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 مقدمة المؤلف
 

 .اًرانغفة وقو واًمسالمل المتواصل في صلب ربنا يكسب النفس حرية وأإن الت

مل في الصليب   التأو.  وع للرب يس  ومعرفتناملنا في الصليب بقدر ما تتعمق شركننا        أبقدر ما يزداد ت   و

 رسم  م قد نكوم عي امأأنتم الذين   "...  ول حين قال    سعبادة أساسية في حياة المسيحي خدم من أجلها بولس الر          

 ). 1:3غل " (يسوع المسيح بينكم مصلوباً

خر إال بصليب ربنا يسوع المسيح الذي به صلب العالم لي وأنا             فتاشا لي أن أ   فح  جهتي من   وأما"

وأسلم أحبني  الذي  ...  فيا  يحيمع المسيح صلبت فأحيا، ال أنا بل المسيح         ":  قالإلى أن   ).  4:6غل  "  (للعالم  

 ).10:2غل  ("نفسه ألجلي

مل مستمر في   أ في ت  مقدسةه شركة    ل إن المسيحي ال يستطيع أن يقول إنه يعرف المسيح إن لم يكن           

مل مستمر في الذي    أر دقائق في ت   ش ع قل، أننا نقف كل يم علي األ      يوميدريب  تلذلك لنبدأ ب  .  صليب المسيح 

 مالبة اهللا الذي قبل كل هذه اآل      في عمق مح  :  في خطايانا إلى سببت سلب يسوع، وثانياً      :  مل أوالً أنت.  صلب عنا 

 من  أعتقتاني وتقبيل قدميه اللتين     اهللا  ركش بالسجود وا  لتأمل، ينتهي ا  الختامفي جسده نظير خطاياي، وفي       

 . الضاللةطريق

 )18:1 كو 1" (فإن كلمة الصليب عند الهالكين جهالة وأما عندنا نحن المخلصين فهي قوة اهللا"
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 قوة الصليب - جهالة الصليب-عثرة الصليب
 

 بولس الرسول في رسالته األولي إلى أهل        القديس اإلنسان كشفها    إزاء ثالثة للصليب    مواقف هذه  

 ).25 -18: 1و ك1(كورنثوس 

  الصليبعثر -أوالً

، فكيف يكون الصليب عثرة؟ إن الصليب في ذاته ليس          العثراتويل لمن تأتى به     :  رب قلت   أنت يا 

اسة ئ، الر فحب.   رديئة باطنية في نفس اإلنسان، يعثرها الصليب        كةود حر د عثرة، والته  وعثرة، ولكن لليه  

 : عثرةاً الصليب دائمأمامهاوارع كلها حركات يهودية يقف شر علي أزقة الوكلية والظهشوالمال واألنانية وال

 ألخدم بل ألخدم، الصليب عثرة   جئتما    : تتطلعين لحب الرئاسة فإذا بيسوع يقول لك       عندما:  ييا نفس 

 .  ذاته بال حركة علي الصليبك يا نفسي األنانية عندما تتطلعين ليسرع المصلوب باذالًل

 عندما تتطلعين إلى يسوع علي الصليب       -ما وباعة الحم  اليهود لصيارفة   المشاركةعثرة لك يا نفسي     

 .حتى من ثيابهاً مجرد

رك من الصالة في األزقة     ذيحمصلوباً  مرذوالً   عندما ترين يسوع     - المحبة للظهور  فسيعثرة لك يا ن   

 .الشوارع ونواصي

متك ال في المنزل وال في العمل وال حتى في          املين من يخدش كر   تحت عندما ال    -عثرة لك يا نفسي   

 .علي الصليبمحتقراً  لك عندما ترين يسوع مرذوالً ثرة ع-خدمة الكنيسة

 .تكأ األخير الرب يدعوك إلى الموتعثرة لك يا نفسي عندما تشتهين المتكأ األول وص

ين عن  رقدا ت م لك عند  رةعثرة لك يا نفسي أن نكسة اليهود تهددك كل يوم، وسيظل صليب ربنا عث              

 .باب الضيقل من االهروبعب وتعة السر إلى حياة الكراهية والخضوعحياة الحب واالحتمال 

 ينيتحمدك أن   قص، وبال شك كان     وأتبعك صليبي كل يرم     حمل أن ا  أوصيتنيبحق أنت   :  ربي يسوع 

 .شقيةي الس التي تهدد نفلتهودمراض اأمن 

وهذا ما  ...  بعثرة الصليب  نكسة التهود    ىلع  انتصرتلكنها  ود ظلت مهددة باليهودية     فق:  ما الكنيسة أ

). ا ا :  غل ه (تنتفي   الصليب   عثرةجعل  ي  والختان  اليهودي إذا خضع للفكر      نهل بصراحة أ  و الرس أعلنه

اقية  أن ليس هنا مدينة ب     ؤثرة في ذلك م   اإلسكندرية وجاهدت مدرسة    -!في   األل الماديوحاربت الكنيسة الملك    

 .ولكن لنا هنا صليب نحمله وباب ضيق ندخله

 بسم  اًالرجوع إلى فكرة الملك المادي للمسيح هو فكر الكنيسة الغربية ممزوج          :  وفي القرن العشرين  

د ق بعيداً عن الدعوة للتوبة هي بالحقيقة        دياليهوإن مؤتمرات الكنائس التي تفاهمت مع الفكر        .  التهود الغربي 

تمرات متصافين ولكن بدون    ؤ وخرجوا من الم   - ألن عثرة الصليب قد انتفت      - أي صليبها  -ألقت سالحها 

 . صليب
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 ب جهالة الصلي:ثانياً

 ألنه لو .  إنه حكمة اهللا في سره    .  ربي يسوع، أنت أعلنت لي أن الصليب هو حكمة اهللا وقداسة وفداء           

 ).8: 2اكر (ما صلبوا رب المجد عرفوا ل

 سر، وهكذا فإن    األمر، يدعى حقارة هذا     األمور من   أدراكجز اإلنسان عن إدراك عظمة      ععندما ي 

ألن اإلنسان  .   إال إذا أعلنها الروح القدس له      - ال يقدر اإلنسان علي إدراكها     عالية  إلهيةالتجسد والفداء أسرار    

 واإلنسان ظن أنه يستطيع أن يفهم اهللا        -بعقله يكون سيد هذا االختراع      اً أو فلسفة أو اختراع    اًمرأعندما يدرك   

 . اهللاأمام له ولم يعلم أن حكمة اإلنسان جهالة اًوبذلك يكون سيد بعقله

 يا  تهذيأنت  :   بصوت عظيم  الواليال له فيلكس    قمته  ام المسيح وقي  ال آ  عن عندما تكلم الرسول بولس   

 يريد  ماذا" في أثينا فقالوا عنه      اليونانيونما الفالسفة   أ  ).23:26أع  "  (هذيانالكتب الكثيرة تحولك إلى ال    :  بولس

 ).18:17أع " (ل و أن يقالهزارهذا 

 الفرق الواضح بين المسيح وكل       وه  سيظل الصليب جهالة، سيظل الصليب    :  رننا العشرين قوفي  

ناع ق جهالة لآلخرين وسيعجز عن إ     مةاالعالم وفلسفاته ودياناته، ستظل عقيدة التثليث والتجسد والصلب والقي         

 .، وسيتهمون بالجهلإليمانإنسان ملحد ال يؤمن بهذا ا

متفتح الذهن،     أنه غير  ؤه حياته وعمله يتهمه زمال    فيوفرق ذلك فالمسيحي الذي يتمسك بالحق        

سان واإلن.  مح يتهمونه بالعبط  اواألخت المسيحية في لبسها وسلوكها يتهمونها بالرجعية، والمسيحي المتس          

 وقته، والذي يصرف    هروبنه بال و، والذي يترك العالم ليعبد اهللا في ديره يتهم        واقعيالمؤمن يتهمونه بأنه غير     

 .اإلتالف هذا لماذا: المسيح يقولون له وماله في خدمة

سأحمله وأشهد لك   .   يجب أن تبدأ بحمل الصليب كل يوم       مسيحيتي أن   علمتني  البدايةمن  :  ربي يسوع 

 .فالصليب جهالة.  به إني جاهلسينعتوننيعالم رغم كل ما ضد يونانية ال

 والنشاط  الق بدل أن يجعل األخ    اًيق وأخال اً اجتماعي  يفرض عليها إنجيالً   اليومفالعالم  :  ما الكنيسة أ

 كنائس  .Secularism)العلمانية  ( فخ عت في قير من الكنائس وو   ث ك انزلقتلقد  .   ثمرة للحياة الروحية   االجتماعي

 أباحت جماعة من الكنيسة     الماضيم  ا في الع  -معات والمستشفيات ولكنها ال تتحدث عن التوبة      ا الج رب تقيم غال

 ...هباتوالرا حتى للرهبان قصات الجنسية خارج الزواج وغيرها أباح الرق أباحت العال-مريكاأاللثرية في 

وى التطور وعدم    الغرب بدع  ئسوراء كنا   ع ال تسمح أبدأ أن ترمى كنيستنا صليبها وتسير        وربي يس 

 .عن مسيرة العالم التأخر

 .ربي يسوع أنت تعلم أن كنيستنا متهمة بالتأخر والجهل ألن الصليب عند الكثيرين جهالة... 

