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 :متهيد
ألا  ؛الكنيسة ليست مجاعة، وال هي مثل اجلسد، الكنيسة أرفع من كل هذا 

إن ال يقـول  ) ٢٧ - ١٢: ١٢كورنثـوس   ١(والرسول بـولس يف  . جسد املسيح
ولكن الرسول كان يف  ،ف من أعضاءأو مثل اجلسد املؤلَّ ،الكنيسة تشبه جسد املسيح

كورنثـوس   ١" (وأَمّا أَنتم فَجسد الْمِسيحِ، وأَعضاؤه أَفْـرادا " :ديؤكِّ هغاية الدقة ألن
بات القديس بولس، كتا الكالم عن اجلسد ال يأيت بشكل عام يف ،ولذلك). ٢٧: ١٢

لكي نفهم هـذه   وأننا، واحد املسيح والكنيسة جسد أند الرسول بل بكل دقة يؤكِّ
اجلسـد هـو    أنألنه كما  ؛احلقيقة علينا أن نقارن بني اجلسد كما نراه وبني املسيح

هي جسد  -رغم أا متعددة  -وكل أعضاء اجلسد الواحد  ،واحد وله أعضاء كثرية
ال  واحـد  ، فاملسيح والكنيسة جسد)١٢: ١٢كورنثوس  ١(ح واحد، كذلك املسي

 .خيتلف عن اجلسد البشري

 :نوع الوحدة
الوحدة اليت نتحدث عنها هي وحدة طبيعية، قائمة علـى حقيقـة احتادنـا     

فَإِذْ قَد تشارك اَألوالَد في اللَّحمِ والدّمِ اشترك "باملسيح، فهو قد شاركنا اللحم والدم 

                                                           
إصدار بيت الشمامسة القبطي باجليزة، أكتوبر  –الكتاب السنوي الثاين بعنوان احلياة الليتورجية مقالة نشرت ب )١(

 .٣٨إىل  ٢٣ص  ١٩٧٨
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وا هيهِمف كا كَذلضشركة املسيح يف طبيعتنا هـي شـركة    ).١٤: ٢عربانيني " (أَي

عربانيني " (يشبِه إِخوته في كُلِّ شيٍء"ألنه صار واحداً منا، مثلنا يف كل شيء  ؛طبيعية
السّـببِ الَ   هـذَا َألنَّ الْمقَدّس والْمقَدّسني جميعهم من واحـد، فَل "وأيضاً ) ١٧: ٢

ن أهذه الوحدة قائمة علـى أسـاس   ). ١١: ٢عربانيني ( "يستحي أَنْ يدعوهم إِخوةً
 الكل واحد أنصارت الوحدة اجلديدة على أساس  الكل واحد يف آدم األول، ومن مثَّ

يف املسيح آدم الثاين، جيمع الكل معـاً   ،ولذلك ،)٢١ - ١٢: ٥رومية (يف آدم الثاين 
وهو نفسه ال يتغري  ،واحد"داحإِلَى و نيفَرِّقتاَء اِهللا الْمنأَب عمجي٥٢: ١١يوحنا ( "ل.( 

لذلك كما اشتركنا يف آدم األول، نشترك يف آدم الثاين، وتصبح وحـدتنا يف   
 ،هذه الوحدة يف آدم الثاين هـي الكنيسـة  . آدم الثاين أقوى بكثري من الوحدة األوىل

 .سد املسيحوهي ج
لنا ألن نشـترك  ألن الناحية الطبيعية تؤه ؛ولكن هذه الوحدة، هي سرية أيضاً 

يف املسيح بشكل طبيعي مثل اشتراكنا يف طبيعة آدم األول، ولكننـا ال منلـك هـذه    
 ؛قائمة على عمل الروح القدس فينـا  إاوباحلياة املسيحية احلقة،  باإلميان إالَّالشركة 

بِـروحٍ واحـد   "هو الذي جيعلنا أعضاء يف اجلسد الذي هو املسيح ألن الروح وحده 
داحو دسا إِلَى جندمتا اعضـ    ).١٣: ١٢كورنثوس  ١" (أَي أة هـذه الوحـدة مهي

. ولكنها حتتاج إىل املمارسة، وهذه املمارسة تنبع من احلياة ومـن األسـرار   ،وجاهزة
الوحدة، وكلمـا ازدادت الوحـدة ازدادت   كلما ازدادت  األسرار،من  أخذناكلما 

 :ولذلك عندما نأخذ جسد املسيح الواحد يف القـداس نقـول  . فينا األسرارمفاعيل 
ألنفسـنا وأجسـادنا    نتناول من أسرارك طهارةً أناجعلنا مستحقني كلنا يا سيدنا "

 أنذلـك  ). صالة بعد حلول الروح القـدس .." (وأرواحنا لكي نكون جسداً واحداً
 .ح جيمع الكل معاً لكي تتم احملبةاملسي

أي خطأٌ رهيب ذلك الذي شاع بيننا وجعلنا نفهم اخلطية مبعـىن قـانوين،    
اخلطية تفَرق اجلماعة وتزرع االنقسام وهذا هو  أنفقط، دون أن ندرك  تعدباعتبارها 

