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 مقدمة
 

علينا باملرة أن نقرأ تعاليم اهلراطقة أريوس ونسطور  اً مل يكن غريب
فقد تدرج يف السقوط ألنه ترك . وسابيليوس يف مقاالت وعظات األنبا شنودة

يسة احمليي، فسقط يف احندار متدرج حنو فصل اهللا عن الروح القدس رب الكن
دعوة للعودة إىل مذهب  انهالشركة يف الطبيعة اإلهلية، وكأ اخلليقة باسم مقاومة

والعقل  الوجود لقد أدرج األنبا شنودة أقانيم الثالوث حتت اسم. وحدة الوجود
أي يف حماضرة وقد دافع عن هذا الر . واحلياة، فجعل أقانيم الثالوث ثالثة صفات

وبذلك صار األقنوم عنده صفة . اللجنة املسكونية للشباب إىل مشهورة قدمها
 .من صفات الذات الواحدة، فوقع يف نفس تعليم سابيليوس

 انهذلك أراد أن يدمر نعمة الشركة يف حياة الثالوث، فاعترب أ بعد مث
عا إىل أن د ذلك وعند. عودة إىل خطية آدم األول فصارت النعمة عنده خطية

. رسولياً  اً أن ذلك تعليم الكنيسة ليست جسد املسيح، منكرا ومتجاهالً 
إذا كانت الكنيسة جسد " :وقال عبارته املشهورة من هذا التعليم، ،وسخر

لنفسها  تسجد املسيح فهل هي تأكل نفسها يف القداس اإلهلي؟ وهل هي
عندما قدم  اً وصار سبب السخرية ظاهر . "عندما نقول نسجد جلسدك املقدس؟

حتول الرب الواحد يسوع املسيح إىل الهوت  إذ ذات كلمات وعبارات نسطور
بدون اختالط وال امتزاج " :بالناسوت، وملا خشي على نفسه قال اً متحد

ننا ال نأكل الالهوت، ألننا لو نأكل الالهوت إمث استدرك وقال ". اخل..
تعاليم اهلراطقة اللذين  كل  عن اً دفإننا نبقى بعي ،ونشربه باملعىن الروحي السرائري



" اجلسد الواحد"وهكذا دمر احتاد املسيح بالكنيسة . أنكروا صلة اهللا بالبشرية
وكان قد سبق له أن مزق هذا االحتاد باالدعاء . باملؤمنني لكي يدمر احتاد الرب
 الرب إللوهيةهو إنكار ) ٢:٣يوحنا ١" (نكون مثله"بأن التعليم الرسويل 

وقبل ذلك كله كان قد فصل بني املواهب واألقنوم . هوتهرفعة ال وتقليل من
 اً يكون قد أنكر متام وبذلك ،وادعى بأننا نأخذ مواهب الروح القدس فقط

وإن كان روح الذي أقام يسوع من "احلياة األبدية والقيامة من األموات، 
ملائتة فالذي أقام املسيح من األموات سيحيي أجسادكم ا فيكم اً األموات ساكن

 مواهب من موهبةالقيامة ليست ). ١١: ٨رو (" بروحه الساكن فيكم اً أيض
ألعرفه " :بل هي شركة يف قيامة الرب يسوع حسب قول الرسول ،الروح القدس

الروح القدس يسكن فينا ). ١٠:٣يف " (مبوته وقوة قيامته وشركة آالمه متشبها
 .يوم الدينونةحىت بعد موت اجلسد ألن القيامة هي عامة للكل يف 

الدمار الذي امتد ألكثر من ربع قرن من الزمان سكت عنه  هذا
حىت لو كانوا من  اً زور  ضعاف العقول والصغار الذين ينتسبون إىل الكنيسة

بعد أن  اً وصارت الشهادة ضعيفة بل منعدمة متام. أصحاب العمائم السوداء
 ...حل اخلوف حمل اإلميان

 ي؟هالقداس اإلل نستدعي الروح القدس في لماذا
القداس نفسه على هذا السؤال يف صالة احلجاب يف القداس  جييب

 :الكريلسي
أنا الضعيف العاجز غري املفلح بني .. يا خالق الربية "

ملس هذا أعندما أتقدم إىل قدس أقداسك و  ،خدامك
يا رب روحك القدوس النار  أعطين ،املقدس السر املخفي

