
فصح المسيح

عبورنــــا
إلى اآلب



ْوٍت َعِظيم: »َلَعاَزر، َهُلمَّ َخاِرًجا!« َرَخ ِب�صَ َقاَل َي�ُصوُع هـَذا، و�صَ
ْنِديل. َقاَل  وَب الَوْجِه ِبَ ْجَلْيِ والَيَدْيِن ِبَلَفاِئف، وَمْع�صُ َفَخَرَج الـَمْيُت َم�ْصُدوَد الرِّ

َلُهم َي�ُصوع: »ُحلُّوُه، وَدُعوُه َيْذَهب!«. )يو11: 44-43(

كما يدعو الّراعي خرافه من احلظرية، دعا الرّب لعازر من القرب: »لعازر هلّم 
خارًجا«.

اخلراف كانت تذبح يف فناء الهيكل لتقّدم كذبيحة، ولكّن اأبانا ال�سماوّي ال ي�سّر 
بالّذبائح. لهذا اأر�سل ابنه ليحّررنا نحن خرافه، من خالل ذبيحته الوحيدة.

1. قيامة لعازر

كابيال راهبات يسوع الراعي الصالح، روما - إيطاليا





َقاَل َيُهوَذا الإِ�ْصَخْرُيوطّي، اأََحُد َتالِميِذ َي�ُصوع، الَّذي َكاَن ُمْزِمًعا اأَْن ُي�ْصِلَمُه:
ْع َثَمُنُه على الُفَقَراء؟«. يُب ِبَثالِث ِمَئِة ِديَنار، وُيَوزَّ »ِلَاَذا َلْ ُيَبْع هـَذا الطِّ

ْنُدوُق َمَعُه، وَكاَن  ُه َكاَن �َصاِرًقا، وال�صُّ َقاَل هـَذا، ل اْهِتَماًما ِمْنُه ِبالُفَقَراء، َبْل لأَنَّ
َيْخَتِل�ُس َما ُيْلَقى ِفيه. )يو 12: 6-4(

بعد قيامة لعازر اأُقيم ع�ساٌء لالحتفال باحلياة املُ�ستعادة. مرمي ومرتا عرّبتا 
امل�سلحة  بذهنّية  يهوذا،  بينما  يحتفل؛  كيف  يعرف  وحده  احلّب  الأّن   ، بحبٍّ

الذاتّية واحل�سابات، انزعج من هذا احلّب.

2. عشاء بيت عنيا

الكنيسة السفلى في مزار القّديس بيو من بيترلشينا، سان جوفاني روتوندو – إيطاليا





ِمُل  ِكًئا يف َبْيِت �ِصْمَعاَن الأَْبَر�س، َجاَءِت اْمَراأٌَة َتْ وِفيَما َكاَن َي�ُصوُع يف َبْيَت َعْنَيا، ُمتَّ
و�َصَكَبِت  الَقاُروَرَة  َفَك�َصَرِت  الثََّمن،  الَغاِل  اَرِديِن  النَّ َخاِل�سِ  ِمْن  ِطيٍب  َقاُروَرَة 

يَب َعَلى َراأْ�ِصِه. )مر 14: 3( الطِّ

فاحلّب  الثمن.  الغالية  الناردين  قارورة  لي�سوع:  لديها  ما  كّل  املراأة  قّدمت 
يعرّب دائًما اأف�سل من اّلذي ُيرى يف النظرة االأوىل. م�سحت املراأة ج�سد امل�سيح 
ج�سده  م�سحت  اإّنها  نف�سه  الرّب  يقول  وكما   ، وكنبيٍّ وككاهٍن،  كملٍك،   ، بحبٍّ

للدفن.

3. دهن يسوع بالطيب في بيت عنيا

كابيال بيت اللقاءات المسيحّية، كابياغو – إيطاليا





َجر،  اًنا ِمَن ال�صَّ اأَْغ�صَ اآَخُروَن  ريق، وَقَطَع  ِثَياَبُهم َعلى الطَّ َوَب�َصَط الـَجْمُع الَغِفرُي 
ِريق. وَفَر�ُصوا ِبَها الطَّ

َداُود!  لْبِن  »ُهو�َصْعنا  َقاِئلي:  َهاِتِفَي  وَوَراَءُه  َي�ُصوَع  اَم  ُقدَّ وَن  َي�ِصرْيُ الـُجُموُع  وَكاَن 
ّب! ُهو�َصْعنا يف الأََعال!«. )مت 21: 9-8( ُمَباَرٌك الآتي ِبا�ْصِم الرَّ

يف م�سهد الدخول اإىل اأور�سليم، كان هناك اأطفاٌل يهتفون للرّب. اإّنهم ميّثلون 
الب�سطاء وال�سغار، هم وحدهم القادرون اأن يفهموا كيف اأّن امل�سيح هو ملٌك 
جديد وخمتلف، ال ي�ستغّل اأتباعه، الأّنه اأتى بالوداعة والطيبة ليخّل�ص اأولئك 

اّلذين هو نف�سه قد خلقهم.