فاخلالص هو خـالص   ،ولذلك .)٣ :٣كورنثوس  ١" (جسداين"غاية ومعىن كلمة 
ال نفكر إن كنا و ،، هو املمارسة الواحدة اليت جتعل كل املؤمنني حقاً يف وحدةاجلماعة
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اليوم بكل أسف يف معىن السلوك الكنسي السليم، أي السلوك يف سـبيل الوحـدة،   
ألن  ؛كل ما نتحدث عنه كفضائل وكخطايـا حيتـاج إىل مراجعـة   لذلك جند أن و

عاش عضواً يف  إنيتطهر متاماً  اوإمنعاش يف عزلة،  إنال يتطهر بشكل كامل  اإلنسان
 .جسد املسيح

وهو من مؤلفات القرن الثـاين، رأى   -راعي هرماس  -يف الكتاب املشهور  
البناء يرفع كل حجرٍ احلجر  أثناءويف  ،هرماس الكنيسة مثل برج مبين من حجارة حية

ظ هرماس . لالذي يعلوه لكي يرتفع البناء ويكمالحبسـهولة  كل حجر يرتلق  أنوي
الـربج   أنت وليس فيه نتوءات حـىت  وحنُ عطفوق احلجر الذي حتته ألن كالمها قد قُ

بل من حجـر واحـد    ،من عدة أحجار الربج مبين أنمل يعد أحد يالحظ  بينعندما 
ألن ) ٥: ٢بطـرس   ١(احلجارة احلية تعبري مأخوذ من ). ٨ - ٦و  ٢: الرؤيا الثالثة(

رفضها  مستديرةً جيدةً المعةً ك نرى يف بقية الرؤيا حجارةًالكنيسة هي بناٌء حي، ولذل
ا معناه العزلة، والعزلة هي إحدى جوانب اخلطية اليت ال نتحـدث   ؛اءالبنألن استدار

ألن اخلوف من املـوت هـو    ؛وعزلة اخلوف من املوت ،االكتفاء بالذات عزلةُ. عنها
 .لعزلة يدفع عنه خطر املوتاالحتياط وا أن اإلنسانعندما يظن  األنانيةمصدر 

تأخذ  -كمثال  -ولكنها  ،الكنيسة كمثال للثالوث على األرض
 :وحدا من الثالوث

يوحنا من النصوص اهلامة عن عالقـة   إجنيلالسابع عشر من  اإلصحاحيعد  
أَيّها " :الكنيسة سوف تصبح واحداً عندما قال أنالكنيسة بالثالوث، حيث يؤكد ربنا 

يوحنا " (ليكُونوا واحدا كَما نحن دّوس، احفَظْهم في اسمك الَّذين أَعطَيتنِي،اآلب الْقُ
الثالوث الكاملة والتامة بني اآلب واالبن والـروح   وحدة أنومن املؤكد ) ١١: ١٧

املؤمنون باملسيح للوصول إىل أعمق درجات الوحدة  إليهالقدس هي املثال الذي يتطلع 
 .هلاوكما

 :على هذا النص بقوله السكندريق القديس كريلس يعلِّ
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حيفظ تالميذه يف احتاد العقل واهلدف كما لو كانوا قد  أننه يريد إ"
جمعوا معاً وصار هلم نفس واحدة هو روح احملبة  واحدة وروح

لكي  ؛ن تربطهم معاً رابطة احملبة القوية اليت ال تنكسرأو ،األخوية
ل احتادهم يكمم موحة للوحدة الطبيعية بني وتصبح رغبادة مشا
قسمة وال منفصلة وال يقوى عليها غري من ىوتبق ،واالبن اآلب
وال رغبات اجلسد وشهواته اليت تقود  ،من قوات هذا العامل شيٌء

بل يبقى احتادهم يف التقوى  األهداف،إىل االختالفات وتعدد 
وقد قرأنا عن هذا يف سفر . والقداسة وبقوة احملبة الكائنة فيهم

أع ( "واحدة اًع الذين آمنوا قلباً واحداً ونفسوكان جلمي" :األعمال
٣٢: ٤(. ر عنه الرسول وهذا االحتاد من الروح القدس، وهو ما يعب

ألننا حنن  ؛واحد ، وروحواحد جسد" :بولس بوضوح عندما قال
 "من اخلبز الواحدالكثريين جسد واحد يف املسيح ألننا مجيعاً نتناول 

وحنن الذين أخذنا املسحة من الروح  ،)١٧: ١٠كورنثوس  ١(
جسد ) الرسل(أي روح املسيح نصبح واحداً مثلهم  ،الواحد
حيفظ  أنوهكذا أراد املسيح . ألننا نشترك يف نفس الروح ؛واحد

هم، ويف قَيفر أناآلب تالميذه يف وحدة الروح حىت ال يقدر أحد 
 unbroken singleness of املنقسم العقل الواحد غري

mind  التالميذ احتدوا وصاروا واحداً مثل اآلب  إنومن يقول
 إرادةالن طبيعة اهللا القدوس هلا  اإلرادة؛واالبن يف اجلوهر، يف 

نرى ذات اهلدف الواحد  ألننا ؛واحدة، فهو ليس بعيداً عن احلق
ن من ذات اجلوهر ننا لسنا مولوديأ إالَّ ،عند املسيحيني احلقيقيني

 ."مثل والدة االبن من اآلب الذي هو منه وفيه
 ).٩فصل : ١١الكتاب  ١١: ١٧تفسري يوحنا (

