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ال أدري مىت يتمكن اجملمع املقدس من ردع األنبا بيشوي. يظن عن جهل أن  

الهويت خيتلف عن تراث الكنيسة البيزنطية بكل فروعهاا   لكنيسة مصر العريقة تراٌث
يز بني اجلوهر والنعماة  ييأخذ التمبالرغم من أنه  العريب ... اخل –الروسي  –اليوناين 

 ن غريغوريوس باالماس!!!ع

اسكندري أصدر حرمًا على  –أنه ال يوجد جممع مصري هي الكربى  قيقةاحل 
غري املعروف بااملر    املصاادر العربياة     ،األمساء العظيمة مثل مكسيموس املعترف

سنكسار عيد صعود جسد القديسة مرمي يوحنا الدمشقي باسام   والقبطية. بينما يذكر
 يوحنا الدمشقي!!! "القديس"

ما الذي يزعج نيافته؟ كتابات األب كونيارس اليت ُنشرت بالعربية. والشاب    
هو بذلك يكون قد و ،"بدعة تأليه اإلنسان": هو ما أطلق عليه هوو ،نيافتهالذي يطارد 

ثناسيوس وكريلاس عماود الادين باأ م     اإلسكندرية أعلى أعظم بطاركة حكم 
 "مبتدعون".

أنات     ،سكتا ،عيب ،ال: له من آباء اجملمع يقول ًاال جيد أحد هأسا  أنامل
الشيطان على  َبَلؤكد أن املسي  َصتمسحت لنفسك بأن يكفي أنك  .تدرس الالهوت

صالبًا للارب    ،جعل يوم الصلبوت ، فقدلهوهي شطحة وانزالق ال مثيل  ،الصليب
 وال   التعليم الكنسي. ،وال عند اآلباء ،وهو ما   يرد   األسفار ،لشيطان معًاول
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فكره وحده هاو التعلايم   هو يظن أن و ،املطران يعيش مع فكره واضٌ  أن
 .الرسويل

بالرغم من أن كاتب هذه السطور كان هو أول مان نبهاه  أ أن   لذلك، وو
من سقطات الالهوت الغريب الذي أخضع االمياان   سقطةهي  ،فكر  األجساد الثالثة
أخذ األنبا شنود  الثالث الفكر  الساقطة لكي يضرب هبا قد و ،للعقل وحده ال للتدبري
أنناا   -مساتندًا  ليهاا  -ولكي ينكر  ، اإلفخارستياشركتنا   االبن   

مازال املطران يعاود   ،بالرغم من ذلكف، نشترك   احليا  اإلهلية. )كتاب بدع حديثة(
ن جسد املسي  الكنيسة غاري جساد    على موقعه الرمسي هذه الفكر ، ويكتب  أ 

ليس هو ذات اجلسد الاذي   اإلفخارستيان جسد املسي     و اإلفخارستيا،املسي    
 و ال فلماذا ثالثة أجساد؟ ،أخذه من والد  اإلله

اسات القبطية أن ما حيمله التسليم الكنسي يؤكد   االعتراف األخري   القد 
"هذا هو اجلسد احمليي الذي أخذه من سيدتنا كلناا .. وجعلاه   : الكاهن   الصينية

: يقاول الكااهن   وقبل ذلاك  .واحدًا مع الهوته بغري اختالط وال امتزاج وال تغيري"
 بال جسادٌ   ،. فلم يعد لدينا جسادين "هلنا هذا هو باحلقيقة آمني "جسد عمانوئيل 

وكأن  ،فهي ليست جسد املسي  ،تبقى   عقل املطران مشكلة الكنيسة ، ولكنواحٌد
نناا  أعضاء جساده وأ أننا حنن "رسول املسي  بولس قد أخطأ   التعليم عندما كتب 

