستور السوداء مع صوِرة آالم الرب وأحداث هذا األسبوع 

  .العجيب 
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 ٨ 

  للقاء األولا
  أنا هو القيامة واحلياة

   )٢٢ : ١٥كو ١ ( “ يف املسيح سيحيا اجلميع ”
رتِّبت الكنيسة بعد أن ينتهي قُداس أحد الشَّعانين يقام التجنيز   

العام حيث أنها ال تحتِفل بإقاِمة ِجنَّازات عن أنفُس المسيحيين 
 ِتذكار آالم المنتقلين في خالل هذا األسبوع ألنه قد خُصِّص لعمل

      .وصلب وموت ابن اهللا المتجِسد وقيامته 
   ) :١٤ – ١ : ٣٧حز ( أتُرى تحيا هذه الِعظام ؟ 

الرب يخِرج حزقيال ليرى ِعظاماً بشرية : الصورة األولى  .١
وياِبسة .. كثيرة جداً ” تمأل البقعة ثم يدور حولها ليجدها 

ل الرب ، فهل يمكن أن تحيا ؟ هكذا سأ ) ٢ع  ( “جداً 
 نُود أنتَ تعلم ” حزقيال فأجابهأيها السيِّد الرب إله الج“          

   ) .٣ع ( 
هأنذا ُأدِخُل ... تنبَّأ على هذه الِعظَام ” : األمر اإللهي   .٢

، فتنبأت كما أمرني  ) ٥ – ٤ع  ( “فيكم ُروحاً فتحيون 
فحدث صوت ورعش وتقاربت الِعظَام وكساها العصب 

 . الِجلْد ولم يكُن بها روح يهاوبسط عل
         هب في األموات فيحيوا .. تنبأ نحو الروح : األمر الثاني  .٣

، فتنبأت كما أمرني فدخل فيهم الروح وحدثت  ) ٩ع ( 



)٤( 

 ٩ 

 .زلزلة 
فقاموا واقفين على أقداِمِهم وكانوا ” : الصورة األخيرة  .٤

  ) .١٠ع  ( “جيشاً عظيماً كثيراً جداً 
نُّبوة هي صورة حية لعمل الروح القدس في النَّفْس هذه ال .٥

البشرية وقد صارت حطاماً فإنه يحييها بطريقة فاِئقة لتعمل 
       .في انسجام بخطة إلهية 

قد سِحقت ” النُّبوة هي صورة للكنيسة عندما نشعر أنه  .٦
 ، فالرب عندئٍذ يفتح قُبورنا “ِعظامنا وهلك رجاُؤنا وانقطعنا 

ة ويصِعدنا نحن شعبه ويجعل فينا روحه القدوس الروحي
ويأتي بنا إلى بيِتِه لكي نثبت فيه إلى األبد ونُجاِهد ضد 

 .الخطيئة ونصير فيه أعظم من منتصرين 
من أجل ” القيامة هي رجاُؤنا لذلك يأتي لحن مقدمة البولُس  .٧

قياِمة األموات الذيَن رقدوا وتنيحوا في اإليمان بالمسيح 
   .“نيِّح ِنفوسُهم أجمعين يارب 

   ) :٢٣ – ١ : ١٥كو ١الُبولُس ( باكوِرة الرَّاقدين 

القيامة ليست تعليماً جديداً بل هي الِبشارة اُألولى للمسيحية  .١
  وهي ما قبلناه وثبتنا فيه ونخلُص من ِقبِله وإالَّ فباِطل قد 

  .أمنَّا 
الجميع لكي  قدَّم حياته ُمقاِبل حياة الكل ، َماتَ واِحد عن [ .٢



 א

 ١٠ 

          ]ما نحيا هللا ُمقدسين ونتبرر كعطيَّة ننعم بها بِنعمِتِه 
 ) .القديس كيرلُس األسكندري ( 

 ) ٢ : ٦األنبياء راِجع هو (  قام المسيح بشهاِدة الكُتُب لقد .٣
، لالثنى ) صفا ( وشهاِدة شُهود العيان ، ظَهر لبطرس 

لساِئر الرسل ثم لبولس  رجالً ، ليعقوب ، ٥٠٠عشر ، لـ 
 .آخر الكل 

 ُيقيم بولس ُبرهانه عن قياِمة األموات على حقيِقة قياِمة [ .٤
   ]المسيح ، حقيقته األخيرة تُعطي ضماناً لحقيقته الساِبقة 

 ) . يوحنا ذهبي الفم القديس( 
إن كان المسيح لم يقُم فالكرازة به باطلة واإليمان به باِطل  .٥

ور وباِطل هو غُفران الخطايا والذين ونحن نصير شُهود ز
         رقدوا قد هلكوا بال رجاء في قياِمة األموات 

                     ) .١٩ – ١٣ع ( 
إن كان رجاُؤنا في المسيح يِقف عند الحياة الحاِضرة نكون  .٦

 كل يوم اإلماتةمخدوعين ألننا نحتِمل آالماً أكثر ونُماِرس 
 .ألن لنا رجاء في القيامة من األموات ونُضطهد 

         اآلن قد قَاَم المسيح من األموات وَصاَر باكوَرة ”  .٧
 هي الساِبقة للكل “الباكورة ” ،  ) ٢٠ع  ( “الرَّاقدين 

 .وأفضل الكل وبها يتقدس الكل 
 ذَاقَ الموت من أجل الكل وإن كان بالطبيعة هو القيامة [ .٨



)٤( 

 ١١ 

اطَ بالموت وأماته في جسده ليصير الِبكر والحياة فقد أح
 ) .القديس كيرلُس الكبير  ( ]بين األموات 

        آدم ِبعصيانه أدخل الموت والمسيح بطاعته أقَام الموتى ، .٩
كما في آدم يموتُ الجميع هكذا في المسيح سيحيا ” 

              ) .٢٢ع  ( “الجميع 
وت هكذا من ُيؤِمن  األوَّل يممن كما أنَّ الذي ُيولد [ .١٠

  ) .القديس ُأغسطينوس  ( ]بالمسيح يحيا 

  ) : أ ٥ – ٤ : ٦٥مز ( في ِديارك إلى األبد 

 الرجل الذي يسكُن في ِديارك في مزمور التجنيز نرى  
يارب يشبع من خيراتك ألنَّك أنتَ قدوس وعجيب ، أعطني أن 