د وحدة مجيـع املـؤمنني،   فيما هو يؤكِّ السكندريوكأن القديس كريلس 
، واملثال دائماً ال ينطبق على احلقيقة قوة هذه الوحدة ال جتعلنا سوى مثاالً أنبيذَكِّرنا 
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أو قبـل كـل    ،من ذات جوهر اآلب منـذ األزل  ألن االبن مولود ؛لها متاماًاليت ميثِّ
ن وحدتنا تتم يف الزمان وتأخذ قوا إف ،ا حننوهذا هو ما جيعلهما واحداً، أم ،الدهور

ل اهلدف عنـد املسـيحيني   من عمل الروح القدس، ومن وحدة احلياة املسيحية، ومتاثُ
 .من ذات جوهر اآلخر نا من هو مولودنه ال يوجد بينأاحلقيقيني، كما 

هذه النقطـة بوضـوح    السكندريعلى أية حال، لقد عاجل القديس كريلس 
٢٢ - ٢٠: ١٧ر يوحنا عندما فس " نا مضلْ أَيالَِء فَقَطْ، بلِ هؤأَج نأَلُ مأَس تلَسو

أَنّك أَنت أَيّها  نَ الْجميع واحدا، كَما، ليكُو)الرسل( الَّذين يؤمنونَ بِي بِكَالَمهِم أَجلِ
أَنو ّيف ضاآلبأَي موا هكُونيل ،يكنِي اًا فلْتسأَر كّأَن الَمالْع نمؤيا، لينا فداحو .ا قَدأَنو 

يقول القـديس   ".أَنّنا نحن واحد أَعطَيتهم الْمجد الَّذي أَعطَيتنِي، ليكُونوا واحدا كَما
 :السكندري كريلس

املسيح هو باكورة مثار الذين دعوا لكي يبنوا معاً للحياة اجلديدة، "
آدم الثاين " :ألن بولس يقول عنه ؛األول يالسمائ اإلنسانوهو 

 :وكما كتب يوحنا .)٤٧: ١٥كورنثوس  ١" (الرب من السماء
). ١٣: ٣يوحنا " (اإلنسانابن  إالء وليس أحد صعد إىل السما"

وكل الذين على صلة به، السيما الذين اختارهم ليكونوا رسالً 
وهم قد شاهدوا جمده  ،وتابعني له، الذين مجعوا له مثار نعمته

 ؛وصاروا بالنسبة له مثار احلياة اجلديدة اليت جاءت بعده ،وخدموه
ولقد طلب ). ١٨: ١كولوسي (ألنه هو رأس اجلسد أي الكنيسة 

ولكن  ،هلم بركة وتقديس الروح الذي سيأيت من عند اآلب
ولكن ال أحد من الذين يفحصون الكتب )... املسيح(بواسطته 

نه أحيل الروح على الرسل فقط، بل  أننه طلب أاملوحى ا يتخيل 
طلب ألجلنا حنن أيضاً الذين نتبعهم ونعيش يف بداية عصر 

بني اهللا والبشر ورئيس كهنة الوسيط  -املسيحية، لذلك أضاف 
ولست أسأل من " :هذا النص لكي يكبح اخلياالت الغبية -نفوسنا 

 ألنه ؛"بل من أجل الذين يؤمنون يب بكالمهم ،أجل هؤالء فقط
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يقع كل البشر حتت عقاب الدينونة بسبب  أنيبدو غري معقول 
إنسان ان أعين آدم األول، حىت الذين مل خيطئوا يف ذلك الزم ،واحد

ىعندما تعد عطيت له، هؤالء لبسوا الوصية اليت أُ ،س جنسنامؤس
أي  ،صورة الترايب غري املمجدة، وعندما جاء املسيح يف وسطنا

أي الرب  ،من السماء، فهؤالء الذين دعوا من خالله للرب اإلنسان
تشكيلهم حسب  إعادةال حيول بينهم وبني  أن، جيب باإلميانالذي 

صورة الترايب غري احملبوبة،  إننقول  أنناوكما ). املسيح(صورته 
نراها يف أمثلة عدة ويف أشكال خمتلفة من البشر الذين حيملون دنس 
اخلطية وضعف املوت والفساد وعدم طهارة الشهوات اجلسدية 

نه على النقيض من هذا، نتأمل صورة أ إالَّالعاملية،  واألفكار
وبكمال عدم  واإلخالصء السمائي أي املسيح اليت تشرق بالنقا

الفساد وباحلياة وبالقداسة، ولذلك كان من املستحيل علينا حنن 
نعود إىل جمدنا القدمي،  أنالذين سقطنا من خالل العصيان األول 

الن طبيعة البشر قد  ؛لنا على اشتراكنا ووحدتنا يف اهللاذا حصإ إالَّ
 أن إنسان د ممكناً أليوبذلك مل يع ،أُخضعت من البدء للموت

بالروح القدس الذي يزرع فينا التقديس  يصل إىل االحتاد باهللا إالَّ
عيد تشكيل الطبيعة اليت أُاخلاص بأقنومه، ومن جديد يخضت ع

ىل إىل شبهه وإإىل اهللا و اإلنسانفيعود  ؛عيدها إىل حياتهللفساد، ي
، ر ويعلن عن اآلبواالبن هو املثال الذي يعب. اد الذي فقده

