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 سـالمناو هــو مجـروح ألجـل معاصـينا، مسحوق ألجل آثامنا،  تأديب "
 (5:53) إش "…عليه،و بحبره  شفينا



 من كلمـات قداسـة البــابا شــنودة الثــالـث

 تأمل فى: آالم المسـَـيح

 
من أنفع األشياء لنا فى حياتنا الروحية ، أن نتأمل فى األلم عموما، وفى آالم المسيح بوجه 

 خاص. 
 التأمل فى األلم، يرفع النفس إلى فوق.

مستوى المادة والعالم ، ويدخلها فيما هو أرقى من األرضيات ... ولذلك فإن يرفعها فوق 
اإلنسان فى حالة األلم ، تكون نفسه أقوى ، وروحياته أعمق. 

 وكثيراَ ما نرى اإلنسان فى ألمه متجرداً من حب العالم.

 لذلك سهل على المريض أن يقترب من هللا . 
الذى هو فى  ، ونفس الوضع بالنسبه إلى اإلنسان الحزين

ى توفى له أحد أحبائه... فى هذا ضيقه أو إشكال، أو الذ
الحزن،  تجد القلب بعيداً عن شهوات العالم ، بعيداً عن التعلق 

 بالمادة، وزاهداً فى شهوة الجسد. 
 وربما لفائدة األلم روحياً، سمح هللا به.

 سمح به ألنه نافع للروح، إذا سلك فيه اإلنسان بحكمه.
يزورون المقابر، يستفيدون من مجرد النظر إلى مكان الموت ، ومن تذكر الموت  والذين

 واأللم، وتذكر فقد األصحاب األحبأ.
مجرد ذكر الموت ينفع قلب الرجل الحكيم. فكم باألولى تكون قصة موت السيد المسيح، 

 وما سبقها من آالم. ولذلك فالمصلون يكونون فى اسبوع اآلالم أكثر روحانيه.   
 إن اآلالم هى العمق األول الذى نتأمل فيه فى حياة السيد المسيح .

 لها، إختارت الصليب  رمز األلم. ولما اختارت المسيحيه شعاراً 
هذا الذى كان فيه عمق اآلالم الجسدية بالنسبة للمسيح. والذى له التأثير فى النفوس أكثر 

موقف فى حياة المسيح، وكل  من أية صورة أخرى ألحداث رب المجد ... ال شك أن كل
 حدث، له تأثيره. ولكن صورة الصليب هى أكثر الكل تأثيراً...

 وقد ركز مالك القيامة على عبارة : يسوع المصلوب. 
فقال للمريمتين "إنكما تطلبان يسوع المصلوب. ليس هو 

( . فسماه 6،  5:28ههنا لكنه قام كما قال" )مت 

هذه الصفه مالزمه له . المصلوب حتى بعد قيامتة. وبقيت 
فيقول بولس الرسول "ألن فصحنا المسيح ذبح ألجلنا" 

( . وقال عنه القديس يوحنا فى رؤياه "خروف 7:5كو 1)
( . وقال إنه سمع المالئكة تقول 6:5قائم كأنه مذبوح")رؤ 

بصوت عظيم "مستحق هو الخروف المذبوح أن يأخذ 
 ا نرى أنه :( وهكذ12:5القدرة...والمجد والكرامة" )رؤ 

 حدث تركيز على آالم المسيح، حتى فى سفر الرؤيا.



ويبدو من هذا أن آالم السيد له المجد، هى موضع تأمل السمائيين أيضا، وليس سكان 
لم تكن قاصرة فقط على أحداث  -كما سجلها الكتاب -األرض وحدهم. وهذه اآلالم

 الصليب، إنما شملت أحداثا كثيرة فى حياته على األرض.
لم يكن ألمه مجرد أسبوع، وإنما كان طوال فترة خدمته وقبلها أيضا، ومنذ ميالده. بل أن 
الوحى األلهى قد لخص حياة الرب بالجسد ، فى تلك العبارة العميقة المركزة ، التى وصفه 

 (3:53"رجل أوجاع ومختبر الحزن" )إش فيها بأنه : 
 ذاق المسيح األلم، حتى من يوم مولده. 

ً له، فلم يعرف وقضى ال مسيح فترة صباه وشبابه مجهوال، فى بيت نجار فقير دعى أبا
 العالم عن هذه الفترة شيئاً.

 وعاش المسيح فقيراً، يتحمل الضيق ألجلنا.

لم يكن له بيت يسند فيه رأسه. ولم يكن له مال، حتى عندما طلبت منه الجزية 
 لم يكن له ما يعطيه.

