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 الصليب ختم القيامة
 

 :المقدمة
ذي هــو صــفرونيوس عبــد يســوع املســيح، والبــس صــليب الــرب يســوع املســيح الــ 

خــــتم احليــــاة، أي خــــتم القيامــــة، إىل عبيــــد املســــيح املبتــــدئني يف طريــــق اجلهــــاد، أي طريــــق 
كـل يـوم عـن    الصليب، جهاد ربنا يسوع املسـيح، أي رفـض اخلطيـة والشـر، واملـوت طواعيـةً 

. َهـارِ النـَّ  ِمـْن َأْجلِـَك ُمنَـاُت ُكـلَّ " :كل نية سيئة وفكرة غري نقية، حسب قـول رسـول املسـيح
َناَقْد   ).٣٦: ٨رو " (ْبحِ ِمْثَل َغَنٍم لِلذَّ  ُحِسبـْ

 .سالم يف نعمة ورمحة وحمبة ربنا يسوع املسيح

 :الصليب والقيامة
وغريـب مل  جديـدٍ  خربونـا عـن تعلـيمٍ أشـعياء و إحضر بعـض األخـوة مـع األب  -١ 

الـذي الـذين عاشـوا قبلنـا، ألننـا ال جنهـل التسـليم الرسـويل  إلينـامه نسمعه مـن قبـل، وال سـلَّ 
حفتته لنا صلوات وطقوس الكنيسة املقدسة، والذي تشهد له األسفار اهلييـة املـوح  بـا 

 .من الروح القدس

أل�ــا  ؛ن األب أغـاثون مينــع رشـم الصـليب يف خدمــة القـداس اهليـيإقـال األخـوة  
وهو يريد أن يقدم قربانـه بـال خـتم الصـليب، بـل ال . حسب فكره، هي عالمة لعنة وموت

وحســب فكــره، عالمــة الصــليب جــائزة فقــط يف  .ســة بعالمــة الصــليبصــعيدة املقدَّ يرشــم ال
 ،ألننــا يف املعموديــة واملــريون نشــرتك يف مــوت الــرب ؛صــلوات املعموديــة ورشــومات املــريون

يف  نَ ِفـــرشـــم باملســـحة الـــيت كانـــت أصـــالً احلنـــوط الـــيت كانـــت علـــ  جســـد الـــرب عنـــدما دُ ونُ 
ون مـــن الصـــالة يف الكنيســة حـــىت يهــدأ فكـــره ويســـتقر وقـــد منــع الشـــيوخ األب أغــاث. القــرب



أمــر  وهــواخــرتاع طقــوس جديــدة  إلينــامت ألن عــدم ممارســة الطقــوس الــيت ُســلِّ  ؛علــ  رأي
ولــيس عــن فكــر اجلماعــة الــيت  ، عــن فكــر شــخص واحــد جيــوز جتربــة روحيــةغــري الئــق ويعــربِّ 

 .الروح القدس وإرشادنالت نقاء 

اثون مالبــــــس اخلدمــــــة الــــــيت يوضــــــع عليهــــــا ولســــــت أدري ملــــــاذا يلــــــبس األب أغــــــ 
ــــــل  ؟الصــــــليب ــــــاب ــــــار احلمــــــل ،نرشــــــم عالمــــــة الصــــــليب يف صــــــلوات الســــــواعي إنن  ،واختي

تقديس الذبيحة السـمائية،  وأثناءوتسبحة الشاروبيم والساروفيم، بل  ،والتقديسات الثالثة
اءة وعنـد قـر  ،وماذا سيقول عن رشم الصـليب قبـل الصـالة.. وبعد ذلك يف صالة القسمة 

ويطــول بنــا الوقــت لــو شــئنا أن حنصــر هنــا  .. الســجود وأثنــاء ،وبعــد قــراءة اهلجنيــل ،اهلجنيــل
  مَ نـه عنـدما ُرِسـأوهـل نسـ  األب أغـاثون . كل رشومات الصليب يف كـل طقـوس الكنيسـة

كاهناً وضع األب األسقف دانيـال عالمـة الصـليب علـ  جبهتـه ثـالث مـرات باسـم اآلب 
جمــــداً " :خ بــــذات الكلمــــات الــــيت نبــــدأ بــــا اخلدمــــة املقدســــةوصــــر  ،واالبــــن والــــروح القــــدس

ســالماً وبنيانــاً لكنيســة اهللا . وإكرامــاً للثــالوث الكلــي القداســة اآلب واالبــن والــروح القــدس
 .)0F١("املقدسة آمني

ـ ،كل هذه العبارات د لنـا أن رشـم وخـتم الصـليب هـو خـتم وطقوسنا املقدسة تؤكِّ
 .اآلبدينختم امللك يسوع املسيح احلي إىل أبد ن الصليب هو أحياة ال ختم موت، و 

جيعلنــا مضــطرين إىل أن نســأل  -حســب شــهادة األخــوة  -وفكــر األب أغــاثون  -٢ 
بــل نقـــوم  ،ألننــا يف املعموديــة املقدســـة ال منــوت فقــط مــع املســيح ؛إذا كــان يــؤمن بقيامــة الــرب

ون يف فهـــم وقبـــول هبـــة عـــن ذكـــر القيامـــة واكتفـــ  بـــاملوت، فهـــو متهـــا إنســـانٌ توقـــف  وإذا. معـــه
حنن منوت ونقوم مـع املسـيح لكـي جنـوز الصـليب بقـوة سـر . احلياة األبدية يف يسوع املسيح ربنا

ونصـل إىل أعمـاق ســر الصـليب بقــوة القيامـة، وهكــذا  ،املعموديـة املقدسـة وبقــوة مسـحة املــريون
 ).١٠: ٣فيليب " (ِمهِ َألْعرِفَُه، َوقـُوََّة ِقيَاَمِتِه، َوَشرَِكَة آالَ "شهد الرسول بولس 

                                           
 .١٠٢ص  ١٩٩٢مطرانية بين سويف  -ة الثانية ، الطبع"ترتيب قسمة الكهنوت"راجع كتاب ) ١(



 :التسليم الرسولي الخاص بموت الرب وقيامته
علـ  وشـك أن نبـدأ الصـوم الكبـري ونسـتعد لـه يف انتتـار األسـبوع  أنناحيث  -٣ 

د الفصـــح العتـــيم، ومل يعــد لـــدينا وقــت كـــاٍف لكـــي البصــخة لكـــي نعيِّــ أســـبوعالعتــيم أي 
وس وكريلس وذهيب الفم، فإننـا نكتفـي يف أثناسي: م ما لدينا من تعاليم اآلباء القديسنينقدِّ 

ن يف الكنيســـة الرســـويل املـــدوَّ  وإميـــانالوقـــت احلاضـــر مبـــا نعرفـــه مـــن شـــهادة األســـفار اهلييـــة 
 .صلوات الكنيسة املقدسة اليت يعرفها األب أغاثون وغريه من األخوة األحباء

ليهـود حنـن نكـرز باملسـيح يسـوع مصـلوباً، ل" :يقول رسول ربنـا يسـوع املسـيح -٤ 
ــ ،"عثــرة ولليونــانيني جهالــة فالرســول يكــرز  ،"للمــدعوين للخــالص أي للحيــاة األبديــة"ا أمَّ

" حكمـــة اهللا"و" قـــوة اهللا"فـــت فهـــل توقَّ  ،)١٤: ١كـــو   ١" (قـــوة اهللا وحكمـــة اهللا"ح باملســـي
علـ  نفسـه؟  اهلنسـانأم غلبـت قـوة اهللا وحكمـة اهللا املـوت الـذي جلبـه  ،عند املوت وحـده

 ومـاذا تكـون هـذه الشـهادة إالَّ  ،)١: ٢كو   ١" (شهادة اهللا" �اإل عن كرازته ويقول الرسو 
عـن املـوت، فـنحن نـرى املـوت   إنسـانعن احلياة، ألننا ال حنتاج إىل شـهادة مـن اهللا أو مـن 

وهكذا أيضاً وصـف الرسـول شـهادة . وما حنتاج إليه هو احلياة ،كل يوم ونعرفه حق املعرفة
ب احمليـي، الـروح أي برهـان روح احليـاة، الـر  ،)٤: ٢كـو   ١" (ح والقـوةبرهـان الـرو "اهللا بأ�ا 

 .لنا لكي نرث احلياة األبدية قوةً  يالقدس، الذي يعط

: ٤كــو   ١" (أنــا ولــدتكم يف املســيح يســوع باهلجنيــل" :وعنــدما يقــول الرســول -٥ 
ع يســو وكيــف ملــك الــرب . فهـو يؤكــد املــيالد للحيــاة أي ببشــارة اخلــالص مــن املــوت ،)١٥

أم بـاملوت الـذي بـه داس املـوت، وبالقيامـة الـيت أبـادت ، عل  الصـليب، هـل بـاملوت وحـده
وجييــب الرســول يف عبــارة مــوجزة مؤكــداً أن امللكــوت  ؟الفســاد وقــوة القــرب وســلطان اجلحــيم

 ).٢٠: ٤كو   ١(أي قوة القيامة  ،بقوة الصليب إليناجاء 

ـــ -٦  ـــا فيهـــا  اأمَّ ـــيت نلن ـــة ال ـــا  لاالغتســـاعـــن املعمودي الكامـــل مـــن جناســـات اخلطاي
لكن اغتسلتم بل تقدستم بـل تـربرمت باسـم الـرب " :فإن الرسول يقول ،وجناسة ولعنة املوت



فكيـــف اغتســـل الزنـــاة وعبـــدة األوثـــان مـــن ) ١١: ٦كـــو   ١" (إينـــايســـوع املســـيح وبـــروح 
  ١راجــع (ر املــؤمنني حبمــيم املــيالد اجلديــد جناســات األمــم الــيت ذكرهــا الرســول قبــل أن يُــذكِّ 

هــــل ميكــــن أن يغســــل املــــوت وحــــده اخلطيــــة؟ وكيــــف يغســــل املــــوت ). ١٠ - ٩: ٦كــــو 
والغســل هــو عمــل حيتــاج إىل قــوة تزيــل الــدنس والنجاســة؟ لقــد مــات الــرب وقــام  ،اخلطايــا

 :لكـــي يعطـــي احليـــاة للمـــوت  مـــن البشـــر، ويعطـــي قيامـــة للجســـد حســـب كلمـــات الرســـول
فقــد مــات وقــام لكــي يقــيم ). ١٣: ٦كــو  ١راجــع " (والــرب يســوع املســيح هــو للجســد"

الـرب يسـوع  إلينـامه ألنه يؤكد التعلـيم الرسـويل الـذي سـلَّ  ؛اجلسد والنفس من موت اخلطية
واهللا اآلب قـــد أقـــام الـــرب يســـوع املســـيح وســـيقيمنا حنـــن أيضـــاً "بواســـطة الرســـل القديســـني 

 ،وقـوة اهللا اآلب ، لذلك حنـن نـؤمن بالقيامـة كقـوة الصـليب احمليـي،)١٥: ٦كو   ١" (بقوته
رشـــم باســـم االبـــن وهبـــة ولـــذلك نُ  ،رشـــم باســـم اآلب وخـــتم امللـــك يســـوع املســـيحولـــذلك نُ 

قـــوة واحـــدة ال تنقســـم، وخـــتم واحـــد . رشـــم باســـم الـــروح القـــدسولـــذلك نُ  ،الـــروح القـــدس
 .ألن الصليب هو ختم القيامة ؛للثالوث، وهبة حياة غلبت املوت

 :مه اآلبالروح القدس عربون الفداء الذي قدَّ 
ويؤكــد كالمــه  ،)١٣: ٦كــو   ١(ن الــرب يســوع هــو للجســد إيقــول الرســول  -٧ 

هـــو وحـــدة جســـدانية جتعـــل الـــزاين والزانيـــة " االلتصـــاق بزانيـــة"بعـــد ذلـــك معلنـــاً للخطـــاة أن 
تعبـري اجلسـد الواحـد الـذي ورد يف التعلـيم الرسـويل  اأمَّـ .أي وحدة طبيعيـة ،"جسداً واحداً "

 ؛)٦: ١٩ مــت" (ومــا مجعــه اهللا" :فهــو تعبــري يؤكــده قــول الــرب يســوع ،عــن الزجيــة املقدســة
ألن  ؛ألن اهللا جيمع يف وحدة جسدانية وروحيـة، وهـو مـا جيعـل عقـد الـزواج برشـم الصـليب

ا اجلســـد الواحـــد بـــروح أمَّـــ. هـــو جســـد للمـــوت وايـــالك ،اجلســـد الواحـــد بـــدون روح يســـوع
وألننــا يف ســر الزجيــة نعقــد عقــد . األبديــة يســوع الواحــد، الــروح احمليــي، فهــو ملــرياث احليــاة

فــنحن نؤكــد أن الــذين يســلكون هــذا الطريــق صــاروا روحــاً واحــداً  ،اهلمــالك برشــم الصــليب
ألننـا بقـوة احليـاة يف املسـيح ننـال شـركة جسـد املسـيح  ؛)١٧: ٦كـو   ١(مع يسـوع املسـيح 

د اعتمـدنا جلسـد ألننا مجيعنا بروح واحد قـ" :أي الكنيسة حسب كلمات الرسول ،الواحد



ـــروح جيمـــع  .)١٣: ١٢كـــو   ١" (ومجيعنـــا ســـقينا روحـــاً واحـــداً .. واحـــد   أعضـــاءوهكـــذا ال
ـ ؛جسد املسيح ده صـلواتنا لكي جيعل من الكل جسداً واحداً، وهو ذات التعليم الذي تؤكِّ

ــــا يــــا ســــيدنا أن نتنــــاول مــــن قدســــاتك طهــــارة ألنفســــنا " :املقدســــة اجعلنــــا مســــتحقني كلن
دنا لكــي نكــون جســداً واحــداً وروحــاً واحــداً وجنــد نصــيباً ومرياثــاً مــع مجيــع وأرواحنــا وأجســا

وحنن ننال قوة احلياة الواحدة اليت جتعل شركتنا مـع . )1F١("القديسني الذين أرضوك منذ البدء
هـي شـركة أحيـاء ال شـركة  ،"السـماوية أورشـليم"اآلباء القديسـني األحيـاء يف كـورة األحيـاء 

 وروحٌ  ،واحـــد وألننـــا جســـدٌ . تهم ونرجـــو أن ننايـــا يف املســـيحولـــذلك نطلـــب شـــفاع ،مـــوت
أي خيطـــــئ إىل  ،)١٨: ٧كـــــو   ١" (ن يــــزين خيطـــــئ إىل جســـــدهَمـــــ" :واحــــد يقـــــول الرســـــول

جيلـب العـار علـ  اسـم املسـيح، ويـزرع اخلصـومات وميـزق وحـدة اجلسـد  الزنـاألن  ؛الكنيسة
 .الواحد

فيـه، وصـار لنـا مـرياث امللكـوت  وملا مات الرب وقـام، أقـام الطبيعـة اهلنسـانية -٨ 
ــــروح القــــدس"وعالمــــة مــــرياث امللكــــوت هــــي . بقيامــــة الــــرب الــــذي يســــكن يف " عربــــون ال

كــو   ١" (هيكـل الــروح القـدس"أجسـادنا، ألن اجلسـد الواحــد أي الكنيسـة وكـل مــؤمن هـو 
ـ" عربون الفداء"اآلب يف املسيح يسوع أن ننال  أعطاناوهكذا ). ١٩: ٦ داً بـذلك لنـا مؤكِّ
ولكـــن "ن اآلب ميســـحنا يف ابنـــه أيف املعموديـــة املقدســـة ننـــال مســـحة مـــن اهللا اآلب، و  ننـــاأ

ألن اآلب حسـب مسـرته جعـل االبـن  ؛"الذي يثبتنا معكم يف املسيح وقـد مسـحنا هـو اهللا
وعنــدما يقــول  .وهــو الــذي أرســل البــارقليط لكــي ميســح ابنــه ،هــو أصــل وأســاس اخلــالص

: ١كـو   ٢" (عربـون الـروح القـدس يف قلوبنـا وأعطـ ضـاً يأالـذي ختمنـا "الرسول بعـد ذلـك 
ــ ،)٢٢-٢١ د أن اآلب خيــتم بعالمــة الصــليب كــل الــراجعني إليــه يف املســيح، وحنــن فقــد أكَّ

ال نعــرف ختمــاً آخــر غــري خــتم االبــن الوحيــد الــذي بــه ننــال كــل هبــة وعطيــة يف الكنيســة 
 .املقدسة

                                           
 .يالقداس الباسيل -صالة بعد استدعاء الروح القدس راجع ) ١(



(ختم الصليب
2F

١(: 
وعنــدما يوضــع  ،مــن معــدن أو مــن ذهــب اخلــتم حســب اســتعمال البشــر هــو -٩ 

يضـاً عنـدما يوضـع الـروح القـدس أوهكـذا  ،)االسـمرسـم (عل  الشـمع يتهـر اسـم صـاحبه 
ـــا خبـــتم املســـيح ـــه  ،يف قلوبن ـــاً في الصـــليب وقـــوة " نقـــش"يتهـــر رســـم املســـيح فينـــا، رمســـاً حي

ديــدة القيامــة، أي البــذل وحيــاة الشــركة، ألن كالمهــا مهــا شــكل املســيح وشــكل اخلليقــة اجل
 .اآلتية حسب وعد اآلب السماوي لنا يف ابنه يسوع املسيح

أي العربــون مؤكــداً لنــا خبــتم ابنــه الوحيــد ربنــا  ،م الــثمندفــع اآلب مقــدَّ قــد و  -١٠ 
أي نصــل إىل غايــة خلقتنــا  ،حنــن الــذين ننــال هــذا اخلــتم نــدوس املــوت ننــاأيســوع املســيح، 

ـــاةيُ "عنـــدما  ـــة حســـب كلمـــات الرســـولألن اهللا خ ؛"بتلـــع املائـــت مـــن احلي ـــا يـــذه الغاي  :لقن
عربـون " أعطانـانـه لـذلك السـبب عينـه أو  ،)٥: ٥كـو   ٢" (الذي صنعنا يذا عينـه هـو اهللا"

كرسي جمده، يف جمد احلياة األبدية اليت لربنا يسـوع املسـيح   أماملكي نقف  ؛"الروح القدس
كـوت الســموات أو وحنـن الــذين أخـذنا عربـون مرياثنــا األبـدي أي مل ،)١٠-٥: ٥كـو   ٢(

 .سكىن الروح القدس، ننال هذا يف الزمان احلاضر إىل أن يكمل يف الدهر اآليت

نـــه أو  ،وعربـــون املـــرياث هـــو ســـكىن الـــروح القـــدس حســـب كلمـــات الرســـول -١١ 
أي فــداء املــؤمنني لكــي يتهــر جمــد مجــال  ،)١٤ - ١٣: ١أف " (لفــداء املقتــىن"ِهــَب لنــا وُ 

 .ررمحة وحمبة اآلب يف كل الدهو 

ـــة   ـــداً للنـــاس، قـــد نلنـــا عربـــون احلري ـــة أو عبي ـــا عبيـــداً للخطي وهكـــذا حنـــن الـــذين كن
أما الرب فهو الروح وحيـث روح الـرب " :األبدية أي الروح القدس الذي يقول عنه الرسول

الــيت جتعلنــا يف املســيح ) ٢١: ٨رو " (حريــة أوالد اهللا"وهــي ) ١٧: ٣كــو   ٢" (هنــاك حريــة
الـذي نعرفـه وحنسـه " العربـون"شكل املسيح احلـي سـائرين مـن جمـد ننال ذات  ،وبقوة الروح

                                           
 .وتعين رشم، ورشم هي كلمة سريانية غري عربية Sphragisحسب األصل القبطي وردت كلمة ختم ) ١(



" مــن جمــد إىل جمــد بنعمــة وعطيــة ســكىن الــروح القــدس فينــا"إىل جمــد احليــاة األبديــة  باهلميــان
 ).١٨: ٣كو   ٢(

عتقـــه الـــرب مـــن عبوديـــة احلـــرف ونـــال مقـــدم مثـــن حريتـــه أي الــــروح أومـــن  -١٢ 
وحنــن ننــال  .)٢٤ - ٢٣: ٧كــو   ١راجــع (صــار يف نفــس الوقــت عبــداً للمســيح  ،القــدس

خــتم احلريــة مــن عبوديــة اجلســد واخلطيــة واملــوت ونلــبس عــدم املــوت وعــدم الفســاد حســب 
واليت ترافق مسحة املريون والـيت بـا تؤكـد الكنيسـة  األرثوذكسيةالكلمات اليت تعلن التقوى 

القيامــة : تعلــناملقدسـة أن عالمــة الصــليب أو خـتم املــريون توضــع علــ  أجسـادنا بكلمــات 
هـذا يُعطـ  بعالمـة الصـليب . ونوال عطية الروح القدس وامللكوت السماوي الـذي ال يفـىن

