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لألب مىت  "العنصرة"اختذ البعض من هذه العبارة مدخاًل للهجوم على كتاب  
ولكنن   ،وهذا حق ،جسد املسيح هو جسد ابن اهلل الكلمة ،عند هؤالءألن املسكني. 

كمنا   ،أي جسدين وال ثالثة أجسنا   ،وال يوجد ثنائية ،الكنيسة هي جسد املسيح
وكما ال زال األنبا بيشوي يعيد نفس الفكنرة النال ال    ،أشاع األنبا شنو ة بعد ذلك

 هلا يف الكنيسة. وجو  حىت لظٍل

Quantity

 "،ن يف املسيح حيل كل ملء الالهوت جسندياً "إ :عندما يقول رسول الرب 
 فامللء لنيس ققينا ٍ   .(20-19: 2)كولوسي  "وأنتم مملوؤن فيه" :ل القولويكمِّ

: 3ألنه ليس بكيل يعطي اهلل النرو"" )يوحننا   " :جسداين حسب قول الرب نفسه
هذا يف حديث هام جدًا عن الفرق بني ما هو مسائي وما هو أرضي )يوحنا  ءاج .(34
لكن "الذي من السماء هنو فنوق    ،(31: 3ن األرض يتكلم" )( "األرضي ِم31: 3

وفوق كنل مكينال    ،وفوق مجيع الذين يتكلمون عن األرضيات ،(31: 3اجلميع" )
ل وعرض وارتفناع ووزن  ألن أي مكيال هو خاص باألمور املا ية الال هلا طو ؛نعرفه
 .. اخل.

Quality

ال، واجملد، والشهرة وكل ما هو حسنن  َموال تندهش ألن "النوع" مثل اجَل 
مثل الذكاء  ،ما هو كم أو منظورإىل  نسبولكنه يوصف بأنه نوع لكي ال ُي ،وعظيم

قدرة قياسية  Logicقد يكون للمنطق  .ال يقا  حبجم اجلسد وال يقا  حىت بالقدرات
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ولكن أيهما أعظم  ،" أبو حركة التنوير، ومنطق "كانطمثل منطق سقراط يف احملاورات
وال  ،فليس يف الفلسفة ،له جمال يف الفلسفة وحسب املوضوع qualityذلك نوع  ،همأو

وملناذا ننفني    .أي قضايا عامة ،حىت يف الالهوت املسيحي األرثوذكسي عموميات
سول املسنيح عنن    قيق. حقًا قال ر خاصٌّ النوعيات؟ السبب هو أن الثالوث تعليٌم

م الرسول أبعا  اإل راك: العرض دَّوق ،جيب أن يتأصل باحملبة نه أمٌرحلول املسيح فينا إ
 –إبا ة اجلحنيم واملنوت    –السماء  –وهي: اإلنسانية  ،العلو –العمق  –الطول  –

 "وتعرفوا حمبة املسيح الفائقة املعرفة لكي متتلئوا :رنه حذَّولك ،أي نعمة الشركة ،النعمة
"والقا ر أن يفعل فوق كل  :بل قال يف  قة ،ومل يتوقف عند ذلك ،كل ملء اهلل"إىل 

حبسب القوة  ،أو نفتكر )حسب قدرتنا( ،شيء أكثر جدًا مما نطلب )حىت يف األواشي(
" (نا ألننا امتألنا من كل منلء اهلل الال تعمل فينا )قوة حلول الرو" القد  الساكن في

"له اجملند يف الكنيسنة يف    :مث ينتهي الرسول بذكصولوجية ،(20 - 19: 3)أفسس 
 ،(21: 3مجيع أجيال  هر الدهور" آمني )أفسس إىل  املسيح يسوع

 والكلمة اليونانية .ألن اهلل هو فوق الكم والنوع ؛امللء ليس كمًا وال هو نوٌع 
πλήρωμα  اثنال عشر قفة مملوءة  :جنيل مرقسإكما يذكر  ،م للملءستخَدن ُتأميكن"

