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  تقدمي
  

 - القسم املسائي    - اإلكلرييكية القديس كريلس عمود الدين للكلية       أسرة إن  
كخالصة قد محلت على عاتقها مهمة طبع الكتب والدراسات اليت ينعم اهللا ا علينا              

  .دوام البحث والدراسة إىل لفكر أساتذة الكلية وصلوام وكثمرة للمحبة اليت تدفعهم
 الذي يتحدث عن القوانني اخلاصة      اإلكلريوسوقد بدأت األسرة بطبع كتاب        

  .عوين برسوم/ بالشمامسة ألستاذ القانون الكنسي بالكلية املستشار
احد بل مضت قدماً يف نشر      ومل تتوقف األسرة عند كتاب واحد أو كاتب و          

  .اإلجنيلفكر بقية األساتذة األجالء الذين تعبوا من أجل 
 بطريقـة   اإلهلـي فهي إذ الحظت ندرة الدراسات اليت تتناول شرح القداس            

النـور   إىل    أبائي تقليدي فأا قد حتمست ألن خترج       أساسأكادميية موضوعية وعلى    
 بباوي، مدرس علم أقـوال اآلبـاء        جورج حبيب / كتاب القداس الباسيلي للدكتور   

  .بالكلية
 يغوص بطريقة أكادميية يف أعماق الفكر الالهـويت آلبـاء           إذوهذا الكتاب     

الكنيسة الشرقية، فإنه يقف على كثري من الفروق الالهوتية بني الفكر الالهويت الشرقي    
لقائم علـى    ا - بكافة تطوراته    -والنسك، والفكر الالهويت الغريب      اإلميان   القائم على 

  .البحث العقلي ارد
وقد تضمن هذا الكتاب شروحات كثرية مجعت مـن خوالجيـات قبطيـة               

وعربية تزيد على ألف خوالجي يف املتحف القبطي، واملتحف الربيطـاين، واملكتبـة             
األهلية بباريس، ومكتبات جامعة أكسفورد، وكامربيـدج، والفاتيكـان، واألديـرة          

  .القبطية بوادي النطرون



 تقدم هذا الكتاب يف صورة متواضعة فإا تثق يف أن اهللا سيكمل             إذواألسرة    
 بأحدث أساليب الطباعة، لكي خترج      اإلكلرييكيةعملها من أجل طبع كافة الكتابات       

 يناسب حاجـة اتمـع الكنـسي        وباتساعدائماً يف صورة تليق مبا حتتويه من فكر،         
  .العريض

   آمني،،،األبد إىل وإلهلنا كل جمد وكرامة
 عمود الدين أسرة القديس كريلس          

 
 

    
  



  
  مقدمة عامة

  
كلمة قداس من الكلمات السريانية اليت دخلت اللغة العربية، وهـي تعـين               

وعندما نقول القداس الباسيلي فـنحن يف       . الصلوات اليت يتقدس ا الشعب والتقدمة     
 باسـيليوس، ذلـك ان      الواقع ال نقصد مطلقاً أن هذه الصلوات كتبـها القـديس          

 أن  إال،  اإلميـان القداسات، وان كانت حتمل عدة أمساء لقديسني عظام، من معلمي           
وإذا ألقينا نظرة علـى أمسـاء       . هذه الصلوات معروفة يف الكنيسة قبل أن يولد هؤالء        

 ذهـيب   - حتمل أمساء آباء القرن الرابع واخلامس مثل باسيليوس          أاالقداسات وجدنا   
وهذه الظاهرة هامة جداً، فهـذا      . اخل...  غريغوريوس الثيؤلوغوس  -  كريلس -الفم  

العصر بالذات هو عصر البدع واهلرطقات ال سيما تلك اهلرطقة املزعجـة املـسماة              
، باألرثوذكسية اشتهرواباألريوسية، ولذلك أقتضى األمر أن يراجع هؤالء اآلباء الذين          

فحملت هذه القداسات   . شهدوا لصحتها الصلوات اليت ورثتها الكنيسة اجلامعة، وأن ي      
أمساء هؤالء اآلباء دون أن يكون هلم فضل كتاباا وإمنا فضل التأكد من سـالمتها،               

األرثوذكسي القومي الذي أخذته الكنيسة من املـسيح ومـن    اإلميان ومن أا تعرب عن 
  .الرسل

 مرتبطة  هو شهادة التقليد، وهي شهادة    " القداس الباسيلي "وهكذا فإن االسم      
باملعلم العظيم، وال جمال للدراسات النقدية والتارخيية هنا ألن هذه الدراسات ال جتوز             
قبل تذوق معاين القداس نفسه ومجاله وفهم الترتيب والعقيدة وطريق احتادنا باهللا عـرب       
الصلوات فيه، والتعرف على ما ميتاز به القداس الباسيلي من سهولة ووضوح وبساطة             

وسوف نكشف يف دراستنا كيف يعكس القداس لغـة الكتـاب           . يل هلا عميقة ال مث  



وعنـدما  . املقدس، بعهديه مبا فيها من قوة ووضوح، وكيف يربط بني العقيدة واحلياة           
 وعمقه فسوف نتمكن حينئذ من االقتراب من الدراسات         اإلهلينتذوق مجال القداس    

  .التارخيية والالهوتية والنقدية
 بالطبعة اليت أشرف على     االستعانةتمكن القارئ من    وكل ما نرجوه هو أن ي       

إصدارها العامل اجلليل القمص عبد املسيح املسعودي وهي الطبعة اليت أعـاد طبعهـا              
وقيمة هذه الطبعة هي يف الشواهد العديـدة مـن الكتـاب        . القمص عطا اهللا احملرقي   

الكلمـات  وهي شواهد ذات قيمة تساعد الطالب على تتبع معـىن           . املقدس بعهديه 
 النص الكتـايب    استخداموكيفية دخول نص الكتاب املقدس يف الصالة، ولعل طريقة          

ويف مرحلة معينة من الصالة، توضح لنا عالقة هذا النص مبنـهج االحتـاد الـسري                
  .باملسيح، وهو ما حيرص القداس على تأكيده وإبرازه بشكل واضح

. واملسيح جسداً واحـداً    هي أن تصبح الكنيسة      اإلهليإن الغاية من القداس       
حيث ) ٩: ٦عربانيني  (ما وراء احلجاب     إىل   هذه الوحدة السرية، هي دخول الكنيسة     
جمداً وإكراماً إكراماً وجمداً للثالوث القدوس،      "دخل يسوع ولذلك عندما يبدأ الكاهن       

  .فهو يؤكد أننا يف السماء ويف حضرة الثالوث" اآلب واالبن والروح القدس
ذو أمهية بالغة من الناحية الروحية والعقائدية ألنه لوال وجودنـا           هذا اجلانب     

يف حضرة الثالوث ووجود الثالوث يف وسطنا ملا استطعنا أن نقوم بكل هذه الطقوس،              
وما استطعنا أن نقول هذه الكلمات اململوءة بكل جسارة وثقة، وهو ما نصل إليه يف               

لكي جنـسر أن    "ة القسمة هلذه اجلسارة     النهاية، عندما متهد الصالة املعروفة باسم صال      
قوا ليس   إىل   هنا تصل اجلسارة  " ندعوك بدالة يا اهللا ونقول يا أبانا الذي يف السموات         

ولقد وضـعنا هـذا املبـدأ       . يف نداء اآلب فقط، بل باالحتاد باالبن يف الروح القدس         
ـ  إىل   األساسي يف بداية هذه الدراسة لكي يدرك كل من يدرس القداس،           ن نـسري،   أي

  .وملاذا نتصرف ذا الشكل، وملاذا ننطق ذه الكلمات



 يف طنطا على    اإلكلرييكيةهذه الدراسة هي جمموعة حماضرات ألقيت بالكلية          
م، وحتمس لنشرها طلبة وطالبات الـسنة الثانيـة         ١٩٧٧طلبة وطالبات السنة الثانية     

و درست كل شيء، وإمنا     ولست أزعم أنين قد شرحت أ     .  بالقاهرة اإلكلرييكيةبالكلية  
  . كل دراسة، ليست سوى بداية، وعالمة جيب أن يتجاوزها الكاتب والقارئأنأقرر 

  دكتور 
  جورج حبيب بباوي 

  ١٩٨٠القاهرة  
 
 
 

 
 
 



 ١٠

  القسم األول
  

  الشرح الالهويت
  

  الفصل األول
  

  املسيح والكاهن يف الصلوات السرية
  

 يكون  أنت القدمية تطلب من الكاهن      املقدمة القصرية اليت نراها يف اخلوالجيا       
أن يكون اخلادم يف سالم مع اهللا       "وتقول عن هذا النقاء الداخلي      " نقياً داخالً وخارجاً  "

هذا هو النقاء الذي تطلبه الكنيسة      " والناس بال خصام أو عقل مشوش أو قلب منقسم        
وهبـه  ، لكي يسري يف باقي أعضاء اجلسد؛ إنه السالم الـذي            )األسقف(من الرأس   

  .املسيح للذين خيدمونه
القدوس املستريح  . أيها الرب العارف قلب كل أحد     "تقول صالة االستعداد      

، هكذا تبدأ اخلدمة، وبشكل خاص، تؤكد لنا من هو الكاهن، وما هـو              "يف قديسيه 
أنت يا سـيدي    "دوره يف اخلدمة، وما هو سلطانه ؛ استمع إليه وهو يقول بعد ذلك              

وهكذا "  وال مستعد وال مستوجب هلذه اخلدمة املقدسة اليت لك         تعلم أين غري مستحق   
 هي خدمة املسيح،    وإمنا هذه اخلدمة، ليست له      إناملختار من اهللا،     اإلنسان   يتكلم هذا 

لكي أبتدئ وأهيئ وأكمل    .. اخلدمة املقدسة اليت لك   "وقد وردت كلمة اخلدمة مرتني      



 ١١

هي اليت يطلب الكاهن كماهلـا   وخدمة املسيح هذه    .." خدمتك املقدسة كما يرضيك   
األسقف ( نركز نظرنا على احتياج الكاهن       ولكن علينا أالَّ  .." أرسل يل قوة من العالء    "

 كثرياً،  إليهاكلمة متكررة ومعروفة يف القداسات، ال ننتبه         إىل   ، بقدر ما ننتبه   )أو القس 
 يا سيدنا   علنااج" الحظ أنه بعد صالة االستعداد يطلب الكاهن         -" أُكَمل"وهي كلمة   

فالذي أسس اخلدمـة هـو      ". مستوجبني بقوة روحك القدوس أن نكمل هذه اخلدمة       
  .املسيح، وكذلك فإن تقدمي القرابني والصالة، هو إكمال لعمل املسيح

وقد تطرح علينا هذه الصالة موضوعاً من أهم املوضـوعات يف الالهـوت             
 وضوح يظهر الكـاهن أنـه       األرثوذكسي أال وهو عالقة املسيح بالكاهن، وهنا بكل       

 إىل  يكمل عمل املسيح، وإكمال عمل املسيح، ال يعين أن عمل املسيح ناقص حيتـاج             
الكاهن لكي يكمله، وإمنا إكمال عمل املسيح يعين بشكل خاص حتقيق ما سبق فوعد              

 إىل  من أكثر الكلمات اسـتخداماً يف الرسـالة       "  يكمل -كمال  "وكلمة  . به املسيح 
وواضح من سياق الكالم ان الفـداء       " لَ باألمل مكُ" وصف املسيح بأنه     انيني، فقد العرب

  ).٩: ٥عب راجع (كمل باألمل أي أنه حتقق ومل يكن ممكناً أن يتحقق بغري األمل 
من هذا ندرك أن الكاهن ال يكمل عمالً ناقصاً تركه املسيح، بل حيقق مـا                 

 عندما يطلب الكـاهن مـن       هنا تظهر هذه العالقة بشكل بارز     . وضعه املسيح نفسه  
  ".معنا) اخلدمة(اشترك يف العمل . نعم يا سيدنا كن معنا"املسيح 

ومن نص الصالة نرى أن البداية ختص الكاهن، فهي بصيغة املفرد ولكنـها               
 يشترك يف اخلدمة، فـال قـداس        صيغة اجلمع، ألن الشعب واقف     إىل   تنتقل بعد ذلك  

 خاصة بالكاهن وحـده،     -السرية منها    حىت   -بدون الشعب وليست هذه الصلوات      
والذين يعرفون القوانني الكنسية، يدركون أن عدم       .  أي الكنيسة  ،بل هي صالة الكل   

        وجود علمانيني أثناء تقدمي احلمل يعين أن ال يفالشماس ال حيسب   . م احلمل مطلقاً  قد
ات  بشهادة صـلو   - حىت وإن كان يف رتبة القارئ        -من الشعب فهو من اإلكلريوس      



 ١٢

 الشمامسة  - القسوس   - القمامصة   - األساقفة   -راجع أوشية اآلباء    . (القداس نفسه 
:  الروح القدس حيث تظهر رتب الكنيـسة استدعاء مث راجع أيضاً أوشية اآلباء بعد  -

). بوذياكونيني والطغمات السبعة لكنيـسة اهللا     يالقمامصة والقسوس والشمامسة واأل   
ولـذلك فـإن    . الشمامسة صالة خاصة بكل رتبة    ومن صالة التجنيز يظهر أن لرتب       

الكاهن :  للخدمة وهي الثالثة   األساسية عناصر اجلماعة    اكتمالوجود الشماس ال يعين     
" جسم الشهادة  "السكندري والعلماين، فهم كما يقول القديس كريلس        - الشماس   -

تثنيـة  (" على فم شاهدين أو ثالثة تقوم كل كلمـة        "طبقاً ملا جاء يف الكتاب املقدس       
وكما نعرف أيضاً ان جسم الشهادة هذا هو الذي نال الوعد اخلاص مـن              ). ٦: ١٧

). ٢٠: ١٨مىت  " ( اجتمع اثنان أو ثالثة فهناك أكون يف وسطهم        إذا"املسيح باحلضور   
وعندما يتلو الكاهن صالة االستعداد فهو يؤكـد حـضور الـشعب واشـتراكه يف               

ما آباء القرن الرابع واخلـامس، وبـشكل   ونعرف من كتابات اآلباء ال سي . الصلوات
 أن الشعب يردد كل صلوات القداس يف        -بيفانيوس وباسيليوس   أخاص، ذهيب الفم و   

وهلذا السبب ال جند صالة واحدة بصيغة املفرد إال تلك اليت يعترف فيها الكاهن              . قلبه
أما كل الصلوات األخـرى     . فهو يعترف عن نفسه، وليس عن الشعب      . يءبأنه خاط 

  .هي بصيغة اجلمع ألا صالة الكنيسة اليت بقلب واحد تطلب وتسعى لالحتاد باملسيحف
إنـه عمـل املـسيح      : وهكذا منذ البداية نلمح بشكل واضح ما هو القداس          

. وخدمته، وهو وجود الشعب واالكلريوس يف الكنيسة من أجل رحلة االحتاد باملسيح           
جهاالت "ه، أما عن الشعب فيقول      ولكن البداية اعتراف، حيث يذكر الكاهن خطايا      

والفرق بني اخلطية واجلهل واضح جداً، ألن الكاهن الذي يعـرف الـشريعة          " شعبك
 وإدراك مٍيخطئ فهو يخطئ عن معرفة وعن فه      والذي تطلب من فمه الشريعة، عندما       

  .ب بالشريعة فهو يخطئ عن جهلة ما يفعله، أما الشعب الذي يؤدحلقيق
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الشك يف   إىل   ؤكد فداحة خطية الكاهن، ولكن ال يدفع الشعب       القداس هنا ي    
وكما سنرى يف كل مراحل القداس ال سيما عندما         . الكاهن، بل العكس هو الصحيح    

 أي اجلسد والدم، يصرخ الكاهن معترفاً خبطاياه سائالً الصفح          اإلهليةنقترب من النار    
رب   أذكـر يـا    -مة  راجع الصلوات السرية بعد القس    (عن آثام وجهاالت الشعب     

وأغفر يل خطاياي الكثرية، من أجل خطاياي خاصة وجناسات قليب ال متنع            ... ضعفي
وهنا بشكل خاص ندرك أن الكاهن يف حضرة املسيح         ) شعبك نعمة روحك القدوس   

  .بال سلطان خاص به، وإمنا هو خادم أسرار املسيح
أن نـدرس الـصالة      أردنا أن نكمل فهمنا لعالقة املسيح بالكاهن علينا          وإذا  

ومرة أخرى  . السرية، بعد وضع اخلبز واخلمر على املذبح واليت تسمى بأوشية التقدمة          
هذا " هو اخلبز احلي الذي نزل من السماء      "تعلن الصالة بشكل ظاهر جداً أن املسيح        

سـبقت أن   "، ولكننا نقول عنه،     إلينالقد جاء املسيح    .. هو سبب وجودنا يف اهليكل    
م نفسه، ولـذلك حنـن ال       ، لقد جاء وقد   " بال عيب عن حياة العامل     جتعل ذاتك محالً  

 نضع التقدمة لكي يكون لنا اشتراك حقيقي فيما فعله املسيح،           وإمنانقدمه من جديد،    
وعلينا أن نالحظ ليس صيغة اجلمع فقط، يف هذه الصالة، وهي هامة، ولكن ذلـك               

على هذه املائـدة    "بز واخلمر   النص اجلميل الذي يؤكد أن الكل اجتمع لكي يضع اخل         
 مائدة املسيح، وليست مائدة أي شخص آخر، والكهنوت هو          إا ،"الكهنوتية اليت لك  

  أذكر "ر القداس الكريلسي عن هذه احلقيقة يف أوشية الكهنوت          كهنوت املسيح، ويعب
ال يوجد لدينا كهنة مثل كهنة العهد القدمي        ". رب هذا الكهنوت املقدس الذي لك      يا
 لدينا كاهن واحد يسوع املسيح الـذي        وإمنا يوجد لدينا وسطاء بني اهللا والناس        وال

 اإلهلـي من خيتـارهم هـو لكـي يكملـوا عملـه       إىل يعطي كهنوته الواحد بعينه 
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باركهما، قدسهما،  "ولذلك يتضرع الكاهن منذ البداية يف أوشية التقدمة         .)١(الكهنويت
. املسيح، لكن الذي يرشم هو الكـاهن      فالذي يطهر، ويقدس، ويبارك، هو      " طهرمها

الكاهن يكمل عمل املسيح، كما يظهر جبالء أننا ال نذبح املسيح يف القـداس، بـل                
  .س ما يوضع على املائدة الكهنوتية اليت لهالذي يقداملسيح هو الذي يعطي، هو 

الكاهن يقف مثل الشعب متاماً يف حضرة اهللا، ولذلك عندما تبـدأ صـالة                
، "كل الـشعب وضـعفي  .. عبيدك خدام هذا اليوم القمامصة   " يقول الكاهن    التحليل

فذلك الواقف يف حضرة اهللا، مثل كل اخلطاة، يطلب التحليل لنفسه، يعود ويقول بعد              
يتحدث الكاهن مع اهللا    .. فهل يوجد تناقض؟ بكل تأكيد ال     " ومن فم حقاريت  "ذلك  

 وإخـويت ر عن عبيدك آبائي     نسأل ونطلب من صالحك يا حمب البش       "إنسانمثل أي   
ولكن ألنه يكمل عمـل     "  علينا بغفران خطايانا   انعم"ومثل أي خاطئ يقول     " وضعفي

.. أنت اآلن يـا سـيدي     "املسيح أو املسيح هو الذي يكمل عمله من خالل الكاهن           
أو " أنعمت على الذين يعملون يف الكهنوت كل زمان يف كنيستك املقدسة أن يغفروا            

 وحقاريت حماللني من فمـي      وإخويتليكن يا سيدنا عبيدك آبائي      ف"بشكل آخر واضح    
يطلب احلل لنفسه كواحد من شعب الكنيسة، ولكنه ال يقف عند           ". بروحك القدوس 

مستوى أي واحد من شعب الكنيسة، ألنه حيمل كهنوت املسيح، ولذلك فمن فمـه              
الثـالوث،  :  الكامل ويف حتليل اخلدام نرى الكنيسة اجلامعة بشكلها      . ينال الكل املغفرة  

 األمساء إنولعلنا نالحظ هنا بشكل خاص      . فالرسل االثىن عشر، مث املعلمني من اآلباء      
 هي أمساء شـهود     األمساء ألن هذه    ؛اليت وردت يف صالة حتليل اخلدام اختريت بعناية       

  هؤالء تذكرهم الكنيسة يف صالة حتليل اخلدام لتؤكد سالمة وصدق          - األرثوذكسية
 نالحظ أن اسـم البطريـرك وأسـقف         أنوعلينا  . ن اجتمعوا يف الكنيسة   الذيإميان  

                                                           
رك يف بنوة املسيح لآلب، فنحن نشت.  إنكار الكهنوت يف الكنيسة هو بالضرورة، انكار لكهنوت املسيح نفسه)١(

ويف حياته وموته وقيامته، وتشترك فئة خاصة بكهنوته، متاماً، كما اشتركت فئة خاصة يف الرسولية واالستشهاد 
 .ومواهب التعليم
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والـشركة   اإلميان   هذا يؤكد وحدة  . يبارشية مث القس هو خامتة أمساء حتليل اخلدام       اإل
الواحدة اليت تربط الثالوث القدوس باآلباء، مث بالبطريرك واألسـقف، مث القـس مث              

وعندما يصلي الكاهن حتليـل     . عةهذه هي الصورة الواضحة للكنيسة اجلام     . بالشعب
 ولـذلك عنـدما     ،الكنيسة اجلامعـة  / اخلدام فهو يتحدث كعضو يف اجلسد الواحد        

 أما عندما يتحدث عن الـشعب       .املسيح، يطلب التحليل لنفسه   / يتحدث مع الرأس    
عبيدك . "فهو يطلب هلم التحليل كإنسان، يطلب املغفرة، وككاهن يطلب ألجل غريه          

  ".ومن فم حقاريت"ولكنه بعد ذلك يقول .." ب وضعفيوكل الشع.. خدام
الطقـس  (وختتلف الكنيسة األرثوذكسية الشرقية عن الكنيسة الكاثوليكيـة           
يف نقطة جوهرية، وهي أن صيغة التحليل يف كل الكنـائس األرثوذكـسية             ) الالتيين

  بعـد  اآلبحتليل  " (اللهم حاللنا وحالل شعبك   "توضع يف شكل صالة وطلب من اهللا        
مبوجـب  "وهي بذلك عكس صالة التحليل الالتينية القدمية اليت تقول   ). صالة القسمة 

السلطان املعطى يل من الكنيسة أنا أحلك من خطاياك باسم اآلب واالبـن والـروح               
 هي استعالن كهنوت املسيح وعمله يف الكاهن، وليس         األرثوذكسيةإن روح   " القدس

 الكبري الـذي يـستخدم يف سـر التوبـة           ويف صيغة التحليل  . تأكيد سلطة الكنيسة  
أيها السيد الرب يسوع    "واالعتراف يوجه الكاهن كالمه للمسيح احلاضر يف هذا السر          

الذي قطع كل رباطات خطايانا من قبل آالمـه املخلـصة           .. املسيح ابن اهللا الوحيد   
الـروح  احمليية، الذي نفخ يف وجه تالميذه القديسني، ورسله األطهار، وقال هلم اقبلوا             

 - )١(" القدس من غفرمت خطاياهم غفرت هلم ومن أمسكتموها علـيهم أمـسكت           
وهو ركيزة عهد املغفرة، مث آالم املسيح اليت        " ابن اهللا الوحيد  "االعتراف بألوهية املسيح    

                                                           
 قبل األرثوذكسية السلطان الكهنويت تعبري غري معروف يف اخلوالجيات الشرقية وال وجود له يف كتب الالهوت )١(

 األطهارمن قبل رسلك "ويوجد فرق ضخم بني عبارة السلطان الكهنويت وتعبري اخلوالجي . عشرالقرن الرابع 
حيث يظهر هنا ان النعمة هي قاعدة عمل الكهنوت وليس السلطان، " أنعمت على الذين يعملون يف الكهنوت

 .بعكس الكنيسة الالتينية، اليت تؤكد السلطان بشكل بارز، دون أن تنكر النعمة
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وهكذا نـرى أن    . أحيتنا، وعمل الروح القدس فهو القوة، الذي يفك كل الرباطات         
ولذلك فـإن  . أقامهمنيسة ومن خالل الكهنة الذين      املسيح يعمل كرئيس كهنة يف الك     

 بعمل الرب نفسه    وإمناهو نعمة الرب اليت تعمل ليس باستقالل عن الرب          " السلطان"
فإن هذه  ) ١٩: ١٦مىت  " (أعطيك مفاتيح امللكوت  "ولذلك عندما قال الرب لبطرس      

ا امللكـوت   املفاتيح كما شرحها اآلباء ليست سلطة تعطى لتمكن البشر من أن يفتحو           
 إىل  بالشكل الذي يروق هلم وإمنا هي مفاتيح امللكوت حيث اهللا ملك ال ينقل سلطانه             

الناس ليكون سلطة مستقلة عن اهللا، إمنا تظل هذه املفاتيح يف الكنيسة الواحدة اليت ال               
  . وأعضائها، أي املسيح وشعبهرأسهافصل بني 

  أثناء القراءات يف الكتاب املقدسالصلوات السرية 
عندما تقرأ الكنيسة الكتاب املقدس فهي تستقبل القراءة بالصالة، وليـست             

هذه الصلوات جمرد قطع للتسلية، إمنا هي بكل يقني اخلشوع احلقيقي ملواجهة كلمـة              
أنعم علينا وعلى شعبك كله بعقل غري مـشتغل         "الكنيسة وهي تصلي     إىل   استمع. اهللا

، "اليمك املقدسة اليت قرئـت علينـا اآلن  هي منفعة تع  وفهم نقي لكي نعلم ونفهم ما     
فهي تطلب العقل غري املشتغل والفهم النقي لكي تسمع تعاليم املسيح الـيت يقرأهـا               

وهنا ندرك حقيقة وحدة الكنيسة اجلامعة، فبولس مل ميت، إمنا ال           . القديس بولس علينا  
  .اإلدراكيزال يف وسطنا، وهذا هو سر وحدة الكنيسة العظيم الذي يفوق 

بولس ال يزال حياً يف جسد املسيح، يقرأ علينا تعاليم املسيح، ولذلك ال ميكن                
 وجود الرسل يف الكنيسة، ويسمع صوم وهم يعلمـون          - روحياً   -ملن يشعر ويرى    

  .يف الكتب املقدسة، أن ينفصل أو يثور أو يهدد وحدة الكنيسة
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 بك أنت يا رئيس     وكما تشبه "من جانب آخر نلمح اخلالفة الرسولية للشعب          
 واإلميـان  نكون متشبهني بـه يف العمـل         أناحلياة هكذا حنن أيضاً أجعلنا مستحقني       

  ".ممجدين امسك القدوس مفتخرين بصليبك كل حني
البعض . واإلميان الكنيسة هي شعب اهللا والكل فيها خلفاء الرسل يف احملبة            إن  

ء أو مجال عـدم الفـساد يف        يدعوه راعي الرعاة لينال مرياث بولس أو أكليل الشهدا        
 أيهـا "والصالة السرية اليت تقال أثناء قراءة الكاثوليكون تشهد بذلك          . احلياة النسكية 

..  الذي من قبل رسلك القديسني أظهرت لنا سر اجنيـل جمـد مـسيحك              إهلناالرب  
 يا سيدنا اجعلنا مستحقني نصيبهم ومرياثهم وأنعم علينا كل حني أن نسلك يف              نسألك
هذا " ونكون متشبهني جبهادهم ونشترك معهم يف اآلالم اليت قبلوها مع التقوى          آثارهم  

مبجرد كونه يف الكنيسة،     اإلنسان   النص يؤكد أن اخلالفة الرسولية ال تورث وال يناهلا        
ومن اخلطأ أن نظن أن هذه الصالة       . بل هي سلوك رسويل، وهي التشبه جبهاد الرسل       

 الذي ورثناه من السابقني علينا وهو تقسيم الكنيسة       الكهنة فقط ألن التقسيم      إىل   تشري
  . وعلمانيني هو تقسيم متأخرإكلريوسإىل 

 فقط هم خلفـاء     اإلكلريوسفالكنيسة الواحدة، هي اليت ترث الرسل، وليس          
فكل الشعب هو بذار الكهنوت، والرهبنة، وهذه البذار قد ينمو بعضها يوماً            . الرسل

  .ويثمر كهنة أو رهباناً
 يف ظـل الظـروف االجتماعيـة        اإلكلريوسلكنيسة الغربية تطور وضع     يف ا   

ذلك أن الكاهن يختار من الصغر بواسـطة األسـقف،          . والثقافية اليت سادت الغرب   
الكنيـسة   إىل   أن يرسله األسقف   إىل   مدرسة الالهوت أو الدير ويظل هناك      إىل   يدخل
علـيم الالهـويت كأسـاس      هذا الوضع افترض الدرجة الالهوتية وافترض الت      . لريعاها
أما يف الشرق فالوضع خمتلف متاماً، ألن الكاهن خيتاره الشعب، سواء كـان             . للخدمة

القس أم األسقف أم البطريرك، وهؤالء ال يختارون وفقاً لدرجات علمية يف الالهوت، 
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ىت وح). راجع صالة الكاثوليكون بدقة   (وإمنا وفقاً للنعمة واملوهبة اليت يعلنها اهللا فيهم         
موهبـة  "الرسل الذين درسوا مع املسيح كل أسرار امللكوت أعطاهم املسيح له اد             

فكهنة املسيح، وشركاء الرسل يف     " سر إعالن اجنيل جمد املسيح    "نعمة  " نعمتك العظيمة 
 ال يولَدون بسبب االنتماء العرقي، أو الطائفي، وإمنا يختارون من قبل الرب،   -اخلالفة  

ندما يقرر الشعب ذلك، يعرب عن قدرته على التمييز بـني الـذين             ويراهم الشعب وع  
هذا التمييز هو حقاً خالفة     . دعاهم الرب للكهنوت، والذين دعوا أنفسهم للكهنوت      

وعلينا أن نالحظ كيف تعرب أوشية الراقدين عن ذلك فهـي تـصف            . الشعب للرسل 
 آباؤنـا   -نـا القمامـصة      آباؤ - آباؤنا األساقفة    -آباؤنا رؤساء األساقفة    "الكنيسة  
فروح األبوة عطية   "  آباؤنا العلمانيني  - آباؤنا الرهبان    - إخوتنا الشمامسة    -القسوس  

اآلب السماوي لنا، ليست قاصرة على الكهنة حسب رتبهم، اليت نراها يف األوشـية،              
 يوهب روح األبوة للعلمانيني، ألم بكل حق الذين مييزون اآلبـاء وخيتـاروم              وإمنا
آباؤنـا  "وكيف مييز الشعب آباءه وهو ال ميلك روح األبـوة، إن تعـبري              . نيسةللك

هو تعبري يعلن اخلالفة الرسولية يف شكلها العام، وهو شكل أصيل جعـل             " العلمانيون
من العلمانيني أصل كل شيء عندنا، فهم رحم الكنيسة الذي يلد للمـسيح الرعـاة               

  .والرعية
دما تصلي من أجل بابا اإلسـكندرية       وتظهر وحدة الكنيسة بشكل خاص عن       

هؤالء يصلون من أجل الكنيسة ولكن الـشعب        ..." ومجيع األساقفة األرثوذكسيني  "
فال يصلي  .." وصلواتنا حنن أيضاً عنهم أقبلها على مذحبك      "الواقف يف الكنيسة يقول     

ويـصبح اعتـراض    . الكهنة من أجل الشعب فقط بل الشعب أيضاً من أجل الكهنة          
نتية على الكهنوت والكهنة ال وجود له ألن الشعب ال ميلك أن يصلي مـن               الربوتستا

أجل الوسيط، فالصالة من أجل الوسيط جتعل الوساطة تنهار، وعلينا أن ندقق النظر يف              
إن الكلمـات   " يب أمهوت غـار   "ذلك اللحن اجلليل الذي يقال يف حضور األسقف         
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سقفية، فليس هذا هو جوهر التسبيح ليست تشريفاً أو تكرمياً ملن جيلس على كرسي األ
نعمة ربنا يسوع املسيح    "يف الكنيسة، وإمنا اللحن كله طلبة الشعب من أجل األسقف           

وعنـدما يطلـب    .." تكون مع روحك الطاهرة يا سيدي األب املكرم رئيس الكهنة         
حمبة "الشعب نعمة ربنا يسوع املسيح ملن يقول بدوره للشعب يف بداية قداس املؤمنني              

فإن وحدة الكنيسة ليست معلنة فقـط، بـل هـي           .."  اآلب ونعمة االبن الوحيد    اهللا
راجع صالة االسـتعداد يف القـداس       (اشتراك الكل يف الصالة، كلٌ من أجل اآلخر         

 ).الغريغوري
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  الصلوات السرية
  نظرة تارخيية موجزة

  
ـ                د، ال نستطيع أن نشرح كل الصلوات السرية بشكل عام، ويف فـصل واح

  .ذلك أا موزعة يف القداس حسب التقسيمات املعروفة منذ العصور األوىل للمسيحية
ويف القسم األول   .  وقداس املؤمنني  -قداس املوعوظني   : القداس أصالً قسمان    

 هـو   اإلهليةاالهتمام بالتعليم وقراءة الكلمة     " قداس املوعوظني "وكما نرى من االسم     
 حيضر قداس املؤمنني وكانت الكنيسة ال تسمح له         كان املوعوظ ال  . األساس واجلوهر 

بذلك، ألنه ليس مؤهالً لقبول األسرار الفائقة، وبشكل خاص مل يسكن فيه الـروح              
والزال . هلذا السبب اخلاص كانت الصلوات اخلاصة بالتقدمة تقال سـراً         . القدس بعد 

 البيزنطي، أي بعد    حىت هذا اليوم ال يدخل الكاهن باحلمل إال بعد القراءات يف القداس           
أما عندنا فإننا كنا نتبع نفس الطقس كمـا         . خروج املوعوظني، وهو وضع قدمي جداً     

ولكن حدث التغيري يف وقت اختفى فيه املوعوظني        . هو ظاهر يف عدة خمطوطات قدمية     
ولكن رمبا كتطور يف املنهج التربوي كان املوعوظ يسمح له حبضور دورة احلمل             . متاماً

 فيما بعـد    اإلفخارستيات وكان خيرج بعد ذلك، حىت ال يكون الكالم عن           مث القراءا 
أن يستوعب السر بعد نوالـه املعموديـة،         إىل   مفاجأة بالنسبة له، بل يتدرج يف الفهم      

ولعله من الواضح ان    . ولذلك حرصت الكنيسة على أن ال تقال هذه الصلوات جهراً         
ـ      إلجنيلاكل الذكصولوجيات يف ختام الصلوات حىت أوشية         ق  ال تقال جهراً، وقد علَّ

على هذا العامل اجلليل بولس البوشي وقال ان الذكصولوجية تقال سراً من أجل إتاحة              
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فرصة اهلدوء والصمت يف حضرة الثالوث حىت ال يكون التمجيد من الفم دون القلب              
 كما يظن غري الفامهني، ولكن ألن الـصالة         استعجاالًولذلك يصمت الكاهن ليس     "

وتـستمر  . امتة أقوى بكثري، ال سيما إذا كانت حديثاً مباشراً عن جمد اهللا وعظمته    الص
الكنيسة يف الصلوات السرية حىت يف قداس املؤمنني ألن هذه الصلوات هي فترة اهلدوء              

  .وطلبة القلب اليت ختص كل واحد
 لكي ندرك   اإلهليومن الضروري أن نرى توزيع الصلوات السرية يف القداس            

  :ج الروحي خلف هذا التوزيعاملنه
  قداس املؤمنني  قداس املوعوظني
  صالة الصلح   سراً-صالة االستعداد 

  الرب مع مجيعكم  سراً) اختيار احلمل(دورة احلمل 
  قدوس قدوس  صالة الشكر جهراً

  وضع لنا هذا السر العظيم   سراً–أوشية التقدمة 
   سراً-استدعاء الروح القدس    سراً–حتليل اخلدام 

  األواشي   سراً- جهراً، سر البولس -البولس 
ــاثوليكون  ــر  –الك ــراً، س  جه

   سراً-الكاثوليكون 
  امع

بركسيس  جهراً، سر اإل   -بركسيس  اإل
   سراً-

  رب أولئك يا

     سراً- اإلجنيل جهراً، سر - اإلجنيل
  ملكوتك إىل اهدنا   جهراً-العظة 

  مقدمة القسمة   جهراً-األواشي الكبار 
  لقسمةا  
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   الذي يف السمواتأبانا  
   سراً-صالة لآلب   
   سراً-خضوع لآلب   
   سراً-حتليل لآلب   
   سراً-طلبة خاصة بالكاهن   
  الرشومات  
  التوزيع  

السبب إتاحة فرصة هدوء مع صلوات       السبب وجود موعوظني
  خاصة

 اجلانب السري يغلب علـى قـداس        إنوهكذا يظهر لنا من اجلدول السابق         
 يف اسـتدعاء الـروح      إالاملوعوظني، بينما خيتفي متاماً يف قداس املؤمنني، وال يظهـر           

القدس، حيث تصلي الكنيسة يف صمت، مث الصلوات اليت يطلب فيها الكاهن تطهـري              
خطاياه وجهاالت الشعب بعد أبانا الذي يف السموات، وهي صلوات على قدر كبري             

  .وف ندرسها يف حينهامن األمهية ألا استعداد للتناول، وس
ولكن وكما نرى بكل وضوح فإن الصلوات السرية، هلا قيمة عقائدية كربى،           

، ألا مواجهة حقيقية بني الكاهن واهللا أو الـشعب          اإلهليوهي إحدى ركائز القداس     
ووضعت الكنيـسة هـذه   . وهي مواجهة لطلب الرمحة أو حللول الروح القدس    . واهللا

 ألن الصمت هو فرصة الفرد ألن يطلب ألجل نفسه          -مق   مبا فيها من ع    -الصلوات  
أو لغريه إن شاء، وألن الفترات اليت تسودها الصلوات اجلهرية هي فترات ال جتوز فيها               
الصلوات الفردية، ألن ما يقال إمنا هو عام خيص اجلماعة، كلها، ولذلك يقول ميمـر               

ال ترتل املزامري أو أدعية     ال تقف بعقل منشغل و    "ملؤلف جمهول من القرن الثالث عشر       
اآلباء وال جيوز أن تقرأ الكتاب املقدس، بل أن تصلي مع الشعب كما يصلي، ألن ما                
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اليت ا تتطهـر مـع اجلماعـة     )  املشترك اإلميان(تصليه الكنيسة فهو األمانة املشتركة      
الواقفة، فال تطلب اجلماعة تطهرياً وأنت منشغل بتالوة الكتاب املقـدس أو ترتيـل              

ويقول ذهيب الفم   " اهللا صالة بقلب واحد    إىل   رفعوا"، ألن سفر األعمال يقول      "املزامري
 ".والشعب فليصل بفم واحد وقلب واحد"
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  الفصل الثاين
  
  لمدورة احلَ
  

  متهيد
أرسل يل قوة من العـالء لكـي        "منذ البداية حدد القداس معىن دورة احلمل          
وهذه اخلدمة اليت وضعها املسيح لـه اـد،         " ة وأهيئ وأكمل خدمتك املقدس    أبتدئ

نقدم لك صعيدة الربكة جمداً وعظم اء يف        "واليت يكملها الكاهن، يقول عنها القداس       
أعطي يا رب أن تكون مقبولة أمامك ذبيحتنا عن خطايـاي، وجهـاالت             .. قدسك

  ".شعبك ألا طاهرة مثل موهبة روحك القدوس باملسيح يسوع ربنا
 التقدمي، ذلك أن اخلدمة هي خدمة املـسيح         ازدواجيةا نلمحه هو    إن أول م    

أنت هو اخلبز احلي الذي نزل من السماء سبقت أن جتعل           "كما تؤكد أوشية التقدمة     
فقد قدم املسيح ذاته وهو وحده القربان الوحيد        " ذاتك محالً بال عيب عن حياة العامل      
؟.. ما هو معىن التقدمة؟ أو...م حنناملقبول لدى اآلب ؛ لكن ماذا نقد  

إن تقدمي الرب لذاته عنا هو العمل اإلهلي الدائم بكل تأثريه علـى األبديـة                 
نفسها، والذين يسألون عن معىن التقدمة والذبيحة هم يف الواقع يسألون من خـالل              

 االجتاهـات تصور واحد ملعىن موت املسيح، ولكي ندرك هذا علينـا أن نـستعرض              
  : اخلالصي عنا يف الالهوت املسيحياملسيحالرئيسية يف فهم عمل 

الفداء مبوت املسيح على الصليب حيث دفع الدين وأطلق اهللا سراح اإلنـسان،              :أوالً
  .وصاحل العدل والرمحة
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الفداء كان صراعاً بني املسيح والشيطان، أنتصر فيه املسيح علـى الـشيطان،              :ثانياً
  .وحقق فيه سحق قوة الشيطان

لقد تركه ينفذ فيه، ولكنه     .  احتواء املسيح للموت وهو على الصليب      الفداء هو  :ثالثاً
بسبب اإلحتاد األقنومي بني الالهوت والناسوت، أفرز هذا اإلحتاد حياة، وقهرت احلياة            

  .املوت، فقام الناسوت من املوت

  ول األاالجتاه
هو تصور قانوين ملوت املسيح يقوم فيه الصليب بسد كل احتياجات العـدل               

لكن الذين يقفون عند هذه النقطة، ال يعطون أي أمهية للقيامة، ويركزون كل             . ياإلهل
 ملوت املـسيح علـى      إدراكنانظرهم على موت املسيح، وهذا نوع من عدم اكتمال          

لقد دفع الدين عنا، لكن هذا جانب واحد من اخلالص ال جيوز أن يطغـي               . الصليب
انب الذي خيص اهللا واجلانـب       اخلالص شقان، الشق أو اجل     أنذلك  . على كل شيء  

  ولكن جتديد  واإلنسان العوائق بني اهللا     إزالة، وليست املصاحلة هي     اإلنسانالذي خيص   
  .نفسه لكي يتمكن من االستفادة باملصاحلةاإلنسان 
، فهو الذي جعل    )١(واالجتاه األول غالب يف الالهوت الغريب منذ أيام أنسلم            

، وأمهل متاماً تأثري الصليب علـى       اإلنسان إىل   ظرة اهللا الصليب ذا تأثري على اهللا وعلى ن      
، باإلميان، وقد حصر الالهوت الغريب هذه النظرة يف كلمة واحدة هي التربير             اإلنسان

  .اإلنسان، وجعل الرمحة من نصيب اإلهليفقد أرضى االبن مطالب العدل 
 أسـاس  ، وهذا هو  باإلميانالتربير   اإلنسان   مات املسيح على الصليب وأعطى      

وطبعـاً  .  وحسبه باراً بسبب موت املسيح     لإلنسانالعالقة مع اهللا عندما تغريت نظرته       

                                                           
، كان رئيس أساقفة كانتربري يف اجنلترا، وشاع تعليمه يف الالهوت الغريب ويرفضه "Anslem"ى القديس  يسم)١(

ويقابله يف الشرق العامل ساويروس ابن املقفع الذي أذاع نفس التفسري تقريباً يف امليمر املعروف باسم . الغرب اآلن
 .العبد اململوك، وال زال التفسري السائد عندنا
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وهو احلدث  . موت املسيح الواحد على الصليب يصبح هو احلدث األكرب يف اخلالص          
وهنا يأخذ  . لقد مات املسيح وحتقق كل شيء مبوته      . الذي يطغي على كل شيء آخر     
، كمفتـاح أساسـي     )٢٨-٢٧: ٧عربانيني  " (رةم"هذا االجتاه كلمة موت املسيح      

  .لتفسري الفداء
إلبراز الفـرق   " مات مرة واحدة  "ومع أن الرسول بولس استخدم هذا التعبري          

بني ذبائح العهد القدمي، وذبيحة العهد اجلديد، دون أن يدخل يف حبث طبيعة ذبيحـة               
الرسول بولس يف    أن الذي يعشقون هذا االجتاه يشددون على        أنالصليب نفسها، إال    

  كذبيحة، وهذا القول باطل متاماً، ألن حمور الرسالة        اإلفخارستياالعربانيني كان يعارض    
  .العربانيني هي التعارض التام بني املسيحية واليهوديةإىل 

عالقة عمل الروح القدس الذي      إىل   قيامة املسيح، وال   إىل   وال ينتبه هذا االجتاه     
). ٣٣: ٢أعمـال  (ط بالقيامة أكثر مما يرتبط بـاملوت       سكبه املسيح احلي والذي يرتب    

، وهـو   )٥٢: ١١يوحنـا   (واحد   إىل   واملسيح احلي هو الذي جيمع أبناء اهللا املتفرقني       
  .يفعل ذلك كوسيط ورئيس كهنة تقوم وساطته على احلياة اليت أنعم ا علينا

 الـشديد   ومن الناحية العقلية احملضة، ال يدرك أصحاب هذا االجتاه التناقض           
، ولكن كـان قـضاء      اإلهليفاملسيح مات لكي يويف مطالب العدل       . الذي يقعون فيه  

. األبـد  إىل املوت على آدم قضاء أبدياً، وبالتايل جيب أن يكون املسيح يف قبضة املوت   
. األبـد  إىل    كان مات بديالً عن آدم، فقد كان جيب أن يكون يف قبضة املـوت              وإذا

ات يف اليوم الثالث، والقيامة تؤكد أن املوت ال ميكـن ان            ولكن املسيح قام من األمو    
  .األبد إىل يسود على املسيح

ومن جانب آخر يبدو أن التفسري القانوين ملوت املسيح هو أضـعف تفـسري        
للصليب، ذلك أن أصحاب هذا االجتاه يقولون أن املسيح ابن اهللا ولذلك كان يكفي              

سيح ذبيحة غري حمدودة، وهنا خطورة هـذا        أي مدة للموت، فالذبيحة اليت قدمها امل      
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التفسري، أي عدم احملدودية، هو أحد صفات الالهوت الذي ال ميـوت، والـذي مل               
وعندما سندرس االجتاه الثالث عند اآلباء سوف نكتشف اخلطأ الشديد          . يتذوق املوت 

  .)١(الذي وقع فيه أصحاب هذه النظرية
 اآلب هو العدل، وهذا مما يزيـد        نأاعتبار   إىل   ومييل أصحاب هذه النظرية،     

األمر خطورة، ذلك أن وحدة جوهر اآلب واالبن والروح القدس، جتعل اختصاص أي    
 إىل  معينة ال يشاركه فيها األقنومني اآلخرين، احنرافاً يؤدي   إهليةأقنوم من األقانيم بصفة     

أشـبه  ومن اخلطر الشديد أن نظن اآلب ميثل العدل واالبن الرمحـة، فهـذا              . هرطقة
  .باالدعاء بوجود إهلني

ومن األخطار األخرى الفادحة اليت جتعل هذا االجتاه مبثابة اقتالع لكل أسرار              
الكنيسة، هو الكالم عن كمال اخلالص مبوت املسيح على الصليب وتصوير األمر على             

الـذي   اإلنسان  ولكن.  سراح آدم أو اخلطاة مجيعاً     إطالقأن املسيح دفع الدين وحقق      
وقـد حـاول    .  يستدين بعد ذلك مبجرد خروجه من احملكمة       أن الدين ميكن    وقع يف 

أصحاب هذه النظرية سد هذه الثغرة بالكالم عن التقديس وهو عمل الروح القـدس              
لكن هذا أيضاً أشبه باختصاص اآلب بالعدل واالبن بالرمحـة والـروح            . بعد التربير 

اع لوحدة العمل الذي قام بـه       وهذا انفصال ألقانيم الثالوث وضي    . القدس بالتقديس 
  .اآلب واالبن والروح القدس

لكن اخلطورة احلقة، هي عندما حياول أصحاب هذا االجتاه البحث عن العالقة       
 هذه العالقة ضائعة وغـري      أن، فيجدون   اإلفخارستيابني الصليب واألسرار، ال سيما      

؟ هذا  اإلفخارستياذا   كان كل شيء قد أُكمل يوم اجلمعة العظيمة فلما         فإذا )٢(.واضحة

                                                           
لسفة الغفران يف املسيحية لعوض مسعان، حيث ال يعرف املؤلف سوى هذا التفسري الضعيف جداً  راجع ف)١(

 .واملستعار من أنسلم والذي ال وجود له يف العهد اجلديد نفسه
عن العالقة بني الصليب واألسرار، حيث " األرثوذكسية مذهيب" راجع خياالت القمص زكريا بطرس يف كتابه )٢(

 .األرثوذكسيالً ال وجود له أصالً يف الالهوت اخترع املؤلف سؤا



 ٢٨

، وجعـل   األسرارالتصور القانوين هو مأساة حقة ألنه قضاء على القيامة، وقضاء على            
الصليب ترضية لآلب فقط، وقصر عمل التقديس على الروح القدس، وكأن الرسول            

قد أخطأ خطأً جـسيماً، أو      ) ٢٠: ٢غالطية  " (مع املسيح صلبت  "بولس عندما قال    
: ٦رومية  ( مع املسيح ومنوت وندفن ونقوم معه يف املعمودية،          كأننا حنن الذين نصلب   

  .، قد دخلنا منطقة ال جيوز لنا أن ندخلها)٨-١
 القول مبصاحلة العدل مع الرمحة يوم اجلمعة العظيمة، ليس سوى نوع من             إن  

التبسيط، قصد به أذكياء الناس تقريب قضية الصليب بشكل عقلـي مقبـول عنـد               
 التفسري انعدم الكالم عن الصليب كتعبري عـن حمبـة اهللا اآلب             البسطاء ولغرابة هذا  

، وال جيد الكالم عن حمبة اآلب أي جمال يف آذان الناس اليت أفـسدها               )١٦: ٣يوحنا  (
  .تذوق عمل اهللا من خالل التفسري القانوين

  االجتاه الثاين
ـ                ا اهللا  وهو أشبه برواية أو مسرحية حتدث أمام عيوننا وال دخل لنا ا، أبطاهل

 وغريغوريـوس   أورجيينوسومن القائلني ذه النظرية بكل أسف       . واملسيح والشيطان 
  .النيسي وأوغسطينوس

صارت لـه    اإلنسان   هؤالء يتصورون األمر على أن الشيطان بسبب سقوط         
ولذلك جـاء   . السيادة على اجلنس البشري، وأستطاع أن يكون بيده سلطان املوت         

وعلى الـصليب جـاء     . ، وتنكر يف قناع اجلسد، وصلب     املسيح وأخفى الهوته متاماً   
اجلحيم، وهنا حـدث     إىل    ويأخذها اإلنسانيةالشيطان لكي يقبض على روح املسيح       

االعتداء على االبن، وصار الشيطان بذلك مديوناً لالبن، فطلب االبن منـه الفديـة،              
  .مث حبس الشيطان يف اجلحيم. اجلحيم وأطلق سراح الناس إىل ونزل



 ٢٩

 وعنه أخـذ البـاقون      ، بالذات سأورجيينو جداً دافع عنه      رهيب  واحد نصرع  
يكتب أورجيينوس عن الفدية    .  وهو الكالم عن الفدية اليت دفعها املسيح       -بدون متييز   

كما يقول بولس، وبدون شك، لقد اشترينا بثمن من الذي          " لقد اشترينا بثمن  "ويقول  
طلوب لكي يطلق سراحنا، وملا كان الـشيطان     كنا له عبيداً، وهو الذي حدد الثمن امل       

 سـراحنا،   إطالقهو الذي أسرنا، ألننا أخذنا جانبه عندما أخطأنا، فقد سئل عن مثن             
وحىت الوقت الذي دفع فيه دم يسوع وهو مثـن بـاهظ            . وكان الثمن هو دم املسيح    

تفسري (..  مل يكن لنا باملرة فرصة احلرية      -جداً، وكان هو وحده الذي يكفي خلالصنا        
 ويقـول يف    أورجيينـوس بل يعود   . ، وليست هذه فقرة وحيدة شاردة     )١٣: ٢رومية  

أمل تكـن   . ملن قدم حياته فدية عن كثريين، ليس هللا، فهذا مستحيل         "تفسري اجنيل مىت    
هذه الفدية للشيطان؟ لقد كان هو سيدنا حىت دفعت له الفدية، أي روح يسوع، وقد               

كون سيداً هلذه الروح، ومل يقَدر أنه كان يعجز عن   خدع الشيطان وظن أنه ميكن أن ي      
  ).٨: ١٦مت  ()١(" أن حيتمل عذاب االحتفاظ ا

بال شك كان الشيطان جيهل حقيقة التجسد، ذلك ان الكربياء ال ميكنـها أن           
ولكن ملاذا هذه املسرحية الفاشلة؟ واهللا هو الذي له السيادة املطلقـة            . تقبل اتضاع اهللا  

، وأليس  اإلنسان هو املسئول عن خالص      أليسومن زاوية أساسية،    . لكلوهو ضابط ا  
عن هذه اخلدعة؟ أصالح اهللا وحمبتـه، أم         اإلنسان   هو الصاحل حمب البشر؟ وماذا يتعلم     

هل "قدرته على اخلداع؟ لقد هاجم القديس غريغوريوس الرتيرتي هذا التفسري وكتب            
" ية، أن يأخذ الشيطان فدية مـن اهللا       حقاً أن الشيطان أخذ الفدية؟ هذه فكرة شيطان       

  ).٢٢: ٤٥مقالة (

                                                           
  : راجع مناقشة خلفية عن هذه الفكرة من الكتاب املمتاز)١(

Bigg, Christion Platonists of Alexandria, p255. 