وروحه هو املماثلة الطبيعية لالبن، هلذا السبب فهو من جديد خيلق 
 .بصورة اهللا ومثال العلي النفوسنفوس البشر وخيتم هذه 

 اإلثىنربنا يسوع املسيح ليس من أجل  يلذلك يصلِّ
الذين  ،عشر فقط، بل من أجل كل املختارين يف كل عصر
لتقديس يتمسكون ويطيعون كلمات تعليم الرسل، ويأخذون ا

والتطهري الذي يتم فيهم من خالل االشتراك يف الروح،  باإلميان
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خبصوص صالته  يتركنا يف شك أننه من املناسب أوهو مل ير 
يكون سلوكنا حنن البشر،  أنم أي سلوك جيب تعلِّ ألاومعناها، 

فما هو . هرنسري فيه لكي نصل إىل ما يس أنطريق للرب جيب  وأي
اآلب يفَّ  أيها أنتنك أليكون اجلميع واحداً كما " :هدف صالته

فهو يطلب رابطة احملبة  ؟"وأنا فيك ليكون الكل واحداً فينا
واالتفاق والسالم لكي يصل إىل االحتاد الروحي، كل الذين 

لكي تشبه وحدم اليت تتم من خالل احملبة الكاملة  ؛يؤمنون
جلوهر اليت لآلب واالتفاق غري املفترق للنفوس، مالمح وحدة ا

لكن رابطة احملبة اليت تربطنا كالً باآلخر، وقوة االتفاق ال . واالبن
تقوم وال تدوم من ذاا، وهي لذلك ليست مثل وحدة اآلب 

ا واالبن غري املتغيمارة اليت هي قائمة بذاما  ألحيفظان وحد
قائمة  ألابسبب وحدة اجلوهر، وهذه الوحدة طبيعية وحقيقية 

فهي  ،ا وحدتنا حنن البشرأم .على كل ما يف طبيعة اهللا من صفات
وكيف ميكن للشبيه . ، مظهر للحقيقةاإلهليةمظهر للوحدة 

Imitation يصبح مثل احلقيقة الواقعية ألن مثال احلق ال  أن
بل هو جمرد شكل،  ،يكون يف حمتواه مثل احلق نفسه أنميكن 

خل عليه عنصر غريب ويظل كذلك شكالً للحقيقة، ما مل يد
أو يظن هرطوق وإذا .ههيشو يقلب تعاليم  أننه قادر على أل ختي

يربهن  أنوحدة أقانيم الثالوث وبالذات اآلب واالبن، وحاول 
حنن لسنا واحداً ( :مها لنا على هذا النحوعلى نظريته اجلنونية وقد

 أرواحنا أنألن شكل جسد كل واحد منا خمتلف عن اآلخر كما 
يف األخرى، ولكن وحدتنا هي يف الطبع ويف حمبتنا   تنصهر كلٌٍمل

اهللا، هكذا  إرادة إمتامهللا ويف االتفاق ووحدة اهلدف ورغبتنا يف 
االبن وعلى نفس هذا الشرح هو واحد مع اآلب أي واحد معه 

فإننا نرفض مثل هذه  ،)واالتفاق وليس يف اجلوهر اإلرادةيف 
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مذنب باجلهل وعدم الفهم، ملاذا؟ ألن  النظرية كلها ونعترب قائلها
، ال ميكن مقارنتها اإلنسانيةاألمور اليت هي أعلى وأمسى من الطبيعة 

، وال ميكن أن نخضع من ليس له جسد للقوانني اليت لإلنسانيةمبا 
 األشياَء، اإلهليةُ األشياُءال تشابه . خضع هلا الذين هلم أجساد

ق اليت بيننا وبني اهللا، ألمكن لنا أن ولو انعدمت الفوار. اإلنسانيةَ
نقارن بني ما خيص اهللا وبني ما خيصنا، ولكن إذا كانت هناك 

تفوق التصور،  وهي اختالفات ،اختالفات بني طبيعة اهللا والبشر
اليت ال ترتبط بأي ناموس  اإلهليةفلماذا حياولون أن يفهموا الطبيعة 

وإذا  ؟هو غري معقولما  بارتكابخيص البشر الضعفاء، وخيطئون 
أو يؤلفون احلق من  ،فهم يبنون احلق من الظالل ،فعلوا ذلك

 ،صورته اليت تشبهه فقط، وبذلك يعطون الكرامة للمخلوق
وجيعلون ما هو ثان مكان األول، ويصلون إىل فهم سبب كل 

ولكن حىت ال نبقى طويالً يف مناقشة  .نفسها األشياءمن  األشياء
م نه عندما يقدإنقول  اإلجنيليه عن معاين النص هذا املوضوع ونتو

املسيح وحدته مع اآلب ووحدة اآلب معه كمثال وصورة للشركة 
واالتفاق والوحدة اليت مينحها هو للنفوس امللتهبة  ،غري املفترقة

مبحبته، فهو يرغب أن نتآلف معاً بقوة الثالوث الواحد يف اجلوهر 
 رها جسداً واحداً صاعدةًونصبح واحداً، وتصبح الكنيسة بأس

(باملسيح إىل تلك الوحدة اليت جتعل الشعبني شعباً واحداً
1F

ألن  )١
هو سالمنا الذي جعل االثنني واحداً وهدم حائط " :بولس يقول

السياج املتوسط ونقض العداوة جبسده وحىت الناموس والفرائض 
جديداً واحداً صانعاً سالماً  إنساناًأزاهلم لكي خيلق االثنني يف ذاته 