هو الشنعوب   ،(25: 11ويبدو أن "ملء األمم" يف )رومية  .(43: 6من السمك" )
 والعد  هنا مقصو  ضمنيًا. ،كلها

( هو اخللقة اجلديدة الال ال ينقصها 14-13: 4واإلنسان الكامل يف )أفسس  
"وهو أعطى البعض أن يكونوا رساًل ..  :وهو ما يذكره الرسول بولس بنفسه ،احلياة

 أن ننتهي مجيعًاإىل  ومعلمني. ألجل تكميل القديسني لعمل اخلدمة لبنيان جسد املسيح
هذا  .امة ملء املسيح"قيا  قإىل  إنسان كامل.إىل  االميان الواحد ومعرفة ابن اهلل.إىل 

"جمد وكرامة  :تَبِهتلك الال ُو ،"سالمًا وبنيانًا لكنيسة اهلل" :ما نطلبه يف أول القدا 
يف  هنو عضنوٌ   ،أي املسيح ،للثالوث" الساكن فيها. واإلنسان الذي ينمو حنو الرأ 

 ،"فهو يؤكد أن "كل اجلسد ينمو معًا ،وألن الرسول نفسه يتابع تقدمي التعليم ،اجلسد
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حسب "ز العضو عن العضو اآلخر وهو ما مييِّ "،إذ ينال كل عضو "مؤازرة كل مفصل
-15: 4أف على قيا  )املسيح( كل جزء حيصل حنو اجلسد لبنيانه يف احملبنة" )  عمٍل
16.) 

وحنن نأخذ من هذا املنلء.   .(16: 1هو ملء النعمة أو اململوء نعمة )يوحنا  
"ملء األلوهة"  :ال ميكن فصلها عن ،(16: 1ألن )يوحنا  ان؛النوع والكم خيتفي ،هنا

هلا أصل عرباين  ،أن حيل امللء" رَّ"فيه ُس :وعبارة رسول الرب .(19: 1يف )كولوسي 
وهي ذات  ،عن حلول الشاكيناه سحابة اجملد اإلهلي يف العهد القدمي الترجوم،ور  يف 

وهي ذات السحابة املنرية يف جتلني   ،"قوة العلي تظللك" :السحابة الال ظللت أم النور
 وهي أيضًا ذات السحابة الال  خلها املسيح رب اجملد عند صعو ه. ،الرب

بدقة الرسنول بنولس   -الال  ،الفائقة املعرفةولكن هذا امللء هو احملبة اإلهلية  
أن يكون (. ال ميكن 18: 3بل "كل ملء اهلل" )أفسس  ،هي ليست فقط امللء -نفسه
إذ ال يوجد مقيا  من أي  ،وال حىت نوع ،هو كم "كل ملء اهلل"أو بدقة بولس  ،ملء

: 1الكنيسة هي "ملء الذي ميأل الكل يف الكل" )أفسس  ،ولذلك .نوع للمحبة اإلهلية
ألهنا جسد "الرأ " الذي "أخضع كل شيء حتنت قدمينه"    ؛هي جسد "امللء" ،(3

قوة القا رة على كل شيء الال حتقق "قيا  منلء  فاملسيح يعمل بال .(22: 1)أفسس 
وهي الال رسم هلا القنديس بنولس    ،احلياة الكاملة الظافرة األبدية ، أيقامة املسيح"

بأن احملبة هي  ،بعد ذلك َمَتوَخ ،( عن حياة الكنيسة11-5: 12صورة كاملة يف )رو 
هي تكمينل الشنريعة"    فاحملبة ،"احملبة ال تصنع شرًا بالقريب :أو كمال الشريعة ،ملء
 ليس عماًل ميكانيكيًا يتم فينا.إذن، امللء  .(10: 13)رو 
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 "كمال الزمنان " ".الزمان"رغم وجو  كلمة  ،ليس قياسًا زمانيًاملء الزمان  
ألن احتا  الالهوت بالناسوت قند   ؛حيث ال يعملإىل  ،النهايةإىل  هو وصول الزمان
؛ ألن اهلل هنو  اهللإىل  م اإلنسانواملكان والفصول وكل الشرائع الال تقدِّحذف الزمان 