 ٣٠

، ٢٢: عظات املوعـوظني  (ومع أن هذا التفسري الغريب موجود عن النيسي           
وغريغوريـوس الكـبري    ) ١٦،  ١٥ اإلميان   شرح قانون (مث روفينوس   ) ٢٦،  ٢٤،  ٢٣

: ١٣ - ١٢: ١٣ - ٣: ٤كتاب الثالوث   (وأوغسطينوس  ) ٧: ٣٣التعليم األخالقي   (
إال أنـه   ). ٢٧: ٣ - ١٨: ١٣ - ١: ٣ األرثوذكسي   اإلميان(ويوحنا الدمشقي   ) ١٤

غري معروف باملرة عند اآلباء العظام وعلى رأسهم أثناسيوس الرسويل، كريلس الكبري،            
هؤالء اتبعوا طريقاً آخر هو التعليم السليم الذي ال         . باسيليوس، غريغوريوس الرتيرتي  
  .رم بالقصصأثر فيه هلذا اخليال البشري املغ

بوكريفا، وهي  وفة باألناجيل األ  وعلينا أن نؤكد أن كل القصص الشعبية املعر         
، هي دون   اإلميانليست سوى قصص خرافية شوهت يف األوساط غري املتعلمة حقائق           

راجع اجنيل برثلمـاوس    (غريها اليت اختارت أن تفسر الفداء على هذا النحو الطريف           
  ).اخل...  اجنيل بطرس- وسفر أعمال بيالطس -القبطي 

، إالّ متفرجاً، وال نرى     اإلنسانومثل االجتاه األول، ال نرى يف هذه املسرحية           
  .واإلفخارستياأي عالقة بني هذه املسرحية واألسرار، ال سيما املعمودية 

  .هذان االجتاهان يقلعان بشدة أسرار الكنيسة من جذورها  

  أما االجتاه الثالث
. اإلنسانية فهو يؤكد أن موت املسيح، هو احتواء ملوت          وهو التعليم السليم،    

وهو صراع حيدث يف داخل املسيح وليس       . هو لقاء مع املوت يف ناسوت املسيح نفسه       
، وما ميكن أن تعطيـه الطبيعـة        اإلنسانيةخارج املسيح، صراع بني ما هو يف الطبيعة         

  .يف املسيح الواحدصراع يدور على أرض االحتاد بني الالهوت والناسوت . اإلهلية
وهنا نرى قيمة االحتاد بني الالهوت والناسوت وقيمة عقيدتنا يف املسيح كإله              

متجسد، هذه احلقيقة اهلامة يف حد ذاا هي ما يؤكدها القداس نفسه حينما ينتـهي               



 ٣١

الكاهن من كل الصلوات، وقبل توزيع الذبيحة يكون االعتراف األخري، الذي يؤكد            
ولكنه يؤكد أبدية   ..) وجعله واحداً مع الهوته بغري اختالط     (ناسوت  احتاد الالهوت بال  

  ).الهوته مل يفارق ناسوته حلظة واحدة وال طرفة عني(هذا االحتاد 
 كـل مـا     - وسبب   -وعلينا أن ندرك أن هذه اخلامتة هي يف الواقع أساس             

  .اإلهليةحيدث يف اخلدمة 
تعليم السليم الذي أخذناه مـن      ولكي نتأكد من أننا نعبِر عن احلق ونشرح ال          

جتـسد  " ما جاء عن الفداء يف كتـاب         - يف اختصار شديد     -اآلباء، علينا أن ندرك     
 ملعلم الكنيسة اجلامعة القديس أثناسيوس الرسويل، يقول أثناسيوس عـن           )١(" الكلمة

وإذ كان اجلميع حتت قصاص فساد املوت فقد بـذل جـسده            "موت املسيح وقيامته    
  .. عن اجلميع وقدمه لآلب كل هذا فعله شفقة منه علينا وذلكللموت عوضاً

 لكي يبطل الناموس الذي كان يقضي الك البشر إذ مات الكل فيـه              :أوالً  
يف جسد الرب وال يعود     ) أستنفذَ أو أستهلك  (قد أُكْملَ   ) ناموس املوت (ألن سلطانه   

  .ينشب أظفاره يف البشر الذين ناب عنهم
الفساد، وحيييهم من    إىل   عدم الفساد بعد أن عادوا     إىل   ي يعيد البشر   لك :ثانياً  

جتسد الكلمة  " (املوت جبسده وبنعمة القيامة وينقذهم من املوت كإنقاذ القش من النار          
  ). ترمجة القس مرقس داود٤: ٨

وكما هو واضح أن املوت قد مت أو أُكمل يف جسد الرب، وهو ما عربنا عنه                  
ولكن احتـواء   " احتواء املوت " ليست غريبة على أثناسيوس وهي       بكلمة مناسبة جداً  

 ويلمس القاعـدة األساسـية يف       أثناسيوساملوت يعين االنتصار عليه بالقيامة، مث يعود        
 رأى الكلمـة أن     وإذ"اخلالص وهي االحتاد احلقيقي لالهوت بالناسوت يف املـسيح          

                                                           
فهو أكثر النصوص اآلبائية املتوفرة باللغة العربية وهو " جتسد الكلمة" يوجد سبب واحد فقط الختيار كتاب )١(

 .رح واضح ال يغلب عليه اجلدل بل الدخول املباشر يف شرح العقيدةأيضاً ش



 ٣٢

 الزم وأنه مستحيل أن يتحمل       إال باملوت كشرط   إبطالهناموس فساد البشرية ال ميكن      
املوت ألنه غري مائت وألنه ابن اآلب، هلذا أخذ لنفسه جسداً قابالً للمـوت              " الكلمة"

حىت باحتاده بالكلمة الذي هو فوق الكل يكون جديراً أن ميوت نيابة عن الكل وحىت               
د يبقى يف عدم فساد بسبب الكلمة الذي أتى ليحل فيه، وحىت يتحرر اجلميع من الفسا              

 قدم للموت ذات اجلسد الذي أخذه لنفـسه         وإذ. فيما بعد بنعمة القيامة من األموات     
كمحرقة وذبيحة خالية من كل شائبة فقد رفع حكم املوت فوراً عن اجلميع، الـذين               

  ).١: ٩جتسد الكلمة ...". (ناب عنهم إذ قدم عوضاً عنهم جسداً مماثالً ألجسادهم
ابن اهللا عدمي الفساد باجلميع بطبيعة مماثلـة،        إذ احتد   "وبعدها يقول أثناسيوس      

ألنه مل يعـد    . فقد ألبس اجلميع عدم الفساد، بطبيعة احلال، بوعد القيامة من األموات          
الـذي  ) الكلمة(ممكناً أن ينشب فساد املوت الفعلي أظفاره يف البشر، وذلك بسبب            

  ).٢: ٩" (جاء وحل بينهم جبسده الواحد
 إذن هو قاعدة الفداء، هذا االحتاد جعل الناسـوت          احتاد الالهوت بالناسوت    

ولذلك كان الئقاً بطبيعة احلال أن يأخذ جسداً قـابالً          "عدمي الفساد يقول أثناسيوس     
  ).٩: ١٣" (ائياً أمكن جتديد البشر) يف جسده( ما أباد املوت فيه إذاللموت حىت 

لبِس املائت عدم   مل يكن ممكناً أن ي    : "وقد شرح أثناسيوس االحتاد بشكل آخر       
فقد حدث هذا التحـول يف      ) ١: ٢٠" (ربنا يسوع املسيح الذي هو احلياة       املوت إالَّ 

القضاء على املوت والفساد    "الرب نفسه أي أن الطبيعة اليت لبسها مل تعد طبيعة مائتة            
باجلسد ألنه كان البد من املوت وكان البد أن يتم املوت           ) الكلمة(كلية بفضل احتاد    

عن اجلميع لكي يويف الدين املستحق على اجلميع وملا كان مستحيالً أن ميـوت              نيابة  
ألنه غري قابل للموت فقد أخذ لنفسه جسداً قابالً للموت، حىت ميكـن أن              ) الكلمة(

يقدمه كجسده نيابة عن اجلميع وحىت إذا ما تأمل نيابة عن اجلميع باحتاده باجلسد، يبيد               
  ).٦-٥: ٢٠فصل " (تباملوت ذاك الذي له سلطان املو



 ٣٣

 لقد داس املوت باملوت، كان جسده قابالً للموت ولذلك مات ولكن            إذن،  
كان من املستحيل أن يظل يف قبضة املوت، ولـذلك سـرت   ) بالكلمة(بسبب احتاده   

بطل الفساد وأبيد بنعمة "عدم فساد أو بكلمات أثناسيوس  إىل وإقامتهاجلسد  إىل   احلياة
  ).١: ٢١" (القيامة

ماذا ميكن أن تكون اية اجلسد إذا حل        "ومرة أخرى يعود أثناسيوس ليؤكد        
 إىل  فيه؟ ألنه مل يكن ممكناً إال أن ميوت، إذ هو جسد قابل للموت، ويقَـدم              ) الكلمة(

على أنه كان مـستحيالً     . املوت عن اجلميع، وألجل هذه الغاية صوره املخلص لنفسه        
احليـاة   إىل   هلذا فإذا مات كجسد مائت، عـاد      . ة صار هيكالً للحيا   إذأن يبقى مائتاً    

  ).٤: ٣١" (بفضل احلياة اليت فيه
لقد كان من الضروري أن نقتبس هذه النصوص ال لكي ينتـاب القـارئ                

 لكي يتعمق يف الفكر والشعور ولكي ندرك أن القداس مـستحيل         وإمناالشعور بامللل،   
بيننا يقدم لنا حياة عـدم الفـساد،        متاماً بدون إرساء هذه القاعدة ألن املسيح حاضر         

ولذلك من اخلطر الشديد حىت     .  الروح القدس كل هبات الصليب والقيامة      إليناوينقل  
على احلياة الروحية نفسها أن نكتفي باجلانب األول وهو إرضاء مطالب العدل اإلهلي،             

  . جاز هذا التعبريإذاذلك أن هذه النظرة هي يف الواقع نصف اخلالص 
ال لكي يذبح من جديـد،      " ها أنا معكم كل األيام    "سيح احلي معنا    ولكن امل   

فهذا مستحيل عملياً ألن الرب بعد القيامة مل يعد خاضعاً لألمل واملوت بل صار رئيس               
ولكن علينـا أن    ). ٤: ٦رومية  (، الذي ال يسود عليه املوت       )١٥: ٣أعمال  (احلياة  

يف القداس، والذي حنن ضيوفه يف هـذه  نفهم هذه احلقيقة وهي أن الرب احلاضر معنا   
 إليناالوليمة السمائية، هو املسيح الذي ولد وأعتمد وصلب وقام، أنه بنفسه معنا حيمل              

وكمـا  ) ٤٧: ١٥ كورنثوس   ١( اجلديد أو آدم الثاين احلياة ال املوت         اإلنسانيةكرأس  



 ٣٤

، حنن ال نقف عند الصليب       احلياة والربكة  إلينا اللعنة واملوت، هكذا تنتقل      إليناانتقلت  
  . من ذاته احلياةإليناأو القيامة وإمنا معنا املسيح كله ينقل 

   نقدم ؟ وملاذا الذبيحة؟اماذ
 ال نذبح املسيح فهو غري قابل للذبح ال سيما بعد أن دخـل              إننالقد تأكدنا     

  ).٢٦: ٢٤لوقا (جمده 
ليـست ذبيحـة    وعلينا اآلن بشكل واضح أن ندرك أن الذبيحة اليت أمامنا             
 هي املسيح احلاضـر     وإمنا للصليب وال هي امتداد للصليب       اً ليست تكرار  إادموية،  
  .ولذلك تستخدم الصلوات الطقسية عدة كلمات هامة تشرح معىن الذبيحة. بيننا

أمـا اخلـروف    .. ليس دم الناموس حوهلا     "يصف القداس، الذبيحة مبا يلي        
صالة صـلح   )". (مادية(وغري جسدية   ) عقلية (فروحي وأما السكني فنطقيةٌ   ) احلمل(

  ).ليوحنا مثلث الطوىب
هذه الذبيحة  .. الروحانية غري الدموية  ) العاقلة(هذه الصعيدة املقدسة الناطقة     "  

هذه التعبريات على قدر    ). ١٦قسمة لآلب سنوي رقم     " (العقلية واحلقيقية غري الدموية   
يس فقط تعبرياً مضاداً لذبائح العهد القـدمي        ل" غري الدموية "كبري من األمهية ألن تعبري      

وهذا ظاهر جـداً    . الدموية، بل هو تأكيد على أن املسيح ال يذبح مطلقاً على املذبح           
رغم ادعاءات أعداء األرثوذكسية الذين مل يكلفوا أنفسهم مـشقة قـراءة صـلوات              

 أن الـصلوات    "غري الدموية "ومما يؤكد أننا ال خنطئ يف تفسري كلمة         . الكنيسة القبطية 
 راجع  -وهي كلمة يونانية األصل دخلت اللغة القبطية        " الناطقة"تستخدم عادة تعبري    

 ،وعند القدماء الناطق عاقل وال فـرق      ". العاقلة" وتعين   /Oulogikالنص القبطي   
 العربية وأعاد أوالد العسال ترمجته     إىل   ولذلك عندما ترجم اخلوالجي يف القرن العاشر      

وقيمـة  . بدالً من الناطقة  " العقلية"القرن الثالث عشر استخدموا أحياناً      العربية يف   إىل  



 ٣٥

 فهي ليست ذبيحـة     اإلفخارستياهذه الكلمة هي أا تؤكد انسكاب حياة املسيح يف          
  .دموية بل هي ذبيحة عقلية قائمة على احلياة اليت توهب فيها

 قـسمة   ولعل أفضل شرح ملعىن كلمة غري الدموية والناطقة، يأيت من نـص             
عند إصعاد الذبيحة   " حيث يظهر معىن التناول من الذبيحة        السكندريالقديس كريلس   

على مذحبك تضمحل اخلطية من أعضائنا بنعمتك، عند نزول جمدك على أسرارك ترفع             
 أي غري املادي أو الروحي، أي غري        -هذا هو العمل العقلي     " عقولنا ملشاهدة جاللك  

عند استحالة اخلبـز    " املعاين الواضحة لكلمات الصالة      وهذا التفسري حتكمه  . املنظور
مـشاركة جمـدك وتتحـد نفوسـنا         إىل   جسدك ودمك، تتحول نفوسنا    إىل   واخلمر

من كأس دمك نشرب، أعطنا مذاقة روحية لكي نتذوق حالوة أسرارك           .. بألوهيتك
مك لكي بذوق حلمك نؤهل لذوق نعمتك، وبشرب د       .. أنت حتل فينا باحملبة   .. احمليية

".. وهبت لنا أن نأكل حلمك عالنية، أهلنا لالحتاد بك خفيـة          . نؤهل حلالوة حمبتك  
وهكذا، األكل والشرب مها تذوق األسرار بشكل روحي خفي، وليس هذا طبعاً نفياً             
لوجود حلم املسيح ودمه على املذبح، ولكنه تأكيد على أن هذا هو شركة احليـاة يف                

وتستانتية على اختالف مذاهبها، وبني األرثوذكسية،      والفرق الواضح بني الرب   . املسيح
هو اليقني يف أن ما على املذبح هو فعالً وحقاً جسد ودم عمانوئيل وليس جمرد رمز أو                 

كل هذه الكلمات مرفوضة ألا حتاول أن تقلل من حضور املـسيح      . اخل... عالمة أو 
ولكننا . على السر املقدس  للقضاء  " الروحي"على املذبح وحتاول أيضاً أن تستغل كلمة        

، اإلفخارسـتيا ندرك من كلمات القسمة ألبينا القديس كريلس أن حضور املسيح يف            
ليس حضوراً روحياً باملعىن الربوتستانيت بـل حـضور حقيقـي سـري، بـاملعىن               

، وأنه حيث يوجد املسيح، توجد عطايا اخلالص واحلياة األبدية، وأنه ال            األرثوذكسي
  .ما هو روحاين عما هو جسديجمال مطلقاً لفصل 
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املسيح كله، ليس جسده بدون روحه وال روحه بدون جسده، بل حـسب               
 ضابط الكل خملص كنيستك     إهلنامبارك أنت أيها املسيح     "كلمات القداس الغريغوري    

أيها الكلمة املتجسد الذي من قبل جتسدك غري املدرك أعددت لنا خبزاً مسائياً جسدك              
..".  غري الـدنس   اإلهليكأساً من كرمة حقيقية اليت هي جنبك        مزجت لنا   ... املقدس

  ).صالة القسمة(
 االحتفال بالسر ايد واملسيح احلاضر بيننا وعندنا علـى          أساسفالتجسد هو     

وهو الذي فَتح جنبه ليمزج لنا منها       .. املذبح هو الذي جعل جسده خبزاً مسائياً يؤكَل       
  .املسيح كله.. كأساً

اضر هو الذي يقول عنه الكاهن يف صالة احلجـاب يف القـداس             فاملسيح احل   
لكي أكمل هذا القربان املوضوع الذي هو سر األسرار كلـها بـصحبة             "الكريلسي  

الطعـام  "وهذا يؤكد لنا معىن الكلمات اليت تقال يف الصلوات مثل           " وشركة مسيحك 
ـ  إىل كل هذه التعبريات تنقل السر ايد" غري املائت السمائي   ة مـن الوضـوح   درج

  .الفائق، فهو تذوق حقيقي للمسيح وهو تذوق للحياة اليت قدمها املسيح
إذا تأكدنا من هذا املعىن أصبح الكالم عن الذبيحة سهالً ميسوراً، فاملـسيح               

 محل اهللا   إهلناهوذا كائن معنا على هذه املائدة اليوم عمانوئيل         "يسوع ربنا حاضر معنا     
ولكن علينا أن نفهم، ملاذا تقدم القـرابني؟ واجلـواب          " الذي حيمل خطية العامل كله    

فقد طلب منا الرب أن نـصنع     " هذا اصنعوه لذكري  "واضح أنه عهد بيننا وبني الرب       
ولذلك فإن تقدمي القرابني معناه بكل تأكيد رغبتنا يف احلصول على ما وعد بـه               . هذا
لصعيدة الغافرة على مذبح     تقدمة ا  إن"ويعرب األنبا بولس البوشي عن هذا بقوله        . الرب

فالكنيسة تطلـب   " عطى ملغفرة اخلطايا  ي"الغفران هو طلب املغفرة من ذاك الذي قال         
ويعرب القداس الغريغوري عن هذا بـشكل واضـح     . ويف طلبها تسعى لالحتاد باملسيح    

  ".أعطيتين إصعاد جسدك خببز ومخر"
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حيصل على  "وناين يعين   خيتفي خلفها فعل ي   " إصعاد"والكلمة اليونانية القبطية      
وهو فعل معروف يف الترمجة السبعينية للعهد القـدمي  " to load - حيمل - يرفع -

ستخدم يف  او). ٤١: ٣مراثي أرميا   (اهللا يف الصالة     إىل   ويعين بشكل واضح رفع القلب    
ويعـين أيـضاً    ). ١٦: ١٠أعمال  " (ارتفع"العهد اجلديد بعدة معان؛ فهو أصالً يعين        

، بل يستخدمه الرسول بولس مبعىن      )١١: ٤ تيموثاوس   ٢،  ٣١: ٢٣أعمال  (" يأخذ"
ومما ال شك فيه ان استعمال      ) ١٣: ٦أفسس  (درع احلرب الروحية     اإلنسان   أن يلبس 

  .الفعل هنا جمازي
ويستخدم الفعل كما هو واضح من معناه لوصف صعود املسيح بعد قيامتـه               

 ويف receiving و taking up وهو أيضاً يعـين ) ٩: ١٦ مرقس - ٣: ١أعمال (
السماء، هو الـذي     إىل   ضوء هذه املعاين املتعددة ميكننا أن نرى أن املسيح الذي صعد          

أن نرفع، ونصعد جسده، بواسطة اخلبـز واخلمـر،         : أعطانا خدمة هذا السر العظيم    
مل واملعىن الواضح هو أننا حنن الذين نرتفع ونصعد عندما نقدم، ذلك أن صيغة القداس               

 وطبعاً األسرار هنا ال تتم على األرض وال يف الزمـان            ."املصدر" بل   ،تستخدم الفعل 
وحسب مقاييس العقل وإدراكه؛ هي تتم يف السماء ويف الدهر اآلخر اجلديد، وحسب             

الذي أنعم علينا مبعرفـة     "عمل الروح القدس، وهذا ما ميهد له القداس بشكل واضح           
 فإن الربط بني معرفة الروح القدس وظهور هذا الـسر           ، وطبعاً "الروح القدس احلقيقية  

 اإلفخارسـتيا التجـسد واىل     إىل   اإلشارةالعظيم الذي للحياة هو كالم مزدوج حيمل        
عظيم هو سر التقـوى اهللا      "بشكل ال ميكن إنكاره، ويعتمد على نص الرسول بولس          

  ).١٦: ٣ تيموثاوس ١" (ظهر يف اجلسد
ووضع لنا هذا السر العظيم الـذي       "كلمات  ويعكس القداس الباسيلي ذات ال      
وعبارات أخرى كثرية جتعلنا نقف يف دهشة واستغراب من هذا السر العظيم            " للتقوى

ذات الـسماء،   إىل  أو منسك به عندما نـصعد  إليهالذي ظهر والذي نأخذه أو نرتفع       
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ولعل كل من يدرس القداسات شـرقاً وغربـاً يعـرف أن            . حيث يسوع رب اد   
 اخلاصة بالسر ايد تأيت بعد االعتراف بالتجسد والصليب والقيامة والصعود           الكلمات
وهذا الترتيب احملكم، دقيق جداً وليس جمرد صدفة، بل اتفـاق           .  الثاين للدينونة  وايء

معرفة دقيقة بالسر ايد؛ ألن ربنا يسوع املسيح الذي أعطانا حياته، قد أظهر عطـاء               
 على األرض من بيت حلم حىت الصعود، وهو ال يتوقف           حياته، يف كل مراحل وجوده    

خدمـة الـسماويات     إىل   السماوات، بل هو الذي أدخلنا     إىل   عن العطاء بعد صعوده   
عينها، وأعطانا أن ننال، ليس قوة اخلالص كما أسسها أثناء حياته على األرض بـل               

لغريغوري وهو يتكلم   ولعل القداس ا  . إليهامعاينة املصري النهائي يف السماء اليت أصعدنا        
يؤكد بعد ذلك أننا ننـال هنـا        " السماء إىل   أصعدت باكوريت  "اإلنسانيةعن إصعاد   

وما حترص أن تسجله صالة القسمة بوضوح للقديس كريلس هو          . خريات الدهر اآليت  
وهبت لنا أن نشرب كأس دمك ظاهراً       "عالقة التناول باالحتاد باآلب وبالروح القدس       

ج بطهارتك سراً، وكما أنك واحد يف أبيك وروحك القـدوس           لكي نؤهل ألن منتز   
وكمـا أننـا    " نتحد حنن بك، وأنت فينا، ويكمل قولك، ويكون اجلميع واحداً فينا          

 انقـسام نتذوق بشكل ظاهر الكأس، ننال طهارة االبن الوحيد، ونعبر بطهارته مـن             
 نقع يف فخ التعبري     الوحدة، مع اآلب والروح القدس وبذلك يصبح خطأً أن         إىل   اخلطية

 يف الصليب وحده، وسوف نرى كيف فتح هذا         اإلفخارستياالذي حيصر عمل ذبيحة     
أعماق حميط من اجلـدل      إىل    وقذف الكنيسة  اإلفخارستياالتعليم الباب أمام الشك يف      

  .)١(الذي ال فائدة منه 

                                                           
 Isigitur" املعروفة باسم ١: ٢٢ من املعروف تارخيياً أن جممع ترنت يف القرن السادس عشر ويف اجللسة )١(

Deus.. " ذا الشكل القاطع الذي القد حدد بشكل قاطع وألول مرة أن االفخارستيا هي ذبيحة الصليب، و
حيث أن الذبيحة .. لكي يترك لعروسه احملبوبة الكنيسة الذبيحة املنظورة"فه آباء الكنيسة يقول هذا امع يعر

راجع التعليم الروماين " الدموية اليت متت على الصليب تصبح حاضرة وتبقى الذكرى إىل اية العامل
P/IIo.4,9u68.  



 ٣٩

وعلينا رد التأمل السريع أن نستعرض الفرق بني ذبيحة الصليب وذبيحـة              
 Joseph"لقداس كما يلخصها كتاب األسرار الكنسية الـد الثـاين لألسـقف    ا

Pohle "       م ص  ١٩١٩ الطبعة الثالثة    -أستاذ الالهوت باجلامعة الكاثوليكية يف أمريكا
  .هذه الفروق ال وجود هلا باملرة يف الهوت الكنيسة الشرقية. ١٣٣٩

  ..ة غري حقيقية مقارنة مصطنعأاوميكننا أن نرى من هذه املقارنة،   
  . يف املقام األول ذبيحة الصليب، ذبيحة عامة، بينما ذبيحة القداس نسبية-أ
 جمـيء  ذبيحة الصليب قدمت مرة واحدة فقط، بينما ذبيحة القداس تعاد حـىت              -ب

  .الرب
 ذبيحة الصليب أمتت فداء البشر بينما ذبيحة القداس تعطي مثار ذبيحة الـصليب              -ج

  .للمؤمنني فقط
الصليب كان املسيح وحده هو الكاهن بينما يف القداس يـستخدم كهنـة              على   -د

  .وخداماً من البشر
على الصليب قدم املسيح نفسه بشكل ظاهر ويف القداس يقدم نفـسه حتـت              . -هـ

  .شكل اخلبز واخلمر
التعليم بوجود مناسبتني قـدم املـسيح        إىل   وهذه املقارنة تقود بشكل واضح      

وهذه الروح الالتينية اليت جتاهد الكنيسة الكاثوليكيـة        . نيذبيحت إىل   فيهما نفسه، أو  
، هي اليت جتعلنا علـى      األرثوذكسيةالكنيسة الشرقية    إىل   للخالص منها اآلن، والعودة   

قدر كبري من احلذر يف استعمال املصطلحات الالهوتية، ويف شرح القداس بعيداً عـن              
كلمات القداس الغريغوري الـيت     كل تأثريات الفكر الغريب العقيم، يكفي أن نستعيد         

يا الذي  .. سس يف ذلك الزمان اآلن قد     لذي قد  ا يا"تعلن بوضوح وجود املسيح بيننا      
فالفعل واحد والكاهن واحد والذبيحة واحدة ألن الذي بيننا         " أعطَى اآلن أيضاً أعطنا   

ن هو صاحب الذبيحة، وهو الذي يعطي كما أعطى جسده ودمه أي حياته اليت متتد م              



 ٤٠

ويكفـي أن نـسمع     . جبل الزيتون، واليت تفتح لنا حضن اآلب نفـسه         إىل   بيت حلم 
" رب بارك   وحيد اجلنس الذي يف حضن أبيه يا       اإللهأيها  "كلمات القداس الغريغوري    

فنحن ال نقف عند اجللجثة وال عند القرب، حنن ال نقف عند مرحلة معينة مـن حيـاة          
ولنا أن نسأل ملاذا تـسبق تـسبحة        .  السماء املسيح، بل كل املراحل حاضرة مبا فيها      

نصرخ مبا يرسله أولئـك     "الشاروبيم الكالم عن السر ايد وكيف جيوز لنا أن نقول           
؟ إن الكالم عن الرتب املالئكية هو تأكيد على حقيقة حضورنا           .."بأصوات ال تسكت  

 نبدأ مـن    الصليب، بل حنن بكل يقني     إىل   الوراء، إىل   يف السماء، ولذلك حنن ال نعود     
  . الثاين مث دخولنا السماءايء إىل الصعود إىل التجسد إىل السقوط إىل اخلليقة

وحنن يف السماء، نسبح، ومنجد، وحنتفل، مبا أعطاه لنا اهللا، وهوذا اآلن املسيح   
 محـل اهللا الـذي      إهلناهوذا كائن معنا على هذه املائدة اليوم عمانوئيل         : "حاضر معنا 

  ". كلهحيمل خطية العامل
" اجلالس على كرسي جمده، الذي يقف أمامه مجيـع الطغمـات الـسمائية      "  

أما بقية الكالم فهو بشكل واضح املنظر املوجود يف سفر الرؤيـا ذلـك أن    ) القسمة(
ويف القداس ال نـراه     . حضرة اآلب  إىل   املسيح هو الكاهن احلاضر دائماً الذي أدخلنا      

مل الذي جيلس على كرسيه أو عرشه وقائم كأنه         مذبوحاً فقط بل ممجداً أيضاً، هو احل      
  .مذبوح

  :شذرة موجزة من اآلباء
ولكي ندرك أننا نتبع طريق اآلبـاء       .. لكي نتأكد من صحة وسالمة ما نقول        

 اإلفخارسـتيا علينا أن ندرس هذه النصوص املوجزة حيث أن اال ال يسمح بدراسة             
  .يف كتابات آباء الكنيسة اجلامعة



 ٤١

يسترعي االنتباه تشديد اآلباء على الذبيحة الواحدة وهو جانـب           أول ما    إن  
هام يف فهم الذبيحة، ألن الذبيحة الواحدة هي نقيض كامـل للـذبائح املتعـددة يف                

يضاً املسيح الذي ال يتغري والذي هو يف الواقـع      أولكن الذبيحة الواحدة هي     . اليهودية
الكهنوت وجلوسه عن ميـني اآلب يف       حيمل يف ذاته امليالد والصليب والقيامة ورئاسة        

  .األعايل يف اد
  :يقول غريغوريوس الثيئولوغوس  

إن اليهود مينعوننا من مذاحبهم وحسناً يفعلون ألنين أعرف مذحباً آخر "
كانت الذبائح القدمية اليت تقدم على مذابح اليهود رمزاً له ولكن هذا 

حت بواسطة املعاول أو سمع املذبح اآلخر اجلديد ال تقدم عليه ثريان ومل ين
صوت احلديد وهو يقطعه، بل الكل يتم يف العقل والصعود اليه يتم بواسطة 

  .التأمل
عند هذا املذبح سأقف لكي أخدم وعليه سوف أقرب الذبيحة "  

  ..الناطقة املقبولة ألن احلقيقة تفوق الرمز
وعندما نشترك يف الفصح فنحن ال نشترك يف الفصح القدمي "  
أورشليم األرضية  إىل  رموز الناموس، بل علينا أن نرفع أيدينا ليسحسب

بل أورشليم السمائية، اليت ال تقدر جيوش األعداء أن تطأها ألا ممجدة 
وعلينا أن نقدم ليس ذبائح من احلمالن والغنم والبقر اليت بال . من املالئكة

  . املذبح السمائيحياة وبال فكر، بل علينا أن نقدم ذبيحة التسبيح هللا على
.. علينا أن نذبح أنفسنا كل يوم وأن نكون ذبيحة مثل املسيح"  

  ..وبعقل مستعد لنصعد معه على الصليب لكي حنفظ عيد القيامة
اجلحيم نرتل معه، وذا نتعلم معىن أسرار املسيح  إىل  هو نزلإذ"   

 ٢٣ / ٤٤ مقالة - ١٦: ٢٦املقالة " (السماء نصعد معه إىل وإذ هو صعد
- ٢٥.(  
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فاحلياة اليت تالزمنا هي حياة املسيح وحيثما املسيح توجد اجلماعة ومعها كل              
  .اهلاوية هو اختبار لسر املسيح الذي نتحد به إىل ما خيص املسيح، حىت الرتول

  :العربانيني إىل يقول ذهيب الفم يف شرحه للرسالة  
قدم ألننا ذا نصنع ماذا نفهم؟ أال نقدم حنن القربان كل يوم؟ حقاً إننا ن"

ذكرى موته ولكن الذبيحة واحدة وليست عدة ذبائح ألا قدمت مرة 
. قدس األقداس إىل واحدة مثل تلك اليت كانت تقدم مرة واحدة، وتدخل

  ..كانت هذه الذبيحة اليهودية رمزاً لذبيحة املسيح
إننا نقدم ذات الشخص وليس مثل اليهود اليوم عجالً وغداً ثوراً “  

وإذا وضح هذا الربهان، . دائماً نفس الذبيحة، ولذلك فالذبيحة واحدةبل 
إن الذبيحة تقدم يف عدة أماكن فهل معىن ذلك أنه : سؤال إىل أال يقودنا

  .؟، بكل تأكيد الChristsيوجد عدة مسحاء 
املسيح يف كل مكان هو املسيح الواحد، هو واحد كامل هنا ويف   

و هو نفسه جسد واحد وليس عدة أجساد، أي مكان وحيثما يقَدم، ه
  .وهكذا الذبيحة واحدة

. ورئيس الكهنة يسوع هو الذي قدم الذبيحة الواحدة اليت تطهرنا  
هذا تذكار ملا . وهكذا حنن نقدم اآلن ما قدمه هو والذي ال ميكن أن يفىن

ولذلك حنن ال نقدم ذبيحة ” اصنعوا هذا لذكري“سبق وصنعه ألنه قال 
يت تقَدم كما كان رئيس الكهنة يف القدمي يفعل، بل نقدم نفس غري تلك ال
  ).العربانيني إىل  على الرسالة٣: ١٧عظة ". (الذبيحة

  :ويؤكد ذهيب الفم مرة أخرى  
رئيس كهنتنا يف السماء يف جمد عظيم يفوق ما كان لدى اليهود وليس "

يف فقط يف نوع الكهنوت بل يف املكان الذي ميارس فيه الكهنوت، و
  .املسكن، والشخص نفسه



 ٤٣

 ذبيحتنا يف السماء، وكاهننا يف السماء ولذلك فالذبيحة اليت تقدم على إن
املذبح ليست من الغنم أو البقر أو الدم أو الشحم، فكل هذه األمور 

  ". وحلت حملها الليتورجية العقليةوانتهتعربت، 
  هي هذه الليتورجية العقلية؟ ما

اهللا بواسطة النفس ومن خالل الروح   إىلهي الذبيحة اليت تقدم  
  ).٢٤: ٤يوحنا (” ..اهللا روح“: القدس ألنه مكتوب

ها أنت تسمع أنه جيلس عن ميني العظمة يف األعايل، فال تفترض   
فهو جيلس عن ميني العظمة يف األعايل وهذا . أن رئاسة كهنوته، جمرد لقب

اتضاعه وحمبته ، أما رئاسة كهنوته فهي تأكيد على ألوهيتهتأكيد على 
  .للبشر واهتمامه بنا

وهذا ما يعلنه الرسول بشكل ظاهر مؤكداً الالهوت ورئاسة   
النقطة اليت  إىل الكهنوت معاً حىت ال يغفل أحدمها وقد وصل الرسول

 كان املسيح رئيس كهنة فلماذا مات؟ وما إذاجييب فيها على السؤال اهلام، 
ئيس كهنة بدون ذبيحة ولذلك هو مؤكد قبل أي شيء آخر أنه ال يوجد ر

يضاً ذبيحة وألنه قال أنه يف السماء فقد أكد بشكل ظاهر أنه فعالً أكان له 
  .كاهن باملقارنة مبلكي صادق بالقسم والذبيحة نفسها
  ولكن ما هي السماويات اليت يتكلم عنها الرسول؟

إا األمور الروحية اليت توهب للكنيسة، ورغم أن هذه األمور تتم   
  .تفل ا على األرض، إال أا أمور مسائيةوحي

وعندما نرى الرب ذبيحة وقرباناً مذبوحاً، وعندما حيمل الروح   
أي هنا حيث ..  هذا، فالكل يتم حيث جيلس املسيح عن ميني اآلبإلينا

يولد األوالد باحلميم ويصبحون مواطين السماء ألن مدينتنا هي السماء 
لألمور األرضية فكيف ال يعترب هذا مساًء؟ وحينما نصبح غرباء بالنسبة 

أليست التسابيح مسائية؟ أليس حقاً أن التسابيح اليت نرتلها هي بذاا اليت 



 ٤٤

أليس املذبح مسائياً ؟ .. ترتلها فرق املالئكة اليت نشترك معهم يف التسابيح
  وكيف؟
كل التقدمات اليت توضع عليه روحية، . ال يوجد عليه شيء مادي  
دخان ورماد يتبدد مثل ذبائح العهد القدمي بل  إىل ة ال تتحولوالذبيح

وكيف ميكن أن . تصبح يف اء وجمد ال يقارن مبا كان يتم يف العهد القدمي
تكون الطقوس شيئاً آخر غري السماء، ال سيما عندما يسمع الذين خيدمون 

 ”ما ربطتموه على األرض يكون مربوطاً يف السماء"هذه اخلدمة ما قيل 
وعندما يكون عندنا مفاتيح السماء فكيف ال يكون ). ٢٣: ٢٠يوحنا (

  ).العربانيني إىل  على الرسالة٢ - ١: ١٤عظة (كل ما لدينا مسائياً 

  :ويف مناسبة أخرى يقول ذهيب الفم  
عندما ترى الرب وقد ذبح على املائدة قرباناً، والكاهن يقف عند الذبيحة "

دم الكرمي فهل تظن أنك ال تزال تقف يصلي وكل األشياء قد صبغها ال
لتقالسماء لذلك أطرح  إىل حيث يقف البشر على األرض؟ ال، أنت قد ن

كتاب (” لكي ترى هذه األمور السمائية.. كل فكر أرضي من قلبك
  ).٤: الكهنوت

ويؤكد اآلباء أيضاً أننا ال نتحد باملسيح الذي عاش يف أزمنة سابقة بل بالرب                
الوراء بل شركة يف احلاضر      إىل    ليست عودة  اإلفخارستيا الكنيسة ؛ ألن     احلي احلال يف  

غريغوريـوس  (” الذبيحة غري الدموية اليت ا نشترك يف املسيح يف آالمه والهوتـه           "
وتعكس هذه اللغة التعبريات اليت رأيناها يف القداسـات،         ). ٥٢: ٤الثيؤلوغوس مقاله   

  ".اصنعوا هذا لذكري"هذه النقطة عندما نناقش  إىل وسوف نعود
وحقيقة وحدة الذبيحة مرتبطة، حبقيقة أا ليست دموية، وهـذه بـدورها              

زمـان  "مرتبطة، بأننا لسنا منفصلني تارخيياً، أو زمانياً عن املسيح احلي، بل حنن نعيش              
 ٢٣الرسالة الفصحية  (السكندريحسب تعبري القديس كريلس  " املائدة املقدسة السرية  



 ٤٥

ووحدة ذبيحـة   . اإلفخارستيامان الذي يهب فيه حياته للكنيسة يف        وهو الز ). ٣١ -
 .املسيح، يؤكد عنصرها الروحي، الذي فيه تنسكب حياة الكنيسة
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  الفصل الثالث
  

  سالماً وبنياناً لكنيسة اهللا الواحدة
  

 لـآلب واالبـن     واإلكراماد  " الكاهن اخلبز يف اللفافة ويعطي       عندما حيمل 
السالم وبنيان الكنيسة    إىل    يعلن بشكل واضح ان بداية اخلدمة دف       "دسوالروح الق 
 الكاهن أيضاً القـداس     وكلمة بنيان من الكلمات األساسية اليت يفتتح ا       "... الواحدة

.. صفحاً خلطاياي وسيئايت  .. أقرب لك هذه الذبيحة الناطقة غري الدموية      "الغريغوري  
  .)صالة احلجاب" (وبنياناً لشعبك أمجع

 أنكـم  إذهكذا أنتم أيضاً "وحقاً إن الكاهن يسمع وصية الرسول وهو يقول         
). ١٢: ١٤ كورنثـوس    ١.." (غيورون للمواهب الروحية اطلبوا ألجل بنيان الكنيسة      

) ١٤كورنثـوس األوىل ص     (ومن الواضح أن كلمة بنيان وردت أكثر من مـرة يف            
، ألن  )٢٦،  ١٢،  ٥،  ٣: ١٤(وأكثر من أي موضع آخر يف العهـد اجلديـد كلـه             

  .املوضوع هو املواهب الروحية وهو أكثر املوضوعات املثرية للجدل واالنقسام
وهكذا تبدأ اخلدمة املقدسة بطلب واضح من الثالوث األقدس أن تكون هذه              

ومن يقرأ الطلبات يف القداسات الثالثة يدرك مـا         . اخلدمة، بنياناً لكنيسة اهللا الواحدة    
الكلمة املهجورة اليت غالباً ال تستخدم يف أحاديثنا اليوميـة، وال           هو املقصود من هذه     

والكلمة أصالً مشتقة من كلمة أخرى هي       .  اهللا الواضحة جداً   أهدافندرك أا أحد    
 البنـاء  إن" οικοδοµεω"ومنها جاء الفعل اليوناين يبين      " οικοσ"كلمة بيت   

 اهللا بيـت  ويـسمى ) ٢٦ :٢ مـرقس  (اهللا هيكل هو والبيت البيت، بناء أصالً هو



 ٤٧

 أهـل  - املسيحية اجلماعة هو البيت فإن واضح هو كما ولكن) ٦ - ١: ٣ عربانيني(
 الـيت  احليـة  احلجارة من يشيد الذي الروحي البناء وهو) ٣: ٢ بطرس ١ (اهللا بيت
 ،)٣٢: ٢ أفـسس  راجع) (٤: ٢ بطرس ١ (احلي الزاوية حجر أو رأسها هو املسيح
 اهللا بيت يصف فهو الروحي، البناء عن يتحدث عندما بطرس الرسول أن الواضح ومن

: ٢ بطرس ١ (املقبولة والذبيحة املقدس الكهنوت فيه الذي احلية احلجارة من املصنوع
٤.(  

 مىت (هللا ابناً به االعتراف صخرة على الكنيسة ببناء وعد الذي هو املسيح إن  
) ٥٨: ١٤ مـرقس  (بشرية دبي املصنوع غري اهليكل يبين أن أيضاً ووعد ،)١٨: ١٦

 الكنيـسة  هـذه  يف اجتمعنا الذين حنن إننا ،اإلهلية اخلدمة بداية يتصدر الوعد وهوذا
 يف باالشـتراك  وثانيـاً ) ٣٢: ٢٠ أعمال (التعليم بكلمة أوالً الكنيسة بنيان إىل   نسعى
 هـو  ويصبح هيكله، ونصبح به، نتحد عندما املسيح، جسد فعالً نصبح ألننا الذبيحة

 ال ذلـك،  بعد نفعله سوف اننا نعلن ما هو القداس بداية يف نقوله وما. فيه وحنن ا،فين
 مـن  نتنـاول  أن سـيدنا  يا كلنا مستحقني اجعلنا "- ايد السر اكتمال عند سيما

 واحداً وروحاً واحداً جسداً نكون لكي وأرواحنا وأجسادنا ألنفسنا طهارة قدساتك
 بـل  بعضنا، مع واحداً جسداً فقط لسنا وحنن" يسيكقد مجيع مع ومرياثاً نصيباً وجند
 جـسدك  مـن  نتنـاول  أن سيدنا يا كلنا مستحقني اجعلنا "التناول قبل نقول كما

  ).الباسيلي" (معك واحداً وروحاً واحداً جسداً نكون لكي... املقدس
 أوشـية  تذكرها اليت تلك وهي أساسية، حقيقة على جدال وال ىيبن اجلسد  

 تعرف ومل العصور؛ عرب ينمو فاجلسد". األبد إىل   بعدنا اآلتني ولعبيدك" االجتماعات
 مـن  دائمـاً  بل زمانه أجل من جياهد أو لعصره يعمل من الطويل تارخيها يف الكنيسة
 وهو يقول للبنيان الكل يعمل أن بولس الرسول يطلب عندما ولذلك. لآلخرين يعمل
 ألن البنيـان،  ألجل للخري قريبه منا واحد كل فلريضِ "األصلي اإلنسانية جرح يلمس



 ٤٨

: ١٥ رومية" (علي وقعت معيريك تعيريات مكتوب هو كما بل نفسه يرض مل املسيح
 بسلطاننا أكثر شيئاً افتخرت وإن فإين "الكنيسة لبناء هو الرسويل والسلطان). ٣ - ٢

  ).٨: ١٠ كورنثوس ٢" (أخجل ال هلدمكم ال لبنيانكم الرب إياه أعطانا الذي
 هو) ١٢: ٤ أفسس (املسيح جسد بنيان أن دائماً وجدنا للرسول رجعنا إذو  
 ١ (نفـسه  املـسيح  يسوع هو البنيان أساس ألن) ١٦: ٤ أفسس (احملبة يف يتم بنيان

 مـن  كل إال احملبة أساس على أحد يبين أن ميكن ال وبالطبع) ١٧ - ٩: ٣ كورنثوس
  .احملبة من هو

 بعـد  فلـستم  "واألمم اليهود بني املصاحلة عن إعالن هو اهللا كنيسة وبنيان  
 واألنبياء الرسل أساس على مبنيني اهللا، بيت وأهل القديسني مع رعية بل ونزالء غرباء،
 مقدساً هيكالً ينمو معاً مركباً البناء كل فيه الذي الزاوية حجر نفسه املسيح ويسوع

ـ  يف هللا مسكناً معاً مبنيون أيضاً أنتم فيه الذي. الرب يف  - ١٩: ٢ أفـسس " (روحال
 بالتمجيـد  الـصالة  تبدأ عندما الفائقة احلقيقة هذه إىل   اخلدمة بنا تدخل وهكذا) ٢٢

 يف هللا مـسكناً  يصبح والذي ينمو، الذي البناء ذلك لنفسه بىن ألنه للثالوث والكرامة
 للثـالوث  وإكراماً جمداً "الذكصولوجية هذه فهم يف خيطئ من ويل ويا. القدس الروح
 املـسيحية  هي هذه". اهللا لكنيسة وبنياناً سالماً القدس والروح واالبن اآلب ساألقد
 املسيح يف باإلنسان اهللا عالقة حبقيقة الروحي الوعي قمة هي.. موجزة عبارة يف كلها
 هلـذه  املرافقة الطقسية احلركة نرقب الذين حنن علينا ولذلك. القدس وبالروح يسوع

 قيمة نتذكر أن القرابني حيمالن والشماس والقس بحاملذ حول الدورات وهي الكلمات
 لـه  الرب وجد حيث اإلهلي املسكن بناء خدمة دخلنا لقد. تقال اليت الكلمات ومعىن
 مبذبح والطواف) ١٤: ١ يوحنا" (بيننا وسكن جسداً صار والكلمة "الناس بني مسكناً
 يف) ١١: ١ مالخي (اهللا عدلو وحتقيقاً العامل يف اإلفخارستيا لوجود فقط رمزاً ليس اهللا
 والفـرح  االبتـهاج  طواف هو يضاًأ بل مغارا، إىل   الشمس مشارق من مكان كل
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 ،اإلهلي القداس أساس نضع وحنن اهليكل داخل إىل   بالقرابني ندخل وهكذا باخلالص،
 ما جسده بناء إىل   يضيف لكي ايد السر ذلك يف جسدياً بيننا حيل سوف الرب ألن

  .لبناءا ذلك حيتاجه
 هو دراستها جمال ألن طويلة وقفة إىل حتتاج بولس من اقتبسناها اليت الفقرة إن  
 يف ووضعتها عصارا الكنيسة أخذت اليت األساسية الفقرات من وألا اجلديد العهد
 طريقه يف أنه بل كامالً ليس املسيح جسد أن ندرك اآلن ولعلنا. الباسيلي القداس بداية
 إىل  الكمال ذلك حيتاج وكم. جيل كل يف إليه جدد أعضاء ضم لةمبواص الكمالإىل  
 نـدرك  أن علينا ولكننا. املسيح يسوع الرب وهو وحده اجلسد صاحب يعلمها دهور
 يكملـه  سوف الذي القوي البناء ذلك هي املسيح جسد شركة وهي اإلفخارستيا أن

  .خيلصون الذين يوم كل إليه يضم ألنه الرب

  حدالكنيسة اجلسد الوا
من األخطاء الشائعة ذلك اخلطأ اجلسيم عن الكنيسة، حيث دخلت األفكـار           

وجعلت الكنيسة جسداً مبعىن مجاعة متفقـة تعـيش يف          " الالهوت"الفلسفية يف قلب    
  .انسجام مثل اجلسد الواحد

بـل أن   . واخلطأ األساسي هو أنه ال يوجد مقارنة بني اجلـسد، والكنيـسة             
، والفرق بني الكنيسة كجسد،     "جسد املسيح "داً، بل هي    الكنيسة ال تدعى أصالً جس    

والكنيسة جسد املسيح كبري جداً، ذلك أن مركز الثقل يف التعبري ليس اجلـسد بـل                
الكـالم عـن     إىل   ، حيث يبدو أن الرسول يلجأ     )١٢رومية  (وحىت يف   . جسد املسيح 

حنـن  "وح اجلسد وأعضائه ذات الوظائف املختلفة، جند الرسول بولس يقول بكل وض  
والكالم بعد ذلك عـن وظـائف       ) ٥: ١٢رومية  " (الكثريين جسد واحد يف املسيح    

ليس الكالم  ) ١٢ كورنثوس   ١(اجلسد هو يف الواقع كالم عن املواهب وبعد ذلك يف           
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عند الرسول عن اجلسد، هذا هراء، وليس الكالم عن العني واليد والرأس يعين الواجب             
 رسول املسيح، ولكنه حيدد بكل يقـني أن هـذا           االجتماعي فهذا مل خيطر على قلب     

وبعد املقارنة بني   ) ١٢: ١٢ كورنثوس   ١(اجلسد هو جسد واحد ألنه جسد املسيح        
 كورنثوس  ١" ( أفراداً وأعضاؤهأما انتم فجسد املسيح     " يعود فيقول    )١(وظائف اجلسد 

١٧: ١٢.(  

 إمياين كوصف حلقيقة اختبار "جسد املسيح"من أين جاء تعبري 
  شه الكنيسة؟تعي

ويقـول بـاحلرف    " Rawlinson "اإلجنليزيجييب على هذا السؤال العامل        
، ذلك أن   اإلفخارستياإن أصل تسمية الكنيسة جسد املسيح جاء من ممارسة           ":الواحد

 ."املسيحيني يأكلون اخلبز الذي هو جسد املسيح، وبذلك يصبحون هم جسد املسيح           
اخلبز الذي نكسر أليس هو شركة جسد       "سه  ويقدم هذا العامل نص الرسول بولس نف      

املسيح؟ أال ترون أننا حنن الكثرة نصري خبزاً واحداً، جسداً واحداً ألننا نشترك يف اخلبز        
  .)٢() ١٧، ١٦: ١٠كورنثوس األوىل " (الواحد

 العام لدى غالبية أساتذة العهد اجلديد هو أن الكنيسة اإلمجاعويف احلقيقة فإن    
القدمي أو مثل الوثنيني ألن ما يقدم على املذبح عندهم هو ذبيحة،             إسرائيلليست مثل   

وأما ما يقدم على املذبح عندنا فهو شركة بني ما يقدمه الشعب واإلله الذي يقدمون               
ال تقدرون أن تشربوا كأس الـرب       "ولذلك ميضي الرسول ليقول بعدها      . له الذبيحة 

، ال تقـدرون أن تـشتركوا يف        )نيةيف األعياد الوث  (وكأس شياطني   ) اإلفخارستيايف  (
وهذه املقارنـة تؤكـد     ) ٢١: ١٠كورنثوس األوىل   " (مائدة الرب ويف مائدة شياطني    

                                                           
ولكن من سياق ) ٢٩: ١١، ١٧: ١٠ كورنثوس ١(مرتان فقط استخدم الرسول تعبري اجلسد دون حتديد ) ١(

 .وال يوجد مطلقاً تعبري جسد الكنيسة بل دائماً جسد املسيح. الكالم يظهر أن الكالم عن جسد املسيح
٢  Corpus Christi, in Mysterium Christi ed Bell & Deismann, P 225F. 
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االشتراك احلقيقي يف جسد املسيح ودمه، وهي شركة جتعل املشترك يف النهاية يـصبح              
" Jeremias" يواكيم يرمياس    األملاينوقد علق العامل    .  الذي يعبده  اإللهيف وحدة مع    

لى هذا النص فقال أن الكالم عن اجلسد والدم هنا يعين بشكل مباشر االشـتراك يف                ع
 القداس بشكل مباشر منذ بداية املـسيحية        إليناوهذا يف الواقع ما ينقله      . ذبيحة املسيح 

 إلينـا مث يف القداسات كلها شرقاً وغرباً، وهو ما ينقله          ) ٤: ٩(يف صلوات الديداكي    
لكي إذ طهرتنا كلنـا     “ساطة التعبري يقول القداس الباسيلي      التراث القبطي يف قوة وب    

أو بتعبري قوي جداً وغين بكلمـات       " اإلهليةتوحدنا بك من جهة تناولنا من أسرارك        
 نصري شركاء   األسرارلكي اذ نتناول بطهارة من هذه        "يالقداس الكريلس الهوتية يقول   

  ".يف اجلسد وشركاء يف الشكل وشركاء يف خالفة مسيحك
، فالكنيسة  "الواحد"و الثانية   " املسيح"إن قوة التعبري كامنة يف كلمتني األوىل          

والقداسات كلها أخذت هذا    .  بل هي جسد املسيح الواحد     ،ليست جسد املسيح فقط   
بولس نفسه لكي نكشف     إىل   التعبري من رسائل بولس الرسول، ولذلك علينا أن نعود        

 املسيح عن ميني اآلب وجسد املسيح على        معىن هذه العبارة، ذلك أنه ال يوجد جسد       
العهد اجلديـد والقداسـات ال      .. اإلفخارستيااألرض أي الكنيسة وجسد املسيح يف       

فكما أن  "ويف احلقيقة فإن الرسول يقول بدقة       .. يعرفون ثالثة أجساد بل جسد واحد     
اجلسد واحد وله أعضاء كثرية وأن مجيع أعضاء اجلسد مع كوا كثرية هي جـسد               

  .) الترمجة الكاثوليكية- ١٢: ١٢ كورنثوس ١" (حد كذلك املسيح أيضاًوا
واجلسد الواحد هنا أي اجلسد البشري يعلن سر املسيح الواحـد الـذي ال              

والرسول بولس يعلن عن هذه الوحدة وال يـدخل يف تفاصـيل            . يفترق عن أعضائه  
 املسيح يذوب   إنل  وهو أيضاً ال يقو   . فلسفية بشرية، فاملطلوب هو حياة جديدة تعاش      

أو خيتفي أو يصبح املسيح والكنيسة وحدة واحدة ختتفي فيها الوحدة، فكـل هـذه               
الشطحات ال وجود هلا باملرة، وقد قدم الرسول بعد ذلك تشبيه عالقة الزواج بـني               
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امرأة وال   إىل   الرجل واملرأة حيث يصبح كالمها جسداً واحداً ولكن ال الرجل يتحول          
رجل، وال يذوب أحدمها يف اآلخر بل يعيـشان يف وحـدة تختـرب     إىل  املرأة تتحول 

ولذلك بعد الكالم عن اجلسد الواحـد، يـضع الرسـول           ). ٣٢ - ٢٢: ٥أفسس  (
ألننا بروح واحد اعتمـدنا     "الضمانة األساسية هلذه الوحدة، وهي عمل الروح القدس         