 ب قوة الصلي:اًثالث

 :وهزيمةضعفاً  في طبيعته قوة، ليس ب الصلي-1

ض ف ولكن يسوع ر    أراد أن يسمع كلمة من يسوع،      - ممثل الكنيسة المختلطة بالعالم    -سدأراد هيرو 

سأل بيالطس يسوع عن الحق فلم يجب ألن         .  دعكة بين الحق القرى والثعلب الماكر المخا      رش  بقوة ألنه ال  

 .دده بيالطس بالصليب فقال له يسوع ليس لك سلطان علي إن لم تكن قد أعطيت من فوقفه -الحق واضح
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هم ولكنه شبههم بالقبور    ئياع في فريسيتهم ور   و يس يجاملهمتمنى الفريسيون ورؤساء الكهنة أن       

 .المبيضة وهي من داخل مملوءة كل نتانة

 .دهمئعلي قداسة بيته وقلب موا يطردهم ولكنه غار ل منهم رشوة وال قبتمنى الصيارفة لو

عندئذ تكتل عليهم العالم في صوره المختلفة وهددوه بالصلب، لكنه حمل الصليب بقوة ولم يتنازل                 

 .هئعن مبدأ واحد من مباد

 كان الصليب شهادة علي فشلهم جميعاً،

  انتصار مبادئه عليهم،يكان الصليب شهادة عل

 كان الصليب شهادة علي ضعف العالم،

 .كان الصليب شهادة علي قوة المسيح

 الصليب مجرد لون    س الصليب، فلي  هوهم  وت ق ياهد عل شوا أقوياء، وال  ونإن أبناء يسوع ينبغي أن يك     

لم يكن الصليب في حياة     و لأللم من أجل الوقوف ضد العالم،        احتماللكنه أيضاً   مل الروحي الجميل و   أمن الت 

: 16مت  ...  "  ( اإلنسان أن يتألم كثيراً    البنينبغي  "ه عندما قال    دمتمن خ اً  الرب نتيجة ألعماله ولكنه كان جزء     

21.( 

بقوة   صر مهزوم ولكن منت   بأننيعلمني عندما أكون في شدة في العالم، أن ال أحس            :  إلهييسوع  

 .صليبك

 : وأعمقهالحب درجات اأقوى الصليب في طبيعته -2

بال مقابل، الصليب هزيمة للكراهية فليس في         حب للمنتهي، حب للبذل   ...  ةللخطاحب لصالبيه، حب    

 .الصليب ذرة واحدة منها

 :يم والعالمحيطان والموت والجش اليلبة علغ الصليب في طبيعته أقوى درجات ال-3

رأيت بعيني عندما يضع الكاهن أو األسقف الصليب علي إنسان به روح نجس،              ..  .سحق الشيطان 

ما أرهبك أيها الصليب، ألن الموت سببه الخطية،         .  رأيته وسمعته يصرخ بشدة ويخرج خرفاً من الصليب        

عندما أرادت الملكة هيالنة أن تتحقق من صليب ربنا، وضعت جسد ميت            .   بالجسد لخطيئةوالرب يسوع دان ا   

عندئذ .  م في الحال  ادث شيء، ولكن بمبرد أن لمس النعش الصليب الثالث ق         يح فلم   يي الصليب األول الثان   عل

 .تحققت أنه صليب الرب

 إذ نزل الرب إليه من قبل الصليب وكرز لألرواح التي في السجن               -يمحالصليب غلبة علي الج   

 غلب به الرب فولد في مزود لكي ال يفتخر           الصليب غلبة علي العالم،    0)18:  3بط    ا(ورد المسبيين   )  الجحيم(

 فبارك العمل وأذل كبرياء األغنياء      -اًأحد بمكان ميالده، وهرب وعاش علي عطايا المحسنين وعمل نجار          

الذين هم للمسيح قد صلبوا الجسد      " تحت ثقله وبالصليب وهب لنا الطهارة        قعوفي الخدمة حمل الصليب حتى و     

 ).24 :5غل " (والشهوات  مع األهواء

ولية ي عن عيني ألكتشف قوة صليبك في حياتي وأنقذ عقلي من طياشة األعمال اله             أكشفربي يسوع   

 من الحقل،   اً آتي اًيروانيق  نفسي، وأعطني أن ال أشتكى من أتعاب خدمتك بل أجعل           ةمك السمائي اإلى تذكار أحك  
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 -الزجاجي البحر   أماموة الصليب   البين بق غرب أن أحيا ال أنا بل أنت فق ويكون لي نصيب مع ال               أعطني يا 

 .أسمهغالباً علي الوحش وصررته وسمته وعدد 

 ترنيمة موسى عبد اهللا والخروف      -  ربي يسوع أعطني قيثارتك الروحانية ألرنم بها ترنيمة الصليب        

 أحمل صليب   اجعلني.  م الرب علي الصليب   ت شركة آال  قوبشفاعة العذراء مريم التي ذا    )  4  -1:  15رؤ  (

 .مينآوقوة اهللا لي ... ـوجهالة ل.. .ـعثرة ل

 : يسوعبرباطات الر

 ).2: 27مت " (فأوثقوه ومضوا به ودفعوه إلى بيالطس " 

 ثم يربطوه   ليوثقوه الجنود الرومان    أمام  اًمتا فوقف ص  ليجلد،إن رب المجد يسوع رضى أن يربط        

إذا لم تكن   .  نه صنع هذا محبة لي    أل...  ىجود تربط يسوع إال خطيت    وليس هناك قوة في ال    .  علي عمود ليجلدوه  

 .هذه الرباطات إال رباطات خطيتى

 ؟وكيف تربطنى بالخطية

 أنا  ويحي...  بل ما أبغضه فإياه أفعل      لست أفعل ما أريده   "يقول معلمنا بولس الرسول عن نفسه        

إرادتك، لل في   بشكم مرة يا نفسي كنت تحسين       ).  24:  7رو  "  ( من جسد هذا الموت    ينقذني من   الشقياإلنسان  

. مةارباطات الكر ...   الجسد شهوات  - محبة المال  -رباطات محبة العالم  :  طة برباطات قوية  ووتحسين أنك مرب  

ما تتصرفين تصرفات حمقاء وأنت ال قدرين، أنك تفعلين ال ما تريدينه بل ما يريده               اً أ حتى أنك يا نفسي كثير    

 .الذي ربطك

رجع تسقط فيها بسرعة، هذا     تف بها مرات عديدة     من خطية تعتر    كثيراً  اب تشكر ش ال آخيربما يا   

وة قليس هناك   :  يقول لنا    من أجلك وأجلي وهو    اًتعال اآلن لتنظر المصلوب مربوط    .  معنى رباطات الخطية    هو

ألنكم في أثناء الخطية تكون إرادتكم      ...   اآلن بال حركة   ىملونأ لكم ت  ومحبتي إال خطيتكم    تربطنيفي الوجود   

أنه نظير العالم بشهواته الذي يربطكم عليه       ...   عليه وني الذي ربط  الصخريلوا العمود   أمت.  مشلولة بال حركة  

ولكن ...  تقيدنيأن     بها، إنها حبال من الكتان ال تقدر       ربطونيلوا الحبال التي    أمرئيس هذا العالم الشيطان ت    

 .ربطتنيحبال خطاياكم هي التي 

إن ثمن  .  كم لكي تصيروا أنتم أحراراً بال رباط      أنا الذي ربطت ألجل   "ننا  آذاإن صرت يسوع يرن في      

 ).36: 8يو " (ون أحراراً ون فبالحقيقة تكاالبنإن حرركم " لت لكمقتذكروا إني ... حريتكم هي أن أربط ألجلكم

 المربوطمل المستمر في المسيح     أ الت يعل دربفت... طيةخ الشاب إن كنت تطلب الحرية من ال       عزيـزي   

 .ألجلك

 ال  وفإني س ...   من طريق الضاللة   أعتقانيبلهما ألنهما   ق أل  يسوع ي تحت قدميك يا    أنحن ختام ال وفي

 ).45:7 لو(ة ئأكف عن تقبيل قدميك كما فعلت المرأة الخاط

 .لي الحرية ل كل يوم رباطاتك المقدسة ألنها هي التي وهبتقبسوف أ

 جلدات الرب يسوع
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 وفي  -الروماني جلدة حسب القانون     39واطهم  ا جميعاً في جلده بأس    وبعد أن ربط الجند يسوع، تعاون     

 في جسم الرب الرقيق ال تحسب من عدد          اً عميق اًساة إن الجلدة التي ال تترك جرح      القعرف هؤالء الجنود    

 .داخلة ودماء سائلةتإنها جراحات م...  الرب يسوع بعد الجلداتهر ظأحبائيملوا يا أت. الجلدات

فمثالً يربط  .  بعد أن يربط اإلنسان يقوم بجلده        فعدو الخير  . يا نفسي أنك سبب هذه الجلدات      تأكدي

وأفكار شريرة،  .  جلدات نظرات شريرة  ...  رديئة وبعد ذلك ينهال عليه بجلدات قاسية بال رحمة        هوة  الشاب بش 

 .وصور خليعة، وكلمات بذيئة وأعمال شريرة

ة أكر للخطية    عميقة وعبودي  اًإن كل جلدة من هذه الجلدات تترك في نفس اإلنسان جروح              

مة، ثم ينهال عليه    اويربط إنساناً آخر بمحبة المديح والكر     .  وهذه الجروح العميقة يصعب شفاؤها    ...  اًعووخض