 "ويصاحل االثنني يف جسد واحد مع اهللا بالصليب قاتالً العداوة به

                                                           
 .اليهود واألمم كما هو واضح من النص )١(
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ولقد مت هذا يف الذين آمنوا باملسيح ). ١٦ - ١٤: ٢أفسس (
وصاروا نفساً واحدة وأخذوا قلباً واحداً يف متاثلهم الكامل يف حياة 

وما قلته  .لفضائلواشتياقهم ل إميامالتقوى وحمبة اهللا ويف طاعة 
كان معىن  وإذاليس بعيداً عن احلق، بل هو مناسب وضروري، 

ن أو -خصوصاً  -النص يلزمنا بأن نغوص وراء ما هو أعمق 
اآلب يفَّ وأنا  أيهاكما انك " :كلمات املخلص تدعونا إىل ذلك

ننتبه إىل  أنجيب  ، فلذلك"فيك هكذا ليكون الكل واحداً فينا
 -وبكل صواب  -دنا ألننا فيما سبق، قد أكَّ. معىن هذه الكلمات
وحدة الثالوث تشبِه قلوم ونفوسهم،  وإتقانأن وحدة املؤمنني 

نشري إىل الوحدة  أنولكننا يف هذا اال جيب . ومتاثل األقانيم
الطبيعية اليت تشملنا مجيعاً وكلنا معاً باهللا دون أن نفقد الوحدة 

ا جسده اخلاص لكل من أنرغم  القائمة بيننا Physicalاملادية 
ألن  Individualityبه الذي ميلكه والذي حيفظ له فرادته 

بطرس ال ميكن أن يصبح بولس، وال ميكن أن نتكلم عن بطرس 
كالمها واحد بسبب وحدتيهما يف  أنوحنن نقصد بولس، رغم 

منا بالوحدة اجلوهرية اليت لآلب واالبن والروح سلَّ فإذااملسيح، 
د اهللا الواحد يف الثالوث القدوس، لنبحث ألننا نؤمن ومنج ؛القدس

مع اآلخر ومع اهللا باملعىن احلسي والروحي  كيف صرنا واحداً كلٌٍ
االبن الوحيد املولود من ذات جوهر اهللا اآلب، : لكلمة وحدة

هذا صار جسداً حسب  ،والذي فيه كل طبيعة اآلب الذي ولده
 :وصار واحداً من اثنني ،عنه رال يعب حتد بطبيعتنا يف احتاداالكتب و

 اإلنسانأي جسده األرضي والهوته، وهو الذي بطبيعته اهللا، هو 
بعكس ما يقوله الذين ال  واإلنسانمن السماء، وظل دائماً اهللا 

 أنن ال ميكن ان اللذايفهمون هذا السر، وملّا احتد فيه العنصر
ويأخذ من الطبيعة  يشارك أنقادراً على  اإلنسانأصبح  ،يتحدا
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، وهلذا حصلنا فيه حنن على شركة وحضور الروح القدس اإلهلية
مثلنا  إنساناًالذي بدأ يف املسيح ومن املسيح أوالً عندما صار 

 مولود ألنه ؛نه بالطبيعة اهللاأوألجلنا، وأخذ املسحة والتقديس رغم 
 س بروحه هيكل جسده، بل كل اخلليقةولكنه قَد ،نفسه اآلبمن 

هذا السر . يشملها التقديس أناليت تدين له بالوجود واليت ميكن 
لنا لنوال الروح القدس واالحتاد بدأ أوالً يف املسيح وصار طريقاً يؤه

 .سنا كلنا حسبما ذكرت لتويفيه تقد ألنناباهللا 
ولكي نتحد كلٌ مع اآلخر وباهللا، رغم وجود فروق بني 

وروحه وجسده اخلاص  ألن لكل منا فرادته ؛كل شخص وآخر
أن االبن الوحيد جهز الوسيلة حسب حكمته وحسب  به، إالَّ

بارك بالوحدة كل  ،أي جسده ،جبسد واحد ألنه. مشورة اآلب
الذي فيه أيضاً  اإلفخارستياالذين يؤمنون به ويأخذونه يف سر 

ق يفر أننصبح كلنا جسداً واحداً معه، ومن ميكنه ) اإلفخارستيا(
ويدوا قسقم الذين احتدوا بوحدة طبيعية وعKnit  معاً يف جسده

اشتركنا يف اخلبز  إذاألننا  ؟املقدس الذي هو واحد مع املسيح
. ألن املسيح واحد ال يقبل التقسيم ؛الواحد، نصبح جسداً واحداً

أعضائه  -كأفراد –لذلك، الكنيسة هي جسد املسيح، وكلنا 
نا كلنا احتدنا باملسيح جبسده املقدس ألن. حسبما قال احلكيم بولس

أي الواحد غري املنقسم، تصبح  ،أخذناه يف أجسادنا أنناحيث 
وهنا يصبح املسيح الرأس، . مملوكة له وليس ألنفسنا أعضائناخدمة 

ن من املسيحيني، وبولس يربهن ولكن الكنيسة تصبح جسده املكو
طفاالً مضطربني لكي ال نكون فيما بعد أ" :لنا هذا ذه الكلمات