فات، يفيها اليت تأكل كل الضع ركَّ دية اليت ال يُفغري املا



ليجعل يفَّ الكلمات اخلاصة . الرديئة وحترق كل املوجودات
لكي أكمل هذا القربان املوضوع ) املطهرة(بالتقديس 

مسيحك  وشركة الذي هو سر مجيع األسرار، بصحبة
مع الروح  الدهذا الذي يليق بك معه ) االبن الوحيد(

 ."القدس احمليي املساوي لك
 ،ولو كان جسد الرب يسوع جمرد جسد ،ن القربان جمرد خبزكا  لو

ألن  ؟وملاذا هذا التوسل ،اخلوف فلماذا هذا ،ودمه جمرد دم احتد بالهوت االبن
االحتاد بالهوت االبن حسب تصور نسطور أمر ال يدعونا إىل هذه اخلدمة 

لذبيحة ؟ وملاذا تعطى لنا هذه ا"بصحبة وشركة مسيحك" وملاذا .اإلهلية املخيفة
أبيه  عمانوئيل إهلنا يف وسطنا اآلن مبجد" :ملاذا نقول ؟"اً غفران...  اً صفح"

نسجد لك أيها ... والروح القدس يباركنا ويطهر قلوبنا ويشفي أمراضنا 
فقط أم نسجد إىل ناسوت  كان جيب أن نقول نسجد إىل الهوتك  ؟"املسيح

 ..! إن هذا هو نفس اعرتاض نسطور. الد متحد بالهوت رب
ملاذا نطلب حلول الروح القدس وليس مواهب الروح القدس؟  مث

وليس مواهب الروح  القدس حنن نطلب الروح ؟)حبسب تعليم األنبا شنودة(
 :القدس

واهب القداسة  –الرب احمليي  –األقنوم  –الباراقليط "
جمدك، وابنك  مملكة شريك عرش –بسلطة مسرتك 

ا كلنا يسوع املسيح، علينا الوحيد ربنا وإهلنا وخملصنا وملكن
 ..عبيدك وعلى هذه القرابني  حنن

وهذه الكأس  للمسيح، اً مقدس اً جسد جيعله وهذا اخلبز
 ."لهللعهد ا جلديد الذي  اً كرمي  اً دم اً أيض

 



 :وال تقف الصلوات عند ذلك بل تقول
 ."للنفس واجلسد والروح اً جتديد"

كما يزعم ) ةاإللوهالذي اشتهى (هذا هو سقوط آدم األول  ليس
 الذين يضللوننا عن احلق، بل

شركة يف احلياة األبدية وعدم و ... ، القدوس ألمسك اً جمد"
 ".الفساد

الشركة يف احلياة األبدية هي عطية اآلب يف ابنه يسوع املسيح،  ألن
وهو الوعد  ،املسيح نفسه وعدم الفساد هو ما حدث لناسوت الرب يسوع

  )٢٨ :٢٥-٢أع ( نصرةعسول بطرس يف يوم الاإلهلي الثابت الذي بشر به الر 
 ).٥٥ – ٤٩ :١٥ كو ١(كما أعلنه الرسول بولس بعد ذلك يف 

 أجابت الصلوات على السؤال؟ هل
ويف  ،ألننا أمام حقائق رسولية معلنة يف الكتاب املقدس... نعم

 .صلوات الكنيسة
 من الروح القدس ومن العذراء والدة" الدجتسد االبن الوحيد رب + 

ألن  ؛ولذلك يقدم البخور يف أثناء الصالة تأكيدا للمعىن الرسويل ،"اإلله
 :ما يقول الكاهنوبالذات عند" النقية الذهبية المرة"العذراء 

 ."وضع لنا هذا السر العظيم الذي للتقوىو "
لكي ميسح كل الذين  ؛"املسيح"ِسح الرب يسوع يف األردن وصار مُ + 
هذه املسحة هي اليت جتعلنا  ،"مسحة من القدوس وأما أنتم فلكم"يؤمنون به 

 .)٢٠: ٢يوحنا  ١(مسيحيني ثابتني يف االبن املتجسد بقوة الروح القدس 
فنحن نستدعي الروح القدس لكي ندخل ذات الشركة  ،ولذلك+ 
بصحبة وشركة "وحبسب وصية الرب لكي يكون كل شيء  ،السرية اإلهلية