ي جيعلنـا   وهنا كما نرى فإن الذ    ) ١٣: ١٢ كورنثوس   ١.." (جسد واحد  إىل   مجيعاً
اجلـسد الواحـد لـيس     إىل أعضاء جسد املسيح هو الروح القدس فهو الذي يضمنا       

باملعمودية فقط بل هو الذي يسقينا ويعطينا املاء لكي حنيا ونظـل يف هـذا اجلـسد                 
 شـركة تعـاش، فكـل       إطارالواحد، وبالتايل ال ميكن شرح هذا األمر مطلقاً إال يف           

  . قوة السرالشروح الفلسفية أو النظرية دم
والرسول مل يقل إن الكنيسة مثل جسد املسيح، أو تشبه املـسيح، وحنـن ال                 

نصلي يف القداسات لكي نكون مثل جسد املسيح، بل لكي نكون فعالً جسداً واحداً              
  ).الباسيلي ()١(وروحاً واحداً، وبالتايل جند نصيباً ومرياثاً مع مجيع القديسني 

الوحدة القائمة على أساس الشخصية      إىل   د القدمي، العه إىل   وهنا علينا أن نعود     
اجلماعية، ألننا على أساس ما يذكره الكتاب املقدس ميكننا أن نفهم عبـارة اجلـسد               

الواحد، الذي جيمع الكل فيه، فالكل يف الواحد، كما أن الواحـد             اإلنسان   الواحد أو 
  .)٢(يف الكل 
 اجلسد هلـو األشـد      إن ما يظهر األضعف من أعضاء     "يقول الرسول بولس      

ضرورة لإلحاطة بالرعاية، وما حنسبه األحقر من أعضاء اجلسد، فهو مـا جيـب أن               

                                                           
. ولكن ما هو اخلبز؟، هو جسد املسيح. جلسد نفسهما معىن الشركة؟، حنن ا"يقول القديس يوحنا ذهيب الفم ) ١(

على كورنثوس " (وماذا يصبح الذين يشتركون؟، يصبحون جسد املسيح، ليس أجساداً كثرية، بل جسد واحد
١٧، ١٦: ١٠.( 

 .١٩٧٧ -راجع مذكرات الواحد والكل، طنطا ) ٢(
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: ١٢ كورنثوس   ١". (تشمله بأعظم الكرامة وما يقبح منا فهو ما حنوطه بأوفر احلشمة          
  ). الترمجة الكاثوليكية- ٢٣، ٢٢

الـيت  وهذا النص الذي يتحدث عن اجلسد الواحد يقول إن األعضاء األحقر              
هـؤالء أعـضاء يف جـسد       .. نغطيها، ورمبا الرسول يعين البطن مث األعضاء األخرى       

والرسول هنا ال يتحدث عن أشخاص معينني، بل يصف الضعفاء الـذين ال             . املسيح
شهرة هلم، الذين يعتربون جمهولني مثل أعضاء اجلسد اليت ال نراها، هؤالء جيـب أن               

  .ل الذين ميلكون املواهب وهلم شهرة يف الكنيسةحياطوا بالرعاية والكرامة متاماً مث
  . اليت تم باحلقرياإلهليةوهذا هو معىن اجلسد الواحد، وهذا هو معىن احملبة   
يضاً، الذين بال مواهـب     أالكنيسة ليست كنيسة أصحاب املواهب فقط بل          

إىل  ، واحتياجها الشديد  اإلنسانيةهؤالء حييون بيننا يف صمت وهم عالمات على فقر          
  .حمبة اهللا

جسد املسيح الواحد، وأننـا      إىل    حقيقة االنتماء  -عندما ننسى هذه احلقيقة       
 ال نـستطيع أن     -ندخل الكنيسة لكي منارس احملبة بشكل عملي فيه العطاء والشركة           

  .نفهم أموراً كثرية، مثل الثالوث، والزجية
وعمله يف حياتنـا     يف الواقع نفقد قوة السر       فإنناوعندما ننسى هذه احلقيقة،       

وإذا . ألننا ال نتناول للحصول على بركة ولكن من أجل الشركة يف اجلسد الواحـد             
  ...أغفلنا هذه احلقيقة نكون قد أغفلنا سبب التناول

ولعلنا يف خامتة هذه الدراسة املوجزة، ندرك أن بنيان اجلسد هو حتقيق إحتـاد                
ليتنا ندرك هذه احلقيقة     ويا. الحتادكما أن الشركة يف اجلسد، هي منو هذا ا        . األعضاء

ما هي عليه، فهي جسد املسيح، ولكنها        إىل   اهلامة يف الكنيسة وهي أن الكنيسة تصري      
  .إليهتصري جسد املسيح، ألا تنمو حنو اهلدف الذي بدأت منه رحلتها 
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وحنن اجلسد، نشترك يف اجلسد، وحنن جسد املسيح، نأكل جسد املسيح لكي              
حنن نولد من اهللا، ونكون أبناء       "أورجيينوسليه، أو حسب تعبري العالمة      نكون ما حنن ع   

 We become“له، ولكننا نولد منه يف كل قول وفعل، أي نصري ما حنـن عليـه   

what we are." 
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  الفصل الرابع
  

  اجلسد الواحد
  يف الصالة والطقس

  
ضوع األساسي   هي املو  اإلفخارستيامن يقرأ اخلوالجي يرى بكل وضوح أن          

 يف صـلوات القـداس      اإلفخارستياالذي تدور حوله كل الصلوات والطقوس، ولكن        
  -:قائمة على

  . املسيح وسيط بني اهللا والناس-١
  . تكامل عمل االبن كوسيط وعمل الروح القدس كَمقَدس-٢
  . وحدة الكنيسة كجسد املسيح-٣

، دون  اإلفخارسـتيا س   احلقيقي، فمن اخلطأ أن ندر     اإلفخارستياهذا هو إطار      
  .دراسة عمل املسيح كوسيط أو وحدة املسيح والكنيسة

ولعل أفضل مثال   . وميكننا أن نرى العناصر الثالثة معاً يف كل صلوات القداس           
 وخملصنا يـسوع    وإهلنارئيس احلياة وملك الدهور كلمة اهللا اآلب أبو ربنا           يا"هلا هو   

اجعلنا أهالً مـن    . ء واهب احلياة ملن يتناوله    املسيح اخلبز احلقيقي الذي نزل من السما      
غري وقوع يف دينونة أن نتناول من جسدك املقدس ودمك الكرمي فيصرينا تناولنا مـن               

  ".االنقضاء إىل أسرارك املقدسة واحداً معك
والعناصر الثالثة األساسية كما هو واضح هي، نزول ربنـا مـن الـسماء                

 ذاته عنا، وبشكل خاص عندما جعل جسده        كوسيط، مث ظهور هذه الوساطة يف تقدمي      



 ٥٦

ودمه خبزاً مسائياً واهباً للحياة، ولعل وحدة الكنيسة باملسيح ظاهرة هنا كما تظهر يف              
ولكـن  " االنقضاء إىل   يصرينا تناولنا من أسرارك املقدسة واحداً معك      "أماكن أخرى   

ف تكشف لنا ماذا عن عمل الروح القدس؟ إن الدراسة املدققة لصلوات اخلوالجي سو
 االستحقاق لتناول اجلسد والدم، هو عمل الروح القدس األساسي، فهـو الـذي              أن

وجيعـل  ) صالة استدعاء الروح القـدس    (يطهر القرابني ويصريها قدسات للقديسني      
  .اإلفخارستيا قديسني مهيئني للحصول على نعمة - بعمله اخلاص -الواقفني 
. لقاء قائم على هذه الدعامات الثالثـة من هنا يظهر لنا أن لقاء الكنيسة، هو       

اجعلنـا  "حنن ال نصبح واحداً فقط مع املسيح، ولكننا نصبح واحداً مع بعضنا البعض              
مستحقني كلنا يا سيدنا أن نتناول من جسدك املقدس ودمك الكرمي طهارة ألنفـسنا              

  ". لكي نكون جسداً واحداً وروحاً واحداً معك- وأرواحنا وأجسادنا
، هو إنه احتـاد يكَملَـه الـروح         اإلفخارستياد املسيح بالكنيسة يف     وسر احتا   

القدس، ويعلن بشكل فائق حمبة املسيح غري احملدودة، فهو مل ميت ومل يقُم لكي يظهر               
احلق "وحده، بل مات وقام لكي يتحد بغريه على النحو الذي أعلنه يف العبارة السرية               

تبقى وحدها ولكن ان ماتت فهي تأيت بثمـر         أقول لكم أن مل متت حبة احلنطة فهي         
  ).٢٤: ١٢يو ". (كثري

 هم يف الواقع ينكرون     اإلفخارستيامن هنا ندرك أن الذين ينكرون وجودنا يف           
 ينكرون رغبة املسيح يف ان يكـون        وإمنا فقط،   اإلفخارستياحمبة املسيح، وال يهدمون     

  .فينا لكي نثمر هللا

عبة؟ر الطقس عن هذه احلقيقكيف ي  
علينا أن نصحح خطأً قدمياً ساد يف أزمنة الضعف الروحـي، وهـو اعتبـار         

الطقس عالمات تذكرنا باألمور الروحية، وكمثال هلذا الشرح الضعيف، الكالم عـن    
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الشمعتني اللتني نضعهما على املذبح واللتني نصت على وجودمها القوانني الكنـسية            
  ).رستوذولوسقانون من قوانني البابا خ(اخلاصة بالقداس 

والشرح الضعيف يؤكد أن الشمعتني مها عالمة لكي نتذكر وجود مالكـني              
أما األصل فهو أن الكنيسة هي بيت املالئكة وأن املالئكة هم أعضاء معنا يف              . يف القرب 

فاملسيح له اد هو الرأس الذي مجع كل شـيء يف الـسماء             . جسد املسيح الكنيسة  
ملالئكة يرافقون األحداث اهلامة يف حياة املسيح ألن ، وا)١٠: ١أفسس (وعلى األرض   

هذه األحداث اهلامة تزمع أن تعلن الوحدة الروحية بني السماء واألرض، فهم يف بيت              
ولذلك فإن ظهورهم يف مثل هذه املناسبات اهلامة اليت         . حلم، ويف جثيماين، ويف القيامة    

لى أن املصاحلة قادمة وأن البـشر  أسس الرب فيها جانباً أساسياً خلالصنا، هو تأكيد ع     
سوف يرثون رتبة املالئكة ألم يف القيامة سيكونون مثل مالئكـة اهللا يف الـسماء ال     

ومن هنا ندرك أن وجود املالئكة يف الكنيـسة روحيـاً يف            . يزوجون وال يتزوجون  
حضورهم واشتراكهم معنا يف الصالة، هو أمر مؤكد ألن الوحدة الروحية اليت جتمعنا             

ولذلك فإن عقيدتنا تعطي لنا هذه اخلربة الروحية الـيت          . م هي وحدة املصري النهائي    
ولذلك فإن الفرق الضخم بني الشرح املتواتر       . نعرب عنها بوجود الشمعتني على املذبح     

 تذكرنا معىن وجود الشمعتني فقد      إن السليمة، هو أننا     األرثوذكسيةعندنا وبني النظرة    
بينما حنن يف األصل نتعامـل      .  نتذكر ضاعت الفكرة   أننا عن   كسبنا فكرة، وان عجز   

مع املالئكة، ونتعامل مع القوات الروحية منذ معموديتنا ألننا نتصاحل مع املالئكـة يف              
راجع صلوات  (املعمودية، ويصبحون يف حراستنا منذ أن نأخذ ختم الرب يف املعمودية            

قيقة الروحية اليت تخترب، وأمام الواقـع       هنا حنن أمام احل   ). التعميد يف الكنيسة القبطية   
اجلديد الذي نعيشه منذ معموديتنا، ولذلك فإن الشمعتني على املذبح ليستا عالمة على             

 ألن املالئكة حاضرة أصبح وجود الشمعتني أساساً هو للداللـة           وإمناحضور املالئكة،   
  .على حقيقة الوحدة الروحية واملصاحلة اليت يعرب عنها النور
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 ينبغي أن نعيد النظر يف الشرح الذي تواتر عندنا، عن الطقوس            اإلطارهذا  من    
ونستفيد من اخلربة الروحية اليت أخذناها يف املعمودية واليت جيب أن ترافقنا يف حياتنـا               

 ومحل ثقيل حناول    إرهاق إىل   الروحية حىت ال خنسر النظرة الروحية، وتتحول العالمات       
 .أن جند له تفسرياً

  حلمل ووساطة املسيحاختيار ا
ودون أن ندخل . من بني عدد القربان الذي يقدم للكاهن، خنتار قربانة واحدة  

 أن نرهق   ودون ٥يف تفاصيل الشرح الرمزي لذبائح العهد القدمي اليت يرمز هلا بالرقم            
أنفسنا مبا لدينا من شروحات، علينا أن نرى بساطة الطقس، فوجود أكثر من قربانـه               

الرب خيتار له محالً    " مع مالحظة أن هذا االختيار ترافقه الكلمات         -ضل  واختيار األف 
 هو دليل على أن املسيح ال مثيل له، وعلى أن الوسيط واحد، وأن هـذا                -" بال عيب 

 القدميـة مل    واإلشاراتهو ما تؤكده ترتيبات العهد القدمي، فكل الذبائح وكل الرموز           
  .يد بني اهللا والناستكن قادرة على أن تعطي لنا الوسيط الوح

ويؤكد هذا الطقس أن الذبيحة الوحيدة اليت أكملت كل الذبائح وشـرحت              
  .معناها، هي ذبيحة الصليب

، كما أن الرد على كل صالة       "رب ارحم  يا"يقول الشعب أثناء اختيار احلمل        
رب أرحم، ذلك ألن الرمحة هي أساس العهد اجلديد، وهذه الرمحة ليست من              هو يا 
  .، بل هي عطية اهللا اانيةنساناإلحق 

له حقوق لـدى     اإلنسان   لقد ساد اجتاه روحي غري سليم مبين على أساس أن         
هو جمرد خملـوق     اإلنسان    ال سيما إذا كان هذا     - اإلنسان   هي حقوق  اهللا، ولكن ما  

 ليس لنا حقوق، وعلينا أن نرى بكل وضوح أن هذه الكلمـة،             ؟يعتمد على عطية اهللا   
اهللا مثـل    إىل   حنن نعود .  أو ما يراد منها ال وجود له يف الكتاب املقدس          وكل ما تعنيه  
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اهللا كذلك ألن هـذه      إىل   وحنن نعود . االبن الضال الذي طلب أن يكون مثل األجري       
انه تعليم غري سـليم  .  الساقطلإلنسانالوضع احلقيقي    إىل   العودة حقيقية، وألا عودة   

الرب الذايت، وأن يصور له أن له حقوقـاً         نسان   اإل متاماً ذلك الذي حياول أن يزرع يف      
  .لدى اهللا يستطيع أن يطالب ا

عندما نطلـب أي    " رب أرحم  يا"ما لدينا هو عطية اهللا، ولذلك حنن نقول           
ار أيضاً الذي هو صورة الصالة املقبولة، وهـي         حنن نأخذ صورة العش   . شيء من اهللا  

لرمحة، ال سيما وأن هذه الرمحـة قـد         الذي يعرف أنه على يقني من ا       اإلنسان   صورة
اللهم اجعلنا مـستحقني أن     "لذلك السبب وحده نقول     . أُعلنت لنا يف املسيح يسوع    

وحنن نقول ذلك ألننا نطلب عمـل الـروح         " أبانا الذي يف السموات   : نقول بشكر 
ن االسـتحقاق   إ وقد قلنا من قبل      .)٦: ٤غالطية  " (ا أيها اآلب  أب"القدس ليقول فينا    

و عمل الروح القدس، وطاملا أن كل ما فينا هو عمل اهللا، علينا إذاً أن نكون علـى                  ه
هذا االجتاه خطـري    . حذر من أن نعترب أعمال اهللا حتت سيطرتنا، أو صارت حقوقاً لنا           

بـاهللا، وبـذلك     اإلنسان   أن نقطع عالقة   إىل   على احلياة الروحية ألنه يؤدي يف النهاية      
  .وقه، بل حياته بأسرهايفقد ليس فقط ما ختيله حق

ومع بساطة هذا الطقس، ومجاله علينا أن حنذر من أن نكون متـسرعني يف                
دقيق ووعي روحي بأن الوسيط يأخذ مكانـه         إميان   الصالة أو غري فامهني أننا نعرب عن      

الكنيسة بالواحد الوحيد    إميان   بيننا، وان اختيار القربانة الواحدة، هو عالمة على صدق        
  .املسيحربنا يسوع 

سالماً وبنياناً للكنيسة الواحدة    "الصحيح تعرب عنه كلمات الصالة       اإلميان   هذا  
وعلينا أن نرى أن الذي يعطي السالم والبنيان هو         " الوحيدة املقدسة اجلامعة الرسولية   

  .عمل املسيح، فهو الذي يبين الكنيسة من حلمه وعظامه
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ن يوحنـا املعمـدان،      اعتمد م  أنوساطة املسيح ظهرت بشكل واضح منذ         
هذا "فوق  إىل  ولذلك بعد أن يؤكد الكاهن نزول االبن من السماء عندما يرفع القربانة           

 إىل  يعود وميسح القربانة باملاء إشارة    " هو اخلبز النازل من السماء الواهب احلياة للعامل       
  . املسيح عن نفسه وسيطاً بني اهللا والناسإعالنىل بداية إمعمودية الرب، و

 جماهلا، ولذلك تغطى التقدمة باللفائف ألا سـر  اإلهلية هذا تأخذ الكلمة    بعد  
  . باالستنارة بكلمة اهللا وبالتعليمإال إليهال ميكن الوصول 

 إىل  وعندما تنتهي العظة يكون االستعداد الروحي الداخلي قـد مت لنـدخل             
  .الصالة

س ايـسيذوروس   واللفائف اليت تغطي التقدمة، معروفة لنا من رسائل للقـدي           
، ذلـك أن    اإلهليوهنا حملة هامة عن االستعداد الصحيح الذي يرتبه القداس          . البيلوسي

يتم بعد صالة   ) االبروسفارين(رفع اللفائف ال سيما الغطاء الذي يغطي التقدمة كلها          
  .الصلح

 للذين تصاحلوا بقُبلة احملبة، وحنن ال نفهم سر         إال املسيح ال يعلن عن نفسه       إن  
ولذلك فإن صالة الصلح هـي مرحلـة        . سيح طاملا أننا مل منارس الوحدة الروحية      امل

ألننا بالكلمـة نـستعد     .  والعظة اإلهليةحرجة يف صالة القداس فهي تأيت بعد الكلمة         
 حركتنا حنـو    إناملصاحلة، واىل قُبلة احملبة والسالم، ولذلك علينا أن ندرك           إىل   لنصل

ي حركة أساسية من اهللا يف الكلمة ومنا حنن يف رغبتنا            ه اإلهلي السر   إدراكاهللا، وحنو   
  .يف املصاحلة، واالتفاق بالرأي الواحد، وحمبة بعضنا البعض

املصاحلة يف كتابات آباء الكنيسة ليست التنازل عن اخلصومات، فهذا اجلانب             
 املصاحلة هي أن حنب بعضنا الـبعض لنكـون          وإمناالسليب ال وجود له يف املسيحية،       

  . واحداً وروحاً واحداًجسداً
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هذا اجلانب أساسي لتوبتنا، وهو قائم على عقيدتنا؛ فلقد قام املسيح ولذلك              
  .نصاحل بعضنا البعض

واجلانب الرمزي هنا أساسي أيضاً، الشماس ميسك الصليب والكاهن يرفـع             
وتوجد وثائق قدمية تؤكد وجود     . أختام القرب  إىل   اللفافة على شكل مثلث، وهي ترمز     

  .اإلسكندريةهذه املمارسة يف القرن اخلامس وإن هذا هو طقس 
.  قبلة الـسالم   وأساس مصاحلتنا   أساس قيامة املسيح هي     أنالرمز هنا يؤكد      

عظات اآلباء يف القرون الرابع واخلامس والسادس، واليت         إىل   وميكن ملن يشاء أن يعود    
لقد قـام املـسيح،     . صاحلةقيلت يف عيد القيامة، ليجد أن قيامة املسيح هي أساس امل          

  .ولذلك فلنحب بعضنا البعض ولنسامح بعضنا البعض
القيامة تطهر قلوبنا من مثار املوت، وعندما تنهض احلياة من القرب نستطيع أن               

مثل املرض يفتـك بـه       اإلنسان   لقد دخل املوت وسكن يف    . مند يد مصافحة حقيقية   
آالم املوت هي اخلوف من اآلخرين،       املريض ال يشعر بالصحة، بل باألمل، و       واإلنسان

املوت يزرع فينا ذلك االهتمام غري العادي باحلياة، وهذا بدوره          . هي احلسد والكراهية  
املبالغة حىت يف الغـضب ألن       إىل   يعلمنا ان نقتين أكثر، وأن نتكلم أكثر، وهذا يدفعنا        

  .حياتنا يف خطر، ولذلك علينا أن ندافع عنها
 هو الـذي دفـع      إبليساجلانب، لقد كان حسد     وصالة الصلح تؤكد هذا       
 إىل  اإلشـارة ، ولذلك حنن ال نصافح بعضنا البعض دون         اإلنسانكراهية   إىل   الشيطان
وهنا طريق احلياة القائم على احملبة واالحتاد، والذي غرسـه          .  املوت والسقوط  أساس

  .كراهيةليس كطريق املوت الذي غرسه الشيطان القائم على احلسد وال. املسيح فينا
 جرعـة   أخذناالكنيسة الواحدة املتصاحلة تستعد لقبول سر املسيح، وبعد أن            

حنن . احلياة بالقيامة كيف ال تكون قد صرنا مستعدين لقبول سر اهللا يف املسيح يسوع             
ندرك يف الشركة واملصاحلة فقط، أن املسيح فينا، وكلمات الرسول تأيت بشكل مباشر             



 ٦٢

قلوبكم وأنتم متأصلون ومتأسسون يف احملبة حىت تـستطيعوا          يف   باإلميانليحل املسيح   "
وتعرفـوا حمبـة    . أن تدركوا مع مجيع القديسني ما هو العرض والطول والعمق والعلو          

وهذا هو  ). ١٩ - ١٧: ٣أفسس  " (كل ملء اهللا   إىل   املسيح الفائقة املعرفة لكي متتلئوا    
  .الصحيح اإلميان اختبار

سد الشيطان، ومع املوت الكراهية، ومها ال ميكن        العامل حب  إىل   لقد دخل املوت    
فصلهما مطلقاً، ولكن بقوة القيامة صارت لنا هبة احلياة اانية، وهو ما يعلنه الرمـز               

قبلوا بعضكم  "بقوة وما يعلنه نداء الشماس الذي يرفع عالمة الصليب وينادي الشعب            
 كلٌ اآلخر بقُبلـة املـسيح،       لقد أشرقت احلياة ولذلك حنن نحيي     " بعضاً بقبلة مقدسة  

عندما حيل املـسيح    . ، وهذا ما ندركه من كالم الرسول      اإلميانوالقبلة هنا هي ممارسة     
فينا ننمو يف السالم واحملبة، وعندما ننمو يف السالم واحملبة نستطيع أن ندرك معاً عمق               

  .حمبة اهللا، ونستطيع أن خنترب حمبة املسيح
 حنن منارس، وكل ما منارسـه       وإمنا قبل خطوة،    الهوتياً، حنن ال نضع خطوة      

وعلينا أن ندرك هذا اجلانب، فهو جـوهري يف         . املسيح إىل   يثبت فينا، ويقود حياتنا   
 تـتم يف    واإلفخارستياحنن يف زمان احلياة، لقد قام املسيح،        . الهوت الكنيسة الشرقية  

، وعلى مـستوى    الكنيسة بعد القيامة، وهلذا فإن القيامة حتدث على مستوى الطقس         
على مستوى الطقس عندما نرفع لفائف الذبيحة، وعلى مستوى املمارسة          .. املمارسة

وما نتممه طقسياً، وما منارسه عملياً، هو مـا نتذوقـه يف            . عندما نقبل بعضنا البعض   
  .اإلفخارستيا

هكذا يبدو القداس وحدة واحدة، وقد يتقدم جانب ويسبق جانباً آخر مثـل               
ولكن الوحدة وجوهرها هي اليت تسمح لنا       . امة قبل أن نتكلم عن السر     الكالم عن القي  

واملثال الصحيح هو الثالوث نفسه، الذي تـسمح لنـا          . بأن نؤخر جانباً ونقدم جانباً    
وحدته فقط أن نتكلم عن االبن قبل اآلب، ألنه مع وحدة اجلوهر، ال أمهية باملرة لقبل                
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 نفس القياس، نـرى ممارسـة الكنيـسة         أو بعد، فليس لقبل أو بعد أي مكان، على        
ألن الكنيسة جسد واحد، ولذلك ال يوجد قبل أو     " مقدمني بعضكم بعضاً يف الكرامة    "

لنا حياة واحدة وحنن أعضاء يف اجلسد الواحد، ولذلك الذي يسبق ال يـصبح              . بعد
 أفضل، والذي يتقدم ال يأخذ أكثر ألن ينبوع احلياة الواحد، املسيح احلي، هـو لنـا               

إن الوحدة  . وطاملا أن حياتنا واحدة أي املسيح، فمن هو قبل أو بعد؟ ال أحد            . مجيعاً
فاملسيح واحد، ولذلك فإن حياته توزع علينـا، ال         : هنا تنطبق أيضاً على بناء القداس     

يهم مىت نتكلم عن القيامة، وال يهم مىت نضع الكالم عن الروح القدس، لكـن يهـم        
". إرضـاؤه ال ميكـن     اإلميان   بدون"يسبق كل شيء    إلميان   ا جداً يف التوبة إدراك أن    

 فإننا نقترب من السالم واملصاحلة      اإلفخارستياوحنتاج أن ندرك أننا قبل أن نتقرب من         
ألن املسيح عندما يريد أن يوزع حياته على جسده الكنيسة، ال يوزعها لكي ينقـسم               

 االنفـصال، فهـو     أوم  هذا اجلسد، وال يوزعها على جسد منقسم يعاين من االنقسا         
 كانت الكنيسة   فإذا. املسيح الواحد الذي جاء لكي جيمع الكل يف الواحد أي فيه هو           

تعاند وترفض أن تكون يف السالم واالتفاق فكيف تستطيع أن تصبح يف الواحد يسوع              
  .املسيح

لذلك فإن القيامة يف الصلح، والقيامة يف الكالم عن السر، والقيامة يف ايـة                
ونفس الكالم يقال أيضاً عن التجسد، فاملسيح مل يتجسد يف بيت حلم،            . يضاًأس  القدا

بيـت  "بل ولد باجلسد يف بيت حلم، وتقيم كل كنيسة          . وبعد ذلك ختلى عن اجلسد    
  .فيها أي بيت القربان ألن جتسد املسيح حقيقة دائمة" حلم

تربوا أن هذه   لقد عثر الغربيون وأخطأوا يف فهم الهوت الكنيسة الشرقية، واع           
وعثـرة الغـربيني    . الكنيسة تقيم الهوا على التجسد، وأن الصليب له مكان صغري         

 حقيقة املسيح الواحد الذي جيوز لنـا بـسبب كونـه            إدراكظاهرة ألم أخطأوا يف     
واحداً، أن نتكلم عن أي حدث من أحداث اخلالص، وأن نعطي له اهتماماً معيناً ألن               
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األحداث األخرى، ولعل أفضل ما عندنا هو صالة         إىل   ة سيقود هذا االهتمام يف النهاي   
الذي من قبل جتسدك أعددت لنا خبـزاً مسائيـاً          "... القسمة يف القداس الغريغوري     

 غري الدنس هذا الذي من      اإلهليومزجت لنا كأساً من كرمة حقيقية، اليت هي جنبك          
" صارا طهراً لكـل العـامل     بعد أن أسلمت الروح فاض لنا منه ماء ودم هذان اللذان            

 هذا وحده ال يـستطيع أن يقبـل هـذه           - املسيح واحد    أن إدراكوالذي يفشل يف    
. لقد ربطت الصالة اخلبز بالتجسد، والكأس مبوت املسيح على الـصليب          . الكلمات
 ا بتأكيد          وحقاً عباملسيح واحد  أنرت هذه الصالة عن تقوى الكنيسة الشرقية وقو  .

 األساسية كلها تتجمع يف األسرار، والترتيب ال يهم ألن املسيح           اثاألحدولذلك فإن   
الواحد ال ميكن ترتيبه وفق أي تصور فكري السيما التصور الذي ال يرى وحدة عمل               

.  ذلك العمل الذي بدأ منذ احتاد الالهوت بالناسوت يف أحشاء العذراء مرمي            -املسيح  
  .وكَملَ بالصعود، وحلول الروح القدس

كيف يعطي املسيح جـسده     :  ال يفهمون وحدة عمل املسيح يسألون      والذين
؟ كل هذه األسئلة ال جمال هلا إذا        ... قبل أن يصلب أو وهو جالس يف وسط التالميذ        

باالحتـاد بـني الالهـوت       اإلنسان   باملسيح الواحد الذي رتب خالص     إميان   كان لنا 
 وبالصليب وبالقيامة وبالصعود  والناسوت بامليالد من العذراء، وباملعمودية من يوحنا،        

 تذكرنا دائمـاً ان     إذا إال إدراكهاكل أحداث اخلالص هذه ال ميكن       ... السمواتإىل  
 لكي يهبنـا    إلينالقد جاء   .  بل به هو ذاته    ،املسيح هو هو وأننا ال حنتفل مبا حدث له        

ـ   .  عن طريق الناسوت   إال إلينا ال ميكن أن تصل      اإلهليةحياته، وحياته    يس فالهوتـه ل
عاملنا  إىل   عنصراً مشتركاً بيننا وبينه، بل العكس صحيح، فالهوته غريب عنا وال ينتمي           

ولذلك جتسد، وأخذ   .  والشعور اإلدراك، فهو من جوهر اآلب الذي هو فوق         اإلنساين
ذلك العنصر املشترك الذي بيننا وبينه، وجعل هذا العنصر أي الناسوت، اال الـذي              

 مبن يأخذ أشبه كما هو، كان لإلنسانالحتاد بالناسوت كان قبوالً    فا. يعلن فيه حمبته لنا   
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العجينة، مث جاءت املعمودية يف األردن ومِسح الناسوت، فدخلت تلك العجينة النار،            
 هـي بـذاا     إـا خبز،   إىل    نار الصليب حىت حتولت    - ال سيما    -وظلت يف النار    

صالبة عدم املوت بالقيامة وها هو      مل تعد ذلك القوام الرخو، بل صارت يف         . العجينة
  .اإلفخارستيايقدم لنا ذاته بالروح القدس يف 

 اإلجنيـل علينا أن نسأل الذين حياربون صلوات الكنيسة وقداسها ملاذا تقرأون        
حياة الرب قبل الصليب؟ إذا كان الصليب هو أهم ما عندكم فلماذا             إىل   وملاذا تعودون 

      اخلمـسة   إشباعا ليست مرتبطة بالصليب مثل      تقرأون عن أمور تبدو بكل وضوح أ 
.. آالف، أو سري الرب على املياه، أو معجزات الرب األخرى، أو العظة على اجلبـل؟           

 أخذناها مبعزل عن شخص الرب الذي هو واهب         إذاحقاً كل هذه تبدو قطعاً متناثرة       
ب كل قول   احلياة، والذي يعطي ذاته لنا، ولذلك ويف ضوء هذه العطية الفائقة، يكتس           

فإذا قرأنا عن إقامة لعازر، أدركنا أننا نقرأ عن         . وكل فعل اجلانب احلقيقي الذي خيصنا     
 اآلالف أدركنا أننا نقرأ عن الذي يهِب        إشباعالذي أقام طبيعتنا امليتة، وإذا قرأنا عن        

  ...فيكف نرى هذه األمور دون أن نرى شخص املسيح نفسه. حىت جسده

  ة كخالصة اخلربة الروحية القبطيةناجلسد الواحد والقربا
، ولذلك ال يوجد شكل عـام       اإلفخارستيالكل كنيسة طريقة معينة يف تقدمي         

للخبز الذي يقدم على املذبح، وخيتلف الشكل من الربشام الالتيين الذي ال شكل لـه               
  . اململوء بالرموز يف كنيستنا القبطيةاإلفخارستياخبز  إىل سوى االستدارة،

مثـل الكنيـسة     اإلميان    الكنائس األرثوذكسية اليت تشترك معنا يف      وحىت عند   
  .، هؤالء حيتفلون بالقداس حسب طقسهمةواألرمينيالسريانية 
 والرد طبعاً   ؟اإلفخارستيا نستخدم رغيف بلدي أو فينو يف        أنهل من املمكن      

باملـسيح  ممكن، ولكن السؤال اهلام ملاذا الرغيف البلدي أو الفينو؟ لقد أرتبط اخلبـز              
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هذا هو جممل كلمات احلديث الطويل      . "املسيح"" = حياة = ""خبز"وصارت كلمة   
املسيح هو خبز احلياة، هذه احلقيقة الفائقة       .  اآلالف إشباع بعد معجزة    ٦يف يوحنا ص    

، ولذلك فإن آداب االشتراك يف الوليمة، هي أن يعـرب اخلبـز             اإلفخارستياهي جوهر   
  . فإن شكل القربانة ميثل الكنيسة الواحدة مع املسيحولذلك. نفسه عن حقائق السر

املسيح يف الوسط، مث اثنا عشر صليباً، ميثلون الرسل، مث دائرة حتيط بالرسـل                
  .أقاصيها إىل متثل الكنيسة، الكائنة من أقاصي املسكونة

وهو اسم جاء من كلمـة      " االسباديقون"املربع الذي يتوسط القربانة، يسمى        
ويسمى أيضاً حجر الزاوية، والذين يعرفـون       .  اخلاص بالسيد، أي املسيح    يونانية تعين 

هندسة املباين يف فلسطني، يدركون أن حجر الزاوية هو الذي يتوسط القبة، ويقفلها،             
مبنيني على أساس الرسل واألنبياء     "وهنا يتم القول الرسويل     ... وهو على شكل صليب   

ه كل البناء مركباً معاً ينمو هيكالً مقدساً        ويسوع املسيح نفسه حجر الزاوية، الذي في      
 ٢٠: ٢أفسس  " (يضاً مبنيون معاً مسكناً هللا يف الروح القدس       أيف الرب، الذي فيه أنتم      

- ٢٢.(  
   فيسوع الرب الذي هـو حجـر زاويـة         . ص القربانة، كل القداس   هنا تلخ

 الشعب، إىل   لالكنيسة جيعل الكنيسة جسده، وجيمع املؤمنني به حوله ابتداء من الرس          
  .كل الكنيسة اجلامعةإىل 

عبد املسيح املسعودي، فإن القسمة     / وحسب خوالجي العامل اجلليل القمص      
. اليت استقرت يف الكنيسة، هي تقسيم اجلسد كله من فوق ويظل واحداً من أسـفل              

  .وهكذا تظهر أعضاء املسيح، أي الكنيسة يف اجلسد، ويظل اجلسد واحداً
السر الكامنة تظهر واضحة جداً يف القربانة نفـسها، الـيت       هنا ندرك أن قوة       

  .سوف نتكلم عن تقسيمها حينما حيني الكالم عن القسمة
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وبشكل عام يصبح صليب الرب ممتداً عرب كل القربانة، دليل االحتاد باملسيح              
 ).راجع الرسم(يف صليبه وموته 
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  الفصل اخلامس
  

  هذا اصنعوه لذكري
  

  :متهيد
اً هلذه العبارة كُتب يف القرن الثاين عشر، ويف الغـرب بالـذات،    لو أن شرح    

ولكن . لَجاَء الكالم مطابقاً ملعناه، ورمبا يف مفرداته ملا كُتب يف الشرق، يف نفس القرن             
اجلدل يف الغرب بعد القرن الثاين عشر وما تولد عنه من انقسامات جاءت قمتـها يف                

 الربوتستانتية، جعل الكـالم عـن       اإلصالححبركة  القرن السادس عشر، أو ما يعرف       
  . معقداً صعباً حتوط به أشواك اهلرطقة من كل جانباإلفخارستيا

وال يقبل أن يسلم    " Mystery"ال يرضى بالسر     اإلنسان   املأساة أصلها يف أن     
فقد لوثت اخلطية الفكر، وجعلت اخلطية االعتماد       . حياته إال ملا هو معروف وواضح     

رغبة عارمـة    اإلنسان   وخلَق املوت يف  . اإلنسان، هو أحد ما حيرص عليه       على الذات 
يف التأكد من أصل حياته وكيانه، ويف البحث داخل فكره وحياته عن معىن وجـوده               

  . استطاع لذلك سبيالًإذاوغايته، وبالتايل االستغناء املطلق عن اهللا 
 ة اهللا، هو عودة   ولكن اخلالص كما نعرف، هو يف جوهره؛ االشتراك يف حيا           

اهللا عن طريق جحد الذات واالستغناء عن الوجود اخلاص الذي يعتمد على الفكر             إىل  
  .الوجود الذي يستمد حركاته وحياته من اهللا إىل والعواطف واخلياالت أي

 ليس طريقاً معارضاً لطريق اخلطية فقط، بل هـو          اإلجنيل إنومما ال شك فيه       
  .الشركةىل  إ اإلنسانوإعادة اخلطأ إصالح



 ٦٩

 الكنسية مضادة متاماً لطبيعـة      األسرار، وال سيما    األسرار أنومن هنا ندرك      
ويـدركها   اإلنـسان     ألا ليست فكرة يعقلها    األسراروعقل اخلطية ال يقبل     . اخلطية

  ال تتمشى مطلقاً مع االعتماد على الذات الذي ولد وترىب يف قلب            األسرار. وحييط ا 
  .منذ السقوطاإلنسان 
واالعتماد على احلواس، هـو     .  تتطلب عدم االعتماد على احلواس     واألسرار  

 تمـتحن يف    أن املعرفة اليت ميكن     إالالساقط، الذي ال يقبل      اإلنسان   قاعدة املعرفة عند  
عهد قريب املعرفة    إىل    اإلنسان املعرفة اليت كان يسميها   . املعامل وبأداة القياس احلسي   

 املعرفة اليت ميكن الربهنة على صحتها واختبارها، وهو أمـر ال            الكاملة أو اليقينية ألا   
 بوجـود   أوبـاهللا،    اإلميان   ميكن مطلقاً أن يتم بالنسبة ملا يسمى باملعرفة النظرية مثل         

  .النفس، أو خلود الروح، أو احلياة بعد املوت
 .إثباـا  ال تنظر وال ترى وال يمكن        أاكل هذه تسمى قضايا نظرية، مبعىن         
 تعتمد بشكل مباشر على الفلسفة اليونانية، وكانت الفلسفة اليونانية          اإلنسانيةوكانت  

د احلياة  ل للحياة الفكرية والروحية، وتع    تؤمن بوجود كام  ) ال سيما أرسطو وأفالطون   (
 أن بشكل خاص تفترض     أفالطوناملادية أو املنظورة جمرد ظالل، وخرافة الكهف عند         

 خـارج الكهـف،      هذه احلياة الدنيوية ال يعرفون حياةً      سكان الكهف أي البشر يف    
ولكنهم على أساس الضوء القليل اخلافت الذي يدخل من فتحة الكهف يدركون من             

  . الوجود الروحي أمسى وأعظم، وأكثر يقيناًإنأي . الظالل شيئاً عما حوهلم
ولكن ملا جاءت الفلسفة األوروبية يف عصر النهضة بكل ما هـو معـارض              

وجاءت الزلزلة عندما ركلت    . فة اليونانية اهتز العقل البشري واختلت مقاييسه      للفلس
طبعاً هذه قصة طويلة جيب أن تدرس يف        .  الفلسفة اليونانية  إليهأوروبا كل ما وصلت     

واملراجـع العربيـة    . تاريخ الكنيسة يف أوروبا، وهو موضوع مل يدرس بعد يف مصر          
أو الهوتية هلا، ألا يف الواقع ال تتناول التعارض الذي          القدمية واجلديدة ال قيمة تارخيية      
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ذروته بعد ذلك ال سـيما بظهـور         إىل   حدث منذ القرن اخلامس عشر والذي وصل      
  .العلوم التجريبية وميالد الفلسفة احلديثة

غايـة   إىل   هذا التعارض أصالً هو تعارض بني مدرستني، كل منهما تـصل            
 اهللا هو غاية   إىل   احلق أو  إىل    اليونانية تعترب أن الوصول    ذلك أن املدرسة القدمية   . خمتلفة

العظمى بينما تعترب املدرسة األوروبية احلديثة عدة أهداف ليس اهللا هو غايتها،            اإلنسان  
ولسنا يف جمال تفضيل مدرسة على مدرسة أو التحيز ملنـهج           . أو الكون  اإلنسان   وإمنا

  .واملادة غايته األوىل واألخريةإلنسان  االروح وآخر يضع اكتشاف إىل باإلنسانيسلك 
 واكبـت مـيالد     اإلصـالح وكل ما نرجو أن يكون واضحاً هو أن حركة            

 واجتماعيـة الفلسفة األوروبية وتأثرت مبا ساد أوربا من أفكار واجتاهـات إنـسانية           
وجاءت حركة اإلصالح مثرة حلركة النهضة األوروبية، وأخذت منها الكثري          . وفلسفية

 مثار األفكار األوربية يف تلك الفترة، فجاء الالهوت الربوتستانيت عقالنياً           وعاشت على 
وقد اكتشف الربوتـستانت هـذه      . شديد الوالء للمنهج التجرييب وللفلسفة احلديثة     

 Emil برونر إميل"راجع كتاب العامل الربوتستانيت ( سنة من البحث ٤٠٠احلقيقة بعد 

Brunner " بعنوان الوسيط"The Mediator ”  وهو دراسة عن صلة الالهـوت
الربوتستانيت بالفلسفة، وأثر الفلسفة يف صياغة العديد من النظريات الالهوتية الغربيـة            

  .بعد القرن اخلامس عشر
 سنة من احلوار العنيف تارة والعلمي       ٤٠٠ومما ال جدل عليه اآلن وبعد مرور          

تقبل اجلدل، وإمنا اجلـدل      هو حقيقة ال     اإلفخارستياتارة أخرى أن حضور املسيح يف       
 لـيس قـضية     اإلفخارستياوطبعاً تفسري حضور املسيح يف      . حول تفسري هذا احلضور   

فلسفية، ذلك أن العالقات بني البشر، أو بني البشر واهللا هو موضوع ميكن أن يعـاجل                
من عدة زوايا منها الفلسفة وعلم النفس، ولكن عالقتنا باملسيح هي عالقـة سـرية،               

طار الالهوت فقط، وال ميكن أن تفسر بشكل فلسفي، وهذه هي مـشكلة             تفهم يف إ  
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 يف األربعمائة سنة األخرية، ففي كل مرة حياول الدارسـون           اإلفخارستيااجلدل حول   
حتديد السر وصياغته بشكل معقول ومفهوم فيفقد السر         إىل   السر يلجأون  إىل   الوصول

  .قضية فلسفية إىل مكانته ويتحول
هـذا اصـنعوه    " الدخول يف أي حوار حول معىن الكلمات         لذلك علينا قبل    
أن نتأكد من الفلسفة اليت يتبناها احملاور، ألن اكتشاف األصل الفلسفي ألي            " لذكري

  .سرعة االتفاق إىل جدل يؤدي دائماً
ولعلنا اآلن يف موقف أفضل بكثري مما كنا عليه يف املائة سنة األخـرية، فقـد                  

اليت حددت بشكل موضوعي معاين الكلمات اليونانيـة يف         ظهرت القواميس اليونانية    
العهد اجلديد، مث الكلمات اليونانية عند اآلباء، وبالتايل مل يعد احلوار الالهويت يسري يف              
طريق واحد غري واضح املعامل، بل أصبح حتديد االجتاه وحصره ممكناً، ألننـا مل نعـد                

يد، بل أصبح التفسري العلمي غري      نستخدم كلمات ميكن ملن يشاء أن يفسرها كما ير        
وظهر يف الغرب عنـد     . املذهيب، هو الطابع الذي كاد يسود اآلن يف عصر القواميس         

الهوت "أي " Biblical Theology"الكاثوليك والربوتستانت ما يعرف اآلن باسم 
وهو حماولة جادة للتخلص من التراكمات اليت أصبح مـن العـسري            " الكتاب املقدس 

 مـا يقولـه     إدراكالكتاب املقدس مباشرة، لكي ميكن       إىل   ا إالّ بالعودة  التخلص منه 
  .الكتاب املقدس، ومعرفة ما قد تطور من مصطلحات بعد ذلك

 التغـيري الـذي مت يف       إن نقول لكل الدارسـني يف مـصر،         اإلطاريف هذا     
. وارالربوتستانتية يف مصر، لكي يتقدم احل      إىل   الربوتستانتية بشكل خاص، جيب أن ميتد     

واألساس الفلسفي للربوتستانتية يف مصر، هو أساس أورويب، ووليد فلـسفة القـرن             
 هذه احلقيقة فإن االتفـاق      اكتشافالثامن عشر، وإذا ساعدنا إخواننا الربوتستانت يف        

  . سهل وميسوراإلفخارستياحول 
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  العهد والذكرى

  

  :املسيح حاضر وليس بغائب
كنيـسة وأنـه ال حيـضر عنـدنا إال يف           إذا تصورنا أن املسيح غائب عن ال        

القداسات فقط، وتصورنا أنه ال توجد عالقة بيننا وبينه إال يف صالة القداس فقـط،               
  .فهذا التصور نابع بشكل خاص من اجلهل مبا تعنيه الكنيسة وما حققه التجسد

على أا  " هذا اصنعوه لذكري  " كل الذين حياولون أن يفسروا       إنويف احلقيقة     
إمنا يعربون عن عدم فهم     . إخل.. كارية رمزية مثل عيد ميالد أو ذكرى وطنية       حفلة تذ 

أي " اجلـسد الواحـد   "، فقد مجع أبناء اهللا معاً يف        لإلنسانيةملا حققه املسيح بالنسبة     
 ومل يعد حضور    واإلنسانجسده، وذلك مل يعد يوجد بعد التجسد ما يفصل بني اهللا            

ثل ظهورات العهد القدمي بل حضوراً حقيقيـاً يف         اهللا حضوراً رمزياً أو جمرد ظهور م      
، ال تعـين    )١٤: ١يوحنـا   " (وسكن بيننـا  "وعبارة  .  اليت اختذ منها جسداً    اإلنسانية

  .فهذا هو معىن التجسد. السكىن املؤقتة، بل الدوام
، إمنا جيهلون حقيقة    اإلفخارستياوالذين يكابرون يف حضور املسيح السري يف          

ومل يكـن   ). ٢٩: ٨روميـة   " (بكراً بني أخوة كثريين   "قد صار   عالقته بالكنيسة، ف  
صعوده يعين انه اختفى من حياة الكنيسة وصار بعيداً عنها، فهذا يتعـارض بـشكل               

بـل ومـع اختبـار      " يف املسيح "واضح مع كل ما يصرح به العهد اجلديد عن احلياة           
  ).٤: ٦رومية " (مع املسيح"املعمودية اليت نصلب ومنوت وندفن فيها 
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ومنـذ أن   . وقد أثار الغرب عاصفة من النقاش حول عالقة الكنيسة باملسيح           
كتابه املشهور عن القديس بولس، والنقاش مل يهدأ وال سـيما           " Deismann"كتب  

أو " يف املـسيح  "بعد أن دخل الكاثوليك امليدان حماولني بدورهم شرح عبارات مثل           
" Deismann"وقد أحصى   " Mysteryر  تذوق الس " إىل   وعودة الغرب " املسيح فينا "

أن حرف اجلـر    " يف املسيح " وموضوعها   ١٨٩٢يف مقالته املشهورة اليت نشرها عام       
.  مرة يف رسائل بولس للداللة على االحتاد السري باملـسيح          ١٦٤استخدم  " in" "يف"

م وعلى الرغم من أن ديسمان كان ميثل تطوراً يف الالهوت الربوتستانيت، إال ان اهلجو             
املضاد الذي قاده بروتستانت آخرون، كان يؤذن بتطور يف الفكر الالهـويت الغـريب              

  .وهو ما حتقق يف الواقع بعد ذلك. وحماولة كسر حدة االجتاه العقلي
لقد أدرك الغرب، أن التجسد هو حضور دائم للمسيح، يف حياة الكنيسة ويف               

هـذا  : "ظر يف معاين الكلمـات     إعادة الن  اإلدراك، ولذلك استدعى هذا     اإلفخارستيا
  ".اصنعوه لذكري

، بل بـالعواطف    أكادمييةيف مصر كان النقاش عندنا ال يدور بطريقة الهوتية            
الكنيسة "والشعور، وأنتم تعلمون مجيعاً ما قيل وما قد يقال يف املستقبل حول كتاب              

 جمـال    وكالمها حماولة لشرح الكنيسة، ولـيس هـذا        )١(" العنصرة"وكتاب  " اخلالدة
احلديث عن اخلطأ والصواب أو الدفاع واهلجوم، ذلك أنين أتصور النقاش الذي حدث             
عندنا يف العشرين سنة األخرية على أنه تعبري واضح عن عدم استيعاب معىن الكنيـسة               

  .كجسد واحد
وهذه احلقيقة هي أيضاً بدورها وراء النقاش حول حلول الـروح القـدس               

 سؤال مل يطرح يف عصر اآلباء لسبب واحد هو أن اآلباء            أباملواهب أم باألقنوم؟ وهو   
وهكذا علينا أن نتصور اآلن ما يدور عندنا من نقاش ال           . كانوا يدركون سر الكنيسة   

                                                           
 .للقمص مىت املسكني) ١(
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سيما حتت تأثري الكتب الربوتستانتية العربية اليت مل تستفد من التطور العـاملي الـذي               
  .حدث يف الالهوت الربوتستانيت

  د ملاهية الكنيسة يف تصورينوينحصر الفهم السائ  
  :التصور األول

وهو نابع من الفلسفة وعلوم االجتماع اليت سادت أوروبا بعد القرن السادس              
عشر، وقوامه أن الكنيسة مجاعة بشرية جتمعها وحدة اهلدف، وينظمها القانون واحلياة            

حيـة  االجتماعية، ويربط بني هذه اجلماعة العواطف والصلوات واالحتياجـات الرو         
  .اخل... وغريها من احتياجات مادية أو سياسية

 كـسر   اإلفخارستياطبعاً يف هذا اال الفكري ال جمال مطلقاً للحديث عن             
الكنيسة هنا أشـبه مـا      . حلضور املسيح يف وسط مجاعة ال يربط بينها أي رباط اهلي          

ا يوجـد يف     ال تقوم العالقات فيها إال على م       اجتماعيةتكون بناد رياضي أو مؤسسة      
، اإلطاروعندما تعيش اجلماعة يف هذا      . العقل والقلب من عواطف وأفكار واحتياجات     

ال ميكن أن يولد منها الهوت حقيقي لألسرار، بل تصبح الكنيسة هي ما حتققـه يف                
  .واإلنسانيةااالت االجتماعية 

ـ     الربوتستانتيةولعلنا نذكر هنا أن أول ما فعلته الكنائس            سادس  يف القـرن ال
) األحـد (عشر هو إلغاء العشاء الرباين األسبوعي وهو أحد أركان خدمة يوم الرب             

 هلـذا هـو     األساسـي كان الدافع   . األساسية واالكتفاء بالكلمة أي الوعظ والصالة     
  .الهوت إىل معارضة الكنيسة الكاثوليكية، ولكن هذه املعارضة، حتولت

باين سوى مرة واحدة يف السنة      يف مثل هذه األجواء، حيث ال يتم العشاء الر          
أو الشهر، ال ميثل اخلبز واخلمر سوى ذكرى ما فعله يسوع ليلة آالمـه وال يكـون                 

ويف مثـل هـذه   . يسوع حاضراً إال بقدر ما يعرب يف عقل اجلماعة من أفكار ومشاعر        



 ٧٥

األجواء يظهر تفسري كَسر اخلبز وشرب الكأس، على أنه جمرد وليمة تذكارية ألمـر              
  .وع وأمر الكنيسة أن تفعلهفعله يس

وقد أدرك بعض الالهوتيني املعاصرين أن فكرة صعود املـسيح يف الغـرب               
فالسماء هي الطابق الثالث يف بناية الكون الـذي         . ارتبطت بالعلوم وليس بالالهوت   

 اجلحيم، وكل طابق منفصل عن اآلخر، وال يوجد حىت - األرض   -يقوم على السماء    
ولكن عندما تغريت نظـرة     . ح، ترك الكنيسة وصار جمرد فكرة     وملا صعد املسي  . سلم
العقيدة الشرقية، وهـي أن الـسماء حـضور اهللا،         إىل   الكون، عاد الغرب   إىل   العلوم

  .وليست مكاناً منفصالً عن األرض
  :التصور الثاين

      وأن الذي جيمع األعضاء معاً هـو املـسيح رأس          . هو إدراك أن الكنيسة سر
 نابعة من األعضاء بل نابعة من املسيح نفسه         إنسانية فالرابطة ليست    الكنيسة، وبالتايل 

وبالتايل فـإن   . الذي خيلق احلياة اجلديدة يف كل عضو ويغذيها دائماً مبا لديه من قوة            
املسيح حاضر بشكل دائم، ويتجلى بشكل خاص يف القداس حيث جيمع كل األعضاء             

  .من األعضاء، ومتحداً بغريه "فيه“لكي يكون كل عضو حياً 
هنا الكنيسة ليست مجاعة بشرية رغم أا تبدو كذلك ملن يراها من اخلارج،               

   جمـرد  " هذا اصنعوه لذكري  "ويف هذه األجواء ال تعين عبارة       . وإمنا هي جسد واحد
ذكرى حدث انتهى وغاب، بل تصبح الذكرى هي احلديث املباشر مع املسيح نفـسه              

 ذلك اجلسد   اإلفخارستياومن منا ال يرى يف      . عالًعما صنعه ألجلنا، وما هو حاضر ف      
  ...الذي يكسر طاملا أن رأس اجلسد بيننا يظهِر لنا ذاته بشكل واضح جلي

املسيح حاضر ومعه كل األحداث اليت حدثت له ال سيما الصليب والقيامـة               
فهو بيننا، وهذه األحداث حدثت ألجلنا، ألنه مل يكن يريد أن يظل وحده مثل حبـة                