4. الدخول الى أورشليم 

كوليج ستيال ماريس ال غافيا، مدريد - إسبانيا





واإِىل اهلِل  َخَرَج  ِمَن اهلِل  ُه  واأَنَّ َيَدْيه،  ُكلَّ �َصيٍء يف  َجَعَل  اأَنَّ الآَب  َيْعَلُم  َي�ُصوُع  وَكاَن 
ي، �صِ َيْ

َزَر ِبِه. َقاَم َعِن الَع�َصاء، وَخلَع ِرَداَءُه، واأََخَذ ِمْنِدياًل واتَّ
ِبالـِمْنِديِل  ُفَها  وُيَن�صِّ التَّالِميذ،  اأَْقَداَم  َيْغ�ِصُل  وَبَداأَ  التَّطِهري،  اإَِناِء  َماًء يف  بَّ  ُثمَّ �صَ

ِزًرا ِبِه. )يو 13: 5-3( الَّذي َكاَن ُمتَّ

مهيًنا  عماًل  يعّد  العمل  هذا  كان  وقد  وتوا�سع،  بحبٍّ  االأرجل  امل�سيح  غ�َسَل 
وممنوًعا حّتى على اخلدم عند اليهود. من خالل هذا العمل اأظهر امل�سيح اأّنه 

. اأتى ليخّل�ص االإن�سان بكّلّيته؛ من الراأ�ص حتى القدمينْ
انزعج يهوذا، فخرج من احلّب باإرادته ومل يقبل اأّن اهلل هو حمّبة.

5. غسل األرجل 

مزار تاع بينو، غوتزو - مالطا





ْيُتون، وَتِبَعُه التَّالِميذ. َوَخَرَج َي�ُصوع، َوَذَهَب َكَعاَدِتِه اإىِل َجَبِل الزَّ
ِرَبة«. لُّوا ِلَئالَّ َتْدُخُلوا يف َتْ َل اإىِل الـَمَكاِن َقاَل َلُهم: »�صَ وَلَّا َو�صَ

لِّي  َل َعْنُهم َنْحَو َرْمَيِة َحَجر، وَجَثا َعَلى ُرْكَبَتْيه، َواأََخَذ ُي�صَ ُثمَّ اْنَف�صَ
ي هـِذِه الَكاأْ�س! ولـِكْن ل َتُكْن َم�ِصيَئِتي َبْل َم�ِصيَئُتَك!«.  َقاِئاًل: »اأََبِت، اإِْن �ِصْئَت، اأَْبِعْد َعنِّ

)لو 22: 42-39(

اأّن خال�ص الب�سرّية �سيتّم عندما �سي�سبح االإن�سان  يف ب�ستان الزيتون، نفهم 
اأو ما يريد، عندها  االإن�سان فقط ما يحلو له  ا من ذاته. حي لن يفعل  حرًّ
. �سّلم امل�سيح نف�سه يف ب�ستان الّزيتون  �سيتمّكن من ا�ستقبال م�سيئِة اآخٍر بحبٍّ
مل�سيئة االآب، واّلتي ب�سبب اخلطيئة، هي جمبولة باالأمل. ولكن يف �سرب هذا 

الكاأ�ص �سيتّم اخلال�ص.

6. في بستان الزيتون 

كنيسة سّيدة الطريق، كالتاجيروني - إيطاليا





بِّ اإِْذ َقاَل َلُه: »اأَْلَيْوم،  َر ُبْطُر�ُس َكالَم الرَّ َق اإِىَل ُبْطُر�س، َوَتَذكَّ بُّ َوَحدَّ فالَتَفَت الرَّ
ات!«. )لو 22: 61( يك، �َصُتْنِكُرين َثالَث َمرَّ يَح الدِّ َقْبَل اأَْن َي�صِ

ا بعد اأن اأنكر الرّب؛ لقد وعى اأّنه رغم قناعته باأّنه يحّب  بكى بطر�ص بكاًء مرًّ
الّرّب، فقد غلبه اهتمامه بذاته. اأّما �سورة الّديك فهي لتذّكرنا دائًما برحمة 

اهلل ولي�ص بخيانته، بالغفران املقبول من امل�سيح.

