
          Fr.Yacoub Hanna                 فى حمضر الرب

 يةالروح اتأصداء من خلوات اللقاء
 2004يناير                           قوت الحكماء 

 العيد: الثانيةالخلوة 

 . ودم احلمل باب اخلالص -1-
وردت  الذى ،هذا اليوم عن خروف الفصحوتأملنا خلوتنا    

 االثانى عشر. وعنه أيض   قصته فى سفر الخروج اإلصحاح

 قال الرسول بولس

ا "  َكَما َجِديد ا َعِجين ا تَُكونُوا لَِكيْ  اْلَعتِيقَةَ، اْلَخِميَرةَ  ِمْنُكمُ  نَقُّوا إِذ 

ا فِْصَحنَا ألَن   .فَِطير   أَْنتُمْ  ا .ألَْجلِنَا ُذبحَ  قَدْ  اْلَمِسيحَ  أَْيض   لِنَُعيِّْد، إِذ 

 بِفَِطيرِ  بَلْ  َواْلُخْبِث، الش رِّ  بَِخِميَرةِ  َولَ  َعتِيقَة ، بَِخِميَرة   لَْيسَ 

 (. 8و  7:  5 كو1) ".َواْلَحقِّ  اإِلْخالَصِ 

، وتسهيال ( 15 – 1:11ليتك تقرأ األن الشاهد من : ) خر 

 عليك، ها هو :

بُّ  َوَكل مَ  "  هَذا»: قَائاِل   ِمْصرَ  أَْرضِ  فِي َوهَاُرونَ  ُموَسى الر 

هُورِ  َرْأسَ  لَُكمْ  يَُكونُ  الش ْهرُ  لُ  لَُكمْ  هُوَ . الشُّ نَةِ  ُشهُورِ  أَو   .الس 

 الش ْهرِ  هَذا ِمنْ  اْلَعاِشرِ  فِي: قَائِلَْينِ  إِْسَرائِيلَ  َجَماَعةِ  ُكل   َكلَِّما

 .لِْلبَْيتِ  َشاة   اآلبَاِء، بُيُوتِ  بَِحَسبِ  َشاة   َواِحد   ُكلُّ  لَهُمْ  يَأُْخُذونَ 
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ا اْلبَْيتُ  َكانَ  َوإِنْ  ا يَُكونَ  أَنْ  َعنْ  َصِغير   هُوَ  يَأُْخذُ  لَِشاة ، ُكْفو 

 َعلَى َواِحد   ُكلُّ . النُّفُوسِ  َعَددِ  بَِحَسبِ  بَْيتِهِ  ِمنْ  اْلقَِريبُ  َوَجاُرهُ 

اةِ  تَْحِسبُونَ  أُْكلِهِ  َحَسبِ  ا َصِحيَحة   َشاة   لَُكمْ  تَُكونُ  .لِلش   اْبنَ  َذَكر 

 ِعْنَدُكمْ  َويَُكونُ  .اْلَمَواِعزِ  ِمنَ  أَوْ  اْلِخْرفَانِ  ِمنَ  تَأُْخُذونَهُ  َسنَة ،

ابِعَ  اْليَْومِ  إِلَى اْلِحْفظِ  تَْحتَ   يَْذبَُحهُ  ثُم  . الش ْهرِ  هَذا ِمنْ  َعَشرَ  الر 

 الد مِ  ِمنَ  َويَأُْخُذونَ  .اْلَعِشي ةِ  فِي إِْسَرائِيلَ  َجَماَعةِ  ُجْمهُورِ  ُكلُّ 

 ال تِي اْلبُيُوتِ  فِي اْلُعْليَا َواْلَعتَبَةِ  اْلقَائَِمتَْينِ  َعلَى َويَْجَعلُونَهُ 

. فَِطير   َمعَ  بِالن ارِ  ِوي  اَمشْ  الل ْيلَةَ  تِْلكَ  الل ْحمَ  َويَأُْكلُونَ  .فِيهَا يَأُْكلُونَهُ 

ة   أَْعَشاب   َعلَى ا أَوْ  نِيئ ا ِمْنهُ  تَأُْكلُوا لَ  .يَأُْكلُونَهُ  ُمر   طَبِيخ 