يوحنا (حلنطة اليت تظل وحدها حىت تقع يف الطني ومتوت ومىت ماتت تأيت بثمر كثري               ا
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ها أنا واألوالد الذين أعطـاهم إيـاي        "ولقد اشتاق ان جيمع هذا الثمر       ). ٢٤: ١٢
وعندما جيلس يف وسطنا فهو يوزع علينا حياته ألنه منذ األزل           ) ١٣: ٢عب  " (الرب

 ويظهر لنا جروحـه وقيامتـه يف آن   اإلفخارستيا يفكر فينا ويشتهي أن يعطينا ذاته يف     
  .واحد

  فسهاهللا يعلن عن ن... أول أركان العهد
" إعالن"ما عرفنا كلمة     اإلنسان   ولوال سقوط . العهد مرتبط أصالً بالسقوط     
وصار احلجاب على   . اإلنسان، ألن السقوط حجب اهللا عن       "يظهر"أو  " يعلن"أو فعل   
كوصـف  " غري املنظور "السقوط أيضاً ما ظهرت كلمة      ولوال  . وفكره اإلنسان   قلب
غري املرئـي، غـري احملـوى، غـري        "فالقداس الغريغوري بالذات يصف اهللا بأنه       .. هللا

 ، ألن كل هذه األوصاف هي يف الواقع نفي للمعرفة الفاسدة اليت ورثهـا             ..."املبتدئ
  .من الوثنيةاإلنسان 
أما . ل اهللا نور يعلن عن نفسه     لكن يف األصل اهللا منظور ومعروف، ويف األص         

وقدرته على الرؤيا، صارت أوصاف اهللا       اإلنسان   بعد السقوط، وبعد أن فسدت خميلة     
والكلمات اليت تعرب عنه مرتبطة بشكل واضح بالعالقة اجلديدة اليت نشأت بني املخلوق             

  .األعمى واخلالق
ذلك أنه عندما   . هديف العهد القدمي اهللا يعلن عن نفسه، وهذا هو أول أركان الع             
وهكذا دعـى  . ان يعرفه إىل شركة معه، كان يدعوه بشكل خاص  إىل    اإلنسان بدأ يدعو 

وظهر "ومل يكن العهد هو بركة، بل كان العهد أوالً أن يعرف اهللا             .  أب اآلباء  إبراهيماهللا  
  ).٧: ١٢تكوين " (فبىن هناك مذحباً للرب الذي ظهر له.. الرب إلبرام

أليس أنا الذي "هو أمر أساسي، فهو يعلن عن ذاته، وها هو يقول         وظهور اهللا     
ودخلت تلك  ) ٢٧: ٢ صموئيل   ١" (جتليت لبيت أبيك وهم يف مصر يف بيت فرعون        



 ٧٧

قد مشر الرب عن ذراع قدسه أمام عيون كل األمم فترى           "الكلمة اهلامة يف لغة األنبياء      
، وكـل أعمـال اهللا      )١: ٥٣ - ١٠: ٥٢أشعياء  " (إهلناكل أطراف األرض خالص     

لقد كانـت كلـها     . اإلنسانالقوية مل تكن جمرد معجزات أو أعمال يبهر ا أبصار           
) ١: ٥٦أشعياء  " (ألنه قريب جميء خالصي واستعالن بري     " عن رمحته    إهلية إعالنات

. رمنوا للرب ترنيمة جديدة ألنه صنع عجائب     "وليست هذه صياغتنا بل صياغة املزمور       
: ٩٨مزمور " (لعيون األمم كشف بره. أعلن الرب خالصه. ينه وذراع قدسه  خلَصته مي 

  .هذه هي غاية الوحي وغاية العهد القدمي واجلديد معاً). ٢ - ١
حقيقي إنه يعلن كلمتـه لإلنـسان       . يف ظلمات اجلهل   اإلنسان   فاهللا ال يترك    

ة كـان   ولكنه قبل الناموس وقبل نزول الشريع     ). ٧: ٣عاموس  (ويكشف عن الوصية    
 واسحق  إلبراهيموأنا ظهرت   . مث كلم اهللا موسى وقال له أنا الرب       “: اإلعالن عن اهللا  
ولـذلك كانـت    ). ٣-٢: ٦خروج  .." ( القادر على كل شيء    اإللهويعقوب بأين   

القضية األساسية يف العهد القدمي، واليت جتعل العهد القدمي يفوق بكثري الديانات الوثنية             
  .ية أيضاً، هي أن اهللا يعلن عن نفسهبل والديانات غري الوثن

وحـىت بعـد    . هذا اإلعالن ليس هو الشريعة، بل هو إعالن عن شخص اهللا            
نزول الشريعة على جبل سيناء مل يتوقف اهللا عن اإلعالن عن نفسه، ومـا كتابـات                
األنبياء إال هذه اإلعالنات، إما بظهورات مباشرة أو بأعمال اخلالص اليت تؤكـد أن              

" اهللا سار ليفتدي شـعبه    "أو حسب التعبري العرباين والعريب      " Present "الرب حاضر 
  ).٢٣: ٧ صموئيل ٢(

) ٤-٢: ٣ - ١٠: ٢يوئيل  ( وظهور للرب    إعالنوحىت يوم الدينونة هو يوم        
 إعالن اهللا لنفسه وإظهار شخصه قامت العبادة يف العهد القدمي، وعلينا أن             أساسوعلى  

 عيد الفصح هو عيد لظهور عمل اهللا اخلارق، وهو عيد           نتذكر أن كل األعياد ال سيما     
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أذكروا هذا اليوم الـذي فيـه       "ويقول الرب   ) ١٢راجع خروج ص    (إعالن قوة اهللا    
  ).٣: ١٣خروج .." (خرجتم من مصر من بيت العبودية فإنه بيد قوية أخرجكم الرب

د إهلـاً    أننا نعب  إنسانولذلك فمن األخطاء القاتلة للحياة الروحية أن يتصور           
فاهللا يعلن عن نفسه، وهذا هو أمسى ما يف العهد بل           . هلاً يعلن وصاياه فقط   إجمهوالً، أو   

  .هو ركن العهد األساسي أو األول
يف العهد اجلديد، اهللا، يعلن عن ذاته بشكل أوضح بكثري، وعلينا أن نالحـظ                
هر طبيعية غري    السابقة أو الظهورات ال سيما تلك اليت تصاحبها مظا         اإلعالناتأن كل   

عادية مثل الربوق والرعود أو النار، كل هذه اختفت متاماً بسبب اتضاع اهللا العجيب              
  )١(.احلد الذي قبل فيه أن يأخذ طبيعة جسدية إىل  اإلنسانمستوى إىل وتنازله

الكلمـة صـار    " األول من اجنيل يوحنا      اإلصحاحقمة هذا الظهور يعرب عنه        
: ١يوحنا  " (، االبن الوحيد الذي يف حضن اآلب هو خرب        واهللا مل يره أحد قط    . جسداً
 مؤكداً لنا أن اآلب أخفى نفسه عن الـذين يـدعون            إلينالقد جاء االبن    ) ١٨-١٤

نعم أيها اآلب ألن هكذا صـارت املـسرة          "لألطفالاحلكمة والفهم لكنه يعلن ذاته      
) ٢٥: ١١مىت  " (لهوال أحد يعرف اآلب إال االبن ومن أراد االبن أن يعلن            ... أمامك

ولذلك يعطي الرب الطوىب لسمعان بطرس الذي عرف أن املسيح هو ابن اهللا احلـي،               
: ١٦مـىت   (ليس بواسطة احلكمة أو القوة البشرية ولكن اآلب هو الذي أعلن لبطرس             

١٧.(  
: ١أفسس  (فاهللا، حىت بعد التجسد، يعطي روح احلكمة واإلعالن يف معرفته             

فاهللا يعلن عن نفـسه يف      ) ٣٢: ٢لوقا  " (نور إعالن لألمم  " هو   ، واملسيح له اد   )١٧
: ١غالطيـة   " (إعالن يسوع املسيح  " إال   اإلجنيلوما  ) ٦: ١٧يوحنا  (يسوع املسيح   

                                                           
أما يف العهد .  أن هذه املناظر املخيفة هي إعالن عن سيادة اهللا كخالقيؤكد اآلباء الذين فسروا العهد القدمي،) ١(

اجلديد فان االعالن عن اخلالص واحملبة، جعل كل هذه املناظر املخيفة ختتفي متاماً، ولكنها سوف تظهر مرة ثانية يف 
 .يوم الدينونة، عندما يعلن اهللا من جديد سيادته كملك وخالق
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" يعلن ابنه "حىت بولس ال يقول انه يعلن كلمة الرب بل يؤكد أن اهللا أفرزه لكي               ) ١٢
 ١(ح القدس ال بواسطة الكـالم  وهذا اإلعالن يتم بواسطة الرو   ) ١٦: ١غالطية  (فيه  

  ).٨: ٩ عربانيني - ٦: ٣ أفسس - ٧: ١٢ - ١٠: ٢كورنثوس 
يوحنا (وهذا هو اخلالص؛ أن يعلن اهللا نفسه يف يسوع بواسطة الروح القدس               

  ).٥: ٣ أفسس - ٣: ٩
ولقد كنا نؤكد دائماً أن اإلعالن ليس كلمات، بل هو شخص اهللا، وهذا هو                

 بني املسيحية وغريها، وعندما نقول، املسيحية، فإننا نعين بشكل          الفرق اجلوهري اهلام  
  .خاص العهد القدمي وكماله أي العهد اجلديد

وطبعاً ليس الفرق بني اإلعالن عن اهللا واإلعالن عن كلمات اهللا فرقاً الهوتياً               
. باإلنسانضخماً يف عقيدتنا عن اهللا وحسب، بل هو فرق الهويت ضخم يف عالقة اهللا               

 ويف اإلهليـة ك أن من يعلن له الرب عن ذاته ويكشف له شخصه، يشترك يف احلياة       ذل
 ال يعلـن    إللهخريات اهللا اليت تأيت منه مباشرة، وتصبح الصالة خمتلفة متاماً عن الصالة             

وعلينا أيضاً أن نتذكر تلك العبارات اهلامة اليت يصف ـا اهللا            . إال وصاياه وأحكامه  
وهي عبـارة تفـوق     " إهلكأنا الرب   "شر فهو يقول دائماً     نفسه وهو يتحدث مع الب    

وهي كلمـة   " أنا"ويقول له    اإلنسان   فاهللا يدخل دنيا  . احلصر يف العهد القدمي واجلديد    
 عليها ولـذلك يقـول     اإلنسان   تعريف بالذات وكلمة تستدعي العالقة، وتطلب رد      

" أنا"طالقاً كلمة   إه، ال جند    وطبعاً ألن اهللا يف القرآن ال يعلن عن ذات        " أنت"هللا  اإلنسان  
  .يف الكالم عن اهللا

وهو يعلن عن ذاتـه      اإلنسان   ، وليس طاعة  اإلنسانألنه يريد   " أنا"فاهللا يقول     
كلمـة  "الذي يسري مع دور     " أسرار اهللا "وهذا يؤكد دور    . وليس عن وصاياه وأوامره   

 الوصايا بل هـي     فرغم أن الكلمة يف العهد اجلديد حمدودة الوظيفة، فهي ليست         ". اهللا
أداة تعلن اهللا، علينا أن نالحظ كيف يصف الرسول بولس اجتماعات الكنيسة األوىل             
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اليت مل يكن لديها يف تلك الفترة كتاب امسه العهد اجلديـد تقـرأه يف االجتماعـات                 
جنيل يوحنا مبا ال يقل عن      إكورنثوس سبقت    إىل   الكنسية، ألن كلمات الرسالة األوىل    

مىت اجتمعتم فكل واحد منكم له مزمور       "رمبا أكثر، يقول الرسول     مخسة عشر سنة و   
) ١٥: ٣فـيليب   (يضاً  أوراجع  ) ٢٦: ١٤كورنثوس  ..." (إعالنله تعليم له لسان له      

يظهر بنا رائحة معرفتـه يف كـل        "فالرسول ال يقول إن اهللا يعلن كلمته بواسطتنا بل          
حياة يسوع "زة الرسل هو   وما يظهر يف كرا   ) ٦: ١١ - ١٤: ٢ كورنثوس   ٢" (مكان

 إىل  ونكتفي بالطلبة األخرية يف خامتـة الرسـالة       ) ١٠: ٤ كورنثوس   ٢" (يف جسدنا 
: رومية فهي عالج لالحنراف الذي ظهر عندنا حتت تأثري االجتاه العقالين الربوتستانيت           

 والكرازة بيسوع املسيح حسب إعالن السر الـذي         إجنيليوالقادر أن يثبتكم حسب     "
" اً يف األزمنة األزلية ولكن ظهر اآلن وأعلم به مجيع األمم بالكتب النبوية            كان مكتوم 

فالرسول يعلن ذلك السر الذي كان حمجوبـاً أو مكتومـاً           ) ٧ - ٢٥: ١٦رومية  (
اهللا "ذلك السر هـو     ) ٢٠: ١ بطرس   ١" (ولكن أظهر يف األزمنة األخرية من أجلكم      "

  ).١٠: ١وس  تيموثا٢ - ١٦: ٣ تيموثاوس ١" (ظهر يف اجلسد
       فهذا هـو عمـل ووظيفـة        - بكلمة اهللا    إلينا إن ربنا يسوع املسيح مل يأت 
ال يقبل كلمـة،     اإلنسان   وما عقيدتنا يف الهوت املسيح سوى تأكيد على ان        . األنبياء

وهكذا عندما يصف الرسول يوحنا صلب املسيح وموته الكفاري         . وإمنا يقبل ابن اهللا   
ألجل هذا أُظهر ابـن اهللا لكـي        .. لكي يرفع خطايانا  وتعلمون ان ذاك اظهر     "يقول  

فالرب جاء لكي تصبح حياته إعالناً ونوراً       ) ٨-٥: ٣ يوحنا   ١" (إبليسينقض أعمال   
وهذا اإلعالن هو احلياة نفسها اليت حنياها ونتذوقها        ) ٩: ٤ يوحنا   ١(وظهوراً حملبة اهللا    

  ).٢: ١ يوحنا ١(
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يه تصبح اإلعالنات القدمية والظهورات     هذا هو عهد إعالن اهللا عن نفسه، وف         
هذا اإلعالن األخري هو    . اليت أعطيت، مقدمة لكمال اإلعالن األخري يف يسوع املسيح        
  .أهم ما يربطنا باهللا وهذا ما يعرب عنه القداس اإلهلي بشكل ظاهر

  إعالن اهللا عن ذاته يف القداس
 الرسـل القديـسني،      ملا أخذناه من   - الهوتياً   -القداس ليس إال االستمرار       

  .ولذلك ال جيب أن نندهش إذا وجدنا أن نفس االجتاه الرسويل بارز وواضح
. علينا أن نندهش فقط من جهلنا وتكاسلنا يف اكتشاف ذلك العمق الروحي             

والقداس هو عصارة احلياة الروحية والفكرية والالهوتية، إذ ال ميكن أن تكون كنيسة             
وكل مـا يف    . ة الصلوات، عدمية اخلربة بأسرار اهللا      سنة هزيل  ١٩٠٠عمرها يزيد على    

املوضوع هو أننا جيل نشأ وترىب على كتب الهوتية ال متت بصلة للحياة الطقسية اليت               
 اجتماعات درس الكتاب بالنـاس      امتالء ولعل أعجب ظواهر هذا العصر هو        -حنياها  
أن  إىل    حتتـاج  هذه ظاهرة خطـرية   .  كنائسنا يف القداسات بنفس العدد     امتالءوعدم  
  . الروحي ذه الدراسةاحنرافهانؤكد 

إن أول ما نالحظه هو أن لغة الصلوات ال سيما القداس الباسـيلي بـشكل                 
وحنن هنا ال جنري وراء الكلمات وإمنا       . خاص ال ختتلف مطلقاً عن لغة الكتاب املقدس       

وسـوف  . نبحث عن اخلط الالهويت الواضح الذي يربط الصلوات بعـضها بـبعض          
مستخدمة بـشكل أوفـر يف القـداس        " يظهر"وفعل  " ظهور"نالحظ أيضاً أن كلمة     

الباسيلي ألنه أقدم القداسات، وحيمل بساطة الكتاب املقدس ووضوحه ولغته، ولـئال            
نتوه يف النصوص علينا أن نستعرض معاً ماذا يقول القداس الباسيلي عـن ظهـور اهللا                

   الذي حتتفل به الكنيسة؟ااإلفخارستياالبن، وعالقة هذا الظهور بسر 
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يؤكد لنا القداس حقيقة أساسية جداً وهي أن هذا الظهور ليس حدثاً انتهى،               
منـاظر الـرب     إىل   بل هو ما حيدث فعالً يف كل مرة جتتمع فيها الكنيسة اليت تـأيت             

ولعل خري مثال على ذلك، كلمات هـذا اللحـن          ). ١: ١٢ كورنثوس   ٢(وإعالناته  
خبز احلياة الذي نزل    "رب عن روح املسيحية وتقوى األرثوذكسية،       القدمي جداً الذي يع   

وأنت أيضاً يا مرمي محلت يف بطنك املـن العقلـي           . لنا من السماء وهب احلياة للعامل     
األبـد،   إىل   الذي أتى من اآلب، ولدته بغري دنس وأعطانا جسده ودمه الكرمي فحيينا           

ن ينظروك وحنن ننظرك على املذبح      يقوم حولك الشاروبيم والسرافيم وال يستطيعون أ      
تعليـق، ألن تنـازل اهللا    إىل  والكلمات ال حتتاج  ". ونتناول من جسدك ودمك الكرمي    

وظهوره لنا هو حقيقةٌ تخترب وتعاش، فقد سكن اهللا يف وسطنا، ولذلك صار يتجلى لنا     
وبقية كلمات اللحن تؤكد هذه احلقيقة وتصف العذراء مـرمي          . ويظهر كملك عظيم  

دينة امللك العظيم أي أورشليم وهو ليس الوصف الوحيد فهو موجـود يف أغلـب               مب
  .القطع اخلاصة بالعذراء ال سيما يف التسبحة السنوية

ويسوع امللك هو عصارة العهد القدمي كله، فامللك هو ابن اهللا الذي سكن يف                
. اإلنـسانية املدينة العظيمة العذراء، وأصبح يتجلى يف وسط هذه املدينة أي الطبيعـة             

وحنن نعرف من كل كتابات اآلباء ان مرمي متثل اإلنسانية اليت سكن فيها يسوع وهي               
وعلينا أن نالحظ أيضاً هذه احلقيقة اهلامة وهي كيف تربط الكنيـسة            . رمز الكنيسة 

القبطية بني العليقة وهي حادثة جتلي وظهور اهللا ملوسى، وبني التجسد حسب تفاسري             
ما هيبوليتوس وافرآم السرياين وكالمها اشترك يف وضـع اللحـن           آباء الكنيسة ال سي   

  ".اإللهالعليقة اليت رآها موسى على مثال والدة "اخلاص بالعذراء 
الكمال حينما متنع الكنيسة دخول اهلياكل باألحذية،        إىل   ويصل هذا التناسق    

.  وظهوره لنا  ألن اهللا يتجلى يف اهليكل ويظهر السر العظيم وهو حضور اهللا يف الكنيسة            
وقد علق القديس كريلس عمود الدين على عدم لبس األحذية يف اهلياكل وخلع احلذاء              
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إن اجللد هو رمز لرب الناموس الذي كان يناله كل من يقدم الذبائح يف التـدبري                "بقوله  
وطبعاً ال يتجاسر أحد أن يدخل اهليكل املسيحي وهو حيمـل           " األول أي العهد القدمي   

ناموس يف قدميه ألن الذي نلبسه يف أقدامنا هو اسـتعداد اجنيـل الـسالم               رمزاً لرب ال  
أظهر "، وليس غريباً ان يقول كريلس عمود الدين يف صالة القسمة            )١٥: ٦أفسس  (

  ".يف نفوس عبيدك جمد أسرارك اخلفية
 متهد له الكنيسة بالتدريج بالفصول والقراءات والعظـة مث          اإلهلي اإلعالنهذا    
 الذي من قبـل     إهلناأيها الرب   "ولذلك تستخدم يف صالة الكاثوليكون      ن   اإلميا قانون

  ...".رسلك األطهار أظهرت لنا سر اجنيل جمد مسيحك
ذلك أننا ال نسمع كلمات بل ندخل يف هذا السر العظيم عندما يعلن الـرب                 

تنهي أوشية االجتماعات كل الطلبات ذا النص        اإلميان   لنا ذاته، ولذلك وقبل قانون    
وأما شـعبك   ... قم أيها الرب اإلله وليتفرق مجيع أعدائك      "املأخوذ من العهد القدمي     

وكما نعرف من العهد القدمي فإن موسى رجـل         ) ٣٥: ١٠عدد  ..." (فليكن بالربكة 
اهللا كان يصلي هذه الصالة عندما يتقدم تابوت عهد الرب، الشعب يف ارحتاله حنـو               

  .إلبراهيماألرض اليت أقسم ا الرب 
  إذن ملاذا يوجد هذا النص ويف هذه املرحلة بالذات من الصالة؟  
األرض املقدسة   إىل   ألن الشعب ارحتل من مكان املوعوظني ويستعد للدخول         

وهو احلد األدىن لإلميان املطلوب للشركة يف        اإلميان    السمائية بتالوة قانون   أورشليمأي  
  . ودخول أرض املوعد أي السماءاإلهليةاحلياة 



 ٨٤

  :ق واخلالص استمرار للعهداخلل
بعد هذا تتحدث كل الصلوات عن اخللق يف تـسبحة شـكر، مث وقـوف                 

قـدوس  " وهم وحنن معاً يف وحدة واحدة نرفع تـسبحة           اإلهليالسمائيني أمام العرش    
  ..".قدوس

 بال شك، وهو موضوع معروف، ألن       اإلهليهذه درجة من درجات الظهور        
: ٣تكوين  (سبحة الذين حيرسون شجرة احلياة      تسبحة الشاروبيم قدوس قدوس هي ت     

وهم الذين رآهم اشعياء النيب وهو يف اهليكل القدمي حول عرش اهللا وقد أمسك              ). ٢٤
  .إمثه وملس فم اشعياء فرتع )١(واحد منهم باجلمرة الغافرة 

يا اهللا الذي سبق    "وتعكس صالة القسمة يف قداس القديس كريلس اليت تبدأ            
تعكس هذا التفسري القدمي، ألا تطلب من اهللا الذي أهلنا      " سوع املسيح فومسنا للبنوة بي  

فوق حيث ـاء جمـده       إىل   للبنوة أن يفتح عيون قلوبنا لكي نستطيع ان نرفع أعيننا         
وكما طهرت شفيت عبدك أشعياء النيب إذ أخـذ أحـد         "القدوس، مث تطلب بعد ذلك      

علن اهللا كسيد وخالق للكون الـذي       هنا يست ” ..السريافيم مجرة مبلقط من على املذبح     
الوجود من العدم بواسطة اهللا، وهو الذي رتب وجوده، ووجود كل القوات             إىل   جاء

ويعكس القداس  . السمائية واستمرارها، وحيفظها لكي تنال من قوته وتشاركه خرياته        
  ....).راجع صالة قدوس قدوس(الغريغوري هذا بوضوح 

 األزلية، بل ذاته    اإلهليةنفسه، ليس فقط، قدرته     اخللق هو بداية إعالن اهللا عن         
وتـسبحة اهللا   . كمصدر للوجود وهنا ينتهي الشكر على اخللق بالتسبحة الشاروبيمية        

أفسد مجال اخلليقة وأدخـل      اإلنسان   على اخللق ال تدوم أكثر من ذلك، ألن سقوط        

                                                           
م األجزاء اليت تقدم من الذبيحة حسب استعمال آباء الكنيسة القبطية ال سيما تيموثاوس اجلمرة الغافرة هو اس) ١(

 .األول
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ويؤكـد بكـل    احلياة وجعل املوت سيداً وهذا يعلنه الرسول بولس بقوة،           إىل   الباطل
  ).٢٤-٢٠: ٨رومية (وضوح أن اخلليقة ستعتق 

ولذلك حنن ال ننسى أننا نقف هنا يف الكنيسة كخليقة، وأمامنا عظمة اخلليقة               
والقوة اليت مت ا إخراج الكائنات من العدم، ولكن هذه اخلليقة املهددة باملوت حتظى              

 هذه احلقيقة يف عبارة هامة       لنفسه، وقد صاغ القداس الباسيلي     وإعالنهبظهور ابن اهللا    
 إىل  على غري فساد واملوت الذي دخل      اإلنسان   يا اهللا العظيم األبدي الذي جبل     "جداً  
"  وخملصنا يسوع املسيح   وإهلناهدمته بالظهور احمليي الذي البنك الوحيد ربنا        ... العامل

هما فاملصلي يشترك يف تسبحة الشاروبيم ألنه يعلم ان الفساد واملوت قـد مت هـدم              
  .بظهور ابن اهللا

هذا النص هو عصارة ما ال يقل عن عشرين نصاً من العهد اجلديد من بولس                 
ولكن التسبحة اليت تنهي الكالم عن خلق الكون متهد للكـالم           . ويوحنا بشكل خاص  

حقيقة هامة وهي أننا هنا نلمس سـبب         إىل   وهنا علينا ان نلتفت   . اإلنسانعن خلق   
  .نا ال نتحدث عن املاضي بل نعيش احلياة بأبعادها احلقيقيةوجودنا يف الكنيسة ذلك أن

. اخلليقة حدثت منذ أزمنة سحيقة والسقوط أيضاً مرت عليه أعوام يعلمها اهللا             
ولكننا حنن الوقوف أمام املذبح املقدس شركاء يف كل هذا، فاحلياة ليست بعيدة عـن               

طاق هذه األبعاد الواضـحة،     لوثة آدم، وليست غريبة عن مراحم اهللا، إا تتحرك يف ن          
 إىل ولذلك فالقداس هو قبل أي شيء آخر، إعادتنـا    . والويل ملن ال يفهم هذه احلقيقة     

  .حقيقة جوهر وأبعاد احلياة بكل ما فيها
وعندما خالفنا  ... الذي جبلنا وخلقنا    ... قدوس"تلتحم باخللق   " قدوس"هنا    
ومـن  . اخللـق أيـضاً   والتسبحة هي شكر على اخلالص وهي شكر على         " وصيتك

 أن اخللق واخلالص مهـا وجهـان        - وقد سبق وأكدنا هذا أكثر من مرة         -املعروف  
لعملة واحدة أو مها عمل واحد ذو شقني، وقد أخطأ كل اهلراطقة بـدون متييـز يف                 
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إدراك هذه احلقيقة اهلامة، وكل من خيطئ ويفصل اخللق عن اخلالص يقـع يف كـل                
ولوال أن اخللق واخلـالص     . معرضاً للوقوع يف البدع   البدع دون ان يدري، أو يصبح       

الوعي  إىل   مها عمل واحد ملا وضع القداس اخللق واخلالص معاً، ذلك ان القداس يردنا            
اهللا باخلالص مـن اآلثـام       إىل   لقد خلقنا، وها حنن نعود    . حبقيقة كياننا وغاية وجودنا   

  .واخلطيئة
د هللا، ولذلك ال ميكن ملن يـؤمن        وقد قلنا ان اخللق واخلالص مها عمل واح         

بوعي ذه احلقيقة، أن يفشل يف فهم الهوت املسيح وجتسده وصلبه وقيامته مث حقيقة              
  .اإلفخارستيااحتاد الالهوت بالناسوت ووجود األسرار ال سيما 

ان اخلليقة من صنع اهللا وقـد احنرفـت،         . وعلينا أن نتأمل هذا األمر يف إجياز        
 رة وال جدال عليها، ولذلك، من الذي جييء لريد هذه اخلليقـة        ومظاهر االحنراف ظاه  

وعندما ...  اإلنسان   مما مل يكن كونت   "وضعها القدمي؟ يقول القداس الغريغوري      إىل  
بـل  .... رتبته األوىل، ال مالك وال رئيس مالئكة       إىل    أن جتدده وترده   أردت.. سقط

الص من عمل اهللا، ال ميكـن  هذا هو اخللق واخل" أنت بغري استحالة جتسدت وتأنست   
ان يشترك فيه أحد من املخلوقات، ألن املخلوقات ال متلك ان متد باحلياة خملوقاً آخـر          

من ميكنـه   . ال سيما إذا كان ذلك املخلوق من مرتبة أعلى وحيمل صورة اهللا يف كيانه             
 ال سيما   -وهكذا تعلَن العقيدة املسيحية     . أو جيدده؟ ال أحد    اإلنسان   أن يعيد صياغة  

 االختبار وهنا القداس هو واقع هذه العقائد وهو         -الهوت املسيح وجتسده والثالوث     
  .الذي نتعامل معه يف كل يوم ويف كل صالة مع هذه العقائد

  .حنن هنا يف الكنيسة خنترب ونتذوق تلك احلقائق وهذا هو معىن السر  
  .حتدد هلا اهلدفال ميكن ان تسري احلياة الروحية بدون عقيدة توجهها أو   
فليست العقيدة سوى املؤشرات أو العالمات اليت توضع يف طريـق احليـاة               

  . أن يسلك هذا الطريقلإلنسانالروحية، وبدوا ال ميكن 
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 الواحد، ولذلك ال ميكن     لإللهوقد أكدنا أن اخللق واخلالص مها عمل واحد           
اخلالق، فهو وحده الـذي     ان يقوم باخلالص سوى اخلالق، وبالتايل ال يخلِّص سوى          

  .إليهيعرف كيف يرد اخلليقة 
 اهللا توقفـت مبجـرد      إعالنـات فليس طريقاً سليماً، ذلك الذي يفترض ان          

وليس طريقاً سليماً، ذلك الذي يتجاهـل       . التجسد أو الصليب أو القيامة أو الصعود      
  .دور الروح القدس يف أن يكمل عمل املسيح ويعلنه

 ولكن الـروح    - يكن جمرد عمل إضايف أو زائد        إن حلول الروح القدس مل      
  . أن تتذوق ما حققه املسيح اهللا االبن ألجلنااإلنسانيةالقدس جاء ليمنح 

 عرب تاريخ   إنسانلكل  " يظْهِر "إمناوهذا معناه بكل وضوح ان الروح القدس          
  الكنيسة ماذا فعل املسيح؟ ومن هو املسيح؟

  الصرطقات يف فهم وحدة اخللق واخلفشل اهل
 الهوت االبن يعين حتمـاً      إنكار أنومن هنا جاء تأكيد اآلباء الواضح على          
ألن االبن هو غاية حلول الروح القدس يف الكنيـسة،          .  الهوت الروح القدس   إنكار

  إذن ماذا يعلن؟ أخملوقاً أم اهللا الكلمة؟. فالروح هو الذي يعلنه
 )١(.الهوت الروح القـدس   هذا هو برهان آباء القرنني الرابع واخلامس على           

لذلك رفضت الكنيسة، االريوسية، مث رفضت النسطورية وهذا املوضوع بالـذات مل            
يدرس يف الكنيسة اليت أجنبت أثناسيوس بكفاية، والزلنا نعترب بـشكل سـطحي أن              
النقاش حول الهوت املسيح إبان احملنة األريوسية، هو نقاش حول تفسري النـصوص             

  .اإلطالقكتاب املقدس واحلقيقة غري ذلك على وجه اخلاصة باملسيح يف ال

                                                           
بالطبع توجد براهني كثرية ميكن ملن يشاء أن يطالعها يف كتاب رسائل أثناسيوس عن الروح القدس لسرابيون ) ١(

 .ال سيما الرسالتني الثانية والثالثة
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اخلالص هو إكمالٌ للخلق، ومها شقان لعمل واحد يقوم اهللا به عرب التـاريخ                
  .يف احلياة اإلنسان ولذلك عندما يخلِّص االبن فهو يكَمل غاية وجود

يقتحم رؤية اخلالق بقدراته الذاتية، ال ميكنه أن         إىل   املخلوق ال ميكنه ان يرتقي      
  .حياةً وكياناً أعظم منه

واملخلوق ال ميكنه أن يقتحم املكانة الرفعية، ليس فقط بسبب جهله وضعف              
البـد أن تتـوفر     . ومطامعه اإلنسان   إمكانياته، بل ألن اهللا ليس كائناً خاضعاً ألحالم       

 اإلهلـي   يف حياة شركة ولقاء معه، فالتنازل      اإلنسان   اإلرادة اإلهلية ويقبل اهللا ان يدخل     
  . تعذر كل شيءهام جداً وأساسي وإالَّ

  ال ميكـن ان    فإننابضرورة بقاء املبادرة يف يد اهللا        اإلميان   إذا أبقينا دائماً على     
فاهللا هو الذي يتنازل لإلنسان، وهذا هو قلب        . خنطئ يف التعرف على فساد اهلرطقات     

ا كانـت األريوسـية     إذا تذكرنا هذا أمكننا أن نفهـم ملـاذ        . اإلهليةوجوهر العطية   
  .والنسطورية مزعجة لضمري الكنيسة وحياا

 بكل  -، أما اهلرطقات    إليناالالهوت املسيحي الصحيح هو حركة نزول اهللا          
  .اإلهليةواقتحامه احلياة  اإلنسان  فهي حركة صعود-فسادها 
على هذا األساس ميكننا أن نقول أن األريوسية وهي تزعم أن االبن خملـوق                

، اإلهليةاحلياة   إىل   من ذات جوهر اآلب، جعلت املخلوق يرتفع بقدراته ورغباته        وليس  
  .اإلنسانويف ذات الوقت حتجب اخلالق ومتنعه من االشتراك يف خالص 

  .اهللا إىل وهنا ال يكون للخالص عالقة باخللق، وعلى املخلوقات أن جتد طريقها  
هي شر ألا متنع    . من معان األريوسية كانت وال تزال شراً بكل ما يف الكلمة            

وهي شر ألا تنكر تنازل اهللا وهو رب اخلليقة         . اإلنساناهللا من االشتراك يف خالص      
واملسئول الوحيد عنها، ألنه هو الذي أوجدها من العدم وأعطاها احلياة وحدد هلا غاية              

  ".النعمة"حتيا هلا، وهي شر ألا تنكر إمكانية عطاء اهللا أي 
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ف خملوقاً بإمتام اخلـالص      اآلب الذي حسب األريوسية، يكَلِّ     ل عن ماذا نقو   
كأنه ال عالقة له باملخلوقات أو كأن اخلالص هو عمل ضئيل ميكن أن يقوم به خملوق                
بكل إمكانياته احملدودة العاجزة؟ هذا التـصور الـشرير اخلـاطئ جعـل الكنيـسة               

  .األرثوذكسية حتارب األريوسية بكل طاقتها
  ما عالقة األريوسية بالكالم عن ظهور اهللا؟:  سؤالوهنا يربز  
، واجلواب واضح جداً، إن اهللا يظهر لنا يف القداس لكي يعطينا احلياة اجلديدة              

    ل غاية خلقنا أو بعبارةكَمإن اهللا يظهر لنـا ألن اخللـق         : الزلنا حناول أن نشرحها    وي 
  .واخلالص عمل واحد

. اهللا نفـسه   إىل   ، وهو عودة  اإلهليةاحلياة  االشتراك يف    إىل   واخلالص هو عودة    
نشترك يف تسبحة الشاروبيم، ويف تأكيد  اإلنسان وقبل الكالم عن جميء املسيح خلالص   

  .وجودنا يف حضرة اخلالق الكرمي
 إىل  الـوراء قلـيالً،    إىل   ولكي ال يتفرع الكالم عن اخللق واخلالص نعـود          

      رهيب أل ا مثل األريوسية، أنكرت اشتراك اهللا      النسطورية، وهي مثل األريوسية، شر
  .اإلنساناملباشر يف خالص 

واملسيح يف األريوسية إله خملوق، وكالمها يتفق       . املسيح يف النسطورية إنسان     
  .حول حقيقة واحدة وهي ان اهللا مل يشترك يف اخلالص

تسعى حنو  ) خملوقة(األريوسية تؤكد ألوهية خملوقة، والنسطورية تؤكد إنسانية          
وكما يقول القديس أثناسيوس الرسـويل، مل تتقـدم         . اإلنسانهللا، والذي يضيع هو     ا

 شـيئاً، ألن فائـدة   اإلنـسانية ومل تستفد . اهللا إىل  خطوة واحدة يف طريقها    اإلنسانية
 والذين درسوا بعمق، كتـاب      )١( األساسية هي يف اشتراكها يف حياة اخلالق         اإلنسانية

                                                           
 . احلوار الثاين عن التجسد- يف حوار مع صديق ميكن دراسة هذه النقطة بتوسع) ١(
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ما هي الرباهني اليت سوف يقدمها أثناسـيوس عـن   جتسد الكلمة أمكنهم أن يدركوا  
  .السكندريالهوت املسيح واليت سوف تظهر بعد ذلك عند القديس كريلس 

كان القديس كريلس مرتعجاً من النسطورية ألا حولت الـسر ايـد أي               
وليمة بشرية، وجعلت البشر آكلي حلوم بشرية ألم يأكلون جـسد            إىل   اإلفخارستيا

 الطعام املقدس الذي تأكله الكنائس هو جسد االبن اهللا الكلمة الـذي             ولكن. إنسان
ألسنا ). ٢٣: ١الرد على نسطور    (اخللود وعربون القيامة     اإلنسان   يعطي احلياة ويهب  

بأنه قادر  اإلنسان من جديد أمام هذه الظاهرة الغريبة جداً يف الفكر البشري اليت تصور 
الذي خيلص نفسه يبدأ بالضعف      اإلنسان   عالً ألن هذه مأساة ف  . ص نفسه على ان يخلِّ  

  .حياة بعيدة عن اهللا إىل حيث تقوده أحالمه إىل الفراغ، إىل البشري وينتهي
هذه النقطة احلامسة هي قلب املسيحية وجوهرها، وهي بالتايل ليست جـدالً              

حول تفسري نصوص الكتاب املقدس اخلاصة باملسيح وإمنا هي جدل يـدور حـول              
واملصيبة الكربى هي أننا قد نتصور ان املوضوع كله         . ومعناه وغايته نسان   اإل خالص

هو جدل عقيم ال فائدة منه، وأما احلقيقة فهي انه جدل حول عالقة املخلوق باخلالق،               
 كل ما نفعله يف كل يوم نقف فيـه حـول            - يف الصميم    -وهو جدل ال زال ميس      

صالتها أ ليس عن    -ج اليوم ملن يكشف     املذبح ونصلي تلك الصلوات القدمية اليت حتتا      
التارخيية فقط، بل أيضاً صدقها وارتباطها بالتقليد احلي اآليت من املسيح له اد ومـن               

  .الرسل
عندما نصلي حنن ندخل يف شركة، ونتذوق ذلك اإلعالن أو ذلك الظهـور               

 جمرد ملـس    ايد الذي فيه ننال هذه الشركة اإلهلية وعلينا أن ندرك هذه احلقيقة من            
  :الكلمات اليت يستخدمها القداس الباسيلي
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العامل هدمته بالظهور احمليـي      إىل   املوت الذي دخل  "التجسد استمرار لظهور اهللا     ) أ(
بابنـك  .. الذي البنك الوحيد ويف آخر األيام ظهرت لنا حنن اجللـوس يف الظلمـة             

  ".الوحيد
، وبعد اسـتدعاء    فخارستيااإلوعندما يعرب القداس عن حقيقة حضور املسيح يف         ) ب(

نسألك أيها الرب حنـن     : "الروح القدس على القرابني يقول الكاهن يف الصالة السرية        
عبيدك اخلطاة غري املستحقني نسجد لك مبسرة صالحك ليحل روحك القدوس علينا            

 ouoh" وعلى هذه القرابني املوضوعة ويطهرها وينقلها ويظهرها قدساً لقديـسيك 

;ntefouonhou  
 لـيس   اإلعالنالروح يعلن ويظهر أن االبن على املذبح جبسده ودمه، هذا           ف  

ولذلك وقبل ان يتكلم    . اإلنسانمسألة حسابية أو موضوعاً خاضعاً للمنطق وقدرات        
 ١(الكاهن عن أحداث العلية يف يوم اخلميس الكبري، ميهد بعبـارة مـأخوذة مـن                

وعبارة القداس تأخذ   ". يف اجلسد عظيم هو سر التقوى اهللا ظهر       ) "١٦: ٣تيموثاوس  
  ".ووضع لنا هذا السر العظيم الذي للتقوى"احلقيقة الواضحة 

ويف اخلامتة وبعد التوزيع تقول الكنيسة صالة شكر هي خامتة كل ما حـدث              
 فمنا امتأل فرحاً ولساننا ليالً من أجل تناولنا من أسرارك غري املائتة يـا             "يف القداس   

ه عني ومل تسمع به أذن ومل خيطر على قلب بشر، أعددته يـا اهللا               ألن ما مل تر   ". "رب
نعم أيها اآلب   . حمليب أمسك القدوس، هذا أعلنته لألطفال الصغار الذين لبيعتك املقدسة         

  ".ان هذه هي املسرة اليت كانت أمامك ألنك رحيم
وقد حنتاج حملاضرة مستقلة خاصة عن هذه الصالة، ولكن ميكن ان نقف قليالً               

وهـي  .  مفتاح لكل ما يف القداس     إا. ول الكلمات اليت وضعنا حتتها هذه اخلطوط      ح
تشرح لنا سر هذا االهتمام غري العادي الذي حيدث عندنا عندما تقام صالة القداس،              
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 الصغار أي أبناء الكنيسة وهـذه هـي         لألطفال غري املائتة اليت يعلنها اهللا       األسرارأي  
  .سماوي ألنه رحيماملسرة الكائنة أمام اآلب ال

وميكننا أن نرى كيف تضع الصالة ذلك النص العجيب الذي نطقه القـديس               
بولس عن السماء الثالثة حيث مسع ما مل تسمعه أذن وما مل خيطر على قلب بشر، فهذا              
االختبار هو يف متناول أيدينا حسب مسرة ورمحة اآلب، وهو الذي يعلن لنـا هـذه                

بـل  " أظهر لنا نور اآلب   "لقد جاء االبن و     . لعظَم مراحم اهللا   االرمحة غري املُدركَة، وي   
وال يتوقف العطاء، ألنه ال حدود للمحبـة        ". أنعم علينا مبعرفة الروح القدس احلقيقية     "

القـداس  " (الذي أظهر لنا هذا السر العظيم الـذي للحيـاة         "ولذلك تكَمل الصالة    
  ).الغريغوري
: تعرب عنه خامتة القـداس الكريلـسي  هذه ليست ظهورات، بل ظهور واحد         

وعندما ... " لكي يظهر اآلن  ... أظهرت لنا هذا السر مجيعه، هذا املخفي منذ الدهور        "
  .نقول اآلن فنحن نؤكد أن هذا يتم فعالً وحقاً

  :ثاين أركان العهد الدوام واالستمرار
مي، كـان    وال حىت العهد القـد     -العهد ليس مؤقتاً أو لفترة معينة من الزمان           

لذلك اذ أراد اهللا أن يزيد      "ويعلق الرسول على ذلك بقوله      . ميكن أن يكون لفترة زمنية    
ورثة املوعد بياناً لعدم حتول عزمه، توسط بالقَسم، حىت حنصل مبيثاقني ال يتحوالن وال              

فالعهد قد تأكـد    ).. ١٨ - ١٧: ٦عربانيني  "... (اهللا فيهما ) يرجع(ميكن ان يكذب    
 العهد  إن نقول   أن إال ال منلك    اإلطارالمها ال ميكن ان يغريمها اهللا، ويف هذا         بالقَسم وك 

اجلديد مل ينقض العهد القدمي بل أكمله، وعلينا أن حنترس يف فهم معىن كمال العهد،               
وهذا ال يعين سريان كل القواعـد القدميـة         . فاملسيح مل يأت لكي ينقض بل ليكمل      

 ذلك، بل بقاء املواعيد، وحتوهلـا      إىل   والذبائح وما الطقسية واالغتساالت والتطهريات    
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فاملواعيد هي جوهر العهد وإذا زالت الطقوس القدمية بقيت املواعيد          . صورة أكمل إىل  
  ).٢٣ - ١٦: ٢كولوسي (

، إسـرائيل كان االتفاق القدمي أو امليثاق القدمي مع شعب واحد هو شـعب               
وبعد أن كان   . ة صار يف كل األرض    ، وبعد ان كان يف بقعة واحد      اإلنسانيةفصار مع   

وبعد أن كان بعدة اغتساالت صـار باالغتـسال         . بعدة ذبائح صار بذبيحة واحدة    
 إزالة املعمودية املقدسة اليت أبطلت قدرة املاء على التطهري، حيث أا ليست             -الواحد  

 وسخ اجلسد، بل وسخ اجلسد والروح معاً بقوة قيامة يسوع املسيح من بني األموات،             
 لإلنـسان فهو الذي أزال لعنة املوت، وهي اللعنة الوحيدة اليت جلبت الدنس احلقيقي             

  ).٢٢ - ٢١: ٣ بطرس ١(
"  واسحق ويعقـوب   إبراهيمله  إأنا  "فالعهد قائم، واهللا الذي جتلى قدمياً وقال          

هـا أنـا    "فهو يقول   ..." خذوا اشربوا ... خذوا كلوا "هو الذي يقول اآلن للكنيسة      
 يسوع املسيح   وإهلنا"يقول أغناطيوس األنطاكي    . وليس يف ذلك غرابة   " ممعكم كل يو  

). ٣: ٣إىل الرومـان    " ( وبذلك صار يتجلى لنا مبزيد من الوضوح       أبيهحضن   إىل   عاد
وبكل تأكيد ميكن ملن يدقق يف قراءة العهد اجلديد، أن يرى كيف ترتبط املعموديـة               

عمودية بالقيامة والصعود واجللوس    بنوع خاص، يف أغلب النصوص اليت تتحدث عن امل        
 - ٢١: ٣ بطـرس    ١،  ٢٣ - ١٦: ٢راجع بشكل خاص كولوسي     (عن ميني اآلب    

٢٢.(  
فالذي يعتمد للمسيح يقوم معه ويطلب ما هو فوق حيث املسيح جالس عن               
  .ميني اآلب
 كان العهد قبل الناموس بأربعمائة وثالثـني سـنة          إبراهيموعندما وعد اهللا      

. ، فلم يكن الناموس مث العهد بل العكس، كان العهد مث النـاموس            )١٧: ٣غالطية  (
أو هو بكل دقة    " زِيد بسبب التعديات  " يقول أنه    -وماذا يقول الرسول عن الناموس      
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فالعهد باقٍ، ... إضافات الحقة للعهد ال ميكن مطلقاً ان تقَلل من العهد أو تقضي عليه            
 على  سنزل النامو ، وعندما   )١٦: ٣غالطية   (إبراهيمحىت جميء املسيح الذي هو نسل       

يد موسى، كان موسى هو الوسيط بني اهللا والشعب أي بني طرفني، أما عندما نطـق                
 مل يكن يف هذا أي وسيط، بل كان اهللا وحده هو الذي وهـب،               إلبراهيماهللا بالعهد   

  ).، وهو نص صعب جدا٢٠ً - ١٩: ٣ترمجة حرة لنص غالطية (وهو الذي أعطى 
ذا ندرك أن توسط اهللا نفسه، وقيام العهد يعين بكل دقة أن العهد هبة              ومن ه   
رومية " (يرتع الرب خطايا شعبه   "وهذه اهلبة هي أن   ). ٢٩ - ٢٧: ١١رومية  (من اهللا   
ولذلك يتوجه بولس بالكالم لألمم الذين هم غرباء متاماً عن كل ما وعـد    ) ٢٧: ١١

 إىل  ون كل هذا يف املسيح دون العـودة       ، ولكنهم سينال  )١٢: ٢أفسس  (به اهللا لآلباء    
  . بطل متاماً صلب املسيح وقيامته وبطل متاماً حلول الروح القدساليهودية وإالَّ

وعندما يقارن بولس بني اخلدمة األوىل اليت ظهر فيها جمـد عظـيم، جعـل                 
إذا كانت خدمة الناموس اليت كَتبت بكـل     "الشعب خياف أن يرى وجه موسى يقول        

 من يتعدى الناموس ميوت فكم باحلري خدمة احلياة اليت تقيم املوتى واليت             وضوح، أن 
، وهكذا يقارن الرسول بني اخلدمة األوىل الزائلة        "ال تسمح مطلقاً الك من يطلب اهللا      

، ليؤكد بقاء   )١١ - ٣: ٣ كورنثوس   ٢راجع بدقة   (واخلدمة الثانية الباقية أو الدائمة      
  .خدمة املسيح، فهي خدمة حياة

بناً إلبراهيم  ا هاجر اليت رغم أا ولدت       -حد كبري    إىل   -العهد األول يشبه      
 كان مولوداً حسب اجلسد أي والدة طبيعية ال يوجد فيها أي تدخل             االبنإال أن هذا    

حد كبري سارة اليت ولدت ليس حسب اجلـسد          إىل   اهلي، أما العهد اجلديد فهو يشبه     
: ٤غالطية  (، ولذلك حنن مثل إسحق أوالد املوعد        والدة طبيعية بل باملوعد أي من اهللا      

 ولكن ليس بالوالدة اجلسدية، بل بالوالدة الروحية بالقوة         إبراهيم نسل   أننا، أي   )٢٨
  . اليت تتدخل يف حياتنااإلهلية



 ٩٥

إذن العهد القائم على عمل اهللا الفائق وليس حـسب قـوانني الطبيعـة أو                 
، وليس فيه اهلبةفيه دخل للوراثة يف موضوع  اجلسدي، فهو عهد جديد ليس      االنتساب

  . املسيح يسوع وحدهإالجمال لوجود العالقة اجلسدية، وال ضمان له 
راجع شـرحنا    (اثننيوكما رأينا إن الرسول بولس يؤكد أن الوسيط هو بني             

يقول بكل وضوح يف مناسبة أخرى أن الوسيط بـني          ) ٢٠ - ١٩: ٣السابق لغالطية   
حيث استخدمت نفس   ). ٥: ٢ تيموثاوس   ١" ( يسوع املسيح  اإلنسان"اهللا والناس هو    

الكلمة اليونانية يف معناها الشائع أي الوسيط، إال أنه حيث الكالم عن العهد ال يوجد               
وسيط مطلقاً والضامن هلذا العهد هو يسوع املسيح، وهذا الضمان هو هبة، ولـيس              

  .وساطة
هذا الدم ليس جمرد موت على       -لقد مات على الصليب وقدم دمه فدية عنا           

عـربانيني  (وقد أضاف الرسول بكل دقة دم العهد األبدي         . الصليب بل هو دم العهد    
، هو الذي قام به يـسوع       )٢٩: ١٠عربانيني  (إن دم العهد    ).. ٢٤: ١٢ - ٢٠: ١٣

العربانيني هي تأكيد    إىل   من بني األموات حسب قول الرسول، والقيامة هنا يف الرسالة         
ة يسوع املسيح فقط بل تأكيد على دوام كهنوته كرئيس كهنة وهذه نقطـة              ليس حليا 

حامسة تفصل بني األرثوذكسية والربوتستانتية ألن كهنوت املسيح هو عمل دائم يستند            
: راجـع الفـصل األول    ( يف األسرار    - ال سيما    -على احلياة اجلديدة اليت يهبها لنا       

ا يف أغلـب األحـوال، املـسيح عنـد          ، بينم )املسيح والكاهن يف الصلوات السرية    
الربوتستانت، هو شفيع يتوسل عن خالص املؤمنني أمام اآلب مستنداً على موته على             
الصليب، ودخول شفاعة املسيح وتوسله لآلب عن املؤمنني معناه أصالً أن سـفك دم       
املسيح على الصليب قد انتهى عمله متاماً، وهذه صورة تشبه تطرف األريوسية وتنال             

 كرامة االبن ووحدة جوهره مع اآلب، بل إا تبعد اآلب متاماً عن عمل اخلـالص      من
وتصوره بالغاضب القاسي الذي ال ميكن دئته إال بتوسل االبن، وهي صورة نابعة من    
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اتمع األورويب يف القرن السادس عشر، جمتمع اإلقطاع والسيادة املطلقـة، الـذي             
  .وحدهم من احلديث مع امللكيتمكن فيه الوجهاء أي النبالء 

أما يف األرثوذكسية فاآلب يف االبن وبالروح القدس يخلص املؤمنني، واملسيح             
الكاهن هو الشفيع يف حياته وموته، وعن عمد وضعنا كلمة احلياة قبل املـوت فهـو                

  .شفيع ألنه حي، وشفيع ألن حياته حتمل هبات موته أي املصاحلة مع اهللا

  كيف تأسس العهد
 دراستنا ال تسمح لنا بأن نتناول يف استطراد ذلك املوضوع العميـق أي              إن  

مث يف العهـد    . موضوع العهد، ال سيما ما يف العهد القدمي من نصوص كثرية جـداً            
 مـرة يف العـربانيني      ٢٧ مرة منـها     ٣٦اجلديد حيث استخدمت الكلمة عند بولس       

  .وحدها
 بـه املواعيـد وتؤكـده       ولكن العهد كما رأينا هو منحة أو ميثاق تـرتبط           

ليصنع رمحة مع آبائنا ويذكر     "الضمانات اليت منها القَسم، فاهللا أقَسم أن حيقق مواعيده          
كان العهد والقَسم   ) ٧٢: ١لوقا  .." (أبينا إلبراهيمالقَسم الذي حلف    .. عهده املقدس 

، ولكـن   )٢٥: ٣أع  (،  "وبنسلك تتبارك مجيع قبائل األرض     "إلبراهيمهو أن اهللا قال     
فألجلكم أوالً أقام اهللا    “علينا أن نرى كيف يفسر القديس بطرس هذا العهد والقسم           

  ).٢٦: ٣أعمال " (وأرسله لكي يبارككم فريتد كل واحد عن شروره.. فتاه يسوع
إذن الوعد بالربكة هو القيامة، ويسوع احلي جاء لكي يبارك كل واحد ويرده          

ألن املوعـد هـو     "مث هو أيضاً قبول الروح القدس       عن شروره بالقيامة من األموات،      
، إنه خارج نطاق الكلمـة،      لإلنسان، فاملوعد ليس كالماً يقال      )٣٩: ٢أع  .." (لكم

ولذلك علينا أن ال خنلط بني مواعيد العهـد         . أي أن الكلمة تبشريية، ولكن اهللا حيققه      
، وعلى حتقيق   اإلهلية القدمي، ومواعيد العهد اجلديد، فاألوىل كانت قائمة على الكلمة        
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هذه املواعيد يف املستقبل، أما الثانية فهي قائمة على اخلالص يف املسيح وعلى حتقيـق               
هذا بالروح القدس احلاضر فعالً يف الكنيسة، وهذا هو السبب الذي جيعـل الرسـل               

