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 الكنيسة وشفاعة القديسين
 

لقـد قلنـا أكثـر . ال يوجع القلب إالَّ التطرف واملغاالة وسـوء القـراءة وسـوء التفسـري 
ال يوجـد لـدينا  . من مرٍة إن موضوع الكنيسة جسد املسيح غائب متامـاً مـن الـوعي املعاصـر

واحــدة علــى األرض، واألخــرى يف الســماء، بــل كنيســة واحــدة مقدســة جامعــة : كنيســتني
 .رسولية يف األرض والسماء معاً 

الـــــداء واـبـــاء واألمــــاا الـــنين ســـوقو ا يف اـــــان، وســـوقو ا إح حيـــاة الـــد،  
مـن آمـن "هؤالء أيضاً أحياء يف جسد املسيح الواحد، فال موا ملـن هـو يف املسـيح يسـوع 

 لــن يــَر ظــالم. "ومــن كــان حيــاً فلــن يــرى املــوا: "، وأضــاف الــرب"يب ولــو مــاا فســيحيا
 ". ور العامل"احلياة وغياب اهللا ألن املسيح هو 

الكل أعضـاء . ال توجد درجاا للقديسني مثل درجاا الوظائف ومراتب الكوار 
وقـد . يف يسوع املسـيح وحـدهإالَّ وهو  –مـما كان  –وال يوجد شفيع . يف اجلسد الواحد

ني يعطـــي الـــ" الــــفيع"، وهـــو "الـــرأس"صـــار كـــل قـــديس وشــــيد شـــفيعاً؛ ألن يســـوع هـــو 
خدمة الـفاعة لكي يـرتك معه النين يف السماء متاماً كما يف مثـل الـدرهم املفقـود عنـدما 

 ."يكون فرح يف السماء: "مجعت املرأة الكل  حوهلا، أو حسب قول الرب  فسه
القديســــة مــــرمي واملالئكــــة والــــــداء ليســــوا وســــطاء وال هــــم شــــفعاء يقفــــون بــــني  

الكـــل معـــاً الراقـــدين . ألرض ، هـــنا تعلـــيم العصـــر الوســـيطالكنيســـة واملـــؤمنني الـــنين علـــى ا
واألحيــاء أعضــاء يف جســد واحــد، والــرب يســوع هــو الــني يــدعو القديســني للصــالة مــن 

القديســة . أجــل الــنين علــى األرض أل ــه يريــد جســداً واحــداً حيــاً منتصــراً ثابتــاً يف اــــان
فــت الــرب معرفــة أعمــق وقــد عر . هــي أم النــور،  عــم. مــرمي ليســت أفضــل مــن أي مســيحي

وأكرب من كل القديسني، ولكن الـرب يسـوع حيفـظ الكـل يف وحـدة واحـدة، ال يوجـد كوـري 
وال صـــغري يف امللكـــوا، وال يوجـــد عظـــيم وحقـــري، بـــل يوجـــد ملكـــوا واحـــد ورٌب واحـــد 

وتنـوع األعضـاء إن هـو إالَّ تنـوع يف املوهوـة . وجسد واحد ومعمودية واحدة وكنيسة واحدة
وتوزيـع املواهـب لـيس حسـب قداسـة اـ سـان، هـنا هـو . درجة الــركة يف يسـوعوليس يف 



 .تعليم اهلرطقة الويالجية، بل هو حسب اختيار اهللا وصالحه
، بــل إن معرفـــة والـــدة اـلـــه ال يوجــد لـــدينا قـــديس درجــة أوح، وآخـــر درجـــة ثا يـــة 

أفضـل وأعظـم أل�ـا باملخلص، وهي معرفة اختوارية خاصة، ال جتعل القديسـة العـنراء مـرمي 
 .ال حتيا بدون املسيح وال وجود هلا خارج شركة اجلسد الواحد

إن التطـرف الـني  سـمعه بـأن أي إ سـان ال يسـتطيع أن يصـلي أو يقـرتب : أخرياً  
مــن املخلــص والــرب بــدون القديســني وبــدون والــدة اـلــه، هــو تطــرف اجلـــل يف اســتيعاب 

 .وحدة الكنيسة اجلسد الواحد
هـل أ ـت مثـل العـنراء؟ والسـؤال خويـث حقـاً، ولكنــه : حـد مـن هـؤالءوقـد قـال وا 

، و عمــة الونــوة عامــة خوــث اجلـــل؛ أل نــا كــل الــنين  ــالوا املعموديــة واملســحة، هــم أبنــاء اهللا
للكــل وال توجــد  عمــة بنــوة خاصــة بقــديس معــني، والــنين  ــالوا املســحة، أخــنوا روح التوــين 

توـــــتـج روحـــــي بـــــاهللا : "أن أم النـــــور قالـــــت صـــــحيح. ، والونـــــوة عامـــــة للكـــــل)٤: ٤غـــــال (
ســنة  ٣٣، لكــن ال كاتــب هــنه الســطور، وال غــريه حوــل بــالرب ولــده وعــاش معــه "خملصــي

طوعــاً مل ينــل أحــد مــن النــاس مــا  التــه والــدة اـلــه ال . وأرضــعه اللــنب ووقــف عنــد الصــليب
 ، ولكـــن الســـماء ليســـت درجـــاا، والـــرأس الواحـــد"وأ ـــت جيـــوز يف  فســـك ســـيف"ســـيما 

جيمــع األعضــاء يف الســماء وعلــى األرض، وفيــه وحــده  نــال مجيعنــا هــنه الوحــدة الــيت لــن 
 .تكمل إالَّ يف القيامة
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