ا  .َوَجْوفِهِ  أََكاِرِعهِ  َمعَ  َرْأَسهُ . بِالن ارِ  َمْشِوي  ا بَلْ  بِاْلَماِء، َمْطبُوخ 

بَاحِ  إِلَى ِمْنهُ  تُْبقُوا َولَ  بَاِح، إِلَى ِمْنهُ  َواْلبَاقِي. الص   الص 

 َوأَْحِذيَتُُكمْ  َمْشُدوَدة ، أَْحقَاُؤُكمْ : تَأُْكلُونَهُ  َوهَكَذا .بِالن ارِ  تُْحِرقُونَهُ 

 فِْصح   هُوَ . بَِعَجلَة   َوتَأُْكلُونَهُ . أَْيِديُكمْ  فِي َوِعِصيُُّكمْ  أَْرُجلُِكْم، فِي

بِّ   ُكل   َوأَْضِربُ  الل ْيلَةَ، هِذهِ  ِمْصرَ  أَْرضِ  فِي أَْجتَازُ  فَإِنِّي .لِلر 

ا َوأَْصنَعُ . َواْلبَهَائِمِ  الن اسِ  ِمنَ  ِمْصرَ  أَْرضِ  فِي بِْكر    بُِكلِّ  أَْحَكام 

بُّ  أَنَا. اْلِمْصِريِّينَ  آلِهَةِ   َعلَى َعالََمة   الد مُ  لَُكمُ  َويَُكونُ  .الر 

 يَُكونُ  فاَلَ  َعْنُكْم، َوأَْعبُرُ  الد مَ  فَأََرى فِيهَا، أَْنتُمْ  ال تِي اْلبُيُوتِ 

 لَُكمْ  َويَُكونُ  .ِمْصرَ  أَْرضَ  أَْضِربُ  ِحينَ  لِْلهاَلَكِ  َضْربَة   َعلَْيُكمْ 

ا اْليَْومُ  هَذا ا فَتَُعيُِّدونَهُ  تَْذَكار  بِّ  ِعيد   تَُعيُِّدونَهُ  أَْجيَالُِكمْ  فِي. لِلر 
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ا تَأُْكلُونَ  أَي ام   َسْبَعةَ » أَبَِدي ة   فَِريَضة   لَ  اْليَْومَ . فَِطير   تَْعِزلُونَ  األَو 

ا أََكلَ  َمنْ  ُكل   فَإِن   بُيُوتُِكْم، ِمنْ  اْلَخِميرَ  لِ  اْليَْومِ  ِمنَ  َخِمير   األَو 

 ".إِْسَرائِيلَ  ِمنْ  الن ْفسُ  تِْلكَ  تُْقطَعُ  الس ابعِ  اْليَْومِ  إِلَى

 

 أحدثك عن الدم ..، بداية أخى المحبوب

 ،ضربات عشر أدب بها الرب المصريين وفرعون   

وأخرها كانت  ،أولها كانت تحويل مياه النهر إلى دم

بيوت وحماية  ،موت األبكار فى بيوت المصريين

 دم خروف الفصح.  ،العبرانيين بالدم

ترى الدم هنا يؤدب العصاة ويحمى األبرار الذين    

لذبيحة  االرب. ولما كان خروف الفصح رمز   ينتظرون

صار دم المسيح وسفكه ألجلنا سبب تأديب  ،الصليب

مقاومينا من الشياطين  .لهم الكل األشرار بل وعقاب  

إذ  ي ا.أبد خالص   سببَ  صار لناوالناس وفى نفس الوقت 

الفصح  حمل ،ونجانا من الموت لما مات هو عنا حمانا

 الحقيقى ربنا يسوع. 

 ،وأمجد أسمك القدوس إلهى أشكرك* 

 ى قلبك أن تريحنى وتفدينى. إذ وضعت ف
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 ،فالتى ونومى وانشغالى بواقعى المهزوموفى غ

 كنت تدبر كيف تخرجنى من مصر شهواتى ومذلتى 

 ر بها عنى ذراع فرعونبضربات تكس

 كسرتها عنى ،يد الشيطان التى طالتنى وأتعبتنى

 وبدمك الطاهر عبر عنى الهالك. 

 لك كل المجد. 