، عن العهد اجلديد حيث سيكون      )٣١ إصحاحمن أرميا   (يقتبسون ذلك النص املمتاز     
  . يف شعبه وسكىن اهللا هي غاية العهد اجلديداهللا ساكناً
القداسة، وهو حتقيق ملا فعلـه       إىل   احلياة، واخلطاة  إىل   العهد إذن ينقل املوتى     

، وهذا ظاهر متاماً من الكلمـات       باإلفخارستيااملسيح ألجلنا ولذلك يرتبط هذا العهد       
  .وتهالواضحة اليت استخدمها ربنا يسوع يف تأسيس السر يف العلية قبل م

 - ٢٤: ١٤مرقص  ".. (هذا هو دمي الذي للعهد اجلديد     ... مث أخذ الكأس  "  
، الدم نراه مسفوكاً عنا يف      )٢٠: ٢٢ لوقا   - ٢٥: ١١ كورنثوس   ١ - ٢٨: ٢٦مىت  

 ال  - الذي كما قلنا سـابقاً       -، واجلسد مكسوراً عنا يف ذلك السر ايد         اإلفخارستيا
 أي العهد كله، ولذلك أيضاً ال يضع القداس         يتناول موت املسيح فقط بل قيامته أيضاً      

ما حدث يوم اخلميس الكبري يف العلية قبل الصليب والقيامة بل بعد الصليب والقيامة،              
وهذا هـو الـسبب يف تقـسيم    . ألن هذا السر سوف ال يكمل إال بعد قيامة املسيح        

 إىل  القربانة ، فهو يفصل  "وقسمه.. أخذ خبزاً "القربانة بدون فصل عندما يقول الكاهن       
ثلث وثلثني ألن ما حدث يف العلية هو املرحلة األوىل اليت أكملها بالصليب والقيامـة               
وحلول الروح القدس، ولذلك ال يتم تقسيم اجلسد إال بعد حلول الـروح القـدس               

  . سر املسيح الذي يعلنه الروح وحدهاكتمالتأكيداً على 

  :الدم والعهد
نيسة الرومانية من أحد قادة ذلك العـصر         ميالدية طلبت الك   ١٠٥٩يف سنة     

أنـه بـشكل     "اإلفخارستياأن يوقع على منشور يقول فيه عن        " Berengar"يدعى  
نرى دم املسيح يف يد الكهنة وميـضغ        " Sacramental"منظور وليس بطريقة سرية   
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هو أنه وضع القيامة، كنقـيض       اإلنسان   وطبعاً كان رد ذلك   " جسده بأسنان املؤمنني  
 جسد املسيح القائم من بني      إن( أكل اجلسد وشرب الدم وقال باحلرف الواحد         لفكرة

هذا التعـارض بـني     ) األموات ال ميكن مضغه أو تقسيمه فهو جسد غري قابل للفساد          
 هو تعارض مصطنع وليد اجلدل الغريب الفلسفي وليس الالهـويت           واإلفخارستياالقيامة  

وقد متخض اجلدل   . ثوليك والربوتستانت حسبما يشرح اليوم الهوتيون أفاضل من الكا      
الفلسفي وولد تعبرياً جديداً معروفاً يف الالتينية فقط وال وجود له يف اليونانيـة وهـو                

  ".Transubstantiation "تعبري االستحالة اجلوهرية
بينما . جسد املسيح ودمه   إىل   وهو يعين أن اخلبز واخلمر يتحوالن يف جوهرمها         

 وبـني   Substance هذا التعارض بني اجلوهر   .  ومخراً  خبزاً يظل شكلهما من اخلارج   
 هو أحد دعائم فلسفة أرسطو اخلاصة بعلم الطبيعة وما          Accidentالشكل أو العرض    

وهنا مل يعد حضور املسيح سراً بل موضوعاً جدلياً يـدخل يف إطـار              . وراء الطبيعة 
ري صحيحة وال تواكـب     التحديد العقلي، لفلسفة معينة أصبح من املؤكد اليوم أا غ         

 ولعل األهم من هذا كله هـو أن         )١(االكتشافات احلديثة يف علوم الطبيعة والكيمياء       
 لو خضعت للتحليل الفلسفي القدمي أو احلديث ملا استطاع واحد مهمـا             اإلفخارستيا

ورغم ان الكنيسة   . رثَ ت أن على االعتراضات الفلسفية اليت ميكن       اإلجابةكانت مقدرته   
منذ جممع ترنت إال أن حماوالت التفسري       " االستحالة اجلوهرية "ليكية تبنت تعليم    الكاثو

ولعل خري مثال على ذلك هو تفسري لوثر الذي أكد على احتـاد             . مل تكن موفقة باملرة   
الطبيعتني يف املسيح الواحد وقال ان الالهوت ال يلغي الناسوت وال الناسوت يلغـي              

 ال يلغـي اخلبـز      اإلفخارستيا املتجسد يف    اإللهسيح  الالهوت، وعلى نفس القياس فامل    
 اإلفخارستياوهذا معناه ان    ... واخلمر وال اخلبز واخلمر يلغي ناسوت املسيح والهوته       

                                                           
فاجلوهر والعرض واحد، . ال مييز العلم احلديث بني جوهر املادة وشكلها، ال سيما بعد اكتشاف تركيب الذرة) ١(

ومع معرفة اآلباء مجيعاً بالفلسفة اليونانية، إال انه وال واحد منهم حاول أن يشرح ما حيدث يف اخلبز واخلمر، ألن 
 .ا هو عمل الروح القدس، وليس اإلدراك العقلي أو التحليل الفلسفيهذ
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ليست حضوراً حقيقياً للمسيح، وطاملا ان املسيح هو املسيح واخلبز هو اخلبز فمـاذا              
  .ال توجد إجابة شافية عند لوثر؟ املسيح أم اخلبز؟ طبعاً اإلفخارستيايأخذ املؤمنون يف 

 لإلدراككل هذه احملاوالت تؤكد لنا بشكل واضح أننا حناول إخضاع السر              
ولكنـهم مل   " االستحالة اجلوهرية "وآباء الكنيسة مل يستخدموا مطلقاً عبارة       . البشري

ومل حياول واحد منـهم أن      . يقولوا أيضاً ان اخلبز هو خبز، بل اخلبز هو جسد املسيح          
ضع هذا السر للعقل، ولعل حماوالت الغرب تؤكد أننا ال نستطيع إخضاع الـسر              يخ

للفلسفة وال ألي مصطلحات بشرية، ويكفي أن نذكر يف هذا اال أن اخلـوالجي              
والفرق بني االستحالة اجلوهرية    " االستحالة"بل  " االستحالة اجلوهرية "القبطي ال يذكر    

يت من أرسطو والثانية تؤكد حتول اخلبز واخلمـر         واالستحالة هو أن األوىل فلسفية تأ     
وقد راعـت الـصلوات     . ألن الشرح معناه الوقوع يف اهلرطقة     . دون أن تشرح كيف   

دون أن  " وهذا اخلبز جيعله جسداً مقدساً لـه      "القبطية اجلانب السري واكتفت بكلمة      
ح مثل طعـام     نأكل املسي  ألننا ال ؟ فكل هذه األسئلة ال جمال هلا        ...تشرح كيف وملاذا  

ذلك أن العهد هو    .. الغذاء أو العشاء وإمنا نتحد به هو شخصياً جبسده ودمه والهوته          
 ذلك احلضور السري الذي ال جمال الكتشافه حسب مقـاييس           -حضور املسيح بيننا    

  .الفلسفة واملنطق بكل فروعه

  !!املصطلحات اليونانية عند اآلباء، وهل تعين االستحالة اجلوهرية؟
ل طويل يف مطلع القرن التاسع عشر حول معاين املصطلحات اليونانية           ثار جد   

  . سيما يف القرون اخلمسة األوىلالكنيسة الاليت استخدمها آباء 
االعتقاد باالستحالة اجلوهريـة أم      إىل   وهل تؤدي هذه املصطلحات يف النهاية       

كلمة يونانية  وقبل أن ندرس كل     . باالستحالة فقط دون حتديد نوع التغري الذي حيدث       
  -:علينا أن نالحظ ما يلي
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ما يقابلها   إىل   ”Transubstantiation“من املمكن طبعاً ترمجة الكلمة الالتينية       ) أ(
 هـذه  اآلباء استعمل هل. اهلام السؤال يظل ولكن ،Μετουσιωσισيف اليونانية   

 دون حالةاالست عن يتكلمون فاآلباء. ال تأكيد بكل القاطع واجلواب الفلسفية؟ الكلمة
  .حتديد

  :هي اآلباء عند الشائعة اليونانية والكلمات) ب(
Transmade  =  Μεταποιουνται 

Transelemented  =  Μεταστοιχειουνται 
Transfigured =  Μεταρρυθµιξει 
Transfashion =  Μετασκευξει 

مثل قـداس   ” يقدسه“أو  ” وهذا اخلبز جيعله  “إن القداسات الشرقية كلها تقول      ) ج(
 سمار مـرق   وقداس Αγιασκη και ποιηση" قدسه واجعله "يعقوب الرسول   

 وكملـه  قدسـه  "القدمي اليوناين النص وحسب السكندري كريلس للقديس املنسوب
  ".واجعله

 ويطهـر  ليقدس القدوس روحك ليحل "والقبطي اليوناين الباسيلي والقداس
ل هذا اخلبز اجلـسد     واجع"وقداس يوحنا ذهيب الفم     .." وجيعل) appiont أو يقيم(

 Μεταπαλωνالكرمي ملسيحك وهذا الذي يف الكـأس دم مـسيحك وغَيرمهـا             
  ".بروحك القدوس

  :التغيري والتحول
 هي من أكثر الكلمـات      Metapoiountai أو   Transmade الكلمة األوىل    -١

  .عند غريغوريوس النيسي
ن أل" ويقـول    اإلفخارسـتيا يكتب غريغوريوس يف تعليمه للموعوظني عن         
 خيلـصون   إمنـا  مزدوجة، مركبة من نفس وجسد، فالذين خيلصون،         اإلنسانيةالطبيعة  
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) متتـزج (نفساً وجسداً، وعندما يتبعون ذاك الذي يقودهم للحياة، فـالنفس تتحـد             
يعين االشتراك  ) املسيح(، وبذلك تنال فرصة اخلالص، واالحتاد باحلياة        باإلميانباملسيح  
). املسيح(يق آخر لالشتراك واالحتاد واالمتزاج مبن يخلِّص        أما اجلسد فله طر   . يف احلياة 

دواء آخر، له قدرة على القضاء علـى         إىل   فالذين بالشر قد أخذوا مساً قاتالً حيتاجون      
 للقضاء على الـسم،     أحشائهمالسم، وهكذا الذين ينالون الترياق، يعمل الترياق يف         

وما هو الترياق؟ هو اجلسد   .... سد اجل أجزاءكل   إىل    تسري قوة الترياق   األحشاءومن  
وكما يقول الرسول ان    . الذي صار ظاهراً كأقوى من املوت، والذي صار بداية احلياة         

مخرية صغرية ختمر العجني كله، هكذا ذلك اجلسد الذي نال عدم املوت من الالهوت              
... ذاته إىل   الكل Μεταποιει και Μεταποιησινيصبح فينا، مغيراً ومحوالً     

.. اجلسد يقوت الذي والشراب الطعام بواسطة إال اجلسد إىل   جييء ان ميكن شيء وال
 أو املـوت  عـدم  (طبيعته إىل   وحيوله يأخذه، من كل يف يصبح اخللود جسد وهكذا
 باالشـتراك  إال خالدة حياة يف األبد إىل   حتيا ان ميكن ال أجسادنا أن كما).... اخللود
 يـوزع  واحـداً  جسداً أن كيف اعتبارنا من ندركه وهذا ....املوت وعدمي اخلالد يف
 واحـد،  كل يف) اجلسد (كله يصبح العامل، كل يف املؤمنني من وربوات ربوات على
  ).٣٧" (ينقص أن دون هو كما ويظل
  النيسي؟ غريغوريوس يعنيه الذي التغيري أو التحول هو فما

. املعموديـة  هو اآلباء وباقي غريغوريوس، عند الواضح املثال ان املؤكد من
 يقـول . واجلـسد  الـنفس  يف وبالتـايل  املعمودية مياه يف والتحول التغيري يتم حيث

 التجديد، يف يتم الذي حياتنا يف Μεταποιησισ التحول أن "النيسي غريغوريوس
 نساناًإ يصبح ان ميكن كيف أعرف ال إنين. عليه حنن ما على ظللنا إذا حتوالً يصبح ال

 يف Μεταποιηση يـتغري  ان دون عليها، كان اليت احلالة، نفس يف ليظ من آخراً
 ظاهر أمر هو األوىل حالتنا إىل   يعيدنا الذي والتجديد نناله الذي التغيري ولكن. صفاته
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 اإلدراك أعـين  وإين املعمودية، بعد هي كما تظل اإلنسانية الطبيعة ولكن. واحد لكل
 ..."تـتغري  ال اليت األخرى اإلنسانية طبيعةال صفات وكل الفهم على والقدرة والذكاء

)٤٠.(  
 يـتم  وإمنا العادية اإلنسانية صفات يشمل ال املعمودية يف الداخلي التغيري إذن  

  .املوت عدم حياة إىل واجلسد النفس تغيري فيه
 عنـد  جـداً  واضـح  وهذا. نفسه املسيح من وأصله قوته يأخذ التغيري هذا  

 به، تأمل والذي املسيح أخذه الذي اجلسد إن نقول إننا" اآلباء باقي وعند غريغوريوس
" بـه  احتد الذي من طبيعة واكتسب باالحتاد Πεποιησθαι وتغري بالالهوت احتد

  ).٤ مقالة(
 مث املعمودية، مياه يف التغيري هذا حنن وننال املسيح، ناسوت يف مت التغيري إذن  

 القيامـة  ذات وهي األموات، من امتنابقي فينا حيدث نفسه التغيري هذا. اإلفخارستيا يف
 يظل وال ثانية، مرة يقوم اجلسد هذا "األورشليمي كريلس يقول. املسيح من نناهلا اليت

 الذي احلديد مثل ويتحول، الفساد عدم يلبس ولكن يقوم نفسه هو بل ضعيفاً، جسداً
  ).١٨:١٨ املوعوظني تعليم..." (نار إىل يتغري النار، يف يوضع

 املسيح، ناسوت يف حدث ما أن هي اآلباء عند سنراها اليت الواضحة فاحلقيقة  
 ننالـه  سري بشكل ،اإلفخارستيا يف لنا يعطي خاص، بشكل القيامة يف حدث ما أي

  .الفعال العنصر هي وقوته املسيح حياة تصبح عندما
 ممالـك  كل وأراك بالطمع الشيطان هامجك اذا "الرتيرتي غريغوريوس يقول  
 ميلك ال كمن فاحتقره - تعبده أن وسألك له، بأا وأومهك الزمان من حلظة يف العامل
 ومل السماوي، اد صورة اهللا، صورة اين املعمودية خبتم متحصن أنت و له وقل شيئاً،
 إىل  باملعموديـة  وحتولـت  املسيح لبست أين الكربياء، بسبب مثلك رتبيت من أسقط
 الـذي  التحول، هذا) ١٠: ٤٠ مقالة (Ξπιστον Μεταποιηµαι املسيح
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 الذي نفسه هو وحياته، املسيح قوة اجلسد ومعها النفس تنال عندما املعمودية، يف يتم
 وهـذا  املعمودية، يف وأخذته سبق ما واجلسد النفس تنال لكي واخلمر، اخلبز يف يتم

 ،األرثوذكـسية  الشرقية الكنائس لكل املعمودية صلوات كل يف جداً واضح العنصر
 قـوة  إىل   املـاء  حتول فقط ليس يطلبون هؤالء. الروم - األرمن - السريان - اطاألقب
  .وقوته املسيح حياة إىل أيضاً املعمدين حتول بل حياة،
   الثانية الكلمة درسنا واذا -٢

Μεταστοιχειουνται               Transelemented  
 أو حتول غري خرىأ كلمة استخدام على العربية اللغة يف قادرين لسنا أننا ومع

 ناسـوت  عن للكالم تستخدم السابقة، الكلمة مثل بالذات الكلمة هذه ان إال تغيري،
. طبيعتها تفقد ان دون النار طبيعة تكتسب بالنار، املشتعلة اجلمرة، يشبه الذي املسيح،
 اآلباء من وغريهم النيسي وغريغوريوس السكندري كريلس عند التشبيه صار وهكذا

 جلـسد  تستخدم الكلمة ونفس). ٥: ١٥٠ مزمور املزامري شرح - ١ :موسى حياة(
 غريغوريـوس  يقول املسيح، لقيامة تستخدم اليت الكلمة نفس وهي بنا، اخلاص القيامة

ــسي ــة يف "الني ــوف القيام ــول س ــسد يتح ــدم إىل اجل ــساد ع  الف
Μεταστοιχειωθεν) " بـدأ  التحول هذا ان بل ،)٣: ١ النشيد على عظة 

 جيـداً  نـسمع  ليتنا يا "بناسوته، الهوته واحتد العذراء من ولد عندما سيحامل يف أصالً
 الذين لنسمع. العذراوي احلبل مجال املقدسة األسفار ا تصف اليت السماوية الكلمات

 الطبيعـة  هـذه  إىل   Μεταστοιξειωθεντεσ تغـريت  وقد ودم حلم من
  ).١٨: ١٣٩ مزمور على عظة" (الروحية

 وحـدة  أمام نكون فإننا كريلس القديس عند بالذات كلمةال هذه درسنا وإذا  
 يف وهناك هنا مبعثرة، املتكاملة الوحدة هذه ولكن اجليد، الالهويت الشرح من متكاملة
 إىل   اإلنـسان  يف التحول هذا يربط متناسق دقيق بشكل لكنه كريلس، القديس تفاسري



 ١٠٤

 لكـي  بـل  مثلنا شريراً حيصب لكي ال طبيعتنا، أخذ لقد "التجسد، يف أوالً حدث ما
 كـل  إىل   القـدس  بالروح إيانا Μεταστοιξειωσασ حموالً أخياراً، جيعلنا

 عقل "يف حتول هو القدس بالروح التحول وهذا). ٤: ٢ العدد سفر تفسري" (الفضائل
 اهللا عبـادة  مجال وخيتار وظالله الناموس رموز عن يبتعد ان على قادراً جيعلهاإلنسان  
 يف بدأ الذي التحول هذا) ١٣ فصل: ١٠ كتاب يوحنا تفسري" (حلقوا القدس بالروح
 مـات  عندما وإمنا فقط االحتاد بسبب جاء حتوالً ليس فهو )١( القيامة يف حتقق املسيح
 حـول  قـد  املـسيح  يـسوع  ربنـا  يكـن  مل "القيامـة  وقبـل  وقـام،  املسيح

Μεταστοιχειωση د إىل هيكله٨ :١٢ يوحنا تفسري" (به يليق الذي ا.(  
 لقـد  "املـسيح  قيامة عن يقول والعشرين الرابعة وأيضاً العشرين الرسالة ويف  
 باكورة وصار هيكله، أي جسده أحيا الذي االله ألنه الثالث اليوم يف املوت عن مات

. والفـساد  املوت من أعظم اإلنسانية الطبيعة جيعل لكي األموات من البكر الراقدين،
  ".املوت عدم حياة إىل فيه اإلنسانية وحموالً

Εισ Μακπαιωνα Εωην Μεταστοιχειωση. 
 بـالالهوت  فينـا  املـسيح  يسكن عندما الينا، ينقل املسيح يف التحول هذا  

 القـديس  جعلت اليت النقطة هي بالذات النقطة هذه ان نالحظ أن وعلينا والناسوت،
ـ  اثنني إىل   املنقسم غري الوحيد فاملسيح النسطورية، ضد يكتب كريلس  املـسيح  وه
 القـدس  الروح ألن فينا، املسيح يتصور هكذا "كريلس يقول. فينا حيل الذي الواحد
  "املسيح إىل اإلنساين) الشكل (من حيولنا

Μετασταιχειουντοσ ωσπεπ ηµασ εξ των Ανθρωπι
ων εισ τα αυτου  

                                                           
لقد "هكذا يفهم القديس كريلس السبب األساسي مليالد املسيح من العذراء بالروح القدس وبدون زواج ) ١(

سد ولدت كلمة اهللا اآلب حسب اجلسد لكي ننال حنن ميالد من اهللا بالروح القدس وال نعود بعد نسمى أبناء اجل
 ).٢: ٣ضد نسطور املقالة " (بل نتحول إىل ما فوق طبيعة اجلسد، ونصبح أبناء اهللا حسب النعمة
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  ).Pusey طبعة ٧٢ ص ٢: ٣ نسطور ضد الثالثة املقالة(
أ يف املعمودية، وحسب تشبيه القديس كريلـس        وعمل الروح القدس هذا يبد      
بواسطة الـروح القـدس تتقـدس روح        " والذي ذاع يف كتابات اآلباء       السكندري
ألن املياه اليت تسكب يف قدرٍ حتته نار مشتعلة، تتصل          . ، واجلسد يتقدس باملياه   اإلنسان

ياه احملسوسة  بالنار وتأخذ قوة النار، أي احلرارة، هكذا بعمل الروح القدس تتحول امل           
Αναστοιχεισυται   كة غري إهلية قوة إىلردالـذين  كل األبد إىل   وتقدس م 

 كريلـس  يقول القياس نفس وعلى). ٣ كتاب - ٥: ٣ يوحنا تفسري" (فيها يغطسون
 - األسـفار  تقـول  كما - جديدة خليقة املسيح ألن "اإلفخارستيا عن السكندري
 ودمه، املقدس جسده خالل من) ذواتنا حرفياً (حياتنا يف نقبله الذين أيضاً حنن كذلك
 الفاسـد  العتيـق  اإلنسان   من Αναστοιχειουµενοι اليه بواسطته نتحول
: ١٢ واحلـق  بـالروح  العبادة" (اجلديداإلنسان   إىل   خنلعه الذي وهو شهواته حسب
٤١٩.(  

 لكي اإلفخارستيا تقديس يف يعمل القدس فالروح جداً، واضح االجتاه وهكذا  
  .فعالً حاضر املسيح أن كريلس يؤكد وهنا املسيح، وحياة قوة إىل واخلمر اخلبز يغري
  :جداً هامة الثالثة الكلمة -٣

Μεταρρυθµιξει                 Transfigured  
" بوضوح معناها ويظهر تتجلى لكي األمور ترتيب يعيد "اليوناين الفعل فهي  

 اآلن، حاضـر  املسيح "الفم ذهيب خاص وبشكل مجيعاً، اآلباء عند شائعة الكلمة هذه
 يغـري  الذي فهو اآلن، يقدسها الذي هو ،)العلية يف (املائدة هذه قدس ينفسه الذ  هو

  ).٦: ١ يهوذا إىل الرسالة مقدمة على عظة)" (تتجلى جيعلها حرفياً (العناصر
 ألا املعمودية قوة جداً عظيمة "املعمودية عن الكالم يف تظهر الكلمة ونفس  

 مـن  يولدون البشر جتعل ال فهي. آخرين أناساً العطية هذه يف يشتركون الذين علجت
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 وتغـري  جتـدد  الـيت  فهـي  عظيمة، القدس الروح قوة أن يؤمن الوثين وجتعل بشر،
Μεταρρυθµισε) ٣ األعمال سفر على ٢٣ عظة.(  

 ورضى هلاًإ اجلسد يف االبن ظل لقد "التجسد عن السكندري كريلس ويقول  
   القداسة إىل مغرياً التدبري، حسب ذاته يخيل أن

Μεταρρυθµι ξιν Εισ Ασιασιον ًيأتون الذين كل باإلميان ومربرا 
  ).١٤ الفصحية الرسالة" (إليه

 االبن عمل وهو املعمودية، يف القدس الروح عمل هو التغيري، أو التحول هذا  
 اخلاص القيامة جسد ويف اإلفخارستيا يف حيدث ما وهو بالناسوت، احتد عندما الكلمة
  .بنا واخلاص باملسيح

  :الرابعة الكلمة -٤
Μετασκευξει                          Transfashion  

 Μετασκευαξω فالفعل. جيدد أكثر بدقة أو يغري الفعل من مأخوذة  
 ال أن علينـا  اآلن ندرسـه  وما قبل، من وذكرناه سبق ما نفهم ولكي. يغري أو جيدد،
  .اآلباء عند اليت والتشبيهات طاراإل خارج خنرج

 عمـل  لـيس  املـذبح،  على أمامنا هو ما "اإلفخارستيا عن الفم ذهيب يقول  
 يعمل الذي نفسه هو) اجلليل قانا (الوليمة يف الباهرة املعجزة هذه صنع فالذي إنسان،
 عظة" (ذاته يف وحيوهلم يقدسهم، ولكنه خدمته، إىل   ويدعوهم العبيد يستخدم إنه. هنا
 للكالم مستخدمة وهي فخارستيا،لإل مستخدمة الكلمة وطبعاً). ٥ مىت اجنيل على ٨٢
  .اإلنسان تقديس عن

 الـذي  السر هو هذا "املعمودية عمل وصف يف يستخدم أيضاً الكالم ونفس  
ــه ــامليالد فيـ ــن بـ ــوق مـ ــدد فـ ــول - تتجـ ــا تتحـ  طبيعتنـ

Μετασκευαξεται ηµων ηφυσισ الفـساد،  عدم إىل   الفساد من 
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 خلـق  البدء يف الذي ذاك أي صورته، إىل   نتجدد القدمي، اإلنسان   من الذين حنن ناألن
  ).٢: أنوميوس هرطقة ضد ٢ عظة" (ومثاله اهللا صورة علىاإلنسان 
 عمل على الربهان هو واملعمودية االفخارستيا يف يتم الذي الفائق العمل وهذا  
 جيب ما إىل   الرب من تعلمنا دلق "الفم ذهيب يقول ولذلك. اجلوهر يف الواحد الثالوث

 اخللـود،  إىل املوت من طبيعتنا Μεταστοιχειωσισ جتديد إىل  أي ننظر، أن
  ).السابق املرجع نفس" (القدس والروح واالبن باآلب اإلميان هو وهذا

 اآلبـاء  عنـد  األربعة الكلمات أن على كمثال بالذات الفقرة هذه أثبتنا وقد  
 تفسريات أو أربعة نظريات على االستخدام هذا تويحي وال. مقيد غري بشكل تستخدم
 الطبيعـة  يف حيـدث  الذي التحول الفم ذهيب استخدم فقد. التجديد أو التحول ملعىن

 استخدام إىل   وعاد Μετασκευαξεται كلمة واستخدم باملعمودية اإلنسانية
  .الثانية الكلمة شرح يف درسناه آخر فعل من املأخوذة املصدر صيغة

 كريلـس  القـديس  من بفقرة ونكتفي )١( اآلباء كل ختص ملالحظةا ونفس  
 هـو  القدس الروح ألن لذاته، ليس القدس، الروح الوحيد االبن قبل لقد "السكندري

 أن فـأراد  ،اإلنـسانية  الطبيعة كل فيه وكانت نساناًإ صار ألنه وامنا وبه، وفيه روحه
  األوىل صورا إىل )اإلنسانية (وحيوهلا الكل جيدد

Μετασκευασισ Εισ το απχαιον) " ٣٩: ٧ يوحنا تفسري.(  
 عـدة  يف بالـذات  كريلس مؤلفات يف املالحظة نفس نرى أن أيضاً وميكن  
  ).٥ فقرة لإلمرباطور الصحيح اإلميان عن الرسالة (احلصر تفوق مواضع

                                                           
وكان أثناسيوس . مل ندرس القديس أثناسيوس لسبب واحد وهو أن الفقرات اخلاصة باالفخارستيا قليلة جداً) ١(

ضد (ناسوت إىل جمد الالهوت الفائق مثل كل اآلباء، يصف احتاد الناسوت بالالهوت يف املسيح على أنه يغري ال
 .هذا التغيري نفسه هو الذي ينتقل الينا حنن بسبب احتاد الالهوت بالناسوت) ٦٣: ١ -  ٦٢: ١ -  ٤٧: ٢أريوس 
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  :اخلالصة
ة  من النصوص املعروفة عند آبـاء الكنيـس        ١/١٥ ما قدمناه من نصوص ميثل       إن -١

  :هذه النصوص حصرناها يف الكالم عن التغيري الذي حيدث يف. باإلفخارستيااخلاصة 
  .الناسوت يف املسيح املتجسد وبسبب االحتاد -
  .األردنالناسوت يف املسيح املتجسد وبسبب املعمودية يف  -
  .الناسوت يف املسيح املتجسد وبسبب الصليب والقيامة -
  . يف اليوم األخري عندما تقوماإلنسانيةالطبيعة  -
  .املياه يف املعمودية وبسبب عمل الروح القدس -
  . وبسبب عمل الروح القدساإلفخارستيااخلبز واخلمر يف  -

لقد كان من الضروري أن نضع هذه العناصر معاً وذا الترتيب حىت يـستقر               
  .اننا أمام عمل واحد يقوم به الروح القدس واالبن املتجسد اإلنسان يف وعي

 الفلسفي املبين على فلسفة   اإلطار هذا التغيري ال ميكن شرحه، وال ميكن أن نضع له            -٢
 اإلنـسان   أرسطو، فهذا خلط بني الفلسفة العقالنية واالختبار السري الذي يتذوقـه          

 نكتفـي   وإمناإن االختبار السري ال ميكن صياغته       . بسبب التجسد والقيامة واألسرار   
 اجلدل بكل أنواعه    وإثارةفلسفي فهو موضوع ميكن دراسته      ، أما التأمل ال   إليه باإلشارة

  .حول الدراسة
 هي حضور املـسيح     اإلفخارستيا إن وأخرياً وهذه هي النقطة اهلامة واألساسية،        -٣

 من النموذج الوحيد وهو التجسد، أي احتاد        إال إدراكهاحلقيقي، وهو حضور ال ميكن      
اجلدل إذا كان من الضروري أن ينشأ       وهو ما جيب ان حنصر فيه       . الالهوت بالناسوت 

ولكن عندما احتد الالهـوت بالناسـوت يف االبـن          . جدل حول هذه العطية الفائقة    
حيـاة  "املتجسد، اكتسب الناسوت صفات كثرية من الالهوت، وهي بشكل أساسي           

هذه الصفات وغريها قامـت عنـد       " القداسة"و  " عدم الفساد وعدم املوت أو اخللود     
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" االختـاذ املتبـادل للـصفات     "س الهويت واضـح يعـرف باسـم         اآلباء على أسا  
Communicatio Idiomatum أي أن االحتاد احلقيقي بني الالهوت والناسوت يف 

املسيح جعل الناسوت يشترك يف صفات الالهوت، والالهوت يـشترك يف صـفات             
، وإن كانت   السكندريوالذي وضع هذا األساس هو أثناسيوس، وكريلس        . الناسوت
 وأستاذه اكليمنضس ولكـن     سأورجيينو إىل   ر هذا األساس الالهويت تعود أصالً     جذو

 من اآلباء بـل هـو عـام عنـد           السكندرينيهذا األساس الالهويت ليس وقفاً على       
  .اخل... باسيليوس، ذهيب الفم، النيسي، الرتيرتي

ولعل أفضل شرح ميكن أن يقدم يف هذا اال هو صالة القـسمة للقـديس                 
 الذي نرى فيه بشكل بارز ماذا حدث لناسوت املـسيح بـسبب             سكندريالكريلس  

 هو أصل Communicatio Idiomatumاالحتاد وكيف أصبح األساس الالهويت 
اـد،   إىل   راجع تذوق اللحم والدم، واالرتفـاع     (االحتفال الرهيب وايد بالسر،     

ن هنا ندرك ان االستحالة     م...) ، االحتاد باآلب والروح   اإلفخارستيااالحتاد باملسيح يف    
 اإلفخارسـتيا فقدان للعالقة بـني      إىل   اجلوهرية تعبري خطري ميكن أن يؤدي يف النهاية       

  ...والتجسد، فهو حيدد االستحالة بالكالم عن العرض واجلوهر
بينما حقيقة التغيري الذي حيدث يف اخلبز واخلمر هو مـا حيـدث أصـالً يف                  

وهذا ... والقيامة، وما حيدث فينا بسبب املعمودية     ناسوت املسيح نفسه بسبب االحتاد      
، لكن املؤكد هـو أن      باإلفخارستيايطرح علينا موضوعاً أساسياً عن عالقة املعمودية        

 إليـه احتاد الالهوت بالناسوت يف املسيح هو اختبار سري نتذوقه يف املعمودية ونعود             
اً للفلـسفة   وهذا يف حد ذاتـه يـشكل رفـض        ... من آن آلخر يف كل قداس اهلي      

االرسطوطالية صاحبة الكلمة الشائعة الـيت ترفـضها الكنيـسة الكاثوليكيـة اآلن             
Transubstantiation.  
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  :االستحالة ومعىن كلمة جسد، وكلمة دم
فالطونية  ما جيب أن نصححه هو الثنائية األ       فأهم ، اإلنسان إذا درسنا موضوع    

تفشل يف  " هذه الثنائية . "ح واجلسد مكون من عنصرين مها الرو     اإلنسان   اليت تعترب ان  
وقد عاىن القديس بولس طـويالً      . شرح نصوص الكتاب املقدس ال سيما العهد القدمي       

كل هذا ينهار إذا مجعنا     . من االام بالثنائية وبأنه جيعل اجلسد نقيضاً للروح أو العكس         
نكتشف كل النصوص اليت يستخدم فيها الرسول كلمة جسد ودرسناها بعناية، حينئذ            

  .أننا حتت تأثري أفالطون نفشل يف إدراك معىن كلمة جسد ودم
" الكلمة صار جسداً  "ويكفي أن نسأل أنفسنا ماذا يعين الرسول يوحنا بقوله            

 وماذا تعين العبارات الـيت تنفـي        -نساناً مثلنا   إأال تعين أنه صار     . ؟)١٤: ١يوحنا  (
 اإلنـساين دة حسب قانون الوالدة     الوالدة من مشيئة جسد وحلم، أال تعين رفض الوال        

  ).١٨-١٦: ١يوحنا (
عند الرسول بولس اجلسد هو الشخص، ولذلك هل ميكن أن يكـون هلـذه                

أال )... ٥ و ١: ٢كولوسي  " (الذين مل يروا وجهي يف اجلسد     "الكلمات أي معىن آخر     
نتم أذكروا أنكم أ  "وماذا تعين هذه العبارة     ... تعين بكل وضوح الذين مل يشاهدونين؟     

مما ال شك فيه ان الرسـول       ). ١١: ٢أفسس  (؟  "األمم قبالً يف اجلسد املدعوين غرلة     
إن "وأيـضاً   . يقول يا أيها األمم من جهة حياتكم السابقة كبشر دعاكم اليهود غرلة           

 اإلنسان  طبعاً) ١٦: ٤ كورنثوس   ٢..." ( اخلارجي، يفىن فالداخل يتجدد    إنسانناكان  
 من ناحية هيئته، ويؤكد الرسول أن كلمة حلم ودم          اخلارجي هو اجلسد أي الشخص    
  .هي مثل جسد وال فرق مطلقاً

دمـشق مل يأخـذ      إىل   يقول الرسول انه عندما رأى املسيح وهو يف طريقـه           
: ١غالطية  " (مل أستشر حلماً ودماً   " لكن كيف يعرب عن هذه احلقيقة        - إنسانمشورة  
١٦.(  
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ك بقطعة من اللحم وبكمية مـن       وطبعاً ال ميكن أن نتصور أن الرسول أمس         
ألنه بأعمال النـاموس ال     " اإلنسان   ونفس التعبري عن  .. هذا هراء .. الدم لكي يسأهلما  

املقصود " بأعمال الناموس ال يتربر جسد ما     "ومثلها  ) ٢٠: ٣رومية  " (يتربر كل جسد  
  . ألن أعمال الناموس ال تربر اجلسد دون الروحإنسانهنا أي 

لكي ال  "ون ال ميكن أن نستعملها مطلقاً أمام عبارة مثل هذه           طبعاً ثنائية أفالط    
مثل . إنسانواملقصود أن ال يفتخر أي      ) ٢٩: ١كورنثوس  " (يفتخر كل جسد أمامه   

إن ... طوباك يا مسعان  "هذه التعبريات ال ختتلف مطلقاً عن قول الرب لسمعان بطرس           
  ).١٧: ١٦ مىت" (حلماً ودماً مل يعلن لك لكن أيب الذي يف السموات

مثـل هـذا    .. وكلمة دم ال تعين ذلك السائل األمحر الذي جيري يف العروق            
ولعـل  .  ولكنه ليس كذلك يف الكتاب املقدس      ،التحديد قد يكون صحيحاً يف العلوم     

أهم ما نالحظه هو أن سفك الدم هو قتل احلياة، ونصوص العهد القدمي يف هذا الشأن                
ولكن يكفي أن نذكر أن نفس اجلسد هي يف الـدم           . كثرية جداً، ال جمال ألن نوردها     

، ولذلك فان سـفك     )٣٤ :٢ أرميا   - ٥: ٩تكوين  (راجع أيضاً   ) ١١: ١٧الويني  (
  ).٢٣: ١٧تثنية (الدم معناه قتل النفس والنفس تعين احلياة 

 - ٧: ١أفسس (وعندما يقول العهد اجلديد عن املسيح أنه لنا فيه الفداء بدمه       
، فإننا ال ميكن أن نتصور أن الرسول يعـين ذلـك            )٥: ١ؤيا   ر - ١٩: ١ بطرس   ١

  .السائل األمحر وأنه ال يعين حياة املسيح كحياة
ولكن التأكيد على الدم جاء بشكل خاص لتأكيد حقيقة أساسية يف اخلالص              

وميكننا أن نرى هـذا بـشكل       . لإلنسانوهي أنه بدون الصليب والقيامة ال خالص        
 الذي بيسوع املسيح الذي قدمـه اهللا كفـارة          ءبنعمته بالفدا  متربرين جماناً . "واضح
  ).٢٤: ٣ -رومية " ( بدمهباإلميان
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يف يسوع، وطبعاً إن سفك الدم واضح، ولكن سفك الدم يعين           " فيه"فالفداء    
وليبذل نفسه فديـة عـن      .. مل يأت ليخدم، بل ليخدم     اإلنسان   إن ابن "تقدمي احلياة   

" الذي بذل نفسه فديـة    "يضاً نفس التعبري عند بولس      أجع  را) ٢٨: ٢٠مىت  " (كثريين
وعلينا أال ننسى أن سفك دم الذبيحة يف العهد القدمي هو فـداء             ) ٦: ٢ تيموثاوس   ١(

  )...١١: ١٧الويني (للنفس أي احلياة 
ومما ال شك فيه أننا هنا أمام حضور شخص االبن املتجسد أي اإلله املتأنس،                

وجوده على املذبح جبسده ودمه أي ذاته وحياته، وهو ما          هذا احلضور السري يؤكده     
فهـو  " الهوته مل يفارق ناسوته حلظة واحدة وال طرفة عـني         "نراه يف خامتة القداس     
  .املسيح الواحد كله

هذا هو اجلسد احمليـي الـذي       "وهذه احلقيقة كامنة خلف كلمات القداس         
واعترف االعتراف  ... الهوتهوجعله واحداً مع    ... أخذه من سيدتنا  .. البنك الوحيد 

  ...".وأسلمه على خشبة الصليب.. احلسن
 هذه احلقيقة ال جيب     -الصليب، حضوره احلقيقي معنا      إىل   وهكذا من امليالد    

، وبشكل خاص   اإلنسان معرفة كيميائية أو بيولوجية عن       إطارأن حنصرها كأطفال يف     
وصار حيـاةً تـسكَب يف       فكل هذا قد جتلى بشكل فائق يف التجسد          -اجلسد والدم   

  ...األسرار، وليس كماً أو شكالً
كل هذا يطرح علينا بشكل واضح، أن الذكرى هي حضور املسيح نفـسه               

 ا ارتفاعمثل الفعل العريب  " ذ ك ر  "حقاً الفعل العرباين هو فعل ثالثي       . إدراك إىل   وأ .
مز .." (ذكراً لعجائبه صنع  "ولكنه ال يؤدي ذات املعىن الشائع العام ألن املزمور يقول           

ويقيم بأعماله ذكرى ويصنع عهده ذكرى لكل رمحة         اإلنسان   فاهللا يذكر ).. ٤: ١١١
  .ونعمة يهبها
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وما ميتاز به الكتاب املقدس هو أن الذكرى احتفال طقسي يتم فيه عطاء اهلي                
وذكرى للخالص  " تذكاراً"وجتديد للعهد، ولذلك جاء عيد الفصح واألعياد األخرى         

وطبعاً الذكرى تتجاوز الفكر، ألن الذين عربوا البحـر         . حققه الرب ولعجائبه  الذي  
خـروج  (األمحر احتفلوا ذه الذكرى مث صارت هلم وملن أتى بعدهم تذكاراً دائمـاً              

وطبعاً األساس يف الذكرى هو أن اهللا عمل عمالً عظيماً ال مثيل له، وله              )... ١٤: ١٢
لشعب حيتفل كل سنة بوجوده يف هذه البقعـة         آثار واضحة يف حياة الشعب، جتعل ا      

هذا املكان وتعهـد     إىل   بالذات ألن اهللا هو الذي أخرجه من أرض العبودية وجاء به          
هنا الذكرى تلمس حياة الشعب بشكل واضح، فهو ال         . حبمايته إذا ظل مرتبطاً بالعهد    

ـ               ا ميـس   حيتفل بأمرٍ حدث يف املاضي، ومل يعد له سوى ذكريات قدمية، بل حيتفل مب
  .حياته الواقعية كل يوم

فهي احتفال، وهـي    : عىن كلمة ذكرى  يف هذا اإلطار جيب علينا أن نفهم م         
وعلينا أن نتذكر أنه بعد عدة سـنوات        . يضاً اشتراك يف كل ما جاء به العهد اجلديد        أ

كأس الربكـة الـيت    "من صعود املسيح وجلوسه عن ميني اآلب يكتب الرسول بولس           
 ١" (أليس هو شركة جسد املـسيح     ... اخلبز.. ي شركة دم املسيح   نباركها أليست ه  

هـذا اصـنعوه    "وهنا بشكل خاص حيث تقال عبارة       ). ١٧ - ١٥: ١٠كورنثوس  
أإن الوثن شيء أو    "وهذا يؤكده الرسول بعد ذلك      . تصبح الذكرى اشتراكاً  " لذكري

هو شركة  ذلك أن ما يقدم لألوثان     ؟)١٩: ١٠ كورنثوس   ١" (إن ما ذبح للوثن شيء    
لست أريد أن تكونوا شـركاء الـشياطني        ": مع األوثان وهو ما جيعل الرسول يقول      

  ).٢٠: ١٠ كورنثوس ١).." (األوثان(
وهنا الذكرى هـي أن     . إن شركتنا يف اجلسد والدم هي شركة يف الرب ذاته           

وال تصبح هـذه األحـداث جمـرد        . نلمس بشكل سري حياة املسيح وصلبه وقيامته      
ولذلك فهي ليست وقائع جمردة بل هي       .  صاحب هذه األحداث حاضر    ذكريات، ألن 
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 م بعالقة قويـة     ارتبطأي الذين   ... أحداث ختص شخص املسيح وختص الذين حوله      
  .هي عالقة اجلسد الواحد أي الكنيسة اليت هو رأسها

إن العهد الذي هو أساس الذكرى، حيث يعلن املسيح ذاته لنا يف هذا الـسر                 
  ...ايد

  :لذكرى ليست عقلية وإمنا اشتراك يف اخلالصوا
لقد تأكدنا اآلن ان حضور املسيح هو حضور حقيقي، وأنه فعالً وحقاً معنا               

أذهاننا هو أن الذكرى هـي       إىل   فما معىن الذكرى؟ لعل أول ما يتبادر      . جبسده ودمه 
فهي ذكريات مـن    . استرجاع ذكريات وأحداث عندما حنتفل بذكرى صديق رحل       

حد، الصديق غاب، وكل ما منلكه هو أن نتذكر أعماله وأقواله وما تركـه              طرف وا 
فهو لـيس   ... هذا املستوى من الذكرى ال ميكن أن ينطبق على عالقتنا باملسيح          .. لنا

كما نقول يف حلن    " مبجد أبيه والروح القدس   "صديقاً رحل أو غاب عنا، بل هو معنا         
  .يا ملك السالم

  :اهللا يذكر
وطبعاً ال ميكننا أن نتصور     ) ١: ٨.. " (مث ذكر اهللا نوحاً   "وين  يقول سفر التك    

 قـراراً،   اختذولكن املؤكد أن اهللا ذكره مبعىن       .. أن اهللا ذكر نوحاً ألنه نسى أين هو؟       
يـضاً يف   أونفس املعىن يظهـر     " اً على األرض  وأجاز اهللا رحي  "وهذا ما نراه بعد ذلك      

 ٢٢: ٣٠من طريقة صياغة نص تكوين      وميكننا أن نتأكد من ذلك      ) ٢٩: ١٩تكوين  (
 راحيل واختـذ قـراراً   افتقدفإن اهللا .." وذكر اهللا راحيل ومسع اهللا هلا وفتح رمحها       "-
  ".عمل= ذكر "

 وإسـرائيل  واسـحق    إبراهيمأذكر  "وتذَكُر اهللا تعين أيضاً ارتباط اهللا بالعهد          
تبط بالعهـد هـو     ، ولذلك فإن عطاء اهللا املر     )١٣: ٣٢خروج  .." (الذين حلفت هلم  



 ١١٥

، وهو مناسبة تقدمي شيء جديد أو عطية أو نعمة، راجع           )٢٧: ٩تثنية  (ذكرى العهد   
 )..٤٢: ٢، الويني ٥: ٦، ٢٤: ٢خروج (بدقة 
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  القسم الثاين
  

  الفصل األول
  

  الترتيب الطقسي وعالقته بالعقيدة
  

  :التقسيم التارخيي
 فهل سامهت العقيدة    ، املعمودية لقد درسنا كيف رتبت العقيدة أجزاء طقس        

  .. على النحو الذي نراه؟ أم أنه ترتيب منا دون ارتباط؟اإلهليأيضاً يف ترتيب القداس 
سوف نكتشف ان الترتيب الطقسي، والصلوات يكشف من خلفه منـهجاً           

قسمني معروفني من التاريخ القدمي      إىل   عقائدياً هو السبب األساسي يف تقسيم القداس      
 املوعوظني، وهو اجلزء اخلاص بالتعليم، مث قداس املؤمنني وهو اجلزء اخلاص     باسم قداس 
  .باملؤمنني
هذا التقسيم مبين على قاعدة هامة، وهي أن الكلمة تـسبق األسـرار، وأن                

األسرار تأيت دائماً بعد التعليم، ألن التعليم ميهد ويقدم لألسـرار، وحقيقـة احليـاة               
  .سمعه يف التعليم نتذوقه يف األسراراألرثوذكسية قائمة على أن ما ن

اجلزء األول اخلاص بالقراءات هو متهيد يشبه اخلطوبة، أما اجلزء الثاين فهـو               
الكمال، ويشبه الزواج، ولذلك ينتهي بالتسبيح ألن القداس يدخلنا مباشرة يف فـرح             
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يم  جـس  ومن املؤكد أن ممارسة الوعظ أثناء التوزيع هو خطأ        .. وتسبيح احلياة األبدية  
  . بالسر العظيم-د م غري متع-ويدل على استهتار 

الرب يسوع يوزع حياته علينا، وهو على املذبح يقدم ذاته، ولذلك ما هـي                
قيمة التعليم يف هذه اللحظة بالذات؟ إذا كان كل ما تقوله الكلمة يتذوقـه املـؤمنني                

  .اآلن، فعن أي شيء نتحدث؟
وكلمة التعليم، وكالمها يقَـدمان يف وقـت        وما معىن هذا التداخل يف السر         

 وإما أننا نريد أن     - مل نعد ندرك عالقة الكلمة بالسر        إننا التوزيع؟ إما    أثناءواحد، أي   
مجاعتني بدالً من مجاعـة واحـدة، مجاعـة          إىل   نقسم الكنيسة الواحدة أثناء التوزيع    

وهذا . اإلفخارستياتناولون املوعوظني؛ الذين يسمعون التعليم، ومجاعة املؤمنني؛ الذين ي  
  .التقسيم حيطم وحدة الكنيسة ويزيد التباعد بني املؤمنني

؟نعلَالسر وكيف ي  
من البداية ومنذ دورة احلمل تحاط القربانة باللفائف، وتغطـى الكـأس، مث               

  ..تغطى كل الذبيحة، ويتم ذلك كله أثناء قداس املوعوظني
لنبوي املستتر، لذلك ال تظهـر القـرابني        اجلانب ا  إىل   إن اختيار احلمل يرمز     

مطلقاً أثناء القراءات، والوضع األصلي هو أن وجود املوعوظني كان مينع ذلك، إذ ال              
، ولذلك فـإن    اإلفخارستياحيق للموعوظني أن يطلعوا على أسرار الكنيسة، ال سيما          

  .القرابني ال ميكن رؤيتها
ة فوق رأسه فهو بـشكل رمـزي      وعندما يرفع الكاهن القربانة مغطاة باللفاف       

ويف هذه  "... هذا هو اخلبز الذي نزل من السماء الواهب احلياة للعامل         "يقول للكنيسة   
املرحلة بالذات تذكر الذين تريد أن تذكرهم من األحياء والراقدين، ألن املسيح لـه              



 ١١٨

ء العامل وجاء من أجل كل الذين رقدوا ال سيما الذين رقدوا على رجـا              إىل   اد جاء 
  .)١(احلياة الدائمة 

عندما يرفع الكاهن القربانة فهو حيدد بالكلمات، ملاذا نزل هذا اخلبـز مـن                
السماء؟ لكي يظهر جمد الثالوث ويظهر حمبة اهللا ويتم بناء اجلسد، وقبـل أن يرفـع                

ألن بداية  " مثال العماد الطاهر  "فوق ميسحها باملاء، وكما يقول اخلوالجي        إىل   القربانة
 نبوة املسيح يف العامل أي يف الزمان كانت باملعمودية، وهذا الرمز يف غاية األمهية               إعالن

  .ميني اآلب إىل ألن القداس يكشف لنا حياة املسيح من األردن
" اليوم الذي ارتفـع فيـه      إىل   مبتدأ من املعمودية  "هنا املسيح يظهر نفسه لنا        

         علن عنه حىت يوكما نعـرف    اإلميانقال قانون   ولكنه يظل حتت ستار اللفائف غري م ،
القـرب،   إىل   يرمـز ) االبروسفارين(من القديس ايسيذوروس البيلوسي أن وضع الستر        

الرسـالة  (اخلتم، وبعدما ترفع ينادي الشماس بالقبلة املقدسـة   إىل واللفافة املثلثة ترمز 
١٢٣.(  

ـ              ع املـوت   املصاحلة تتم هنا يف ذكرى رمزية للقيامة، ألن املسيح بقيامته رف
ولكننا كما نرى ال تزال القرابني مغطاة ال يلمسها الكـاهن، وال            . وصاحلنا مع اآلب  

:  بكلمة -م  ١٥٠ وكما نعرف منذ سنة      -ويبدأ قداس املؤمنني    .  الصلوات إليهاتشري  
  ".الرب مع مجيعكم"

) ورشم كلمة سريانية تعين خـتم     (كل رشومات القداس، هي رشم الصليب         
، اإلميـان أينا يف طقس املعمودية هو بداية قبول املوعـوظني يف           ورشم الصليب كما ر   

وبعد اخلروج من املاء ختتم أعضاء      . واالشتراك املباشر يف الصليب والقيامة يف املعمودية      
                                                           

 يوستينوس أيامذكر األحياء والراقدين أثناء اختيار احلمل، وبعد التقديس هو ترتيب قدمي جداً يعود إىل ) ١(
بني يقدمها الشعب لكي خيتار األسقف ما يصلح منها للتقديس، وكان الغائبون بشكل الشهيد، حيث كانت القرا

 هي اليت تبين الكنيسة اإلفخارستياوملا كانت ذبيحة .  إىل منازهلماإلفخارستياخاص يذكَرون يف الصلوات، وترسل 
ألساسية اليت تدل على وحدة وجتمع كل املؤمنني باملسيح يف وحدة واحدة، أصبح تذكُّر الراقدين من األمور ا

 .الكنيسة
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وطبعاً يظهر بكل وضوح    .  ختماً أو رمشاً بزيت أو مسحة املريون       ٣٦الذي يعتمد بـ    
على الصليب بل هو عالمـة املـوت    أن الصليب يف الطقس ليس عالمة موت املسيح         

 كل هبات احلياة، حىت عطية الروح القدس تعطـى مـن            إليناواحلياة معاً، فهو حيمل     
خالل الصليب ألنه الرمز الوحيد للمصاحلة، ورضاء اهللا ومـسرته بـأن يعمـل يف               

وبعد اخلروج من املعمودية يالزمنا رشم الصليب يف بداية الصالة وقـراءة            . اإلنسانية
وعلينا أن نالحظ أنه يف كـل مـرة        . اإلفخارستياب املقدس، وبشكل خاص يف      الكتا

  :نرشم فيها الصليب يتم ذكر اآلب واالبن والروح القدس وهذا يؤكد أمرين هامني
  .بسبب وحدة اجلوهر اإلنسان  اشتراك األقانيم الثالثة يف خالص-١
  . انفراد االبن بالذات بالتجسد والصليب والقيامة-٢

ذين أمهلوا رشم الصليب وقعوا يف أخطاء قاتلة واحنـرف تـصورهم            وكل ال   
وكأن اآلب والروح القدس يراقبـان      . للخالص، وحصروا اخلالص يف املسيح وحده     

  !!فقط ما حيدث على األرض
، بل هو تأكيـد     واإلنسانيةلذلك فإن الصليب ليس مصاحلة فقط بني اآلب           

اآلب يعمل كـل شـيء      " اآلباء دائماً    على العمل الواحد للثالوث، وهو ما يعرب عنه       
وهي عبارة يعرفها كل قارئ لآلباء ال سيما بعـد ظهـور            " باالبن يف الروح القدس   

وعلينا أن ال نتهور مثل بعض املتهورين يف القرن اخلامس والسادس وننسب   . األريوسية
 بل  ،التجسد والصلب لآلب أو للروح القدس، ألن هذا ليس ضد احلق الواضح فقط            

. أيضاً بشكل خاص فوضى واضطراب يف فهم الثالوث وعالقة الثالوث باخلالص          هو  
ويف كل مرة ميسك فيها الكاهن بلفافة أو بالقرابني أو الكأس يرشم الـصليب ثالثـة                

                                                           
 ميكن ملن يريد أن يدرس هذه النقطة بالذات بوفرة أكثر أن يدرس الفصول الثمانية عشر األوىل من كتاب جتسد 

 الكلمة ألثناسيوس، حيث يرد على السؤال اخلاص، ملاذا جتسد االبن بالذات وليس اآلب؟
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مرات، أما يذكر اآلب واالبن والروح القدس، أو االكتفاء بالرشوم الثالثة دون ذكر             
  .اآلب واالبن والروح القدس

ذه النقطة بشكل خاص تيموثاوس األول بابا اإلسكندرية يف عدة          وقد شرح ه    
مقاالت ضاع أصلها اليوناين والقبطي ووصـلتنا بالـسريانية فقـط، ويف جمموعـة              
شروحات سريانية ومن مقاالت هذا العامل اجلليل، نفهم أن جدالً واسعاً مشل معظـم              

داسات وأثناء رشومات   الكنيسة الشرقية حول ذكر اآلب واالبن والروح القدس يف الق         
عدم ذكر اآلب واالبن والروح القدس يف تقـديس اخلبـز            إىل   الصليب وهو ما أدى   

، مث يف استدعاء الروح القدس والرشومات الثالثة علـى          )شكر، بارك، قدس  (واخلمر  
اخلبز والرشومات الثالثة على الكأس، مث رشم اجلسد بالدم، والدم باجلسد بعد صالة             

  .)١(كر الثالوث متاماً، واالكتفاء بالصليب القسمة، أي حذف ذ
ويف الواقع كانت الكنيسة السريانية بنوع خاص هي اليت حذفت ذكر اآلب              

واالبن والروح القدس يف هذه الرشومات وقلدا الكنيسة القبطية بعد ذلك، حـىت ال              
 خيطئ الناس يف فهم ذكر األقانيم الثالثة أثناء التقديس، وبسبب الـضعف الفكـري             
والروحي، وبسبب اجلدل كادت الكنيسة الشرقية األرثوذكسية أن تنسى هذه القاعدة           

  ".كل شيء يعمله اآلب باالبن يف الروح القدس"الذهبية اليت وضعها اآلباء 
إن الصليب حيمل إلينا هبات اآلب واالبن والروح القدس، وما رشم الصليب              

. اإلفخارسـتيا الكمـال يف     إىل   ة وتصل سوى إقرار ذه احلقيقة اليت تبدأ يف املعمودي       
.  جبسد االبن ودمه إال أننا ال نتحد باالبن وحده، وإمنا بالثالوث           إالورغم أننا ال نتحد     

  .فالوسيط يف االحتاد بالثالوث هو االبن الذي يقدم الكنيسة لآلب يف الروح القدس

                                                           
 يف ”A. Raes“ية من القرن الثامن، نشرها العامل الفرنسي ، خمطوطة سرياناإلسكندريقداس تيموثاوس ) ١(

 ودون اجلدل كله املؤرخ السرياين ”.Anaphora Sur“جمموعة القداسات السريانية الد األول، واملعروفة باسم 
 طبعة باريس ٨ -  ١ص : ٣كتاب ( وأيضاً املؤرخ السرياين العظيم ميخائيل -) ٨٤٥عام (املشهور التلمحري 

 .”Chabot“اليت نشرها ) م١٩٠٥
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، املعمودية هي موت ودفن وقيامة مع املسيح      ) ٦-١: ١رومية  (وحسب نص     
وحلول الروح القـدس عليـه يف املعموديـة          اإلنسان   ولكنها هي أيضاً مناسبة تبين    

 هي مناسبة االحتاد باملسيح والثبات فيه واحتاد الكنيسة كلـها           واإلفخارستيا. واملريون
اجعلنا مستحقني كلنا يا سيدنا أن نتناول من قدساتك طهارة          .. "لتصبح جسداً واحداً  

، هذا اجلسد الواحد يأخذ قوته من املسيح ومـن          ..اً واحداً لنصري جسد ... ألنفسنا و 
وهنا نلمح كيف ان قاعدة كل شيء       ). ١٤ - ١٠: ١٢ كورنثوس   ١(الروح القدس   

هي الصليب والقيامة وعليها يكمل الروح القدس ويرفع االبن والروح الكنيسة لآلب            
 أعدت لبناء   واعتربمت نفوسكم حجارة هيكل اآلب    "أو حسب تعبري أغناطيوس     ....  