 .ال ختم دينونة ولعنة وموت ،ألنه ختم حياة وجمد

 :مجداً وإكراماً للثالوث القدوس
عنـــدما نقـــف يف اييكـــل املقـــدس، هيكـــل اهللا اآلب، نســـمع بشـــارة احليـــاة  -١٣ 
جمــداً وإكرامـــاً للثـــالوث القـــدوس، ": كنيســة أي القربـــان املقـــدس هـــيعلــن لنـــا أن ذبيحـــة الت

وحنــن نســمع هــذه . "ســالماً وبنيانــاً لكنيســة اهللا الواحــدة الوحيــدة املقدســة اجلامعــة الرســولية
وكمـــا تالحتـــون أن . الكلمـــات ألننـــا ســـبق وأخـــذنا خـــتم القيامـــة وصـــرنا أحيـــاء يف املســـيح

 إلينــامها أي حتتــوي علــ  صــيغة التعميــد الــيت ســلَّ  ،أقــانيم الالهــوت أمســاءالكلمــات حتتــوي 
عهــد التبــين مــن اآلب بابنــه يســوع املســيح ربنــا : الــرب يســوع وهــي كلمــات العهــد األبــدي

ويف هبة وعطيـة الـروح القـدس الـيت بـا انتقلنـا مـن الدينونـة إىل احليـاة األبديـة بواسـطة االبـن 
 .أي جسده ،اجلامعة الرسوليةالوحيد رأس وشفيع ووسيط الكنيسة الواحدة املقدسة 

ولنقف برهة عند كلمات احلياة، ألن الذبيحة هـي عطيـة الثـالوث القـدوس  -١٤ 
: رشــم تقدمــة الكنيســة باســم الثــالوثولــذلك الســبب تُ  ؛مـن اآلب بــاالبن يف الــروح القــدس

 مبــارك اآلب الضــابط الكــل، مبــارك ابنــه الوحيــد ربنــا يســوع املســيح، مبــارك الــروح القــدس"
وكــل اآلتــني إىل املعموديــة ومســحة  األشــياءرشــم بــا كــل هــذه الكلمــات عينهــا تُ . "زِّياملعــ



ألننــا مجيعـــاً ننــال شــكل املســـيح أي البــذل وذبــح النيـــة  ؛املرضــ  ونعمــة وخدمـــة الكهنــوت
وألننــا ذبــائح روحيــة للثــالوث القــدوس، تؤكــد الكنيســة هــذه احلقيقــة عنــدما نرتــل  .واهلرادة

الصــــوم الكبــــري وأيــــام  أثنــــاء ١١٢ومزمــــور  ١٠٥ختــــار مــــن مزمــــور املقطــــع امل) االســــتيخن(
 :ألننا بصوم القلب واجلسد ننال هبة ذبح اهلرادة ؛الصوم األخرى

 رب ن فكر اهلنسان يعرتف لك ياإهللوياه "

 د لكوبقية الفكر تعيِّ 

 ).١: ١١٢ - ٤٨: ١٠٥مزمور " (إليكالذبائح والتقدمات اقبلها 

ؤمنني الــذين نــالوا خــتم احليــاة يف املعموديــة املقدســة يف هــذه الــذبائح هــي حيــاة املــ 
مســـحة املوعـــوظني، وبعـــد التعميـــد يف مســـحة املـــريون، ويف مســـحة املرضـــ ، وترتيـــب إقامـــة 

بذات الكلمات احمليية، تؤكد لنا تدفق نعمة الذبح من املسـيح  واحدٌ  رشمٌ . وقسمة الكهنة
وتؤكـــد الكلمــــات أن .. ا ذات شـــكله رأس الكنيســـة إىل األعضـــاء اآلتـــني إليـــه لكـــي ينـــالو 

املعمودية واملريون وسر جسد الشكر والـدم احمليـي، ومسـحة املرضـ  ونعمـة الكهنـوت وكـل 
هو ملتصق بالذبيحـة الواحـدة أي صـعيدة ربنـا يسـوع املسـيح  إمنامن ينال ذات الرشومات 

. اجللجثـــة علنـــاً علـــ  حَ بِـــبـــاهلرادة وذُ  حَ بِـــحيـــث ذُ  ،وتقدمـــة جســـده ودمـــه يف عليـــة صـــهيون
يرشـم  ،عمـل الـرب الواحـد وشـركته يف حياتنـا لكـي نشـرتك حنـن يف حياتـه) وحـدة(وبسبب 

صـــالة الشـــكر، بـــذات الرشـــم الـــذي يرشـــم بـــه الشـــعب،  أثنـــاءالكـــاهن الصـــعيدة املقدســـة 
واحــــد حميــــي  وخــــتمٌ  ،واحــــد ويرشــــم الشــــعب أوالً مث بعــــد ذلــــك القربــــان املقــــدس، صــــليبٌ 

كـل حسـد وكـل جتربـة وكـل " :ن كلمـات الصـالة الـيت تقـولوال جيب أن نندهش م. للحياة
ألننــا واحــد مــع املســيح،  ؛"فعــل الشــيطان انزعهــا عنــا وعــن ســائر شــعبك وعــن هــذه املائــدة

وواحــد معــه يف موتــه وقيامتــه، ومعــه جنــوز كــل مراحــل حياتــه باجلســد وهــو جيــوز معنــا ذات 
وحنـن جســده الـذي ال ميكــن  .ألنــه رأس اجلسـد الواحـد الكنيســة املقدسـة ن؛التجـارب واحملـ
 .أن ينفصل عنه

 



أي القلـــب  ،ورشـــم الشـــعب واملائـــدة هـــو تأكيـــد علـــ  الشـــركة الواحـــدة يف املـــذبح
حيــــث تــــذبح النيــــة واهلرادة واألفكــــار، ويف املــــذبح النــــاطق الســــمائي يف هيكــــل اهللا اآلب، 

حسـب كلمـات القربان اهليي جسد الرب ودمـه  مَ دِّ واملذبح أي الروح القدس الذي عليه قُ 
أي قــــوة الصـــليب، خــــتم  ،وهكـــذا جيمــــع الرشـــم الواحـــد). ١٣: ٩عــــب (الرســـول املبـــارك 

أي تكمـــل بالوصـــول إىل (القيامـــة، البـــذل الواحـــد لكـــي جيعـــل صـــالة رئـــيس الكهنـــة كاملـــة 
 ).٢١: ١٧يوحنا " (ليكون اجلميع واحداً فينا" :ألنه قال) غايتها

خــوة الــذين حضــروا عنــدنا مــن وقــد انزعجــت جــداً مــن عبــارات ذكرهــا األ -١٥ 
الصـــــالة  أثنــــاءنــــه كــــان يــــرتدد يف رشـــــم الصــــعيدة حــــىت إعنــــد األب اغــــاثون، أل�ــــم قـــــالوا 

(الســرية
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 العوائــد وطقــوس الكنيســة حــىت لكــم يف املســيح يســوع أن ال نغــريِّ  أتوســلإنــين . )١
ومل  ،"شـركة مقدسـة"ألن الكنيسـة  ؛وإن كنا ال نفهم ما منارسه، ولنسـأل الشـيوخ والعـارفني

ــ س مــن أجــل فــرد واحــد بعينــه، بــل مــن أجــل شــعب وقطيــع خــراف الــرب كلــه يف كــل تؤسَّ
 .إليناعلينا أن ال ننقل احلدود اليت رمسها اآلباء القديسون وسلموها . األجيال

توضع عل  الذبيحة مؤكدة لنـا بركـة أي اسـتمرار ) الرشومات(هذه األختام  -١٦ 
لـــك القـــوة " :ما نســـمع تســـبحة البصـــخة املقدســـةوعنـــد. وتقـــديس وتطهـــري الصـــليب احمليـــي

البصـــخة هـــي الــيت حتركنـــا لرشـــم  أســبوعفــإن هـــذه الكلمـــات الــيت تُقـــال يف  ،"والــد والربكـــة
ــــال قــــوة وجمــــد وبركــــة املســــيح ؛عالمــــة الصــــليب ورشــــومات الصــــعيدة هــــي مثــــل . لكــــي نن

ـــ ؛ذكصـــولوجية البصـــخة ـــه وحلول ـــا ألن رشـــم تقدمـــة الكنيســـة يعلـــن جمـــد املســـيح وقوت ه بينن
حســـب  واحـــدةً  مـــه مـــرةً بـــالروح القـــدس وإعـــالن جســـده ودمـــه للمـــؤمنني بالـــذبح الـــذي قدَّ 

حنــن مقدســون بتقــدمي جســد ) املشــيئة(وبــذه اهلرادة "املقدســة اهلييــة الــيت ال تتغــري  إرادتــه
 ).١٠: ١٠عب " (يسوع مرة واحدة

                                           
راجع اخلوالجي، الصالة اليت " طهرمهاباركهما، قدسهما، "اهلشارة هنا إىل رشم ثالثة صلبان يف عبارات معروفة ) ١(

 "... السيد الرب يسوع املسيح الشريك الذايت أيها"تبدأ 



 مـن عنصـر فهـي طلبـة لكـي تنتقـل هـذه القـرابني ،"تطهري القرابني"وعندما نطلب  
وتصــــبح تقدمــــة الكنيســــة . أرضـــي طبيعــــي إىل العنصــــر الســــمائي اخلــــاص مبلكـــوت املســــيح

وهــي ذات التقدمــة الــيت أُعلنــت جهــاراً  ،يــة صــهيونلِّ واحــدة مــع تقدمــة رئــيس الكهنــة يف عُ 
 .عل  اهلقرانيون، قربان واحد مقدس هو ربنا يسوع املسيح نفسه

(وعندما ينقل 
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فـإن الـروح  ،مر إىل جسـد ودم ربنـا يسـوعالروح القدس اخلبز واخل )١
جسـده احمليـي بـامليالد مـن  أعطانـال عمله الواحد مـع االبـن، فهـو الـذي القدس نفسه يكمِّ 

عنــدما اعتمــد مــن  األردنوهــو الــذي مســحه يف . البتــول والــدة اهللــه وحســب مســرة اآلب
 أننـاكلـه يؤكـد لنـا هـذا   .)١٣: ٩عـب (م االبـن ذاتـه قربانـاً لـآلب يوحنا، وهو الذي بـه قـدَّ 
ألن الصــليب هــو  ؛فإننــا نرشــم باســم اآلب واالبــن والــروح القــدس ،عنــدما نرشــم الصــليب

خـــتم الثـــالوث، وهـــو خـــتم االبـــن وخـــتم القيامـــة وخـــتم الـــروح القـــدس، ألن كلمـــات الرشـــم 
 .وكلمات التقديس مهما تنوعت هي من الثالوث وللثالوث وبالثالوث

 :الفداء من اللعنة والموت
املسيح افتـدانا مـن لعنـة " :ال جيب أن خنطئ يف فهم معاين كلمات الرسول -١٧ 

، ألن النــاموس لعــن كــل خمــالف )١٣ - ١٠: ٣غــال " (ألجلنــا قــد صــار لعنــةً  إذ ،النـاموس
ولـذلك  ،)٢٨، ٢٧ص (لناموس موس  ووضع لعنات كثـرية سـجلها النـيب يف سـفر التثنيـة 

. وأول هـــؤالء آدم وحـــواء ،أي كـــل البشـــرجـــاء الـــرب لكـــي يفـــدي الـــذين خـــالفوا النـــاموس 
 صــار لعنـــةً "والفــداء مــن اللعنــة كمـــا يقــول الرســول هـــو عنــدما ُعلــق علــ  خشـــبة الصــليب 

وألن الرسـول قـال  ،)١٣: ٣غـال " (ألجلنا ألنه مكتوب ملعـون كـل مـن ُعلـق علـ  خشـبة
موعـد الـروح عربـون و  باهلميـانلألمم يف املسيح يسوع لننـال  إبراهيملتصري بركة " :بعد ذلك
 إلينــالألمــم، فهــذه الربكــة آلــت  إبــراهيموعنــدما ذكــر بركــة  .)١٤: ٣راجــع غــال " (القــدس

                                           
ليحل روحك القدوس علينا وعل  هذه القرابني ويطهرها وينقلها ويتهرها قدساً "راجع صلوات التقديس ) ١(

 ".لقديسيك



مبـــوت الــــرب الــــذي مبوتــــه وضــــع �ايــــة لكــــل لعنــــات النــــاموس، فصــــار الصــــليب بركــــة فــــك 
وهــو  ،إبــراهيمألننــا مبــوت احلمــل كلمــة اهللا صــار لنــا وراثــة مواعيــد بركــة  ؛رباطــات النــاموس

أي املــيالد الثــاين مــن فــوق، وراثــة امللكــوت، ســكىن الــروح القــدس  ،"دسموعــد الــروح القــ"
مـــع " :وكيـــف يقـــول الرســـول قبـــل ذلـــك ؟لعنـــة) رشـــم(فينـــا، فكيـــف يكـــون الصـــليب خـــتم 

 ،ومــع املســيح املصــلوب ؟)٢٠: ٢غــال " (املســيح صــلبت فأحيــا ال أنــا بــل املســيح حييــا يفَّ 
ابـن اهللا الـذي  إميـان، اهلميـانإمنـا أحيـاه يف فما أحياه يف اجلسد ف" :يضاً يقول الرسولأوفيه 

لســـت أبطـــل نعمـــة اهللا ألنـــه لـــو كـــان " :مث يضـــيف الرســـول ،"أحبـــين وأســـلم نفســـه ألجلـــي
وهكــذا صــارت احليــاة  ،)٢١ - ٢٠: ٢غــال " (ذاً مــات بــال ســببإبالنــاموس بــر فاملســيح 

واحـد بـني اهللا " الوسـيط"ألن  ؛اليت عجز الناموس عن أن يعطيهـا" نعمة اهللا"املصلوبة هي 
 "القيامـة واحليـاة"وهـو وحـده الـذي يسـتطيع أن يعطيهـا ألنـه هـو  ،)٥: ٢تيمـو  ١(والناس 

 .اليت غلبت املوت) ٢٥: ١١ يوحنا(

 :٦رومية التعليم الرسولي الخاص بالمعمودية في 
بالـدفن يف ميـاه املعموديـة " حنن منـوت عـن اخلطيـة"حسب كلمات الرسول  -١٨ 
ولكــن املعموديــة . كــذا ننــال هبــة أن حنيــا صــليب املســيح وموتــه احمليــيه ،)٤ - ١: ٦رو (

كمـــا أُقــيم املســـيح مـــن األمـــوات " :ولــذلك يقـــول الرســـول ،بـــل بالقيامـــة ،ال تنتهــي بالـــدفن
ــــدة حنــــن نعــــيش الصــــليب  .)٤: ٦رو " (مبجــــد اآلب هكــــذا نســــلك حنــــن يف احليــــاة اجلدي

 ،"بقيامتـه"نصـري أيضـاً " به موتـهصـرنا متحـدين معـه بشـ" :بالقيامة حسب كلمـات الرسـول
(يــوم هــي حيــاة نالــت صــبغة املعموديــةوحياتنــا كــل 
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الــيت بــا ُيصــلب اهلنســان العتيــق أي  )١
 .إميانناالفكر واملمارسة السابقة عل  

 

                                           
 .عمودية بل قوتا الدائمة يف النفس واجلسدليؤكد ليس لون امل" صبغة"استعمل األب صفرونيوس املعىن القبطي ) ١(



والصـــليب يعلـــن جمـــد اآلب، ألن جمـــد اآلب هـــو االعـــرتاف بربوبيـــة االبـــن الوحيـــد 
وجمــد اآلب هــو ). ١١: ٢فيلــيب " (اآلب ويعــرتف كــل لســان أن يســوع هــو رب لــد اهللا"

: ٨رو (ألن روح اآلب الـــذي أقـــام يســـوع مـــن األمـــوات  ؛يف قيامـــة االبـــن بـــالروح القـــدس
نعــرتف بــأن يســوع هــو رب  -نعمتــه وحبضــوره فينــا ب -هــو ذات الــروح الــذي جيعلنــا  ،)١١

ــــ االغتســــالفاملعموديــــة هــــي  ،)٣ - ١: ١٢كــــو   ١( د ر اجلســــالواحــــد الوحيــــد الــــذي يطهِّ
يف  ننــاإوالــروح، والــذي رمــزت لــه اغتســاالت العهــد القــدمي، ولــذلك الســبب يقــول الرســول 

بـــل  ،)٦: ٣كـــو   ٢(املســـيح يســـوع مل نأخـــذ روح العبوديـــة للشـــريعة واحلـــرف الـــذي يقتـــل 
: ٤غــال " (ا أيهــا اآلبأبَّــ"وفيــه نصــرخ  االبـنالــذي بــه مــع ) ١٥: ٨رو (أخـذنا روح التبــين 

مل نأخــذ روح العبوديــة، علمتنــا الكنيســة  أننــاأي  ،كرتــه اآلنولــنفس الســبب الــذي ذ  .)٤
املقدســـة أن نقـــول الصـــالة الربانيـــة يف القـــداس اهليـــي بـــنفس مســـتنرية بنـــور الـــروح القـــدس، 

والرجــاء احلــي بقيامــة يســوع مــن بــني األمــوات أن نــدعو اهللا  اهلميــانووجــه غــري خمــزي بقــوة 
 ."أبانا الذي يف السموات"اآلب 

بـل  ،حنن ندرك أن خدمة سـر املعموديـة ليسـت خدمـة لعنـة ومـوت ،لوبيقني كام
خدمة بركة املواعيد، وخدمة مـن وضـع �ايـة لسـيادة وملـك الشـيطان واملـوت وهـزم اجلحـيم 

وقـد أدرك قـوة عمـل املسـيح وصـدق مواعيـد  ،ويقول الرسول بـولس. أي ربنا يسوع املسيح
فصـــارت خدمتـــه هـــي حياتـــه  ،ه وقيامتـــهاهللا الـــيت أعلنهـــا الـــرب يســـوع وخـــدمها حبياتـــه وموتـــ

املنقوشـة بـأحرف " خدمـة املـوت"خدمة ختتلف متامـاً عـن خدمـة العهـد القـدمي  إ�ا. نفسها
وهـــي اخلدمـــة الـــيت جلبـــت علينـــا لعنـــة النـــاموس، وحـــىت هـــذه  ،)٦: ٣كـــو   ٢(مـــن حجـــارة 

: ٣و كــ  ٢(يف وجــه موســ   اأن ينتــرو  إســرائيلولــذلك مل يســتطع بنــو  ،نالــت جمــداً مــن اهللا
فهـي يف جمـد املسـيح ابـن  ،جمد املسيح وجمد خدمة احلياة أي خدمـة الـروح القـدس اأمَّ  ،)٧

أو  ،أو خنــاف منــه ،فكيــف ميكــن لنــا أن �مــل خــتم الــرب نفســه ،)١١: ٣كــو   ٢(اآلب 
اآلب نفسـه يف ابنـه يسـوع املسـيح  أعلنهـاوهو قوة اخلالص الـيت  ،ننسب إليه اللعنة واملوت

وقــــد أدرك الرســــول مــــا ســــوف يُقــــال عــــن مــــوت الــــرب علــــ   ؟ح القــــدسووهبهــــا لنــــا بــــالرو 
عنـدنا حنـن املـؤمنني الـذين نـالوا  أمـان بشـارة الصـليب عنـد ايـالكني جهالـة إالصليب فقال 



فالرجـاء احلـي الـذي  .)١٧: ١كو   ١راجع (فهي بشارة فرح وخالص أل�ا قوة اهللا  ،احلياة
ت لنا يف املسيح الـذي أبطـل اللعنـة وأبـاد بَ هِ ليت وُ فينا هو رجاء يف اخلالص واحلياة األبدية ا

 .املوت وكل مثاره املرة

الطبيــب احلقيقــي الــذي  أيهــا" :تقــول الكنيســة املقدســة عــن ســيدنا لــه الــد -١٩ 
وتؤكـد بـذلك أن الطبيـب الـذي جـاء يعـاجل  ،)أوشـية املرضـ " (ألنفسنا وأجسادنا وأرواحنـا
بـل عـاجل كـل  ،ت سـطوة املـرض أي اللعنـة واملـوتومل يسقط حتـ ،املرض مل ميرض هو نفسه

بــــل احليــــاة  ،وأبطــــل ســــلطان املــــوت وغفــــر اخلطايــــا وأعطانــــا لــــيس فقــــط الصــــحة ،أمراضــــنا
وألن بشــارة الصــليب هــي بشــارة حيــاة، صــارت عالمــة رشــم الصــليب هــي بدايــة . األبديــة