 اسية تترك قوهذه كلها جلدات    ...  ر والرياء لمظهم با ام واالهتم ابجلدات محبة الذات وعدم االحتمال واالنتق      

 .وهكذا...  عميقة في النفساًجروح

.  لكم ومحبتي إال خطاياكم    تجلدنيأن     ليس هناك قوة في الوجود تقدر       أحبائييا  ل لنا   ويسوع يق 

: شعياء النبي اكذلك قال عنى    )  24:  2بط    1"  (الذي بجلدته شفيتم  :  "وتذكروا أن القديس بطرس قال عنى      

 ).5: 52اش " (وبجراحاته شفينا "

، إذاً...  نا لنسقط في الخطية   في جلد   إن قسوة الجند الرومان في جلد الرب يسوع هي قسوة الشيطان          

ربما هناك خطية صنعتها من     ...  لدات الرب هي وحدها التي تشفينا من جراحات الخطية العميقة في النفس           فج

 .افيةشمل في جلدات الرب الأنزف وليس له شفاء إال بالتيسنين بعيدة ولكن جرحها مازال 

 .ستمرار في المسيح المجلود من أجلكمل باأت... فاء من جراحاتكلش الشاب يا من تطلب اعزيزي  

 أن كل مرة تشفين فيها من جراحات قديمة إنما هذا ناتج عن جراحات الرب              تذكري وأنـت يـا نفسـي        

مل جراحاتك، فاكتشف   أ تحت أقدم صليبك ال أكف عن تقبيلهما، وأت        أنحنيرب   لذلك يا . وجلداته من أجلك  

 ...كرك وأحبكفأش. فيها خطيتى فأبكى عليها وأنال منك الشفاء

 جلدة  39مرة نظير    41 "رب ارحم   يا اليسونكيري" إن كنيسـتنا الحبيـبة تعلمنا في كل صالة أن نقول             

ـ  ا وإكلـيل   عندئذ أنال الشفاء من كنوز      الهي يا   ة جلداتك المقدس  اًئما د ذهني تثبت في    لكي. بةوك والحر لش

 .راحاتكج

 .)1: 19يو (. " هدجلع وسويالطس يب اخذ فحينئذ" 
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 روهفع

 

 "اً يسوع إلى دار الوالية وجمعوا عليه كل الكتيبة فعروه وألبسوه رداء قرمزي             الواليفأخذ عسكر   "  

 ).28، 27: 27مت (

؟ إن أول مرة يتحدث فيها الكتاب المقدس عن         ! في عريك  لنتأملرب    وقفتنا اليوم هي تحت صليبك يا     

فتحت أعينهما وعلما   انها أيضاً معها فأكل ف    تأخذ من ثمرها وأكلت وأعطت رجل     "العرى كان في سفر التكوين      

 ).7: 3تك " (فسها مآزرن تين وصنعا ألقخاطا أورفأنهما عريانان 

م عن نعمة اهللا فأحس بعريه،      دفالحية أبعدت آ  .   من النعمة وليس من اللباس     اًفالعرى هنا كان عري   

وتركوه ...  وعروه)  ياطينشال(وص   عليه اللص  قعوهذا ما فعله الشيطان باإلنسان النازل من أورشليم الذي و         

 ).30: 1.لو(" لح الصاالسامريمثل "بين حي وميت 

 .فاإلنسان المتكبر هو عريان من ثوب التواضع

 . هو عريان من ثوب الطهارةانيهوشواإلنسان ال

 .عريان من ثوب المحبة واإلنسان الغضوب والحقود هو

 .عريان من ثوب نعمة اهللا واإلنسان المتكل علي ذاته هو

 يا نفسي هل أحسست بعريك؟ بفقرك؟ ببؤسك؟

ولكن أال تحسين يا نفسي أنك       .  الخ...  وعلي ومواظبة علي طقوس عبادتك       هر   شكل ومظ  آلك

 . اهللاأمامعريانة ومكشوفة 

 الذي تعرى وخلع ثيابه     -نيا آدم الث  ابنهمن أجل هذا لما رأي الرب أن آدم مازال عرياناً، أرسل             

 تعرى عن مجده ليصير إنساناً مثلي وجاء ووجدني عرياناً من            -)7:  2في  "  ( عبد أخلي ذاته وأخذ صورة   "

ووجدني عرياناً من االتكال    .   بمحبته لصالبيه  فكساني بتواضعه، ووجدني عرياناً من المحبة       فكسانيالتواضع  

ووجدني .  لموت حتى ا  األب فكساني بطاعة    طاعة اهللا ووجدني عرياناً من    .  األبم مشيئة   ا فكساني بإتم  علي اهللا 

 ونجاساتي  وشروري  وحقدي  كبريائيحمل  .  سته إذ لم يفعل خطية واحدة      اعرياناً من الطهارة فكساني بقد    

 .أخذ الذي لنا فتعرف وأعطانا الذي له فكسانا.  بثوب نعمتهوكساني وعصياني

 :عروك ليهينوك

كل خطية نصنعها   .  سد في الج  الخطيةدين  تيئة عار وإهانة، وأنت أتيت في شبه جسد الخطية ل         لخطفا

يهينك ويعريك وكل  في الخطية فهو) أعضاء المسيح(رب بجسدنا تهينك وتعريك كل شاب يستخدم أعضاءه          يا

 ".هي تهينك وتعريك) "15: 6اكو ) (جسم المسيح(وأرجلها   تعرى ذراعيهاةشاب

 بان والشاباتلشي اوتربي يسرع المسيح أطلب من أجل أخ يا

 .وبذلك يهينوك و يعروك) جسدك أنت(مهم ان وراء العالم فيعرون أجسدراك يجروإالذين بدون 
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 :كووعروك ليجلد

مله يسوع  فحم، وهذا ما حدث لنا      ال أن يجلد أوالًد اهللا يعريهم أوالً من كل نعمة وس          قبلإن الشيطان   

 .تعرى، وربط، وجلد: عنا

ويعريني من  .  هواتهقوط في ش  فالشيطان يعريني من محبتك ثم يربطني بمحبة العالم ثم يجلدني بالس          

التواضع ثم يربطني بالكبرياء ثم يجلدني بحب الظهور والسيطرة ويعريني من المحبة ثم يجلدني بجلدات                  

 .من أجلي أنا يا يسرع تعريت ثم ربطت ثم جلدت. اإلساءة لآلخرين

 كيف غطى أدم عريه؟

تعرى من النعمة يدفعك كبرياؤك     أن ت   وهذه هي طريقتك يا نفسي بعد     .  من ورق التين  اً  زارآصنع له   

 انسحاق دون   هريدفعك الشيطان لالعتماد علي المظا    .  إلى االعتماد علي ذاتك وعدم الرجوع للتوبة واالعتراف       

 .الروح

 لكي استر القلب     انسحاق  نفسي وأصوم وأصلي بدون توبة در       وأمام اآلخرين   أمامأقف للصالة   

 .تر القلب العريان من المحبة والعريان من الطهارةأخدم كثيراً ألس. العريان من نعمة اإلتضاع

 الظالمآه يا نفسي ألست تعلمين أن عيني الرب تخترقان أستار 

  وال حاجة بي إلى شيء ولست      استغنيتألنك تقول أنا غنى وقد      " يا نفسي صوت اهللا يقول لك        معياس

ثياباً بيضاء لكي تلبس فال     ...  ىأشير عليك أن تشترى من    .  س وفقير وأعمى وعريان   ئ والبا الشقيتعلم أنك   

 ). 18، 17: 3رؤ ..." ( عريتكهر خزييظ

ك علي الصليب عرياناً    تلأم وظننت إني لست بعريان، وعندما ت       اًربي يسوع لقد كنت مخدوع      يا

، أحسست أنك من أجلي تعريت )ألبسوا الرب يسوع(ك ألشترى منك ثياباً     ليجلت وأسرعت إ  بغربتي فخ شعرت  

 ...عرييلتستر 

عندما هو    نفسييشبع    وى منظر أقإن  .  لهاقبم صليبك العارية وأ   ا وأسجد تحت أقد   إلهيأشكرك يا   

 ... من ثوب نعمتك ومحبتك وطهارتكسينففتكتسي أراك عرياناً علي الصليب ألجلي 

البسوا الرب  "ألنك سترتنا،     ...ربي يسوع إني أكرر كل يوم مع الكنيسة أشكرك علي كل حال              يا

حز "  (اًك بز وتوكس...  فبسطت ذيلي عليك وسترت عورتك    "...  ووجدتك عريانة وعارية    ت بك فمرر"،  "ع  ويس

8:16-10.( 

 . يا نفسي الرب لتكن لك رائحة يسوع وأعمال وروح يسوعألبسي

من اإلنسان العتيق الفاسد بحسب شهوات      تتخلصي   يسوع قبل أن     تلبسيولكنك يا نفسي ال تقدرين أن       

 ).10:3 كو ،23: 4أف (نسان الجديد الذي يتجدد حسب صورة خالقة  اإلتلبسيلكيما ... الغرور

 ... الرب في نوره وطهارته ونقاوته ومحبته لكي يشع فيك النور والطهارة والحب والحياةألبسي

 ).10: 6أف ( ضد مكايد إبليس تثبتي أن تقدريمل لكي ا الكم اهللاال يا نفسي سألبسي
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 ).14:3كو (ة التي هي رباط الكمال  يا نفسي المحبألبسييع هذه جموعلي 