علنا مستحقني لشركة وإصعاد أسراره اإلهلية جي"لكي  اً وأيض ،"املسيح يسوع ربنا
ننال هذه اجلمرة احلقيقية املعطية حياة للنفس واجلسد "ولكي  ،"غري املائتة

 ..".اليت هي جلسدك املقدس اللذان ملسيحك والروح
وهل توقف قلبك وفكرك أمام  ،تقرأ يا أنبا شنودة هذه الكلمات هل

 :هذه الكلمات
لكي بقلب طاهر ونية  أنعم علينا بروحك القدوس"

 ...مستنرية 
 ."ومبحبة كاملة ورجاء ثابت

ذات الروح  ،هو امتالء من الروح القدسأليس التناول من األسرار 
ذات الروح الذي مسحه يف هو و  ،الذي كوَّن جسد ونفس ربنا يسوع املسيح

وذات الروح الذي  ،الروح الذي منسح به يف سر املريون ذاتهو و  ،األردن
 ؟يم أجسادنا يف اليوم األخريسوف يُق

 :ما معىن ما يقوله القداس الكريلسي
وشركاء يف مرياث  ،اهللا اآلب حنن وارثون لك يا"

 ".مسيحك
آدم األول الذي .. تأمل سقوط آدم األول واخلالص يف آدم الثاين 

.بالنعمة باإللوهةبدون اهللا، وآدم الثاين الذي جاد  اإللوهيةاشتهى 



 .الرسويل وكريلس الكبري اسيوسأثنهذا هو تعليم 
 الرب يسوع الثانيآدم  آدم األول 

األول الذي هو  االفتخار والشر
 العظمة

 وحده ألجلنا  أتضعمن أجل الذي  

من أجل الذي تأمل باجلسد عنا وأقام  خلوفا
 غلبة الصليب 

من أجل الذي لطم وجلد من أجلنا  لباطلا دلمجا
 وأخلى ذاته

 من أجل محل اهللا حامل خطية العامل والبغض نقسامواال احلسد والقتل
من أجل الذي مسر صك خطايانا  الشر الغضب وتذكار

 يف الصليب
لكي مينع الرب يسوع مقاالت جملة  الشر الغضب وتذكار

 الكرازة
من اجل الذي شتت رؤساء الشر  فليهربوا الشياطني وإبليس

 وهتك سالطني الظلمة
 الذي صعد إىل السماوات من أجل أرضي رديء كل فكر

 
أم الرب  ،هل هذا جسد ودم متحد بالهوت الرب ،وبعد كل هذا

حلن يا ملك (يسوع عمانوئيل الذي يف وسطنا اآلن مبجد أبيه والروح القدس 
 ).السالم

العظمة والشر األول  –االفتخار  :كيف ميكن أن نقاوم هذه الرذائل
االنقسام والبغضة، الشياطني احلسد والقتل و  –الباطل  الد –اخلوف  –



الرب يسوع ألن حياة  وإبليس وكل فكر أرضي رديء؟ وكيف نقاوم ونثبت إالَّ 
وليس التواضع الكاذب الذي  ،التواضع احلقيقي فينا سكباملسيح الواحد ت

 فهل). أوشية اإلجنيل" (ألنك أنت هو حياتنا كلنا"يرفض حياة الرب نفسه 
ملاذا الفصل يا أنبا شنودة؟ ألنك تريد أن و ... هي حياته اإلنسانية فقط؟

 .تتجنب كل إشارة إىل احلياة اإلهلية
هل حيل الروح القدس : نعود إىل السؤال الذي ميثل حمور هذا النداء مث

على اخلبز واخلمر لكي حيول اخلبز واخلمر إىل جسد ودم عمانوئيل إهلنا لكي 
 !!!فقط؟ اً ننال حنن يف النهاية ناسوت

 :رثوذكسية من خالل صلوات القداساتاأل اإلجابة
 ."هذا هو باحلقيقة آمني. جسد ودم عمانوئيل إهلنا"
وشركاء يف الشكل وشركاء يف  اجلسد نصري شركاء يف"

 ".خالفة مسيحك
مع الروح ) االبن(مبارك معه ) اآلب(هذا الذي أنت "

 ".لك املساوي القدس احمليي
بعد االحتاد إىل اثنني أليس هذا هو الرب الواحد غري املنقسم من 