صـارت خـتم وتسـبق قـراءة اهلجنيـل، و  ،ولـذلك السـبب تسـبق هـذه الصـالة ،الصالة الربانية
ورشــم التقدمــة ثــالث رشــومات علــ  اخلبــز وثــالث  ،التقــديس عنــد اســتدعاء الــروح القــدس

نــه أو  ،مؤكــداً بــذلك أن خــتم الــرب قــد وضــع علــ  القربــان املقــدس ،رشــومات علــ  الكــأس
 .إيناجسد ودم عمانوئيل  ،صار بقوة الروح القدس وحسب الوعد اهليي

وهــذه  ،"إينـاجسـد عمانوئيــل " :الكـاهن وبعـد الصـالة وقبــل توزيـع األسـرار يقــول
 أعطانـا ،وعنـدما جتسـد .)١٨: ١يوحنـا " (صـار فينـا"ألنـه  ؛إىل حقيقـة جتسـد الـرب إشارة

ـــه دخلنـــا أقـــداس "جســـده اهليـــي ودمـــه الكـــرمي، فصـــار بـــذلك  دم العهـــد األبـــدي الـــذي ب
ي ربنــا يســوع املســيح الــذ" دم راعــي اخلــراف العتــيم"وهــو  ).١٩: ١٠عــب " (الســموات

يوحنــا (ألن الراعــي يبــذل نفســه عــن اخلــراف  ؛)٢٠: ١٣عــب " (بــدم العهــد األبــدي"قــام 
) رشــم الصــليب(خــتم الصــليب  إلينــاويعطــي يــم حيــاة بدمــه، ولــذلك حيمــل  ،)١١: ١٠

(قــوة ذلــك العهــد اجلديــد األبــدي الــذي أبــاد كــل خطيــة وكــل لعنــة وكــل جحــود
6F

وجعلنــا  )١
يُعطـ  عنـا " :يف إصـرارقـول األرثوذكسـية احلقيقيـة ت اً من لعنات الناموس، ألنه هكـذاأحرار 

                                           
اللهم حاللنا وحالل كل شعبك من كل . أيها السيد الرب اهلله ضابط الكل شايف نفوسنا"راجع صالة التحليل ) ١(

 ".خطية ومن كل لعنة ومن كل جحود



يؤكـــد أن  إمنـــاوكـــل هـــذا  .)7F١("خالصـــاً وغفرانـــاً للخطايـــا وحيـــاة أبديـــة لكـــل مـــن يتنـــاول منـــه
هي هبـة حيـاة يسـوع لنـا و أي احلياة اجلديدة اليت أبادت املوت،  ،الصليب هو ختم القيامة

 .ابنه الوحيد لكي حييا به العامل ألنه هكذا أحب اهللا العامل حىت بذل ؛من اهللا اآلب

 :دم المسيح والروح القدس
إذا كــان األب أغــاثون يــرتدد يف رشــم عالمــة الصــليب ألن الصــليب عالمــة  -٢٠ 

اللعنــة واملــوت، فمــاذا ســيفعل ومــاذا ســيقول عنــدما يســمع كلمــات اآلبــاء الرســل وكلمــات 
ــــر ) وحــــدة(الصــــلوات املقدســــة وهــــي تؤكــــد  ــــروح القــــدس ودم ال ب يســــوع املســــيح عمــــل ال

وجسده املقدس واهليي غري املائت حسب كلمـات اخلدمـة اهلييـة؟ هـل سـيمتنع عـن ذكـر 
افتـديتم ال بأشـياء  أنكـمعـاملني " :الروح القدس؟ وماذا سيقول عن كلمات الرسـول بطـرس

بــل بــدم كـــرمي كمــا مــن محـــل بــال عيـــب وال .. تفــىن بفضــة أو ذهـــب مــن ســريتكم الباطلـــة 
يف األزمنــة ) أُظهــر(معروفــاً ســابقاً قبــل تأســيس العــامل ولكــن قــد أُعلــن دنــس، دم املســيح، 
فدم الرب ال يفىن ألن الـرب ال يفـىن، وهـو ). ٢٠ - ١٨: ١بط  ١" (األخرية من أجلكم

 .معروف حسب التدبري قبل خلق العامل، قبل أن تتكون األرض وكل الكائنات اليت عليهـا
الــيت تسـبق هــذه الكلمـات لوجــد أن الرســول  ولـو قــرأ األب أغـاثون كلمــات الرسـول بطــرس

يقـــول  إذيؤكـــد أن الـــروح القـــدس يشـــهد لـــدم املســـيح وآلالمـــه وموتـــه واألجمـــاد الـــيت بعـــدها، 
الــذي يــدل عليــه روح املســيح الــذي "كــانوا يبحثــون عــن الوقــت   األنبيــاءن إالرســول الكــرمي 

وعــن  .)١١: ١بــط  ١" (ســبق فشــهد بــاآلالم الــيت للمســيح واألجمــاد الــيت بعــدها إذفــيهم 
بواســطة الــذين "ت َنــعلِ قــد أُ ) اهلجنيــل(ن بشــارة اهلجنيــل إنفــس شــهادة الــروح القــدس يقــول 

. فهـي بشـارة مـن السـماء ،)١٢: ١بـط  ١" (روكم يف الروح القدس املرسل مـن السـماءبشَّ 
 .فاهلعالن يف الزمان عن موت الرب ال خيفي اهلرادة األزلية لآلب واالبن والروح القدس

                                           
 ".االعرتافصالة "راجع القداس الباسيلي ) ١(



ولـذلك  ،آخـر للحيـاة ومن يدقق يف دراسـة األسـفار يـرى أن الـدم هـو اسـمٌ  -٢١ 
وصنع من دم واحـد كـل أمـة مـن النـاس يسـكنون علـ  وجـه " :يقول سفر األعمال عن اهللا

حلمــاً ودمــاً مل  إن" :بطــرس إميــانويقــول الــرب نفســه وهــو ميــدح ). ٢٦: ١٧أع " (األرض
 إعالنــاً هلعــالن الـذي قبلــه الرسـول مل يكــن مؤكــداً بـذلك أن ا ،)١٧: ١٦مـىت " (يعلـن لــك
 .بل من اآلب ،من الدم واللحم ،من الناس

يستشـــر حلمـــاً "نـــه مل أويؤكـــد هـــذا املعـــىن قـــول الرســـول بـــولس بعـــد أن رأى الـــرب  
وعن صـراعنا الروحـي يقـول الرسـول  .إنسانمل يأخذ مشورة أنه أي  ،)١٦: ١غال " (ودماً 
.. حلم بل مع الرؤسـاء مـع السـالطني مـع والة العـامل مصارعتنا ليست مع دم و  إن" :نفسه

ويقـول النـيب عـن بـين  .)١٢: ٦أفسـس " (السماويات) األمور(مع أجناد الشر الروحية يف 
: ١أش " (أيـــديكم مآلنـــة دمـــاً " :الـــذين وجـــدوا يف القتـــل راحـــة لنفوســـهم الشـــقية إســـرائيل

١٥.( 

 ،فـس اجلسـد هـي يف الـدمن حياة اجلسـد أو نإ الالوينيوعندما يقول سفر  -٢٢ 
ال " (ألن نفــس اجلســد هــي يف الــدم، ألن الــدم يكفــر عــن الــنفس"فقـد أكــد املعــىن الســابق 

  ويغطـ" :ولذلك السبب عينه بعد سفك دم احليوانـات والطيـور يقـول السـفر ،)١١: ١٧
ــ ،)١٣: ١٧ال " (الــدم بــالرتاب وهــو تــراب  ،داً أن احليــاة عــادت إىل مصــدرها األصــليمؤكِّ

وهــذا جيعلنــا منيــز بــني . بــل وآدم نفســه ،الــذي ُخلقــت منــه كــل احليوانــات والطيــور األرض
أي حياة احليوانات، والـنفس اهلنسـانية املخلوقـة علـ  صـورة اهللا ومثالـه، ومـع احليوان نفس 

ـــــه إالَّ  ـــــؤدي إىل موت ـــــل مـــــوت  أن ســـــفك دم اهلنســـــان ي ـــــنفس اهلنســـــانية ال متـــــوت مث أن ال
رأى نفوس الشهداء عنـد املـذبح السـماوي حسـب كلمـات  ألن القديس يوحنا ؛احليوانات
وهذا جيعلنا منيز بني نفس احليوان أي حياة احليوان، ونفس اهلنسـان أي حيـاة . سفر الرؤيا
 .اهلنسان

، )٢٢: ١٧ملــوك  ١" (رجعــت نفــس الولــد" :وعنــدما أقــام النــيب ابــن األرملــة قيــل
ألن نفــس احليــوان ليســت مثــل  ؛وتولــذلك مل ختربنــا األســفار بــأن احليوانــات تقــوم مــن املــ



قطــع تلــك الــنفس تُ " :ومــن تعبــري ســفر اخلــروج عــن الــذين يتعــدون الشــريعة. نفــس اهلنســان
أي ميـــوت مـــن تعـــدى  ،أي تنتهـــي احليـــاة حبكـــم املـــوت ،)١٤: ٣١خـــروج " (مـــن شـــعبها
 .هو موت اهلنسان أي �اية حياته" قطع النفس"ويصبح . الناموس

اليت تـتكلم عـن نفـس اهلنسـان كحيـاة اهلنسـان ختتلـف  وعبارات األسفار املقدسة
ن إيقــول ســفر األمثــال . عــن العبــارات الــيت تــتكلم عــن الــنفس كعنصــر متمــايز عــن اجلســد

، )٧: ٢٧أم " (الــنفس الشــبعانة تــدوس العســل" :وأيضــاً  ،)١٩: ١٣(الشــهوة لــذة للــنفس 
ـــاة وبالتـــا ،ألن الشـــهوة ال ميكـــن فصـــلها عـــن اهلدراك واهلرادة والعقـــل يل فهـــي خاصـــة باحلي

ا بعــد أن نلنــا االســتنارة يف املســيح واســتنارت أمَّــ. نســب للــنفسولــذلك تُ  ،اهلنســانية العاقلــة
أي الـــنفس  ،)١: ٢بـــط  ١" (شـــهوات اجلســـد حتـــارب الـــنفس"صـــارت  ،اهلنســـانيةحياتنـــا 

د ويؤكـــ. أي احليـــاة الـــيت تقبـــل مشـــيئة اهللا اآلب يف ابنـــه ربنـــا يســـوع املســـيح ،الـــيت اســـتنارت
وســـاراي  إبـــرامن إأن الـــنفس هـــي اهلنســـان أو الفـــرد عنـــدما يقـــول ) التكـــوين(ســـفر اخلليقـــة 

وتكـرر التعبـري نفسـه ) ٥: ١٢تكـوين (والنفوس اليت امتلكـا .. ولوط أخذوا كل مقتنياتما 
 .مؤكداً نفس املعىن) ٦: ٣٦ - ٢١: ١٤تكوين (

العهـد  أسـفارعبـارات  جيـد أن ،ومن يقرأ بدقة كلمات الرسول يف العربانيني -٢٣ 
: ٧عـب " (الـرب قـدم نفسـه"ن إيقول القديس بـولس . القدمي تشرح معىن كلمات الرسول

ن الـــرب دخـــل إىل األقـــداس وأكمـــل رمـــز يـــوم الكفـــارة العتـــيم إمث يقـــول بعـــد ذلـــك  ،)٢٧
" دخل مرة واحـدة إىل األقـداس فوجـد فـداًء أبـدياً  بدم نفسهبل  ،ليس بدم تيوس وعجول"
بـل هـو خـالق كـل  ،وألن ربنا يسوع املسيح ليس مثل ذبائح العهد القـدمي .)١٢: ٨عب (

نـه عنـدما مـات إقـال الرسـول  ،)٣: ١عب " (بكلمة قدرته"وحامل كل الكائنات  األشياء
دم فكــم بــاحلري يكــون .. ألنــه إن كــان دم ثــريان "م دمــه بــالروح القــدس علــ  الصــليب قــدَّ 

ال عيـب يطهـر ضـمائركم مـن أعمـال ميتـة لتخـدموا هللا بـ نفسـهالذي بروح أزيل قدم  املسيح
مل  أ�ــاومل تكــن ذبــائح العهــد القــدمي تُقــدم بــالروح األزيل، كمــا  .)١٣: ٩عــب " (اهللا احلــي

ولـذلك  ،بـل التـالل ،تكن قادرة عل  أن تطهر الضمائر، ومل تكن هذه الذبائح هـي النـور



ــــ ،در علــــ  أن يعطــــي احليــــاةألن اهللا وحــــده هــــو القــــا ؛"فــــداًء أبــــدياً "مل متــــنح اهلنســــان  ا أمَّ
مت احليوانــات دِّ احليوانــات فهــي مثــل اهلنســان ال تقــوى علــ  املــوت، بــل ختضــع لــه، وإذا قُــ

الكـائن "االبـن الوحيـد  اأمَّـفهي ال تستطيع أن متنح اهلنسان الشركة مع اهللا،  ،عن اهلنسان
القــدس يف فهــو بســبب وحــدة جــوهر الثــالوث ُيشــرك الــروح  )8F١("يف حضــن اآلب كــل حــني

م لــه جســده عنــدما جتســد حســب مســرة ألن الــروح هــو الــذي قــدَّ  ؛ذبيحــة الفــداء األبــدي
ألن الــروح القــدس مســحه يف ؛ اآلب، وعلــ  الصــليب يقــدم االبــن ذبيحتــه بــالروح القــدس

لكـي يكـون كاهنـاً علـ  رتبـة ملكـي " املسيح الرب"األردن عندما اعتمد من يوحنا، وأقامه 
حيـاً بقــوة " ذبيحـة نفسـه"اس السـماوية حـامالً معــه كـرئيس كهنـة صـادق، فـدخل إىل األقـد

 ،)١٨: ٣بـط  ١" (مماتـاً يف اجلسـد ولكـن حميـي يف الـروح"الهوته حسب كلمـات الرسـول 
أي ذاق املــوت حســب رتبــة آدم، وظــل حيــاً بالهوتــه، وهنــا يؤكــد الرســول أن الــرب غلــب 

 ،)ناســوته( إنســانيتهالقــوة إىل املــوت ألن املــوت ال يقــوى علــ  الهــوت االبــن، ونقــل تلــك 
فقد جاء االبـن إلينـا باجلسـد  ،)٣٧: ١٣أع " (بال فساد"فتل جسده يف القرب ثالثة أيام 

 كـــابنٍ فـــدخل خدمـــة اخلـــالص   ،ســـح بـــالروح القـــدس يف األردنودخـــل كبكـــر إىل العـــامل ومُ 
م بــد"األقــداس الســماوية  إىلكهنــة   سكــرئيوعنــدما صــعد إىل الســموات، دخــل   ،علــ  بيتــه
نزلــت  اهلنســانيةألنــه وإن كــان جســده يف القــرب ونفســه  ؛"الذبيحــة"أي " حياتــه"أو " نفســه

أن الهوتـه كـان يف السـماء عـن ميـني اآلب، ويف القـرب مـع  إالَّ إىل اجلحيم لتبشر آدم وبنيـه، 
، وهكـــذا صــار تقـــدمي الذبيحـــة اهلنســانيةويف اجلحـــيم متحــداً بـــالنفس  ،اجلســد ومتحـــداً بــه

ــإذ ط ؛شــامالً  فــم  ر القــرب واياويــة وفــتح لنــا طريــق األقــداس، فحــول املــوت إىل رقــاد، وســدَّ هَّ
وفـتح الفـردوس للـص  ،اياوية وسـىب الـذين فيهـا، وأعطـ  لنـا كرامـة اجللـوس عـن ميـني اآلب

 .وا�ض اجلسد بالقيامة ،اليمني

وحيـــد  كـــابنوبســـلطان وقـــوة الهوتـــه وعزتـــه   ،هـــذا كلـــه فعلـــه الـــرب مبحبتـــه للبشـــر
مت لكـــي دِّ كــرئيس كهنـــة ال ميــوت، وكذبيحـــة حيــاة ال يقــوى عليهـــا املــوت، بـــل قُــلــآلب و 

                                           
 .١٤: ١يوحنا  إجنيلأخوذ من نص راجع صالة قسمة عيد امليالد والتعبري م) ١(



الوحيـد  االبـنهـذه هـي قـوة وحمبـة وبـذل ). نيـاح(متيت املوت نفسـه وحتولـه إىل رقـاد وراحـة 
وحما كل العوائـق الـيت متنـع اهلنسـانية عـن شـركة احليـاة  ،اللعنة أبطلربنا يسوع املسيح الذي 

 .األبدية

وملــــاذا اشــــرتك الــــروح القــــدس يف كــــل هــــذه  ،علينــــا أن نســــأل كيــــفويبقــــ   -٢٤ 
األعمـــال العتيمـــة والكرميـــة الــــيت أعـــادت لإلنســـان احليـــاة ومنحتــــه اخللـــود وفتحـــت طريــــق 

 السماء أمامه؟

اشـــرتكت فيهـــا والـــدة اهللـــه  حـــرةً  م الـــروح القـــدس لالبـــن جســـده، عطيـــةً قـــدَّ  -٢٥ 
س الـروح لكي يؤسِّ  ؛نه الروح القدسًال، كوَّ باحلبل والوالدة، جسداً من عذراء مل تعرف رج

الــيت  ،)١٧: ٥كــو   ٢(القــدس مــع االبــن بدايــة اجلــنس البشــري اجلديــد أو اخلليقــة اجلديــدة 
بــل تنـــال  ،أي تــراب األرض ،ال تأخــذ كيا�ــا ووجودهــا وبقاءهـــا مــن عناصــر هــذه اخلليقـــة

وال يتزعـزع  ،ى عليـه اخلطيـةوال تقـو  ،الوجود الدائم األبدي يف ابن اهللا احلي الذي ال ميـوت
 ).مساوي له يف اجلوهر(ألنه يف اآلب وواحد معه يف اجلوهر  ؛ثبات بره

ـــ -٢٦  س الـــرب اهلنســـانية اجلديـــدة يف أقنومـــه اهليـــي، وصـــار آدم الثـــاين وملـــا أسَّ
هــذا األســاس يف أقنومــه اهليــي كبــذرة حيــة أو كينبــوع  ظَ ِفــحَ  ،اآليت بــالرب وثبــات التقــديس

ت هذه البذرة، مث جاء الرب إىل األردن لكي يعتمد مـن يوحنـا عَ رِ بل والوالدة زُ وباحل. حياة
وهـب سح مسحة أبدية، لكي باملسحة ننال حنن نعمة التبـين والـيت تُ فينال الروح القدس وميُ 

لنــا مــن الــرب بــالروح القــدس، ألن املســحة خاصــة بنــا وألجلنــا والــرب مل يكــن حيتــاج إليهــا 
ـــه فوضـــع األســـاس باحلبـــل  ،قبـــل جتســـده وبعـــد جتســـده ـــاً لبني ـــه كـــان كمـــن يؤســـس بيت ولكن

مث بدأ البيت يرتفع حنو احلياة اجلديدة أي احلياة اليت تقوم عل  عمل نعمـة الـروح  ،والوالدة
 :القدس، ولذلك ُمسح يف املعمودية لكي نشرتك حنـن يف مسـحته حسـب كلمـات الرسـول

فيكم وال حاجة بكـم إىل أن يعلمكـم أحـد بـل  ا أنتم فاملسحة اليت أخذمتوها منه ثابتة وأمَّ "
: ٢يوحنــا  ١" (كمــا تعلمكــم هــذه املســحة عينهــا عــن كــل شــيء وهــو حــق وليســت كــذباً 

أل�ـا مسـحة الثـالوث، فـاآلب يرسـل  ؛وقد ارتفـع بنـاء احليـاة اجلديـدة مبسـحة األردن .)٢٧



وهكـذا منـت . الروح، والروح حيـل علـ  االبـن وميسـح االبـن، واالبـن حيفـظ هـذه املسـحة لنـا
أو ارتفــع البيــت بشــركة الثــالوث يف تأســيس اخلــالص كبيــت أبــدي ومبصــاحلة الــروح  ،البــذرة

 .القدس مع اخلليقة اجلديدة اليت تنمو وتثبت يف االبن متجهة حنو غلبة املوت

أي املمسـوح بـالروح  ،وملا جاء الرب إىل الصليب، جاء وهو املسـيح يسـوع -٢٧ 
 ،ومل تفارقه املسحة وال انفصل الهوتـه عـن ناسـوته ،ب مسيحاً عل  الصلي بَ لِ القدس، وصُ 

وهـو  ،ففصل النفس عن اجلسـد ،بل قبل املوت من صالبيه، ودخل املوت إىل كيانه اهليي
ذاق الـرب املـوت  ،الذي حدث آلدم األول، وملا فصـل الـنفس عـن اجلسـد االنفصالذات 