جاء رو" االبن يف "ملء الزمان" لكل الذين عاشنوا   ،ولذلك .ليناالذي جاء بنفسه إ
ا أيهنا  "أبَّ :اآلب مع االبنإىل  ونحرارًا يصلُّأولكنهم اآلن صاروا  ،قباًل حتت الشريعة

 (.6-4: 4اآلب" )غال 

ل ابن اهلل. ونراه يف صالة َمنراه يف سفر الرؤيا مع اجلموع الال حول عرش احَل 
م ويف اجملمع عندما نقندِّ  ،ويف اهليتنيات قبل قراءة البولس ،اجملمع يف التسبحة السنوية

 الذبيحة االهلية.

بإبا ته  :، قت اجلنس البشرياملوانع والفواصل الال مزَّ كلَّ لقد أبا  الربُّ 
وهو املوضوع -السماء إىل  هلو خ  ،لمصاحلة األبديةل هسيأسبت  ،لموتل

 ،ويعطي جسده احلياة ،ميار  كهنوته ،ن السماءلكي ِم -الذي شغل رسالة العربانيني
ر عننه  هو ما عبَّ ،الرأ  الواحد جلسد واحد :وخيدم احتياجات جسده الكنيسة. 

وهنو منن    ،(11-1: 15)يوحنا  "الكرمة" :نفسه قثال أو تشبيه معروف لناالرب 
وعا  الرب وشرحه بنفسه بعد ذلك يف )يوحنا ص  ،ل ما ذكره الرب عن احتا ه بناأمج
لها اآلباء الرسل والال حنن فيهنا  ( عن وحدة اآلب واالبن ووحدة الكنيسة الال مث17َّ

هنذه  "احدة مقدسة جامعنة رسنولية".   "نؤمن بكنيسة و :باإلميان االعترافحسب 
 ،هي أيضًا يف السماء حيث احلمل ابنن اهلل  ،أقاصيها"إىل  الكائنة من أقاصي املسكونة
: 12ن الفرق بني اجتماع اهلل مع الشعب القندمي يف )عنب   أولذلك يذكر الرسول 

جبل ملمو  )حسي( مضطرم بالننار  إىل  هنم مل يأتواأ( هو حتذير املؤمنني ب18-24
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. وهو استعالن اهلل على جبنل الشنريعة   .وهتاف بوق . وزوبعة ضباب وظالم ىلإو
ىل مديننة اهلل احلني   إجبل صهيون )جبنل اهلل( و إىل  تيتمأبل  ،(21 - 18: 12)
، ىل ربوات هم حمفل مالئكة وكنيسة أبكار مكتوبني يف السنماء إورشليم السماوية وأ

إىل ىل أروا" أبرار مكملني وإاجلميع وىل اهلل  يان وحيث ال توجد سلسلة أنساب، وإ
كنأ  النرب   إىل  وهي إشارة) ،ىل  م رش  م العهدوسيط العهد اجلديد يسوع وإ

 (.24: 12عب ) "يتكلم أفضل من  م هابيل (نفسه

 الكنيسة كائنة يف تدبري اهلل قبل خلق العامل. هكذا يكتب أغناطيو  الشنهيد  
 .(11: 1افسس إىل  نة قبل بدء الزمان" )الرسالة"املعيَّ :فسسكنيسة أإىل 

"مل توصف الكنيسة بأهنا عنرو    :أورجيينو النشيد للعالمة  ويف شر" سفر
املسيح عندما جاء املخلص يف اجلسد، بل هي عرو  املسيح منذ بدء اجلنس البشنري  

 ،ذلك السر الفنائق إىل  نظرأن أ -رشا  بولسحتت إ-ستطيع أبل  ،عند تأسيس العامل
"اختارنا فيه قبل تأسيس العنامل لنكنون    :هنا كائنة قبل خلق العامل. ألنه يقولأوهي 