  .أحيا أنا أيضاً فيه 
   : )٢٩ – ١٩ : ٥يو ( ُيحيي من يشاء 

 :يؤِكد المسيح الهوته من خالل ِعدة أمورفي إنجيل التجنيز  .١
، من يؤِمن به له الحياة األبدية  ) ٢١ع ( أنه يحيي الموتى 

، يعطي  ) ٢٦ – ٢٥ع ( ، صوته يقيم األموات  ) ٢٤ع ( 
   ) .٢٩ – ٢٨ع ( الحياة لمن في القُبور 

بن ، فاآلب  كل األشياء التي يفعلها اآلب إنما يصنعها باال[ .٢
         يعمل باالبن في الروح القدس ، إنَّ عمل الثَّالوث هو 

  ) .القديس ُأغسطينوس  ( ]واِحد 
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)٤( 

 ١٣ 

اآلب يِحب االبن ويحبنا نحن أيضاً ألننا في ابِنِه يسوع  .٣
  اآلب يقيم الموتى ، كذلك االبن يحيي موتى الجسد ، المسيح 

 .موتى الروح و) مثل لعازر ( 
          “اآلب ال يديُن أحداً بل قد أعطى كل الدينونة لالبن ”  .٤

، واالبن هو الذي مات وقام وهو عن يمين اآلب  ) ٢٢ع ( 
  ) .٣٣ : ٨راِجع رو ( يشفع فينا 

 وهكذا تُرِسل الشمس [ اآلب قد أرسل االبن إلى العالم .٥
 ) .غسطينوس القديس ُأ ( ]شُعاعاً ولكنه ال ينفِصل عنها 

  ٠ :هناك ثالث أنواع من الموت .٦
  .انفصال النَّفْس عن الجسد موت جسدي

انفصال اإلنسان عن اهللا أثناء حياته نتيجة موت روحي
  .للخطيئة 

  .انفصال اإلنسان عن اهللا في العالم اآلخر ديـموت أب
  ٠:وبالتالي هناك ثالث أنواع من الحياة . ٧

  .لجسد مع النَّفْس في ِوحدة حيث يعمل االحياة الجسدية
  .حيث تتمتَّع النَّفْس بالِوحدة مع اهللا الحياة الروحية
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 ١٤ 

حيث يشتِرك اإلنسان في المجد السماوي إلىالحياة األبديـة
  .األبد 

من يسمع صوت االبن ويؤِمن به يقوم من الموت الروحي  .٧
ث بالتوبة ليحيا هللا ، فهذه صورة مصغرة للقيامة العامة حي

يسمع األموات بالجسد صوته فيقومون إلى قياِمة الحياة 
    .لألبرار وقياِمة الدينونة لألشرار 

  |fr¤ úrò´ çfÑ:Ü -v´ flsèg -ë c ÛÚf} óë f´ äÓ fñ flsègï
πk |fr¤ ï Úfm sò´ flsèg -ë c ÛåòÔ5ñ ô≥Ú e ï‰ πkc úmóq

k .fÈq c Ûqfò} ƒ sò´ çg tó)e ƒ fò¤ flsèg -ëπ.fÈq P Û k
íòÏ fò~rÚ êm1ÚR

إهلي ومخلِّصي أ�ت هو الذي تُحيي من تشاء ، تعال     
لكي أحيا فيك وحتيا أ�ت يف ، تعال لكي أمسع صوتك 
وأخلع موت اخلطيئة وألبِس حياتك األبدية ، تعال لكي 
ترفعين من وسط عِظَام املوتى لكي أُجاهِد ضد شهواتي 

ة روحك القدوس د أبيك الصالِح وأفكاري كل حني بقُوِّ
.  

  
  
  



)٤( 

 ١٥ 

كلمة البد منها
ُ

  
قبل أن نبدأ الحديث عن صلوات البصخة نذكُر هنا بعض   

  ٠:الِنقاط األساسية 
خمس نهارية وخمس ليلية ، : ينقِسم اليوم إلى عشر ساعات  .١

، )  الحادية عشر – التَّاِسعة – الساِدسة – الثاِلثة –اُألولى ( 
  .جمعة العظيمة تُضاف الساعة الثانية عشر وفي يوم ال

وهذا التقسيم يرجع إلى زمن العهد الجديد ونرى ذلك 
،  ) ٩ – ١ : ٢٠مت ( واِضحاً في مثَل صاِحب الكرم 

والرب يسوع قد جاء إلى السامرة وجلس على الِبئر في 
، وقد حْل الروح القدس  ) ٦ : ٤يو ( وقت الساعة الساِدسة 

، وصعد  ) ١٥ : ٢أع ( و الساعة الثَّاِلثة من النهار في نح
         بطرس ويوحنا ليصِليا في وقت الساعة التَّاِسعة 

   ) .١ : ٣أع ( 
اليوم يبدأ من الغروب إلى غروب اليوم التالي ، فمثالً ليلة  .٢

األربعاء هي مساء يوم الثُّالثاء حسب توقيتنا المعتاد وهكذا 
وكان مساء وكان صباح يوماً ”  وهذا هو النظام اليهودي ..

  ) .٥ : ١تك  ( “واِحداً 
الخاص ( تُقام صلوات البصخة خاِرج الخورس األول  .٣

ألن السيِّد المسيح تألَّم خاِرج أورشليم لذلك نحن ) بالشماِمسة 
          “خاِرج المحلَّة حاِمليَن عارُه ” نخرج إليِه 
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 ١٦ 

  ) .١٣ : ١٣عب ( 
تُوشَح الكنيسة بالستور السوداء وتُوضع صوِرة الرب يسوع  .٤

) ليِلة الجمعة ( مكلالً بإكليل الشوك أو مصِلياً في جثسيماني 
أنتُم الذيَن ” ) يوم الجمعة العظيمة ( أو المسيح المصلُوب 

           “أمام ُعُيوِنكُم قد ُرِسَم يسوع المسيح بينكُم مصلوباً
  ) .١ : ٣غل ( 

تبدأ كل ساعة بالنُّبوات وهي جزء من العهد القديم يحِمل  .٥
 نُبوة خاصة عن السيِّد المسيح من حيث آالمه وموته 

 .وقيامته 
تُقرأ ِعظَتان أو أكثر كل يوم من شروحات اآلباء على  .٦

أسبوع اآلالم وبخاصة يوحنا ذهبي الفم والقديس أنبا شنوده 
 .وحدين ، والِعظة لها لحن معزِّ كمقدمة وِختام رئيس المت