أفسس " (فوق برافعة يسوع املسيح أي الصليب وحببل الروح القدس         إىل   اهللا وارتفعتم 
ولذلك ذكر الثالوث أثناء رشم الصليب، حيدد االجتـاه الـذي           ).. ٢٧ ص   - ١: ٩

سنسلكه يف حياتنا الروحية، وحيدد بشكل خاص، ان عالقتنا باملسيح هي عالقـة يف              
 .الروح القدس وباآلب
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  الفصل الثاين
  

  مكان الرشومات يف الطقس ومعناه
  

  )١(: الرشومات األوىل يف دورة احلمل
 الكنيـسة جـسد    أقـام الذي  "دورة احلمل والرشومات هي متجيد للثالوث         

، فالرشومات مرتبطة بالذكصولوجية اليت     "عمانوئيل وجعلها شعبه الذي يسكن اهللا فيه      
وعلينا أن ال خنطئ يف فهـم       .." ماً للثالوث القدوس  جمداً وإكرا "تبدأ ا خدمة القداس     

وال تعين اد والكرامة  Ntpan Agia Triac~ ألا يف القبطية) للثالوث(كلمة 
 تعين حضور جمد وكرامة الثالوث يف اخلدمة، وقـد          إمناالذي تقدمه الكنيسة للثالوث     

اس بنـوع خـاص ال      كأننا يف خدمة القد   .  التأثري الغريب  اإلجنليزيةكشفت الترمجات   
 جمده ما كان    وإعالننعطي التمجيد بقدر ما نشترك فيه ونناله، ولوال حضور الثالوث           

..." اد لآلب واالبـن والـروح     "بقوله  .." جمداً وإكراماً ... "الشعب يرد على نداء   
وألننا اجتمعنا من أجل بنيان اجلسد أي الكنيسة، نبارك اآلب واالبن والروح القدس،             

البيعـة، وعنـد    إىل   سبب حضورنا ) اخلبز واخلمر (الصليب على الصعيدة    ونضع ختم   
تقديس الصعيدة بالروح القدس، يظهر جمد اآلب واالبن والروح القـدس ويف أثنـاء              

  .هذه اخلدمة إىل التقدمة ألن الثالوث القدوس هو الذي دعانا

                                                           
هذه الشروحات قد جمعت من عدة خوالجيات قبطية وعربية تزيد على ألف خوالجي، يف املتحف القبطي، ) ١(

املتحف الربيطاين، املكتبة األهلية، ومكتبات جامعة أكسفورد، وكامربيدج، والفاتيكان، واألديرة القبطية بوادي 
 .النطرون
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 ولئال نسقط يف كربياء سابليوس أو جتديف نسطور وأريوس، رتبت الكنيسة            
ذكر الثالوث عند تقدمي الصعيدة حىت ندرك أن بركة واحدة للثالوث وعمالً واحـداً              
لآلب واالبن والروح القدس، وان حضور االبن الوحيد الكلمة املتجسد على املذبح ال             

شـركة   إىل   مينع حضور اآلب والروح، فهو رئيس كهنة الكنيسة اجلامعة اليت أتى ا           
  .اآلب والروح القدس

 إاليق القدمي على الرشومات، يشرح لنا رشومات دورة احلمل على           هذا التع   
  .تأكيد على اشتراكنا يف اخلالص الذي قدمه اآلب باالبن يف الروح القدس

 هؤالء اهلراطقـة    -وميكننا أن نالحظ انه ذكر سابيليوس ونسطور وأريوس           
لثالوث بشكل   ألن كل منهم أنكر وحدة ا      -الثالثة الذين تفرعت منهم كل اهلرطقات       

أو بآخر، وكأن الرشومات يف دورة احلمل ويف بداية اخلدمة هي نوع من االسـتعداد               
  . الذي سيأيت بعد ذلكلإلعالنوالتطهري 

  :الرشومات الثانية قبل التقديس
عندما يقول الكاهن الرب مع مجيعكم يأخذ اللفافة اليت على القربانة ويرشم              

 ربنا يـسوع    جميءيؤكد  "، وهو ذا وبشكل سري      ا الشعب مث اخلدام وأخرياً ذاته     
خطبة الكنيسة واستردادها لآلب ولـذلك جييـب الـشعب           إىل   باجلسد وانه يسعى  

 اهللا الكلمة   مبجيءوبعد ذلك يشكر على اخلليقة األوىل اليت أُعدت         " مستحق وعادل "
 علـى   الذي تقف املالئكة لتخدمه، وبعد تسبحة الشاروبيم يأخذ الكاهن اللفافة اليت          

الكأس، ألنه بعد أن أخذ اللفافة اليت على القربانة يعود ويأخذ تلك اليت على الكـأس                
ألن سفك دم احلمل الكرمي هـو       " قدوس"ويرشم مثل الرشومات األوىل وهو يقول       

  ".الذي قدسنا
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وعندما قدم الرب ذاته عنا، قدم جسده ودمه عن خالص جنسنا الـساقط،             "  
ما صار لنا اشتراك يف التقديس الشاروبيمي وال استطعنا ان          ولوال دم احلمل كلمة اهللا      

  ..".ننتظم مع الصفوف السماوية ونقول قدوس
وعندما يفرغ الشعب مجيعه من التسبحة، يسبح الكاهن ويرشم، مؤكـداً            "  
الذي وصلنا، ومؤكداً بشكل خاص ان الصليب هو سبب اشـتراكنا يف             اإلميان   صدق

  ".الروح القدستقديس الثالوث اآلب واالبن و
هذا الشرح ألنه يؤكد أن الرشـم األول         إىل   وطبعاً ال منلك ان نضيف شيء       

األول يؤكد جميء ربنا باجلـسد      ). قدوس(، مرتبط بالرشم الثاين     )الرب مع مجيعكم  (
 إليـه وهو ما ترمز اليه أخذ اللفافة من على القربانة والثاين تقدمي حياته، وهو ما ترمز                

  . الكأسأخذ اللفافة من على
كان يرتب إلعالن    اإلنسان   ان اآلب عندما خلق   "ويقول نفس الشرح السابق       

سيداً عليها ألنه وهـب أن       اإلنسان   ذاته باالبن، ولذلك هيأ رتبة اخلليقة األوىل وجعل       
  ".يكون على صورة اهللا ومثاله ان حفظ الوصية

هلياً قصد به اآلب    إ ن عمالً ورتبة اخلليقة األوىل عند اآلباء تؤكد ان اخللق كا          
، وهو الذي جعل االبن يأيت لكي يكَمل اخلليقـة          باإلنسانان يعلن عن حمبته واهتمامه      

  .رتبة اخلليقة الثانية أو اجلديدة إىل األوىل ويرفعها
ولذلك فان االستعداد يء االبن هو شكر الكنيسة على اخلليقـة األوىل،            “  

 مل تصبح مرذولة متاماً مـن       اأ إالوط آدم األول،    اليت رغم اا أُخضعت للباطل بسق     
  ".اآلب ألا لو رذلت ما كان االبن باحلقيقة قد جاء ليخلصها ويرفعها

وأعلم ان رشم الصليب على الشعب أوالً مث على اخلدام هو تأكيد شـركة              "  
ووحدة الكنيسة يف الثالوث اآلب واالبن والروح القدس الذي هو مثال الثالوث على             
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ألرض، ويأخذ الشعب الرشم األول ألن منه تظهر األبوة يف األساقفة والقسوس فهو             ا
  ".ز اآلب الذي يودع لألمناء على األبوةـكن

  :رشومات التقديس ورشومات قبل القسمة وبعدها
من النصوص األساسية اليت بدوا ال ميكن ان نفهم هذا اجلزء الصعب مـن                

، وهو يتحدث عن شـق مالبـس        لسكندرياالقداس، هو نص عند القديس كريلس       
وهكذا جيب أن نفكر يف رمز تقـسيم مالبـس           "أقساماملسيح وتوزيعها على أربعة     

أربعة أجزاء إال ان القميص ظل واحداً بدون تقسيم،          إىل    قسمت أااملسيح اليت رغم    
وواضح ان  ).. ٧٨تفسري اجنيل يوحنا ص     " (التوزيع، ووحدة الذبيحة   إىل   إشارةوهذا  
 ال  إنناسيح ال ميكن تقسيمه مطلقاً، ولذلك وحىت عند توزيع الذبيحة يؤكد القداس             امل

وكما نعرف من تعبري بولس البوشي أن       . نتناول جزءاً من جسد املسيح بل املسيح كله       
 حسب التعبري الواضـح هلـذا       إمناتقسيم اجلسد ليس تقسيماً للجسد كما هو شائع،         

سد يف الصينية، ذلك ان املسيح ال ينقسم فهو املسيح          وحنن ال نقسم اجل   "العامل اجلليل   
  ".الواحد أمس واليوم واىل األبد بعينه، كلمة اآلب األزيل الذي جتسد ألجلنا

  إذن ماذا حيدث يف القسمة؟
وأمـا  "إننا نقسم اجلسد أي تظهر أعضاؤه أي الكنيسة، ألن الرسول يقول            "  

هذا املسيح الواحد هو    ) ٢٧: ١٢وس   كورنث ١" ( أنتم فجسد املسيح وأعضاؤه أفراداً    
جـسد  : اجلسد املقـدس، إىل   : احلقيقة اليت ختتفي خلف اجلزء الطقسي الذي يبدأ من        

  .إهلنامقدس ودم كرمي حقيقي ليسوع املسيح ابن 
، ولذلك جاء رشم اجلـسد بالـدم   اإلميانلذلك، إن غاية الطقس هي تأكيد    

 مؤكداً حقيقة هامة هي وحدة      -سريانية   ال سيما عند آباء الكنيسة ال      -والدم باجلسد   



 ١٢٦

هذا اجلسد هلذا الدم وهذا الدم      " الذي تربزه القسمة السريانية      وعلى النح ذبيحة املسيح   
، وهذه الوحدة ال جتعل الكأس منفصالً عن اجلسد، أو اجلسد منفصالً عن             "هلذا اجلسد 

 مقـدس ودم    جسد"الكأس، بل ذبيحة واحدة ولذلك يتكرر أثناء رشم اجلسد بالدم           
  .تأكيداً لوحدة الذبيحة وبأن املسيح واحد.." كرمي

من جانب آخر تذكر الرشومات القدمية السريانية أن رشم اجلسد بالدم أوالً              
نـسجد  "من فوق ومن أسفل، وهو يتم عندنا يف مقدمة القسمة وأثناء صالة الشعب              

  .، يؤكد أن جسد املسيح قد صبغ كله بالدم"جلسدك املقدس
 طريقة التقسيم احلالية فهي سـريانية وشـرحها معـروف يف املـصادر              أما  
شـرح  (وقد أسهب األب اسحق ساكا السرياين يف شرح معانيها الرمزية           . السريانية

  ).٩٨ - ٩٤القداس حبسب طقس الكنيسة السريانية األرثوذكسية ص 
جلليـل  أما طريقة التقسيم املعروفة يف اخلوالجي القبطي واليت شرحها العامل ا            

القمص عبد املسيح املسعودي، فهي ال تستخدم يف كنائسنا اآلن، وهي معروفة لنا يف              
  .اإلسكندريالقداس السرياين املنسوب للبابا تيموثاوس 

أجزاء واالكتفاء بالتقسيم مـن      إىل   وتؤكد لنا الرموز أن عدم تقسيم اجلسد        
جسد املسيح وتنـوع    فوق واالحتفاظ بالقربانة سليمة بدون كسر هو لتأكيد وحدة          

أعضاؤه وهذا ما يذكره بولس البوشي وهو يشرح كيف أن املسيح ال ينقسم، وإمنـا               
 وإهلنـا ميمر على تقسيم جسد ربنـا       (القسمة هي إظهار أعضائه أي مجاعة املؤمنني        

  ).وخملصنا يسوع املسيح

  :االسباديقون
وهنـا تؤكـد    .  عشر صليباً رمزاً للرسل    اثنااملسيح الذي حيوط به      إىل   يرمز  

 وقد عثرنا على ميمر يف شرح القربانة يعود       . القربانة ان الصليب عالمة الرسولية احلقة     
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كمال اخلالص، فالدائرة هـي      إىل   القربانة مستديرة مثال  "القرن الرابع عشر يقول     إىل  
 عشر صليباً صغرياً هم مثال للرسل القديسني الذين ظهرت          اثنا. الشكل اجليد الكامل  

وجلوسهم حول املسيح هو    . إتباعهم طريق الرب، فقد نالوا ذات األتعاب      رسوليتهم ب 
وتزين القربانة بلحـن    . مثال الكنيسة اجلامعة اليت حتيط بالرب وهو حاضر يف وسطها         

ألا عالمة التسبيح اليت تؤكد يقني وحدة السمائيني        " اخل.. قدوس.. قدوس"اخلالص  
  ". عنابإرادتهراح الرب اليت احتملها واألرضيني وتوضع فيها مخسة ثقوب مثاالً جل

.  املسيح له اد والرسل    -وطبعاً من الواضح أن القربانة حتمل أساس الكنيسة           
 بالتناول ليكون اجلميع واحداً كما أننـا حنـن واحـد            إليهموهؤالء هم الذين ننضم     

  ).٢٢ - ٢٠: ١٧يوحنا (
ملسيح حلياتـه علـى     ومن هنا جاء رشم اجلسد باالسباديقون مؤكداً توزيع ا          
مث االحتفاظ باالسباديقون يف الكأس نصيباً خاصاً بالكاهن دون سـواه، ألن            . أعضائه

 .الكاهن حيمل كهنوت املسيح

 
  رسم لقربانة قبل القسمة
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يضاً أنه يشمل القربانة كلها، ألن اجلسد أيظهر شكل الصليب، ويظهر 

 .املصلوب هو اجلسد الواحد، املسيح والكنيسة
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  قسم الثالثال
  

  اإلهليشرح القداس 
  

  .نضع هنا ثالثة مناذج لشرح القداس اإلهلي  
 والسابع ومع أن الـذين      /القرن اخلامس    إىل   انيعودالشرحان األول والثاين    

وضعوه من علماء الكنيسة السريانية، إال انه من أهم املراجع الطقسية اليت جيب العودة              
  . لدراسة اجلوانب الرمزيةإليها

وقـد  . والشرح األول جلرجس أسقف العرب، والشرح الثاين ملوسى باركيفا          
  .)١(إجنليزيةنشرت املقالتان بالسريانية مع ترمجة 

 .أما الشرح الثالث، فهو الشرح املنسوب لسمعان بن كليل  
 

   
  

                                                           
(١)  R.H. Connally - H. W. Cordington. 
Two commentaries on the Jacobite Liturgy, by George Bishop of Arabs and Moses bar 
kepha. 
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  الشرح األول
  جلرجس أسقف العرب

  

  : التقدمة-١
رار وترتل بصوت واحد، يعـرب عـن إرادة   تبدأ خبدمة املزامري اليت تسبق األس   

  .واحدة لشعب الكنيسة واحتادهم باهللا
، وكمال  اإلميان إىل   يصرخون ا ثالث مرات، وهي اعتراف مبجيء األمم        :قدوس اهللا 

  .اآلن يف السر الذي سبق ورآه إشعياء اإلميان هذا
و مثـل اخلبـز   ومعانيها هو الطعام الروحي الدائم للنفس، وه    :مساع األسفار املقدسة  

  .واملاء اللذان يتغذى ما اجلسد
يقرأ قبل العهد اجلديد للداللة على أن ما سبق وأخرب به العهد القدمي قد               :العهد القدمي 

  .مت
اليت حيملها الشماس حىت صحن الكنيسة للداللة على اهتمـام اهللا بالكـل،               :امرة

أمـا عـودة    . لذي ذاع للكـل   وانتشار الرائحة الذكية للداللة على خالص املسيح ا       
اهليكل فهو للداللة على ثبات اخلالص وعدم تغريه، فهو يعلنـه            إىل   الشماس بامرة 

اهليكل بدون نقص، مثل املصباح املنري الذي إذا أخذت من نوره، أشـعل املـصابيح               
  .األخرى دون أن ينقص نور املصباح األصلي



 ١٣١

  : قبلة السالم-٢
خر، وهي اية للعداوة القدمية وإطفاء للغضب،       اليت يعطيها املؤمنون كلٌ لآل      

  .وتأيت بالسالم والسكينة، وحمبة كلٌ لآلخر، واملصاحلة مع اهللا واملالئكة القديسني

  : الشمامسة-٣
يشبهون الالويني يف القدمي، ولذلك هم يقومون خبدمة الكنيـسة أي قـراءة               

بون من الشعب اهلدوء أو األسفار والكرازة، وحراسة أبواب الكنيسة، ويصرخون ويطل
 يقف يف مكانه اخلاص به حسب رتبته وحالتـه          إنسانالصمت، كما أم جيعلون كل      

  ).الروحية(
فهو يقوم بثالثة أمور رئيسية، فهو أوالً يشبه بالفادي معطي احلياة، الذي             :أما الكاهن 

ة، ولذلك فهـو    هو اللسان يف رأس الكنيس    : ثانياً. قدم ذاته هللا أبيه لكي يصاحلنا معه      
  .هو الذي يعلن األسرار: الناطق عنها، ثالثاً

  : املذبح-٤
يدل على عمانوئيل نفسه، الذي هو شجرة احلياة، واخلبز واخلمـر اللـذان               

. يوضعان عليه للداللة على جسد ودم اهللا الكلمة، وهذان مها مثـرة شـجرة احليـاة               
اللة على الدم واملاء اللذين نبعا من       وعندما متزج الكأس املُحلى باخلمر واملاء، فذلك للد       

  .جنب املسيح الفادي وهو معلق على الصليب
 رؤيـة   إمكانية ويغطيها للداللة على سرية وعدم       )١(الذي يوضع على القرابني      :الستر

وعندما يرفعه الشماس، فهو للداللة على أن الستر يعلـن لكـل            . القوة الكامنة فيها  
  .سيح يأيت ليعلن هذا السرحسب استحقاقه، ويدل على أن امل

                                                           
 .١٣٩ ايسيذوروس البيلوسي رسالة - ٤٨٤: ٣ جملد ٤ديونسيوس االريوباغي رئاسة الكهنوت فصل ) ١(



 ١٣٢

اليت تغطي باب اهليكل هي رمز للستر الذي حيجب املوضع السمائي فهو مل              :الستارة
  .يظهر بعد
 فـإم أما الذين حيضرون للتقدمة وتقديس األسرار، وخيرجون بدون تناول            

 يحاربون بواسطة الشياطني، وذلك ألسباب ال نعرفها حنـن وإمنـا            إرادمرغماً عن   
  .فها اهللا وحدهيعر

وقد علَّمنا اآلباء   . وهؤالء عندما يتصاحلون مع اهللا يسقطون يف جتارب متنوعة          
الشياطني حـسب    إىل   أن هؤالء بإرادم يقبِلون على التجارب ويخطئون ويسلَمون       

ورمبـا  ). ٢٠: ١ تيموثـاوس    ١" (أسلمته للشيطان لكي يتعلم أن ال جيدف      "القول  
واخلـوف  ) التـواين (اب أخرى لكن أهم هذه األسباب الكسل        يجرب هؤالء ألسب  

  ).اجلنب(
الشمامسة مثل املالكني اللذين شاهدما النسوة عند رأس وقـدمي يـسوع              
  .الفادي

  . على الكتف األيسر عالمة اخلضوع للكهنة)١(والبطرشيل   
واملراوح اليت حيملوا داللة على انتسام للطغمة املالئكيـة، فهـي مثـل               

  .ألجنحة، ولكن للعقل وليس للجسد، فالعقل يطري دون سقوطا

  : السجود-٥
هو داللة على سقوط آدم، أما القيام من السجود فهو داللة على قيامتنا بقيامة                
أما يف يوم األحد واألسابيع السبعة للخماسني، فنحن ال نسجد، ألن هذه أيام             . املسيح

  .قيامة املسيح، اليت ا صار لنا قيامة

                                                           
 ألن البطرشيل شائعة عندنا فقد  وليست البطرشيل، ومع ذلكOrariumالكلمة اليونانية والسريانية هي ) ١(

 .تركناها



 ١٣٣

  : أبانا الذي يف السموات-٦
وهي صـالة   .  وهي اليت تدل على أننا أبناء اهللا بالنعمة        )١(هي صالة اجلسارة      

فيها اعتراف بأن اهللا هو اخلالق وصاحب الصالح الذي يكره الشر، كما أـا تعلـم              
  .الرجاء ومغفرة اخلطايا وطلب ما هو ضروري فقط

  : القدسات للقديسني-٧
  .املقدسة تعطى لألتقياء وليس للنجسنيتعين أن األسرار   
، تعلن وحـدة جـوهر   "واحد هو الروح القدس.. واحد هو اآلب القدوس  "  

 واعتراف بأن الطبيعة االهلية جعلت      - اآلب واالبن والروح القدس      -الثالوث القدوس   
  .طبيعة البشر املائتني تستحق امسه القدوس

  : تقسيم األسرار-٨
للمؤمنني يدل على اجتماع املؤمنني معاً واحتـادهم        وتقسيم األسرار املقدسة      

سوف أقسمه للكثريين وهو يقـسم مرياثـه        "كلٍ باآلخر، وباملسيح طبقاً ملا قاله النيب        
  .أي مرياث مغفرة اخلطايا). ١٢: ٥٣أشعياء " (لكثريين

  : قبول األسرار-٩
 األسرار بينمـا    وهو احتادنا باهللا الكلمة ابن اهللا، واليد اليمىن اليت متتد لقبول            

حتملها اليد اليسرى هو عالمة على إكرام العطية اليت تعطَى وهو عربون حيـاة عـدم     
  .)٢(املوت 

                                                           
 . وتترجم دالةΠαρρησιαنفس الكلمة اليت تقال يف القداس الباسيلي ) ١(
راجع القديس .  توضع يف أيدي املتناولني بشهادة كل آباء الكنيسة، حىت القرن السادساإلفخارستياكانت ) ٢(

 ميمر البساطة للقديس -  اآلباء احلاذقني يف العبادة  تعليم املوعوظني وأيضا٢١ً: ٢٣كريلس االورشليمي العظة 
 .، طبعة دير السريان٥فيلوكسينوس ص 



 ١٣٤

والكاهن الذي يقدم األسرار يتناول قبل الكل، وبعده يتناول الشعب، وذلك             
  .ليكون مثاالً للتقوى ظاهراً أمام اجلميع

  : الصالة اليت تقال بعد تناول األسرار-١٠
  .كر واعتراف يقدمه الكل بعد قبول العطيةهي ش  

  : الكاهن يغسل يديه أمام املذبح-١١
إعالن منه بأنه يقف أمام املسيح ديان الكل الذي يفحص قلـوب الـشعب                

وهذا يعلم الشعب أن يغسل عقله بعد التناول من كل          . وأسراره، واليه هو خيضع الكل    
 .االهتمامات العاملية

 

  



 ١٣٥

  الشرح الثاين
  
  ر القربانشرح س
  فــاـيـملوسى بارك

  

  : اليت تطلق على هذا السراألمساء -١
 كمـال   - السر   - القربان   - التقرب   - الشركة   -االجتماع  (هي أمساء ستة      
  ).الكمال

، ألن الكل جيتمع معاً، كما أن كل ما فينا يجمع ليقـدم  "االجتماع"يقال له     
  .يف وحدة مع اهللا الواحد

اً نشترك يف جسد املسيح، ونصبح جسداً واحداً معـه،          ألننا مجيع " الشركة"  
كل من يأكل من هذا اجلسد ويشرب من هذا الدم، يكون يف وأنا أكـون               "كما قيل   

 - ٣٠: ٥أفـسس   " (حنن أعضاء املسيح  "، وأيضاً يقول الرسول     )٥٦: ٦يوحنا  " (فيه
  ).١٥: ٦ كورنثوس ١

يف السماء، والـذين علـى       والقريبني، والذين    نالبعيدي، ألننا حنن    "التقرب"  
أفـسس  " (الذي فيه نقترب  "األرض، صاروا قريبني كلٍ من اآلخر، كما يقول بولس          

  .، أي الشعب مع الشعوب، والسمائيني مع األرضيني)١٨: ٢



 ١٣٦

، ألن املسيح صار قرباناً هللا اآلب عن خطايانا، كما يقول الرسـول      "القربان"  
عن خطايانا، وأيضاً ويف شـريعة موسـى        ) ١٤: ٩عربانيني  " (الذي قدم ذاته قرباناً   "

  .للذبائح اليت تقدم عن اخلطية" قربان"كانوا يقولون 
، ألن املسيح قدم السر بشكل سري، وخفي عن مجاعة تالميـذه يف             "السر"  
  .وألنه بعد أن سلم السر لتالميذه، أعلن هلم سر آالمه. العلية

خرى، فكل مـن يعتمـد ال        األ اإلهلية، ألنه يكَمل األسرار     "كمال الكمال "  
يكَمل حىت يتناول األسرار، كذلك كل من يرسم مشاساً أو كاهناً تكمل هذه الربكـة   

  .)١(ويكمل هو بالتناول 

  : التفسري السري للناقوس-٢
  : لألسباب التالية)٢(يضرب الناقوس   
ألن استخدام قطعة اخلشب للداللة على اخلطية اليت كانـت بـسبب            : أوالً  
وخبشبة الصليب صار لنـا     . رة واليت كانت عصياناً للوصية وطرداً من الفردوس       الشج

الفداء من العصيان، ولذلك كلما مسعنا صوته نرشم ذواتنا بعالمة الـصليب قـائلني              
رب  يـا "رب أن أسبحك على الفداء الذي قيل عنه       ، أي امسح يل يا    "رب باركين يا "

  ).١٥: ٥١مزمور " (أفتح شفيت
 البوق كان جيمع اجليوش للملك، حىت يهتفون وميجدونه، وهكـذا    ألن: ثانياً  

  .جيمعنا الناقوس لكي نسبح املسيح ملكنا
ألن البوق جيمع جيوش امللك لكي تستعد للقتال ومنازلة العدو وهكذا           : ثالثاً  

  .جيمعنا الناقوس لكي حنارب الشيطان عدو جنسنا

                                                           
 .٤٢٤: ٣ جملد ٤ديونيسيوس األريوباغي رئاسة الكهنوت فصل ) ١(
 .Σεµαντρονواليونانية " ناقوساً"الكلمة السريانية ) ٢(



 ١٣٧

طايا عليهم، وهكـذا جيمعنـا   ألن البوق جيمع جيوش امللك لتوزيع الع  : رابعاً  
الناقوس يف حضرة املسيح ملكنا الذي يعطينا هذه العطايا، مغفرة اخلطايـا، وقبـول              

  .صلواتنا، وكل العطايا الروحية األخرى

  :معىن قدوس اهللا
فمن الذي علمنا أن نقول لـه قـدوس؟   : أوالً.. يليق بنا أن نقول قدوس اهللا       
ألي أقنوم من أقانيم الثالوث نوجـه التقـديس؟     : لثاًملاذا نقول قدوس اهللا؟ وثا    : وثانياً
قدوس اهللا، قدوس القوي، قدوس الذي ال ميوت، الذي صـلب           "ما هو معىن    : ورابعاً

  ؟"عنا ارمحنا
أما من الذي علمنا أن نقول ذلك، فإن البعض يقول أا مأخوذة من الـنيب                 

ب اـد ويقولـون     السارافيم يقدسـون ر   . أشعياء، الذي رأى رؤيا عجيبة من اهللا      
ومن أشعياء أخذ اآلباء القديسون هذه التسبحة       ) ٣: ٦اشعياء  " (رب اجلنود .. قدوس"

بينما يقول البعض أن ربنا يسوع عند صلبه وبعد أن مـات            . الستعماهلا يف الكنائس  
وأسلم الروح يف يدي أبيه، جاء السارافيم معاً حول جسد املـسيح، وقـالوا هـذه                

 الذي صلب عنا فهو مل يصلب من أجل املالئكة، بل من أجـل              التسبحة، ومل يقولوا  
وأثناء ذلك كان يوسف الرامي املشري حاضراً، وهو الذي جاء ليطلـب            . جنس البشر 

جسد املسيح من بيالطس، لكي يكفنه باحلنوط، فسمع يوسف الرامي املالئكة يقولون            
الذي صلب عنا   "هو  فاستنار عقله وأضاف    " قدوس احلي الذي ال ميوت    .. قدوس اهللا "

  ".أرمحنا
 وهو تلميذ بولس الرسول هـو  )١(غناطيوس الناري   أويقول البعض اآلخر أن       

قسمني، قسم يـصلي،     إىل   الذي ثبت استعمال هذا التقديس وهو الذي قسم الكنيسة        

                                                           
 .م١٠٧ األنطاكي، استشهد عام أغناطيوسالشهيد ) ١(



 ١٣٨

. يومنا هذا ثبتت هذه العادة     إىل   أغناطيوسواآلخر جييب عليه مثل جممع اليهود، ومن        
السماء، ويرى أجناد املالئكة، بعـضهم       إىل    كان عقله خيطف   اطيوسأغنويقولون أن   

يرتل ويسبح والبعض جييب، ومسع هذه التسبحة يف السماء، وهذا الرجل القديس هو             
  .الذي ثبت ذلك يف الكنيسة

ألي من أقانيم الثالوث نوجه التسبيح؟ نقوله لالبـن الـذي           : والسؤال الثاين   
مع اهلراطقة الذين يقولون، قدوس اهللا اآلب، قدوس        جتسد وتأنس ألجلنا، وال نشترك      

  .االبن القوي، قدوس الروح القدس الذي ال ميوت
ومعىن هذا أن الذي صلب عنا ليس االبن بل اقنوم رابع، وبـذلك يعترفـون       

  .بأربعة وليس بثالوث مثل املسيحيني
ب وحنن نقول أننا نوجه التسبيح لالبن نفسه، الذي ألجلنا حنن البـشر صـل               

  ".الذي صلب عنا ارمحنا... قدوس القوي"ونقول له 
أننا نقدم الشكر للكلمة الذي     : ملاذا نقول قدوس اهللا؟ جنيب    : والسؤال الثالث   

  .جتسد ألجلنا وصلب، ومات وفدانا، ولذلك نقدسه ذا التسبيح
ألننا نفهم أن اهللا الكلمة وهـو       : ما معىن قدوس اهللا؟ نقول    : والسؤال الرابع   
 الـذي   اإللهنساناً دون أن يفقد الهوته، بل أظهر أنه         إ صار فقرياً ألجلنا، وصار      الغين،

  .صار جسداً دون أن يتغري فنشكره قائلني قدوس اهللا
يعين اهللا الكلمة الذي جتسد وتقبل اآلالم       " قدوس القوي "أما معىن الكلمات      

ده بشكلني، مل   واجللدات والصلب، ورغم أن هذا يبدو ضعفاً، اال انه ظهر القوي وح           
أشـهر  "يتأمل الهوته، وإمنا ربط الشيطان امللعون، وخلصنا مـن سـطوة الطاغيـة،              

قـدوس  "ونشكره، ونقدسه   ) ١٥ - ١١: ٢كولوسي  " (السالطني جهاراً يف جسده   
ألنه استطاع وهو القوي أن يتجسد دون أن يتغري وأن يتأمل ويصلب وميـوت              " القوي

ألن اهللا الكلمة نفسه الـذي      " الذي ال ميوت  "ىن  وما مع .  وغري مائت  متأملويظل غري   



 ١٣٩

اجلحيم، وأخرج نفوس األسرى،     إىل   واجه املوت يف جسده، ظل غري مائت، بل نزل        
وقام يف اليوم الثالث، وأعطانا العربون العظيم بالقيامة من األموات وبالتايل، حياة عدم             

  .املوت، فنشكره، الذي ال ميوت
 نفهم أنه احتمل كل هذا ألجلنا حىت        فإننا". ناالذي صلب عنا ارمح   "أما معىن     

 اآلنأي  " الذي صلب عنا ارمحنا   "أنه بذل ذاته على الصليب، ونقدم له الشكر قائلني          
  .كما يف كل آن، أنت ترمحنا

  : قراءة األسفار-٤
  :نقرأ األسفار هلذه األسباب  
بواسـطة  ألن األسفار تقدم لنا الطعام الروحي للنفس، وتتغذى النفس          : أوالً  

  .الكلمة مثلما يتغذى اجلسد على اخلبز واملاء
  .ألا تعاليم احلياة والبشارة األكيدة مبلكوت السموات: ثانياً  

  : املزامري وهليلويا-٥
تقال قبل قراءة األسفار ألا مثل البوق، جتمع املؤمنني لـسماع الكلمـات               
  .اإلهلية

ن العهد القدمي هو شـهادة عـن        ملاذا نقرأ العهد القدمي قبل العهد اجلديد؟ أل       
  .اجلديد، ولكي يعلن اجلديد متام العهد القدمي

  ":قفوا حسناً: " ما معىن-٦
.  أي لـنكن يف سـكوت ولنـسمع        - اإلجنيلوهو ما يقوله الشماس قبل        

 -أن يقفوا حسناً وأن يصمتوا وال يتكلمـوا  : والشماس حيث الشعب على ثالثة أمور     
  . ال يسمحوا ألفكارهم بالتجوال وأن-أن يفهموا ما يسمعونه 



 ١٤٠

  : السالم جلميعكم-٧
نقول أن هذا يعين أا حتمل بـشارة بـاخلرب          : اإلجنيلاليت يقوهلا الكاهن قبل       

الذي جعل السماء يف سالم مـع األرض، والـشعب مـع            . السار أي سالم املسيح   
 ).١٠: ٢لوقـا   " (ها أنا أبشركم بفـرح عظـيم      "الشعوب، حىت أن املالئكة قالت      

: ١٠ روميـة    - ٧: ٥٣أشـعياء   " (وأيضاً ما أمجل أقدام املبشرين باألخبار السارة      “
  . يعين اخلرب السار"Ευαγγελιον" اإلجنيل، وألن )١٥

  :اإلجنيل ما يقوله الشماس بعد -٨
حيث الشعب على أن يقدموا الصلوات والتضرعات هللا الكلمة الذي أكمـل              
ذلك أيضاً الساقطني،    إىل   ويضيف" ملوعوظونأخرجوا أيها ا  "ويقول الشماس   . التدبري

قبل تعميدهم، ولذلك ال حيضرون األسرار فهم ال يشتركون فيها ألم مل يعتمدوا أي              
  .أن خطاياهم مل تغفر وال تقدسوا باملعمودية

   ماذا يعين املذبح؟-٩
يقول القديس ديونيسيوس أنه يدل على عمانوئيل الذي هو شجرة احليـاة،              

ومار .  أنه يدل على الصليب الذي صلب عليه الرب وذبح وقدم ذبيحة           والبعض يقول 
وحنن نعلم أن املذبح يدعى املـسيح       . يوحنا ذهيب الفم يقول أنه يدل على قرب املسيح        

وشجرة احلياة والصليب وأمساء أخرى، لكن املذبح يدل على القرب الذي وضـع فيـه      
املذبح جنعله طويالً مـن ناحيـة       املسيح بعد أن مسر يف الصليب، ولذلك عندما نبين          

  .الشمال واجلنوب ليكون على شكل قرب
 وحنن نقدم عليـه     - كما يقول البعض     -وإذا كان املذبح يدل على الصليب         

  .اجلسد ودم املسيح، فمن الواضح أننا نفعل ذلك ذكرى صليبه وذحبه



 ١٤١

" يامتهنصنع ذكرى آالمه وموته وق    "املذبح يدل على القرب ال سيما وأننا نقول           
ماذا يشري وضع اخلبز واخلمر على املذبح؟        إىل   .وموته وقيامته كانا يف القرب ومن القرب      
  .اخلبز هو جسد اهللا الكلمة واخلمر دمه

   ملاذا منزج الكأس؟-١٠
منزج الكأس باخلمر واملاء وال يكون فيها مخر فقط ألن دماً وماء نبعـا مـن                  

 ينبع دم فقط بل دم وماء كمـا شـهد           جنب الرب عندما طعن يف جنبه باحلربة، ومل       
  ).٣٤: ١٩يوحنا (يوحنا 

   ما هي رتبة الكاهن؟-١١
الكاهن يف مكان املسيح الذي كسر جسده أمام الرب ووزعـه علـى             : أوالً  

الكاهن هو اللسان يف رأس اجلسد أي مجاعة        : وثانياً" هذا هو جسدي  "تالميذه وقال   
هو الذي يرسم األسرار أمام     : وثالثاً. كلهااملؤمنني فهو الذي يتضرع هللا عن الكنيسة        

  .هو الوسيط بني اهللا والناس: املؤمنني، ورابعاً

  : عن الشمامسة-١٢
الشمامسة يف رتبة املالئكة، وهم خيدمون خدمة الشاروبيم والسارافيم الذين            

يغطون املذبح بأجنحتهم، ليس لكي يبعدوا الذباب بل لكي ال يسمحوا ألحـد مـن         
ويشغل الشمامـسة   .  األسرار، وما على األرض هو مثل الذي يف السماء         االقتراب من 

ويقفون عند املذبح مثل املالكني الذين كانا عند الرأس . مكان الالويني يف العهد القدمي 
  .والقدمني عندما كان يسوع املخلص يف القرب



 ١٤٢

  : عن البخور-١٣
 اإلشارة(املذبح    إىل صحن الكنيسة مث يعود    إىل   البخور الذي خيرج من املذبح      

  :يعين هذه األمور) املبخرة إىل هنا
 صالح الثالوث القدوس الذي يشمل كل القديسني إال أنه ال يتغري عن             :أوالً
  .ثباته وال يقل
 انه يدل على اهللا الكلمة، الذي نزل من السماء وجتسد وصار رائحـة              :ثانياً

وصنع خالصاً لكل العـامل، مث   عنا، اآلبأي ذاته اليت قدمها هللا . ذكية وخبور مصاحلة 
  .أبيه دون أن يتغري أو يفقد الهوته إىل عاد

 ومبخرة البخور اليت خترج من املذبح تدل على عمانوئيل، وتـدور يف             :ثالثاً
 إىل  صحن الكنيسة على كل املؤمنني وتأخذ رائحة املؤمنني الذكية وتعود لكي تقدمها           

  .عمانوئيل أي املذبح
 املسيح امللك جنلس معه ومع الكنيـسة اجلامعـة وميـر             يف وليمة  إننا :رابعاً

الشماس، حامالً للمبخرة على املؤمنني بعد أن يقدم البخور للملك وامللكة وعظمـاء             
  .املدعوين يف الوليمة مث الشعب، عوضاً عن العطور وغسل األيدي واألرجل

  : صالة الصلح-١٤
 بعد تالوة اخلرب الـسار      - يليق أن نقول اد هللا يف األعايل بعد صالة الصلح           

واليت خنتمها بتسبحة املالئكـة ألن      ) الصلح(ومساع كلمة التعليم نصلي صالة السالم       
  .وحدة السماء واألرض جعلت الكل يفرح ويهلل وميد يد السالم بالقبلة الرسولية



 ١٤٣

  :السالم جلميعكم
 بعد أن يقبل الشعب بعضه البعض يقول الكاهن السالم جلميعكم لكي يكون             

ذا يعرف اجلميـع    "السالم من اهللا كامالً، وهو السالم الذي قال الرب لتالميذه عنه            
وأيضاً يعـرف   ) ٣٥: ١٣يوحنا  " (أنكم تالميذي ان كان لكم حب بعضكم لبعض       

  ).١٩: ١٩مىت ".(حتب الرب اهلك مثل نفسك"الشعب أن غاية الوصية 

  :ومع روحك ايضاً
ن املسيح ويقولون ومع روحك ألن هذا       جييبون الكاهن، كما لو كانوا جييبو       

سالمي أترك لكم سـالمي أنـا      : "الذي أعطيته لنا يف املعمودية أي السالم وهو منك        
 حسبما ذكر القديس    -، نعترف به وأيضاً نقول للكاهن       )٢٧: ١٤يوحنا  " (أعطيكم

  ".السالم الذي تأخذه هو السالم الذي تعطيه "-غريغوريوس 

  : قبلة السالم-١٥
  -:م الذي نعطيه كل لآلخر يف هذا الوقت يعين ما يليالسال  

 ألننا نستعد للشركة مع اهللا جبسده، فال ميكـن أن نـشترك إذا كنـا                :أوالً
منقسمني وضد بعضنا البعض ولذلك نعطي السالم كلٍ لآلخر، وعندما نقَبِل بعـضنا             

ن لنـا يف    البعض فإن املصافحة من اخلارج، تعين أيضاً املصافحة من الداخل، وليكـو           
  .الداخل حمبة واتفاق

  . يف سالم مع اهللافإننا عندما نكون يف سالم كلٍ مع اآلخر :ثانياً
  . السالم الذي نتبادله يزيل ويطفئ العداوة املتبادلة:ثالثاً
 واإلنـسان  وبالسالم نعرف أن املسيح وضع حداً للعـداوة بـني اهللا             :رابعاً

  .سالم واحملبة ميلكان عليناوجعل ال. والشعب والشعوب والنفس مع اجلسد



 ١٤٤

 قدمت قربانك   إذا" بالسالم الذي نعطيه نتمم كلمة الرب الذي قال          :خامساً
  ).٢٤ - ٢٣: ٥مىت " (اترك قربانك وأذهب اصطلح مع أخيك.. على املذبح

  :األسرار غسل يد رئيس الكهنة والكاهن قبل -١٦
املذبح؟ لكي يـتعلم    ملاذا يغسل الكهنة أيديهم يف هذا الوقت بالذات، وأمام            

وغـسل  . الشعب كله أنه جيب عليهم أن يغسلوا ذوام من كل االهتمامات الدنيوية           
 هو فاحص القلوب    حألن املسي األيدي أيضاً يعين انه يعلن انه طاهر الضمري أمام الرب           

وغسل اليدين يعين انه طاهر مـن       . ليه وحده يسلم فكره وحواسه    إوعارف اخلفيات و  
 وأخرياً أنه مثل استعداد كهنة العهد القـدمي         )١(ليس كامالً أمام اهللا     كل خطية ولكنه    

  .للخدمة

  : رفع االبروسفارين-١٧
  ملاذا يوضع االبروسفارين ويغطي األسرار، وملاذا يرفع ويوضع ثالث مرات؟  

  . ألنه يدل على سرية وعدم ظهور الالهوت املخفي يف هذه األسرار:أوالً
  .ى الذي وضع على القرب أنه رمز للحجر عل:ثانياً
 ألن عمانوئيل غطته ذبائح الناموس واخلدمة الرمزية، ولكن اآلن كـل            :ثالثاً
. وألن الالهوت املخفي يف األسرار غري معلن لغري املعمدين وغري املؤمنني         . هذا قد أزيل  

ألن الرسول بطرس مل يدرك     : يرفع األبروسفارين ويوضع ثالث مرات، هلذه األسباب      
ملعمودية ملغفرة اخلطايا، قد أعطيت لألمم أيضاً، ألن الرؤيا الـيت رآهـا أي              أن نعمة ا  

الوعاء الذي جيمع كل حيوانات األرض من طيور وزواحف، الطاهر وغري الطـاهر،             

                                                           
 .٤٣٧: ٣ جملد ٣االريوباغي، رئاسة الكهنوت فصل ديونيسيوس ) ١(



 ١٤٥

وكان اهللا يريد أن يدله على أن املغفرة ليست فقط لشعب اليهـود الـذين طهـرهم              
  .طيت للشعوب أيضاً أي النجسنيالناموس، وإمنا ألن نعمة املعمودية املقدسة أع

وعندما يرفعون االبروسفارين ويرتلونه يدلون على أن عطية األسـرار قـد              
  .وهبت املغفرة لكل الذين يؤمنون باملسيح من اليهود واألمم

  : رمحة السالم وذبيحة التسبيح-١٨
طت لقد انسكب سالم اهللا علينا وها هي الذبيحة اليت قُدمت عن جنسنا وأَع              

ويقول الشعب السالم ألن الذبيحة أعطت السالم بني الـسماء واألرض           . لنا الغفران 
والشعب مع الشعوب، مث ذبيحة التسبيح هو االعتراف الذي قدمه املسيح يف العليـة              

اخلبز الذي نباركه والكأس الـيت      "عندما شكر اهللا اآلب نيابة عنا، كما يقول بولس          
  ).١٦: ١٠ كورنثوس ١..." (نعترف ا

  : حمبة اهللا اآلب-١٩
.. حمبة اهللا اآلب  "هنا ينتهي القسم األول من القداس، ويبدأ الكاهن القسم الثاين بقوله            

، فالكاهن يسلم الشعب للثالوث األقدس ويرشم       "مع مجيعكم .. وشركة الروح القدس  
ويقول الكـاهن   . الكل بثالثة صلبان، لكي يكون وقوفهم يف الكنيسة نقياً وبال عيب          

يعلن أن اهللا يف حمبته قدم ابنه للموت عنا، كما يقول الرسول، وبقوله             " حمبة اهللا اآلب  "
، يعلن انه بالنعمة ذاق االبن املوت عن الكل، دون أن يكون أحد             "نعمة االبن الوحيد  "

يعلن أن حلول الـروح     " وشركة الروح القدس  "وبقوله  . مستحقاً ملوت االبن الوحيد   
  .لذبيحةالقدس سوف يتم لتقديس ا



 ١٤٦

  :فوق قلوبكم إىل  ارفعوا-٢٠
أي ان األسرار سوف تعلَن وأبواب السموات قد فُتحت واألرواح املقدسـة              

 فـوق نرفـع عقولنـا       فإىلوالقوات واألبرار سوف حيضرون هذه الكرامة العظيمة،        
  .وأفكارنا وال نعود بعد نتطلع لألمور األرضية

ومعىن " حنن عند الرب اإلله   "ل  والبعض يقو " هي عند الرب  "وجييب الشعب     
 الذي منه الرمحة وعند االبن املتجسد الـذي         إهلناأي عند اهللا اآلب     " هي عند الرب  "

خلصنا، وعند الروح القدس الذي أعطانا التبين باملعمودية املقدسة وسجل أمسائنـا يف             
  ).٢٠: ١٠لوقا " ( قد كتبت يف السمواتأمسائكمافرحوا ألن "سفر احلياة 
   :)١( للرب لنعترف

  :حنن نقدم الشكر للرب خبوف  
  . ألن األسرار اخلفية ستعلن:أوالً
  . ألن املالئكة والقوات السمائية تقف حول الذبيحة:ثانياً
  . ألننا سوف ننال عطية احلياة العظمى:ثالثاً

  :مستحق وعادل
أي مستحق وعادل أن نعترف هللا خبوف، وألن الكاهن والشعب يرون أـم               

جسداً واحداً ولذلك بعد أن يأخذ موافقة الشعب ينحين هلم معلنـاً أنـه              قد صاروا   
  .وهذا هو بداية األنافورا..." مستحق وعادل"سوف يقدم الذبيحة ويقول معهم سراً 

                                                           
االعتراف والشكر مبعىن واحد ولذلك جاءت كلمة نعترف أو نشكر يف بعض النسخ ال سيما يف الترمجات ) ١(

 .العربية



 ١٤٧

يقف الكاهن ويسبح ويعطي اد ملن تسبحه السموات ألن اهللا اخلالق العظيم              
خلليقة املنظورة وغري املنظورة يف     هو وحده الذي يستحق التسبيح وتنضم الكنيسة مع ا        

  .التسبيح

  : السارافيم الذين هلم ستة أجنحة-٢١
 يغطون أرجلهم ويطـريون بـاثنني، وهـم         وباثنني يغطون وجوههم،    باثنني  

يغطون وجوههم ألن اهللا أزيل بال بدايـة        " رب اجلنود .. قدوس"يصرخون كل واحد    
 فال اية خلدمته، ويطريون باثنني أي       فهو غري مدرك ويغطون أرجلهم ألن اهللا بال اية        

  .دوام التسبيح
والتقديس املثلث يعين أن اهللا الذي بال بداية وبال اية هو الثالوث القـدوس                

يدلون على أن الثالوث له طبيعـة واحـدة، واجلنـود           " رب اجلنود "األقانيم بقوهلم   
  .ل شيءأي قوته اليت تعلو على كل الكائنات، القادر على ك) الصباؤوت(

لقد رأى أشعياء أقنوم االبن، جالساً على عرش عظيم والساروفيم حولـه            ) أ(
وهم يغطون وجوههم ألم ال يدركون أزليته، ويغطون أرجلهم، ألم مندهشون من            
اتضاعه الذي جعله يتجسد ويصبح انساناً ويعربون عن عدم قدرم على الوقوف على             

 يسبحون على الدوام ويقدسونه بغري سـكوت        سر اتضاعه، فهم يطريون باثنني ألم     
ويقولون ثالث مرات قدوس، أي أنه قدوس مع اآلب والروح القدس، ويقولون لـه              

وألنه القادر على كل شيء، فهـو       . الرب ألنه من ذات جوهر اآلب والروح القدس       
رب اجلنود الذي رغم جتسده مل يفقد ألوهيته، بل غلب الشيطان واملوت، وخلـص              

  .شرياجلنس الب
يغطون وجوههم لكي يعلنوا لنا أنه رغم أم من طغمة عالية، إال أم             ) ب(

ال يتجاسرون على أن يفصحوا عما هو غري مسموح هلم حسبما قيل بواسطة أحـد               



 ١٤٨

ويغطون أرجلهم، أي ال    ) ٢٢: ٣اجلامعة  " (ال تبحث األمور اليت تعلو عنك     "احلكماء  
ما يعلو عليك   "ال سيما الدينونة، حسبما قيل      يقدرون على االقتراب من سر اهللا الفائق        

ويطريون باجلناحني اللذين يف الوسط للداللة على أـم         ) ٢٢: ٣جامعة  " (ال تفحصه 
حيتفظون مبا هلم باعتدال، أي األمور اليت أعطيت هلم بواسطة اهللا ألـم ال يتعـدون                