 

 ترجمة للكلمة العبريةكلمة فصح فى العربية  ،أخى

 . Passoverوتعنى عبور ) بصخة(  peh-sakhتنطق 

   To Separateوضمنيا تعنى بشكل أو بآخر انفصال 

 الرب يريد أن يعلمنا :  كأن

 معك يا ولدى ،لت معكم بدمىهكذا فع، أحبائى أبنائى+ 

 فصلت بين موت األشرار خارج الباب

 فأين أنت اآلن ؟ ، وحياة األبرار داخله

 حجزت بين عقاب فى الخارج ونجاة فى الداخل

 نصيبك أنت ؟  فما هو

وا سر  ا على من يُ بين غضب على من يرفضونى ورض  

 موقفك منى ؟ فما ، بطرقى
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 ،بين خوف وجزع وبكاء ويأس فى الخارج

 ،وتهليل ورجاء فى الداخل نماوسالم وأ

 فأخبرنى أرجوك أين موقعك ؟ 

 وبقى أن تعرف أن فى بيعتى ذبحت نفسى ووفرت لك

 دمال

 على مذبحى ،خروف الفصح الحقيقىدم 

 . أمك فى كل افخارستيا تقيمها عروستى كنيستى

هذا عن الدم الذى أمرهم الرب برشه  ،أخى المحبوب

يعلن  ،إنه المدخل للخالص، على القائمتين والعتبه العليا

يسوع المسيح حينما قال " أنا هو باب ربنا أن 

 اأنا هو الباب " كان يقصد أن يقدم نفسه باب  ..الخراف

ولكن  .لكى تطمئن أنت خلفه ،دم نفسه ،بالدم امخضب  

 اسمعه يعاتب : 

 أين اإليمان يا إبنى ؟ + 

 عنى أنا الباب ؟  ،بالك تعرض عن دمى ما

 . عن سالم وأمان خارج بيعتى وتبحث 

 ول خالص، الموت خارجها الموت يا حبيبى

 خارجها العقاب وعدم الرضا. 
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  ،أنا أمجد دمك ياربى* 

 وطالما رنمت ومألت فمى بالتسبيح لدمك. 

 وكم عظمته وأعظمه

 ليس كالما  يا إبنى ول بالهتاف بل باإليمان والحياة+ 

 ، منى ابل باألكل أيض   وبتكميل ارادتى.

 .جسدى مأكل )طعام( حق، ودمى شراب حق

يا أولدى لما أقدم أنا جسدى فى الداخل  اأحزن جد  

 وأراكم تتركونى داخال   ،لتأكلوه ودمى لتشربوه

 .وتكتفون بمجرد عالمة

أن ينجو من  عبرانيألى  اإنه لم يكن ممكن   وتنسوا

 ،الهالك

 ،دم مرشوش على الباب ؛اإل بالفعلين مع  

 يؤكل بالداخل. وخروف 

 مذبحى وتدبيرى !  ،وهذه هى بيعتى

 كنيستى التى تمجدنى بالحقيقة. 

 يا حلوة صيلة أ يا ،يا لمجدك ياكنيستى المحبوبة* * 

 مخضب بالدمالباب ال ،لى يسوع قدمتِ 

 ؛الخالص الذى يؤكل ،لى عريسك قدمت
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  ،هذا جسدى ،خذوا كلوا منه كلكم

 هذا دمى ،خذوا اشربوا

 ،دمه عوتنى ألكله وأشربود

 أتناول من المائدة التى رتبها تدبيره،

 وكأس خالصه العظيم، الذى يروى لألبد عطش حياتى 

 آلمه:  أمام عينى قلبى رسمتِ 

.. احتملت  ا" أنت ياسيدى حولت لى العقوبة خالص   

خديك أهملتهما  ،بذلت ظهرك للسياط ،ظلم األشرار

 ...ك عن خزى البصاقللطم. ألجلى ياسيدى لم ترد وجه

أتيت إلى الذبح مثل خروف حتى إلى الصليب أظهرت 

 .. " بقبركعظم أهتمامك بى . قتلت خطيتى 

  (القداس الغريغورى )                                        

 ،وهكذا عرفت الباب

 يا أمى كيالمجدِ 

 . لمجدى بكِ  يا بل

 