 وهي التَّسِبحة الخاصة “... لََك القُوَّة والمجد ” تسِبِحة  .٧
 " ٦" ريِقة المرابعة ، مرة بط " ١٢" بأسبوع اآلالم تُقال 

  .“... أبانا الذي ” مرات قبلي ثم  " ٦" مرات بحري ، 
و يرجع إلى برية أتريب  وهتُتلى المزامير باللحن األدريبي .٨

، والمزامير ) حيث أديِرة أنبا شنوده رئيس المتوحدين ( 
المنتقاة هي تتحدث عن آالم الرب وموته ، ثم المقدمة 

ومن أجل أن نكون مستحقين لسماع اإلنجيل ( الراِئعة 
المقدس نتوسل من ربنا وإلهنا بحكمة مستقيمين وانِصتوا 



)٤( 

 ١٧ 

 " . لحن كي إيبرتو ) "لإلنجيل المقدس 
اللهم ” ثم يقرأ اإلنجيل ِقبطياً ويفسر عربياً وهذه مقدمته  .٩

تراءف علينا وارحمنا واجعلنا ُمستحقين لسماع إنجيلك 
 .“بركاته علينا آمين .... الُمقدس فصل من بشاِرة ُمعلِّمنا 

واضح من اللحن الِقبطي والمقدمة العربي روح التوسل 
 لكي يجعلنا مستحقين أن نسمع ونفهم واالتضاع أمام الرب

 .ونحيا حسب اإلنجيل المقدس 
  : وهو تفسير مبسط لإلنجيل مع مقدمته وِختامه :الطرح  .١٠

  باسم الثَّالوث المساوي اآلب واالبن والروح :الُمقدمة 
  . القدس 

 أيها النُّور الحقيقي الذي ينير ”: ثم يكِمل في ساعات النَّهار 
 :  ، أو يكِمل في ساعات المساء “اً إلى العالم كل إنسان أتي

   .“ السالم للعذراء الحمامة الحسنة التي ولدت لنا اهللا الكلمة ”
لكي بآالِمِه ) عنَّا ( المسيح مخلِّصنا جاء وتألَّم ”  :أمَّا الِختَام 

يخلِّصنا ، فلنُمِجده ونرفع اسمه ألنه صنع معنا رحمةً كعظيم 
  . “ رحمِتِه

مع ( ي نهاِية ساعات النهار تُقال الِطلبة الصباحية ف .١١
وهي عبارة عن تنبيه للشعب أن يصلِّي ويطلُب ) ميطانيات 

  ٠:من أجل أمور كثيرة 
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 ١٨ 

اُطلُبوا .. اُطلُبوا عن المرضى .. اُطلُبوا لكي يرحمنا اهللا ” 
اُطلُبوا عن .. اُطلُبوا عن أهوية السماء .. عن المسافرين 

اُطلُبوا عن .. اُطلُبوا عن المهتمين بالقرابين . .الراِقدين 
اُطلُبوا .. اُطلُبوا عن تدبير البيعة .. حياة أبينا البطريرك 

  .“ ... عن المتضايقين 
 الكنيسة الشعب أن يطلُب عن كل ِفئة من الِفَئات وهكذا تُنِبه

  .بتذلُّل وميطانيات لكي الرب يتحنَّن عليهم وعلينا 
بدون (  ساعات المساء تُقال الِطلبة المسائية أما في نهاِية .١٢

وهي عبارة عن صلوات الشعب كله يوجِّهها ) ميطانيات 
  :الكاِهن هللا مباشرةً 

يا اهللا تحنَّن ... نسأل ونتضرع إليك أيها السيِّد اهللا اآلب ” 
.. ارحم يارب جبلتك .. اقبل ِطلبات عبيدك .. على خليقتك 

خلِّص شعبك من كل .. العالم نجِّ شعبك من طوفان بحر 
باِرك .. علهم .. دبر حياتهم حسب إرادتك الصاِلحة .. ِشدة 

  .“ .... في منازلهم 
وهنا الشعب كله يصرخ في صلوات ِسرية مؤِكداً ِطلِبة 

   .“يارب ارحم ” الكاِهن ومعِلناً بصوت جهوري 
 “سَّالم  يا مِلك ال–إبؤرو ” وأخيراً في الِختام يقال لحن  .١٣

يارب ” مرات  " ٦" بطريقته المعروفة ويتخلَّل كل جزء 
   .“ارحم 



)٤( 

 ١٩ 

حاشا ، ! فهل نحن نحزن كالباقين الذين ال رجاء لهم ؟  
 الكنيسة عندما تعيش آالم الرب إنما تنظُر إلى األمجاد التي 
بعدها ، عندما نتبع المسيح حاملين عاره فلكي ندخُل معه إلى 

نا صليبه في طريق اآلالم فلكي نقوم معه ونترك مجده ، وإن حمل
 ارالقبر فاِرغاً شهادة على الهوته ، شهادة على خالصه الذي ص

          “بدٍم كريٍم كما من َحَمٍل بال عيٍب وال َدنٍَس دم المسيح ” لنا 
   ) .١٩ : ١بط ١( 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 א

 ٢٠ 

  اللقاء الثاني
حاملني عاره
ُ َ

  
ِ فلنخرج إذا إليه”

ً ُ ُ
 خارج احمللة حاملني عاره 
ُ َ َّ

ِ“  
   )١٣ : ١٣عب ( 

الكنيسة تخرج بالكاِمل إلى الخورس الثاني تاركة الخورس  .١
األول الذي يرمز إلى أورشليم والمسيح قد صِلب خاِرج 

  .أورشليم 
في طقس الذَّبِاح اليهودية كانت ذبيحة الخطيئة التي يدخل  .٢

 .نت تُحرق خاِرج المحلَّة بدِمها رئيس الكهنة إلى األقداس كا
والمسيح أيضاً دخل كرئيس كهنة إلى األقداس السمائية بدم  .٣

         ذبيحة نفِسِه لذلك كان البد أن يخرج خاِرج أورشليم 
 .ليصلب 

لذلك نلتِزم جميعاً أن نخرج معه إلى خاِرج المحلَّة لنحِمل  .٤
 .عار صليبه ونشتِرك في آالمه 

٥.  ار٣ : ٥٣إش  ( “ومخذول من الناس ُمحتقر ” لقد ص(  ،
 طُِرد من مدينته أورشليم ونحن أيضاً ليس لنا هنا مدينة لذلك