 كورنثوس(. 1من  11وهو جممل ص ) "جسد املسي  وأعضاؤه أفرادًا

لكنيساة  ن اأحجة إلنكار  ،ومن قبله األنبا شنود  الثالث ،انرليس لدى املط 
  حلظات غاب فيها الاوعي  األنبا شنود  هي جسد املسي  سوى سخافات نطق هبا 

فهل تأكل نفسها  ، ذا كانت الكنيسة هي جسد املسي ": املسيحي احلقيقي عندما قال
هال حنان    ،نسجد جلسدك املقدس: تناول الكنيسة السر اجمليد؟ وعندما نقولتعندما 

أساقفة الصمت الذين غابت منهم  َتَمكما َص ،املطران َتَمَصقتها نسجد ألنفسنا؟ و
 .ة من حكمة األسفاريجيب أن نرد على السخافات الشنودلكن روح الشهاد . و
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: 2عندما قال آدم عن حواء هذه "عظم من عظامي وحلم من حلمي" )تاك  ف
"ويكوناان  : وعندما قال ذات السفر ؟يعين رجاًل ،فهل صارت حواء آدم آخر ،(24

هل معىن هذا أن آدم   يعد آدم وحواء   تعد حواء؟ ف ،(24: 2واحدًا" )تك  جسدًا
 هل انقسم املسي   أ جسادين، جسادٌ   ،وعندما أعطى الرب جسده ودمه   العلية

ُيعطى للتالميذ؟ أم أن املسي  الذي جاء لكي يبياد   وجسٌد ،  وسط التالميذ جالٌس
: 11يوحد الكل فيه حنن املتفرقني )يوحنا  لكي ؟ أ  جييءال ميكن أن ينقسم االنقسام

فهل ميوت  ،(8-1: 6وعندما منوت وندفن ونقوم مع املسي    املعمودية )رو  ؟(52
 الرب كل مر  ُيقام فيها سر املعمودية؟

انفاراد هاؤالء   : وهي ،ي خلفها هذا اإلنكارومثة مسألة أخرى هي اليت ختفَّ 
لوا من شاءوا من الكهنة يعوا ويقويشرِّ ،يفعلواجسد املسي  الكنيسة لكي وصف أ م ب

أ ا حلت حمل املسي  الرب  ،طة املزعومة الفاشيةتلك السلومن الشعب. واألخطر من 
 نفسه.

 عرفنا اجلسد الذي أخذه ابن اهلل من القديسة مرمي. - 

 َبِلوهو ذات اجلسد الذي ُصا  ،اجمليدوهب   السر عرفنا اجلسد الذي ُي - 
 "هذا هو جسدي". :ألن الرب قال ؛وقام مبجد اآلب

هاذا   3ر رقم ِكدعاء هؤالء؟ أين ُذكن من أين جاء اجلسد الثالث حسب اول 
ولكن ليست املشكلة هي عدم وجاود اجلساد    ،  العهد اجلديد؟ وما أكثر األسئلة

 ،3رقام  تحديد أنه اجلسد فخارستيا بإلبل املشكلة هي فصله عن التجسد وا ،الثالث
فإن االنفصاال   ،عن الكنيسة اإلفخارستيامث  اإلفخارستيا،عندما ينفصل التجسد عن ف

 يؤدي  أ:
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 انقطاع كل عالقة لنا مع الرب نفسه. -1

  نكار احتادنا باملسي . -2

  ذ يصب  وجودها هو جمرد مؤسسة. ؛ضياع الكنيسة نفسها -3

ببشار  املالك  ًاجسدأخذ الرب فقد  ال حيتاج  أ تدليل،هنا وضياع الكنيسة  
اجلسد الرب ب  العلية، وقام  اجلسَدالربُّ القدس، وسلم وحبل القديسة مرمي بالروح 

 هذا ألن ؛واحد بل جلسٍد ،واحد ليس جلسدين لدينا تاريٌخ.  ذن، بعد أن ُصلب وُدفن
وهو نفسه الاذي نأخاذه    ،ذراءاجلسد خيص املسي  الواحد. هو نفسه املولود من الع

 ونتحد به   السر اجمليد.