  .ر شريعة اهللالشريعة اليت ثبتها اهللا خالقهم وال يتشبهون بالشيطان الذي احتق
". السموات واألرض مملوءتان من جمدك األقـدس      ... قدوس"وجييب الشعب     

  ..".أوصنا يف األعايل مبارك اآليت باسم الرب
  :يقول الشعب هذه التسبحة لألسباب التالية

  . ألن الساروفيم يسبحونه ا فهو رب اجلنود:أوالً
  . ألنه أتى بالكون من العدم:ثانياً
  .العدم إىل فظ الكون فال يذهب ألنه حي:ثالثاً
  . وجتسد دون أن يتغري فهو الرب:رابعاً
  . وغلب اخلطية واملوت والشيطان وخلصنا:خامساً
 ورغم أنه جتسد يف جسد ضعفنا إال أنه ظل الرب اإلله القادر علـى               :سادساً

  .كل شيء
  .هلذه األسباب نقول أن السماء تسبحة وكذلك كل األرض

وأوصنا يونانية ومعناها اخلالص ويضاف اليها يف اليونانية        هوشعنا هي عربانية      
ألن يسوع هو املخلص وهو رب اد، حسب شهادة، جربائيل املالك الـذي             " اد"

: ١مـىت   ". (ألنه خيلص شعبه من خطاياهم    ) يهوشع(ودعى امسه يسوع    "قال ليوسف   
  .، وقد خلصنا من اخلطية والشيطان واملوت)٢١

مبارك اآليت باسم   . "لى اخلالص الذي أعده للخليقة كلها     وهنا حنن نسبحه ع     
واملقصود هنا جميئه األول للخالص ولكنه سيأيت مرة ثانية لكي يدين ويكـافئ             " الرب



 ١٤٩

يف ايء األول، كما قال، وسيأيت أيـضاً        " اآلب"لقد جاء باسم    " باسم الرب . "الكل
ضح أنه مل يأت باسم آخر،      يف ايء الثاين، لكي يكون من الوا      " اآلب"كذلك باسم   

: ١٠يوحنـا   " (أنا واآلب واحد  "أو أنه غريب عن اآلب بل هو واحد معه يف اجلوهر            
والذي رآين فقـد رأى     "،  )١٥: ١٦يوحنا  " (كل ما لآلب هو يل    "، وقال ايضاً    )٣٠
  ).٩: ١٤يوحنا " (اآلب

   التقديس للثالوث٢٢
ك مع السارافيم ومع    وبعد ذلك يقف الكاهن ويقدم التقديس للثالوث، ويشتر       
مث يوجـه الكـالم     . الشعب يف تقدمي التقديس للثالوث لآلب واالبن والروح القدس        

ألقنوم اآلب ويعلن تدبري االبن الذي أكمله ألجلنا وبعد أن يتحدث عن تدبري االبـن               
، أخـذ   )االختيارية(خيرب مبا حدث يف العلية وكيف عندما جاء االبن آلالمه الطوعية            

وعند ذلك ميسك باخلبز لكي يعلن أن االبن أخذ جـسداً           . وبارك وقدس خبزاً وشكر   
اآلب، لكي يعلن مسرة اآلب، وأن االبن هـو          إىل   فوق إىل   من العذراء، ويقول ونظر   

  .واحد مع اآلب
  :وعندما يقول شكَر يعلن أمرين  

  .، على تدبري ابنه)١( أنه شكر اآلب، وهو يف أقنومنا األمر األول
، الشكر هو قبول بإرادة اآلب، وكما لو كان يقول له أشكرك            واألمر الثاين 

  .ألنين قبلت إرادتك أيها اآلب أن أتأمل وأن أموت عن اجلنس البشري
رفع اللعنة اليت كانت ضد جنسنا بـسبب اخلطيـة          : أوالً: تعين أنه " وبارك"  

ت مباركة أن "وبارك اجلنس البشري بسبب جتسده، وعربت عن ذلك أليصابات بقوهلا           

                                                           
 .أو يف شخصنا، أي نيابة عنا) ١(



 ١٥٠

أنه يعلن لنا أنه ليس أقـل       : وثانياً). ٤٢: ١لوقا  " (يف النساء ومباركة هي مثرة بطنك     
  .من اآلب، فاآلب هو الذي يبارك ولكن عندما يبارك االبن يعلن مساواته باآلب

ها هو محل   "أنه قدسنا من اخلطية، كما قيل       : أوالً: يعلن هنا أمرين  " وقدس"  
: لقد قدس نفسه ألجلنا، كما قال     : وثانياً) ١٩: ١حنا  يو" (اهللا الذي يرفع خطية العامل    

  ).١٩: ١٧يوحنا " (ألجلهم أقدس نفسي ليكونوا مقدسني باحلق"
وبذلك علمنا آالمه وصليبه وأنه سوف يذبح وسـيطعن باحلربـة           " كسر"و    
ومن الضروري أن نعرف هنا ويف هذه املناسبة بالذات أن الكـاهن عنـدما              . وميوت

ستيا ويكسرها دون أن يفصل، فهو يعلن أن املسيح مـات علـى             يأخذ خبز االفخار  
الصليب وأنه مات وانفصلت نفسه عن جسده، ولكن الهوته مل ينفصل أو يفترق عن              

 وأنه ظل متحـداً بنفـسه       )١(نفسه أو جسده، ولكنه ظل األقنوم الواحد غري املفترق          
قليالً حسبما شرحنا   فعلى الكاهن أن يكون حذراً حىت يكسر القربانة كسراً          . وجسده

انفصال النفس عن اجلسد، كما قلنا دون انفـصال          إىل   دون فصل، والكسر هنا يشري    
  .الالهوت عن النفس أو اجلسد

هذا هو  . "وأعطى تالميذه قائالً خذوا كلوا، فأكل التالميذ اجلسد بدون تردد           
ل يف  أنه هو جسده ودمه الذي أخذه من العذراء، فالروح القدس الذي ح           .." جسدي

 هو نفسه يـرتل علـى       -أحشاء العذراء وجعل جسده من جسدها ودم اهللا الكلمة          
املذبح وجيعل اخلبز واخلمر اللذين على املذبح جسد ودم اهللا الكلمة الذي أخذه مـن               

  .مرمي
ومن الالزم أن نعرف أنه منذ اخلروج من مصر حىت علية صهيون كان هـذا                 

انية حسب شريعة موسى، ولكن من العلية       السر يقام بشكل رمزي وبدم وذبائح حيو      
  .حىت اية الدهور يقدم الدم واجلسد حقاً وليس بشكل رمزي

                                                           
 ".كسر"هذه إشارة واضحة إىل كسر القربانة عند قوله ) ١(



 ١٥١

ليس عنكم أنتم فقط، بل عن كثريين، فهو        " الذي يكسر عنكم وعن كثريين    "  
يعطى ملغفرة اخلطايا وللحياة األبدية، ولكنه يعطى للمؤمنني فقط لسببني ألنـه يغفـر         

ألنه يعطـي احليـاة األبديـة وامللكـوت         : وثانياً. إال ملن يؤمن  اخلطايا، وهذا ال يتم     
يوحنا " (األبد إىل   كل من يأكل جسدي حييا    "السماوي، كما قال هو يف موضع آخر        

٥٨-٥: ٦.(  
ما هو هذا العهـد؟     "  دمي الذي للعهد اجلديد    -وبعد العشاء مزج الكأس     "  

عمل من األعمال، وعندما    وكيف نشأ؟ وكيف يؤثر وال يؤثر؟ العهد هو وصية إلمتام           
دون أي تغـيري يف     ) ١٧: ٩عربانيني  (ميوت صاحب الوصية يتم تنفيذ الوصية فوراً،        

وطاملا هو حي فهو وحده القادر      . وإذا مل ميت املوصي، ال ميكن تنفيذ الوصية       . الوصية
  :وهذا يعلن أمرين. على أن يغري، أما بعد موته فال تغيري

  .س العهد أن املوت هو الذي أس:أوالً
 أن املرياث الذي أوصى به، أو سيوصي به ملن يريد أن يعطـيهم قـد                :ثانياً

  .تأسس بدم املسيح
بدون سفك دم ال توجـد      "فالعهد اجلديد قائم على دمه ألن الرسول يقول           
  .وكان سفك دم الذبائح هو أساس العهد القدمي) ٢٢: ٩عربانيني " (مغفرة

   دمه وما هو العهد الذي أقامه؟لكن ما الذي أوصى به املسيح بسفك  
  . لقد جعلنا أبناء لآلب باملعمودية:أوالً
  . غفر لنا كل ما علينا من ديون جبسده ودمه:وثانياً
  . أعطانا مرياث امللكوت:وثالثاً
  . الفرح الذي ال ميكن أن نتحدث عنه والذي حيفظنا يف هذه الدنيا:ورابعاً



 ١٥٢

  "هذا اصنعوه لذكري "-٢٣
ألن كل مرة تأكلون من هذا اخلبز وتشربون من هـذه           "كما فعلته أنا    أي افعلوا هذا    

أنه يغفر خطاياكم، كلما     إىل   أي أنه باإلضافة  " الكأس ختربون مبويت وتعترفون بقياميت    
  :أقمتم هذا السر، أنتم تعملون أمرين

  . تذكرون مويت:أوالً
  . تعترفون بقياميت:ثانياً

ه من مصر حىت العلية كـان الـسر         من الصواب أن نعرف أن    " ءإىل أن آجي  "  
يحتفَل به رمزياً، أي بدم وحلم احلمل، أما من العلية حىت اية العامل فبـدم وجـسد                 

  .املسيح ربنا
أي حسب وصيتك حنـن نبـشر       ..." رب نبشر  مبوتك يا "وجييب الشعب     

ة ألا صارت عربون القيام   " وبقيامتك نعترف "مبوتك، ألنه مبوتك أنت أمت املوت،       
أي أن نشرب من الثمار الروحيـة       " ننتظر جميئك "وأيضاً  . وباكورة مثار احلياة اجلديدة   

واخلمر الذي سوف نشربه معه يف امللكـوت هـو          . للخمر الروحي يف ملكوت أبيك    
  .التعليم الروحي اجلديد اخلاص باألمور العتيدة أن حتدث

 يـستعد   أي أنه يطلب من الـشعب أن      " دوء وخوف قفوا  "يقول الشماس     
لرتول الروح القدس وأن يقفوا يف هدوء، ألن عطايا الروح القدس تعطى يف صـمت               

 يطلبوا أن ال يسمعوا     اإلسرائيلينيوخبوف حىت ال حيدث تشويش ويصبح الشعب مثل         
  ).١٩: ٢٠خروج (الرب بل موسى 



 ١٥٣

  : استدعاء الروح القدس-٢٤
لى اخلبز واخلمـر    من الالزم أن نسأل عن حلول الروح القدس، ملاذا يرتل ع            

 ملاذا حيل عليهمـا الـروح       )١(اللذين نضعهما على املذبح، وهو حيل عليهما أقنومياً         
  :القدس؟ لألسباب التالية

الروح القـدس حيـل     "كما حل يف أحشاء العذراء مرمي وحسبما قال املالك            
ـ          ) ٣٥: ١لوقا  " (عليك ل وكَونَ اجلسد من العذراء، أي جسد اهللا الكلمة، وهكذا حي

على املذبح على اخلبز واخلمر لكي جيعلهما جسد ودم اهللا الكلمة الذي ولـد مـن                
وأيضاً كما يف التجسد أراد اآلب أن يولد االبن من العذراء ويتجـسد وأن              . العذراء

حيل عليها الروح القدس، هكذا يف املذبح يريد اهللا اآلب أن يأيت أقنوم االبن وأن يتحد                
اخلبـز  (وهكذا يأيت االبن لكي يتحد مـا        . جسده ودمه باخلبز واخلمر لكي يصبحا     

وجيعلهما جسده ودمه، وهكذا يأيت الروح القدس ويتحد ما لكي جيعلهما           ) واخلمر
ولذلك ينحين الكاهن خبوف ويصرخ من قلبه       . جسده ودمه كما فعل يف العذراء مرمي      

لذي منه كل   يف صمت هللا اآلب، ويسأل ذاك الذي هو أصل كل شيء قبل األزمان وا             
، أن يرسل على القرابني وعلى الشعب، وألنه توجـد          )١٧: ١يعقوب  (عطية صاحلة   

" روحـك القـدوس   "أرواح كثرية مقدسة ليست هي الروح القدس، يقول الكاهن          
" املساوي لك يف اجلوهر   "، ويقول   "الرب احمليي الذي يعطي احلياة للمالئكة     "ويضيف  

  .ل الذي هو واحد مع اآلب واالبن يف اجلوهرأي الذي ليس مثل األرواح املخلوقة ب
 أن الروح   باإلميانملاذا؟ ألم أبصروا    " رب ارحم  يا"ويصرخ الشعب ويقول      

 يا"، ولذلك يصرخون لآلب خبوف قائلني ثالث مرات         )٢( األسرارالقدس نزل وكمل    
  .للداللة على سرعة الطلبة وأمهية استجابتها" رب ارحم

                                                           
وميكن مراجعة نفس الكلمة . أي أقنوم" قنوما"وهو اسم الفاعل من " قنومث "qenomaith يف النص السرياين ١

 .يف صالة استدعاء الروح القدس يف القداس الكريلسي
 .راجع كلمة أكمل يف بداية الدراسة) ٢(



 ١٥٤

   قرع الصدر-٢٥
هنة غري املتعلمني يقرعون صدورهم أو جباههم، وهـذه ليـست           وبعض الك 

عطايا الروح القدس تعطى يف صمت      : املناسبة اليت تقتضي مثل هذا التصرف ألن أوالً       
ألن اهللا الكلمة أتى وحل يف مرمي يف هدوء وجتسد منها بدون            : وثانياً. وبدون ضوضاء 

 هو بأقنومه ويتحـد بـاخلمر       جلبة أو ضوضاء، وهكذا يليق يف هذه املناسبة أن يأيت         
). ١٥: ٨روحية  (ألننا حنن مل نأخذ روح العبودية للخوف        : وثالثاً. واخلبز على املذبح  

" أبا أيها اآلب  "ولذلك علينا أن ال نقوم جبلبة ألننا أخذنا روح البنوة الذي نصرخ به              
لـروح  وألن ا ). ٦: ٤غالطية  " (أبا أيها اآلب  "وألننا أبناء نصرخ    ). ١٥: ٨رومية  (

 كانوا  اإلسرائيلينيالقدس مل يرتل كما نزل على جبل سيناء يف بروق ورعود، إال ألن              
  .يف حالة العبودية

   تذكار الراقدين-٢٦
وبعد ذلك يذكر الكاهن والشماس، الراقدين لكي يـسترحيوا يف أحـضان            

كما كان وهكذا   "ويطلب غفران اخلطايا، وجييب الشعب      . ابراهيم واسحق ويعقوب  
، وهذا يعين املاضي واحلاضر، ولكن دهر الدهور هو املستقبل "جيل إىل من جيليكون 

والعامل احلاضر واآليت أيضاً، وكما أن امسك أيها اآلب وابنـك الوحيـد وروحـك               
القدوس ميجد ويسبح يف املاضي، ويف احلاضر ويف املستقبل أيضاً، وليس فقط يف أبعاد              

  .عامل اآليت أيضاًالزمان الثالثة، بل يف هذا العامل وال

   القسمة-٢٧
اثـنني لكـي     إىل   ميسك بالقربانة ويقسم  : ماذا يفعل الكاهن يف هذه اللحظة     

ويأخذ جزءاً مـن اجلـسد      . يؤكد أن اهللا الكلمة مات باجلسد وذبح واحنىن بالصليب        
ويغمسه يف الدم مث يرشم اجلسد، لكي يعلن أن الذي ذبح قد غمس كله يف دمه، ذاك                 



 ١٥٥

 العلية مث قدمه على الصليب، عندما طعن يف جنبه باحلربة وخرج منـه              الذي أعطاه يف  
ويعلن . دم وماء، وعندما يأخذ الدم لكي يرشم به اجلسد يؤكد وحدة النفس واجلسد            

 للكلمة املتجسد قد انفصلت عن جسده وأن نفسه عادت واحتدت           اإلنسانيةأن النفس   
 وأيضاً لكي يعلن أن اخلبز هو       )١(جبسده، لكن الهوته مل ينفصل عن جسده أو نفسه          

اجلسد وأن اخلمر هو الدم ألن الدم هو النفس، كما هو مكتوب أن نفس كل جسد                
، يؤكد وحدة عمانوئيل الذي ال ينقسم من بعد احتاد          )١٤-١١: ١٧الويني  (يف دمه   

اثنني وأيـضاً لكـي      إىل   االثنني، وأن قسمة اجلسد كاملة هي عدم انفصال عمانوئيل        
: ١كولوسـي   (عد أن صلب على الصليب جعل الكل واحداً بدم صـليبه            يؤكد أنه ب  

وأما اجلزء الذي يف الوسط فعندما يأخذه وهو        . ، ووحدة السمائيني مع األرضيني    )٢٠
  .على شكل دائرة فهذا يعين أن اخلالص عن العامل كله

الدم ويرشم به الدم؟ ألن النفس هي يف الدم وألن           إىل   ملاذا يأخذ بعض اجلسد     
لنفس عادت واحتدت باجلسد عندما قام من األموات وليس ألن اجلسد هـو الـذي               ا

  .)٢(ذهب واحتد بالنفس 
وملاذا يأخذ مجرة ويطرحها يف الكأس؟ لكي يؤكد أن الدم واجلسد واحـد               

ولكي يعلن أن الدم نابع من اجلسد وليس اجلسد من الدم حسب طبيعـة الكائنـات                
دم يف الكأس واجلسد يف الصينية، إال أنه جسد ودم          ولكي يعلن أنه مع وجود ال     . احلية

  .اهللا الكلمة الواحد

                                                           
 .مةهذا ما نراه يف النص املعروف باسم القسمة السريانية وهنا اإلشارة إىل الرشومات اليت تأيت بعد القس) ١(
هذا ظاهر يف الطقس القبطي عندما يرفع الكاهن الصينية ويقرا من الكأس يف النهاية، مث وهو حيمل اجلسد ) ٢(

 .على يده ويضعه قرب الكأس



 ١٥٦

   رشم اجلسد بالدم-٢٨
وما هو سبب رشم اجلسد بالدم بالصليب عدة مرات؟ ألن كل شيء يتقدس             
ويكمل يف الكنيسة بالصليب، سواء كان املريون أم ميـاه املعموديـة أم دم وجـسد              

  .والكنائس واملنازلالكلمة، أم وضع اليد، تقديس املذابح 
فالصليب هو الذي يقدس امليالد الثاين يف املعمودية ويكمل الذبيحـة غـري               

والصليب يقدس كل شيء يف الكنيـسة وال        . الدموية وكل خدمة الكهنوت املقدسة    
  .يتقدس هو فهو حضور املسيح

ورشم الصليب ثالث مرات هو تكرمي للثالوث ألن الصلبان الثالثة داللة على              
  .احداً من األقانيم هو الذي جتسد أي الكلمة ابن اهللاأن و

والرشـومات  . والثالثة صلبان تدل على دفن الرب وقيامته يف اليوم الثالـث            
أخذ خبزاً وشكر وبارك وقدس لكي يؤكد أن اآلب يريد          "الثالثة اليت تتم عندما يقول      

روح القدس ألن   واالبن يقبل والروح القدس يقدس وهو نفسه ما حيدث يف استدعاء ال           
  .اآلب يريد واالبن يقبل والروح القدس يقدس

 .هي صالة الثقة اليت تعلن أننا أبناء اهللا بالنعمة: أبانا الذي يف السموات  
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  الشرح الثالث
  

  شرح القداس اإلهلي
  آلباء الكنيسة القبطية األرثوذكسية

  )١(املنسوب لسمعان بن كليل 
  

  الفصل األول
  

  اليوم اجلديدالعشية وهي بداية 
  

 املقدس بأن ربنا يسوع املسيح له اد كان خيتم أيـام أعمالـه              اإلجنيلخيربنا    
لقد أسس الرب اخلالص مبجيئـه يف آخـر         . مبعجزات كثرية يف العشية أو يف املساء      

ويأفـل  ) العهد القـدمي  (األزمنة ألنه كان مزمعاً أن يظهر عندما تغرب مشس العتيقة           
                                                           

وقد أُضيفت هلا " حكمة اآلباء املصريني"هذه الدراسة تقوم على شرح القداس اإلهلي كما ورد يف كتاب ) ١(
. ر خمتلفة وضعت يف احلواشي حىت يبقى النص املطول متآلفاً وبال فجواتمالحظات ودراسات أخرى من مصاد

 عليه اإلقبالوقد ساعد " شرح معاين رشم الصليب"وكتاب حكمة اآلباء املصريني قد نشر قسم منه يف كتاب 
قداس ويأيت شرح القداس اإلهلي هنا ابتداء من صالة عشية حىت صالة باكر مث ال. وتوزيعه على نشر هذا اجلزء

ومع ان الشارح ال يذكر إال القليل إال انه يضع اخلطوط الالهوتية األساسية ويتخذ الطقس األساس . اإلهلي نفسه
العناوين والتقسيم . الذي يبين عليه شرحه مما جيعل هذا الشرح من أهم ما ميكن أن نقرأه وندرسه يف العصر احلايل

لوات وطقوس الكنيسة هو قادر أن جيعلها قوة فعالة يف حياتنا  الذي أعطانا صإهلنا. إىل فصول من وضع الناشر
 . حىت النفس األخرياألرثوذكسي اإلميانلكي تقوى ا نفوسنا وأجسادنا ويثبتنا على 
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ك جاء لكي جيدد حياتنا ويظهر يف عتمة املساء لكـي حيـول             الناموس املوسوي ولذل  
وقد أشـرق النـور     ". أنه يكون نور يف وقت املساء     "نور كقول النيب     إىل   ذلك املساء 

ولذلك السبب عينه مع غـروب      ) ١٦: ٤مىت  " (للجالسني يف الظلمة وظالل املوت    "
لمة الطبيعية تذكرنا   فإذا جاءت الظ  . مشس النهار يبدأ يوم اخلالص بربنا يسوع املسيح       

نور احلياة اجلديدة ربنا يسوع املسيح له اد الذي أشرق لنا ليس بنـور مـن هـذه                 
الطبيعة بل بالنور احلقيقي الذي من عند اآلب وقد أشرق لنا عندما جتسد من العذراء               

 اليوم وحلول العتمة جيتمع الشعب لتذكار اخلالص        وبانقضاء. والدة اإلله القديسة مرمي   
ظيم وهو عبورهم حبر هذا العامل ودخوهلم أرض الراحة احلقيقية أي أرض كنعـان              الع

 يستقرون فيها ويعيدون سبت السبوت أي يوم قيامة ربنا    باإلميانوهي أرض األمم اليت     
مبارك من يرتل مزامري اخلروج من أرض مصر ألنه يعرب مع ربنا يسوع             . من األموات 

مـن  . مياه التقديس الذي كان البحر األمحر مثاله      املسيح ليس فقط حبر العامل بل حبر        
أجل ذلك جتتمع الكنيسة وترتل هذه التراتيل الشجية املقدسة بفـرح وباهتمـام ألن              
الشعب يتأمل فيها مرياثه الروحاين الذي أخذه بعبور البحـر األمحـر أي املعموديـة               

 مـن   وإمنا) يناءس(فنحن مل نسري يف أرض التيه       . املقدسة ودخوله أرض املوعد مباشرة    
بعد عبور البحر األمحر دخلنا مباشرة يف ملكوت ربنا يسوع املسيح كملـوك نـالوا               

 أنبياء العهد القدمي وملوكه وهي تلك اليت تقول عنها          إليهااملسحة امللوكية اليت اشتاق     
 أن أنبياء وأبراراً كثريين قد اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ومل يروه وأن              " اإلجنيلأوشية  

وأعلم أن الرؤية والسمع هي البشارة املفرحة ألننـا رأينـا           " يسمعوا ما أنتم تسمعوه   
املسحة عندما مسح ربنا يف األردن ومسعنا صوت اآلب يشهد عن وحيده وهـو مـا                

وأعلم أننا جنتمع يف البيعة يف املـساء ألن         . نأخذه حنن يف سر التبين أي احلميم اجلديد       
فاملساء بدأ به كل يوم     ) ٥: ١تكوين  (مساء وكان صباح    كان  ) ينالتكو(سفر اخلليقة   

من أيام اخلليقة ألن الرب كان مزمعاً أن يفتقدنا وأن خيلق من جديد اجلنس العاصـي                
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 إمناوالذين جيمعون يف البيعة     ) ٣٠: ١٠٤ (والساقط وجيدد وجه األرض كقول املزمور     
اء متت املعجزة اخلالصـية     يبدأون بذكرى عبورهم البحر األمحر ألنه يف مثل هذا املس         

األرض اليت أقسم إلبراهيم     إىل   اليت ا أغرق الرب فرعون وكل مركباته وأجاز شعبه        
 وهـي   اإلميان األرض اليت تفيض بالربكة أي بركة        يأاألبد   إىل   أا ستكون له ولنسله   

  .الكنيسة اجلامعة الرسولية
لعظيم وهو ترتيل   ومىت اجتمع الشعب فان الترتيل يصري استحسان للخالص ا          

اهلوسات الذي يبشر مبجيء يوم الرب أي يوم قيامته أو سبت السبوت يـوم األحـد                
  .ملخلصنا الصاحل

 إىل  الوراء إىل   ومىت رتل الشعب ذلك فإن اجلماعة يقوى قلبها وال تعود تنظر            
ألن أول  . أرض الراحة واحلرية اليت وعد ـا اآلب الـسماوي          إىل   أرض العبودية بل  

وهو أيضاً ذات املزمور الذي     ". يا مجيع األمم باركوا الرب     "١١٦ هو مزمور    الترتيل
يرتله الشماس يف بداية القداس اإلهلي عند تقدمي الصعيدة، ألنه دعوة اآلب الـسماوي        
لألمم ألن يكونوا شعبه الذي نال رمحة الرب العظمى ببشارة اإلجنيل ويسبح باهلوس             

حساناته يطلب عن ختوم البيعة فاألواشي تتكرر       إلرابع ومىت شكر الرب الصاحل على       ا
يف كل صالة ألن من جيلس يف البيعة الرسولية يعرف أن ختوم البيعة هـي الـسالمة                 

  ).باقي األواشي( من توسالت أخرى إليهاواآلباء واالجتماعات وما يضاف 
 ننظر"أما عند نصف الليل فإن صراخ الشعب يرتفع بأن العريس آت بقوهلم               

فقـد  " قيامة املسيح ونسجد للقدوس يسوع املسيح ربنا الذي وحده بال خطيـة           إىل  
 إىل  جهة اليمني أي من كوم جداء      إىل   عاينوه قائماً فيهم بعبورهم من جهة الشمال      

 وإعادة اإلنسانوهو رتب هلم ذلك العبور بتجديد الطبيعة        . كوم قطيع محالن الرب   
  .خلقتها من جديد على صورة جمده وائه
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وهكذا خيرجون ملالقاة العريس بالتسبيح وببشارة قيامته ودخول أرض املوعد            
وجيتمعون مع اآلباء البطاركة واألبـرار الـشهداء والنـساك وكـل            . وأرض الراحة 

الصديقني ويطلبون بصوت عظيم أن يصلوا هؤالء عنا ألن الوليمة السماوية سـوف             
  .تقام وسوف جنلس يف حضرة امللك العظيم

  :يات ومديح والدة اإللهالتذاك
وقد رتب اآلباء أن يقام متجيد لوالدة اإلله ألا مثال اخلالص وأيقونة حكمة               

وأعلم أن من ال يشترك يف هذا       . اهللا املُحاطة بتواضع تدبري التجسد واء االبن الوحيد       
  ينمو فيه تعليم نسطور املخالف الذي جرده اآلباء من رتبته وأنزلوه مـن مقامـه               إمنا

وكل من ال يعاين سر تدبري التجسد ال ميكـن أن ينـال             . وجعلوه أقل من املوعوظني   
فالرب وحده هو الـذي     .  احلسن ولو ظل طول عمره يرتل كل املزامري        اإلمياندرجة  
 ورفع الستار الذي كان حيجب النور ويبقى على املثاالت أي معجزات            اإلميانأكمل  

العليقة ونادى موسى وكان ذلك مثاالً لرتوله       وعالمات العتيقة لقد ظهر يف خفاء نار        
واحتاده باجلسد يف أحشاء القديسة مرمي وهو سبب استعمال هذه التسبحة يف الكنيسة             

 صنع أمراً فهو يكمل بأمر آخر أعظم        إذاوأمور الرب ال تنتهي ألنه      . اجلامعة الرسولية 
ـ     . منه واالثنني يكمالن بظهوره احمليي     ل ذلـك بالتجـسد     فقد ظهر يف العليقة وأكم

واألسرار تكمل بدخولنا قدس    . وأكمل التجسد باحتاده بنا يف األسرار الفائقة السماوية       
األقداس أي أورشليم السماوية ودخولنا أورشليم جيعلنـا نتكـئ يف حـضن اآلب              

عظيمة هي أعمـال    .  والصديقني األبرار واسحق ويعقوب وكل     إبراهيمالسماوي مع   
ه يبدأ باخللقة ويكمل اخللقة بالتجديد ويكمل التجديـد         الرب وال إحصاء لفهمه ألن    

من أجل ذلك األمر تقف العذراء والدة اإلله كشاهد حقيقي على           . باملرياث السماوي 
وكلما قيل شيء عـن     . سر جتسده ومن يتأملها ال يسقطوا يف فخاخ اهلراطقة املميت         
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ها البتولية لكي حيل فينـا       يبشرنا بالتجسد وأنه حقاً حل يف أحشائ       إمناوالدة اإلله فهو    
فقد كنا قبل املعمودية حنيـا يف الوثنيـة         . حنن الذين باملعمودية نلنا البتولية الروحانية     

أما بعد جحد الشيطان    . اإلنسانوجناستها واخلضوع لألرواح النجسة اليت استعبدت       
 واالغتسال الروحاين فإن نفوسنا تلمع بذات اء وطهارة آدم قبل خضوعه لـألرواح            

هذا البهاء سطع من والدة اإلله ملا جاء عليهـا الـروح            . النجسة وعهده مع الشيطان   
والسبب يف  . القدس وصارت يف حالة أعظم من تلك اليت كان فيها آدم قبل السقوط            

 كانت مستنرية ببهاء ابن اهللا وبسكىن الروح القدس ولكنها مل تكن            اإلنسانيةأن النفس   
ألن . املتجسد فيها على النحو الذي مت يف والدة اإللـه قد تشرفت حبلول االبن الكلمة    

. ابن اهللا سكن فيها بالهوته وناسوته منذ ان بشرها املالك وأطاعت كلمـة البـشارة              
فصارت فائقة ألن الكلمة ذاته حل فيها بعد أن طهرها الروح القدس وقدسها وجعلها              

يالدها الفائق ألا أم لكل     من أجل هذا مندح م    . السماء الثانية كما نقول يف التذاكيات     
وأعلم ان مديح العذراء    . األمهات ومثال البتولية النقية لكل الذين يسريون يف خطواا        

 ألن الساكن   اإلهلية وعظم الرمحة    اإلميانيكون مثل مرآة للنفس ترى فيه النفس مجال         
ذا ترياق  ه.  البتولية األحشاءجنسنا وأشفق عليه فجاء وحل يف        إىل   يف األعايل قد نظر   

ضد اليأس ودواء عزاء ومرهم اهلي كل من يناله ال خيزى وال يعود يتكل على أعماله                
  . اليت أحيت جنسنااإلهليةمهما كانت بل على الرمحة 

 لتناول األسرار كاستعدادوقد رتب اآلباء الالبسون الروح ان تقال التذاكيات        
 اإلهليةالرمحة   إىل    ايد امنا يتطلعون    النارية ألن الذين يزمعون االقتراب من السر       اإلهلية

فلنرتل بكل قوة ومندح فخر اخلليقة اجلديدة مرمي       . اليت ثبتت بتأنس الكلمة وحيد اآلب     
والدة اإلله ألن هذا نافع جداً ألرواحنا اذ جيعلها تفيق من الغفالت وتنهض من الكسل          

اء لكي نكون على مثـال  عظم اء العطية اإلهلية وحنن نطلب شفاعة العذر   إىل   وترتفع
ألن ليس شـيء     "اإلهليةطهارا وعلى مثال نقائها وألن بشارا كانت قائمة بالكلمة          
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 فلنصلي التذاكيات بفرح ألا بـشارة معتمـدة         ،)٣٧: ١لوقا  " (غري ممكن لدى اهللا   
  .خلالص اجلنس البشري

  :عبور البحر األمحر مع املسيح
ا بعبور البحر األمحر وهي اهلوس األول مع        أما علة اختيار اهلوسات اليت ختربن       

لبشه واهلوس الثاين مع لبشه والذي خيتم بتمجيد اخلليقة للثالوث وابصالية الفتية الثالثة             
القديسني فهو مثل صعود النفس من أرض مصر ودخوهلـا أرض الراحـة الكنيـسة               

غاالت احليـاة   اهللا رب من قوات فرعون الشيطان وانش       إىل   فالنفس املشتاقة . اجلامعة
حصن النفس املنيع أي املعمودية املقدسة ولذلك ترتل تسبحة العبور           إىل   األرضية فتعود 

مع املسيح الذي أغرق كل القوات اليت حتاصر النفس وتريد أن تأسرها ومتسك ا يف               
وبعد أن ترتل النفس اهلوس األول مع لبشه تتأمل كيف حاصر الـرب           . أرض العبودية 

 متجده على أعماله العظيمة ألنه قتل امللوك والعظماء أي أجناد الـشر             العدو وأغرقه مث  
  ).١٢: ٦أفسس (الروحية اليت تقاوم األمور السماوية 

مث تتأمل ذلك كله وتقدم التمجيد الالئق ألن الرب أعطاها أن ترى اخلليقـة                
أما ان صراعنا قد يعود من جديد حسب نقـاء الـنفس            . وهي تسبح وختدم الثالوث   

ستعدادها فهو ما جيعل النفس تسبح مع الفتية الثالثة القديسني ألن أتون النار هـو               وا
 يرتلون مع سـدراك     إمناأما الذين يسريون مع ابن اهللا فهؤالء        . مصري القوات املعاندة  
املن والسلوى يف  إىل وبعد أن نفرغ من هذا فان عيون النفس ترتفع. وميساك وابدناغو

 احلقيقي وترى اجلالسني يف وليمة امللك العظـيم         إبراهيماث  أرض الراحة واهلدوء مري   
ربنا يسوع املسيح أي املدعويني من كل جنس وقبيلة ولـسان أي جممـع العـذراء                
واملالئكة والرسل والشهداء واألبرار من كل مكان ولسان وهم الذين رآهم يوحنا يف             

  .ون بامسهاجلليان حاملني أغصان النخيل ويهتفون للحمل خملص الذين يدع
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وهكذا تعرب نفوسنا مياه البحر األمحر مع املسيح أي مهوم هذا العامل تاركـة                
خلفها أفكار ونيات وإرادة أرض العبودية لكي تنال املن قوت النفس احلقيقي الـذي              

  .يشبع ويعطي عدم املوت

  :اإلبصاليات
طعـام   إىل   وبعد أن نشبع من التسبيح ويتطهر فكرنا بعبور حبر العامل نتقـدم             

 اإلبـصاليات ترتيب حكيم رتبه اآلباء أن تسبق       . قوي مشبع للنفس وهو اإلبصاليات    
 فهو الذي به اعتمدنا وتتلوه      األمساءالتذاكيات ألن اسم ربنا يسوع املسيح يفوق كل         

 إنـساننا ومىت الزمته النفس مع كل نفس يدخل وخيـرج يـالزم            . نفوسنا لكي حتيا  
لنفس تعرف اسم من حتب وتدعوه بامسه قبـل ان          فا. اإلهليالداخلي حالوة حضوره    

ومىت ذاقت النفس من هـذه      .  فال تعود تعرف امساً آخر سواه      اإلهلية أحضانهترمتي يف   
 تستعد لتكون على مثال والدة اإلله أي حتبل حبالً مساوياً بقبول            أااحلالوة فإا تعلم    

ومىت حل . وحركات نية القلب الداخلية أي الذاكرة واملخيلة األحشاءاالبن الكلمة يف    
 اإلهلـي ابن اهللا على هذا النحو قالت النفس التذاكية وهي متنعمة جبمال هذا احلبـل               

 عقلياً وهو علة بقاء الفكر يف جوهره األصـلي أي           وإمناالفائق الذي ال حيدث حسياً      
  .عدم املوت والفساد

السر ايـد      إىل أما النفس اليت تشبع من اسم ربنا يسوع املسيح فهي تشتاق            
 وتـشبع   إليهوال تفارقه ألن االسم احلسن يلهب أشواقها وجيعلها تطلبه دائماً وتعطش            

 كل حسب اليوم املعني هلا لكي نفوز ذه العطية الفائقة وننال            اإلبصالياتفلنرتل  . منه
 .رمحة ربنا يسوع املسيح
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  الفصل الثاين
  

  باكر وهو سحر قيامة ربنا يسوع املسيح
  

.  ترضى بكل شيء   وإامكتوب يف الكتب اإلهلية ان احملبة هي كمال الناموس            
وقد رضى اآلباء الرسل والشهداء الظافرين بالعري واجلوع واملرض وأتعاب اجلـسد            

. واملوت بوسائل كثرية وأحبوا هذا ألن حمبتهم كانت عظيمة لربنا يـسوع املـسيح             
. لبيعة ملعاينة قيامة ربنا يسوع املـسيح      هؤالء كانوا يقومون باكر كل يوم ويذهبون ل       

وأعلم أننا نبارك الرب اإلله الثالوث القدوس لتجسد وموت وقيامـة ابنـه الوحيـد               
  : على هذا النحواألسبوعوحلول الروح املعزي علينا يف 

أيام االثنني والثالثاء خلقة آدم وحواء وسقوط اجلنس البـشري واألربعـاء              
ي يصلبوه وهو ما يستدعي صومنا لكي ال نـشترك يف           تشاور اليهود على املخلص لك    

 باإلميـان ويف يوم اخلميس نعتـرف      . أي أعمال غريبة تبعدنا عن ربنا يسوع املسيح       
 ومبجيء اخلالص أما يف يوم اجلمعة فإننا نعترف فيه مبوت ربنا باجلـسد              األرثوذكسي

به احمليي وعالمـة   ما عدا اخلماسني املقدسة ونرتل لصلي   األربعاءعنا ولذلك نصوم مثل     
يوم قيامة املخلص أي يـوم       إىل   وهكذا جنيء . اخلالص العظيمة اليت تتحد ا نفوسنا     

  .األحد بل راحة السبت والترتيل اللذيذ وتأمل اخلليقة
وبعد أن جنوز مع الرب البحر األمحر ونسمع جميء صوت العريس نعاينه حياً               

احلياة اجلديدة وينهض جنسنا     إىل   دنامن بني األموات يف صالة باكر ألنه وهو حي يقو         
 النور مع بداية يوم قيامة ربنا هو اشراقة احلياة اجلديدة الـيت             إشراقامليت ويكون ان    
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يطلع عليها نور النهار اجلديد وقد تطهرت بالتسابيح وتذوقت اسم اخلالص وشبعت            
كي يبشرنا  املقدس أي جميء ربنا يسوع املسيح ل    اإلجنيلمنه فاستعدت ان تسمع بشارة      

وأعلم ان كل أناجيل باكر هي خاصة بالقيامة ما خال بعض األيام وعلة هذا              . بالقيامة
 )١(غلـس لا كانوا يعاينون الرب حيـاً عنـد         إمناالترتيب ان اآلباء الذين شيدوا البيعة       

ويشاهدونه ويتكلمون معه فصار ترتيب صلوات القداس أن يبدأ بالقيامـة وذكرهـا             
  .احمليي

  :وم البيعةاألواشي خت
تعلم يا إنسان كيف حتيا هللا وحده بالصالة والطلبة ألجل اآلخرين أما الذين               

يهجرون الصالة ألجل غريهم ويتأملون يف حيام وحدها ويطلبون ألجل حيام فقط            
فهؤالء ال يقتنون شجاعة الصالة ألن كثرة تأملهم يف حيام فقط جتعلـهم أسـرى               

لذي ال خيدم غريه ال خيلص إال بأتعاب كثرية وال تنمو            فالقلب ا  ،للوسواس واخلياالت 
ترتيـب حـسن ان     . قوة الدالة عنده ألنه مل يتذوق كيف يتراحم الرب على اخلليقة          

نتطهر من حمبتنا الزائدة ألنفسنا بأن نطلب عن كل من له احتياج وكل من هو غُرس                
  .حي يف البيعة املقدسة

 ،ة ليس ألن البيعة حمدودة كقطعة أرض      وأعلم ان األواشي هي حقاً ختوم البيع        
 ختوم البيعة هي حيث شعب البيعـة        وإمنا ،ولكن ألنه حيث توجد البيعة فال حدود هلا       

  .كائن من اخلدام وكل ملء الكنيسة اجلامعة الرسولية
وكما ان الرقيب يقام على األسوار قدمياً حلفظ املدينة وإنذار سـكاا مـن                
والقس والشماس حلفظ ختوم البيعة والدعاء ليـل ـار           هكذا يقام األسقف     ،األعداء

 فأول كل شيء    ،وهذه هي علة ترتيب األواشي    . بالطلبة لكي حيفظ الرب البيعة بسالم     

                                                           
  .ظلمة آخر الليل إذا اختلطت بضوء الصباح) 1(
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 وبعد ذلك نطلب عن حسن خدمة اخلدام الناظرين كل حني           ،أن نطلب سالمة البيعة   
 يف كـل     وبعد ذلك نطلب عن االجتماعات الكائنـة       ،هدوء واستقرار شعب املسيح   

وألننـا  . كنيسة لكي يفتح الرب اإلله أمام القاطنني يف كل مرتل طريق احلياة األبدية            
 اإلهلية باألواشي سائلني من قوته      إليهنعاين املسيح قائماً من بني األموات فإننا نتوسل         

 أبنائهـا وعندما نتوسل بالطلبة فإننا نقدم احتياجات الكنيسة وسؤاالت     . ان حيي الكل  
 .حرية وحنن يف هدوء وعفاف وطهارةس هذه اللكي جنوز
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  الفصل الثالث
  

  البخور رائحة حياة االبن الوحيد
  

 ومل يكن يقدم يف زمـن اآلبـاء         ،يف العتيقة أمر اهللا موسى أن يقدم له خبوراً          
 خيمة االجتمـاع وال     أساس واسحق ويعقوب ألن هؤالء مل يضعوا        إبراهيمالبطاركة  

له حسب الشريعة، ألن الشريعة مل تكن قد أُعطيت وال ظهر اهللا على             عبدوا الرب اإل  
اجلبل يف سحاب وضباب ونور ونار ومنظر خميف أدخل الرعب على قلـوب بـين               

  .إسرائيل
فإذا كان البخور من القواعد األساسية اليت أرستها الشريعة لعبادة الرب اإلله            

يبة وتقدمة وصعيدة ألن الكاهن     فإننا نقدم البخور للثالوث القدوس كرائحة حسنة ط       
الذي أستوعب أسرار اخلالص موسى العظيم قد وضع أساسات البيعة اجلامعة الرسولية            

وأقام مذبح البخور   . قدس أقداس وقدس   إىل   فأعلن له عن تقسيم اهليكل    ) الكاثوليكية(
وهكذا . يف القدس وليس يف قدس األقداس ألنه مذبح شفاعة ووساطة لدى اهللا اآلب            

 لدى   مقبولةً م البخور عوضاً عن الشعب رائحةً      كل صلوات الشفاعة والتوسل يقد     يف
 ، عن خالصنا ذكيةً وهي رائحة االبن الوحيد الذي أصعد ذاته خبوراً ورائحةً   ،اهللا اآلب 

من أجل ذلك   ). اجللجلة(ه اآلب الصاحل وقت املساء عندما مات على اجللجثة          شتماف
 ويقول معلمنـا    ،ضرعات والصلوات هللا حسب خدمة العتيقة     كان البخور يقدم مع الت    

وهو قول ثابت ألن البخور     ) ١٤١مز  " ( كرائحة خبور  إليكلتدخل صاليت   "داود النيب   
وقد . كان يقدم يف أوقات الضيق وعند احلصار طلباً لرضى الرب واستجالب مرضاته           



 ١٦٨

وباء ألنـه أدرك بـروح      وقف الكاهن النبيل فينحاس بامرة وفيها البخور فتوقف ال        
 حياة عدم الفساد لالبن الوحيد سوف تقدم عنا لكي يرفع اهللا اآلب وبـاء               أنالنبوة  

وهكذا صار مثاالً لرئيس الكهنة الذي أصعد ذاته رائحة خبـور           . اإلنسانيةاملوت عن   
  .ذكية لكي يسترضي اآلب الصاحل

     صـار   - لقـدمي  وهو الترتيب النبوي ا    - م يف القدس  وكما كان البخور يقد
 ،قدس أقداس الرب   إىل    أي األواشي املقدسة اليت تسبق دخولنا      ،يقدم أيضاً يف القدس   

قـدس   إىل    ألا هي اليت ـا نـدخل       ؛أي صعيدة وذبيحة ربنا يسوع املسيح نفسه      
من أجل ذلك يطوف الكاهن بامرة حـول        . ي حضرة اآلب السماوي   أ ،األقداس

ه يطلب قبول الصلوات والطلبات يف وساطة الكـاهن         املذبح أثناء تالوة األواشي ألن    
م ذاته عناالعظيم ربنا يسوع املسيح الذي قد.  

 هو عظة للكاهن والشعب معـاً ألن تقـدمي          ،أما سبب الطواف حول املذبح    
 على ان املذبح هو الذي يتوسط طلبـات وتوسـالت           إعالنالصلوات بالطواف هو    

 إمناوكل من يقترب من املذبح      . ليه ننتهي إبه نبدأ و   وإننا) الكاثوليكية(الكنيسة اجلامعة   
وهكذا هو معىن العظـة     .  معه توسالت وسؤاالت الكنيسة    وإمنا مبفرده   إليهال يقترب   

للكاهن الذي يطلب عن الكنيسة وللشعب الذي يتوحد معه يف الطلبة والكل واقـف              
س يف الكنيسة اجلامعة     الذي أقامه الروح القد    اإلهليعند مثال االحتاد السري أي املذبح       

. أكسيوس. أكسيوس: وهكذا يذكر الشعب ان هذا هو الذي قالوا له        ). الكاثوليكية(
أكسيوس عندما رسم وأُقيم خلدمة املذبح وان هذا هو الذي اختـاروه لكـي يقـدم        

يف كنيستهم اليت هي كنيسة     ) الكاثوليكية(ويتوسل عنهم وخيدم مذبح الكنيسة اجلامعة       
  .ناها بدم ابنه الوحيداهللا اليت اقت

   م البخور أثناء الطواف باملذبح ألن الـذي أعطـى          ولذلك السبب أيضاً يقد
اخلدمة املقدسة الشريفة هو الكاهن احلقيقي ربنا يسوع املسيح وهو الذي حبياته الغالبة             
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للموت والفساد يقف يف وسطنا معلناً برائحة حضوره قيامتنا وغلبة الفساد بـالبخور             
لذي يقدم عنا يف كل صلوات التوسل ويف كل طقوس البيعة مثل املعموديـة              املختار ا 

  .ومسحة املريون واألكاليل واجلنازات وسائر الطقوس األخرى
 ألن البخور شـهادة علـى       اإلهليةوأعلم أننا نرفع البخور أثناء قراءة الكتب        

 يف  نبيـاء لألحقيقة جتسد ابن اهللا وان التجسد هو ختم الوحي املبارك الذي أُعطـي              
 اإلجنيلـي العتيقة كلمة نبوية ووهب عياناً وحقائق ظاهرة ملسها الرسل بأيديهم كقول        

  ).٣ : ١ يوحنا ١(يوحنا 
  ح بفكرك من جاء وتنازل وأخذ صورة العبد لكي يرفع ومىت رأيت البخور سب

ديدة هذه رائحة احلياة اجل   . شرف وكرامة البنوة السماوية    إىل   العبيد من مزبلة العبودية   
  .اليت أدخلتنا يف شركة السماويات ومع السماويني

 وأننـا  ، جنلس يف وليمة السماوينيأنناوأعلم أيضاً أننا يف خدمة العهد اجلديد        
معهم نقدم التسبيح والشكر للثالوث القدوس الذي افتقدنا مبجيء االبن الكلمـة يف             

ء مث جمـيء البـارقليط      السما إىل   اجلسد وميالده من العذراء وموته وقيامته وصعوده      
 سيدنا وربنا له اد مـن العـذراء         دلوملا و . هذه هي رائحة البخور احلقيقي    . املعزي

     وس أنه الكاهن احلقيقي فقدموا له البخور ألن حياته قـد أشـرقت بـالنور         أدرك ا
د علـى خـالف     ل جاء مبيالد بال زرع بشر ومن بتول مل تعرف رجالً فو           إذوالفرح  
 أي ليس من الـزواج      ، لكي يؤسس ميالداً جديداً للبشرية على خالف الطبيعة        الطبيعة

  ).١٣ : ١يو ( يوحنا اإلجنيليوال من زرع الرجل وال من امرأة كقول 
 مساوية آتية يف اجلسد لكـي       إهليةهذا هو البخور املختار الذكي ورائحة حياة        

 نفـسه   انفصلت ربنا فقد    أما عندما مات  .  من الفساد واملوت   اإلنسانيةتطهر الطبيعة   
وهكذا .  عن جسده ولكن الهوته مل ينفصل قط ال من نفسه وال من جسده             اإلنسانية

فاحت رائحة االحتاد السري أي أقنوم االبن الكلمة الذي لبس طبيعتنا ألن جـسده مل               
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أما نفسه فقد أنارت اهلاوية وجعلت العامل املظلـم          ، فساداً بسبب احتاد الالهوت به     ير 
 وأصعدت معها آدم وبنيه من اجلب األسفل أي املواضع املظلمة اليت كانت فيها              يرتعد

 ومل يقدر املوت    ا بعدم الفساد ألنه حل فيه      اهلاويةَ ر الرب وهكذا عطَّ . النفوس مأسورة 
  .ان ميسكه، رائحة غلبة وخراب للهاوية

 ايـة    فقام حياً معلنـاً    ، جبسده واحتدت فقد عادت نفسه     وإهلناا قام ربنا    وملَّ
وهكذا أباد الفـساد    .  فرح القيامة املقدسة   أي ومبشراً بالفرح احلقيقي     اإلنسانيةموت  

وأذل الشيطان وكسر اهلاوية ورفعنا هللا أبيه من اجلب األسفل وأظهر احلياة القـاهرة              
 للميالد والـصليب    : فهو يضع مخسة أياد    ،م الكاهن البخور  لذلك عندما يقد  . املوت

.  فاضت باحلياة الغالبـة     ينابيعٍ مخسةُ. د وحلول الروح القدس املعزي    والقيامة والصعو 
السماء ومل يترك جسده الذي أخذه من العذراء بل محله معـه             إىل   وبعد قيامته صعد  

يف شكل  ) اجلليان(ودخل به أمام عرش اآلب وهناك رآه يوحنا احلبيب يف سفر الرؤيا             
  .محل

 اختار الرب ان يعطـي      وإمناوده  محل بعد صع   إىل   وأعلم ان الرب مل يتحول    
هذه الصورة السرية من أجل الذبيحة اليت أقامها يف البيعة ألن يوحنا رآه مثـل محـل                 

وهكذا شرح لنا ان الصعود مل يكن اية اخلالص بل اية           ) ١٢  ، ٦: ٥رؤيا  (مذبوح  
ة  الـسماوي  األسـرار ما عمله الرب ألجلنا وبداية ما نناله حنن من اشتراك حقيقي يف             

العظيمة أي ميالدنا على مثال ميالده وموتنا معه ودفننا وقيامتنا على مثـال قيامتـه               
بـه   وقر األردن البتولية ومسحه يف     األحشاءواحتادنا بالروح القدس الذي حل وطهر       

السماء وبعد ذلك    إىل    من املوت وأصعده   أقامهمث  ) ١٤: ٩عربانيني  (لآلب قرباناً عنا    
 فقد فاز االبن الوحيد مبا ال ميكن        ، غنيمة عظمى على الكنيسة    سكبه االبن الوحيد مثل   

يضاً الواحد وغري املنقسم من بعد      أان يفوز به بشر ألنه ليس ابن البشر فقط بل ابن اهللا             
وملا فاز بعدم الفساد ألجلنا من قبل االحتاد وبعدم املوت مـن قبـل              . اثنني إىل   االحتاد
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ده من الروح القدس ومن العذراء القديسة مـرمي،         القيامة وببداية مساوية من قبل ميال     
 إليهاسكب الروح القدس الذي اشترك يف كل هذه ووزع الروح هذه علينا وأضاف              

 كـو   ١( كقول بولس الرسول     إرادتهاملواهب الروحية السماوية اليت يوزعها حسب       
١١-٧ : ١٢.(  

 ألرثوذكسيا باإلميانوعندما يقدم الكاهن هذه اخلمسة األيادي فهو يعترف           
  .معلناً ان الرب افتقدنا وأفاض علينا احلياة العدمية املوت الغالبة الفساد

وقد سبق وقلنا ان يوحنا احلبيب رآه يف صورة محل ألنه واقف مثل الذبيحـة         
الطاهرة عدمية الفساد عنا وعن جنسنا يشفع فينا جبلوسه عن ميني اآلب وعلى عـرش               

  .جمده
   فهو يعرفنا مسبقاً ان الطلبـات       ،ر أثناء التوسالت  م الكاهن البخو  وكلما قد 

قدس األقداس بـال     إىل   مقبولة ألن حياة ربنا هي اليت تشفع فينا وجتعل صلواتنا تدخل          
  .مانع وال عائق

جتـسد  " حىت قوله    إليه ال يلمس الكاهن البخور وال ميد يده         اإلجنيلومن بعد     
 البخـور   إليهاان احلياة اليت يشري     وعلة ذلك   . وعند الطلبة من أجل الراقدين    " وتأنس

 أما بعد ذلك فان الذي يقدم لنا ويعلن حياته          ،سرياً تكون معلنة بكلمة اهللا والصلوات     
هو الرب نفسه ويكون ان من شم رائحة عدم املوت يف مواعيد كلمـة اهللا وعـاين                 