  يسوع؟الربكيف ألبس 

 . خطاياي فأحزن وأخلع اإلنسان العتيقاً الصليب فأرى يسوع عرياناً من أجلي والبسأمامأقف : أوالً

 أن  علمتني...  ودية أللبس الرب يسوع   معم إياه الكنيسة الحبيبة تبل أن أنزل لل       علمتنيهذا ما   :  ثانياً

ن فيه اإلنسان   وأي أخلع أعمال الظلمة، إن النزول في مياه المعمودية البد أن يك           ...  أعمالهأجحد الشيطان وكل    

 الثوب  تلطخي يا نفسي أن     ىحذرأبعد ذلك بالمعمودية ألبس الرب يسوع، لذلك        ...  عرياناً من قدمه إلى رأسه    

 .ب يسوع ذاتهثوب جميل أجمل ما يكون الثوب إنه الر.  في المعمودية أنه ثوب أبيضآخذتيهالذي 

 العاري جسدك   أقبلربي يسوع     دخلي العرس وليس عليك ثوب العرس يا       تأحذرى يا نفسي أن     

رب   أشكرك يا ...  أشكرك...  أشكرك...  رب   و بذاتك يا   ... بهذا الثوب  سترتنيوقدميك العاريتين من أجل أنك      

أكرر هذه  ...  تكا بذ سرتني...   بثيابك سترتني...  علي كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال ألنك سترتنا           

 .الصالة كل يوم

  أتعلم من عريك علي الصليب؟ماذاربي يسوع  يا

فيوم .  وصرت إنساناً من أجلي   )  أي تعريت (لقد أخليت ذاتك    .  رب التحرر حتى من التخلي      أتعلم يا 

مة، االكريا نفسي تخلي عن محبة اللباس، محبة        .  الخرق  ولم يكن هناك غير   ...   ولدت في مذود   إلهيولدت يا   

 ...محبة الذات، محبة العالم

عنى، في    هادة، في الدرجة، فيما يقول الناس      شفي ال ...  يا نفسي فيما يجول بفكرك كل ليلة؟        

 .تخلي يا نفسي بسرعة... هرالمظ

 فراشيولها علي   أقهذه هي الصالة التي       ".فعروه    "نوميل  قب و يوميولها في نهاية    أقإن أجمل صالة    

 .ي بذاتكون سأراك تكسألنيولها ال أبقى عرياناً أق فتضبط فكرى وعندما

 ؟يسوع العريان كيف أتقدم وأكسو

 ).36: 25مت " (ونيكنت عرياناً فكسرتم" عندما أكسو أحد الفقراء باسم المسيح أسمع الصوت -1

 إن كانت الخطية هي تعرية للمسيح فأحذرى منها يا نفسي لكي تبقى ثيابه عليه وإن كنت يا                    -2

 . عليهتستري إليه يا نفسي بالتوبة لكي فأسرعي الًفع د تسببت في عريهنفسي ق

 عرى  وبالتالي للكنيسة فأنت بذلك تسترين عريه       خاطئ عندما تسعين يا نفسي في جذب إنسان         -3

 إن ليسوع أبناء كثيرين في حالة عرى ليس من اللباس ولكن من النعمة بسبب الخطية ويسوع يعيش                   -يسوع

 العتيق ولبس الرب    اإلنسان وتساعديهم علي خلع      تسرعي عليك يا نفسي أن       اً واجب يسأل...  في عريهم 

 ... يسوع

 كيف  وعلمتني  كسوتنيريك  ع قدميك العاريتين، ألن ب    وأقبلك يا يسوع المصلوب     يأتقدم إل ...  اًأخير

 . أكسو اآلخرين

 ...أشكرك علي كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال ألنك سترتنا وأعنتنا
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 وك كللوهشلبا

 

 ).29:27مت " (وضفروا له إكيالً من شوك على رأسه"

 اللعنة بسبب خطية    هو رمز وك  شوال.  وكشع المصلوب المكلل بال   و يس أمام  أحبائي يا   يوملاوقفتنا  

كة وما ش أ"وفي هذا يقول الرسول     ).  18:  3تك  "  (تنبت لك اً   وحسك اًوشوك...  ة األرض بسببك  ونملع"اإلنسان  

وك أنتج  لشوا.  اً تسببت في اللعنة، واللعنة، أثمرت شوك      فالخطيةوهكذا  ).  56:15كو  1"  (يةفهي الخط الموت  

إذ "، وحمل من أجلي إكليل اللعنة   الخطيةكة  ون ش م  لينقذنييسوع وحمل شركة الموت في جبينه         وجاء...  اًموت

راكمت علي  وتكليل  وكأن خطايا ولعنات البشر كلها قد جمعت في هذا اإل          ).  13:  3غل  "  (صار لعنة ألجلنا  

 . في شكل أشواك، وهكذا وضع الناس خطاياهم بأيديهم علي أكرم ما في جسدك كل رأسكهرةرأسك الطا

، نجانب هذا العار والذل     ومجدي  خالصي ألن فيه    - إكليل العار والسخرية والموت    -ما أجمل إكليلك  

 .الداميأرى هالة من نور تحيط برأسك 

، فلوال اإلكليل لبقيت    ومجدي  خالصي  هرة وأرى في رأسك الطا    ،وعاريأرى في اإلكليل خطاياي     

 .وك في حياتيشاللعنة علي، وبقى ال

 أين هي خطيتى اآلن؟

ال واضح،  ؤ أحتمل جبينك أكثر ما احتملت من األلم؟ والرد علي هذا الس             ولماذاإنها في جبينك،    

 أن جبينك المقدس احتمل شدة      ديسياآلن علمت يا    .  أفكاري يقترف الثور    جسميأكثر مكان في       هو يبينفج

 .األلم بسبب كثرة خطاياي الفكرية

ربي يسوع دعن اآلن    ... مخلصيريرة ألنك تغزين جبين حبيبي و     ش إنـي بالحق أكرهك أيتها األفكار ال       

 فتجرحنية تصطدم رجلي بأشواكها     ون األرض الملع  -كل يوم أسير علي هذه األرض     . ىأحدثك عن أشواك  

وشوك .  وأدمهاها رجيريرة جرح   شماكن ال أل وشوك ا  طهارتيك النجاسة ثوب    لقـد مزق شو   . وتدمينـي 

ك المناظر جرح عيني وأفقد بصيرتها      ووش.  وجعلها عاجزة عن فعل الخير     يدي مية أد ئاألعمـال الـردي   

وشوكة شهوة األكل   . هللا وأضاع قدرتها عل سماع صوت ا      أذني البذيئة ثقب طبلة     األغانيوشوك  . الروحية

 أفسدت  الشهوةوشوكة  . تواضعي جرحت   هوروشوكة حب الظ  . عجـزته عن التسبيح    وأ فمـي جـرحت   

 .جسدي

ولم تعصب ولم تلين      ليس فيه صحة بل ضربة طرية لم تعصر       .  الجسم كله سقيم  "ك  لي أصرخ إ  إلهي

 ".بالزيت 

 ؟لكذوكيف . اكو من هذه األشيربي يسوع نجن

 أكشف لك كل    فأسجد متذلالً .  ل شوكك مل إكلي أم صليبك أت  ا تحت أقد  جلستي وفي   -يوميفي نهاية   

 لتضعها  جسديأرى يدك اللطيفة تسحبها برقة من       ...  وكلما أكشف لك عن شوكة مريرة     .  وجراحاتي  أشاكى

 ثم تكومها وتصنع منها إكليل      وجسدي  وفكري  ويديعلي أقدس مكان علي رأسك تسحب األشواك من عقلي          

 . أسككليل دنس وشر، ثم تضعه علي ر وإعار وإكليل لعنة
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عندئذ .  م والشفاء وأرى األلم والدماء تسيل من وجهك        أحس فيها بالبرء والسال   .  ما أرهبها لحظة  

حياتي    فأفرح وأشكر وتغمر   خالصي  رأعرف س ...   جبينك وإكليل شوكك   وأقبلرح وأسجد   فأصرخ بدموع و  

 .نشوة من الفرح ال ينطق بها

 وقفتك  انتظارمع أن يسوع هو في        وك ومجروحة شلمة بال تأ أية ليلة وأنت م    تناميقية ال   شيا نفسي ال  

أعاهدك إني في كل ليلة أقف      :   يسوع إلهي.  هو يحمل أعتابك و يريحك    ...  مكوك ليرفع عنك آال   ش إكليل ال  أمام

 .وأشواكى جراحاتي وأكشف لك سي اإلكليل وأحاسب نفأمام

 :لتق يعرق ألنك ي، طول اليوم جبينأيضاً يا إلهي

 ".بعرق جبينك تأكل خبزك"

 ليس و اًعرق جبينك ونزف دم   هي  بعرق الجبين من أجل هذا يا إل          أصبح أكل الخبز   الخطيةبعد  

 ة األبدية إن عرق الجبين هو     الحيا الجسدية ودم جبينك هو وسيلة       الحياةوسيلة    ين هو ب عرق الج  إن.  قاًعر

 . الصي الخالحبثمرة  ة، ودم جبينك هوالخطيثمرة 

 بعد أن   اً مقدس اًم ألنه أصبح عرق   الوس   ولكن برضى  اليومي  سأعرق وأتعب في عملي   :  ربي يسوع 