7. نكران بطرس  

مزار القّديس يوحّنا بولس الثاني، كراكوفيا - بولونيا





8. جلد المسيح   

مزار تاع بينو، غوتزو - مالطا

ِحيَنِئٍذ اأََخَذ ِبيالُط�ُس َي�ُصوع، َواأََمَر ِبَجْلِدِه.
ِمْن  ِرَداًء  ْلَب�ُصوُه  واأَ َي�ُصوع،  َراأْ�ِس  َعلى  ُعوُه  َوَو�صَ �َصْوك،  ِمْن  اإِكِلياًل  الـُجُنوُد  َفَر  و�صَ

اأُْرُجَوان.
َفُعوَنُه.  وَكاُنوا َيْدُنوَن ِمْنُه، وَيُقوُلون: »�َصالٌم َعَلْيك، َيا َمِلَك الَيُهود!«، وَي�صْ

)3-1 :19 (

اإليه  ينظرون  زوًرا. واجلنود  �ُسّلم  بريٌء متاًما وقد  اأّنه  امل�سيح مع  ُجلد  لقد 
اأي ال�ّسالم والّتوا�سع، هما  اإّن هاتي،  كيف يتحّمل كّل �سيٍء ب�سالٍم ووداعة. 
الّلتان جتّردان من كّل �سالح اأولئك اّلذين يعتمدون على ال�سالح. لقد ك�سف 
واإّنا يقّدم ذاته، مظهًرا بذلك وجهه  اأّن اهلل ال يدافع عن نف�سه  لنا  امل�سيح 

احلقيقّي.





9. الصلب    

كابيال مركز الروحانّية جيلترودي كومنسولي، رانيكا – إيطاليا

َلُبوه. َباًحا ِحَي �صَ اَعُة التَّا�ِصَعُة �صَ وَكاَنِت ال�صَّ
وَكاَن �َصَبُب الـُحْكِم َعَلْيِه َمْكُتوًبا: »َمِلُك الَيُهود«. )مر 15: 26-25(

وّحد  قد  ذاتها،  بحياته  وبت�سحيته  حياته  وهب  الأّنه  امل�سيح،  قتل  ميكن  ال 
االإن�سانّية. لهذا، فاإّن ذبيحته جتعله رئي�ص كهنٍة جديد. نراُه باحلقيقة، الب�ًسا 
ثياب الكهنوت، بينما مرمي االأّم اّلتي هي �سورة اخلليقة اجلديدة، الكني�سة، 

ت�ستقبل منه احلياة.





10.  اإلنزال عن الصليب     

مزار القّديس يوحّنا بولس الثاني، كراكوفيا - بولونيا

َقْد  ا  اأَْي�صً ُهَو  وَكاَن  ُيو�ُصف،  ا�ْصُمُه  اَمِة  الرَّ ِمَن  َغِنٌي  َرُجٌل  َجاَء  الـَم�َصاء،  َكاَن  وَلَّا 
َتَتْلَمَذ ِلَي�ُصوع.

َمَر ِبيالُط�ُس ِباأَْن ُيْعَطى َلُه. َفَذَهَب اإِىل ِبيالُط�س، وَطَلَب َج�َصَد َي�ُصوع. حيَنِئٍذ اأَ
ُه يف َكَفٍن َطاِهر، فاأََخَذ ُيو�ُصُف َج�َصَد َي�ُصوَع وَلفَّ

ْخر. ُثمَّ َدْحَرَج َحَجًرا َكِبرًيا  َعُه يف َقْبٍ َجِديٍد َكاَن َقْد َحَفَرُه ِلَنْف�ِصِه يف ال�صَّ وَو�صَ
ى. )مت 27: 60-57( َعلى َباِب الَقْب، وَم�صَ

ا. وعندما  عندما ا�ستقبلت مرمي اأّم رّبنا، االبن من االآب، كانت عذراء و�سارت اأمًّ
ليب، تظهر وكاأّنها  ا�ستقبلته من جديد، كج�سٍد قد �ُسّلم للب�سر، مائًتا على ال�سّ
ا، متاًما كما  ولدته مّرة جديدة باالآالم؛ ولكن يف هذا املوت هي قد ُولدت اأي�سً

يف اليوم اّلذي ُولدت فيه حّواء من جنب اآدم.





11.  النزول الى الجحيم      

كنيسة القديسين جوليو وجرمانو، سانت خوليا دي لوريا - إيطاليا

ونزل اىل اجلحيم، ويف اليوم الثالث قام من الوت
)قانون الر�صل(

مات امل�سيح وو�سع يف القرب، يف اجلحيم، يف ُملك املوت حيث ال ميكن الأّي حّي 
اأن يدخل. لقد ترك نف�سه يوؤكل من هذا املوت ليحّرر املوتى! لقد فتح القرب 
وذهب يبحث عن كّل املوتى حّتى وجد اآدم وحّواء اأجدادنا؛ لقد اأخذهما من 
املع�سم، من حيث يقا�ص نب�ص احلياة، وحملهما اإىل االآب، الأّن امل�سيح القائم 

عاد اىل االآب.