البـن   حيـاة ا   وإشراق، هو الذي ينال قوة      )اإلميانقانون  (القيامة باالعتراف الرسويل    
وأنت يا من ترتل مؤكداً ان االبن       . الوحيد عندما يضع ذاته عنا ذبيحة مقبولة هللا اآلب        
 اليت ختـرب باحتـاد الالهـوت        )١(الوحيد ولد من العذراء وقد رأيت ذلك يف امرة          

 رؤية الروح اليت يعلنها الروح القـدس        وإمنا ،بالناسوت تراه هو ذاته ليس رؤية العني      
  .توقف املثال مىت جاء النورللفامهني ولذلك ي

                                                           
 ".…امرة الذهب " هنا إىل اللحن الكنسي اإلشارة) ١(



 ١٧٢

 باألمانـة أما عندما نقول جتسد وتأنس ويضع الكاهن البخور فهو اعتـراف              
وان مل يكن   .  أي احتاد الالهوت بالناسوت ألن هذا هو أساس السر ايد          األرثوذكسية

ان من يأكل جسدي ويـشرب      "ربنا هو اقنوم الكلمة واالبن الوحيد ما كان قد قال           
 فأكل اجلسد وشرب الدم هو احتـاد بـاالبن          ،)٥٤: ٦يوحنا  " (بديةدمي له حياة أ   

هذه هي علة تقدمي مثـال االحتـاد أي         . املتجسد واحتاد بالهوت الكلمة واهب احلياة     
  .امرة لكي يصعد منها البخور الذكي معلناً لنا حياة االبن الغالبة املوت

 فهـو   ،"ي للحياة وضع لنا هذا السر العظيم الذ     "وكذلك أيضاً عندما يقول     
لكي يعلن السر الواحـد     " جتسد وتأنس "يأخذ من ذات البخور الذي قدمه عند قوله         

  .أي حلول االبن الوحيد وكينونته على املذبح وقيامه عنا حنن املذنبني
         م البخور يف األواشي بعد اسـتدعاء       ومىت مت السر وحل الروح القدس ال يقد

  . السر الكاملأمام وإمناال الروح القدس ألننا لسنا أمام املث
 بـشارة   أـا أما علة تقدمي البخور يف الطلبات اليت تقدم عن الراقدين فأعلم              
املياه احليـة    إىل   جمده وانه يأخذهم كراع صاحل     إىل    وان الرب قد ضم هؤالء     لألحياء

 . السماويةأورشليموانه يغذيهم يف 
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  الفصل الرابع
  

  ؟س اجلسدكيف تقدس طقوس البيعة حوا
  

 النفس وصارت تنفصل عـن      وانقسمت األول أنقسم عقله     اإلنسانملا سقط     
وصارت األهواء تقاتل النفس فتظن هـي       . اجلسد باخلطية حىت يكمل انفصاهلا باملوت     

خطأً أن هذه األهواء نابعة من اجلسد ولكنها باحلقيقة نابعة من املخيلة الـيت تنـشط                
 ها وتبحث يف كل اجتاه عن األمور غري النافعـة         بسبب فراغ النفس من حضور اهللا في      

   ا صوراً وجتسم أمامها ما تريده دون أن تدرك أن هذه األمور تزيد مـن             وختلقها لذا
  . الداخليانقسامهاابتعادها عن اهللا وتزيد من 

 أي  اإلهلـي وبسبب السقوط صارت حواس النفس معطلة ألا عدمت النور          
 وقد أمهلت حواسها الداخلية     - ها وصارت النفس  الروح القدس الذي يرشدها وينري    

 األساسيةتظن أن حواس اجلسد وهي السمع والشم واللمس والرؤية هي حواسها             -
 فأمهلت حاسة التمييز اليت كانت فيها أصالً على مقتضى الطبيعـة            ،اليت تعتمد عليها  

ون الـروح    بد أا فصارت بال متييز حقيقي ألا اعتقدت        ،واستنارت بالروح القدس  
ر لذاا ما هو اخلري فوقعت البشرية بسبب سوء التمييز يف شرك            قد ت أنالقدس تستطيع   

ألن العبادة الوثنية أزالت من النفس      . الوثنية وأهانت ذاا بعبادة املخلوقات دون اخلالق      
 فال هي صـارت     ،اإلدراك قدرا الطبيعة على التمييز وجعلت النفس عدمية         اإلنسانية

  .اخلالق وال صارت تدرك الفرق بني اخلالق واملخلوقتعبد 
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رومية كيف كانت البشرية يف      إىل   وقد رتب معلمنا الرسول بولص يف رسالته      
مث ) ١٩ : ١روميـة   (أول عهدها بعد سقوط آدم تعتمد على معرفة اهللا من الطبيعـة             

 أـم وبينما هـم يـدعون   "وفىن التمييز بقوله   ) ٢١ : ١رومية  (عدمت هذه املعرفة    
 جهالء وذلك ألم أبدلوا جمد اهللا الذي ال يضمحل          أم على   بادعائهمحكماء برهنوا   

 عبدوا الطيور والزحافات    أماالضمحالل حىت    إىل    وصورته الذاهبة  اإلنسانمبا يشبه   
عند ذلك تركهم اهللا لكي يفعلوا مـا يـشاءون          ) ٢٧ - ٢٢ : ١رومية  " (والدواب

 أهانوا ذوام واحنطوا وصاروا مثل احليوانات اليت يعبدوا         فكانت النتيجة احلتمية أم   
  ).٢٤ - ٢١ : ١رومية (

 احلقيقية وعلة وضع الطقوس الكنسية على النحو الذي نراه          األسبابتلك هي     
حياة  إىل   ذلك ألن الطقوس ترفع العقل واحلواس من احلياة السفلية األرضية         . يف البيعة 

 إىل   األرضـي  اإلدراكالطقوس تنقل احلواس من     . القدسمساوية عاقلة مستنرية بالروح     
  . البيعة املقدسةأسرار أي ، السماوياتإدراك

لق على صورة اهللا وحسب مثاله كان قادراً على          عندما خ  اإلنسان أنوأعلم  
 وبسبب عدم وجود شجار بني النفس واجلسد كان احتـاد           .رؤية اهللا وخماطبته ومساعه   

ق بني ما هو مرئي بالعينني وما هو مرئي بـالنظر ألن             يفر  مع جسده ال جيعله    اإلنسان
عدم انقسام قوى النفس الداخلية جعل ما تراه النفس بقواها العاقلة واضحاً صـحيحاً              

 وهـذا هـو املعـىن وراء    ،حىت ان العينني كانت تشارك بالتركيز على ما تراه النفس       
ني ألما فعل واحد يف حالـة        عن رفع القلب ورفع العين     اإلهليةالكلمات يف األسفار    

  .احتاد النفس واجلسد وفعلني خمتلفني يف حاالت االنقسام
 تعمـل كلـها يف      واإلرادةوكانت قوى النفس العاقلة مثل املخيلة والذاكرة          

 اإلرادة ومل تكن    اإلنسانوحدة واحدة بال انقسام ألن املوت مل يكن قد قبع يف خميلة             
 بـدون   أاله يف اآلب واالبن والروح القدس وتدرك        تنفر من الصالح واخلري بل تتأم     
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احملبـة   إىل   ه باهللا الذي خلقت على مثاله     الثالوث عاجزة بال حياة فتنجذب بقوة التشبُّ      
زع ـوسوف نصري على هذه احلالة بعد ان نتقدس وين        . واخلري بال فزع وبال اضطراب    

من فزع الفـساد واالحنـالل      ربنا يسوع املسيح قوة املوت الكامنة فينا وحيرر املخيلة          
ويصبغها بقوة القيامة وبصبغة عدم املوت ألنه يكشف لقوى النفس كيـف كـسر              

م متاريسه وأهان القوات الشيطانية اليت متلك يف الظلمة الربانيـة ألنـه             اجلحيم وحطَّ 
  .فضحها وجعلها كال شيء

 إمنااهللا  ذاا فال ترى فيها صورة       إىل   أما قبل التجديد فقد كانت النفس تنظر      
 بسبب السقوط وترى أيضاً     إليهاترى فيها املوت وترى فيها الصورة الفاسدة اليت آلت          

وملـا  .  عاجزة عن الصالح وأسرية يف يد العدو الشرير وحمدودة حبـدود املـوت             إا
اهللا ألن املوت الذي سكن فيها وصار قوة         إىل   أدركت هذا مل تكن قادرة على العودة      

فر من اهللا نفسه وجعل املخيلة ختلق من الفساد واملوت الـذي            دمار وخراب جعلها تن   
  .فيها صور فاسدة ميتة بال قوة حياة ألا نابعة من املوت

 مل تعد قادرة على ان تكون وعاء        اإلنسانوأعلم أنه حىت الكلمة اليت ينطقها       
 اإلنـسان  بل صارت أوعية الفساد واملوت وصار كل ما ينبع مـن             ،الطهارة والفطنة 

هذه هي علة شريعة التطهريات يف العتيقـة ألن         . يت بالضرورة ميتاً أو ملوثاً باملوت     امل
 يعـيش   بأنه لإلنسان صار مثل عالمات حتذير      إليهافرازات اجلسد وملس اجلثث وما      إ

 اليت يتصل ا وهـذه      األشياءحتت سلطان املوت وان النجاسة اليت فيه نابعة منه ومن           
منا كتحذير إ و،له الشرإنشقني واهلراطقة هي شر ومن صنع       م امل النجاسة ليست كما علَّ   

 : ٨رومية  ( وبأن اخلليقة أخضعت للبطل كقول الرسول بولص         اإلنسان طهارة   مبعد
 فقد صـار مـن      ، صارت املستقيمات معوجات واحنرفت اخلليقة عن اهللا       وإذا .)٢٠

وهذه هي علة   . الفساد إىل    وحماصرة اهتمامه لكي ال ينحرف     اإلنسانالضروري حتذير   
 يعبـد   اإلنـسان وكمـا كـان     . زيادات الشريعة وكثرة وصاياها وصعوبة طقوسها     
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احليوانات عدمية النطق صارت هي بذاا ذبائح تقدم هللا احلي خالق الكل ومع انـه ال                
 مـن انـه ال   األنبياء مراراً كثرية بواسطة إسرائيلذبائح باملرة وقد حذر بين       إىل   حيتاج
ولكن صـارت تلـك     . األشياءلثريان أو حلومها ألنه هو خالق كل        دماء ا  إىل   حيتاج

 يف الـديانات    ألوهيتهااملعبودات وسيلة االقتراب من اهللا وصارت تلك اليت يعلن عن           
 بأن اهللا   لإلنسانرشاداً  إالوثنية هي بذاا اليت تقرب قرباناً هللا احلي داللة على ضعفها و           

  .ثنيةخالق الكل وحتذيراً لكي ال يقع يف الو
وهكذا صارت طقوس العتيقة قائمة بفرائض واغتساالت وذبـائح وصـفها             

 أما طقوس البيعة    .)١٠: ٩عب   ()١(وقت التجديد    إىل   الرسول بأا مؤقتة وموضوعة   
 اغتساالت عقلية تغسل العقل من ارتباك      إا ،فهي ليست كذلك  ) الكاثوليكية(اجلامعة  
ومن يغسل فكـره    . خريات الثالوث القدوس    إىل اإلنسان وذبائح روحية تقدم     ،الفكر

 والثاين يغسل مـا هـو       ، يغسل جوهره الدائم   إمناليس كمن يغسل جسده ألن األول       
  .التراب الذي أخذ منه إىل ذاهب

          ض النفس على   وطقوس البيعة ترتع من الفكر التهاون والتراخي والكسل وحتر
تأمـل   إىل   اها ألا تقود النفس   أا تغسل النفس من خطاي    . املثابرة وطلب السماويات  

 املخيلـة   أيوتفتح الطقوس عيين العقل     .  ما نالته يف األسرار    إدراكىل  إ و ،السماويات
وتنريها وجتعلها تتحرك يف اجتاه اخلري واحلياة ال اجتاه املوت والفساد، ألن اهللا وضـع               

 إذاعزى ـا    املخيلة كعينني للروح ترى ما األمور السماوية وتدركها يف سهولة وتت          
  .نالت استنارة الروح القدس

    والنفس اليت رت    حت لقيامة املسيح وانتظرته كعـريس      لت يف نصف الليل وسب
رت بالتسبيح ترى الشمعتني على املذبح فتعرف        هذه النفس اليت تطه    ،واعترفت بقيامته 

ي قاهر املوت    املسيح القائم واحل   أمام أامن نور القيامة الذي امتألت به من التسبيح         

                                                           
 . والتجديد مبعىن واحدواإلصالح" اإلصالحوقت "يف الترمجة البريوتية ) ١(
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 وترى يف الشمعتني املالكني الذين بشرا النسوة بالقيامة فتقبل النفس           ،وغالب اجلحيم 
  .هذه البشارة اليت استعدت هلا منذ نصف الليل

 احلال نرى كيف تغتذي النفس من التسبيح العقلي ومن كلمة اهللا            هوعلى هذ 
   ة من رمحـة الـرب ان       البيعة سائل  إىل   بات نومها الثقيل متوجهة   وكيف تنهض من س

" الكنيسة بيت املالئكـة   "حت مع املالئكة يف     ىت سب مو. تحسب مع طغمات املالئكة   
ن اهللا حاضـر مـع      إوعاينت فرح القديسني استنارت وأدركت أا يف بيـت اهللا و          

  . أو الشكراإلفخارستيانه أتى ليعلن ذاته يف الوليمة السماوية أي وليمة إالقديسني و
ويرتفع عقله تدرجيياً ويتغذى بالكلمة لكي يستنري وحتـرك           من يسهر  مبارك 

 وهكذا تقـوم طقـوس   .التسابيح والصلوات أشواقه الروحية لكي يطلب السماويات   
 آباؤنـا  وهي الكلمة الـيت أخـذها        ، اليت نطق ا فم الرب     اإلهليةالبيعة على الكلمة    

سابيح والقداسـات ويف    القديسني وصاغوها يف الترتيل والصلوات واعترفوا ا يف الت        
  .ويف املغارات وأمام امللوك والوالة ويف اامع املسكونية) اليومية(حيام 

 مثل بذرة حياة، هذه البذرة يغرسها الـروح         اإلهليةوالنفس اليت تقبل الكلمة     
 ومىت أخذت   ،لألنبياءالقدس يف النفس ألن الروح هو الذي كوا وهو الذي أعطاها            

وهذا هو سـبب    .  وسكنت فيها صارت صالة وتسبيحاً للثالوث      إلهليةاالنفس الكلمة   
استعمالنا صلوات اآلباء ااهدين الظافرين واعترافات الشهداء الذين نالوا الثبات من           

 يف صلوام اليت وضعوها لتـدبري       ةالطوباوياملسيح فسكنت فضائلهم ورؤيتهم احلسنة      
صلوات صارت هذه    إىل   ولت كلمة اهللا فيهم   وعندما حت . البيعة وإقامة األسرار املقدسة   

  . وصارت الرؤية احلسنة احلقيقية ألسرار اهللاباإلميانالصلوات هي االعتراف الصحيح 
وتقوم طقوس البيعة على أعمال ظاهرة وهي حركات اليـدين والـسجود              

وهذه مأخوذة من األسرار الكنـسية      . والبخور واحلركة حول املذبح مثل الطواف به      
فاالجتاه حنو الشرق حيـدث     .  العظيمة اإلهلية لكي تثبت النعمة     اإلهلييف القداس   وتعاد  
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أول ما حيدث يف املعمودية بعد جحد الشيطان وهو حتول النفس من العبادة الباطلـة               
هذا التحول هو سر وجودنا يف البيعة ألن        . عبادة ربنا يسوع بالروح القدس     إىل   الزائلة

ية ويسجدون هللا بالروح واحلق هؤالء هم الذي جيتمعـون          الذين يطلبون العبادة احلقيق   
  . مائدة احلياةاإلهليةحول املائدة 

 يف املعمودية وصار طقس     باإلميانورفع اليدين هو مأخوذ أصالً من االعتراف          
وهكذا نطـوف   . اإلهلية من يصلي من بعد خروجه من املاء طالباً املعونة           لالصالة لك 

 نتحول من   إمنا حنن املاثلني أمام مذحبه      إننا اهللا لكي ندرك     حول املذبح قبل قراءة كلمة    
االهتمامات السماوية اليت يصبح املذبح قلبـها        إىل   االهتمامات العاملية وجتوال الفكر   

  .ونطوف بالتهليل وبالبخور ألجل مساعنا املواعيد السماوية اليت تتلى علينا
 عنـدما نـدور بالعظـام       وهذا حيدث أيضاً يف مواسم أعياد الشهداء واآلباء       

املقدسة واأليقونات والصلبان حول املذبح ألنه طواف التهليل بالظفر الـذي حققـه             
ولكن أول كل شيء هو أن يطوف املعتمد بالبيعـة          . هؤالء السعداء األطهار بدمائهم   

بعد عماده لكي يراه كل الشعب الذي حضر معموديته والذي مل حيـضر ويطـوف               
نوت بعد رسامتهم لكي يراهم الشعب أيضاً وبعـد ذلـك           باملرسومني لدرجات الكه  
  .يطوفون م حول املذبح

 واحـد ال    اإلنـسان وهذا هو الذي جيعل األمور حمركة للنفس واجلسد ألن            
ينقسم واحتاد النفس باجلسد احتاد كامل حىت ان أحدمها ال يقوى على عمـل شـيء                

 مواعيد اهللا وحمبته العظمى     ومن أجل هذا األمر يطوف باملذبح متذكرين      . بدون اآلخر 
 سار يف هيكل اهللا أدرك ان اخلالص رحب وان          إذا اإلنسانونائلني جة اخلالص ألن     

سنا يف جرن املعمودية     وقبل ذلك غسلنا وقد    ،هيكله إىل   مواعيد اهللا حقيقية ألنه أتى بنا     
. كـبرية املذبح السمائي وجعلنا نطوف به متذكرين مرامحـه ال         إىل    مث أدخلنا  ،املقدس

وهكذا تشترك احلواس وأعضاء اجلسد يف الطلبة والصالة ألن الذين يطوفون بالبيعة يف             



 ١٧٩

 يتكون فيهم احلس الـداخلي بـأن        األيقوناتاألعياد حاملني البشارة أو الصليب أو       
 تسري يف طريق احلياة غـري املعـوج         وإا تسعى لتمجيد اهللا وخدمة البيعة       إمناأقدامهم  

  .مائي قلب الصعائد والقرابني والذي تقدم عليه حياتنا الناطقةوتطوف باملذبح الس
وأعلم ان ترتيب محل القربان ووضعه على املذبح هو ترتيب حكـيم ألنـه              

 بيديه وعقله   اإلنسانوما يعمله   .  والنية الداخلية بالرغبة يف تناول األسرار      اإلرادة إظهار
 هو  إمنال القربان ويقف أمام املذبح      وهكذا من حيم  .  هو ما يستقر يف حياته الناطقة      إمنا

: ١٢رو  (من يضع حياته ذبيحة حية مرضية عند اهللا أي حياته العقلية كقول بـولص               
 اإلهليةوهو يضعها ألنه يدرك انه بالصالة وبكلمة الرب وباالحتاد السري بالصعيدة            ) ١

ـ              يت سوف يصبح طاهراً ومقدساً للرب أي ذبيحة حية مقبولة باخلدمة الـسماوية ال
  .يرأسها ربنا يسوع املسيح الكاهن العظيم

أي " رمحة السالم وذبيحة التسبيح"وأعلم ان هذا هو قولنا بعد القبلة الرسولية         
 فصارت أهالً ألن تقدم هللا يف تقدمـة         ، من البغضة  واغتسلتحياتنا تنقت من العداوة     

  .ابنه الوحيد ربنا يسوع املسيح وهذا احتاد كامل
واجلسد صار من الضروري أن تقوم النفس بـالطقوس         وبسبب وحدة النفس      

ليس من قبيل اشتراك النفس مع اجلسد أو اشتراك اجلسد مع النفس ألن هذا حيـدث                
ومن يأكل الطعام يتذوق بفمه وبفكره مييـز        . اإلنسانمهما كان العمل الذي يقوم به       

 الطقـوس هـي     ولكن. )١(األطعمة وخيتار منها ما يناسبه وبإرادته يضبط احلنجرانية         
معاينة األسـرار لكـي      إىل   انشغال احلواس الداخلية واخلارجية وترتيب صعود الفكر      

وهكذا . يكون صعوده سهالً وبال تعب ولكي تكف مشاغبة احلواس وال تعطل العقل           
يكون أن من حيمل البشارة ويطوف ا حول املذبح يدرك ان البشارة املفرحة تعلـن               

 ان  إال يشرح حمتويات البشارة ومع ان العقل يتعلم هـذا           أسرار البيعة كما ان املذبح    

                                                           
 .احلنجرانية هو ترمجة مباشرة من القبطية وتعين شهوة الطعام ولذة التذوق) ١(



 ١٨٠

 يقتنون اخلشية واخلضوع هللا ألن      إمنا ويقبلونه   اإلجنيلالذين يسجدون عند مساع كلمة      
 الرديئة ويكون ان العينني تـرى       األفعال يفهم كيف يكف عن      إمنا اإلجنيلالذي يقبل   

  .اإلهليةطاعة الوصية  إىل فعالبشارة والفم يقبلها والعقل خيشع والقلب خيضع ويرت
طوىب ملن يقف منتبهاً يف البيعة وحيترس بفكره ألنه ينال خريات كثرية ال ميكن      

  .النطق ا
وهكذا تتقدس حواس اجلسد ألن العينني ترى والفكر يفهم والفـم يأكـل               
اجلسد يسجد أو يـنحين     . االحتاد السري  إىل    والقلب يرتفع بالرؤية الروحانية    األسرار

القدمني تسري يف البيعة أو تطوف باملذبح والثقـة مبواعيـد           .  تقتين اخلضوع  إلرادةوا
     يف احلس الداخلي رجاء تـذوق املواعيـد         اخلالص تزداد ألن حركة القدمني تغرس 

  .السماوية
  س الطقوس العقل الداخلي ألنه ينـشغل بالترتيـب ويرتفـع بالتأمـل             وتقد

 يفكر فيما سوف يفعله     وإمنا االهتمامات الباطلة    واالنشغال بالترتيب ال جيعله يفكر يف     
 .وهذا حيصر االنتباه يف الصالة وتأمل الثالوث القدوس

 
    

  



 ١٨١

  الفصل اخلامس
  

  درجات االرتفاع العقلي حنو الرؤية السماوية
  

 هو طريق الكاملني ملعاينة الثالوث القدوس وهو طريـق يبـدأ            اإلهليالقداس    
االحتاد السري بابن اهللا وباآلب      إىل    وبالتسبيح ويتدرج صاعداً    وبالصالة اإلهليةبالكلمة  

  .وبالروح القدس
الدرجة األوىل هي االنتباه واليقظة ويصعدها الذين يواظبون علـى التـسبيح              

هـذه  . ومساع كلمة اهللا باشتياق وتأمل أسرار اخلليقة األوىل أي خضوعها للخـالق           
 إىل   قداس املوعوظني وفيها تتهيأ النفس     الدرجة تبدأ بالعشية ونصف الليل وباكر حىت      

 وتتنقى من حس االبتعاد عن اهللا، ألا تسبح         اإلمهالاستقبال الرؤية فتغسل من أدران      
 األشـياء  اليت تضبط كل     اإلهليةمع اخلليقة غري العاقلة وتدرك سلطان اهللا اخلالق وقوته          

  .وت اهللاوهذه قوة حياة ألن اخلضوع والطاعة لضابط الكل هو عتبة ملك
اجللوس هـو   . الوقوف هو القيام من املوت، وهو انتباه العقل واهتمام الروح           

. السجود هو طاعة كاملة للرب    . مشاركة العروش السماوية يف اجللوس عن ميني اآلب       
أي " لنقف بانتبـاه  . "أي حسب صالح الرب الذي أقامنا من األموات       " لنقف حسناً "

ولنطلـب روح   . ي الفائق الذي يؤهلنا للخـالص     ليكن لنا يقظة لنعرف السر السمائ     
الذي أقام يسوع من األموات لكي يعطي لنا قيامة العقل لكي ندرك ونفهـم أسـرار      

  .امللكوت



 ١٨٢

  :القيام بكلمة اهللا
عند مساع كلمة اهللا يف رسائل الرسول بولس والرسائل اجلامعة لنقترب بفرح              

 ألننا من أجل هـذا األمـر        )٣ : ١عب  ( بكلمة قدرته    األشياءمن الذي حيمل كل     
راجـع  (لكي ننال ذات االستنارة اليت ناهلا هؤالء        ) اهليتنيات(نطلب شفاعة القديسني    

  ).رب املعرفة ورازق احلكمة صالة يا

  :اإلجنيلقبل قراءة ) اإلهليسحابة اد (الشاكيناه 
ى  يضع الكاهن خبوراً كثرياً لكي نـر       اإلجنيل وبعد أوشية    اإلجنيلوقبل قراءة     

.  هو بشارة اخلالص   اإلجنيل.  لكي يبشرنا باخلالص   اإلهليالرب اآليت على سحابة اد      
  . لكي يبشرنا بكلمة احلياة وبشارة اخلالصإليناهكذا جييء الرب 

)  الذي حيمله الشماس   اإلجنيل (اإلجنيلوأعلم ان الطواف حول املذبح ببشارة         
قدس هو قلب البشارة باحلياة األبديـة       هو بشارة اخلليقة كلها باخلالص، ألن املذبح امل       

سر البـولس   (وهو مركز كل شيء وجيب الطواف حوله عند قراءة األسفار املقدسة            
 اليت تبشر باحليـاة     اإلهلية هي الكلمة    األسفارألن هذه   ) والكاثوليكون واالبركسيس 

ح ودمه  األبدية اليت توهب لنا يف السر السمائي، املن العقلي أي جسد ربنا يسوع املسي             
 .الكرمي

 
    

  



 ١٨٣

  الفصل السادس
  

  اإلجنيلاألواشي بعد 
  

، وكانـت   اإلهلييف األزمنة السابقة كان املوعوظون يقفون يف خدمة القداس            
، ولذلك وجب   لإلميانهذه الصلوات تقال بعد العظة من أجل منفعة هؤالء الداخلني           

لكنيسة الـرب جـسده   أن يبقى هؤالء لسماع الطلبات لكي يدركوا معىن االنضمام  
 .املقدس ولكي يشتركوا يف الطلبة مع املؤمنني

 
    

  



 ١٨٤

  الفصل السابع
  

  صالة الصلح
  

وال جيوز التناول بدون مصاحلة ألن الذي يشترك يف األسرار املقدسة ويف قلبه               
  .وجد وحنق هو مثل يهوذا اخلائن الذي بقبلة باع سيده

نـه مـستعد    إ و ،خطية خيانة األمانة  ويغسل الكاهن يديه معلناً أنه تطهر من          
  .روحياً وجسدياً للصالة وتقدمي الذبيحة العقلية

وحسب ترتيب البيعة يرفع االبروسفارين ألن سلطان املوت قد أُبيد مبـوت              
 وميسك الكاهن اللفافة املثلثة مؤكداً أن مشورة الثالوث هي اليت ختمت سـر              ،الرب

 معلناً املصاحلة بدم املسيح احلمل احلـي        ويرفع الشماس الصليب  . موت الرب وقيامته  
  .الذي ال ميوت

 نـستر   أنويضع الكاهن لفافتني على يده معلناً أننا حنيا يف الزمان الذي حيب               
وبعد صالة الصلح يضع اللفافة اليت معـه        . فيه أجسادنا العارية من نعمة اهللا مثل آدم       

 اليمىن ويرشم ا الشعب مبثـال  على يده اليسرى ويأخذ اللفافة اليت على القربانة بيده     
مؤكداً جتسد الرب وتقدمي ذاتـه قربانـاً للحيـاة          " الرب مع مجيعكم  "الصليب قائالً   

ويرشم اخلدام وبعد ذلك يرشم ذاته مؤكداً احتاد الواقفني عند املذبح بالصليب            . األبدية
 .احمليي الذي به نشكر اآلب وبه نرفع قلوبنا بدم الوسيط الوحيد ربنا يسوع

 
    

  



 ١٨٥

  : اجللوس قفواأيها
 بل روحياً أي لكي     ، ليس جسدياً  ،ويصيح الشماس منذراً الشعب بأن يقف       

  .ينتبه ألنه مزمع أن يشترك مع القوات السمائية يف التسبيح
  ا علة رشم الشعب باللفافة اليت على الكأس فهي ظاهرة ألن الرب يـسوع              أم

قوة االشتراك مع القوات السمائية يف تـسبيح        قدسنا بدمه الكرمي ومبوته احمليي أعطانا       
 .الغلبة واخلالص

 
    

  



 ١٨٦

  الفصل الثامن
  

  أساس اخلالص
  

وبعد التسبيح مع القوات السمائية يقف الكل يف انتباه ألننا ندخل الفـردوس      
فقد عربنا مع شعب    . الذي طُردنا منه بتجسد الرب وموته احمليي وبقوة الروح القدس         

 يف العشية ولذلك نقف عند أرض كنعان أي أساس اخلالص بتجسد            اهللا حبر التقديس  
وهنا يقرب الشماس البخور عند قول الكاهن جتسد وتأنس معلناً          . الرب وموته احمليي  

     ألنه فيما هو راسـم ان      "وعند قوله   . شرت يف العامل كله   أن رائحة احلياة للمسيح قد ن
البخور مؤكداً أن احلمل كلمة اهللا      يضع يديه على    " يسلم نفسه للموت عن حياة العامل     

هو الذي أصعد ذاته رائحة خبور لآلب وقت املساء على اجللجثة وفتح باب الفردوس              
 .وأنعم لنا بشجرة احلياة أي جسده املقدس

 
    

  



 ١٨٧

  الفصل التاسع
  

  التقديس
  

فوق لكي يراها الـشعب ويـضع يـده علـى            إىل   ويرفع الكاهن القربانة    
أخذ خبزاً على يديه مؤكداً أن الرب هو الذي فعل ذلك وان يديه             االسباديقون ويقول   

 وهذا هو سبب رشم القربانـة بعالمـة         ، هي اليت حتمل اخلبز وهي اليت ترشم       اإلهلية
مؤكـداً ان الـشكر يقدمـه       " وشكر" وعندما يرشم بعالمة الصليب يقول       ،الصليب

 الشكر وهـو خـتم      الكاهن العظيم ربنا يسوع املسيح وان الصليب املكرم هو ختم         
  .الربكة والتقديس

سـر نـزول     إىل   أسفل مشرياً  إىل   وبعد ذلك يقسم الكاهن القربانة من أعلى        
 ويقسم الثلث القبلي والثلثان البحري مؤكداً أن االبن هو          ،الرب من السماء وجتسده   

 ولكن اقنوم االبن هو     ، واملسرة باإلرادةالذي جتسد وان اآلب والروح القدس اشتركا        
 على حافة الكأس كله مث      بإصبعهومير  .  بشكل فائق  اإلنسانيةه الذي احتد بالطبيعة     وحد

يرشم ثالث رشومات قبل تقديس القربانة ولكن هنا حيرك الكأس نفسه مثال الصليب             
 .شرقاً وغرباً وحبري وقبلي لكي ندرك أن اخلالص مشل اخلليقة كلها

 
    

  



 ١٨٨

  الفصل العاشر
  

  استدعاء الروح القدس
  

أرض املوعد أي حياة ربنا يسوع املسيح الذي هو أرض           إىل   وبعد أن ندخل    
روح اآلب  ) الكـاهن (كنعان احلقيقية أي مرياث القديسني السمائي، يطلب اخلـدمي          

السماوي لكي جيعل اخلبز واخلمر الذين ختما بعالمة الصليب احمليي جسد ودم ربنـا              
 اإلهلينه هو الذي رتب رتبة التدبري       يسوع املسيح، وذلك حتقيقاً للمواعيد العظمى أل      

أي احلبل البتويل وهو الذي كون الناسوت يف أحشاء القديسة مرمي وهو الذي مسحه              
وهو الذي من جهته قدم ذاته على الصليب فداًء         ". املسيح الرب  "إياه معلناً   األردنيف  

هذه الكـأس   و" "وهذا اخلبز جيعله جسداً مقدساً    "وعند قوله   ). ١٣ : ٩عب  (جلنسنا  
يرشم ثالث رشومات مؤكداً ان تدبري اخلـالص هـو          " أيضاً دماً كرمياً للعهد اجلديد    

 .تدبري الثالوث املقدس الواحد باجلوهر
 

    
  



 ١٨٩

  الفصل احلادي عشر
  

  مرياث املسيح
  

هذه اليت اقتنيتـها بالـدم      "اجلسد املقدس والدم الكرمي قائالً       إىل   ويشري بيديه   
وعلى هذا النحو يظهـر     . معلناً ان الكنيسة هي مرياث املسيح     " الكرمي الذي ملسيحك  

أعضاء جسد الرب يف طلبات سالمية وهي الطلبة من أجل اآلباء وكل اخلدام وكـل               
 بل معلنـاً    ،ليس ألن الرب ينسى   " رب أذكر يا "ويقول الكاهن يف كل طلبة      . الشعب

لسالم واخلالص للكل   للقوات السمائية ان هذا هو جسد الرب أي الكنيسة، ويطلب ا          
وهنـا بـالروح    .  رأس الكنيسة جسده   هلناإألن هذا هو ذكرى الرب يسوع املسيح        

 إىل   م أعضاء جسد الرب   القدس يقد    ج الكنيسة وجعلها جسده    الرب نفسه الذي تزو
ويصبح الكاهن مثل رئيس املتكـأ يقـدم        .  كقول بولس الرسول   اإلهلييف سر الزجية    

سه، ويطلب بركة مواعيد اهللا الصاحلة لكل شيء علـى          أعضاء جسد الرب للرب نف    
جممع اآلباء القديسني وهم أعضاء جسد الرب الـذين ظهـروا            إىل   األرض حىت يأيت  

 فهو  ، بدأ بذكر اآلباء الذين معنا     وإذا. ظهوراً حقيقياً وسلكوا بالقداسة ونالوا املواعيد     
 أن املرياث الواحـد هـو       ينتهي بذكر اآلباء الذين رقدوا واستراحوا يف الرب مؤكداً        

ويرفـع  .." وأيضاً فلنشكر اهللا    "قوله   إىل   املرياث الكامل واألبدي الذي ينتظر اجلميع،     
ويرشم اجلسد بالدم . اجلسد املقدس جسد الرب الذي حيمل كل هذه األعضاء املقدسة     

 .إهليةمؤكداً أن اجلسد هو بالدم والدم هو باجلسد، ذبيحة واحدة مسائية غري مائتة 
    

  



 ١٩٠

  الفصل الثاين عشر
  

  رتبة القسمة املقدسة
  

" من أجل كل حال وعلى كل حال ويف كل حـال          "حنن نقدم هذه الصعيدة       
ألننا من أجل حياتنا وشفاء أجسادنا وأرواحنا، ويف كل أحوال احلياة ال سيما تلـك               
اليت أسسها الرب أي أعياد اخلالص السيدية وغريها من رتـب الكنيـسة الـشهداء               

 ويف كل حال لكي جيمع الرب أعضاء جـسده املقـدس            .لنساك وكل حميب املسيح   وا
  .وجيعل الكل واحداً

     ر القائمني يف الكنيـسة املقدسـة برتبـة         وأعلم ان رتبة القسمة املقدسة تبش
ا امليالد البتويل    جسده تلك اليت كو    أعضاء إبرازاخلالص، ألن تقسيم جسد الرب هو       

ولذلك يصري  . اإلهليةاملقدس والقيامة ايدة، ونالت املسحة       والصليب   األردنومسحة  
  .تالوة الكالم املناسب أي كالم البشارة املقدسة حسب املناسبة اخلالصية

 اإلهليةم اجلسد املقدس فهو يفرز أعضاء الرب اليت نالت املواعيد           وعندما يقس 
ل الـصليب وبالبـذل    املقدس بامليالد من فوق مثل ميالده وحبم   اإلجنيلحسب بشارة   

م  وهـو يقـس    ، فهذه هي أدوات احلياة اليت ينطق ا الكاهن        ،واملوت مثلما مات هو   
 إىل  اجلسد املقدس وجيعل القسمة على رمز الصليب احمليي وينقل هذا الرمز من الثلث            

 نطق بكـالم    إذا ولكي   ،الثلثني دون فصل لكي يصري اجلسد كله معلناً سرياً بالصليب         
 القسمة وقس  م اجلسد يومىت أخذه   ،ن صليب الرب سرياً قبل ان يأخذ االسباديقون       عل 

يضعه يف الكأس مقلوباً مثل احلمل الذي يذبح بعد ان يوضع على ظهره ويكـون يف                



 ١٩١

 للشعب ليس عن احتقار ألنه ال يوجد جزء يف جسد           ى وال يعط  ،الكأس مرياثاً للخدام  
 أجزاء بل نتكلم عـن جـوهرة ألن         الرب أعظم واقل، بل ال جيوز لنا أن نتكلم عن         

 .جوهرة واحدة مهما كانت هي ذات القيمة مثل الكل
 

    
  



 ١٩٢

  الفصل الثالث عشر
  

  التسليم الذي ال يقال جهراً
  

بعد تناول األسرار املقدسة نشرب قليالً من املاء ألننا حنن ولدنا من املاء احلي                
والبسطاء من النـاس    . يالد الثاين أي مياه الروح القدس يف سر احلميم املقدس وسر امل         

يظنون ان هذا هو احتراس لكي ال تبقى القرابني يف فم املتنـاول، ولكـن احلكمـاء                 
مياه احلياة أي الروح القدس الـذي بعـد أن           إىل   يدركون ان شرب املياه هي عودتنا     

قدس  أي اقنوم الروح ال    ،تطهرنا بالدم الكرمي نصري فيه، يف ر احلياة الكامل التقديس         
  . املقدسةاألسرارالواهب احلياة واحمليي لكل من ينال 

 ندخل الكنيسة ونسجد عند املذبح املقـدس أي يف ذات املوضـع             أنناوكما    
 قبل كـل    إليهالذي أخذنا عنده القربان املقدس والدم الكرمي بعد معموديتنا فإننا نعود            

         هب لنـا يف يـسوع      صالة لكي نقدم الشكر والتسبيح على الفداء واخلالص الذي و
 وهو ذات املوضع الذي     ،وهو ذات املوضع الذي نشرب عنده املياه احلية       . املسيح ربنا 

ذبائح اآلباء عند تقدمي احلمل والذي يوزع        إىل   نأخذ منه خبز الربكة الذي كان يرمز      
وهكذا نأكل من هذا اخلبـز      . على الشعب ألنه صائم فال يتعب من أجل عدم األكل         

ل املقدس لكي يستقر يف ضمائرنا ان ذبائح العتيقة مل تدخل هيكل ربنا             بعيداً عن اهليك  
  . الذي دخل هو احلمل احلقيقي ابن اهللا احليوإمنايسوع املسيح 

فهذا معروف لنا ألن الرب يسوع      " احلمل"وأما قولنا بأن تقدمة الكنيسة هي         
كن تقدميه وموته    وهو األعظم واألكمل ومل ي     ، وهو محل اهللا   ،هو فصح احلياة احلقيقية   



 ١٩٣

 أي حـسب روح ربنـا       ، بل حسب قوة احلياة يف الروح احمليي       ،حسب رموز العتيقة  
  .يسوع املسيح

جيمع الرب أعضاء جسده يف وليمة احلياة األبدية أي سر األسرار الذي يـتم                
 وهو ما جيعل الكاهن مير بالبخور يف كل البيعـة   ،بشركة وصحبة الرب يسوع املسيح    

 والقديس يوحنا املعمدان واآلبـاء      اإلله مث لوالدة    ،دمة السمائية للرب  مقدماً هذه التق  
الكاهن الـشريك أو صـافحة       إىل    سلم البخور  وإذا. الرسل وسائر طغمات الكنيسة   

يلمس يديه أوالً بظهر يده مث ببطن يده معلناً انه قدم البخور للرتب الـسابق ذكرهـا        
سد احلي أي رتب البيعة ويف كل مرة        للملك املسيح وللملكة احلقيقية وكل أعضاء اجل      

يلمس يد شريكة يف اخلدمة يذكره بأنه قدم البخور هلذه الرتب املقدسة وهذا التسليم              
ـ            دمي البخـور أثنـاء وجـود       ال يذاع وال يقال ألننا يف األزمنة السابقة كنا نقوم بتق

ع وال يقال جهـراً   الذين مل ينالوا الصبغة وكان هذا التعليم مثل غريه ال يذا         املوعوظني
  . كُتب هنا من أجل الفائدةوإمنا

وبعد التناول يرش الكاهن املياه معلناً امتالء الكنيسة من مياه احلياة أي الروح               
  .القدس

  ألب العامل الفاضل مسعان بن كليل لاإلهليمت شرح القداس 
  والناسخ والقارئ والعامل مبا فيهرب ارحم القائل  يا

  جرجس بالريدانيةة القديس ماراحلقري يف كهنة بيع
  قس غربيال بن هبة اهللا الشطانويفال

  وبارك على والديه
 واحفظ لنا االسكيم املقدس

    
  



 ١٩٤

  خامتة
  

  رش املاء يف اية القداس
  

  برش املياه؟ وملاذا يقف الكاهن املدرب على الطقس        اإلهليملاذا ينتهي القداس      
الشرق بعد أن يسكب قطرات من املاء علـى           إىل ميني املذبح، ويرش املاء ووجهه    إىل  

  أعلى؟ إىل املذبح؟ وملاذا يرفع املاء
إن اإلجابة ليست موجودة يف التفاسري الشعبية الـشفوية وإمنـا يف مـصادر                

العقيدة والطقس وهي الكتاب املقدس وتفاسري اآلباء وشروحات القداس اليت عرِفـت         
  .سيف الكنيسة الشرقية ابتداء من القرن اخلام

  :١١-١: ٤٧حزقيال 
وإذا مبيـاه   : "ما يفعله الكاهن هو تطبيق دقيق لنص نبوة حزقيال الذي يقول            

خترج من حتت عتبة البيت، حنو املشرق، ألن وجه البيت حنو املشرق، واملياه نازلة من               
وهكذا يتـصرف الكـاهن     ). ١: ٤٧" (حتت جانب البيت األمين، عن جنوب املذبح      

 هي نبوة عن هيكل     ٤٧ومن املعروف أن رؤيا حزقيال      . ويالقبطي حسب النص النب   
وهـو  ) ٣٧: ٢يوحنـا   (الكنيسة املسيحية، وهو املسيح الذي أعطانا هيكل جسده،         

  .بدوره اهليكل يف الكنيسة، العالمة املنظورة حللول اهللا يف وسط شعبه
ونبوة حزقيال تقرأ يف تقديس مياه اللقان يف عيد الغطاس، ومنـها أخـذت                

 -) ٣: ٤٧(الـركبتني    إىل   نيسة الغطسات الثالث يف املعمودية، الغطـسة األوىل       الك
  ).٥: ٤٧(، والثالثة غطسة كاملة )٤: ٤٧(احلقوين  إىل والثانية



 ١٩٥

وقد وصف النيب رؤياه بشكل دقيق، وحتدث بوضوح عن ر ميـاه احليـاة                
ن اهليكـل تعطـي     واملياه احلية النابعة م   ) ٨-٦: ٤٧(الذي مينح احلياة لكل الكائنات      

ولكن بشكل خاص يكثـر الـسمك ويكـون         ). ٨: ٤٧(الشفاء، لكل مياه الكون     
  .دراسة إىل النبوة حتتاج). ٩: ٤٧(السمك كثرياً جداً 

  :أوالً النهر
وال زالت هـذه    ". األردن"حسب تقليد اإلسكندرية فان املعمودية، تسمى         

، الـسكندري يس اكلمنضس   ، أي قبل القد   ١٩٠ما قبل عام     إىل   التسمية، اليت تعود  
موجودة يف كتاب التعميد القبطي، حنن نغطس يف األردن على مثال املسيح، وننـال              
التبين، وهذا جزء جوهري من املعمودية يف الكنيسة اجلامعـة وبـشكل خـاص يف               

  .اإلسكندرية
والكنيسة قائمة علـى    .  حيدث يف الكنيسة   األردن املنظر الذي حدث يف      إذن  

-١١: ١٢ كورنثوس   ١(املسيح   إىل   وانضمامنا إىل اإلميان    سر دخولنا املعمودية، فهي   
١٣.(  

 إىل  واملـاء بـشكل خـاص رمـز       " املاء والـروح  "واملعمودية قائمة على      
 -وهذا ما جيعل الرسول يوحنا يضع املاء        . الروح القدس نفسه   إىل   املسيح،وأحياناً رمز 

: ٥ يوحنا   ١(لواحد هو املسيح     الروح وهؤالء الثالثة هم واحد يف الواحد، وا        -الدم  
وهو الذي سـكب    ). ٣٤: ١٩يوحنا  (فهو الذي مات ومن جنبه خرج دم وماء         ) ٧

ولكن الروح الذي سكبه، هو الـروح       ). ٣٣: ٢أعمال  (الروح القدس على الكنيسة     
 يوحنا  - ١٧: ٤لوقا  (الذي أخذه هو أوالً عندما مسح يف األردن وصار املسيح الرب            

علنا نفرق بني املاء والروح، ألن املاء هو املسيح وأحياناً هو الروح            هذا ال جي  ). ٢٣: ١
  .إمنا يتم بالروح القدس.  املتجسدلالبنوهذا يف حد ذاته شهادة على أن العمل الواحد 



 ١٩٦

ووحدة عمل االبن والروح القدس، جتعلنا منيز بني عمل االبن وعمل الـروح               
 عمالً واحداً، حسب القاعدة الالهوتية  القدس، ولكن على أن ندرك أن األقانيم، تعمل       

كل شيء يعمله اآلب باالبن يف الروح القدس، هذا يف حد ذاتـه             : اليت أرساها اآلباء  
جيعلنا نفهم ملاذا ميكن أن يستخدم رمز املاء لالبن املتجسد، وللروح القدس يف نفـس               

  .الكتاب املقدس الواحد، ألن عمل األقانيم واحد
، الذي يشرحه العالمـة     اإلسكندريةسه، حسب تقليد    املسيح هو األردن نف     
 إىل  يف العربانية، الذي يـرتل    " األردن"أن معىن كلمة    "،  أورجيينوس، يقول   أورجيينوس

أسفل، لكي تفرح مياهه مدينة اهللا العلي، كمـا يقـول            إىل   وما الذي يرتل  . "أسفل
 يوجد أي ر داخل     ، بالطبع ليس املقصود أورشليم املنظورة، اليت ال       )٤: ٤٦(املزمور  

 املقصود هو الكنيسة اليت بال عيب، كنيسة اهللا، اليت بنيـت            وإمناحدودها اجلغرافية،   
واألردن أي الـذي    . على أساس الرسل واألنبياء ويسوع املسيح نفسه حجر الزاويـة         

كلمة اهللا االبن، الذي جتسد وسكن بيننا، وأعطانا ناسوته مرياثـاً            إىل   يرتل هو إشارة  
ن يسوع هو الرأس وحجر الزاوية، الذي حل فيه كل ملء الالهوت، واغتسل             لنا، أل 

يف األردن، وقبل يف ذاته احلمامة الربيئة اليت بال غش، أي الروح القدس، وربطها فيه،               
والروح القدس احلمامة الروحية، ال حتط على أي ر بل على           .. لكي ال تطري بعيداً عنا    
  ).٣٧٤-٣٧٢، ص اإلجنليزيةحنا، الطبعة تفسري يو(” ر واحد هو املسيح

يف هذا  . العقيدة هي أساس كل الطقوس، وال ميكن فهم الطقوس بدون عقيدة            
  -: وحده ميكننا أن نفهم معىن العبارات التالية يف ذكصولوجية باكر للعذراءاإلطار

  .اليمامة النقية اليت نادت يف أرضنا، وأينعت لنا مثرة الروح+ 
  .لذي حل على ابنك يف مياه األردن، كمثال نوحالروح املعزي ا+ 



 ١٩٧

ربنـا   يـا : هذا فلنتأمله يف قلوبنا أوالً، مث بعد ذلك نعلنه بلساننا، صارخني قائلني           + 
 اإلبـصلمودية . (يسوع املسيح، اصنع لك فينا هيكالً، لروحك القدوس متجيداً لـك          

  ).٣٣٤ - ٣٢٣السنوية ص 
لى العذراء لكي يولد لنا مثرة هذا       ما حتدده العقيدة هو حلول الروح القدس ع       

احللول، أي املسيح، مث حلول الروح القدس على املسيح يف األردن، حيـث جـاءت               
احلمامة وحلت على الفلك، وهنا ما فعله نوح هو رمز ملا حتقق يف العهد اجلديـد يف                 

ـ        إىل   وبعد ذلك تنقلنا الكلمات   . املسيح ه الواقع السري الذي متارسه الكنيسة وحتيا في
وقد نسأل وما عالقة كل هذا بنبوة حزقيال        " اصنع لك فينا هيكالً لروحك القدوس     "
  ؟)١١-١: ٤٧(

واجلواب واضح، حنن صرنا هـيكالً هللا يف املـسيح وبـشكل حقيقـي يف                 
 اليت جعلتنا، أعضاء حلمه وعظامه، وجعلتنا كما يقول كل اآلباء شركاء            اإلفخارستيا

 ولـذلك   باإلفخارستيالقد صرنا هيكالً هللا     . سيحيف املرياث السماوي أي ناسوت امل     
من آمن يب كما قال      "اإلجنيلينبع فينا ر املاء احلي اخلارج من املسيح حسب كلمات           

: ٧يوحنا  " (أار ماء حي قال هذا عن الروح القدس       ) جوفه(الكتاب جتري من بطنه     
٣٨ - ٣٧.(  

 املسيح كمـا قـال      ليهاإ أشار الواضحة يف العهد القدمي، اليت       اإلشارةوهي    
كما استقر يف كتابات اآلباء     ) ١١ - ١: ٤٧ إصحاح(الكتاب اا كلمة النيب حزقيال      

، ر ماء احلياة الذي ينبع من       )١: ٢٢ - ١٧: ٧(مجيعاً، وكما رأى يوحنا يف رؤياه       
األبد لكي مينح الكنيـسة      إىل   عرش اهللا، ومن اهليكل حيث جيلس يسوع احلي وامللك        

  .ةحياة جديد
لقد أخذنا اجلسد احلي والدم الكرمي، وصرنا هيكالً هللا، وفينا ينبع املاء احلـي                

وهذا هو معىن رش املاء بعد توزيـع        ). ١٤: ٤يوحنا  (الذي من يشربه ال يعطش أبداً       



 ١٩٨

الذبيحة، لقد صرنا حقاً نعيش احلياة اجلديدة النابعة من جنب املسيح، املـاء والـدم               
  .والروح

  :ثريثانياً السمك الك
لقد دعا الرب الرسل االثىن عشر، وهم صيادوا مسك ليكونوا بعـد ذلـك                

: وكلمة مسكة يف اللغة اليونانية مكونة مـن احلـروف         ) ١٩: ٤مىت  (صيادين للناس   
"ΙΞΘΙΣ")       وبالقبطيـة  ).٣٨٥ ص   - بـاور    -راجع قاموس العهد اجلديد اليوناين
"I<YUC"       ا اختصار لـصيغة      وقد فسر املسيحيون األوائل هذه احلروف علىأ 

  : املسيحيباإلمياناالعتراف 

  "يسوع املسيح ابن اهللا خملص"
Ιησουζ  Χριστοζ  Θεου  Υιοζ  Σωτηρ 

  
I/couc <rictoc Yeou Uioc Cwt/p 

  
 ولتعـارف   باإلميـان عالمة سـرية لالعتـراف      ) السمكة(وهكذا صارت     
شـباك التقليـد    وصار السمك هو شعب الكنيسة الذي مجعه الرسل يف          . املسيحيني

: ٨ اآلباء اليونانيني    - اإلسكندرياكليمنضس  (الرسويل وحفظوه من ضالل اهلراطقة      
 ترتليـان  - ٤٤٠: ١٣ جملـد  - على أرميا ١: ١٦ العالمة اورجيانوس عظة   - ٨٦١

: ٤١ جملـد   - ٢٣: ١٨ أوغسطينوس مدينة اهللا     - ١٣٠٦: ١ جملد   ١مقالة املعمودية   
٥٨٠.(  

ثري، أي شعب اهللا، أي الكنيسة، يف ر مـاء احليـاة           وهكذا حييا السمك الك     
 يف التوزيع حيـث     ١٥٠وهكذا جيعلنا نرى كيف ينتهي مزمور       . بقوة الروح القدس  



 ١٩٩

ايسوس خبرستوس ابشري امفنويت سـوتيم      "خيتم الشعب التسبيح باللغة القبطية قائالً       
 تكـون كلمـة     أي يا يسوع املسيح ابن اهللا وهي احلروف اليت        " ايرون اووه ناي نان   

  . ولكن باللغة القبطيةI<YUCمسكة 
هكذا كل من يتناول عليه أن يبقى يف ر ماء احلياة، ألن اخلروج من الكنيسة                 

ويؤكد هذا النقش القدمي الذي تركه مسيحي القرن الثالـث يف           . معناه املوت الروحي  
  . والذي يعكس املعىن الذي حنن بصددهAutunالقرية القدمية 

 السمكة يف أول سـطر وهـو أول         اسموناين كما نراه، يظهر فيه      والنص الي   
  .كلمة

 
 

 للسمكة املقدسـة،    اإلهلياجلنس  "وترمجة هذا النص تؤكد ما سبق وشرحناه          
امليـاه  . القلب املقدس املولود، والذي يقبل وهو الساكن مع املائتني حياة عدم املوت           

فياضة اليت تغين باحلكمة، أقبـل       تغذي نفسك يا عزيزي، وهي مياه احلكمة ال        اإلهلية
  ".الطعام احللو املقدس من املخلص، كل وأشرب، وأجعل السمكة يف يديك

والنص يطلب االعتراف باملسيح ابن اهللا املخلص، لكي ينال امليالد اجلديد من              
  .املياه، وحياة عدم املوت رغم البقاء يف اجلسد فهذا ما تعطيه املعمودية

 أي الروح القدس وهي مياه احلكمة، هي اليت تقود النفس اإلهليةولكن املياه   
، أي جسد ودم املسيح يسوع ابن اهللا، الذي اإلفخارستيااملسيح لكي تنال  إىل املؤمنة

 .كان يوضع يف أيدي املتناولني يف العصور األوىل
  

  