حتى )  اً صباح 9  الساعة(سال الدم من جبينك، وسأترقب قطرات الدم من ساعة وضع اإلكليل علي رأسك                

مك في هذه الساعات نظير تعب البشرية وألمها        السأرقب آ )...  هر بعد الظ  3الساعة  (حتى الموت   ...  النهاية

 .اً ينزف جبينك دم و تعرق معهاإلهي، وأنت يا هراً ظ3 -9تعرق من في ساعات العمل، و

 . ألنك شريك حياتي في كل أتعابيإلهي يا أشكرك

 :وك ألنك ملكشكللوك بال

أنت ملك الملوك، ملك    ...  طبيعتك  لقد زاد جمالك عندما وضعوا اإلكليل علي رأسك فكشفوا عن سر          

 :م، مالك القلوبالاآل

 .خشبهك علي الرب مل... إكليل ملك

 . اإلنسان عندما حمل خطاياناابنتمجد ... إكليل مجد

 .بدون ألم ليس هناك إكليل... مالإكليل آ

 .ألنه كسر شوكة الموت عندما وضعها في جبينه. إكليل انتصار

 .يمان لكل شهيدلإل اًألنه أصبح رئيس... هداءشإكليل ال

 .مةاألنه حمل العار ليعطينا الكر... مةاإكليل كر

 ؟بي يسوع كيف أشاركك في هذا اإلكليلر

دمها أقإنها إكليلي وأنا ال     ...  عندي أيتها النفس البشرية أن هذه األشواك هي أثمن شيء           أعلمي:  أوالً

فعندما .  هافض إكليلي إلى إنسان يزدرى بها أو ير       هرى أن أعطى جوا   ش أخ ألنيعليها،    منهأ أحبه وأست  للذيإال  

... أعطيت شوكة في الجسد   :  " أو ترضى كما صنع بولس أوالً      تتذمري ال   طهادواالضم والعار   الأرسل لك اآل  

 ".يفارقنيتضرعت إلى اهللا ثالث مرات أن 
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 بالضعفات  رأس" قال بفرح    عنديولكن عندما عرف بولس أن هذه هدية ثمينة منى له وهي أغلي ما              

 كو  2"  (وىقحينئذ أنا      ضعيف  والضيقات ألجل المسيح ألنه حينما أنا      واالضطهاداتتائم والضرورات   شوال

12 :10.( 

 .طريقة للتنقية والتطهيرهو  يا نفسي أن األلم أعلمي  

رو   ("لم معه فسنتمجد أيضاً معه    تأإن كنا ن  "أنه  اً   يا نفسي أن األلم هو طريق المجد، وال تنسى أبد           أعلمي 

8 :17.( 

 المقدمة من يسوع فأنت بال      وكةلشت يا نفسي ا   فض، وإن ر  )الصليب(وك  شال ملكية مع يسوع إال بال     

وك معه  شلك مع يسوع اشتهي ال    مبقدر ما تشتهين ال   :   يا نفسي  اسمعيشك تنحرفين عن طريق خالصك،       

 ". في أشواككاذكرني"لي وق" كوت في ملكاذكرني"وبقدر ما تقولين 

، يريلغ ما لم تعطه     أعطيتني عليها وأشكرك ألنك     اًمينأ أشراكك وأكون    أقبلرب أعطني أن      لذلك يا 

طربي "ألجلك    فأعطني أن أحب التعيير   ...   إكليل ألم، وعار، وسخرية    إكليلكرب أن      يا اً أذكر دائم  واجعلني

 ".من أجلي... إذا عيروكم... لكم

 يا نفسي أن يسوع احتمل أشواك الغير، فإن كنت شجاعة وشاركت اآلخرين في                 أعلمي:  ثانياً

رك المجربين في توبتهم، وأشارك المجربين في تجاربهم،        رب أن أشا    أعطني يا .  أشواكهم فطوباك يا نفسي   

 .والحزانىوأشارك المهانين، والفقراء، 

 .م اآلخرينربي يعنى أن أحمل عار وآال إن إكليل شوكك يا

 .مك، آمينك لكي أحمل معك أشواك آاليك لتحمل عنى أشواك خطاياي، وآتى إليآتى إل: ربي يسوع

 : إكليل الملكاًأخير

 إلهي يا   اًأشكرك جد ...  اً ملك وتجعلني  اإلكليل  وتلبسني  اً جد اً جد تجملنيلم أنك تريد أن     ربي أنا أع  

16حز  "  ( لمملكة فصلحت  اً جد اًجد...   علي رأسك وجملت   جمالووضعت تاج   "بل إكليلك المقدس،    قالحبيب وأ 

 ).5: 8مز " (أقمتهمة كللته وعلي أعمال يديك ابالمجد والكر"وعن اإلنسان قلت ). 13: 

 اًوأخير).  45  مز  (" بالذهب شيمت الملكة عن يمين الملك بثوب مو      اق"  ما عن النفس البشرية فقلت      أ

 ).10:15رؤ ) " (األرض الجديدة( وكهنة فسنملك علي األرض اًألنك جعلتنا ملوك" سنشكرك إلى األبد إلهييا 

 غير  أكاليل" وقال   ليلا يا نفسي، كان يوم عمادك عندما صلي الكاهن علي األك          آخذتيهإن أول إكليل    

وحكمة   ضيلة وبر ف و وكرامة  كاليل مجد مضمحلة تلبسها لعبيدك الذين اتحدوا بالعماد المقدس، لكي تكون لهم أ          

 ...".وفهم قلب

 من  إكليالًضع علي عبدك    " بالعماد قال    وابناً  اً علي الطفل الذي صار مسيحي     اإلكليلوعندما وضع   

 يكلل، والروح القدس يقدس،     االبن يبارك،   األب...  اوم، إكليل ثبات   إكليل مجد غير مغلوب وال مق      -السماء

 ". للروح القدسالًضة وحجر كريم علي رأسك أيها الطفل الذي صرت هيكفإكليل ذهب و
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 ضد الخطية، جاهدت    للمجاهدين  لأكاليوأخرى أعطيت للذين يسيرون في طريق االستشهاد،          اليلوأك

 ).7:4 تى 2" ( قد وضع ك إكليل البراًوأخير... إليهان، حفظت االسعيالجهاد الحسن، أكملت 

إن كل نفس تجاهد ضد الخطية حتى الموت هي بحق في طريقها لنوال إكليل االستشهاد، كل نفس                  

ضيلة تصل في الجهاد فيها حتى      فإن كل   .   تنال إكليل الطهارة   الشهوانيتحافظ علي طهارتها في هذا الجيل       

 .ادالموت تصبح لنا بمثابة استشه

. اً شهيد 39 علي رأس    إكليالً 39رأي الحارس     بسبسطية عندما  اًهداء، وتذكر األربعين شهيد   ش لل وأكاليل  

 في الهواء عندئذ اندفع الحارس      اً معلق اإلكليل من االستشهاد بينما ظل      هرباحبه  فص األربعين   اإلكليلما  أ

 .واعترف باإليمان ونال اإلكليل

أحدهما إكليل  .  مالك ومعه إكليالن   هرلمة التي ظ  تأة القديسة الم  قصمنا  أماو... مال وإكلـيل احـتمال اآل     

 واحد هنا علي األرض واآلخر هناك في السماء فأيهما          اختاري إكليل المجد، وقال لها      الثانيأشـواك األلم    

 بل إكليلك، أقبل أشواكك كما    قم صليبك وأ  ادأق يسوع أقف هذه الليلة تحت       إلهي يا   اً أخيـر  ؟تخـتارين اآلن  

 .مينآ
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 لوه الصليبموح
 

قبل ذلك بزمن   .  ميذ الصليب بعيونهم   وتبل أن يرى التال    - حمل الصليب  -قبل هذا الحادث العظيم   

 ).23: 9الو ("ويتبعني فلينكر نفسه ويحمل صليبه كل يوم ورائي يإن أراد أحد أن يأت"بعيد قال يسوع للجميع 

 :إنها دعوة لحمل الصليب

 ."اً إن أراد أحد... "  الحريةملا دعوة بك 

 ".ويتبعني ورائي ييأتإن أراد أحد أن ... " لتبعية يسوعط وهي شر 

 ".يحمل صليبه كل يوم "  وهي دعوة كل يوم  

 ".فلينكر نفسه "  الذات بإنكار وهي دعوة مشروطة  

أن أحمله   أن أحمل صليبي وقبل      أمرتنيم بل بالعمل،    لم تعلمني بالكال  :   وحبيبي يسوع  إلهيربي و 

 .حملت أنت صليبك

اهللا لم تحسب نفسك خلسة أن تكون         الذي كنت في صورة     "إلهيوأنت يا   ...   الذات بإنكار  أمرتني

 كإنسان وضعت   هيئةوإذ وجدت في ال   .   في شبه الناس   اًرئ عبد صا  ورةصاً  خذ آ  لكنك أخليت نفسك   هللا  معادالً

 ).7-1: 2في  ("نفسك وأطعت حتى الموت موت الصليب

ب من إنكارك   عج تصير مثل اهللا، وأ    ن مثل أبيها آدم أ    اًمئ التي تريد دا   ذاتيب من   عج إني أ  :إلهي

 في المذود   اً لألرجل وفقير  الًاسغ و اً أي خادم  -اًدب يعنى ع  اً، وعبد اًإنساناً عبد و...  لذاتك عندما صرت إنساناً   