. وحممولني بكل ريح تعليم، حبيلة الناس، مبكر إىل مكيدة الضالل
: بل صادقني يف احملبة ننمو يف كل شيء إىل ذاك الذي هو الرأس

املسيح، الذي منه كل اجلسد مركباً معاً، ومقترناً مبؤازرة كل 
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مفصل، حسب عملٍ على قياس كل جزء، حيصل منو اجلسد لبنيانه 
ن كل الذين يأخذون جسده أو). ١٦ - ١٤: ٤أفسس ( "يف احملبة

يقول . املقدس حيصلون على هذه الوحدة احلقيقية احلسية يف املسيح
الذي يف أجيال "بولس مرة أخرى ويشهد مشرياً إىل سر التقوى 

أُخر مل يعرف به بنو البشر كما قد أُعلن اآلن لرسله القديسني 
ء يف املرياث واجلسد ونوال املوعد األمم شركا أنوأنبيائه بالروح 

ذا كنا كلنا من ذات اجلسد إف ؛)٦ - ٥: ٣أفسس ( "يف املسيح
كل واحد  أنواحداً يف املسيح، من خالل جسده، أال يعين هذا 

إىل الوحدة يف  وباإلشارةمنا هو واحد مع اآلخر ويف املسيح؟ 
ح نأخذ الرو إننانسري من ذات الطريق، نقول  أنناالروح، حيث 

باآلخر وباهللا، ولكن الذي يسكن يف  دنا كلٌالواحد، وهذا يوح
ا هو الروح الواحد غري املنقسم الذي حيفظنا، ولكنه كل فرد من

قوة جسده املقدس جيعل الذين يأخذون  أنجيعلنا واحداً، وكما 
هذا اجلسد من ذات اجلسد الواحد وواحداً معه وفيه، هكذا الروح 

ولكنه يظل الواحد الذي جيمع الكل  ،الكل غري املنقسم يسكن يف
حمتملني بعضكم " :لذلك خياطبنا بولس املُلهم ؛يف وحدة روحية

. حتفظوا وحدانية الروح برباط السالم أنجمتهدين . بعض يف احملبة
. جسد واحد وروح واحد كما دعيتم إىل الرجاء الواحد لدعوتكم

ب واحد للكل آله وإ. واحد، معمودية واحدة إميانرب واحد، 
 وإذا… )٦ - ٢: ٤أفسس ( "الذي على الكل وبالكل ويف الكل

نه إتركنا حياتنا الطبيعية وأسلمنا ذواتنا إىل ناموس الروح القدس، ف
وحبصولنا على  ألنفسنا إذا كنا بإنكارنا يف أننا شكلل ال يبقى جماالً

ننا إاحلياة العليا اليت تشبه حياة الروح القدس، الذي حيل فينا، ف
بل أبناء اهللا  ،بعد بشراً ناونصبح لس ،نتحول إىل طبيعة أخرى

 .اإلهليةوبشر مسائيون، وبذلك نربهن على أننا شركاء الطبيعة 
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. لذلك حنن كلنا واحد يف اآلب واالبن والروح القدس
أو الفكر وكذلك يف  Identityوواحد، وأنا أعين يف اهلوية 

املسيح املقدس وشركة الروح احلياة حسب الرب ويف شركة جسد 
 ."القدس الواحد

تفسري  ١١فصل  ١١الكتاب  :املرجع السابق(
 ).٢١ - ٢٠: ١٧(يوحنا 

 :لكن على القارئ أن يالحظ جيداً ،والنص ال حيتاج إىل تعليق 
 .ن وحدة الكنيسة مستمدة من الثالوثإ -١
 .سعلى مثال الثالوث، مع الفوارق اليت ذكرها القديس كريل إا -٢
، الذي جيعـل املـؤمنني   اإلفخارستياتتم يف شركة جسد املسيح يف  إا -٣

 .يف جسد املسيح اًواحداً وجيعل كل فرد عضو
ه باتضاع وعمـل املسـيح   النفس، والتشب إنكارن الوحدة حتتاج إىل إ -٤

 .والروح القدس، ألن هذا هو الذي يرفعنا إىل احلياة العليا وكل هذا من اهللا
ث، وحتتـاج  ، وال توراإلهليةة الكنسية توهب مثل كل العطايا وحد إن -٥

 .دائماً إىل اليقظة الروحية والنمو

 :االختبار الليتورجي لوحدة الكنيسة
 ،)٦ - ١(مث الرابـع   ،)١٠ -١ أفسـس (الثالث من  اإلصحاحعندما نقرأ  

ي صرنا الذ) اجلسد الواحد(وهي  ،الرسول بولس يضع أمامنا حقيقة هامة أننكتشف 
عندما يستخدمه  ألنه األمهية؛يف غاية ) اجلسد الواحد(وتعبري  .فيه) شركاء(حنن األمم 

هذه املسألة الدقيقـة يف  . يعين املسيح والكنيسة -بكل تأكيد  -نه إالرسول بولس، ف
 :ألننا نظن أحياناً أنه توجد ثالثة أجساد، وهي بالتحديد ؛غاية األمهية
 .بجسد املسيح عن ميني اآل -
 .اإلفخارستياجسد املسيح يف  -
 .مث جسد املسيح أي الكنيسة -
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املسيح  أنهذا التقسيم ال نراه مطلقاً يف العهد اجلديد، بل نرى العكس، نرى 
 :الواحد يعطي هذه الوحدة على ثالثة مستويات