وما هو تارخيه   العهد اجلدياد؟ اجلاواب    ،جاء اجلسد الثالث ذن من أين  
جتمااع  ال ًاجتسد الرب صاار سابب  غري أن  ،باملر  ثالٍث جلسٍدالواض  أنه ال وجود 

آدم  الاربُّ ولذلك ُدعي  ،اجلنس البشري   يسوع املسي  كما اجتمع   آدم األول
دنا باه  جاء الرب لكي يوحِّا  (.22-21: 15، وبالذات كله 15كو ص 1)الثاين 
بل  ،"  آدم ميوت اجلميع" :ليست كوحد  آدم األول اليت ُضربت باملوت أبديًة وحدً 

وهو ما  ،س شعبًا جديدًا عوضًا عن الشعب القدميولكي يؤسِّ ،وحد  حيا    املسي 
"اهلل افتقد األمم ليأخذ منهم شعبًا على امساه"   :مع الرسليعلنه القديس يعقوب   جم

 .(18-16: 15دعو  اهلل   يسوع املسي  )أع وهي  .(14: 15)أع 

وبأي شكل خارج التكوين البيولاوجي   ،لكن كيف يتكون الشعب اجلديد
كيف تتم والد  جديد ، والوالد  األوأ اجلسدانية ترد  ؟املنحدر من ابراهيم أب اآلباء

ومن قبلاه أساتاذه    ،وال املطران ،نيقودميوسال ذلك   يفهمه  ؟اجلميع  أ آدم األول
مان املااء    جاء الرب يسوع مبيالٍدلقد الوحيد الذي يدافع عنه على حساب اإلميان. 

ألن اجلانس   ؛البشاري بل للجانس   ،واحٍد أو لشخٍص و  يكن هذا لفرٍد ،والروح
يت "بيات  مِّواحد  ُس كان وحدً  ،براهيم بعد ذلك البشري املنحدر من آدم األول و
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 ،ولذلك السبب يصف رسول الرب بولس كيف أحب املساي  الكنيساة   ،اسرائيل"
ياها بغسل املاء بالكلمة" )أفساس   "لكي يقدسها مطهرًا  :وأسلم ذاته ألجلها مؤكدًا

 لتكون: فهي  عاد  خلق ،(26: 5

 وال شيخوخة )غضن( –ال دنس فيها  –جميد   -

 (.27: 5مقدسة بال عيب )أفسس  -

: 5كاو  2ألن الرب صار هو آدم الثاين الذي منه جاءت اخللقة اجلدياد  ) 
فهو يشاري   ،"ألننا أعضاء جسمه من حلمه ومن عظامه" :وعندما يقول رسوله .(17

كماا ُخلقات    ،حنن ُنخلق من املسي  ،من آدم الثاين ، أ خلق حواء من آدم، واآلن
 ،ولكان  .نت الكنيسةن اجلسد الواحد الذي منه تكوهحواء من آدم األول. هكذا تكوه
وأن الشاريعة   ،وليس املسي  هو أساس احليا  اجلديد  ،ألن املطران اعترب العهد القدمي

ي أكذوباة  وه ،ن اخلطية تنتقل بالوراثةوأبل  ،بكل تفاصيلها ال زالت سارية املفعول
غاب من وعيه قو  نعمة  ،اهلرطقة املانوية اليت يريد أن يلصقها بنا وبكنيسة أم الشهداء
وبه ننال ختان العهاد  فيه املعمودية واالنتقال من آدم األول  أ آدم الثاين، ذاك الذي 

 ،"خلع جسام خطاياا البشارية"    :وهو حسب تعبري رسوله اجلديد 
ميان عمل اهلل الذي أقامه مان  أيضًا معه بإُأقمتم  "مدفونني معه   