اإلصحاح السادس، نشر باللغة  يوحنا شرح القديس كريلس السكندري إلجنيل"
األصل  –الرتمجة االجنليزية (العربية وال عذر ملن يتجاهل تراثنا األرثوذكسي 

 .)٥٥٤ – ٤١٣ص  ١جملد  اليوناين يف
 :٣٧-٢٧: ٦يوحنا .. اعملوا ال للطعام البائد + 

الروحي هو الطعام الروحي واملستيكي الطعام السماوي "
الذي به نتقدس، بالروح وباجلسد وبالنفس وحنيا فيه 

 .)٤٤٠ص املرجع السابق ( ")املسيح(
 :)٣٣ :٦يوحنا(خبز اهللا النازل من السماء الواهب احلياة للعامل + 



االبن الوحيد وكلمة اهللا الذايت املولود من ذات جوهر "
.. عة ويعطي احلياة للكائنات احلياة بالطبي اً اآلب هو حق
حياة  بواسطة قوة الروح القدس اً هو أيضلذلك يُعطى 

حيفظ اجلسد يف عدم  اً للنفس وليس هذا فقط بل أيض
 .)٤٥٨: ١جملد (فساد 

أال يشرح هذا ملاذا ُيستدعى الروح القدس يف القداسات؟ بسبب 
 .وحدة عمل األقانيم للثالوث الواحد

يقبل إيل فال جيوع ومن يؤمن يب فال يعطش  من أنا هو خبز احلياة"+ 
 :)٣٥: ٦يوحنا( "أبدا

ننال احلياة والنعمة بواسطة اجلسد املقدس الذي صارت "
 له ذات خواص االبن الوحيد

 το ιδιον  أي احلياة اليت تقدم لناεπεοκρινεται" 
 ).٤٧٢: ١جملد .(

 هل نأكل ونشرب الالهوت؟
 :القديس كريلس السكندري شرح

يعد املسيح؟ ليس بشيء فاسد، بل باألحرى  مباذا"
. أي الشركة يف جسده ودمه األقدسني) الربكة(باأللوجية 

اليت ترد اإلنسان بالكمال إىل عدم الفساد،  الشركة هذه
فال يعود حيتاج إىل الغذاء والشراب اللذان يدفعان اإلنسان 

املاء أي ) املسيح(وهنا يدعو . اجلسد موت إىل املوت، أي
هو اسم الروح القدس " املاء"ديس بالروح، أو ألن التق

وجسد املسيح . املقدسة نفسه الذي ورد يف األسفار
املقدس الواهب احلياة لكل من يتناوله وحيفظ كل املتناولني 



ألن هذا  املتناولني، يف عدم الفساد ألنه خيتلط بأجساد
اجلسد ليس جسد آخر سوى جسد من هو بالطبيعة 

 بالكلمة فصار له خواص كامالً   اً د احتاداحلياة الذي احت
بذلك قوته اليت تقيم  اً واهب πεποιωμενον الكلمة

ص  –األول  اللد" (إىل األبد اً الكل وحتفظ الكل باقي
٣٧٦.( 

وقبل ذلك حيذرنا القديس كريلس السكندري من أن نقع يف ذات 
: ١ جملد( συσµαθιαν غباوة املرأة السامرية أي انعدام احلس الروحي

 :ألن املسيح حسب عبارات القديس كريلس يف شرح قول الرب ؛)٣٧٢
 :معلم الكنيسة اجلامعة فيقول، حيث الكالم الذي أكلمكم به هو روح وحياة"

هو ميأل جسده الشخصي بفاعلية الروح الواهبة للحياة، "
استبعد عنه   أنه ليس" بالروح"ألنه اآلن يسمي اجلسد 

ه الكامل به، وقد تأيد اآلن بل بسبب احتاد: اً كونه جسد
 أن يدعى اً بقوته كلها املاحنة احلياة، هلذا ينبغي أيض

القاهرة  –راجع الرتمجة العربية اجلزء الثالث " (الروح"
 ). ١٧٤ص  ١٩٩٨أغسطس 

 :ويؤكد القديس كريلس
أن حتيي، ألن  اتهال تستطيع من ذا اجلسد أن طبيعة"

املخلوقات ال تعطي احلياة بل حتتاج إىل من له القدرة 
النظر يف سر التجسد  يدقق ولكن من. والقوة ألن ُحييي