 .وحدةٌ مع اآلب عندما جلس عن ميني اآلب - 
 .اإلفخارستياب الوحدة يف وحدةٌ معه هو شخصياً، وهي يف الواقع قل - 
 .وحدةٌ مع املؤمنني، وهي وحدة اجلسد الواحد - 
. وطبعاً هذه مظاهر ثالثة للوحدة، وليست ثالثة أنواع خمتلفة مـن الوجـود   

ندرس النصوص اخلاصة باجلسد يف العهد اجلديد  أنعلينا  ،وألن هذه النقطة هامة جداً
نا يف قلب هذه الوحـدة مبظاهرهـا   االختبار الليتورجي يضع أنوهو  ،لسبب واحد

 .الثالثة
 :الرسالة األوىل إىل كورنثوس :أوالً 

 اإلفخارستيا -السيما  –العاشر  اإلصحاحمن  عندما ندرس النصوص ابتداًء
الْخبز الَّذي نكِْسره، أَلَيس هـو شـرِكَةَ جسـد    "جند أننا أمام تعبري اجلسد الواحد 

جميعنا نشترِك في الْخبزِ  ا نحن الْكَثريِين خبز واحد، جسد واحد، َألنّنافَإِنّن الْمِسيحِ؟
داحولذلك الوحدة هنا يف جانبها الفعال والواضح هي ). ١٧: ١٠كورنثوس  ١" (الْو

وحدة تمارس وتهـو  اً،واحـد  اًرب يف االحتاد باملسيح الذي جيعل الكل معاً جسدخت 
َألنّنـا  "املسيح والكنيسة، وهو اجلسد الواحد الذي تزرعنا املعمودية فيـه كأعضـاء   

دسا إِلَى جندمتا اعضأَي داحوحٍ وا بِرنيعمج داحمث نرى ) ١٣: ١٢كورنثوس  ١( "و
كمثال للحديث عن اجلسد الواحد، يوصف أيضاً  أن اجلسد الذي يستخدمه الرسول

 ).٢٠: ١٢(ولذلك املثال نفسه يؤكد وحدة اجلسد بأنه واحد، 
 :أفسس الرسالة إىل أهل: ثانياً

ن هذا اجلسـد هـو   أاملسيح هو رأس اجلسد، و أنحيث يظهر بكل وضوح 
اخلليقة اجلديدة اليت  أنمث يعود الرسول لكي يؤكد ). ٢٣ - ٢٢: ١أفسس (الكنيسة 

مم، هذه اخلليقة مصـدرها  وجلنس آخر يسمى األ ،ال وجود فيها جلنس يسمى اليهود
والشعوب يف جسـد   األجناسالواحد اجلديد أي آدم الثاين الذي صاحل كل  اإلنسان"

هو ذات اجلسـد   ،وهنا اجلسد الواحد .)١٦: ٢أف راجع ( "واحد مع اهللا بالصليب
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الذي صلب، هو جسد يسوع، وبالتايل ال جمال باملرة للحديث هنا عن أجساد ثالثة، 
 ؛سد الواحد الذي نشترك فيه، وهو ذات اجلسد الواحد الذي صـلب هو ذات اجل بل

كما قلنا تنحدر من آدم اجلديد الواحد، وهو ما يتحدث عنه الرسـول   اإلنسانيةألن 
هذا السر هو بكل يقني اجتماع اليهود واألمم يف  ".سر املسيح"بـ بعد ذلك ويصفه 

" شركاء يف املرياث واجلسد" :مصاحلة، وهذا االجتماع جعل الرسول يقول عن األمم
هذه الشركة يف اجلسد الواحد، هي الكنيسة، وهي اليت يصفها الرسول  .)٦: ٣أف (

 ،)٤ - ٣: ٤أف " (جسد واحد، وروح واحـد  ...وحدانِيّةَ الرّوحِ "بـ بعد ذلك 
قداملسيح م على الفور هذه الوحدة بنيولذلك، وبعد أن يؤكد الرسول هذه الوحدة ي 

أَنا  هذَا السِّرّ عظيم، ولكنّنِي. اًواحد اًويكُونُ االثْنان جسد" :للزواجوالكنيسة كمثال 
ةالْكَنِيسِسيحِ ووِ الْمحن ن٣٢ - ٣١: ٥ أف" (أَقُولُ م.( 

 :كولوسيالرسالة إىل أهل : ثالثاً
إن : كد هنا بعبارات أقـوى م الرسول ذات املعىن، ويؤمنذ بداية الرسالة يقد

بشريته  ولكن جسم ،)٢٢: ١كو " (جِسمِ بشرِيّته"اجلسد الذي تصاحل فيه الكل هو 
" جسده الذي هو الكنيسـة "وهو  ،نه هو جسد املسيحإأو مضموناً،  هذا، ليس فكرةً

الـرّأْسِ  "ِ :وألن املسيح هو رأس اجلسد، يقول الرسول بكل وضوح ،)٢٤: ١كو (
: ٢كـو  " (ومقْترِنا ينمو نموّا من اِهللا اًمفَاصلَ وربط، متوازِرمنه كُلُّ الْجسد بِ الَّذي
اجلسد هي اليت جعلت الرسول يقول  وحدة أننفهم بكل دقة  أنوبالتايل علينا ) ١٩