 ،"اخلـل املمـزوج بـاملر"رمز له روحيـاً  ل مذاق املوت الذيولكنه حوَّ  ،باجلسد كإنسان مثلنا
وأبعــده عنــه أي مل يشــربه، وملــا انفصــلت نفســه  ،م لــه علــ  الصــليب وذاقــه الــربالــذي قُــدِّ 

الــنفس املتحــدة بــالالهوت واملمســوحة بــالروح القــدس، فنــزل هــي ذاتــا عــن جســده، ظلــت 
وح القـدس الـذي ودخل اجلحيم مبسـحة الـر  ،"بنفسه اهلنسانية"إىل حفرة املوت أي اياوية 

أفهـامهم وعرفـوا  فاستنارت ،وامللوك واألبرار، وبه تنبأوا عن جتسد الرب وآالمه األنبياءقبله 
لتخــرج مــن احلــبس املأســورين " :وقــال إشــعياءأن ذلــك اآليت هــو املخلــص الــذي تنبــأ عنــه 

ونــادى الــرب بصــوته اهليــي كمــا  ،)٧: ٤٢أش " (ومــن بيــت الســجن اجلالســني يف التلمــة
وأشـــرق روح ). ٩: ٤٩اش " (وللـــذين يف التـــالم اظهـــروا أخرجـــوالألســـرى " :إشـــعياءقـــال 

وفــــك قيــــود  ،فخـــرج األســــرى بقــــوة الـــرب حمطــــم األبــــواب النحاســـية ،بنــــور املعرفــــة األنبيـــاء
إىل  اهلنسـانيةوهكذا نزل الروح القدس معـه بواسـطة املسـحة الـيت أخـذتا نفسـه  ،املأسورين

وســـبق داود ورأى ذلـــك فقـــال . ملمســـوح بـــالروح القـــدسحفـــرة املـــوت، فنـــزل كمســـيح أي ا
مزمــور " (ن فرشــت يف اياويــة فهــا أنــتإ. أهــرب أيــنأيــن أذهــب مــن روحــك "بــروح النبــوة 

روح الــــــرب قــــــد مــــــأل " :وعنــــــدما يقــــــول النــــــيب. فعــــــرف داود ســــــيده وخملصــــــه ،)٧: ١٣٩
لكنــه فهــو يؤكــد حلــول روح يســوع املســيح يف كــل مكــان، و  ،)٧: ١احلكمــة " (املســكونة

أي أبـــواب  ،م بـــذلك انفصـــال اهلنســـان عـــن اهللاوحطَّـــ ،أشـــرق يف اجلحـــيم ألنـــه روح احليـــاة
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ودخلت احلياة إىل حفرة املوت أي اياويـة الـيت تـدخلها  )١
وأعلــن للــرب قبــل نزولــه إىل اجلحــيم أنــه ملــك احليــاة . كــل نفــوس البشــر قبــل مــوت الــرب

ويف يـــوم العنصـــرة العتـــيم يعلـــن  .)١٨: ١رؤ " (مفـــاتيح اياويـــة واملـــوت" واملـــوت الـــذي لـــه
اهللا ناقضــاً أوجــاع  أقامــه" :الرســول بطــرس بشــارة اهلجنيــل قــائالً عــن نــزول الــرب إىل اجلحــيم

مل يكــن ممكنــاً للمــوت أن ميســك  إذ" :أي هــدم صــرح اجلحــيم ويقــول بعــد ذلــك ،"املــوت
 ).٢٤: ٢أع " (منه

يف اجلـــوهر حســـب وحـــدة الثـــالوث،  االبـــندس الواحـــد مـــع نـــزل الـــروح القـــ -٢٨ 
والــذي مســح نفســه اهلنســانية وجســده، إىل حفــرة املــوت أي اياويــة لكــي ينــزع عــن املــوت 

ســلطان الطاغيــة املســتبد، . وهــو الســلطان الــذي كــان للشــيطان قبــل صــلب الــرب ،ســلطانه
 اهللوهـةأي فـيهم متـاهر ألننا بعد سقوط آدم كنـا مسـتعبدين ملـن هـم بالطبيعـة ليسـوا آيـة 

أي أرواح الشر واألجناد الروحية الساقطة، ولـذلك  ،وجوهر كاذب خيلو من الثبات والبقاء
فــإذا قــد تشــارك "وحــدد جتســد الــرب بكلمــات ذات داللــة  ،ن الــرب جتســدإقــال الرســول 

كــذلك   أيضــاً اشــرتك هــو "وهــو هنــا يقصــد النســل اآلدمــي كلــه،  ،"األوالد يف اللحــم والــدم
 الرســــول بــــذلك عــــن الشــــركة الواحــــدة يف الطبيعــــة الواحــــدة وعــــربَّ )". اللحــــم والــــدم(ا فيهمــــ

 ،ومل يكتف الرب بالشـركة يف اللحـم والـدم. اهلنسانية اليت جوهرها املنتور هو اللحم والدم
عـب " (إبلـيسلكـي يبيـد بـاملوت ذاك الـذي لـه سـلطان املـوت أي " :بل كما يقول الرسول

عجــز  وإالَّ  ،أن الــرب مل يكــن خاضــعاً للمــوت) أوالً (رى وهنــا بشــكل خــاص نــ ،)١٤: ٢
، ألن اخلـالص مل إبلـيسمل يكـن خاضـعاً ملـن لـه سـلطان املـوت أي ) وثانيـاً (عن أن يبيـده، 

يي ضد سلطان الشيطان، بل كان السقوط هو تعدي ومتـرد وعصـيان إيكن مترد وعصيان 
، وضــد األشــياءيــد خــالق كــل وضــد ســلطان الكلمــة ابــن اهللا االبــن الوح ،ضــد ســلطان اهللا

ت اخلليقــة وميســحها بقوتــه لكــي تبقــ  يف دائــرة حــدودها ســلطان الــروح القــدس الــذي يثبِّــ
إىل ) آدم(لكـي يعيـد اخلليقـة ورأسـها  األشـياء، ولذلك جاء خالق كـل )لتثبت يف طبيعتها(

                                           
 .جية عيد القيامةو راجع طقس اخلماسني وذكصول) ١(



نــه أبــاد إ وهنــا يقــول الرسـول. رتبتـه األوىل ويعــززه بقـوة املســحة وبقــوة الصـليب وجمــد القيامـة
بــاملوت ســلطان الشــيطان، أي الســلطان الواحــد املــزدوج اخلطيــة واملــوت، ألن كســر الواحــد 
هـــو كســـر لآلخـــر، فاخلطيـــة حتصـــنت بـــاملوت، واملـــوت حتصـــن يف اخلطيـــة وصـــارت ســـيادة 
وُملــك اخلطيــة بــاملوت هــي ســيادة وملــك الشــيطان الــيت هــدمها ابــن اهللا الوحيــد بتجســده 

ويعتـــق " :ألن الـــرب جـــاء لكـــي يقهـــر ويبيـــد ويغلـــب قـــال الرســـولو . وصـــلبه وموتـــه وقيامتـــه
 ،)١٥: ٢عـــب " (أولئــك الــذين خوفــاً مــن املــوت كــانوا مجيعــاً كــل حيــاتم حتــت العبوديــة

فحرر اجلنس البشري مـن الـداء القـدمي أي اخلـوف مـن املـوت الـذي هـو أسـاس كـل خطايـا 
 .التعدي ومصدر السبح الباطل واألكاذيب والنميمة والسعاية

 :والروح القدس روح المجد ،المسيح رب المجد
ن التـــالم الــــذي إو  ،ن ســـالطني التلمــــة مل يعرفـــوا ابــــن اهللاإيقـــول الرســــول  -٢٩ 

فالصـليب هـو جمـد االبـن  ،)٨: ٢كـور   ١" (صلبوا رب الـد"ولذلك  ،فيهم أعم  عقويم
يوحنـا " (جمـدهورأينـا "نـه سـكن فينـا إعـن جتسـد الـرب  اهلجنيلـيوقبل الصليب قال  .الوحيد

وعلـــ  جبـــل طـــابور عنـــدما جتلـــ  الـــرب مبجـــده اهليـــي ودخـــل يف ســـحابة الـــد  .)١٤: ١
وعلــ  الصــليب ظهــر  .)٣٢: ٩لوقـا (اهليـي أي ســحابة الــروح القـدس رأى التالميــذ جمــده 

ـــة املـــوت ـــدما أعلـــن . فهـــو رب الـــد املصـــلوب بـــني لصـــني ،جمـــد االبـــن الوحيـــد يف غلب وعن
إن كنت أجمد نفسي فليس جمدي شيئاً أيب هـو الـذي " :ه يقول الربلليهود ورفضو  إلوهيته
" دت وسـوف أجمـدجمَّـ" :ولذلك جاء صـوت مـن السـماء يقـول ؛)٥٤: ٨يوحنا " (ميجدين

ـــا ( ـــاه يســـوع املســـيحجمَّـــ"ن اآلب إويقـــول الرســـول بطـــرس  .)٢٨: ١٢يوحن : ٣أع " (د فت
بعــد أن خــرج يهــوذا اخلــائن  نــهإولـنفس الســبب يشــهد اهلجنيلــي حلــق الصــليب بقولـه  ،)١٣

ـــا ـــا " (اآلن متجـــد ابـــن اهلنســـان ومتجـــد اهللا فيـــه" :قـــال يســـوع املســـيح ربن  .)٣١: ١٣يوحن
واآلن أي ســـــاعة  ،"أيضـــــاً جمـــــد ابنـــــك ليمجـــــدك ابنـــــك " :وقـــــال يف صـــــالة رئـــــيس الكهنـــــة

: ١٧يوحنـا " (اآلب بالد الذي كان يل عنـدك قبـل كـون العـامل أيها أنتجمدين "الصليب 
٥ - ١.( 



ن كنــا نتــأمل معــه إ"هــو طريــق الــد  ،هكــذا صــار طريــق اآلالم هــو طريــق الصــليب 
ولكـــن هـــذا ال يـــتم بقوتنـــا وال هـــو مكافـــأة علـــ   ،)١٧: ٨رو ( "معـــه أيضـــاً لكـــي نتمجـــد 

ت أقـدامنا بل ألن الرب يعطي روح الد أي الروح القدس لكي يثبِّ  ،احتمال األمل واملعاناة
 :ذلك السبب نفسه يعزي الرسول بطرس قلـوب املـؤمنني قـائالً ول ،يف طريق الشهادة للحق

 ).١٤: ٤بطرس  ١" (عريمت باسم املسيح فطول لكم ألن روح الد واهللا حيل عليكم إن"

 :األلم وروح المجد
ومــا هــي عالقــة  ،ملــاذا نشــرتك بــاألمل يف جمــد املســيح :بنــا أن نســأل وجــديرٌ  -٣٠ 

 روح الد بالصليب؟

الــداء اخلفــي أي ) مكونــات(األمل واملــوت، وصــار األمل هــو أحــد جــاءت اخلطيــة بــ 
العقــل (اخلــوف مــن املــوت، وبســبب ابتعــاد اهلنســان عــن اللــذة احلقيقيــة النابعــة مــن العقــل 

Nous سـقط اهلنسـان يف اللـذة  ،)أي قوة اهلدراك اليت تنال اهليام من نور الروح القدس
ـــر  ـــنفس  شـــباعاً إالكاذبـــة وأحبهـــا وصـــارت األمـــور احلســـية أكث ـــاة(للعقـــل وال مـــن ) قـــوة احلي

جـــاءت اخلطيــــة بفصـــل الــــروح عـــن اجلســــد والعقلـــي عــــن احلســـي، وهــــذا . األمـــور الروحيــــة
يصــارع اللــذة، ويتــوه اهلدراك بــني أنــواع ) Nous( اهلدراكألن  ؛الفصــل أحــد ينــابيع األمل

بـــل  ،اللـــذات، وخيتـــار أقواهـــا، وإذا حبـــث عـــن ســـبب االختيـــار وجـــد أنـــه ســـبب غـــري عقلـــي
 .مرجعه األول واألخري هو األهواء واخلوف

ولـذة اهللا يف اخلليقـة  ،)٢٦: ١تكـوين " (صورة اهللا ومثالـه"لقنا عل  لقد خُ  -٣١ 
وأحـد عالمـات الصـورة اهلييـة  ،)وبعـده ٢٢: ٨أمثـال (وفرح حكمته بتنوع ومجال اخلليقـة 

وحصـاد مثـار مـا نـزرع،  يـديناأفينا هو ذات اللذة اهليية الـيت جنـدها فينـا عنـدما نفـرح بعمـل 
والفـــرح جبمـــال شـــروق الشـــمس، وهـــدوء الربيـــة، ومثارهـــا املتنوعـــة الـــيت تعكـــس رمحـــة اخلـــالق 

 .واهتمامه وعنايته

 



فوضـــــ  وتشـــــويش اللـــــذات وصـــــراع العقـــــل مـــــع الباخلطيـــــة صـــــارت  لكـــــن -٣٢ 
وقهــر املشــاعر والعواطــف حــىت لصــوت احلكمــة فينــا هــو الــذي جعــل اللــذة أحــد  ،املشــاعر

صادر الشر فينا، فقد حتولـت صـورة اهللا فينـا إىل صـورة اهلنسـان السـاقط، أي آدم األول، م
وصــارت أفكارنــا ومشــاعرنا حمصــورة فينــا وحـــدنا، وســادت األنانيــة والفــرح الكــاذب بتنـــوع 

 صــــــورةً "وعنــــــدما صــــــرنا . اللـــــذات وقوتــــــا علــــــ  صــــــوت احلكمــــــة اآليت مـــــن روح احلكمــــــة
صــورة اهلنســان "فينــا هــي شــريعتنا حنــن حســب مقــاييس  صــارت الشــريعة اهلييــة ؛"ألنفســنا
 .أي املقاييس الذاتية اليت مصدرها وغايتها هي اهلنسان نفسه ،"بدون اهللا

هـو األمل الغالـب علـ   ،وصار الشعور بأمل اخلسارة والعجـز عـن حتقيـق لـذةٍ  -٣٣ 
سارة والفشل مها مـن واخل .ترافق الفشل يف حتقيق لذاتنا ومآربنااليت اآلالم األخرى املتنوعة 

 ،ويرافــق الفشــل يف حتقيــق أي لــذةٍ . عالمــات خــوف اهلنســان مــن املــوت أي الــداء القــدمي
الغضـــب والنقمـــة، وهكـــذا تفـــتح اللـــذة الكاذبـــة أبـــواب الشـــر أمـــام اهلرادة والعقـــل وتأســـر 

 .اهلنسان وتستعبده

يعة جــاء املســيح معلــم احليــاة ورب احلكمــة بشــر  ،وبســبب مــا ذكرنــاه ســابقاً  -٣٤ 
احليـاة الــيت تبــدأ بإنكــار الـنفس أو جحــد الــذات، لكــي يُعيـد إلينــا تــدبري األمل وتــدبري احليــاة 

وكــان أحــد  ،بــل جتــد الفــرح احلقيقــي األول الــذي كــان آلدم ،ســتعبد للــذةاحلقيقيــة الــيت ال تُ 
هــوذا مــا " :لنتأمــل معــاً كلمــات املزمــور .ألنــه فــرح اهللا نفســه باخلليقــة ؛عالمــات صــورة اهللا

فرحـت بالقـائلني يل إىل بيـت الـرب "أو  ،)١: ١٣٣مزمور " (حسن أن جيتمع اهلخوة معاً أ
وفــرح اهللا  ،هــذا هــو فــرح اهللا نفســه عنــدما جيتمــع أحبــاؤه معــاً  .)١: ١٢٢مزمــور " (نــذهب

الســماء تفــرح "تــه ربنــا يســوع املســيح نفســه والــذي ثبَّ  ،نفســه بالــذين يــأتون إليــه يف الصــالة
ن كـان يسـتقر يف إو  ،ومصـدر هـذا الفـرح لـيس الـذات ،)٧: ١٥و لـ" (خباطئ واحـد يتـوب

 .بل هو أحد مكونات الفرح األول السابق عل  سقوط اهلنسان ،قلب اهلنسان

 



 :الباب الحقيقي للحياة الروحية الحقيقية هو جحد الذات
ألن اخلطيــة ضــربت احملبــة وبعثــرت قوتــا  ؛تأخــذ احملبــة عــدة أشــكال متفرقــة -٣٥ 

وكمــــا انقســــم اهلنســــان بســــبب اخلطيــــة إىل روح .  حتــــرك كــــل القــــوى األخــــرىالفعالــــة الــــيت
انقســــمت احملبــــة  أيضــــاً هكــــذا  .وجســــد، وصــــار العقــــل جســــدانياً حيــــرك ويتحــــرك بالشــــهوة

وصارت تتحرك يف اجتاهـات متعارضـة، صـارت حمبـة األمـوال أهـم مـن حمبـة القريـب، وصـار 
ات أعلـ  وأعتـم مـن حمبـة اآلخـرين، املال أهم من الصحة نفسـها، وأيضـاً صـارت حمبـة الـذ

 .عابرة اتٍ بل صارت هي اليت تسحق اآلخرين من أجل لذَّ 

جــاء معلــم احليــاة ربنــا يســوع وغــرس شــريعة احليــاة اجلديــدة بــأن مجــع احملبــة  -٣٦ 
وهــو الصــليب لكــي يبعــد عنهــا كــل  ،املنقســمة املتباعــدة واملتنــافرة وجعــل يــا شــكالً واحــداً 

 .خرى اليت تتصارع وتزيد انقسام الروح واجلسدفة األاألشكال املزيَّ 

أي كــل منـــا  ،وهــو أن جنحــد الــذات وحنمــل الصــليب ،واحــدٍ  جــاء بقــانونٍ  -٣٧ 
آلخــر، بــل جــوهر  إنســانوبــذا مل خيتلــف جــوهر الصــليب مــن . حيمــل صــليبه ويتبــع الــرب

(شـجرة احليـاةهـو واحد لـه عـدة فـروع، ألن الصـليب 
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مثـار ، الـيت متتـد فروعهـا لتجمـع كـل )١
بالـذات، ألن جحـد الـذات لـيس ) النقطـة(ولنقف عنـد هـذه . احملبة احلقيقية عل  أغصا�ا

أي يزيــد  ،وال يشــفيه االنقســامهــو كراهيــة اهلنســان وعــداوة اهلنســان لنفســه، فهــذا يعمــق 
ومــا يريــده املخلــص ربنــا يســوع املســيح هــو أن نــتعلم اجلـــوهر . الفجــوة بــني الــروح واجلســد

 :قية من الصليبوشكل احملبة احلقي

فـــــال نطلـــــب يـــــا نـــــار اجلحـــــيم وال عـــــذاب  ،أن حنـــــب ذواتنـــــا حمبـــــة حقيقيـــــة :أوالً  
وهكــذا نــرتك . االغــرتاب عــن اهللا باخلطيــة، وال قســاوة القلــب بعــدم مغفــرة ذنــوب اآلخــرين

مــاذا ينتفــع اهلنســان لــو " :الشــرور مــن أجــل احلــرص علــ  حياتنــا حســب قــول الــرب نفســه

                                           
 .الصليب شجرة احلياة هو أحد الرموز القدمية جداً يف الكتابات املسيحية) ١(



ـــيس األمـــور  ،)٢٦: ١٦مـــت " (ســـهربـــح العـــامل كلـــه وخســـر نف ـــاس الـــربح ل أو يصـــبح مقي
بــل عطيــة احليــاة األبديــة الــيت ال نســمح ألنفســنا بــأن خنســرها بلــذة  ،الزمانيــة مهمــا كانــت

 .عابرة

إذ  ؛)١٤: ٥كـــو   ٢" (حمبـــة املســـيح حتصـــرنا"فـــإن  ،وعنـــدما حنـــب أنفســـنا :ثانيـــاً  
وقبـل ذلـك بالتنــازل  ،علـ  الصـليببـاملوت املســيح مـه جتعلنـا نـرى البـذل احلقيقـي الـذي قدَّ 

أي املسـاواة لـآلب هـو مـا  ،، فهو اهلله مل يتن أن ما لهإنساناً من جمده اهليي لكي يصري 
صــورة العبــد وعــاش بــا  لَ ِبــبــل قَ  ،أي صــورة العبــد اهلنســانيةجيــب أن يفرضــه علــ  الطبيعــة 
وهــي  ،أعتــم أي جحــد ذاتــه مــن أجــل غايــةٍ  ،"أخلــ  ذاتــه" :ألجلنــا، ولــذلك قــال الرســول

ألنكـم تعرفـون " :خالص اهلنسان وبسبب شدة حمبته لإلنسانية، وعن ذلـك يقـول الرسـول
: ٨كـو   ٢راجع " (نعمة ربنا يسوع املسيح الذي افتقر وهو الغين لكي تصريوا أغنياء بفقره