كما   –ويعرف من الذي حل يف اجلسد سوف تعرفون 
أن  تقدرون أنكم إذا آمنتم بقوة الالهوت ال –قال هو 

 اً شيئ "اجلسد ال يفيد"ألن . تنكروا القوة املاحنة احلياة
بسبب  اً ولكن حيث انه احتد بالكلمة احمليي صار حميي



على  –إن جسد بولس الرسول . الفائقة بالطبيعة احتاده
وجسد بطرس وأي شخص آخر ال ميكنه  –سبيل املثال 

جسد خملصنا املسيح وحده الذي،  أن يعطي احلياة إال
). ٩ :٢كولوسي " (اً حل فيه كل ملء الالهوت جسدي"

أن نتصور أن حالوة  -بالغباوة ال إذا متسكناإ-وهل ميكن 
العسل لن تسري يف األشياء اليت ليس فيها حالوة إذا 
اختلطت بالعسل؟ هذا مثال يؤكد لنا أن طبيعة اهللا 
الكلمة لن تعجز عن أن ترفع إىل صالحها اجلسد الذي 

 ).٤٣٦ :١جملد "(احتدت به
، يقول القديس  "يف اليوم األخري أقيمه أنا" ٥٤ :٦ويف شرح يوحنا 

 :كريلس عمود الدين
جسدي : من القول الً أنا أقيمه يف اليوم األخري، وبد"

يقيم من يأكل هذا اجلسد، قد نطق  أي سوف يقيمه،
ألن جسده ليس جسد " أنا أقيمه"بالضمري أنا يف كالمه 

أن  اً ال ميكنه أبد االحتاد آخر بل جسده الذايت ألنه بعد
ول، أنا الذي صرت فيه من هلذا يق. ينقسم إىل اثنني

يف  أقيم خالل جسدي اخلاص نفسه، أي أنين أنا سوف
اليوم األخري ذاك الذي يأكل جسدي، ألنه كان من 

ألنه . أن ذاك الذي هو احلياة بالطبيعة  اً املستحيل حق
املسيح فينا من خالل جسده اخلاص، فإننا . منذ أن صار

 .)١٥٥لثالث ص زء ااجل ،الرتمجة العربية" (اً سنقوم يقين
عاش يف ) احمليي اً حرفي(مبا أن كلمة اهللا الواهب احلياة "

وحسب . اجلسد حول إليه صالحه الذايت أي احلياة
االحتاد الفائق جعل جسده حميي كما هو بالطبيعة حميي، 
لذلك السبب يعطي جسد املسيح احلياة لكل من يتناوله 



طرد هم يف قبضة املوت وي فهو يطرد املوت يف الذين
الفساد ألنه حيمل بالكمال الكلمة الذي ميحو 

 )٥٢: ١جملد "(الفساد

 كيف يعطي الجسد الحياة؟
 :جييب القديس كريلس

اجلسد حسب خواصه بال قوة ويعجز عن أن يعطي "
 انه يعمل بقوة الكلمة احمليي ألنه حيمل قوته إالَّ  ،احلياة

 - ٥٥١: ١جملد " (الكاملة عندما يُعطى) الكلمة(
٥٥٢(. 

 .وهنا نقرأ صلواتنا القبطية اليت ال ختتلف عن كلمات شرح إجنيل يوحنا
حسب كلمات التقوى األرثوذكسية يف شرح إجنيل يوحنا وإجنيل لوقا و  ،لذلك

) ٢٢-١٧: ٢٢لوقا ( يف شرح إجنيل ٥٦٨راجع الرتمجة اإلجنليزية ص (
 :يستخدم القديس كريلس أهم ما وصلنا من شرح لإلفخارستيا

ول وسكىن املسيح فينا هو روحي حسب ألن حل"
 وجسدي بسبب الشركة يف اإلفخارستيا ،الالهوت

σωματικοωσ και πνενματικωσ". 
وضعت أهم كلماته بالعربية واليونانية -وختتم هذه الفقرة بنص واحد 

 :٤٧٣ :١ملن يريد أن يراجع لألصل يف جملد 
عند ذلك  ،املسيح إىل ملكوت السماوات عندما دعانا"