 .(28: 2)شر" سفر النشيد  "(5-4: 1)أفسس  "قديسني وبال لوم قدامه

 ويف حملة شعرية ملار افرام السرياين يقول عن الكنيسة:

 بىن موسى خيمة االجتماع -

 اهلليف الربية من أجل  -

 ألن اهلل مل يسكن بعد يف القلوب -

 اآلن يسكن يف قد  األقدا  -
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 من أجل األمم بنيت الكنيسة -

 اجتماع من أجل الصالة -

 يف نفوسنا تسكن القوة -

 الال تقو  كل الكائنات -

 ؛قعمو ية الرو" القد  -

 نشترك يف غفران اخلطايا -

 ؛وبالقوة الال حتل على اخلبز -

 .ويستريح فينايدخل الرب  -

 (.24-13: 48)نشيد 

ت بامسه الشخصي "جسد َيمِّولذلك ُس ،ن الكنيسة هو املسيح نفسهالذي ُيكوِّ 
وهو كمنا   ،يف السرائر واضٍح هذا التكوين هو عمل االبن الذي نراه بشكٍل .املسيح"

وتفنوق فينه    ،ى بنه كنل اآلبناء   وما تغنَّ ،فرامإوصفه شاعر السريان العظيم مار 
 ،"كنيسنة واحندة"   :ميان يؤكدهوهو ما جعل قانون اإل ،نو  على معاصريهوغسطيأ

 واجلسد والرأ  مها معًا ينبوع املسيح. ،والرأ  واحد ،فاجلسد واحد

فكينف   ،هو أسا  شفاعة القديسنني  ،مسائية الكنيسة ووجو ها يف السماء 
 عد السمائي للكنيسة؟حدثت الر ة عن الُب

 :يفاجلواب يكمن 

منظور على األرض يرأسه إىل  وتقسيم اجلسد الواحد ،يف رئاسة اجلسد :
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رك تدبري الكنيسة ملن هم على وهكذا ُت .وغري منظور يرأسه املسيح رب الكنيسة ،البابا
واخذوا مكانه. كان هنذا   ،فقد انتزعوا مكان الرب ،هلية مسائيةإاألرض  ون مرجعية 

وقاومنه األسنتاذ حبينب     ،كنيسة الرومانيةالتقسيم معروفًا يف العصر الوسيط يف ال
 جرجس يف كتاب "الصخرة األرثوذكسية".

مينان.  وصارت أحد مضاعفات هذا التحول هو حلول الشريعة حمل اإل 
وهو سلطان خاضع لعمل وتدبري الرب نفسه بواسطة الرو"  ،ومنو السلطان الكهنويت

قنومًا منفصاًل بعيندًا يعطني   أر د وصابِعسُتد ، ولكن حىت الرو" القد  نفسه االق
مل يعند اخلطناب    .وبات عمله يف السرائر غامضًا ،مواهب وال يسكن وال حيل فينا
ألن هذا حيند  سنلطان    ؛نه كهنوت الرب يسوعأالقبطي املعاصر يصف الكهنوت ب

الكهنوت حبدو  التدبري وجيعل الكهنوت خدمة. ولعل من يندر  جيندًا صنلوات    
بنل حنىت يف    ،الرسامات يف كنيستنا جيد أهنا ال حتتوي باملرة على كلمة "سنلطان" 

ع كنل  الرب يسوع املسيح الذي قطَّن  د"أيها السي :ال سيما صالة /صلوات التحليل
ال وجنو  ألي   ،"رباطات خطايانا .. 

 :لننا  وقول الرب نفسه هو مننارة   .عطاءهو بل  ،سلطانب  يتمألن البذل ال ؛سلطان
 عن كثريين". م ويبذل نفسه فديًةم بل ليخِدلكي ُيخَد "ألن ابن االنسان مل يأِت

 ،ولوالندة اإللنه   ،مًا البخور للرب يسنوع يدور خا م السرائر بالبخور مقدِّ 
وللشعب كله ..  ،وكل الذين نراهم يف األيقونات ،وشفيع الكنيسة ،وليوحنا املعمدان

لكي ننال معهنم   هؤالء هم معنا يشتركون يف خدمتنا، ويطلبون من الرب معنا، طلبًة
 ذات اجملد.