بحمل    بالسالسل كعبد وتؤمر   مر من بيالطس ورؤساء الكهنة كعبد وتقيد       اك األو ي كالعبد وتصدر إل   اًومهان

 . الصليب كعبد

 .اً مطيعاًدما أراك عبدع ذاتي الصليب أن أنكر الًما حأراك أن رةأعطني كل م: ربي يا

 .ي أعنىله إ-ير في شخصكغ للاً أن أكون عبدتريدنيال ) ذاتي(ي وتإن عد: إلهي

 .  إلى حمل الصليب والموت...؟ لذاتكإخالؤكوإلى أي مدى كان : إلهي

لت قلذلك  "... خذهاآولي سلطان أن أضعها ولي سلطان أن        "مل حريتك فقلت    اوكـان حمـل الصليب بك       

 :لي

 ...إن أردت

 ...تتبعنيإن أردت أن 

 ...اًإن أردت أن تكون مسيحي

 ...اًإن أردت أن تكون قديس

 ...اًإن أردت أن تكون شهيد

 ...اً حقيقياًإن أردت ا أن تكون خادم
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 أن آكل معكم هذا     اشتهيتشهوة  "لي    .ة لك من أجل حبك    هون الصليب ش  لقد كا :   يسوع إلهييا  

 ". أن أذبح وأصير أنا خروف الفصحاشتهيتشهوة ... الفصح

 . لكومحبتي. حريتيأعطني أن أعشق صليبك وأحمله بكل : ربي يسرع

بل أن تحمله علي    قكان في قلبك منذ األزل      إلهي  دعوة كل يوم، والصليب يا        وحمل الصليب هو  

ارع شما تقابله في ال     هو...  إن حمل الصليب عملية يومية    .  ، ألن الصليب يعنى حبك وتضحيتك وبذلك      هركظ

ألهواء اارع وفي كل مكان، هو كل إصرار لصلب لم           شمن معاكسات هو كل صراع ضد الخطية في ال         

 .كل إصرار للتمسك بالحرية التي وهبت لنا بالمعمودية والشهوات هو

. كل يوم، كما حملت صليبك أنت...  صليبي أنا ...  ى قولك لي أن أحمل صليبي      معن اً عرفت جيد  إلهي

، صليبك هو   اً إذ هما واحد   - التي فشلت في مقاومتها    ىخطيت  وصليبك هو .  ةلخطي ضد ا   جهادي صليبي هو 

 .ألنك أنت رئيس اإليمان ومكمله... مكمل لصليبي

 المقدسة التي   ةشبخبل هذه ال  قك وأ اسجد ل ...  إني أعشق صليبك ألنه كمال صليبي     ...  يسوع حبيبي 

 .حملتها عنى

 الًما أراك ح  ألني للصليب ألنه كمال صليبي، وثانياً       الماإن أجمل منظر يشبع عيني هو أن أراك ح        

 .حلا أنك محب البشر الصاًماعند ذلك أتأكد تم... مل خطية العالماخطيتى ألنك حمل اهللا ح

 :ة لحمل النيروإنها دع

ألنه   نير)  30،  29:  11مت  "  (ألن نيرى هين وحملي ضيف    ...  ، تعلموا منى   عليكم ىا نير واحمل"

 .صليب

إن الثور الذي ال    .  خفيففنير المسيح     ماأ.  قيل ث ية، فالنير قر ليدير السا  ويوضع علي كتف الث     والنير

والعكس   ولكنه يرضى حمل النير     الثور  ثمنه رخيص في السوق ألن له منظر         يكون في رقبته آثار نير    

 .صحيح

 .إنه نير الوصية. أمرتنيكما   وأنا أريد أن أحمل النيرهوكتك وظقبلقد حملت النير علي ر: ربي

 ).6لو ( احبوا أعدائكم   

 ).10ر م (واتبعني اترك كل شيء  

أن يكون لي     حتى نفسه فال يقدر    وأخواتهده  وال وأ وامرأتهمه  أ وال يبغض أباه و    ي إل ي إن كـان أحـد يأت      

 ).14 ول( اًتلميذ

 ...هللاحبة العالم عداوة  م 

في المسيحية إنها صعبة من بعيد ولكن        سر   ربي يسرع، إن وصيتك صعبة إنها نير، إنها صليب هذا         

 . النيرمعيمل ا من بعيد سأجد يسوع هو حمل اهللا الحألني اً هيناًعندما أبدأ بإيمان وحب في تنفيذها أجدها نير

 .معيهذا معنى حملك الصليب : إلهييا 

 .معنى ذلك أن طريق التقابل معك هو حمل الصليب، حمل النير: عربي يسر
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 . والتقابل مع يسوع-ب الصليلحملالطريق العمل 

 .قيلة حتى إلى حمل الصليبثفذ وصية يسوع مهما كانت ن أن أ-1

 . هو حمل الصليبحريتي من أجل الحفاظ علي الخطية إن كل جهاد ضد -2

ألعرفه وشركة  "وفرح ورضى هو حمل للصليب        شكرألم ب    إن كل رضى وتسليم بمرض أو       -3

 ).علي الصليب( بموته اًمتشبه... مهآال

 .معك هذه طرق عملية للقاء

إنسان يدخل ليحمل   :  ينواأروع مقابلة مع يسوع وهي لقاء سمعان القير       هو   وهناك صنف رابع     -4

 كالهما تسببا   أخي؟تى وخطية   ما الفرق بين خطي   .  للصليبالً  ماصليب إنسان آخر ما أعذبه لقاء مع يسوع ح        

ني الذي تشرف   واين سمعان القير  ونسعيت لحمل أتعاب أخيك فإنك ستك       يا نفسي لو    إذاً.  لك في حمل الصليب   

ه في حمل الصليب ال يوجد إنسان في الوجود له القدرة علي حمل صليب يسرع               تببركة مقابلة يسوع ومشارك   

 .اً قيروانياًمعان سيجعلني بأن  يشرفنيالذي ولكن يسرع وحده هو

م وسأصوم من أجلهم كما أص    .   وأصلي عنهم كما أصلي ألجل خطيتى      أخوتيسأحمل خطايا   :  إلهي

 .بعادهم عنها بأن أحملها بنفسي عنهمأ وافتقادهمسأعمل بملي ... من أجل نفسي

 .اً قيروانياً أن أكون سمعانأهلني: يسوع حبيبي

 

 لوا الصليبمالقديسون ح

 .مة أبناء اهللاسان وعال اإلنابنمة إنه عال

 ...من الذات وصلبها وسيلة التحرر هو 

  مقاريوس وأرسانيوساسألوا

 ...هواتشوسيلة صلب ال  هو 

 .مينا العفيفة ومريم المصريةااسألوا بوت

 ...ة العالم والمالمحب إنه وسيلة للتحرر من  

 وباخوميوس يوس وناسألوا أنط

 ...م اآلخرينال إنه وسيلة المشاركة في آ 

 .اسألوا األنبا بيشوى واألنبا بمويه

 .نضالي إنه وسيلة الجهاد في الكرازة والتعب في رد ال 

 .مرقس ومار اسألوا الرسل القديسين وبولس

 .ظة علي اإليمانف إنه وسيلة الجهاد والمحا 

 .هداءش أثناسيوس وكيرلس والاسألوا
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 ... إنه وسيلة الحب للمسيح 

 .هداءش والالبراري النساك وسكان اسألوا

 اآلن كل قديس حمل صليبه وتبعك وال يوجد قديس واحد بال صليب وكما قال                 رإني أتصو :  إلهي

 ).نفس بال صليب كعروس بال عريس(كتاب يسوع المصلوب 

إن كل تذمر في حياتي اليومية      .   وأحمل صليبي كل يوم     ذاتي  أن أتبعك إن لم أنكر     يمكننيال  :  إلهي

 . نفسييعنى رضى للصليب وبعدى عن خالص

 .ليبك فأعنى ص صليبي الذي يكمل فيالًما القديسين حآبائيسأسير مع : ربي واآلن يا

  ؟كيف تحمل الصليب

 هذا األلم أو    لماذا يتذمرون قائلين    اًملين الصليب ودائم  امع يسوع ح    ضون السير ف كثيرون ير  -1

 . بالعالم دون صليبقتي وتعلهم تم ذاك؟ إنهم يريدون أن يكون

 .ة اهللائ لمشياضطراريع وع وكخضقمر واأ يعشقون الصليب ويعانقونه ك صنف ثان-2

 .ن الصليب ويعانقونه، هؤالء أحباء يسوعو صنف ثالث يعشق-3

هذا هو إحساس أحباء    .  بة فيه مح الحبيب في شدة األلم تطلب أن تشاركه األلم          أبنهام التي ترى    إن األ 

ع وإنهم يحبون يس  .  مهيشكرون يسوع ألنهم صاروا شركاء آال     إنهم  .  اًيروانيق  اًوا سمعان ونيسوع يحبون أن يك   

س التي يأتمنها   و إال للنف  الغاليإنهم يقولون إن يسوع ال يمكن أن يعطى صليبه          .  ألنه يتذكرهم ببركات الصليب   

 .عليه

ن لم ترسل لي يا     وإبله وأحمله بفرح    أق:   هو أجمل هدية منك لي     الغاليإن صليبك   :   يسوع إلهي