ألننا ال نقتات حبروف  ؛ال خيصنا باملرة اً رمز " املن"ار ص
أي  ،الذي نزل من السماء بل من اآلن باخلبز ،موسى

ألنه يعطي لنا الروح  ؛املسيح الذي يغذينا باحلياة األبدية
  يبث القدس ويهبنا الشركة يف جسده الذايت الذي



infuses حنن شركاء. "فينا الشركة يف اهللا  

μετεσχηκαμεν ؛يف آن واحد اً مع اً وجسدي اً فيه روحي 
 اً املسيح فينا بالروح القدس وأيض) حيل( ألنه عندما يسكن

فإن ناموس  mystical  بواسطة اإلفخارستيا املستيكية
 .)٢١٣: ٣جملد ( "اً اخلطية ميوت فينا متام

بالروح القدس وباإلفخارستيا اليت هي  اً والشركة الروحية واجلسدية مع
 :الطقسية األرثوذكسية حمور صلواتنا

أعط يا رب أن تكون مقبولة أمامك ذبيحتنا عن "
طاهرة كموهبة روحك  انهأل ؛خطاياي وجهاالت شعبك

 ".القدوس
اجعلنا يا سيدنا أًهال بقوة روحك القدوس أن نكمل "

 ".هذه اخلدمة
لكي ننال بغري وقوع يف دينونة من موهبتك غري املائتة "

 ".السمائية
فإن الكلمات تصبح  ،قدس صالة استدعاء الروح الوعندما نصل إىل

تقدسوا يف املعمودية واملريون  الذين أدق، فهي قدس القديسني أو مصدر قداسة
 –غفران اخلطايا  :ولذلك جتيء الشركة الروحية اجلسدانية.. حسب شرح قدمي 

مع مجيع  اً ونصيبًا ومرياث – اً واحد اً وروح اً واحد اً جسد – األبدية احلياة
 ".القديسني



يا اهللا الذي قدس هذه القرابني املوضوعة حبلول روحك "
(تاالقدوس عليها وطهر 

0F

لكي نكون مملوئني من روحك  )١
 ".القدوس

شفاء اجلسد والنفس  الشفاء، وعن االحتاد اجلسدي بالرب هي طلبات
 :ولعل أبلغ صالة بعد التناول وهي ذات مالمح كتابات اآلباء.. 

اهللا اآلب ربنا وإهلنا  كلمة  ملك الدهور،يا رئيس احلياة و "
وخملصنا يسوع املسيح، اخلبز احلقيقي الذي نزل من 

 ."السماء واهب حياة ملن يتناوله
أي إنسان له ضمري ووجدان روحي أرثوذكسي أن  على هنا يتعذر

 :يفصل الالهوت عن الناسوت، ال سيما وأن الكلمات التالية واضحة
يف دينونة أن نتناول من جسدك بغري وقوع  اجعلنا أهالً "

وليصرينا تناولنا من أسرارك املقدسة . املقدس ودمك الكرمي
 الدأنت هو ابن اهللا لك .. معك إىل االنقضاء  اً واحد
 ."آمني. ومع الروح القدس احمليي إىل األبد) اآلب(معه 

وهنا تنقل ليتورجية املؤمنني ذات صالة الرب يسوع املسيح اليت يف 
 :وجتيء كلمات الرب يسوع املسيح نفسه. ٢٦ - ١: ١٧ وحناإجنيل ي

: ١٧( "فينا اً واحد اً ليكونوا هم أيض"مث  – ١١: ١٧ "كما حنن  اً ليكونوا واحد"
 :وهي للقديس كريلس ،القسمة صالةولذلك تعلن . )٢١

وكما أنك واحد يف أبيك وروحك القدس نتحد حنن بك "
 ".فينا اً حداجلميع وا ويكون وأنت فينا، ويكمل قولك

                                                 
الثالثة يظهر بوضوح أن الرتمجة القبطية مث  عند مراجعة كل الكلمات اخلاصة بالتطهري يف القداسات )١(

القدمي أي قداس مار  السكندريكما ورد يف القداس " ساللقد"العربية تعود أًصال إىل النص اليوناين 
 .مرقس



وبعد ماذا نقول هلؤالء الذين سقطوا يف البدعة النسطورية بسبب 
أن نقول أكثر مما قلناه؟ لكن يبقى لدينا  ميكن مقاومة اإلميان الرسويل؟ وماذا