 والعطش. الجوعجرب التعب، وجرب أيضاً 
 وفى خدمة المسيح، جابه ألماً آخر، هو ألم الرفض:

( "كان 11:1"إلى خاصته جاء، وخاصته لم تقبله" )يو 

ور أضاء فى الظلمة، والظلمة لم نوراً للعالم، وهذا الن
( إنه أمر مؤلم حقاً ، إن النور قد جاء إلى 5:1ركه" )يو تد

، ألن العالم ، ولكن أحب الناس الظلمة أكثر من النور
(. وتحققت فى الرب نبوءة 3:19أعمالهم كانت شريرة )يو

المزمور : رفضونى أنا الحبيب مثل الميت المرذول" )مز 
2:37. ) 

 عاش يعامل الناس بالحب، وال يجد حباً مقابل حبه.
 ذهب مرة إلى بلدته بيت لحم، فرفض أهلها أن يقبلوه.
ً كان يرى أبواب القلوب وذهب إلى أحد قرى السامرة، فأغلقت أبوابها فى و جهه.أحيانا

 (38:10)أع بل كان وسط الكل "يجول يصنع خيرا"مغلقة، فيقف ويقرع....
(  َمْن من 23:4"يكرز ببشارة الملكوت، ويشفى كل مرض وكل ضعف فى الشعب" )مت 

الناس لم يأخذ من محبة المسيح ومن تعبه؟! الكل أخذوا ... حتى الذين رفضوه ، حتى 
 ا فيما بعد اصلبه اصلبه ...الذين صاحو

 كان يوزع محبته على الكل ، فيالقى أنتقاداً من معلمى الشعب .
 ويحتمل الرب هؤالء المنتقدين ، ويعمل على اقناعهم ليكسبهم .

عجيب أن هذا القدوس ، قوبل من قادة الدين فى عصره بسلسلة من الشتائم 
 وأتهامات .واالتهامات. ما أكثر ما احتمل الرب من انتقادات 

ياللعجب ! يوصف الرب بأنه سامرى ، وبه شيطان ، وبرئيس الشياطين 
يخرج الشياطين . ويوصف بأنه خاطئ ، وبأنه ليس من هللا ، وبأن التلمذة له 

 عار ... وماذا أيضآ؟
 (16:9قالوا عنه أيضاً إنه كاسر للسبت )يو 

 



 (24:7وقالوا إنه "أكول وشريب خمر" )لو 
 (19:11للعشارين والخطاه" )مت  وقالوا إنه "محب

 (3:9وقالوا عنه ايضاً إنه "مجدف" و "يتكلم بتجاديف" ... ! )مت 
واتهموه أيضاً بتهم سياسية . فقالوا إنه ضد قيصر ، وأنه "يهيج الشعب" وأنه "يفسد 

 (2،  5:23األمة" )لو 
 هذا هو المسيح الذى "أٌحصى مع األثمه" ....

 (12:53 ومخزوالً من الناس" )إش والذى قابل الموت "محتقراً 
 هذا هو المسيح ، الذى أبغضه الكثيرين .

( . 33:14 ز)م وقيل عن المسيح إنه حزن واكتأب

وقد قال فى البستان "نفسى حزينة جداً حت الموت" 

( . ويكفى ما قيل فى أحزانه إن 38:26)مت 

( أى 4:53"أحزاننا حملها ، وأوجاعنا تحملها" )إش 

أن كل أحزان البشرية وأوجاعها قد وضعت على 

 كتفيه ، وصارت مشاعر فى قلبه ...

 سجل له الكتاب أنه بكى أكثر من مرة .
 ( .35:11عند قبر لعازر )يو بكى 

وبكى على أورشليم "نظر إلى المدينة وبكى عليها" 
( ، ذاكراً اآلالم التى ستتعرض لها هذه 41:19)لو 

 المدينة فيما بعد . 
 إن العالم لم يجمع دموع المسيح فى زق عنده .

فكما حمل خطاياهم ، هكذا حمل أحزانهم وأوجاعهم 
. 

"لكن أحزاننا حملها ، وأوجاعنا تحملها .. وهو مجروح ألجل  وفى ذلك يقول أشعياء النبى
 ( .5،  4:53معاصينا ، مسحوق ألجل آثامنا" )أش 

إذن حين نتأمل فى آالم المسيح ، إنما نتأمل معاصينا وآثامنا . ونتأمل أوجاعنا التى تحملها 
 ( .12:53، وبسببها "سكب للموت نفسه ، وأحصى مع أثمة" )أش 

 
 المسيح دليل على حبه للبشر .آالم السيد 

 حبه هو الذى صلبه . ولوال هذا الحب ما إستطاع بيالطس وال اليهود أن يصلبوه .
 لقد كان مسروراً بحمل خطايا الناس وآالمهم .

وفى ذلك يقول القديس بولس الرسول عن الرب فى آالمه وصلبه "من أجل السرور 
 (2:12زى" )عب الموضوع أمامه ، إحتمل الصلب مستهيناً بالخ

 المسيح كان قوياً وصامداً فى كل آالمه ...

 وهكذا حول صليب العار إلى صليب مجد ... وحول. األلم إلى بركة وإكليل .