٩.( 

من فقـر آدم الثـاين مـا مل  اهلنسانيةلكي تنال  ؛فقر اهلنسانية لَ بِ جاء الرب وقَ  لقد
وحســب تــدبري التجســد، مل يأخــذ الــرب لنفســه . آدم األول مــن غــىن الصــورة اهلييــة حيفتــه

 ؛لكي يكشف ضعف القوة واملال، كما مل يولـد مـن سـبط كهنـويت ؛مكاناً يف قصور امللوك
ث وال تولــد مــن ممارســات طقــوس عطــ  بوظيفــة وال تــورَّ لكــي يؤكــد أن احليــاة اجلديــدة ال تُ 

هـذا . رع يف قلوب املؤمنني بـه االتكـال علـ  اآلب السـماويوعاش فقرياً لكي يز . اليهودية
 .هام يشفي اهلنسان من الداء اخلفي أي اخلوف من املوت االتكال هو ترياقٌ 

 ؛وقربـــان فـــداء ،م ذاتـــه ذبيحـــة حمبـــةٍ وقـــدَّ  ،وبعـــد كـــل هـــذا جـــاء إىل الصـــليب :ثالثـــاً  
الـــيت  اهلنســـانيةبيعــة مـــاذا حـــدث للطف. دين بقيـــود املــوتلكــي يطلـــق ســـراح األســرى واملقيَّـــ

 أخذها الرب يسوع من القديسة مرمي واليت ذحبت عالنية عل  اهلقرانيون؟

مــن االتكــال علــ   اهللــهالــيت أخــذها مــن والــدة  اهلنســانيةجــرد الــرب الطبيعــة  -١
كانـــت تتهـــر عالنيـــة وختتفـــي حســـب التـــدبري لكـــي يتـــل   ،قنومـــه اهليـــيأحـــىت قـــوة  .القـــوة

بــال شــهوة االتكــال علــ  القــوة، ولكــي تغتســل احملبــة فيــه مــن  نقيــاً  اهلنســايناحلــس الروحــي 



وتصــبح قــوة العطــاء فيــه هــي أصــل خالصــنا، أي عطــاء ال حيركــه اخلــوف ألن  ،حمبــة القــوة
 .اخلوف هو أحد عالمات املوت

 :ذ قــال بفمــه اهليــيإ ،متامــاً مــن كــل جمــد أرضــي عاريــةً  إنســانيتهجعــل الــرب  -٢
 مــت" (يســند رأســه أيــنابــن اهلنســان فلــيس لــه  أمــاأوكــار  ولطيــور الســماء ةللثعالــب أوجــر "
اش " (حمتقر ومـرذول بـني النـاس" :بنور الروح القدس فقال إشعياءرآه النيب قد و  .)٢٠: ٨
وعنــدما تعــرى مــن  .)٢: ٥٣اش " (ال صــورة لــه وال مجــال" :وبســبب فقــره قيــل ،)٣: ٥٣

ذا فضــح الشــيطان حمــب القــوة ، وهكــ"ممالــك العــامل وجمــدها"رفــض أن ينــال  ،الــد األرضــي
وكــان لــذلك الســبب وديعــاً وينبــوع  ،كــان جمــد الــرب روحيــاً وقلبيـاً وداخليــاً . والـد الكــاذب
وكمـا يقـول  .)١٤: ١٩مـت (إليه يطلبون بركة منه  وأسرعوافأحبه األطفال  ،سالم وشفاء

زن وال تــتم تــرى ســالمها يف اهللا وحــده وال حتــ ،الــنفس الــيت تســتقر يف اهللا" :اســحق العتــيم
 ،"نـــزع منهـــابـــل فرحهـــا أبــدي مثـــل نصـــيب مــرمي الـــذي ال يُ  ،وال حــىت تفـــرح بـــاألمور الزائلــة

هكــــذا كــــان االســــتقرار الكامــــل لناســــوت الــــرب يف غــــىن الهوتــــه الــــذي يعطــــي ويــــوزع وال 
نفســها  اهلييــةيضــاً بســبب جــوهر احملبــة أبــل  ،لــيس فقــط بســبب الكمــال اهليــي ،يطلــب

وطلـــب مـــا هـــو  ،فأحـــب الصـــاحل خمتـــاراً وحـــراً  ،للمســـيح اهلنســـاينر الـــذي فيـــه اســـتقر الفكـــ
يف احلكمــة والقامــة والنعمــة عنــد اهللا "ألنــه كــان ينمــو  ؛مقــدس بســبب معرفتــه وحمبتــه للحــق

 ).٥٢: ٢لوقا " (والناس

لكــي جيعــل للطبيعــة  ؛ومل يكــن ينمــو مــن أجــل احتيــاج، بــل كــان ينمــو يف احلكمــة 
 اهلنســانية، وكــان ينمــو يف القامــة حســب قــانون الطبيعــة هلجنيــلااجلديــدة منــواً حمــدداً حبكمــة 

ألنه كان يكسـب لنـا كـل يـوم  ؛، وكان ينمو يف النعمةإنسانالذي حدده هو كخالق لكل 
لوقــا  اهلجنيلــيولــذلك خــتم  ؛شــيئاً جديــداً حيفتــه يف كيانــه اهليــي املتجســد لكــي يعطيــه لنــا

 ".عند اهللا والناس" :عبارته بقوله

جــــاء إىل فقــــر اهلنســــانية، أغناهــــا بســــلطان الشــــفاء وإخــــراج األرواح  وعنــــدما -٣
فقــــد كــــان أول مــــن أخــــرج األرواح النجســــة مــــن البشــــر، وأعطــــ  هــــذا الســــلطان  .النجســـة



، ورد الضـالني مثـل "رب احليـاة"املـوت  معلنـاً أنـه  وأقـام. للتالميـذ وملـن خيتـارهم مـن املـؤمنني
ــ ويطــول بنــا احلــديث، ألن الــرب زرع مــا ال .. شــر داً أنــه خملــص اخلطــاة وحمــب البزكــا مؤكِّ

ميكن آلخر أن يزرعه، زرع احلياة ووزع هذه ايبة بالكلمة وبعطية جسده ودمه، مث بإرسـال 
البارقليط الروح القدس لكي يعطـي الـروح القـدس نفسـه مـن أقنومـه نصـيب التقـديس لكـي 

ظهـور اهللا ) حيـدد(عطـي تصبح كلمة تعليم املسـيح هـي ذات كلمـة تعلـيم الـروح القـدس، وي
لقاء نبوات العهد القدمي، بتعلـيم الـرب، وبإيـام الـروح القـدس الـذي يعمـل ) نقطة(باجلسد 
ـــــ ،مــــني يف الكنيســــةيف املعلِّ  س ويعلــــن حــــق املســــيح يف الــــامع املقدســــة املســــكونية، ويؤسِّ

ي الـــرب يســـوع يف جمـــده اهليـــ الكلمـــة املتجســـد يف كـــل جيـــل إىل أن يـــأيت إعـــالناســـتمرار 
 .ليدين املسكونة بالعدل

ونفـس الــروح القـدس يعطــي لنـا هبــة حيـاة االبــن الوحيـد مؤكــداً لنـا يف ســر الشــكر 
يـي هـو جسـد ودم عمانوئيـل إننال الثبات يف املسيح بأكل طعام مسائي وكـأس  أننااهليي 
(الروح القدس إليناالذي يسلمه  إينا
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١(. 

                                           
وقدم فقرات ذات داللة الهوتية وروحية بالغة األمهية  ،كتب األب صفرونيوس رسالتني عن اهلفخارستيا والقيامة) ١(

ولكن نكتفي هنا بتأكيد تسليم الروح القدس جلسد الرب ودمه من عبارات القداسات ومن . تنشر يف حينها سوف
 .األفضل أن نضع هذه العبارات اآلن ملنفعة الدارسني

أنت يا سيدنا اجعلنا . دعوتنا حنن األذالء غري املستحقني عبيدك لنكون خدامًا ملذحبك املقدس أنت" 
 .)صالة االستعداد" (لقدوس أن نكمل هذه اخلدمةمستوجبني بقوة روحك ا

لكي استحق أن اقرتب من .. أيها الرب الذي خلصنا وأدخلنا إىل هذه احلياة " :ويف صالة احلجاب
 ."مذحبك املقدس وأقدم لك هذه القرابني اليت نقدمها لك بالروح الصاحل الكامل الذي لنعمتك باملسيح يسوع ربنا

 ."لنا نعمة روحك القدوس وأرسل.. وق كل قوة النطق عال ف" :ويف صالة الصلح
اللهم الذي قدس هذه القرابني املوضوعة .. العتيم األبدي  إيناأيها السيد الرب " :ويف صالة القسمة

 ".حبلول روحك القدوس عليها وطهرتا
ة أن الروح ولعل أهم صالة هي صالة استدعاء الروح القدس يف القداسات الثالثة حيث تؤكد هذه الصال

، تهر جسد ودم ربنا يسوع املسيحأو حسب الرتمجة العربية القدمية يُتهر القدسات أي يُ  ،القدس هو الذي يعلن
ليحل علينا روحك القدوس وعل  هذه القرابني املوضوعة ويطهرها وينقلها .. الرب  أيهانسألك " :حيث يقول الكاهن

 ".ويتهرها قدساً لقديسيك



بـل أسـس الشـركة  ،عمـل اخلـالصلكـي ال ينفـرد وحـده ب إرادتـهجحد الرب  -٣٨ 
مــع أنــه االبــن   ،عنــدما أخــذ جســده ونفســه مــن الــروح القــدس ومــن العــذراء القديســة مــرمي

ولكنـه مل يـأت لكـي  ،، كان يستطيع أن خيلـق جسـده بذاتـهاألشياءكلمة اآلب خالق كل 
ـــــيقـــــدِّ  س شـــــركة الثـــــالوث الواحـــــد يف تـــــدبري اخلـــــالص س االنفصـــــال، بـــــل جـــــاء لكـــــي يؤسِّ

اليت ماتت باخلطية، ولكي يصبح للنعمـة  اهلنسانيةعمة احلياة األبدية يف احلياة وانسكاب ن
 .وهو الثالوث القدوس ،الواحدة مصدراً واحداً 

 ،طيـــة الـــيت رفعـــت خطايـــا العـــامل كلـــهاخلذبيحـــة  وعلـــ  الصـــليب كـــان الـــربُ  -٣٩ 
 لرسـولفهو محل الفصح احلقيقي الذي أباد املـوت، وملـا صـار ذبيحـة اخلطيـة حسـب قـول ا

ألنـه مـات ألجلنـا ومل ميـت مـن أجـل  ؛د جحد ذاته عل  الصـليبأكَّ  ،)٢١: ٥كو   ٢( يف
ألجـل اآلخــرين،  حَ بِـنفسـه وال حـىت مـن أجـل الناسـوت الـذي أخـذه مـن والـدة اهللـه، بـل ذُ 

فقــد عــرب بالصــليب مــن  ،عــن اهللا اهلنســانيةاحليــاة  النفصــاليضــع حــداً  -بالــذبح  -لكــي 
س ودخل حياً بدم نفسه حسب شهادة الرسـول، فأسَّـ ،"س األقداسقد"أرض املائتني إىل 

ــــة  ،)١٢: ٩عــــب (بــــذلك الفــــداء األبــــدي  ــــا العلني ــــذي أبــــاد التعــــديات القدميــــة واخلطاي ال
وفــتح بــاب الفــردوس للــص، وفــاض مــن جنبــه الــدم واملــاء  ،والســرية وخطايــا كافــة الشــعوب

ه جحـــد الـــذات مـــن أجـــل هـــذا مـــا يقـــود إليـــ. ينبـــوع غفـــران وشـــفاء وخـــالص لكـــل البشـــر
 .أي شركة اخلالص ،الشركة

 لــو" (الــرب قــام" اهلجنيلــيومــع أن الــرب قــام بقــوة الهوتــه حســب شــهادة  -٤٠ 
ألن القيامــة هــي  ؛نــرى أن القيامــة هــي هبــة اآلب وهبــة الــروح القــدس أننــا إالَّ  ،)٣٤: ٢٤

ب ومـن الـروح عطية الثالوث لنا حنن البشر بسبب جحد الرب هلرادتـه قبـل القيامـة مـن اآل
وصــار بــذلك اهلنســان اجلديــد احلــي إىل األبــد الــذي بنعمــة اهللا اآلب ذاق املــوت  ،القــدس
لكي نذوق حنن فيه وبـه بواسـطة الـروح القـدس حمبـة الثـالوث،  ؛)٩: ٢راجع عب (ألجلنا 

 .وقوة القيامة وحياة الدهر اآليت

 



ــــ -٤١  ــــه بعطيــــة ســــر الشــــكرويكمِّ ن يُعطــــي فهــــو يقبــــل أ .ل الــــرب جحــــده لذات
ودواء عـدم املـوت وهبـة تربيـر بدمـه  ،ينقـل اخلطـاة مـن املـوت إىل احليـاة حيـاةٍ  للخطاة طعامَ 

ن الــرب يغســل أقــدام البشــر  إوهنــا ال يكفــي أن نقــول . الكــرمي متحــو كــل الــذنوب واخلطايــا
بــل يغســل قــذارة القلــوب وجناســات الــروح واجلســد أي  ،كمــا فعــل يف العليــة مــع التالميــذ

ومــرات  ،وأحيانــاً بتأديــب مــن أجــل اهلصــالح ،وهــو يعمــل ذلــك مبحبتــه. طيــةجناســات اخل
ـــه الـــذئب املتـــوحش أي  بتجـــارب قاســـية لكـــي يقـــود اخلـــروف العنيـــد إىل احلتـــرية فـــال يأكل

 .الشيطان

 :األلم هبة ترافق جحد الذات
كــان لنــا يف أنفســنا حكــم املــوت لكــي ال نكــون متــوكلني " :يقــول الرســول -٤٢ 

فهــل يوجــد لــدينا أفضــل  ،)٩: ١كــو   ٢" (علــ  اهللا الــذي يقــيم األمــواتعلــ  أنفســنا بــل 
من هذه الكلمات اليت تفضح تكاسل العقل وعجـز الـروح اهلنسـانية عـن قبـول هبـة املـوت 

هــذا هــو بــاب األمل الــذي مســح بــه الــرب لكــي نتطهــر مجيعنــا مــن  ؟لكــي تقبــل هبــة القيامــة
فلــه  ،ا بــذل الــذاتأمَّــ .عــن اهللا االبتعــادا يف احليــاة املســتقلة الــيت تريــد أن جتــد غايــة وجودهــ

ألعرفـــه وقـــوة " :يف املســـيح والـــيت ألجلهـــا يقـــول الرســـول إليهـــااملكافـــأة الكـــربى الـــيت دعينـــا 
 ).١٠: ٣يف " (قيامته وشركة آالمه متشبهاً مبوته

ورغـم كونـه ابنـاً " :ويشهد الرسـول عـن آالم الـرب ويقـول جبسـارة روح احلـق -٤٣ 
ل صار جلميع الذين يطيعونه سبب خالص أبـدي، مـدعواً مِّ كُ   وإذ. ا تأمل بهتعلم الطاعة مم

وملـــاذا يقـــول الرســـول هـــذه  ،)٩: ٥عـــب " (مـــن اهللا رئـــيس كهنـــة علـــ  رتبـــة ملكـــي صـــادق
بــل تضــعه يف  ،الكلمــات؟ ألنــه يريــد أن يؤكــد أن عطيــة التبــين لنــا يف املســيح ال تلغــي األمل

 .ي نراه يف املسيحوهو ذات املكان الذ ،مكانه احلقيقي

. بــل هــو ابــن اآلب األزيل والوحيــد اجلــنس ،فــالرب لــيس ابنــاً لــآلب بعطيــة التبــين
فمــا هــو مكــان الطاعــة واألمل احلقيقــي يف حيــاة مــن ال يعــرف العــداوة والعصــيان والتمــرد؟ 



لكـي  ؛وطاعـة األمل علـ  املسـتوى اهلنسـاين ،واجلواب هو طاعة احملبة علـ  املسـتوى اهليـي
مـن حيـب مكلفـاً  لـآلب، وطاعـةُ  كـابنمن حيـب حـراً   تتحد صوريت الطاعة، طاعةُ  -فيه  -

 ،متامــاً عــن طبيعــة االبــن املتجســد ألن املــوت غريــبٌ  .بالــذبح ألجــل غــريه وهــي طاعــة األمل
هكـذا سـيق . بل مضاد لكل ما يف أقنومه اهليـي املتجسـد الـذي يهـب احليـاة ويقـيم املـوت 

والــيت جيــب أن  ،اآلب إرادةبطاعــة احملبــة الــيت تقبــل ) ٧ :٥٣أش (الــرب مثــل محــل للــذبح 
 .يغرسها يف اهلنسانية اجلديدة ألجلنا حنن الذين سوف ُخنلق فيه حلياة جديدة

وهكـــذا أكمـــل الـــرب بنـــاء اخلليقـــة اجلديـــدة، فصـــار كـــامالً بـــذوق املـــوت، عنـــدما 
ــ ،أخضــع حريــة احملبــة للــذبح س بــذلك قــانون احليــاة األبديــة، أي خضــوع حريــة حمبتنــا فأسَّ

بــل علــ  الــذي حييــي مــن  ،للــذبح لكــي كمــا قــال الرســول ال نكــون متكلــني علــ  أنفســنا
 ).٩: ١كو   ٢(األموات 

 :الروح القدس وألم الحياة الجديدة
مـا هـو دور الـروح القـدس يف تكـوين  :وهنا جيب أن نسأل من أجل املنفعـة -٤٤ 

 لطبيعة القدمية لتكون طبيعة جديدة خملوقة عل  مثال آدم اجلديد؟وإعادة خلق ا

مـه الـرب لنـا ألن اجلـواب يقدِّ  ؛علينا أن نعود إىل حيـاة ربنـا يسـوع املسـيح باجلسـد 
 .الذي صار مثاالً لنا لكي نتبع خطواته

أول آالم احلياة اجلديدة هي آالم املخاض والـوالدة الـيت يشـرتك فيهـا شـيوخ  -٤٥ 
ــــدما يقــــول الرســــول .واملولــــودين مــــن التعلــــيم الصــــحيح الكنيســــة يــــا أوالدي الــــذين " :وعن
فهـو ال يقصـد آالمـه  ،)١٩: ٤ غـال راجـع" (بم إىل أن يتصور املسيح يف حياتم أمتخض
فــالوالدة مـــن فــوق هــي والدة جتلــب صــراع اهلنســان مـــع . أيضــاً  بــل آالم املولــودين ،وحــده

 .مملوءة من عبارات التقوى األرثوذكسيةورسائل معلمنا بولس  ،حياته القدمية

 



ـــا يف العـــامل  ـــروح  ،حنـــن جنـــوز صـــراع الربيـــة مـــع الـــرب طـــوال أيـــام غربتن وكمـــا قـــاد ال
لكي يغلب الشيطان، فإننا نُقاد بالروح نفسه إىل ذات حلبة الصـراع حـاملني  القدس الربَ 

 .يف قلوبنا قوة وجمد املسيح

 أننــاالــيت يكو�ــا الــروح القــدس مؤكــداً  وكتــب الرســول قــانون احليــاة اجلديــدة -٤٦ 
). ٨: ٣كـو   ٢(نعبد اهللا حسب الروح وحسب خدمة الروح القدس اليت يـا الـد األبـدي 

جمــد احليــاة اجلديــدة الــيت ننايــا اآلن وتكمــل يــوم  إعــالنوأكــد الرســول جحــد الــذات قبــل 
ف كمــا يف مــرآة وحنــن مجيعنــا نــاظرين جمــد الــرب بوجــه مكشــو "حقــاً هــي تبــدأ هنــا . القيامــة

حنـن ). ١٨: ٣كـو   ٢" (نتغري إىل تلك الصورة عينها من جمد إىل جمد كما من الـرب الـروح
وهنـا جيـب . نسري حنو هذه الغاية بالشركة يف آالم املسـيح وقـوة قيامتـه لكـي ننـال معـه الـد

نكـرز  لسـنا" :فهـو لـيس مثـل معلـم احليـاة بقولـه ،م املـوتز بني معلِّ أن ندرك أن الرسول مييِّ 
 ،)٥: ٤كـو   ٢" (بأنفسنا بل باملسيح يسوع رباً ولكن بأنفسنا عبيداً لكم من أجـل يسـوع

ومعلــم املــوت هــو مــن يغــش كلمــة اهللا لكــي ينــال مــديح ايــالكني املخــدوعني، بــل ينــام هــو 
ومعلـــم  .)٢ - ١: ٤كـــو   ٢راجـــع (علـــ  وســـادة املـــديح ويعـــيش يف وهـــم الســـبح الباطـــل 

ب ودور األمل يف جتديـــد كياننـــا القـــدمي الـــذي كشـــف الصـــليب ن ينكـــر الصـــلياملـــوت هـــو َمـــ
روح الــد الــذي هــو روح  ،عورتــه لكــي ينــال ســرت الــد اهليــي الــذي يعطيــه الــروح القــدس

 :فهـو يؤكـد ضـعف الطبيعـة اهلنسـانية بقولـه .)٦: ٤كـو   ٢(االستنارة والذي يعلـن املسـيح 
 .)٧: ٤كو   ٢( "فضل القوة هللا، ال مناليكون  ؛يف أوان خزفية) قوة اهللا(لنا هذا الكنز "

ــــروح فينــــا روح القــــوة يف جســــدنا املائــــت اخلــــزيف القابــــل للكســــر . حقــــاً يســــكن ال
: ٧مـت " (ألن الباب ضيق والطريق كرب" ؛"مكتئبني يف كل شيء، لكن غري متضايقني"

١٤(. 