أورشليم ( لكننا نطلُب العتيدة ) أورشليم األرضية ( باقية 
 ) .السمائية 

لذلك عندما نخرج إلى الخورس الثاني نُثبِّت أنظارنا إلى  .٦



)٤( 

 ٢١ 

ومن ) ام أعيننا التي تضعها الكنيسة أم( صوِرة آالم الرب 
         خالل آالمه وصليبه وقيامته نحن ننتِظر المدينة السمائية 

          “التي لها األساسات التي صاِنعها وباِرئها اهللا ” 
  ) .١٠ : ١١عب ( 

إن لم يخِرجنا الناس خالل مضايقتهم لنا نخرج نحن عن  .٧
 قلوبنا مشتهين المجد محبِّة الزمنيات حاملين الصليب في

 .السماوي 
الخروج هنا ال يعني التكريم بل يعني حمل العار لذلك كرر  .٨

.. ُمكتئبين ”  ) ١٠ – ٧ : ٤كو ٢( بولس نفس المعنى في 
 ، ولكنه يؤِكد أن “مطروحين .. ُمضطهدين .. ُمتحيرين 

غير .. غير ُمتضايقين ” الرب هو الذي يقويه فيقول 
فنحن نحِمل  ، “غير هاِلكين .. غير متروكين . .ياِئسين 

نُسلَّم داِئماً للموت ” في الجسد كل حين إماِتة الرب يسوع 
من أجل يسوع لكي تظهر حياة يسوع أيضاً في جسدنا 

  ) .١١ : ٤كو ٢ ( “الماِئت 
          ] نحِمل في جسدنا موت يسوع فنتقبَّل حياته األبدية [ .٩

  ) .انوس العالَّمة أوريج( 
  ,e P Òüeóëg ê´ |5 Ce P Ûqeóì÷ ê´ |5 Ce äÓ fñ flsègï

Ãó5òCÓ -, ,e P Ûä eÃ ê´ p Úe ‰óè ìÑñ ô≥Ú úò:Ïfl–B∞e úòè3e
<◊Úe@ï§ÔÚe í e ±e§:zflå5́ fò¤ ô≥Ú P íÚ ±féò´g fò¤ ô≥ÚR@ @
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 ٢٢ 

إهلي أ�ت محلت صليبك وخرجت إىل خارِج ، أُريد     
 األرضيات وأمحِل صليبك وأسري ورائك أن أخرج من حمبِة

، أتبعك يف كل حني وحتى لو اضطُهِدت فأ�ت ال ترتُكين ، 
وحتى لو طُرِحت فأ�ت لن تسمح هبالكي ولكن تُؤدبين لكي 

  .أحيا لك د أبيك الصالِح املُساوي لك مع الروح القدس 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                            



)٤( 

 ٢٣ 

ِ الثالث
َّ

اللقاء  
لك القوة
َّ ُ َ َ

  
لك  ( ”

َ َ
الربكة والكرامة واجملد والسلطان ) 

ُّ
  

    “إىل أبد اآلبدين
   )١٣ : ٥رؤ ( 

نستطيع بسهولة أن نتأكد أن تسِبحة البصخة التي تتلوها  .١
. الكنيسة في كل ساعاتها هي تسِبحة إنجيلية من ِسفر الرؤيا 

يساً ِقس " ٢٤" فالمالِئكة حول العرش واألربع حيوانات والـ 
قاِئليَن بصوٍت عظيٍم ُمستِحق هو الخروف المذبوح أن ” 

 المجد والكرامة والقُوَّةيأخُذ القُدرة والِغنَى والِحكمة و
، وإذا اعتبرنا أن كل السمائيين  ) ١٢ : ٥رؤ  (  “البركةو

خورس تسبيح فهناك خورس آخر يردِّد التَّسِبحة هم 
لسماء وعلى األرض كل خليقٍة ِممَّا في ا” المخلُوقات 

وتحت األرض وما على البحر كل ما فيها َسِمعتُها قاِئلةً 
 المجد والكرامة والَبَركَةللجاِلس على العرش وللخروف 

 ،  )١٣ : ٥رؤ (   “ اآلبدينأبد إلى )الِعزة (  السُّلطانو
وقد أخذت الكنيسة هذه المفردات ووضِعتها كلحن يقال أيضاً 

  " .صوت مقاِبل صوت ) "  أنتيفونا (بطريِقة الخواِرس 
         مرة في كل ساعة بدالً من  " ١٢" تتكرر هذه التَّسِبحة  .٢

  مزمور في صلوات األجبية ألن المزامير تحِمل " ١٢"  الـ



 א

 ٢٤ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



)٤( 

 ٢٥ 

نُبوات عن حياة المسيح من ميالده إلى آالمه وقيامته        
المزامير طوال األسبوع عن لذلك رِكِزت الكنيسة أن تكون 

آالمه فقط وأن تتكرر هذه التَّسِبحة المالئكية بطريِقة 
 .            الخواِرس أو المرابعة 

 ٠:واِضح أن هذه التَّسِبحة تُمجِّد الرب يسوع في الهوته  .٣
ألنه وإن كان قد ُصِلَب من ضعٍف لكنه حي ”  :القُوَّة + 

عفاء فيه لِكنَّنا سنحيا معُه ِبقُوَّة فنحن أيضاً ُض. بقُوَّة اهللا 
 لقد أخَذَ ضعف [،  ) ٤ : ١٣كو ٢ ( “اهللا من ِجهِتكُم 

طبيعتنا حتى ال يستِمر ضعِفنا إلى األبد ، لقد أخَذَ ِجسماً 
         القديس  ( ]قاِبالً للموت حتى فيه تقبل الموت 

  ) .ُأغسطينوس 
           “أخلى نفسُه آِخذاً ُصورة عبٍد”  :المجد + 

 كما أنَّ المسيح أخَذَ صوِرة عبد وغَلَْب [،  ) ٧ : ٢في ( 
الشيطان بالتواُضع هكذا فإنُه في الِبَداَية سقط اإلنسان عن 

القديس  ( ]طريق الكبرياء والمجد الباِطل ِبِخَداع الحيَّة 
  ) .مقاريوس الكبير 

المسيح افتدانا من لعنة النَّاموس إذ َصاَر ”  : البركة+ 
        “وب ملعون كل من ُعلِّقَ على خشبٍةلعنةً ألجِلنا ألنُه مكت

 ُدِعَي لعنةً من أجلي هذا الذي حطم [،  ) ١٣ : ٣غل ( 
  ) .القديس غريغوريوس الالهوتي  ( ]لعنتي 
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 ٢٦ 