ذ كناتم أمواتاًا      "و :مث يؤكد رسول املسي  .(12-10: 2األموات" )كولوسي 
 .(13: 2اخلطايا وغلف جسدكم أحياكم معه مساحمًا لكم جبميع اخلطايا" )كولوسي 

بل  ،رائريًا ليس مثل امليالد اآلدميهذا هو جسد املسي  الذي منه نولد ميالدًا سريًا س
بال   ،"ليس من دم وال من مشيئة جسد وال من مشيئة رجل :مثل ميالد يسوع نفسه

: 1خذنا حنن "من ملئه نعمة فوق نعمة" )يوحناا  . ولذلك، أ(13: 1من اهلل" )يوحنا 
 فقد جتسد الكلمة ليكون لنا هذه احليا . ،(16
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: 10د هو الوحد ، وهي وحد  مصدرها "أنا واآلب واحد" )يوحناا  الواح 
"أيها اآلب  :ولذلك يطلب الرب نفسه ما هو بعيد متامًا عن القدرات اإلنسانية ؛(30

عطيتين ليكونوا واحدًا كما حنن" ظهم   امسك )شخصك( هؤالء الذين أالقدوس احف
هذه الوحد  هي على مثال الوحد  بني أقانيم الثاالوث. ولكان    .(11: 17)يوحنا 
 ذ كياف ياأيت    ، ا ليست وحد  منفصلة قائمة بذاهتاأ –أيها القارئ املدقق–الحظ 
يضًا وأنا فيك ليكونوا هم أ نت أيها اآلب  َّاد "ليكون اجلميع واحدًا كما أنك أاالحت

توهاب     ،"احفظهم   امسك" :هي وحد  من اآلب ؟(22: 7واحدًا فينا" )يوحنا 
"ليكون فيهم احلب الذي أحبباتين   :وحد  حمبة ،(10: 17"أنا ممجد فيهم" ) :االبن
: 2فينا رجاء اجملاد )كولوساي    فاملسيُ  .(26: 17"أكون أنا فيهم" ) :وبذلك ،به"
 "،ميان   قلاوبكم حيل املسي  باإل" :يؤكد رسول الرب ،و  "اإلنسان الباطن" ،(27

كان يرى بروح النبو  تلك السخرية الشيطانية عن الكنيسة اليت تأكل نفساها   وكانه
ن أ"وأنتم متأصلون ومتأسسون   احملبة حاىت تساتطيعوا    :فأضاف ،وتسجد لنفسها

تدركوا مع مجيع القديسني. ما هو العرض )اإلنسانية( والطول )الساماء( والعماق   
سي  الفائقة املعرفة لكي متتلئاوا  أ كال   )اجلحيم( والعلو )اهلل اآلب( وتعرفوا حمبة امل

: 3)أفسس  "ملء اهلل .. له اجملد   الكنيسة   املسي  يسوع  أ مجيع أجيال الدهور
( حياث  3: 16حتاد والتمايز )راجع جتسد الكلماة  ؛ ألن احملبة تعرف اال(17-21

 ثناسيوس أبعاد احملبة.أيشرح 

الذي منه كل اجلسد حيصل مناو  " :وبدقة بولس ،لقد صار املسي  هو الرأس 
وعاد رسول املسي  وهو يرى خطر حركاة   .(16: 3اجلسد لبنيانه   احملبة" )أفسس 

الرد  حنو اليهودية وحفظ وصايا األكل والشرب واألعياد وطلوع اهلاالل وحفاظ   
 ،ن هذه الرباطات القدمية تؤدي  أ انتفاخ الذات القابعاة   اجلساد  أالسبت مؤكدًا 

"غري متمسك بالرأس يسوع الذي منه كل اجلسد .. ينمو منوًا  تكون النتيجة:وبالتايل 
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 (.19-16: 2من اهلل" )كولوسي 

بكل يقني نعم ملن يرياد أن   هل ظهر لنا اآلن جسد املسي  الواحد الكنيسة؟
 يرى.