 يف لــن نبــقَ  أننــاألن قــوة املــوت جتعلنــا نتــن أحيانــاً ؛ "متحــريين لكــن غــري يائســني"
ألن  ؛ولكننـا ال نسـقط يف اليـأس ،وأحياناً سحابة التجـارب السـوداء جتعلنـا نتحـري،الوجود 

 .القوة هي للثالوث



ألننــا لســنا حتــت  ؛"مضــطهدين لكــن غــري مرتوكــني، مطــروحني لكــن غــري هــالكني"
ـــال جمـــد القيامـــة، وذلـــك مـــا يؤكـــده الرســـول نفســـه  :ســـيطرة املـــوت ونُطـــرح للـــذبح لكـــي نن

" سد كل حني إماتة الرب يسـوع لكـي ُتتهـر حيـاة يسـوع أيضـاً يف جسـدناحاملني يف اجل"
 ).١٠: ٤كو   ٢(

ــ"أي حيــاة يســوع  ،وملــاذا أكــد الرســول أن احليــاة -٤٧  أي ال تتهــر منــا  ،"رُتتَه
الــذي منــه  "ن الــرب هــو الــرأس إبــل منــه هــو يف الــروح القــدس؟ وجــواب الرســول نفســه هــو 

فاملسـيح ). ١٩: ٢كولوسـي " (نـاً ينمـو منـواً مـن اهللاكل اجلسد مبفاصل وربط متـوازراً ومقرت 
احليــاة الـــيت "أي مصــدر احليـــاة الــيت مـــن اهللا اآلب وتُعطــ  لنـــا يف يســوع املســـيح  ،هــو رأس

أي احلياة األبدية الـيت تُعطـ   ،)٣: ١يوحنا  ١راجع (أُظهرت لنا وكانت أصالً عند اآلب 
 .سيح الرب ألجل خالصناه امليسوع وصريَّ  حَ سَ لنا بالروح القدس الذي مَ 

وهــي هبــة  ،"رُتتَهــ"ولــذلك هــي  ،بــل مــن يســوع املســيح ،هــذه احليــاة ليســت منــا 
ألنـه قـد وهـب لكـم ألجـل املسـيح ال " :وعطية أبدية ومعها األمل كمـا يقـول الرسـول نفسـه

لنقبــل هبــة الصــليب لكــي  ،)٢٩: ١فيلــيب " (أن تؤمنــوا بــه فقــط بــل أيضــاً أن تتــأملوا ألجلــه
 .نقوم معه

لماذا ينقل الصليب ألم وموت يسوع وقيامته إلى حياتنا الجديدة 
 في المسيح؟

اهلنســان وحتللــه مــن الشــريعة األدبيــة، ومــن غايــة  بــانفالتجــاء ســقوط آدم  -٤٨ 
أن فيهـــا البقـــاء  ظـــنَّ  مســـتقلةً  أي ليحيـــا هللا، فعـــاش حيـــاةً  ،"صـــورة اهللا ومثالـــه"خلقـــه علـــ  

آدم ويعــود إىل العــدم، ولكــن رمحــة اهللا  ملمكــن أن يفــىنوكــان مــن ا. عمــة اهللاألبــدي بــدون ن
 .وعناية اهللا حفتته للخالص الذي أُعلن يف يسوع املسيح

ـــجــاء الـــرب بــالتعليم أوالً وعلَّ   س احليـــاة منـــا عـــن اآلب وعــن الـــروح القــدس، مث أسَّ
يف بـل مـن اهللا  ،مـن مصـدر خملـوق أبديـةً  حنن ال نأخـذ حيـاةً . اجلديدة فيه أي يف كيانه هو



) البيولوجيـــة( اهلنســـانيةألن احليـــاة الـــيت تنمـــو حســـب قـــوانني الطبيعـــة  ؛يســـوع املســـيح ابنـــه
احليـــاة الـــيت تتغـــذى  اأمَّـــ .والـــيت تتغـــذى علـــ  مـــا تقدمـــه األرض هـــي حيـــاة الضـــعف وايـــوان

فهــي احليـاة الــيت ال يقـوى عليهــا  ،بـالقوت السـماوي بــاخلبز النـازل مــن فـوق مــن عنـد اآلب
 ).٥٤: ٦يوحنا " (جسدي ويشرب دمي حييا إىل األبدمن يأكل "املوت 

لـــت كـــل عناصـــر اخلليقـــة القدميـــة إىل حتوَّ  ،"حياتنـــا"هـــو  إينـــاعنـــدما صـــار املســـيح 
ـــاه والـــروح . جتلـــي اخلليقـــة اجلديـــدة يف املســـيح وإعـــدادخدمـــة  هكـــذا ضـــم الـــرب ومجـــع املي

ل منتـور والـروح القدس لكي حيول مياه هذه اخلليقة إىل عنصر مسـائي يغسـل اجلسـد بشـك
اهلنسانية بشـكل غـري منتـور يف ميـاه احلمـيم الثـاين، وبـارك اخلبـز واخلمـر لكـي تسـري هـذه 

م مع الكنيسة صـعيدة احلمـد ن اخلبز واخلمر لكي تقدِّ الربكة يف كل عناصر الكون اليت تكوِّ 
ــــب  إينــــاوالتســــبيح عنــــدما يتحــــول اخلبــــز واخلمــــر إىل جســــد ودم عمانوئيــــل  حســــب الرتتي

 .ويلالرس

 :وعندما صار املسيح وحده هو حياتنا، صار األمل نوعني -٤٩ 

 .وهو آالم اخلطية ،أمل طلب احلياة من ينبوع آخر غري الرب*  

أي أمل املــــوت والقيامــــة الــــذي يفصــــل  ،سب لنــــا بــــالروح القــــداألمل الــــذي يوَهــــ*  
 .حياتنا الرتابية القدمية عن حياتنا السمائية اجلديدة

مــا حــدث . هـو الــذي خيصــنا هنـا، ألننــا نعــرف مـا تفعــل اخلطيــة فينـاوالنـوع الثــاين  
ألننــا بالصــلب مــع املســيح واملــوت معــه نقــوم إىل  ؛كــامالً   إلينــاعلــ  صــليب رب الــد يُنقــل 

أي   -مــع املســيح ُصــلبت فأحيــا ال أنــا " :وعــن ذلــك يقــول الرســول بــولس. احليــاة اجلديــدة
. أي مصـــلوباً وحيــاً قائمــاً مــن األمـــوات -" بــل املســيح حييــا يفَّ  -كمــا كنــت قبــل اهلميـــان 

 :فكيف حييا املسيح فينا مصلوباً، أي ُنصـلب فيـه لكـي منـوت؟ وجـواب الرسـول نفسـه هـو
ومل تكـن  .)١٠: ٣فيلـيب " (ألعرفه وقوة قيامته وشركة آالمه لعلي أبلـغ إىل قيامـة األمـوات"

ط، بـل شـركة خلـق وتكـوين شركة آالم الـرب الـيت عرفهـا الرسـول هـي شـركة آالم اخلدمـة فقـ
 .ات احلياة القدميةلذَّ ترك احلياة اجلديدة اليت فيها نعاين أمل 



 ومثـاالً وصـورةً  ،الروح القدس كل حياة الرب، لكي تصبح مصدر حياة إليناينقل  
 .فهــو أي الــروح ميــأل كــل زمــان ومكــان وحيــل فينــا وحيــل يف اجتماعــات الكنيســة. خلالصــنا

وحيــل فينــا بســبب شــركتنا  ،"الــرب احمليــي"ألنــه رب اخلليقــة  ؛نهــو حيــل يف كــل زمــان ومكــا
وهـــو الـــذي يُعلـــن  ،مـــع املســـيح وفيـــه، وحيـــل يف الكنيســـة ألنـــه النعمـــة الـــيت تُعطـــي الصـــالة

ــاً (ويشــهد حلــق املســيح يف االجتماعــات  ،األســرار أي اجتماعــات الشــركة  Synaxحرفي
وحلولــه يف اجتماعــات الشــركة  ،أبديــةوحلولــه يف املــؤمنني هــو عطيــة  .)يف التعلــيم واألســرار

ع عطيــة وهــو مـع املســيح يـوزِّ  ،يف الكنيسـة هـو شــركته يف خدمـة كهنــوت ربنـا يســوع املسـيح
" تفصـــيل كلمـــة احلـــق باســـتقامة"التبـــين ومســـحته، وغلبـــة الشـــيطان، والتعلـــيم الصـــحيح أي 

 ،)السـطور( وهـو كمـا نشـرح بعـد هـذه .عاً نصيب املؤمنني الذي يفصله املعلم الكنسيموزِّ 
ـــه، كقـــوة حيـــا إلينـــاينقـــل  ، تقـــديس وتطهـــري، وفـــك رباطـــات اخلطيـــة، ةمـــوت الـــرب وقيامت

 .الدهر اآليت، وحياة الشركة يف الثالوث وإعالنات

 :الروح القدس موت الرب وقيامته عل  النحو التايل إليناينقل  

ـــرب ـــة ســـلطا�ا، مـــات ال ـــه فقـــدت اخلطي فقـــد كـــان املـــوت الـــذي جـــاء مـــع  .ومبوت
كمـا ": ألن الرسول يقول ؛طية هو نفسه سلطان اخلطية، فهو ليس جمرد نتيجة للخطيةاخل

: ٥رو " (ملكت اخلطية باملوت هكذا متلك النعمة بالرب للحياة األبدية بيسوع املسـيح ربنـا
، جيعلــه يتحــول مــن  اهلنســانل يف طبيعــة واخلطيــة متلــك بــاملوت، ألن املــوت هــو حتــوُّ ) ٢١

أي  -فقـد احليـاة لكل ما جيعلـه ي أسريةً  اهلنسانت، وتصبح كينونة كائن حي إىل كائن مي
أن فيـــه حياتـــه  اهلنســـانوهـــو مـــا يتـــن  -لـــذات وشـــهوات وغـــرور احليـــاة اخلاضـــعة للمـــوت 

 .وبقائه

ومـــع  ،)العزلـــة( باالنفصـــالاخلطيـــة  تكيـــف ملكـــت اخلطيـــة بـــاملوت؟ جـــاء  -٥٠ 
اغـرتب . معه االغرتاب بكل صـوره جاء االغرتاب العقلي عن اهللا والكون، وجاء االنفصال
" مسـيح الـرب"عن أخيـه، وقتـل قـايني هابيـل، ورقـد لـوط مـع ابنتيـه، وشـاهد داود  اهلنسان
 رللزمــان، وصــار العمــ اهلنســانومــع االغــرتاب جــاء خضــوع . الزنــاوريــا ووقــع يف أســر أامــرأة 



عـد الـذاكرة ُحيسب بعدد الشهور والسنوات، وصار الزمان عامل اغـرتاب عـن اآلخـرين ومل ت
 . بــل حســب قواعــد احلســاب ،تعمــل حســب اهلحســاس الروحــي

ُ
لــة تبحــث خيِّ وصــارت امل

. يف الشـــر االنغمـــاسعـــن البعيـــد جســـمانياً مـــن أجـــل لـــذة عـــابرة وتســـرق صـــورته مـــن أجـــل 
احملبــة مــن االرتبــاط ) حركــة(ومــاذا ميكــن أن نقــول أكثــر مــن ذلــك؟ جــاء املــوت وأســر حريــة 

حركــة مقيــدة باللــذات والشــهوات دون ضــابط أو غايــة واضــحة  بــاهللا وبالوصــية املقدســة إىل
 .الذات إرضاءسوى 

 س هذا عرش الخطية أي الموت؟كيف أسَّ 
وعجــزه عــن أن يتحــرر  اهلنســان" خضــوع"وهــي  ،واجلــواب يف كلمــة واحــدة -٥١ 

عنــدما خضــع . احملبــة املرتبطــة بــاهللا) حركــة(مــن رباطــات االنفصــال والزمــان، وفقــدان حريــة 
خاصـة بــه صـارت يف عـرش اخلطيــة  فتصـور وبـىن لنفســه حيـاةً  ،)العزلــة(لالنفصـال  اهلنسـان
 ظــنَّ  الــذي أخــذ مرياثــه وبــدده يف حيــاةٍ ) الضــال( لالبــنهــذا يشــبه مــا حــدث . أي املــوت
، يـا صـورة كاذبـةً   نـت لـه حيـاةً فوقـع ضـحية خيـال وشـهوات أسـرت حريتـه وكوَّ  ،فيها احلرية

 .احلالة اليت كان يشتهي أن يشبع من طعام اخلنازير ألنه وصل إىل ؛احلياة وهي املوت

ـــ -٥٢  ، وصـــار املـــوت أحـــد مكونـــات املعرفـــة، اهلنســـانن املـــوت مـــن معرفـــة ومتكَّ
ب واكتشــــف الســــموم مــــع اكتشــــاف يف اكتشــــاف جــــوهره، فقتــــل، وعــــذَّ  اهلنســــانورغــــب 

وصــــار املــــوت أحــــد . ولكــــي جيعلــــه العقوبــــة األكــــرب ،الطــــب لكــــي يغلــــب املــــوت بالطــــب
وهكـــذا مل تعـــد  .اهلنســـان وأحـــد أدوات قيـــاس األمـــور واختـــاذ القـــرارات" منطـــق"نـــات مكو 
 .خالية من املوت وال استطاعت أن حترر من املوت اهلنسانمعرفة 

 ،اهلنســانوالتصــق املــوت باملعرفــة، وصــار أحــد ينــابيع اخلــوف األساســية يف حيــاة  
، ويقـود الغضـب مـن أجـل الـدفاع ائفةٍ ز  ك الكربياء دفاعاً عن كرامةٍ خفي حيرِّ  وحتول إىل داءٍ 

عــن الــنفس، ويثـــري شــهوة الطعــام ظنـــاً أن الطعــام حيفــظ احليـــاة، ويــدفع املخيلــة إىل اخـــرتاع 
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ملكـت اخلطيــة بـاملوت، أل�ــا صـارت التصــرف والسـلوك الــذي يبـدو لكــل إنســان  
بــل عطيــة  ،"قــانون الطبيعــة"وحقــاً الــوالدة ليســت  .ن ميــوتأن حييــا و أنــه طبيعــي أن يولــد و أ

ألننـا بـه حنيـا ونوجــد " :اهللا، واحليـاة ليسـت مـن الطعـام والقــوة بـل كمـا يقـول سـفر األعمــال
فهــو مل ُخيلــق مــع احليــاة، بــل جــاء كمــا يقــول ســفر  ،ا املــوتأمَّــ .)٢٨: ١٧أع " (ونتحــرك
بإنســـان واحـــد دخلـــت "الرســـول مـــع اخلطيـــة  وجـــاء كمـــا يقـــول ،"إبلـــيسحبســـد " :احلكمـــة

" اخلطيــة إىل العــامل وباخلطيــة املــوت وهكــذا اجتــاز املــوت إىل مجيــع النــاس إذ أخطــأ اجلميــع
 عَ ِلــابتُ " :واملــوت عــدو احليــاة، ولــذلك عنــد قيامــة األمــوات يــتم القــول اهليــي). ١٢: ٥رو (

ا شــوكة املــوت أمَّــ"خلفــي وحيــدد الرســول هــذا الــداء ا .)٥٤: ١٥كــو   ١" (املــوت إىل غلبــة
وحــدد الرســول التصــاق املــوت واخلطيــة بالنــاموس عنــدما ) ٥٦: ١٥كــو   ١" (فهــي اخلطيــة

ـــاموس" :قـــال ـــة هـــي الن ـــاموس زِ  ؛)٥٦: ١٥كـــو   ١" (وقـــوة اخلطي كمـــا يقـــول   -يـــد ألن الن
 ،بسـبب التعـديات، وهكـذا خلقـت اخلطيـة الشـهوات الـيت تتعـارض مـع الوصـايا -الرسـول 

ـــاموس هـــو خـــادم  ،اهلنســـانوصـــية املقدســـة والنافعـــة هـــي عـــدو فصـــارت حـــىت ال وصـــار الن
ومل خيلـق سـبب  ،عنـه االنفصـالألنـه مل خيلـق  ؛مل خيلق اهللا املـوت كمـا خلـق احليـاة. اخلطية
 .أي اخلطية االنفصالهذا 

عرشــها أي املــوت، وســاد املــوت علــ  الكــل ألنــه ملــك  ســت اخلطيــةُ وهكــذا أسَّ  -٥٣ 
(وهـــدم عـــرش اخلطيـــة" ربنـــا يســـوع املســـيح"أن جـــاء  إىل ،طيـــة بـــاملوتباخلطيـــة كمـــا ملكـــت اخل
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٢( 
لكــي حنــب  ؛)٥: ٥رو (ذ ســكب روح احملبــة أي الــروح القــدس يف قلوبنــا إ ،احملبــة) حركــة(ر وحــرَّ 

حتــرر  ،أي حيــاة يســوع املســيح ،الــروح القــدس وقــوة القيامــة، ألن روح احليــاة اجلديــدة وإحيــاءبعمــل 
 .وهو احلياة اليت تغلب بقبول األمل، وتقهر باحملبة، وتنتصر بالعطاء ،واضح الفكر واهلرادة مبثالٍ 

                                           
 .عن اهلبادة بالصواريخ والقنابل النووية -لو كان معنا يف العصر احلديث  -ب صفرونيوس ماذا سيقول األ) ١(
الوحيد ربنا  البنكهدمته بالتهور احمليي الذي  إبليسواملوت الذي دخل إىل العامل حبسد " :تقول صالة الصلح) ٢(

 ".وخملصنا يسوع املسيح وإينا



 :قبول أتعاب الحياة ضروري للحرية الروحية
وهـو التعلـيم الروحـي الصـحيح،  ،كرر ما سبق وقلناه يف اجتماعاتنـاأعود وأُ  -٥٤ 

عــاب احليــاة دائــم إىل أن تكمــل احليــاة اجلديــدة، وأت ألن األمل هــو خمــاضٌ  ؛ال حريــة دون أمل
نتقدم إىل األمـام، واألمـام هـو القيامـة، وخـتم القيامـة  أنناضرورة وشهادة عل   ياجلديدة ه

 .هو الصليب

وحســـب قـــول  ،يف نـــار احملبـــة اهلييـــة زَ خبـــز اهللا النـــازل مـــن فـــوق الـــذي ُخِبـــ -٥٥ 
بـــالروح القـــدس لكـــي ينقـــل إلينـــا قـــوة وجمـــد ) ٢٧: ٦يوحنـــا " (ختمـــه اآلب" :الـــرب يســـوع

 .أي قوة اهلحتاد، وجمد التبين والسماويات ،ة االبن الوحيد املولود باجلسد من العذراءوحيا

ويســــتحيل اهلجابــــة عليهــــا  صــــعبةٌ  أ�ــــايتنــــون  يســــأل اجلســــدانيون أســــئلةً  -٥٦ 
كيــف يعطــي جســده وهــو جــالس مــع التالميــذ يف العليــة؟ وكيــف نأكــل جســد : ويقولــون

س ضـــمري بعـــض األخـــوة وهكـــذا أيضـــاً تســـجَّ الـــرب ونشـــرب دمـــه وال ينتهـــي بعـــد التنـــاول؟ 
وال جيــوز أن توضــع علــ  خبــز الصــعيدة  ،لعنــةٍ  الــذين ظنــوا أن عالمــة الصــليب هــي عالمــةُ 

اســتدعاء  أثنــاءالتقــديس، أو يرشــم بــا الشــعب والصــعيدة  أثنــاءعطــ  ومالبــس اخلدمــة أو تُ 
 .الروح القدس

علـ  كـل سـؤال وهـي ليسـت إجابـة  ،وسوف جنيب إجابة واحدة عل  كـل هـؤالء 
 .رمبا عن ُحسن نية، بل هي إجابة شاملة ترد عل  كل سؤال مهما كان ،سأله هؤالء

 ،لكي نتجنب الوقوع يف نفس أخطاء ايراطقـة وال نتـأثر بالفضـول ونتزعـزع -٥٧ 
عـب (بكلمـة قدرتـه  األشـياءز بـني املسـيح رب احليـاة وخـالق وحـافظ كـل جيب علينا أن منيِّ 