في السماء ُدِفَع إليَّ كل ُسلطاٍن ” ) : الِعزَّة ( السُّلطان + 
   ) .١٨ : ٢٨مت  ( “وعلى األرض 

فالمسيح من خالل آالِمِه وصلبه أخَذَ ضعِفنا ليعطينا قُوته ،  .٤
  ،أخَذَ هواننا ليعطينا مجده ، أخَذَ لعنتنا ليعطينا بركته وِنعِمته

 أخَذَ الذي لنا وأعطانا الذي له [أخَذَ مذلتنا ليعطينا سلطانه ، 
  ) .ِثيؤطوِكِية الجمعة (  ] ونُِزيدُه ُعلُواً نُسبِّحه ونُمجِّده

عندما نُسبِّح المسيح في الهوته أن له القُوة والمجد والبركة  .٥
يسوع ) اهللا معنا ( والِعزة فهو أيضاً في ناسوته عمانوئيل 

 .المسيح المتجِسد ألجل خالِصنا 
كلما تمر األحداث في أسبوع اآلالم كلما ضعفت صوِرة  .٦

يح اإلله أمام عيني لتظهر باألكثر صوِرة المسيح المس
اإلنسان ، ولكي تُؤِكد الكنيسة ُألوِهِية المسيح وسط آالمه 

 ٠:أضافت بعض الجمل لهذا اللحن 
عندما تبدأ المشاورات لتسليمه وقتله تُضيف الكنيسة عباِرة   ) أ(

 ، بمعنى أن ما سيحدث له من تسليم “ُمخلِّصي الصَّاِلح ” 
  . وصلب وموت هو ألجل خالصي أنا وألم

عندما تبدأ آالم جثسيماني والمحاكمات والصلب تُضيف  ) ب(
قُوَّتي وتسبحتي هو الربُّ وَصاَر لي خالصاً ” الكنيسة 
 ، فالمسيح في منتهى الضعف أمامنا من خالل “ُمقدساً 

أحداث ليِلة الخميس ونهار الجمعة ولكنه قُوتي وتسبحتي ، 



)٤( 

 ٢٧ 

 ويصلب ولكن هذا لي خالصاً مقدساً ، فما آراه المسيح يتألَّم
اآلن أمام عيني هو المسيح اإلنسان المتأِلم المصلُوب وما 
أقوله باللحن هو المسيح قُوتي وتسبحتي وخالصي المقدس ، 
أرى المسيح أمامي بناسوته وضعفه وُأرِتل للمسيح باللحن 

هي كنيستنا في الهوته وقُوته وخالصه للبشرية ، عجيبة 
  !!!اُألرثوذُكسية 

  ê´ „5 “q -ë c Û“9:ä‚5́ ï Û k Ä9:n 5q -ë äÓ fñ flsègï
ƒ -òûóèf<åÜ óë íèk c å5ÈÚe .eó# Ûr~:n qï Ûq9∑óCÓ óë íèg ÛÓfåÜg

Ø} -, féA ïR
أ�ت قُوتي رغم أ�َّك محلت ضعفي ، أ�ت جمدي رغم     

 أ�َّك محلت لعنيت ، أ�َّك محلت هوا�ي ، أ�ت بركْيت رغم
أ�ت عِزِّي رغم أ�َّك محلت مذليت ، أ�ت هو إهلي وربِّي 
يسوع املسيح صِرت يل خالصاً مقدساً حسب مسرِّة أبيك 

  .الصالِح وروحك القدوس املُساوي 
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 ٢٨ 

ِاللقاء الرابع
َّ

  
يؤدب ويشفي

ُ ُ
ِ  

 الرب إهلك يف وسطك جبار ”
َّ ُ ُّ َّ

ِ يخلص. ِ
ُ ِّ ُ

   )١٧ : ٣صف (  “
          أحد الشَّعانين تبدأ البصخة بالساعة التَّاِسعة من يوم   

  ) .الرب يؤِدب ويشفي ( 
   ) :٤ – ١ : ١ النُّبوة من مراثي إرميا( تحت التأديب 

هنا صوِرة أورشليم تحت التأديب ، هنا صوِرة كل نفس  .١
  .بشرية بعيدة عن اهللا 

لزوجة صارت أرملة ، الكثيرة الشُّعوب صارت مهجورة ، ا .٢
، صورة ) تحت العبودية ( الرئيسة صارت تحت الِجزية 

  ) .١ع ( ثُالِثِية األبعاد 
حزن وبكاء حتى في الليل ، ليس لها : من الناحية النَّفِْسية  .٣

 أو صديق ، بل حتى هؤالء انقلبوا عليها وصاروا معزي
  ) .٢ع ( أعدائها 

أورشليم مسبية سكن أوالدها صارت : من الناحية الواِقعية  .٤
 . ، كل مضطهديها أحاطوا بها بين اُألمم ولم يجدوا راحة

ال أحد يأتي إلى العيد ، األبواب متهِدمة ، الكهنة يبكون ،  .٥
 .العذراى مسبيات ، المرارة تغشى الجميع 



)٤( 

 ٢٩ 

صورة قاسية للنَّفْس البشرية تحت التأديب ولكن هل يترك  .٦
هل يحكُم الرب عليها بالعبودية الرب مدينته تحت الخراب ؟ 

إلى األبد ؟ أين هو الرجاء ِبك يا إلهي ؟ هنا تأتي النُّبوة 
                             .الثانية 
   ) :٢٠ – ١١ : ٣ َصفَنَيا( شفي ُيؤِدب وي

، البد أن ) كبرياء القلب ( هنا الرب يحدِّد المرض بوضوح  .١
شعباً وديعاً متواِضعاً ”  له الرب ينزع كبرياء القلب ويبقي

   ) .١٢ع  ( “فيتِكلُون على اسم الرب 
  ؟ أتُريد أن تكون عظيماً ؟ أتُريد أن تُقيم ُبناء غاِلياً وقوياً[ .٢

 ) .القديس ُأغسطينوس  ( ]فكَّر أوَّالً في أساس التواُضع 
ال يفعلُوَن إثماً وال  ” التواضع أوالً ثم القداسة العملية .٣