 التوقـيـــــــــــت الخـــــدمــــــــــــــــــة اليـــــــــــــوم

 جـمـعــــــــــة

 ومــــام الصــــخت

 

 
 خدمة صباحية

 (1) القـنديـــلصــالة 
 رفـع بخـور بــاكـر

 (2) صــالة القـنديـــل
 تقــديــم الحمـــل

 إنجيـل القـداس والعظة
 انتهــاء الخدمــــة

 
 خدمة مسائية 

 تقــديــم الحمـــل
 إنجيـل القـداس والعظة

 انتهــاء الخدمــــة

 

 

 ص 7.00 - 6.00
 ص 9.00 – 8.00
 ص 10.15 – 9.00

 ص 10.45
 ص 11.30
 م 1.00

 

 

 م 3.30
 م 4.15
  م 6.00

 

 ســـــبت لعــــــازر

 
 صـالة بـاكــــر 
 تقديم الحـمـــــل 
 انتهـــاء الخدمــة 

 

 
 ص  8.00
 ص  8.45

 ص 11.00
 

 
ــــــية ــعشـ

 ـــد ـــــــأحــ

 الشـــعــانين

 
 

 رفـع بخـور عشـيـة 
 ـةـانتهـــاء الخدمـ

 
 

 م 6.30
 م 8.00

 
 
 
 

  



 الخدمـــة المســــائيــــــة ــــةــدمــــــة الصباحيـــــالخـ ومــالي

 التوقيـت الخـدمــة التوقـيـــــت الخدمـــــة 

 

د ــأح

 الشعانين

 

 
رفع  -القداس 

 بخـور باكــر
 دورة الشـعانين

 تقديـم الحمـل
 إنجيـل القداس
 انتهاء الخدمـة

 
 ص 7.30

 
 ص 8.00
 ص 9.30

 ص 10.15
 ظهرا 1.30

 
 

 ابتداءالخدمة
 العظـــة 

 انتهاء الخدمة

 
 

 م 5.30
 م 8.15
 م 9.00

 

 

 ينـاإلثن

 الثالثاء

 األربعاء

 

 
 الخـدمــة  
 الخـدمــة  
 الخـدمــة  
 

 
 ص 6.00-9.00

 ص6.00-10.00
 ص 6.00-9.00

 
 ابتداء الخدمة

 العظـــة
 انتهاء الخدمة

 
 م 6.00
 م 8.15
 م 9.00

 

س ـخمي

 ـدــالعه

 
رفع بخور 

 باكر 
اللقـــان )قـداس 

 المياه(
 تقديـم الحمـل 

إنجيل القداس 
 والعظــــة

 انتهـاء الخدمـة
 

 
 ص 7.00

 

 ص 10.15
 

 ص 11.45

 ص 12.15
 

 م  3.00

 
 
 

 ابتداء الخدمة
 العظـــة

 انتهاء الخدمة

 
 

 
 م 5.30
 م 8.15
 م 9.30

 

 

 
 

  



 التوقـيـــــــــت الخـــــدمــــــــــــــة اليــــــــــوم

 

 الجمعــــــــــة

 لعظيـمـــــــة ا

 

 

 
 ابتـــداء الخدمـــة

 صـالة السـاعة السادسة
 صـالة السـاعة التاسـعة

 صالة الساعة الحادية عشر
 العظــــــــــة

 صالة الساعة الثانية عشر
 إنتهـــاء الخدمـــة

 
 ص 7.30

 ص 10.30
 ظهرا 1.00
 ظهرا 2.30
 ظهرا 3.30
 م 4.00
 م 6.00

 

 ليلـــــــــــــة

 ســــــــــبت 

 النـــــــــــور

 
 التســــــبحـة

 ســـفر الرؤيــا
 تقديــم الحمـــل

 انتهـــاء الخدمـة

 
 منتصف الليل 12.00
 ص 4.00
 ص 6.00
 ص 8.00

 

 د ــة عيـــليل

 ــةـــــالقيام

 ــيــدــــالمج

 
 التســــــبحـة

 رفـع بخـور باكـر
 تقديــم الحمـــل
 طقـس القيـامــة

 اإلنجيـل والعظــة
 انتهــاء الخدمــة

 
 م 6.00
 م 7.30
 م 8.45
 م 9.15

 م 10.00
 م 12.30

 ص  8.00- 6.00 القــداس اإللـــهى   شـــــم النســـــيم

 
 ....ســالم  و ركــة  ـر وبـل خيـبك  ا ـ م جميعـام وأنتـل عـك

 http://www.abusefein.org.auملحوظة يمكن الرجوع لهذا البرنامج علي 

 2017ابريل                       الكنيسـة



 
 
 

 

 لماذا تطلبن الحي بين األموات . ليس هو ههنا "

 (6-5:24)لو "لكنه قام

 (10:3)فيليبى " ألعرفه وقوة قيامته وشركه آالمه متشبها بموته "