 ودراسة، ربما   هرربها صوم، ربها س   .  دريب علي احتمال  تسأبحث لي عن صليب داخلي، ربما         اًحبيبي صليب 

ا وب إن الذين تذمروا عل الصليب وجدف       واب يسوع المصل  توكما يقول ك  .  ولكن كل هذا بسرور   ...  خدمة

إن ).  اليمينكاللص  (م إلى الفردوس    أرتفع به  بفرح   قبلوهوالذين  ).  مالشكاللص ال ( بهم الصليب للهاوية     أنحدر

 ال تسمح لي أن أبعد      إلهيربي  .   من يسوع المصلوب   اقترابه كانت لحظات    اليمينأجمل فرصة في حياة اللص      

 . اللذيذالهين وال عن نيرك اًعن صليبك أبد

 .إلى أي حد وأي مدى سأحمل الصليب

مك العزيزة  أ،  هؤالء الذين أحبوك  .  ا إلى الجلجثة  و وصل اًولكن قليلين جد  .  كثيرون ساروا وراء يسوع   

 فغفرت لها خطاياها الكثيرة، ويوحنا الذي تعلم االتكاء علي صدرك            اًالحبيبة ومريم المجدلية التي أحبت كثر     

 .الحنون

 .هذه النفوس إلى الجلجثةصلت ة الجبارة التي واقإن الحب كان هو الط: ربي يسوع

  للسير تدفعنية  اق وط اًي حب تمأل قلب   معك إلى الجلجثة لكن أن      ول إني سأسير  قلست أ :  ربي يسوع 

 .معك إلى الجلجثة
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...  إلى الجهاد ضد الخطة حتى الموت      -معك إلى الذبح     الصليب يعنى أن أسير    الًماوالسير معك ح  

 .وارحمني أعنى إلهي. االستشهادإلى 

 :يسوع يقع تحت ثقل الصليب

ن بكلمة قدرته،   مل الكو ا ح قعيوء  كد أن ال شي   ؤرهيب يكشف عن ثقل خطية العالم وي         إنه منظر 

 . خطيتى وخطية اآلخرينآالوقعه علي األرض  يالشيء

 بقوة ذلك الذي حمل عنك،      قومي  الًطك وحا و سق اذكرييا نفسي كل مرة ترين هذا المنظر الرهيب         

 .الصليب  معك تحت نيرقعع وو أن يستذكريفي كل مرة تسقطين 

 .خطيةال من عبودية وحريتي قيامي= الصليب إن سقوط يسوع تحت نير

 .لخطيةم من االي القي  وأتلذذ بحمل صليبك الذي وهبأسمكمجد أ وإلهيأشكرك يا 

 :م ثقل صليبياأخاف الوقع تحت أقد

 الذي يفصل الثوب هركالخياط الما.  ألن اهللا ال يدعك تجربي فوق ما تحتملين      سيال تخافي يا نف   :  أوالً

 بل  اً صليب فسي الحبيب لن أختار لن    إلهيلذلك يا   .  إلهنا أيضاً يعطى التجربة بالمقاس    .   علي صاحبه  اًطومضب

 .اًلي صليب ك أن تختاريأطلب إل

تعمل   مورإن كل األ  "إن التجربة لها ضد واحد هو خالص نفوسنا وهذا معنى قول الرسول              :  ثانياً

 .خالص نفوسنا م، وهوهر الروحي وهو األيخلأي خير؟ ا"...  للخيراًمع

 -ة في آتون النار   فتيلقد وقع الثالث      .نا في حمل الصليب بجوارنا    أن ال ننسى أن يسوع مع     :  اًثالث

فالرب يسوع لم يأت إلى العالم      .  ولها إلى برودة  فح، ولكن كان معهم في وسط النار         الًوحمل النار كان ثقي   

حدنا، ولقد اجتزنا التجربة    :  ولكن البعض يعترض  .  عنا الصليب لكن ليشترك معنا في حمل الصليب        فع  لير

 .م لتعزية الناسرتمل الصليب بل نظا وأنا حيضتم النظر إلفيرد عليهم لقد كنت معكم ولكنكم رع وويس

 بل  اًمن أجل هذا لن أختار لي صليب        .مل خطية العالم كله   ا يا حمل اهللا يا ح     - لمحبتك إلهييا  اً  شكر

 . بل الذي سأضعه أنا علي كتفك-أتركك أنت تختار الصليب الذي ستحمله أنت

 . وأعنىارحمني - أشكركإلهي

 

 وسمروه علي الصليب

 ).17، 16: 22مز " (عظاميأحمى كل .  ورجلييديثقبوا " 

 :معنى المسمار: أوالً

 ربي ين يارت لقد أحدث المسمار في يديك ورجليك الطاه-أ

 دعني  - بطرس ودخل القبر   أنحني كما   انحنى  دعنيربي يسوع   .  بد من جسدك إلى األ    ى لن يمح  ارثأ

 ...اً رهيباً سأجد منظر-!!ا الجرح  داخل هذانحنى
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 أن تسمرك   ر أنه ليس هناك قوة في الوجود تقد        اًماسأجد خطاياي وشهوات قلبي، عندئذ سأتأكد تم      

 . علي الصليب إال خطاياي

رة كبيرة لقدم السيد المسيح      وسيدة محبة للمسيح زرتها في منزلها فوجدتها قد رسمت ص             أذكر

، عندما سألتها عن معنى هذه الصورة قالت لكي أرى بوضوح خطاياي             اًروواضح فيها المسمار والجرح كبي    

 .التي سببت هذه الجراح

مل في جروح   أإن الت :   وعندما دق المسمار في الرجل تفجرت ينابيع الدم الالزمة لغسل خطاياي           -ب

محبتك  هو عظم مراحمك و    الثانيمر  األول عظم خطاياي، واأل   :  مرين خطيرين أ  ألدارك  يدفعنيمير  االمس

  لنا وقد رفعه من    اًإذ محا الصك الذي علينا في الفرائض الذي كان ضد          ...  " وقوة الدم في الغفران    -للخطاة

 ).14: 2كو  " ( إياه بالصليب اًالوسط مسمر

 ):األجبية(ولية الهيطياشة األعمال   عقولنا منأنقذمير التي سمرت بها اوبالمس: ثانياً

. وليةي القوة لتسمير طياشة األعمال اله     أعطيتني به يعنى أنك     إن المسمار الذي سمرت   :  ربي يسوع 

يا نفسي إلى أين    ...  محةالي ج و طائشة مي  آمالي طائشة،   أحالمي طائشة،   أعمالي.   طائشة أفكاريأنت تعلم   

 !رة؟ئأنت سا

 .كي إلأخطئ ال كيخوفك في قلبي  سمر: إلهي

 .رشتصنعا ال  الكي  يديسمر

 .كان أنت لست فيه ال تذهبا إلى مكيرجلي  سمر

 . ال يفكر إال فيككيفكرى  سمر

 . ال تشتهي إال أنتكيي وتشه سمر

. السالح القوى لضبط أهوائك، فعندما تهيج عليك ضعفاتك       .  لقد أعطاك قوة مسمار الصليب    :  يا نفسي 

 يرإن عملية التسم  .  ملي المسمار الذي سر خطاياي علي الصليب      أوت.  ائق بسيطة ق تحت الصليب لمدة د    اركعي

  بالصالة ي قوية وال تهملي الطرق علي المسمار      ونتحتاج للطرق بالمطرقة بقوة علي المسمار لذلك يا نفسي ك         

 .مير الرب يسوع حتى تثبت أفكارك فيك وحتى تنضبط أهوائكامل في مسأوبالت

 يرما في محلها بالمس   هر كقطعة األثاث المفككة التي يثبتها النجار الما       -إن نفسي مفككة  :  ربي يسرع 

 . قوية وسليمة حتى تصير

إنها ...   مشتت، وحياتي مهلهلة   وفكري، إن نفسي مخلخلة،      هر أيها النجار الما   -ربي يسوع   يا

 ... بيبنئ قوية، كما صنعت في حياة القديسين التااًمحتاجة لمسمارك المقدس لتثبيتها وتخلق منها نفس

 :إلهيمن أجل ذلك يا 

 

 :ذاتي سمر -أ

وأنت يا  .   علي الصليب  اًماثبت تم   استمر في عمله حتى تأكد أن جسد الرب          الروماني  الجنديإن  

هذه الذات المتمردة هي العدو اللدود،      .  مت ذاتك لم تثبت علي الصليب     ا مخلخلة مضطربة ماد   ىنفسي ستظل 
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هي الذات التي جعلت آدم يحسب ذاته مثل اهللا حتى طرد من الجنة، الذات المتكبرة التي طردت نبوخذ نظر                    

 ...الذات المحبة للمديح، والمحبة للسيطرة المحبة للظهور والمحبة للمراكز.  إنسانيتهمن

... " مع المسيح سمرت   -مع المسيح صلبت  "ول  أق معك علي الصليب لكي      ذاتيسمر  :  ربي يسوع 

 ...محبة السيطرة بة الظهور، سمر محبة المديح، سمر مح سمر األنا سمركرامتيسمر 

 :إرادتي سمر -ب

أنك أسلمت ذاتك إلنسان الذي يقيدك بال        إن المسـمار في جسدك يعنى الالحركة، يعنى       : يسـوع  إلهـي   