 :مالحظات إميانية أرثوذكسية خاصة باملمارسة
هل حيل الروح القدس  ذكرناه من صلوات القداسات،بعد الذي : الً أو 

ودمه املتحد بالهوت االبن  يسوع ز واخلمر لكي يصبحا جسد الربعلى اخلب
أم أن الروح  ،وبعد االستحالة يفارق الروح القدس الذبيحة ألن عمله انتهى

االبن املتجسد لكي منسح حنن فيه وتبقى لنا هذه املسحة  على القدس حل
 نستدعي اإلهلية اليت تقربنا من سر اإلفخارستيا وتعلن لنا هذا السر بعد أن

 الروح القدس علينا وعلى القربان؟
أنه غائب،  -حسب فكر اهلراطقة -واستدعاء الروح القدس ال يعين 

حضوره الدائم لكي ينتبه الذهن ويستنري القلب وخيرج من  االستدعاء بل يُعلن
 .ظلمة اخلطية إىل نور استعالن االبن الوحيد كلمة اهللا

وبذلك نتناول  ،د التناولهل يفارق الالهوت الناسوت عن: اً ثاني
 بال الهوت حسب شرح األنبا شنودة؟ اً ودم اً جسد

خميف  وهو .هذا الكالم الذي انطلق بكل عداوة لنعمة اهللا اً جد خميف
 :لألسباب التالية

ألن املسيح يفارقنا بقوة الهوته يف أقدس مناسبة وهي االحتاد به،  -١
قيامتنا  "ومل يعد هو  اخلراف ةفلم يعد الراعي الصاحل الذي يبذل ذاته عن حيا

 .حسب أوشية اإلجنيل وال حىت غفران وطهارة نفوسنا" كلنا
إذا فارقنا الهوت االبن وظل معنا الناسوت فقط الذي أخذناه يف  -٢

ألننا حسب شرح األنبا شنودة ال نعرف وال  ؛فإننا هالكون ال حمالة ،اليد السر



ت االبن وبالتايل ليس لنا صلة نشرتك يف الرب يسوع وليس لنا صلة بالهو 
 .بالثالوث

وقبل هذه " العامل اً إن اهللا كان مصاحل"يقول الرسول بولس  -٣
والكالم هنا عن " العامل لنفسه اً كان اهللا يف املسيح مصاحل"الكلمات يقول 

فلماذا إذا اقرتبنا من خدمة املصاحلة يف الذبيحة اإلهلية اختفى اهللا  ،الثالوث
نشرتك يف  تجسداالبن امل إلوهيةعن الناسوت ألننا من خالل وترك أو انفصل 

 .اآلب والروح القدس كما سبق وذكرنا
فكيف  ،إذا فارق الالهوت الناسوت عند تناول سر الشكر: اً ثالث

وحنيا فيه؟ هل بقوتنا  امللكوت؟ ستكون لنا شركة أبدية مع الثالوث؟ وكيف نرث
اء مصدرها الطبيعة املخلوقة وليس اهللا أي خلود طبيعي وقدرة على البق ،الذاتية

بدية وأما هبة اهللا فهي حياة أ!!!!!! يف يسوع املسيح؟ األبدية الواهب احلياة
القضاء  عن ما قيل بكل استهتار أفظعما ). ٢٣:٦رو (باملسيح يسوع ربنا 

ري نعمة اهللا وبشارة اخلالص باحلياة األبدية، لكي يكمل األنبا شنودة موتدعلى 
 .ما تبقى من األرثوذكسيةتدمري 

فقط  اً إذا فارق الالهوت الناسوت عند التناول وأكلنا حنن ناسوت: اً رابع
تتكون اخلليقة اجلديدة اليت  حسب تعبري نسطور واألنبا شنودة، فكيف ومىت

إىل "دت إليها صورة اهللا اليت يف صورة املسيح؟ نالت التجديد يف املعمودية، ورُ 
فكيف يتصور املسيح فينا وبأي قوة ). ١٩:٤غال ( "فيكم أن يتصور املسيح

؟ وهذا إذا )٢١:٣ يف" (على صورة جسد جمده"ننال صورته وبأي نعمة نقوم 
أليست هذه عودة صرحية إىل اهلرطقة  ،مت بقدرات اإلنسان وحدها