 ،والكنيسة اجملاهدةالكنيسة املنتصرة ا يسمى لكن جاء تعليم العصر الوسيط ق 
الفصل جاء هذا وحدة اجلسد الواحد. من  َمَدوَه َلَصوبذلك َف ،كنيستنيصنع بذلك و
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ت منو ،قرارات احلرمانصدرت االستبدا  بالرأي ومطار ة الذين اختلفوا مع الرئاسة و
يضًا أن الكنيسة هني جسند   أعد السمائي غاب كما غاب ألن الُب ؛محالت الكراهية

ت الكنيسة َبِسإذ ُح ،هي الال جتعلنا جسد املسيح اإلفخارستيان أيضًا أوغاب  ،املسيح
األنبا شنو ة بوجو  ثالثنة   ا عاءحسب  ،اجلسد الثالث الذي ال نعرف من أين جاء

 وهو مل يشر" لنا العالقة بني هذه األجسا  الثالثة. ،أجسا 

منن   أليٍّ نقند   جعلت أيَّ ،مؤسسةإىل  لت الكنيسة ة هي الال حوَّهذه الرِّ 
وبالتنا    ،املعاصر اإلكلريو فقد مت اختزال الكنيسة يف  ،هو نقد للكنيسة اإلكلريو 

 انفصل الواقع املعاصر عن األسا  التارخيي.

 ،مينان ال اإل ، ارة املؤسسة هي الال جعلت الشريعة مصدر حياة املؤسسةإن إ 
 السرائر. من النعم الال نأخذها يف وال أيٌّ ،وال شركتنا يف الثالوث

ًا، وبيولوجين  ًاألن لنا وجو ًا اجتماعي ؛هذا االحندار حنو هاوية املوت الروحي 
ولكن الشنها ة   ،حياء نأكل ونشرب ونتزوج وندخل حلبة احلياة السياسيةأي أننا أ

وما هنو   ،ألن الشريعة هي ما هو جائز ؛ته عند خالقه غابتاحلية ملكانة اإلنسان وعزَّ
 ميان.احملبة وال من اإلوهذا ليس من  ،مسمو"

عنن   َفَشن َك ،من الشهر ٍنمعيَّ سبوٍعار من حوار حول تناول املرأة يف أما  إن  
ن أناقش مصندرها  أال أريد  ،ن الدفاع عن املنع تسنده قواننيأوهو  ،جسامة خطأ عقيدي

ولكن تبقى احلقيقة  ، فقد ناقشنا ذلك بالتفصيل يف كتابنا عن التطهريات اجلسدية،التارخيي
هم الذين جعلوا الشنريعة ال   ،ن الذين مينعون املرأة بسبب وظيفة جسدها، وهي أالسافرة

إذ ال توجد شريعة موسنوية يف   ؛بائٌد زماينٌّ وهو هنا أساٌ  ،لحياةل ًااملسيح يسوع أساس
 :بل حسب نفس الرسنالة  ،(10: 9انقضى )عب  لألرض ولزمان  موضوعة فهي ،السماء
ت الثاين ( ينزع األول لكي يثب10ِّ: 8ا عتق وشاخ فهو قريب من االضمحالل" )عب "أمَّ
لكن اإلصرار على بقاء الشريعة هو خطية مع سبق اإلصنرار والترصند    .(9: 10عب )

 "أنا هو القيامة واحلياة". :لبقاء الشريعة وحذف من قال لنا
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 ،لقد طال ليل االغتراب وسا  علينا فكنر املرتندين   :أقول يف كل ما أكتب 
سوف يرسل األحياء الذين أسا  حياهتم هو هو وال  ،حاضرٌّ يسوع حيٌّ ولكن الربَّ
 احلياة اجلديدة. ةريمخ لكي يكونوا كما كانوا يف تارخينا الطويل ؛أحد آخر

 املسيح قام 

  . جورج حبيب بباوي 