ليس ألحد سلطان علي، إن لم      "... " بل إرادتك  إرادتي لتكن ال    األبأيها  "حركة علي الصليب، وقلبك يقول      

  ).11:19يو " (يكن قد أعطى من فوق

وأثق أن ليس ألحد      للخير اًتعمل مع  روم أن كل األ    في إرادتك وأؤمن   إرادتيأريد أن تذوب    : ربي يسوع   

. مكامأ محصاة   رأسيأعطني أن أؤمن بعمق أن شعور       . سـلطان علـي إن لـم يكن قد أعطى من فوق           

والتسليم " لتكن مشيئتك ... أبانا الذي في السموات   " كل يوم    وأقول إرادتيرادتك ال   إلأعطنـي أن أخضـع      

 له سلطان علي أكثر من      سيلض بدون تذمر، متأكدا أن المرض        المر -إلرادة اهللا يعنـى احـتمال األلـم       

 . ولكن روحي ستظل قوية وحية بالمسيح-ويديرجلي  تسمير

 : ورجلي يدير من تسميرث سلطان علي أككه، اعلم أنه ليس للأيها العالم ك  

 :لم ليمر العا س-جـ

مات العالم  أ.  لى صلب العالم    دقليب  فالص  .)14:  6ل  غ  ("عالم صلب العالم لي وأنا لل     قدال الذي به    "

  هذا العالم آت وليس    رئيس"نه  ع، إذ قلت    إلهي سمرته لي يا     قد، أنت   ثيرين الذي يسبي ك   شريروالعالم ال ...  لي

أسقطت ومت الحروب   أقا األخ ضد أخيه و    أثارت  التيلعالم  اة  محب  ".بت العالم غل  قدا أنا   وقث  "  "... شيء في  له

... يرة النساء سال ب وس، ال بالمال    طونيوى أن غرانه لم يستطع أن ي    لط بكل س  معالهذا ال ...  الخطيةياء في   ألقوا

  ضد وأنا أيضاً "  قائالًعليه؟    ردف"  يا أثناسيوس .  العلم كله ضدك  "له     قالوا ، عندما أثناسيوسلبه  غهذا العالم   

 ".لعالم ا

 .سؤوعن الرلقوها التيجان وأدوماديس عندما خلعا و مكسيوس كد الملوواللبه أغ الذيم العالهذا 

عندما صرت ال   قدمي على قمة هذا العالم      وضعت  "ل   قا  عندما غلبه أغسطينوس   الذي  المهذا الع 

 ". شيئاً وال أخاف ئاً شيتهيأش

ما غلبتنا نحن فهي إيماننا بالذي غلب العالم    أ)  33:  16يو    (ي أن يسوع قد غلب العالم ل      ثقي:  يا نفسي 

 .)4:5 يو 1(

الذي به قد صلب العالم لي وأنا       " أذوق طعم هذه اآلية      دعني العالم لي    يا من سمرت  :  ربي يسرع 

 ). 14: 6غل " (مللعال

 يا من فعلت في حياة القديسين عبر األجيال، سمر العالم اآلن في أعين شبابنا وبناتنا، سمر                   إلهي

 . الكنيسةأمام هراء تإغسمر كل ... ناأوالدم امأم بناتنا، سمر محبة المال وشهوات العالم امأموضات اللبس 



 21

 : سمر حياتي فيك-د

 الن في كل االتجاهات المضادة وليس هناك من وإن النفس البشرية سريعة الحركة سريعة الج

  إني غير هائم في اًدائم ربي يسوع إني أشكو. محبتك التي سمرت بها علي الصليب ميرايضبطها فيك إال مس

 . األولي لك فال أجدهامحبتيثم أبحث عن  - محبة العالمتسبينيثم  أحبك أحياً. حبك

 .لبيق في اًميرك أجد حبك مسمرا في مسأتأمل كل مرة -!لبيق في اًمتى يصبح حبك ثابت

 في قلبي لكي ال يحب إال الذي سمر         حبك  ي سمر لإ.   متى أحبك إلى المنتهي    - إلى المنتهي  أحببتني

 دون أن يسفك دمه كله      ح يسوع المسي  سيدي أحب   ننيأال أعتقد   (.  ألجله، ويحب كل الذين أحببتهم إلى المنتهي      

 ).ألجلي

 .أغناطيوس

 ال أرتفع   كي  سمرني فيك،   آمالي فيك،    نظري  فيك، سمر  إيمانيحبي فيك، سمر      سمر:  ربي يسوع 

 .تضاعك في قلبيإمن فرط الكبرياء، سمر وداعتك و

 ". ثبت حياتنا فيك كما يثبت السندان تحت المطرقة" يسوع إلهي

 )طيوس إلى بوليكاريوسمن أغنا(
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  بيسوعألتقيأين 
 

 - يسوع علي الصليبناكم.  حدد   أن المسمار قد   ن أين ألقى بيسوع؟ ألست تعلمي     تسألين  لماذا  نفسييا  

 !!الصليبأي إلى ... عو المكان المسمر عليه يستتحركي إلي ن هو أع للقاء يسووحيدوالطريق ال

 علي  )بكل قدرتك   -بقلبك  -بفكرك  -الكمبكل  (عه   م ترتفعي ديمومة معه، عليك أن      فيقى  بولكي ت 

 أنك لن تتشرفي    فثقي.  ملة الصليب اي البقاء ح  لدربي ع ت ت لم إن   سي نف لذلك يا .   معه ذاتك  يالصليب تسمر 

 . معهالدائمبالوجود 

 إلى شركة   يرفعك فيك و  هييشعل نار الحب اإلل     ضيق بشكر و  إن احتمالك أي ألم أو مرض أ      :  يا نفي 

 كان  ماع مه و لقائله بيس   عدم ، يعنى والضيقجارب وأللم   تن ال مبك  هرو يا نفسي أن     وتأكدي.   الصليب مجادأ

 .ل الصليب علن يصل إلى يسوع المسمر ميرا لم يذق طعم المسفالذي -ك الروحيةدتابمنهج ع

 يبد أي   لما تقدم الطبيب لعمل جراحة في ظفر إصبعه         مدن أنه ع  - لراهب معاصر  اختباراًأذكر  :  مثال

 وعندما األلم، بإحساس 

 في يد   اره وفكره إلى المس   بر أعلمه أنه وجدها فرصة نادرة لكي يرتفع بقل         سسأله الطبيب عن ال   

 عي عنه ودخان في شركة محبة اهللا         قد رفع   األلم إن   يحسذ به   إ...  مهال يسوع ويدخل في شركة آ     الرب

 . الصليب

 ةمبعد القيا راالمسم ثارآ

ا م تو هآرم،  سالرحوا ومألهم ال  ففميذ  ال الت ه رآ -خلصالم في جسد    ي األبد ل إ ى يمح  أثر لن  ميراللمس

 .اهللا حب اق األبدية بالعيان فندرك أعموسنراه فيمن، نراه اآلن فآ

يو "  (ا الرب و إذ رأ  التالميذح  ففرولما قال هذا أراهم يديه وجنبه          "ر مصدر فرح  مسامير ال أث  -1

20:20(. 

 .نادم والغفرالل زومة أبدية لن، وعاللناب الرى ة إلبمحعلي  شهـادة أبدية اميرأثر المس

 .عاصيهامع المجروح ألجل واجية يسر مصدر فرح للنفوس التائبة الاميرأثر المس

 .عوم الرب يسالريكة آشلمة تأالموس المجروحة والحزينة و مصدر فرح وعزاء للنفامير المسأثر

 . فيهااًعلي الصليب حب سمرر مصدر فرح للنفوس الهائمة في حب يسوع الذي اميأثر المس

 .هواتشمير الوتسس المجاهدة في صلب الذات ور مصدر فرح وقوة للنفاميأثر المس

 بطش شره   أمام أحداث هذا العالم،     أمامعندما تضعف نفوسنا    :  كالش لمرض   جعال  يرم أثر المسا  -2

وال ...  يدينا وابصر   هات إصبعك إلى ه   " لنا يسوع ويقول     هريظ  وى الخير قوعندما نشك في    ...  وانتشاره

 ).27: 2.يو" (اًمؤمن بل مؤمن تكن غير

شهادة علي قوة      يدك مكان المسمار   ضعيعندما تشكى يا نفسي في قدرة النصرة علي الخطية،           

 .مةاالقي
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 في  اًمخا يقف يسوع ش   -رشوعندما تشكى في قدرة الكنيسة علي رعاية أبنائها وحمايتهم ضد ال            

 .ةمنل مؤب نةمؤم ي غيرونال تكالوسط ويقول لك، هات إصبعك و

 

 م العذراء األبفي قل المسمار

 الجنديات  قإن كل طرقة من طر       !م ألم المسمار قدرك أيتها األ      اقمن ذ :  أيتها القديسة العذراء  

 . في قلبكتدوي علي المسمار كانت الروماني

لذي أنت صابر عليه    ك ا وت فتلتهب عند النظر إلى صلب     أحشائيما  أالعالم كله يفرح لقبوله الخالص      "  

 ).طع الساعة التاسعةق -األجبية " (إلهي وابنيمن أجل الكل يا 

 

 طعنوه

 ).14:19يو " (طعن جنبه بحربة وللوقت خرج دم وماء واحد من العسكر"

 ).15: 12زك " (فينظرون إلى الذي طعنوه " 

 ).7: رؤ ا" (وستنظره كل عين والذين طعنوه "


