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 . روعة التفاصيل -3-

أخى وصديقى، فى رواية سفر الخروج تفاصيل عديدة   

لألكل من خروف الفصح، دعنا نتأمل ونصلى فى 

 البعض منها:

 كانوا يأكلون الخروف كامالً رأسه مع أكارعه مع جوفه 

 ( 9::2) خر 

 + يا إبنى الحبيب

 اا قائم  ا كامال  مذبوح  أنت تأخذ مسيح  

 اللقمة التى تستقبلها فى فمك مهما كانت

 تأخذ رأسى: فهل لك افكارى وتعاليمى ؟ 

 تأكل اكارعى ) اقدامى (،

 فهل تتعلم من سيرتى وتتمسك بخطواتى فتقول مع داود  

 تمسكت خطواتى بأثاراك فما زلت قدماى " " 

 (  5::7) مز 
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 ها أنا قد تركت لك مثاال  ... فماذا فعلت ؟ 

 تأكل جوفى يا إبنى، 

 فهل لك محبتى ورحمتى وحنو إحشائى ؟ 

 * سامحنى سيدى

أخذتك مرات عديدة ولكن ليس لى فكرك وبعيد أنا عن 

 خطواتك

 ! ابل ربما أتنكر لها وأحسبها عار  

 لم أمتلك مشاعرك وحبك وعطفك.

 ياه على نفسى الشقية، ياه على ضاللى،

 وأعود وأشتكى عدم الثمر وفقدان العزاء. 

لقد حولت أعظم عطية إلى مجرد لقمة آخذها كعادٍة فلم 

 أتغير. 

 مازال فكرى أنا، وخطواتى أنا، ومشاعرى أنا ... 

 ال أنت. هى قائد حياتى

 . أرجوك علمنى، حتملنى، إسامحنى

 + ها أنا أفعل والفرصة أمامك. 
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 مشوياً بالنار ) ليس نيئاً وال مطبوخاً بالماء (

 ( 9::2) خر 

 + إحتملت عنك نار العدل اإللهى كاملة. 

 أصعدت ذاتى محرقة واشتعلت فّى النار طول النهار

  وعند المساء فوق الجلجثة اشتم منى أبى الصالح

 رائحة الرضا عنكم.  

 ،لم أقدم لك جسدى نيئ ا، فقدمت تمثيلية إسمها الصليب

 لم أحمل عنك نار الغضب! ال لم أفعل ذلك. ف

ا بالماء محتمال  عنك فقط جزء    لم أقدم لك جسدى مطبوخ 

 تاركا  لك الباقى لتحمله أنت.  ،من عقابك

 ما كنت تستطيع يا ولدى! 

 ال، حملت كل العقاب عنك، كل العقاب صدقنى. 

 عصيانك دفعتها أنا فى صليبى وموتى،ونتيجة 

 وهكذا نفعتك لخالصك.

 * أمجدك ربى على أعماق الحب هذه

 وأعتذر لك عن جهلى وعماى.  

 كيف عشت فى قصور الفهم هذا ؟ 

 أكلتك نيئ ا: فى معرفة سطحية بك،
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 فاضال .  ارأيتك مجرد مسيح  

ولم أدخل عمق خبرة الصليب حيث النار التى قدمتك 

 مشوي ا. 

 أكلتك مطبوخا  بالماء: فى عالقة عاطفية فقط،

 رأيتك مجرد صديق محب يشاركنى وجدانى المتعب

 ولم أرك تعلن ذلك الحب بموتك عنى أنا

 تعلنه فوق الجلجثة،

 حيث النار التى جعلت منك محرقة للرضا عنى. 

أخى المبارك، تأمالت عديدة تتوارد إلى الخاطر، ولكن  

فرصة  اطيل عليك، ولكى أترك لك أنت أيض  ال ألكى 

 التأمل، أكتب لك عنها فى اختصار : 

 " على أعشاب مرة تأكلونه "

انها مرارة الخطية التى صلبت مخلصك تناديك أن   

 .تتوب

 "سبعة أيام" مع فطير 

الحياة طول . استعداد الحياة الطاهرة الخالية من الشر 

 ترد؟ماذا سبالفضائل، سألك يسوع عن لو . األيام وكل
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" األحقاء المشدودة، واالحذية فى االقدام، العصى فى 

 األيدى "

 .تعلن االستعداد للتناول فى جدية المحارب المغامر

يعود إلى موطنه يدرك أنه فى غربة وسوف الذى 

السماوى، فليلة الفصح كانت ليلة الخروج، هل لك أن 

و اس الذى يحضره هدتكون فى استعداد من يكون الق

رض، بعده ينطلق للسماء؟ أى األآخر قداس له على 

 نفسية تكون لى وأى استعداد يتملكنى؟

 " تأكلونه بعجلة "

 . تعلن اللهفة والشوق إلى الذبيحة ال التوانى والتأجيل  

 

هكذا يا أخى قدمت لك الكنيسة خروف فصحها   

المبارك، وهكذا يكون العيد  كما أوصانا الرسول بولس 

 القديس. 

 ترى، ماذا سيكون أول قداس تحضره بعد اآلن ؟     

 أم ماذا ؟  اهل سيكون عيدً    

 اى يعينك الرب وإي  جابة ... أترك لك اإل   

 .أذكرنى