هلل الواحاد  الوحياد    سالمًا وبنيانًا لكنيسة ا":   خدمة السر اجمليد  
"لكي  :وبعد استدعاء الروح القدس األقنوم وليس املواهب ".املقدسة اجلامعة الرسولية

األواشي واألناافورا وكال   : وما كل الصلوات .نكون جسدًا واحدًا وروحًا واحدًا"
مث استعالن  ،الطلبات والوقوف مع القوات السمائية والتسبي  مع الشاروبيم والسرافيم

ري الذي يبدأ باخللق مث سقوط آدم مث جميء الكلمة ابن اهلل وجتسده وموته احملياي  التدب
هذا هاو   –هذا هو جسدي : واستعالن هبة احليا    العلية ومساع صوت الرب نفسه

جتماع األعضااء باالرأس   ا ال استدعاء الروح القدس .. ماذا يكون كل هذا ، ودمي
 وات.وهو االستعالن الدائم عند مذب  رب الق

 ذ طهرتنا كلنا تؤلفنا بك من جهة  القدس: "لكي  بعد استدعاء الروح 
نا تناولنا من أسرارك املقدساة  ريَص"لُي :وبعبارات أوض  .تناولنا من أسرارك املقدسة"

"لكي نكون جسدًا واحدًا وروحًا واحدًا  :مث ،واحدًا معك  أ النهاية أو  أ االنقضاء"
 ر عنه صلوات الكنيسة نفسها.ن ُيقال أكثر مما ُتعبِّأوماذا ميكن  ،معك"

فإأ أيان   ،غري جسد املسي  ًالو كان لنا حنن الكنيسة جسدًا آخر ثالث ذن،  
 يقود هذا؟

صارت املسايحية  ل، وصار لنا حنن طبيعة آدمية ليس هلا عالقة بالثالوثل -1
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ولنا وجود ال عالقة  ،بقينا غرباء عن اهلللوت األخرى. خالقية مثل سائر الديانارسالة أ
ألن  ؛بل  أ االغتراب األبادي  ،ليس  أ احليا  األبدية هذا؟ له باملسي .  أ أين يقود

 احليا  اليت فينا ليس هلا عالقة باالبن وال بالروح وبالتايل ليس باآلب.

 –املاريون   –ر السارائر املعمودياة   ن املطران دمها أوكما أشرنا  أ  -2
ر التقديس األبدي الذي وبذلك دمه ،فخارستيا عندما نضع املرأ  حتت شريعة موسىاإل
 ب   السرائر.وَهُي

 ،وقاوم سكىن الروح القدس فينا ،ال مربر له لقد حارب املطران   عناٍد -3
أو  وأصبحنا هياكل لطاقٍة ،أو "هيكل الروح القدس" ،و  يعد أي منا هو "هيكل اهلل"

 ؛وضاع االحتاد باالرب  ،وانتهى التدبري ،وال حنن فيه ،ننا   يعد املسي  فيناأكما  ،قوٍ 
 .(17: 8وال حىت ورثة اهلل )رو  ،وال مرياثًا للرب ،ألننا   نعد ملكًا للروح القدس

قاد  ف ،بفصل الكنيسة عن الروح القدسيس فقط ل ،مير سكني القطعهكذا 
جسد ثالث ال نعلم من أين وكيف أتاى،  باعتبارها   لت عن جسد املسيِصُفأن سبق 

سوى العالقاة   ،صار وجودنا هو وجود مؤسسة اجتماعية ال عالقة هلا بالرببالتايل و
 اللفظية   الصال  والوعظ ... 

ال نريد أن نثقل عقل وضمري القراء هذا الفصل ال تقع حتت حصر، نتائج  ن 
 .ٍفزيهم عن وجٍه قد سقط القناُعها ولكن  ،هبا

 د. جورج حبيب بباوي 