           “ بالكَِذب وال يوجد في أفواِهِهم ِلسان ِغٍشيتكلَّمون
  . )١٣ع ( 

لذلك يرفع الرب الظُّلم فتفرح ابنة ِصهيون وتبتِهج ابنة  .٤
  ) .١٤ع ( أورشليم 

 ) ١٥ع  ( “يخلِّصك من أعدائك ويملُك في وسطك ” الرب  .٥
  ) .١٧ع ( ، فهو في وسطك جبار فهو يخلِّصك 

ية الُمقدسة أي الكنيسة ، يتبرَّرون في  ِصهيون الروح[ .٦
إذ يهربون من أذى  المسيح وفيه وحده وِخالله يخلُصون



 א

 ٣٠ 

 ) .القديس كيرلُس الكبير (  ] األعداء غير المنظورين
يسكُب فيه الروح ، ُيجدِّده ”  عندما يملُك الرب على القلب .٧

  ) .١٧ع  ( “في محِبته ، يبتِهج به ُمتهِلالً 
ليم مهجورة يجمع أبناءها المتفرقين ، بعد أن كانت أورش .٨

بعد أن كان أعدائها حولها يقتُل جميع الذين أحزنوها ، بعد 
 .أن كانت أرملة يصير هو رجلها ويسكُن في وسطها 

سيعطينا مجده ويصير لنا اسماً في كل األرض يقبلنا إليه  .٩
  .ويرد سبينا 

  úñÃónÈÚe ƒ fò¤ sÚ∑‹f´ -ë äÓ fñ flsègï´ P±e‰ózì´ ±f,ï
-ë c çóñ -, Ûqfò} ãC≥¤ Ûqeóì÷ sÚe‹f´ -ë c ÒfñfA on m

Ûmeómg s~rÏ,e c ãª≥~rñï ÛCä ô≥Ú ï§ÈäÚÛCä ô≥Ú üfñ ≥Úe
p Úe ã fm §<zårq ô≥Ú úñÃónÈÚe ãªA} P Û k ÛòÏR

 لتكسر كربياء قليب ، تعال لكي أحيا أمامك يف إهلي تعال    
ري طريقي فأسري معك ، تعال لكي ما أفرح  حني ، تعال لتُنكل

بك كل حني وأمتلِئ من �ِعمِتك ، تعال لكي تسكُب يف قليب 
 ألُقدِّم ذبيحة حمبتك يف وتُجدد�يلكي أهتلَّل بك  فرحك

   .تسبيح ألبيك الصالِح بروحك القدوس املُساوي لك 
   ) :٣ – ٢ : ٨مز ( تسبيح الُمتضعين 

   كل ِنعمة فهنا نسمع تسبيحإن كان االتضاع هو ِبدء  



)٤( 

 ٣١ 

، فبالتسبيح يعطينا الرب ) األطفال والرضعان ( المتضعين 
نُصرة على كل األعداء بل أن الرب يحوِّل النَّفْس إلى سماء له 

  .يشِرق فيها بنوره 
   ) :١٧ – ١٠ : ٢١ اإلنجيل من متَّى( الُمؤِدب الشَّافي 

دِّة جواِنب وهنا نراه  من ِع“اآلتي ” سبق أن رأينا المسيح  .١
  .يأتي ِليؤِدب أورشليم ويشفي من يقبله 

من هو هذا ؟ هذا يسوع الذي جاء يحِمل .. المدينة ارتجت  .٢
عصا تأديب في يده ولكنها عصا الِشفاء أيضاً من كبرياء 

 .القلب 
قَلََب مواِئد الصَّياِرفة وكراسي ” لقد طرد الباعة من الهيكل  .٣

، وفي الوقت ذاته شفى العمي  ) ١٢ع  ( “باَعة الَحَمام 
                         .والعرج 

 لو لم يقِلب مواِئد الصَّياِرفة وكراسي باَعة الَحَمام ما كاَن [ .٤
يستِحق الُعمي والُعرج أن يستردُّوا النُّور ويصيروا سريعين 

  ) .القديس چيروم  ( ]في المشي 
 الذي ُيِحبُُّه الرب ”ذات اليد التي تُؤِدب هي التي تشفي ،  .٥

  ) .٦ : ١٢عب  ( “ُيؤدِّبُه 
إن كان بيت الصالة قد تحول إلى مغارة للِّصوص ، فعندما  .٦

  طرد المسيح الباعة عادت أصوات الِصبيان تصيح في



 א

 ٣٢ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



)٤( 

 ٣٣ 

 ، عاد التَّسبيح والصالة من “ُأوصنَّا البن داود ” الهيكل   
 .جديد إلى بيته 

ن يرفُض ، هناك من يِصر على كبرياِئه ولكن هناك م .٧
  .وِعناِده ، هؤالء وبخهم المسيح وتَركَهم وخَرج خاِرجاً 

  y íÚ s+◊, -ë c ÛB≥:äflå:Ú s´<§Ó e‡f´ äÓ fñ flsègï
Ò§ñ §∑ ô≥Ú Ûqeóì÷ efl :y íÚ s+◊, -ë c Ûò+◊ñ ô≥Ú Ûûfñ :,

-ë c Û:äå, Äòn <rÚe íÚ s´<§Ó -ë c Ò 9∑ìA5ñïçg +m ínñÃhq -nÔq
c ÒÃfé:È:m í CÏ q

ليس يل سِواك يا إهلي أُقدِّم لك التَّسبيح ، تعال لِتُؤدِبين     
وتشفيين ، تعال لِتُطَهِّر حياتي كلها من كربيائي ، تعال ألتعلَّم 
كيف أحيا لك ، تعال لتطرد كل شهوة رديئة ، كل فِكْر 

 ZĆß‘æ₣_<Øéñ]†‰c<ÔŽ×Ú<^è<^X>خطيئة لكي أصرخ مع كل األطفال 
 ، < Z< æ]< àe÷< ^Ćß‘æ₣_X هو اآلتي لِتُخلِّصين حبسب أ�ت ، 

  .إرادِة أبيك الصالِح ، امأل�ي من روحك القدوس 
  
  
  
  
  



 א

 ٣٤ 

  ِاللقاء اخلامس
ِمنتظرو الرب

َ ُ
  

ِ صالح هو الرب لمنتظريه يف يوم ضيقتهم” ِ ِ ِ ِ
َ ُ

“                
   )٧ : ١نا ( 

منتَِظرو ( ادية عشر من يوم أحد الشَّعانين هنا الساعة الح  
  ) .الرب 

   ) :٢٢ – ١٢ : ٤٨ النُّبوة من إشعياء( أعمال الرب 

الرب هو الكاِئن األزلي واألبدي ، أسس األرض وثبت  .١
  .السموات 

 اهللا حاِضر على الدوام ليس فيه ماضي انتهى وال [ .٢
          ]اِضرة ُمستقبل ُمنتظر لكنه فوق الزمان فهو األبدية الح