ن كـــان ُحيســـب كواحـــد بيننـــا إفـــالرب و . ورجـــال اهللا القديســـني نبيـــاءاألوغـــريه مـــن  ،)٣: ١
األقنــوم الثــاين يف الثــالوث القــدوس  أيضــاً نــه أ إالَّ  ،)٢٩: ٨رو " (البكــر بــني إخــوة كثــريين"

ويف املســـيح . اآلب والـــروح القـــدس وإلوهيــةالــذي لـــه ذات جمـــد وقــوة وكرامـــة وســـيادة وعـــزة 
مـــن الفســـاد واملـــوت إىل عـــدم الفســـاد  اهلنســـاينن يســـوع رب احليـــاة انتقـــل الوجـــود والكيـــا



ويكمــل يف يــوم الدينونــة أي يــوم قيامــة األجســاد  ،هــذا يــتم حســب الــروح. واحليــاة األبديــة
 -وهكــذا جيــب علينــا أن نالحــظ  ،)١٨: ٣كــو   ٢(عنــدما نتغــري إىل تلــك الصــورة عينهــا 

املقــدس الســمائي النــاطق  أن اخلبــز واخلمــر علــ  املــذبح -ومبــا يعلنــه الــروح القــدس  باهلميــان
أي مذبح الكنيسة اجلامعة قد انتقل من اخلليقة األوىل الرتابية اخلاضـعة للفسـاد واملـوت إىل 
. اخلليقـــة اجلديــــدة الــــيت نالـــت يف املســــيح عــــدم الفســــاد واحليـــاة األبديــــة وجمــــد الســــماويات

مـــن  شــياءاألألن التقـــديس نقــل كـــل فــنــه لـــيس خبــزاً ومخـــراً بعــد التقـــديس، إوعنــدما نقـــول 
 .واحلياة األبديةواملوت إىل قوة وسلطان عدم الفساد سلطان الفساد 

فـــأعلن ســـر التـــدبري  ،هـــذا هـــو مـــا مت يف املســـيح مبوتـــه احمليـــي عنـــا وبقيامتـــه اليـــدة
ـــ ـــه القـــادر علـــ  كـــل شـــيء سَ بِ الـــذي كـــان خمفيـــاً عنـــدما َل  ،األقنـــوم الثـــاين ابـــن اآلب وكلمت

كــل خصــائص  -بســبب االحتــاد  -ونقــل إليــه  ،داً معــهســه فيــه وجعلــه واحــفقدَّ  ،الناســوت
 خـاصٍ  بشـكلٍ  -ألنه يف هذا  ؛اهلنساينوحفته ناسوتاً كامًال مل يفقد طبعه  ،اهلييةاحلياة 

 .أعلن الرب حمبته للبشر -

ـــدما " عـــابلُ "يف تـــدبري اخلـــالص، ألن  ومـــع أن كـــل شـــيء كامـــلٌ  الـــرب يســـوع عن
وعندما ملسـت نازفـة الـدم ). ٩يوحنا (املولود األعم   ح عيينفتَّ  ،امتزج بالرتاب وصار طيناً 

فأكـد بـذلك  ،)٧لـو (وملـا ملـس نعـش ابـن األرملـة قـام حيـاً  ،)٩مت (فيت شُ  ،هدب ثوبه
 إعـالنالـيت جتعلـه أداة  اهلييـةالقـوة  الهـوتأن الناسوت اشرتك يف صفة احلياة وأخـذ مـن ال

 .جمد وعزة وقوة االبن الوحيد

ن الــرب عنــدما أخــذ اخلبــز علــ  إ) أرثوذكســي(مســتقيم  انبإميــوهكــذا نقــول حنــن 
الطاهرتني اللتني بال عيب وبـال دنـس الطوبـاويتني " :نقول عن يديه ،لية صهيونيديه يف عُ 
ألنـه  ؛بـل كانـت دائمـاً فيـه ،ونقصد من ذلك أن قوة احلياة مل تتهر بعد القيامـة ،"احملييتني

ويديـــه الطـــاهرتني ". وال امتـــزاج وال تغيـــري واحـــداً مـــع الهوتـــه بغـــري اخـــتالط"جعـــل ناســـوته 
أل�مـا  ؛وطوبـاويتني .أل�مـا ينبـوع شـفاء وجتديـد ؛الربكة، ومها بال عيب وبال دنـس أعطت

نقــل فهــذا يؤكـد لنــا أن حيــاة االبـن الوحيــد تُ  ،"احملييتـني" :ا قولنــاأمَّــ. يـدي احلمــل ابـن اآلب



 ســابقاً يف عمــل املعجــزات عنــدما ردَّ  كمــا رأينــا  ،بواســطة الناســوت اهليــي أقنومــهمــن  إلينــا
هــاتني اليــدين . وأشــبع اجلــوع  مــن خبــز الربكــة يف الربيــة ،وطــرد الشــياطني ،احليــاة للمــوت 

رتــا علــ  عــود الصــليب لتحــول املــوت إىل قــوة خــالص وتبيــد ســلطانه احملييتــني مهــا اللتــني مسُِّ 
 .وتغلق فم اياوية

أي عطـاء احملبـة هـو  ،عليـة صـهيونن عطـاء الـرب يف إولنفس السبب نقول أيضـاً 
ن الــرب الــذي هــزم مــوت أو  ،يعــود إىل قــوة وفعــل احتــاد الالهــوت بالناســوت حقيقــيٌ  عطــاءٌ 

لعــازر، ومــوت ابــن األرملــة مل يكــن ضــعيفاً عــاجزاً أمــام املــوت وهــو جــالس مــع تالميــذه يف 
يف ألنـــه كـــائن مـــع اآلب ويف اآلب و  ؛عليـــة صـــهيون، فهـــو رب احليـــاة وهـــو علـــ  الصـــليب

وظـل اهللـه املتجسـد  ،وهـو يف اجلسـد إلوهيتـهومل يفقد  ،الروح منذ األزل ودائماً بال انقطاع
ـــة وجســـده يف القـــرب وجـــالس مـــع اآلب علـــ  عـــرش  ،وهـــو علـــ  الصـــليب ونفســـه يف اياوي

خــذوا كلــوا هــذا هــو " :وأخــذ اخلبــز وقــال" احملييتــني"يديــه  ولــذلك مــدَّ  .يف الســماء اهللوهــة
وأعلـن مـا كـان مزمعـاً أن يعطيـه قبـل  ،التدبري األزيل إىل زمان البشر ونقل بذلك ،"جسدي

 إعالنــاتفهــذه  ،وهنــا مل يتجــاوز الــرب حقيقــة غلبــة الصــليب وال قــوة القيامــة. خلــق العــامل
فاحليـاة . �ـا يف ذات األقنـومسـها يف زمـان البشـر وال يكوِّ يؤسِّ  إعال�اتعود إىل األزل وزمان 

 ،�ـا اهلعــالن نفســهن حسـب التــدبري وال يكوِّ علَــتُ  ،يف الناسـوتســكب مـن الالهــوت الـيت تُ 
 .�ا الهوت االبنبل يكوِّ 

ـــد هـــذه  وجـــديرٌ  ـــا أن نتوقـــف عن ن مـــا يعلنـــه الـــرب يف الزمـــان إلنقـــول ) النقطـــة(بن
بــل  ،ولــيس حـدث يعــرب وينتهــي ،لبشـر هــو عالقــة بينـه وبــني املــؤمنني، عالقــة حيـاة وشــركةل

أو معموديـــة الـــرب يف األردن  ،ث اخلـــالص مثـــل إقامـــة لعـــازرب أحـــداوتعاقُـــ. حقيقـــة ثابتـــة
بواسطة يوحنا ال يعين باملرة أن ما حدث قـد بـدأ وانتهـ ، بـل يعـين أن مـا حـدث قـد أُعلـن 

". ألجـــل خالصـــنا"و ،"ألجلنـــا حنـــن البشـــر"ن مـــا أُعلـــن هـــو أو  ،حســـب قـــوة احليـــاة األزليـــة
 .لسابق تدبريه عل  كل العصورن اخلالص اعلِ بل تُ  ،فأحداث اخلالص ال ختلق اخلالص

 



نــه أعطــ  جســده ودمــه أ ومــع أن الــرب مل يكــن قــد قــام مــن األمــوات، إالَّ  -٥٨ 
ــ ،للتالميــذ" لغفــران اخلطايــا وللحيــاة األبديــة" ود د لنــا أن عطيــة اجلســد والــدم تعــوبــذلك أكَّ

شـرق عالنات اخلالص عل  اجللجثة ومن القـرب عنـدما أإن أإىل احتاد الالهوت بالناسوت و 
د ويفـي، عِ ألنه يقول ويعمل، يَ  ؛سه الربتؤكد ما سبق وأسَّ  إعالناتهي  ،نور عدم املوت

ن، وبـذلك مـا حيــدث بعـد أي عمـل مـن أعمــال اخلـالص جيـب أن يوضـع معــاً علِـس ويُ يؤسِّـ
 األشــــياءيف وحــــدة واحــــدة مصــــدرها الواحــــد والوحيــــد هــــو رب احليــــاة ابــــن اهللا خــــالق كــــل 

 .س كل الدهورومؤسِّ 

الكلمـــة اخلـــالق الـــذي لـــه  أعمـــالالـــرب هـــي  أعمـــاللنتـــذكر دائمـــاً أن كـــل  -٥٩ 
و بقدرتــه حيــول هــ. وحســب قدرتــه إرادتــهوهــو مــانح احليــاة حســب  ،علــ  اخلليقــة ســلطانٌ 
. نــنتألعــازر مــن اياويــة وجيــدد اجلســد الــذي لــه احليــاة، وبســلطانه جيــيء بِ إألنــه  ؛املــاء مخــراً 

فإنــه ينقــل العنصــر األرضــي إىل اخلليقــة  ،اخلبــز واخلمــروهكــذا عنــدما ميســك بيديــه احملييتــني 
وحيث احلياة قائمـة ليسـت فقـط بـإرادة اهللا  ،اجلديدة حيث ال موت وال انفصال وال فساد

 .الوحيد ابنهبل بشركة اخلليقة اجلديدة يف  ،اآلب

" روح احلكمـــة واهلعـــالن"ن اآلب ســـيعطي لنـــا إويعتنـــا رســـول املســـيح بقولـــه لنـــا 
مـا هـو رجـاء دعوتـه ومـا هـو غـىن جمــد "لكـي نعلـم  أذهاننـانـدما تسـتنري عيـون لكـي نعرفـه ع

فقــــد أعلــــن اآلب يف ابنــــه الوحيــــد  ،)١٩ - ١٨: ١راجــــع أفســــس " (مرياثــــه يف القديســــني
يف وغـــىن جمـــد مرياثـــه أي اجللـــوس عـــن ميينـــه  ،احليـــاة األبديـــة) بشـــارة( اهلجنيـــلرجـــاء دعـــوة 
أن نـــدرك  إيانـــاناشـــداً ممـــل الرســـول قولـــه لنـــا ويك. لكـــي ننـــال ذات جمـــد ابنـــهالســـماويات 

 إذعتمـــة قدرتـــه الفائقـــة حنونـــا حنـــن املـــؤمنني، حســـب شـــدة قوتـــه الـــذي عملـــه يف املســـيح "
عن ميينه يف السماويات فوق كل رئاسـة وسـلطان وقـوة وسـيادة  وأجلسهأقامه من األموات 

وأخضــع كــل ). الــدهر اآليت(وكــل اســم ُيســم  لــيس يف هــذا الــدهر فقــط بــل يف املســتقبل 
شــيء حتــت قدميــه وإيــاه جعــل رأســاً فــوق كــل شــيء لكنيســته الــيت هــي جســده مــلء الــذي 

 ).٢٣ - ١٩: ١أفسس " (ميأل الكل يف الكل



فاملســيح . الرســول حــدود طبيعــة اخلليقــة اجلديــدة مَ َســوبــذه الكلمــات الرســولية رَ  
 :وهو بالقيامة من األموات صار ،رأس اجلسد الكنيسة

 .بل كل قوة ،سة، وهو ال يقصد فقط الرتب املالئكيةفوق كل ريا* 

أي كـــل حـــدود الطبيعـــة األوىل، اخلليقـــة القدميـــة، القائمـــة " ســـلطانفـــوق كـــل * "
 .صار آدم اجلديد فوق حدود النتام الكوين وقوانني الطبيعة إذبسلطان اهللا نفسه، 

ـــا اخلل ،"قـــوة وســـيادةفـــوق كـــل * " يقـــة أي املـــوت والفســـاد وكـــل مـــا هـــو مـــن بقاي
 .األوىل

 .أي كل شخص يف هذا الدهر ويف الدهر اآليت ،"كل اسم ُيسم فوق  * "

ولكـــن هنـــا  ،كمـــا يف كلمـــات املزمـــور الثـــامن" أخضـــع كـــل شـــيء حتـــت قدميـــه* "
 .بشكل خاص الزمان نفسه وحدود الدهور السابقة واآلتية

وهكـــذا يصـــل الرســـول إىل غايـــة  ،"إيـــاه جعـــل رأســـاً فـــوق كـــل شـــيء للكنيســـة* "
تـدبري مـلء "وهـو  ،فقد مجع الـرب كـل شـيء يف السـماء واألرض حتـت رأس واحـد ،تدبريال

ولكــي خيضـع كــل  ،لكـي متتلــئ كـل األزمنــة مـن احليــاة اجلديـدة ؛)١٠: ١أفســس " (األزمنـة
شـــيء لـــرأس الكنيســـة الـــيت هـــي جســـد املســـيح، ولـــذلك امـــتألت الكنيســـة مـــن الـــذي هـــو 

: ١يوحنـــا (فـــوق نعمـــة  حنـــن أخـــذنا نعمـــةً " ئـــهمل"ألننـــا مـــن  ؛"املـــلء"والـــذي هـــو  ،"الكـــل"
يف شــيء، وعنــدما قــال معــوزًة الكنيســة كــون وجــاء املــلء باحليــاة اجلديــدة لكــي ال ت .)١٦

 ،أي الــــرب الــــذي فيــــه اجتمعــــت الســــموات واألرض ،"الكــــل مــــلء الــــذي ميــــأل" :الرســــول
ـــذي ميـــأل": وأضـــاف ـــد مج ،"الكـــل يف الكـــل مـــلء ال ـــه تول ـــذي من ـــرأس ال ـــه هـــو ال ـــع أي في ي

 .األعضاء وتنمو منواً من اهللا

وحســب التعلــيم الرســويل ميكــن أن نــرى يف نــور كلمــات هــذا التعلــيم كيــف  -٦٠ 
رو " (للبطــل"وأدخــل احليــاة اجلديــدة يف الكــون الــذي خضــع  إلينــانقــل الــرب الســماويات 

وهـذا جيعـل مقـاييس احليـاة اجلديـدة تعلـو علـ    ،فالرب فوق كل رئاسة وسـلطان .)٢٠: ٨
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وينفـــي الرســـول وجـــود أي  ."اســـم"وهـــو املـــراد بكلمـــة  ،وســـلطان وشـــخص )١
ســـلطة ورئاســـة يف هـــذا الـــدهر والـــدهر اآليت مؤكـــداً الثبـــات األبـــدي لرئاســـة املســـيح وعمـــل 

وكــــل  األشــــياءألن الرتتيــــب صــــار حســــب القيامــــة وهــــي خضــــوع كــــل  ؛"شــــدة قــــوة اآلب"
خضـــع كـــل شـــيء حتـــت أ"نـــه أيف " بشـــدة قـــوة اآل"و .اخلليقـــة إىل ســـلطان ورئاســـة احليـــاة

وهــو مــا جيعــل الزمــان خاضــعاً لألبديــة، واملــوت للحيــاة،  ،)٢٧: ١٥كــو   ١" (االبــن يقــدم
والرتتيب الطقسي للخدمة املقدسة لعمل الروح القدس، والسلطان للمحبة، والقـوة للبـذل، 

عمــل الــروح ب الزمــان لفاعليــة ودوام والوجــود للثبــات اهليــي الــذي هــو ثبــات االبــن، وتعاقُــ
القــدس، والفســـاد للبقـــاء، وحتلــل اجلســـد لـــد القيامـــة، والصــالة خلدمـــة البـــارقليط، والصـــوم 
لتجلــي اجلســد بــالروح القــدس، والتواضــع احلقيقــي لربكــات الــدهر اآليت، واألرواح النجســة 
 ،لســلطان اســم الــرب يف املــؤمنني، وخدمــة تنــوع املواهــب الروحيــة مــن أجــل اجلســد الواحــد

، والنسـك مـن اجـل االحتفـاظ بالنعمـة، واألمل مـن أجـل طهـارة لالنقساماملواهب فال تقود 
هــذه هــي بعــض مالمــح اخلليقــة اجلديــدة، وهــي كلهــا ومــا ورد . الطبيعــة مــن فســاد الســقوط

فهــو اهلعــالن الكامــل عــن  ،يف األســفار املقدســة نــراه يف حيــاة ربنــا يســوع املســيح لــه الــد
 .هذه احلياة

نــه هــو نفســه أ بواســطة الــرب إلينــام علــيم اهليــي نفســه الــذي ُســلِّ وحيــدد لنــا الت -٦١ 
 ،"خبـز اهللا"نـه هـو إوعنـدما قـال  .)٣٣: ٦يوحنـا " (اخلبز النازل من فوق الواهب احلياة للعامل"
أصــــل اخلليقــــة اجلديــــدة إىل  نــــه هــــو املــــن احلقيقــــي الــــذي كــــل مــــن يأكلــــه ال ميــــوت، فقــــد ردَّ إو 

هــو  ، اآلب، وبــذا يكــون لنــا ثقــة يف أن مــا هــو مــن فــوقأي الالهــوت نفســه أي اهللا ،الســماء
وهـذا  ،رده إىل أصـله اهليـي السـمائي بن ما هو من فوق جيـأفوق مقاييس األرضيات كلها، و 
 .)١٢: ٤جا راجع " (احلبل املثلث الذي ال ينقطع"يضعنا أمام ثالث حقائق تشبه 

                                           
ريوباغي هي رئاسة حسب الرتتيب السمائي حيث خيدم األكرب الرئاسة والسلطان حسب شرح ديوناسيوس األ) ١(

أي تدرج السلطان من املطلق عل  رأس كل ) ايرياركية(وهي ما يُعرف باسم  ،ورئاسة حسب الرتتيب األرضي .األصغر
. ل ايرمقوة مثل اهلمرباطور والنتام امللكي غري الدستوري إىل حيث ينعدم السلطان وهو ما جيعل صورة ايرياركية مث

 .هذه الصورة خمتلفة متاماً عن صورة السلطة والرئاسة حسب اهلجنيل



 ،ن ال ميــوتيــاة َمــفهــو آت مــن ح ،وأول هــذه احلقــائق هــي أن الســمائي ال يفــىن
وأُعطـــي مـــن اآلب بواســـطة االبـــن بتقـــديس الـــروح القـــدس، لـــذلك الســـبب ال يفـــىن جســـد 

 .بل يغلب الفساد ويبلع املوت ويبيد كل ضعف فينا ،الرب مهما تناولناه

ـــ وثـــاين ـــهـــذه احلقـــائق أن الســـمائي يوحِّ ـــدم د وال يفـــرق، وهكـــذا يوحِّ د اجلســـد وال
وهـــو هنـــا جيعـــل  ،)القـــداس اهليـــي" (اً وروحـــاً واحـــداً جســـداً واحـــد"املـــؤمنني وجيعـــل الكـــل 

 .رئاسة الكهنوت رئاسة بذل وخدمة

س وحييـــي وهـــو ال يُعطـــ  حســـب تقـــدمنا وثالـــث هـــذه احلقـــائق أن الســـمائي يقـــدِّ 
ألن السـماء  ؛بـل للضـعفاء ،وهـب للمتقـدمني فقـطبل حسـب احملبـة اهلييـة، وال يُ  ،الروحي

 .رة للخطاةتفرح بتوبة الواحد وتعطي نعمة واف

مجعنا فتائل احلبل املثلث نرى يف بقاء النعمة اهليية عـودة اخلليقـة إىل الثبـات  وإذا 
  وإذا .)٤: ١٥راجـع يوحنـا " (اثبتوا يفَّ وأنا أثبت فيكم"الذي وعدنا به ربنا يسوع املسيح 

ـ د السـماء واألرض إىل أن تصـبح هـذه الوحـدة كاملـة يف يـوم كان الـرب قـد جـاء لكـي يوحِّ
 .فــإن عربــون هــذه الوحـدة نــراه يف وحــدة جســد الـرب يســوع املســيح أي الكنيســة ،لدينونـةا