ويف حقيقة األمر هذا هو !!! الصاحلة؟ وإىل اخلالص باألعمال!!! البيالجية؟



تب عن موضوع التربير يف رسالة رومية شرح األب مىت سر اهلجوم ضد ما ك
 .املسكني

عيش حالة االنفصال وعدم الشركة مع اهللا يف الدهر نإذا كنا : اً خامس
حياة  يف فال نشرتك ،حبسب تعليم األنبا شنودة اً اآليت وهنا على األرض أيض

 أليست هذه هي صورة إسالمية حمضة ينقصها اجلانب احلسي الوارد يف ،اهللا
 !!!احلور والطعام وما إليه؟ تفاسري القرآن عن

عند  ؟من كتابات األنبا شنودة ملاذا غاب موضوع الشركة متاماً : اً سادس
فكرهم اهلرطوقي، بل شرحوا التعليم  مواجهة اهلراطقة مل يقف اآلباء عند حد رد

، فإن كنت تنكر الشركة يف الطبيعة اإلهلية وتتهم كل من اً حسن. األرثوذكسي
أمثلة !!! فلماذا ال تشرح لنا ما تقدمه األسفار عن الشركة؟ ا باهلرطقة،بهقول ي

ولكي ) "٤: ٦ عب( "شركاء الروح القدس"على ذلك، تعبري الرسول بولس، 
ألنه " :وغريها من العبارات الرسولية، مثل). ١٠:١٢عب " (نشرتك يف قداسته

تكتفي  هل). ١٦:١بط  ١" (أنا قدوس ألين مكتوب كونوا قديسني
والشتائم والسخرية؟ وهل هذا هو كل ما عندك؟ فإن كان لديك  اماتتهباال
 .عن الشركة نريد أن نسمعه منك تعليم أي

مع الرب حسب الروح وحسب اجلسد  اً إذا مل نصبح واحد: اً سابع
ونكون يف وحدة مثل وحدة الثالوث حسب تعليم الرب يسوع املسيح يف 

  اً أن نصري واحد ابهيفية اليت ميكن لنا فما هي الك ،)٢١-١: ١٧ يوحنا(
وبدون الشركة يف حياة الرب يسوع املسيح غري  الالهوتكتعبري الكتاب، بدون 

سياسي  نزوع املنقسم من بعد االحتاد؟ ال بد أن تكون هذه الوحدة هي نتيجة
فإن هذا  ،وال غرابة. حت للكنيسة جسد املسيحناجتماعي يسقط كل نعمة مُ 

إن وحدة جسد الرب مع . األنبا شنودة كتبه  عن كل ما اً ب متاماملوضوع قد غا



 تنوع األعضاء واختالف املواهب وتعدد املؤمنني ال ميكن أن تكون وحدة إرادية
اجلسد أو وحدة نظامية تنشأ من الطقوس أو القانون أو من تناغم  حبسب

ناء اهللا جسده، أب أعضاء نتيجة ألن جيمع الرب انهبل ال بد أ. اإلرادة وحدها
هكذا "، وأننا حنن أعضاء جسد املسيح، ) ٥٢:١١يوحنا (املتفرقني إىل واحد 

رو (املسيح وأعضاء بعضا لبعض كل واحد لآلخر  يف حنن الكثريين جسد واحد
فإذا ختيل العقل أن هذا اجلسد الواحد مع تعدد األعضاء وتنوعها ).  ٥:١٢

هذه الوحدة عائدة إىل  وأن ٣١ - ١٢: ١٢ واختالفها حبسب ما ورد يف كو
وقع صاحب هذا التعليم يف  الالهوت،الشركة يف ناسوت الرب وحده دون 
ألن . البشرية من جتسد الرب يسوع اتهإنكار صريح لكل النتائج اليت حصد

، وهو الذي جعل الكل اً هو الذي مجع املؤمنني وجعلهم واحد الرب جتسد
لكل مفاعيل  نفي بل ذلك). ١٧: ٥ كو ٢(خليقة جديدة يف يسوع املسيح 

أمل جيمع الرب يسوع الكل فيه . التجسد ومفاعيل الصليب ومفاعيل القيامة
 ولكي حييا الكل فيه؟ ،)٨-١: ٦رو (لكي ميوت الكل فيه ومعه 

 فكيف حنيا مع اهللا؟
 .فقط يف شركة الرب يسوع الذي هو مرياثنا