 ) .القديس ُأغسطينوس ( 
         الرب يدعو السماء واألرض لتشهدا على خالصه العظيم  .٣

         ، إنه أعد مسيحه لكي يبيد مملِكة باِبل  ) ١٣ع ( 
 ) .الظُّلمة ( 

، فاآلب أرسل  ) ١٦ع  ( “الرب أرسلني وروحه ” لذلك  .٤
 .ع روحه القدوس ابنه يسوع المسيح م

 هاآلب أحب العالم وفي حبه أرسل كِلمته غير المنفِصل عن .٥



)٤( 

 ٣٥ 

يسوع المسيح متجِسداً لكي يبذُلُه على الصليب وأرسل روحه 
 .القدوس ليشهد لالبن ويذكِّرنا بكل ما قاله لنا 

          “ليتَك أصغيت لوصاياي ” كل من يسمع ويطيع  .٦
كأمواج ) ِبره ( المه كالنهر وعدله ، يكون س ) ١٨ع ( 

 .البحر ونسله مثل الرمل 
لن يباد اسمك ” كل من يؤِمن باالبن تكون له الحياة األبدية  .٧

  ) .١٩ع  ( “من قُدامي 
 .اُخرج من أمام الشَّر ، ال تشتِرك في أعمال الظُّلمة  .٨
، وأنقذ كل منتظريه  ) ٢٠ع  ( “الرب فدى يعقوب عبده ”  .٩

 .نترنم ونُسبِّح اسمه لذلك 
) المسيح ( في برية هذا العالم يخرج لنا اآلب من الصخرة  .١٠

 ) .الروح ( ماء حي 
   ) .٢٢ع  ( “ال سالم قال الربُّ لألشرار ” ولكن  .١١
   ) :٨ – ٢ : ١ حومنا(  “ُمنتَِظرو الرب ” 
إن كان مجئ الرب يحِمل الخالص ِلمنتظريه فهو يحِمل  .١

  .الِعقاب ألعداِئِه 
 أنه طويل األناة ورحوم ولكن لتحذر لئالَّ بإساِءة استخدام [ .٢

ِعظَم مراِحم اهللا تُخزِّن لنفسك غضباً في يوم الغضب كقول 



 א

 ٣٦ 

 ) .القديس ُأغسطينوس  ( ] ) ٥ : ٢رو ( الرسول 
، أي ال  ) ٣ع ( اهللا طويل األناة ولكنه ال يبرِّئ الخاِطئ  .٣

 .يترك الشَّر حتى النهاية 
ِلق يأتي سريعاً على السحاب في الزوبعة لكي اهللا هو الخا .٤

باشان ( ينتِهر البحر ويجفِّف األنهار حتى الِجبال الخضراء 
في عبر األردن والكرمل على البحر المتوِسط وجبل لُبنان 

، فمن هو  ) ٤ع ( ، كلها تذبل بكِلمة الرب ) في الشمال 
 اإلنسان الذي يِقف أمام خاِلق الكون ؟

 ويحرِّك اآلكام لرب عند غضبه يزلِزل الِجبالبل إن ا .٥
ويحِطم األرض والساكنين فيها فمن يقاِومه أو من يِقف 

  ) .٦ع ( أمامه ؟ 
 .ويزلِزل الصخور ) كل متكِبر ( فغضبه يبيد أعدائه  .٦
ولكنه صاِلح ِلمنتظريه في يوم ِضيِقِهم ينِقذهم لكنه يصنع  .٧

   ) .٨ – ٧ع  ( هالكاً تاماً لكل أعداِئِه
  .fÈqï Ûûfñ , Ò5 qCe P Û©1∞ flüfy §Ó =p Úe äÓ fñ flsègï

teóì<◊Úe ‰ó5‚5© -, ã:A~5òÚ o Ìm ;ti íè2 5íÈ´ ÛCäåéÏ 5íûe‰ï : flé:Ú
fñfA∞eïR

    إهلي تعال حطِّم كل شهوة ، كل فِكْر ال يرضيك لكي 
وتك تصري حياتي د امسك ، أ�تظر معو�تك ، أ�تظر قُ



)٤( 

 ٣٧ 

تُقيمين من كل سقطاتي فأحيا لك ياربي وإهلي فأ�ت مبارك 
  .مع أبيك القدوس وروحك املُساوي 

   ) :١ – ٢ : ٨مز ( صوت التَّسبيح 

منتِظرو الرب يسبِّحون اسمه ألنه عجيب في األرض كلها ،   
  .منتِظرو الرب ينتِظرونه باتضاع ونقاِوة قلب 

   ) :٢٨ – ٢٠ : ٢٠ اإلنجيل من متَّى( مجد وألم 

         لقد أرادت ُأم ابني زبدي المجد لولديها في ملكوت المسيا  .١
أن يجِلس ابناي أحدهما عن يمينك واآلخر عن يسارك في ” 

، لقد أرادت أن يتمتَّعا بمجد المسيا  ) ٢١ع (   “ملكوتك
  .دون أن يتألَّما معه 

 .لِصبغة لذلك لَفَتْ السيِّد نظرهم إلى الكأس وا .٢
الِصبغة هي المعمودية التي بها ندخُل إلى موت المسيح  .٣

فُدِفنَّا معُه بالمعمودية للموت حتى كما ُأقيَم ” وقيامته 
المسيح من األموات بمجد اآلب هكذا نسلُك نحن أيضاً في 

  ) .٤ – ٣ : ٦رو  ( “ِجدَّة الحياة 
 ألنه قد ُوِهَب لكم ألجل” الكأس هو كأس األلم والِضيق  .٤

     “المسيح ال أن تُؤِمنوا به فقط بل أيضاً أن تتألَّموا ألجِلِه 
  ) .٢٩ : ١في ( 

 من يشرب الكأس التي شربها الرب يسوع سوف يجِلس [ .٥



 א

 ٣٨ 

ويملُك ويحكُم إلى جاِنب مِلك الُملُوك ، هذا هو كأس 
 ) .العالَّمة أوريجانوس  ( ]الخالص 

 .فن أيضاً ب معه والدال طريق للمجد األبدي خاِرج الصل .٦
تعالوا يا ُمباركي ” اآلب هو الذي يِعد كل شئ ِلمنتظريه  .٧