12. حامالت الطيب 

كابيال أّم المخّلص، القصر البابوي في الڤاتيكان، روما - إيطاليا

ْت َمْرَيُ اْلَْجَدِليَّة، وَمْرَيُ اأُمُّ َيْعُقوب، و�َصاُلوَمة، ُطُيوًبا  ْبت، ا�ْصَتَ ى ال�صَّ وَلَّا اْنَق�صَ
ْبَ َج�َصَد َي�ُصوع. ِلَياأِْتَي َوُيَطيِّ

ْم�س. )مر 16: 2-1( ا، اأََتْيَ اإىِل الَقْبِ َمَع ُطُلوِع ال�صَّ ويف َيْوِم الأََحِد َباِكًرا ِجدًّ

اإّن الّن�ساء الّلواتي تبعن امل�سيح خالل حياته وهّن ي�ساعدنه ويخدمنه من كّل 
ما اأوتي، هّن الّلواتي ذهنب مبكرات اإىل القرب، عندما كان بعد لياًل ليدهّن 

ج�سد امل�سيح بح�سب عادات اليهود. 
لكّن احلجر على باب القرب كان مدحرًجا لي�ص الأّن الّرّب عرب من هذا الباب، 

ولكن لرينا اأّن امل�سيح قد قام ولي�ص بعد هناك.





13.  الترائي للمجدلّية  

كنيسة سّيدة الطريق، كالتاجيروني - إيطاليا

َعْد َبْعُد اإِىل الآب، َبِل اْذَهِبي اإِىل اإِْخَوِتي  �ِصِكي ِبي لأَينِّ َلْ اأَ�صْ َقاَل َلَها َي�ُصوع: »ل ُتْ
اِعٌد اإىِل اأَِبي واأَِبيُكم، اإِلـِهي واإِلـِهُكم«. )يو20: 17( وُقوِل َلُهم: "اإِينِّ �صَ

ولكّنها  اجل�سدّي،  ب�سكله  ي�سوع،  اإىل  الّتعّرف  من  املجدلّية  مرمي  تتمّكن  مل 
اللقاء  يف  يحدث  االآخر  على  التعّرف  ا�سمها.  يلفظ  �سمعته  عندما  عرفته 
ال�ّسخ�سّي، من خالل دعوة وجواب مليئي باحلّب. لقد عاد ي�سوع من عامل 
اآخر، من ملكوت االآب: مل يعد ينتمي اإىل احلياة اّلتي ت�سيخ ومتوت بل اإىل 
احلياة االأبدّية. ياأتي اإىل هذا العامل بطريقة غري متوّقعة وم�سّككة، ووحدهم 
اأولئك اّلذين يحّبون ويوؤمنون به ميكنهم اأن يلتقوه ويتعّرفوا عليه يف عالقة 

�سخ�سّية باحلّب واالإميان.





صالة

اإّنه لواجب اأن ن�سّبحك يا خالق جميع االأ�سياء الأّنك باآالمك قد خّل�ستنا من 
املوت ووهبتنا عدم املوت.

اأخرجت خليقة جديدة: حّواء جديدة لالآدم  املفتوح باحلربة قد  من جنبك 
اأّيها  ا  حيًّ قمَت  وقد  احلياة،  معطي  نوٍم  عجيٍب،  نوٍم  يف  رقدت  لقد  الثاين. 

ابط الكّل. ال�سّ
ا�ستقبلُت  الأيّن  َرت  تدمَّ قّوتي قد  »اإّن  وي�سرخ:  يندب  اليوم، اجلحيم  يف هذا 
مائًتا م�سابًها لكّل املوتى، لكّنني مل اأمتّكن من اأن اأم�سكه. لقد عّراين من كّل 

اأولئك اّلذين كانوا حتت �سلطاين،
رهم كّلهم«. ُت املوتى، لكّنه حرَّ  لقروٍن قد حب�سنْ

املوت  ووطئ  االأموات  بي  من  قام  امل�سيح  رّب.  يا  ولقيامتك  ل�سليبك  اأملجد 
باملوت ووهب احلياة لّلذين يف القبور.



هذا االألبوم لّلتلوين هو تقدمة جماّنية من مركز األّيتي - روما واأبر�سّية بريوت املارونّية، كتقدمة للعائالت وخا�سًة 
لالأطفال اّلذين ال ميكنهم اأن يرتكوا بيوتهم ب�سبب انت�سار وباء كورونا.

هذا االألبوم مّعد فقط لال�ستعمال ال�ّسخ�سي وال يجوز اأبًدا بيعه اأو ا�ستعماله لغاياٍت جتاّرية.

اأبر�شّية بريوت املارونّية
The Maronite Diocese of Beirut