وهـي  ) ٣٠: ٥أفسس " (َألنّنا أَعضاُء جِسمه، من لَحمه ومن عظَامه" :هذه الكلمات
هذه حلم من حلمـي  "اليت منه أخذت  صدى لكلمات آدم األول عندما وصف حواء

وهي طريقة التعبري العربانية الشائعة والواضـحة  ) ٢٣: ٢تكوين " (وعظم من عظامي
: جداً واليت تعين بكل دقة هذه مين أي من كياين، ولذلك وحده، ميكننـا أن نقـول  

ا منه، من كيانه من حياته ومن حلمه وعظامه، هذا هو سـر  الكنيسة جسد املسيح أل
يرفعنا إىل فوق إىل  أناالحتاد به الذي ال مثيل له سوى سر الزجية، الذي من املفروض 

 .معاينة املسيح والكنيسة
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 :املمارسة واملعيشة
واحد ميارسه الفرد كفرد، بل  نه ال يوجد سرأيف األسرار نرى بكل وضوح  

كُتب الكنيسـة الطقسـية،    سبولذلك، حىت املعمودية، وح. اجلماعة السر متارسه
ألن الشعب  ؛تتم املعمودية بدون حضور الشعب أن، وال ميكن اًحاضريكون الشعب 

شـبني  مه قانون اإلميان عن طريـق اإل والشعب هو الذي يسلِّ ،)الغرس اجلديد(يرى 
ن قِِّيلَ أن معمودية البالغني، جيب نه حىت يفأوهذه احلقيقة الفائقة جتعلنا نرى ) العراب(

الشماس قانون اإلميان ملن يعتمد، ألن التلقني هنا هو تسليم اإلميـان مـن    أوشبني اإل
الدهن بـاملريون  كذلك وجحد الشيطان يتم أمام اجلماعة أيضاً، و .اجلماعة إىل الفرد

حيـاة ومنـو   أمام اجلماعة ليس كشهود فقط، بل ألم يشاركون مسئولية يتم أيضاً 
يف . وبعد ذلك التناول حيث يتم احتاده بالكل، أي مجاعـة املـؤمنني  . العضو اجلديد

. االحتاد باجلماعـة  اإلفخارستيايف . ألن الفرد يعتمد وحده ؛املعمودية االحتاد شخصي
يف املعمودية االحتاد الشخصي باملسيح، وهو نفسه، أي املسـيح يقـود إىل االحتـاد    

يف  إالَّوال تـتم   ،حيث جيتمع املؤمنـون  األحديوم  إالَّة اليت ال تتم يف الزجي. باجلماعة
احتاد الرجل باملرأة يتم  أنالقداس حسب قانون وطقس الكنيسة القبطية، من الواضح 

على أساس احتاد الكنيسة باملسيح، ولذلك يقف العريس على باب الكنيسة حسـب  
اب الكنيسة، وتقول الكتب الطقسـية  م للعروس صليباً على بالشهادات القدمية، يقد

ألن املسيح احتد بالكنيسة بسر الصليب، وتتم صلوات الكليل بعد رفـع   :تعليالً لذلك
خبور باكر، مث يتم تناول العروسني قبل الشعب كله، وبعد خدام املذبح مباشـرة، وال  

 ،ليدين بلفافـة زالت بقايا التناول نراها يف فتح ستر اهليكل أثناء قراءة الوصية وتغطية ا
 .وهي أصالً لفافة التناول

هذه الوحدة الروحية من الكنيسة هي سبب اختيار الشـعب لراعيـه مـن    
هذه كلمـات  ف.. أبداً ،الدياكون حىت البابا البطريرك، وهذه ليست دميقراطية وحرية

هنا الكنيسة ترى يف أحد أعضـائها  . بشرية ال تكفي للتعبري عن سر املسيح والكنيسة
صلح ألن يكون أباً وراعياًن يم .ـ  فإذاز عضواً فيه، هنا اجلسد ميي ز كان اجلسد ال ميي
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وكيف ميكن !! ؟باإلكراهتتم رسامة  أنهذا العضو، وال يراه كعضوٍ فيه، فكيف ميكن 
جيب أن تكون كل هذه املمارسات اخلاطئة اليت !! ... يبارشية؟إأن نفرض راعياً على 

 .كامل ملعىن الكنيسة إنكاريف الواقع  يف طريقها إىل الزوال هي
من احلياة السليمة، ولذلك، عندما يهبط مستوى احليـاة   إالَّاملمارسة ال تأيت  

العامل القبطي زكريا ابن سباع يف القرن الثالـث عشـر    إن. يهبط مستوى املمارسة
 ".اًوحدها هي اليت جتعل الرجل واملرأة يف الزجية جسـداً واحـد   اإلفخارستيا" :يقول

 إمناكل مرة يتناول فيها  أنوكم من ارتفع إىل مستوى هذه املمارسة؟ وكم من يعرف 
 .البتولية أويف الزجية  إهليةلتجديد كل ما أخذ وما سيأخذ من عطايا 

األسرار متارسها اجلماعة من أجل حياة اجلماعة، والليتورجية هـي معايشـة    
 .سر الوحدة بني املسيح والكنيسةلوممارسة 