          “أبي ِرثُوا الملكوت الُمعدَّ لكم منذ تأسيس العالم 
  ) .٣٤ : ٢٥مت ( 

مازال الملكوت األرضي مسيِطراً على أذهان الكثيرين لذلك  .٨
 .اغتاظ العشرة من أجل األخوين 

ب ِسر العظمة ، األول هو خاِدم الكل ، هو لذلك يعِلن الر .٩
كما أنَّ ابن اإلنسان لم يأِت لُيخدم بل ” عبد الجميع تماماً 

  ) .٢٨ع  ( “ليخُدم وليبذُل نفسُه ِفديةً عن كثيرين 
فإنَّنا لسنا نكِرز بأنفُسنا بل بالمسيح يسوع رباً ولكن ”  .١٠

  . ) ٥ : ٤كو ٢ ( “ من أجل يسوع عبيداً لكمبأنفُسنا 
  í´£i ƒ íÈ´ Ò∑ ◊rÚ p Úe g h, p ◊rÚ .fÈq äÓ fñ flsègï

-òä,kï ´f )e -:år~rÚ .fÈq P ír´fòÓ §≠ íÈ´ âïÙq ô≥Ú
5íÈ´ x∑ q ô≥Ú úÜfz◊m oòä“Úe õäÜ 5íÈ´ §È“q ô≥Ú .fÈq P Òó◊Úe

íqó≥ä´ ƒR
    إهلي ومخلِّصي علِّمين كيف أسري على درب آالمك ، 

 حامِال صلييب بفرح ، حامِال عارك كيف أسري ورائك



)٤( 

 ٣٩ 

حامِال آالمي كشهادة حب لك ، أ�ت هو البِكْر  ، بتهليل
ألجلي ، علِّمين كيف أصطبِغ بصِبغة حبك ، كيف أحتمِل 

  .ألجل امسك ود أبيك مبعو�ِة روحك القدوس 
  :هنا سنتوقف لكننا سنلتقي 

، ثم عن دوِرة أحد ) هلُم خاِرجاً ( تحدثنا عن سبت لعازر   
         ، ثم قراءات أحد الشَّعانين ... ) الصليب هو ( الشَّعانين 

) لَك القُوة  (  البصخة المقدسة، وأخيراً تحدثنا عن) ُأوصنَّا ( 
 ،“أنا هو القيامة والحياة ” حيث تقابلنا مع تجنيز أحد الشَّعانين 

 ثم مكان صلوات البصخة ،) كلمة البد منها ( ثم ترتيب البصخة 
، وأخيراً ) لَك القُوة (  ، وتسِبِحة البصخة )حاملين عاره ( 

، ) يؤِدب ويشفي ( الساعة التَّاِسعة من يوم أحد الشَّعانين 
  ) .منتِظرو الرب (  والحاِدية عشر

حتى لو كانت حياتي ِعظَام ياِبسة فاهللا سيعطيني حياة لكي   
ِرج المحلَّة لكي ُأسبِّحه ألن له القُوة أحِمل عاره وأخرج خا

والمجد فهو سيؤدبني ويشفيني لكي أنتِظره وأنتِظر قُوته 
  .وخالصه 

 فالبصخة هي رحلة حياة مستمرة ومتِصلة طوال العام  
وليست مجرد أسبوع واحد ، هي حمل الصليب طوال العمر ، 

يوم وكل يوم فمن هي ِرحلة وتَبِعية للمسيح المصلُوب طول ال
أجِلِه نُمات وِبِه نقوم ، فالصليب والقيامة متالِزمان متقاِبالن ال 



 א

 ٤٠ 

  ،ينفِصالن ، ومع رحِلتنا نلتقي مع الرب يسوع يتحدث عن آالمه
         يتحدث عن حِبة الِحنطة التي ينبغي أن تموت ، يتحدث عن 

   . ، إنه عنوان الكُتَِيب القاِدم“هذه السَّاعة ” 
  :تم إعداد هذا الكُتَِيب باإلستعانة بهذه المراِجع 

ِمن تفسير اآلباء ) القُمص ( تادرس يعقوب ملطي  .١
  .األولين، نُسخة رقمية 

القطمارس للكنيسة ) القُمص ( أغناطيوس أنبا بيشوي  .٢
  .القبطية ، نُسخة رقمية 

3. Master Christian Library, v. 8.1, Age Soft 
Ware Inc., Digital Copy, 2003. 

4. The Pulpit Commentary, Age Soft Ware 
Inc., Digital Copy, 2001. 

 
  
  
  
  
  



)٤( 

 ٤١ 

  لفهِرسا
      الموضوع                                          الصفحة

ــدء ــي البـ  فـ
  

 اللقــــاء األول
  

 كلمة الُبد منهـا   
  

ــاني ــاء الث  اللق
  

ــث ــاء الثَّاِل  اللق
  

ــع ــاء الرَّاِب  اللق
  

 اللقاء الخـاِمس  
  
  
  

...................... 
  

 أنا هو القيامة والحياة   
  

...................... 
  

ــاره ــاِمليَن عـ  حـ
  

ــوَّة  ــَك القُــ  لَــ
  

ــشفي ــؤِدب ويـ  ُيـ
  

ــرب ــرو الـ  ُمنتِظـ
  
  
  

........  
  

........  
  

........  
  

........  
  

........  
  

........  
  

........  
  
  

٧  
  
٨  
  
١٥  
  
٢٠  
  
٢٣  
  
٢٨  
  
٣٤  
  
 

  
  



 א

 ٤٢ 

  
  :للُمؤِلف 

 خالصاً ُمقدساً  كتينقصة ممل

  هلُم خاِرجاً. ١  ما اسمك ؟. ١
  ...الصليب هو . ٢  ٢ – ١٢. ٢
  ُأوصنَّا. ٣  .....المتكِبر و. ٣
  لك القُوة. ٤  النَّكسة. ٤
    النَّاري واألفعى. ٥
    المركبة النَّارية. ٦
    الطَّيب. ٧
    ابنا األفعى. ٨
    رجل اهللا. ٩
    فعىالحية ِبنْت األ. ١٠



)٤( 

 ٤٣ 

  :إذا أردت الحصول على نُسخة رقمية 
frantoniosfahmy.com 
athanasiusdeacons.com 

  :ألي تعليقات أو إضافات أو ُمالحظات 
baramosym@gmail.com 
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