وقــد نالــت الكنيســة هــذا االســم بســبب جتســد االبــن وشــركته يف ذات اللحــم والــدم بســبب 
" إخوتــه"ردنــا إىل شــركة جمــده ليكــون هــو البكــر والــرأس املتقــدم يف كــل شــيء ونكــون حنــن 

املســيح عنــدما نولــد مــن فــوق مــن اآلب علــ  مثــال  الــذي ليســوع" قــانون احليــاة"حســب 
بــــل مــــن اهللا  إنســــانلــــيس مــــن حلــــم ودم وال مـــن جســــد وال بــــإرادة  ،والدة االبـــن املتجســــد

 .)١٣: ١راجع يوحنا (

ـــدما قالـــت األســـفار املقدســـة  فقـــد  ،ن الكنيســـة هـــي جســـد املســـيح الواحـــدإوعن
ال ميكــن  وأ�ــا ،االبــن املتجســدباقيــة مثــل بقـاء  أ�ــاأعلنـت بــالروح القــدس وبواســطة الرسـل 

ـــــل هـــــي  ،أن تنقســـــم إىل اثنـــــني أو أكثـــــر ـــــدة املقدســـــة اجلامعـــــة الرســـــولية "ب الواحـــــدة الوحي
بـــل  ،وتقـــدس نعمـــة الـــرب وحتيـــي املـــائتني، لـــيس حســـب جهادنـــا ونســـكنا". األرثوذكســـية

وال هــــــي حســــــب  ،ألن عطيــــــة اهللا مل تكــــــن مــــــن النــــــاموس املوســــــوي ؛حســــــب مســــــرة اهللا



بفمه اهليي عندما أعط  الـذين  نَ علِ حسب احملبة اهليية وصالح اهللا الذي أُ بل  ،الناموس
الســاعة احلاديــة عشــر ذات العطيــة  أصــحابجــاءوا وعملــوا يف الكرمــة يف آخــر النهــار أي 

 .للذين عملوا طول النهار عطيتأُ اليت 

علــ   وســهلٌ  ،اهللا حتــت ســلطان النــاموس أعمــالعلــ  الــذين يضــعون  هـذا صــعبٌ 
. وحييـي الـذين مـاتوا باخلطيـة ،)٥: ٤رو (دركون أن ابن اهللا جاء لكي يربر الفـاجر الذين ي

 ،وحنـن نسـلك طريـق اآلبـاء القديسـني ألنـه الطريـق الوحيـد الـذي حيفـظ لنـا نعمـة اهللا الــوافرة
 ).٢٤: ١٣، لو ١٣: ٧مت (أي جيعلنا ندخل دائماً من الباب الضيق 

 ):الليتورجية(قدسة الخليقة الجديدة كما تعلنها الخدمة الم
وكــان " :ألن ســفر اخلليقــة يقــول ؛بعشــية الســبت) األحــد(يبــدأ يــوم الــرب  -٦٢ 

وحنــــن نبــــدأ . ب إشــــراق النــــور بعـــد ظلمــــة طفولــــة اخلليقــــة األوىلفرتَّــــ ،"مســـاء وكــــان صــــباح
بالشكر وباملزامري والرتتيل ألعمال اخلالص العتـيم مثـل عبـور البحـر األمحـر الـذي هـو ظـل 

وخــالص الفتيــة الــذي هــو ظــل خالصــنا مــن الــدهر، مث  ،ميــاه احلمــيم اجلديــد اغتســالنا يف
جممع القديسني الذي يكمل شكر الكنيسة عل  بركة اخلليقـة ونعمـة اخلـالص وعلـ  عمـل 
روح اآلب الـــذي مجـــع مـــن كـــل أرجـــاء املســـكونة شـــعباً مـــربراً مقدســـاً مـــن اآلبـــاء والشـــهداء 

 .القديسة مرميواألبرار وتاج كل هؤالء هي والدة اهلله 

وعنــــدما نطلــــب شــــفاعة املالئكــــة ورؤســــاء املالئكــــة ووالــــدة اهللــــه مث اآلبــــاء  -٦٣ 
فإننا جنتمع مـع هـؤالء جسـداً  ،الرسل والقديسني والشهداء واملعرتفني وكل أرواح الصديقني

الواحــد الــذي مجــع كــل هــؤالء بنــا يف يســوع املســيح ربنــا رأس الكنيســة  باهلميــانواحــداً نــراه 
 .جلسد واحد ووحيد هو الكنيسة اجلامعة املقدسة األرثوذكسية الواحد

" أنــارت احليــاة واخللــود"هكــذا تعلــن صــلواتنا إبــادة املــوت بقيامــة الــرب الــيت  -٦٤ 
وتتجل  اخلليقة اجلديدة كمولود يتهر صغرياً وضئيالً يف الكـون املثقـل  .)١٠: ١تيمو  ٢(
لـــذي ينتتــر زمـــان االنعتــاق اآليت مـــن يـــوم وا ،والــرازح حتـــت ثقــل خطايـــا البشــر ،"البطـــل"بـــ



 .الدينونة عندما يكمل خالصنا بقيامة اجلنس البشري كله

مث يف العـــــذراء  ،ومالمـــــح هـــــذا املولـــــود الصـــــغري نراهـــــا أوالً يف الـــــرب نفســـــه -٦٥ 
وكالمهـا يشـهد بـامليالد اآليت  ،دون فالحة بشـر وأمثرتالقديسة مرمي اليت ولدت دون زواج 

ـــربيشـــهد ا .مـــن فـــوق ـــيس حســـب اجلســـد ؛ل ـــود مـــن اآلب ل ـــه أزليـــاً مول بـــل حســـب  ،ألن
ويف الزمـــان مولـــود مـــن العـــذراء جســـدياً وحســـب روح احليـــاة أي الـــروح  ،وحدانيـــة اجلـــوهر

البنوة األزلية والبنوة اهلنسانية؛ ألنه ابـٌن واحـٌد ) أقنومه(وهكذا مجع الرب يف كيانه . القدس
 .وللقديسة مرميوحيٌد لآلب 

وبســبب مــيالده باجلســد أتــت  ،نلنــا حنــن ثبــات وبقــاء نعمــة التبــين ،وبســبب بنوتــه
لنـا جتلـي اخلليقـة اجلديـدة اآلتيـة مـن فـوق لكـي تأخـذ ممـا هـو  نـةً علِ مُ  اهلييةهذه النعمة  إلينا

. وبعمــل روح احليــاة أي روح اآلب ،تـرايب وحتولــه إىل عنصـر مســائي بواسـطة االبــن املتجسـد
ولكننــا نولــد حســب  ،)الــوالدة البيولوجيــة(ســب اجلســد حقــاً ألننــا نولــد ح عجيــبٌ  عمــلٌ 

الـــروح مثـــل مـــيالد ربنـــا يســـوع املســـيح الـــذي هـــو مثـــال وينبـــوع املـــيالد الثـــاين يف املعموديـــة 
ألنــه مت بــال زواج وميالدنــا اجلديــد فــوق حــدود ورســم اخلليقــة األوىل  ؛فهــو مثــالٌ . املقدســة

األوىل االغتســـال والتجديـــد ألن امليـــاه نـــه يأخـــذ مـــن امليـــاه أي ميـــاه اخلليقـــة أبأســـرها رغـــم 
الـــذي حيـــول طبـــع  اهليـــيتتجلـــ  بقـــوة روح احليـــاة وتأخـــذ مـــن نـــور بنـــوة االبـــن ذلـــك النـــور 

(اآلب السماوي يف يسوع املسيح وأبناءامللكوت  أبناءالعبيد بالنعمة إىل طبع 
15F

١(. 

ه شـفاعة والـدة اهللـ أسـاسوهـي  ،جسد املسيح أعضاءهذه النعمة هي اليت جتمع 
ا بنعمــة التبــين الواحــدة جنتمــع يف املســيح ونصــبح جســده، أي نــألن ؛والقديســني والشــهداء
وهــو الــذي يطبــع  ،نعمــة التبــين رألننــا أخــذنا مــن نــور بنوتــه األزيل نــو  ؛جســد االبــن الوحيــد

فينا هذا اخلتم اهليي، أي خـتم التبـين الـذي تـراه القـوات السـمائية وجممـع القديسـني المعـاً 

                                           
 اهلشاراتوحول هذا االسم جند الكثري من ) ٤: ٦عب " (االستنارة"ُتسم  املعمودية منذ بداية العصر الرسويل ) ١(

 .إىل النور اهليي يف صلوات املعمودية املقدسة



ألننـــا يف املســـيح نلنـــا عربـــون  ؛ر احلـــق أي نـــور الـــروح القـــدس، ونـــور عـــدم املـــوتمنـــرياً بنـــو 
ألننـــا يف املســـيح قـــد حتررنـــا مـــن لعنـــة املـــوت واخلطيـــة  ؛القيامـــة، ونـــور جمـــد مـــرياث امللكـــوت

 )16F١("خـتم ال ينحـل" يف سـر املعموديـة املقدسـة بـرٍ  والفساد ولبسنا الـرب يسـوع املسـيح رداءَ 
الـدائم مـن املائـدة املقدسـة لكـي ننـال مرياثنـا  لالقـرتابلنا دائماً وال يفسد وال يضمحل يؤه
 .من احلمل ابن اهللا احلي

املســتقيم رســم اخلليقــة اجلديــدة حيــث يســطع  باهلميــانهــذا يتهــر ملــن يــرى  -٦٦ 
نـــور البنـــوة بقـــوة الـــروح القـــدس يف الطبيعـــة الرتابيـــة املثقلـــة باخلطيـــة وحيويـــا إىل طبيعـــة حـــرة 

تتحــول إىل ذات ) ١: ٥كــو   ٢(ألن خيمتنــا األرضــية  ؛ونــة بقيامــة اجلســدتكمــل يــوم الدين
جسـد تواضـعنا ليكـون علـ  صـورة جسـد " الـرب جمد املسـيح يف يـوم الدينونـة حيـث سـيغريِّ 

ئنـــا القديســـني مثـــل آباكـــان نـــور املســـيح قـــد ســـطع يف حيـــاة   وإذا .)٢١ :٣فيلـــيب " (جمـــده
ــــوين مكســــيموس و  ــــا القصــــري واألب ــــادومــــاديوس ارســــانيوس ويوحن ــــري، فقــــد  وأنب مقــــار الكب

أُعطيت لنا هذه اهلعالنات لكي تؤكد لنا أن ما نناله يف الـدهر اآليت هـو حـق يضـمنه ربنـا 
 ).٢٢: ٧عب " (ضامن العهد األفضل"يسوع 

ح مـع القـوات املقدسـة القيـام وتتجل  اخلليقة اجلديدة السـمائية عنـدما نسـبِّ  -٦٧ 
نــدخل إىل حضــرة اآلب يف ابنــه يســوع املســيح  ،تســبيحوبالصــالة وال .حــول العــرش النــاري

نصــلي ذات الصــلوات الــيت  ،وألن الــرب هــو رأس الكنيســة .رأس الكنيســة جســده املقــدس
ونشـــكر علـــ  اخللـــق واخلـــالص الـــذي . بواســـطته وبواســـطة الرســـل القديســـني إلينـــامت لِّ ُســـ

اســـتعالن جمـــده والـــازاة لنـــا ربنـــا يســـوع مـــؤمنني بأننـــا يف انتتـــار جميئـــه الثـــاين نتوقـــع  أعطـــاه
 .األبدية

 

                                           
بدي يف ربنا يسوع أيي إألنه ختم " ختم ال ينحل"ستنا املقدسة راجع صلوات املعمودية حسب طقس كني) ١(

 .املسيح



 ،عطيــة اجلســد والــدم إعــالنحنــن نعــرب مــن اخلليقــة إىل تــدبري اخلــالص قبــل  -٦٨ 
ليـــة صـــهيون، ألننـــا ال منلـــك أن نقـــرتب مـــن هـــذا الســـر العتـــيم أي التســـليم الـــذي مت يف عُ 

(يسـبق كلمـات الـرب إميـانواعرتاف صادق، وكل مـا أُعلـن مـن  إميانبدون 
17F

ب وَهـ، ألنـه يُ )١
ألنـه "سلم ذاتـه بإرادتـه وحـده وسـلطانه أن الرب إلنا عند كمال السر، وحنن نصلي ونقول 

(وبقيــة كــالم احليــاة ،"فيمــا هــو راســم أن يســلم ذاتــه للمــوت عــن حيــاة العــامل أخــذ خبــزاً 
18F

٢( .
م الناسـوت أي اجلسـد والـدم الرب احلـرة الـيت ُتسـلِّ  إرادةونؤكد بذلك أن أصل اخلالص هو 

ألن  ؛لـــآلب فهـــو تســـليمٌ  .، تســـليماً مثلثـــاً ال ينقطـــعاهلنســـانيةىل إىل املـــوت و إإىل اآلب، و 
لكـي حنيـا  اهلنسـانيةىل إو  ،ىل املوت لكـي يبيـد املـوتإاآلب مبوته، و  أحضاناالبن فتح لنا 

 .وأصل كل هذا هو حمبة اآلب واالبن والروح القدس. به

م ذاتــه للمــوت أي إىل وقــدَّ  .جديــد لإلنســانية م الــرب ذاتــه لــآلب كــرأسٍ قــدَّ  -٦٩ 
حيث ال قوة للحياة عل  البقاء، ألن املوت هو �ايـة احليـاة علـ  الـوجهني، الوجـه الروحـي 

كنــتم أمواتــاً بالــذنوب واخلطايــا   وإذ" :وعــن الوجــه الروحــي يقــول الرســول. والوجــه اجلســداين
 ،ســداينا املــوت اجلفــاملوت هــو االســم احلقيقــي للخطيــة، أمَّــ ،)١٣: ٢كــو " (أحيــاكم معــه

فهو مل يـدخل مـع اخلطيـة، بـل التصـق باخلطيـة وبـاملوت الروحـي بسـبب انعـدام الشـركة بـني 
أي  ،"عـدم احليـاة"م الـرب جسـده ونفسـه للمـوت ألجلنـا، ذاق وعنـدما سـلَّ . واهلنساناهللا 

(النيــاح للــذين مــاتوا وأعطــ ص األحيــاء ا خلَّــوبذوقــه املــوت عنَّــ ،"ذاق املــوت باجلســد"
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٣( .
رفع فوراً ذلك العائق أي احلد الذي يفصل بني نـور احليـاة وظلمـة  ،املوت باجلسدوملا ذاق 

م قـــوة جعــل ذلــك النــور يشــرق دائمــاً وحطـَّـ إذ ؛املــوت، فأشــرق بنــور قيامتــه علــ  األحيــاء
 إذ ،ل املـــوت اجلســـدي إىل خـــادم للخـــالصوحـــوَّ  -كمـــا ســـبق وذكرنـــا مـــن قبـــل   -اياويـــة 

فتحـول اخلـوف  ،اجلسدي يعمل ضـد املـوت الروحـيوصار املوت  ،فصله عن حكم املوت
                                           

 .املقصود هنا تأسيس سر اهلفخارستيا) ١(
 .راجع القداس الباسيلي) ٢(
 ".رئيس كهنة اخلريات العتيدة ملك الدهور إينااملسيح  أيها"راجع العبارة يف صالة قسمة عيد القيامة ) ٣(



عنــد . مــن املــوت الروحــي إىل قــوة ونعمــة تــدم اللــذة املغروســة يف كياننــا وتقودنــا إىل التوبــة
ذلــك صــار تقــدمي جســده ودمــه طعامــاً لعــدم املــوت وترياقــاً ضــد قــوة اخلطيــة أي املــوت هــو 

نـــه أحيانـــا كـــأوالد لـــآلب مبوتـــه أل ؛هـــذا العمـــل املثلـــث ال ميكـــن فصـــله. قربـــان احملبـــة اهلييـــة
 ،وأغلــق فــم اياويــة أي حمــا الدينونــة ،الفســاد واملــوت عنــا لكــي حنيــا إىل األبــد وردَّ  ،وقيامتــه

 .فيه اهلنسايند طبعنا ي وميجِّ س ويقوِّ وكل هذا لكي يعطي لنا ذاته طعاماً يقدِّ 

 :التقديم المثلث بالروح القدس
أي القربــــان  ،"املســــيح"أي  ،م ذاتــــه مســــيحاً فقــــد قــــدَّ  ،م ذاتــــه لــــآلبوعنــــدما قــــدَّ  -٧٠ 

أي تقدمــــة  ،ولــــذلك الســــبب ميســــح الكــــاهن القربــــان ؛والذبيحــــة الــــيت ُمســــحت بــــالروح القــــدس
ح بــالروح القــدس، وعنــدما ذاق املــوت باجلســد أشــرك روح ِســســة باملــاء مشــرياً إىل أن الــرب مُ الكني

ـــه احمليـــي لكـــي يُبيـــد روح احليـــ ـــاة أي روح اآلب يف موت ـــاة إىل نـــور احلي اة املـــوت وحيـــول ظلمـــة احلي
فقــد كــان يؤجـل اهلعــالن العلـين والعــام للبشـرية علــ  اجللجثــة  ،ليـةم ذاتــه يف العُ وعنــدما قـدَّ . القيامـة

فقــــد أعلــــن . ليــــة صـــهيونســـها يف عُ لكـــي جيمــــع يف هـــذا اهلعــــالن العلـــين معــــاين التقـــدمي الــــيت أسَّ 
. لغفـران اخلطايــا  لــه يف العليـة عـن دمـه الـذي يُعطـقات بـذلك مـا وثبَّـ ،"أغفـر يـم" :الغفـران بقولـه

ألن  ؛وأعلــن مـــرياث امللكـــوت الســـماوي بقبولـــه للـــص اليمــني، وأعلـــن حمبتـــه ألمـــه ولتلميـــذه يوحنـــا
 .والثاين استلم هذه احلياة يف التعليم ويف السر اليد اهلنسانية ،األوىل أعطته حياته

، مث "؟يــي ملــاذا تــركتينإ" :بقولــهمــن ختلــي اآلب عنــه  اهلنســانوأعلــن �ايــة خــوف  
فأكمـــل  ،"قـــد أُكمـــل" :أي القـــداس العلـــين علـــ  اجللجثـــة بقولـــه ،أعلـــن �ايـــة اهلفخارســـتيا

 .بذلك تقدمي ذاته للخاصة أي التالميذ والبشرية عل  الصليب

ــــدبري اخلــــالص، صــــار اســــتالم اجلســــد رت وعنــــدما أشــــ -٧١  ــــروح القــــدس يف ت ك ال
وأخــذ الــروح القــدس مــن االبــن تقــدمي االبــن  .ح بــه الــربِســبــالروح القــدس الــذي مُ  ،والــدم

ألن االبـــن املتجســـد اقـــتحم اياويـــة وأبـــاد ســـلطان القـــرب وحـــل لعنـــة  ؛ووســـيط لذاتـــه كـــرأسٍ 
هـــا حفتهـــا لنـــا يف ناســـوته لكـــي املـــوت وأعلـــن القيامـــة وأســـس حيـــاة الـــدهر اآليت، هـــذا كل



ويعطـي هـذه ايبـات يف  لإلنسـانية االبـنلنا بالروح القدس، لكي جيمع الروح هبـات   تُعط
فصــار بــذلك  ،وقربانــاً واحــداً فيــه شــدة وعــزة االبــن الوحيــد واحــدةً  تقدمــة الكنيســة، ذبيحــةً 

نـــال االبـــن مـــن الـــروح  ،ألنـــه بـــالوالدة مـــن العـــذراء .الشـــريك املســـاوي لالبـــن يف اخلـــالص
يالد حسب مسـرة اآلب لكـي يعطـي الـروح القـدس سـر املـ اهلنسانيةالقدس جسده ونفسه 

ح الـرب ومبسـحة املعموديـة ُمِسـ .ساً بذلك شركتنا يف بنوة االبن حسـب النعمـةاجلديد مؤسِّ 
ــ لالبــناجلديــدة الــيت  اهلنســانيةلكــي ننــال حنــن ذات  لإلنســانيةرأســاً جديــداً  بــالروح  دةً ممجَّ

 :ولـذلك نقـول يف صـالتنا ،لكي تكون باسم يسوع وحسب مسـحته مرياثـاً مساويـاً ال يفـىن
 ".عنا خالصاً وغفراناً للخطايا وحياة أبدية ملن يتناول منه يُعط "

ـــ -٧٢  بتجســـده وموتـــه احمليـــي وقيامتـــه ثالثـــة ينـــابيع، ينبـــوع اخللـــود،  س الـــربُ وأسَّ
ثالثـــة ينـــابيع هـــم واحـــد يف الواحـــد  .ينبـــوع معرفتنـــا بـــاآلب بـــالروح القـــدسو ينبـــوع البنـــوة، و 

 .ل خريات وعطايا الدهر اآليتيسوع املسيح ابن اآلب الوحيد الذي منه تنبع ك

الـذي أخـذه مـن العـذراء الكيـان  اهلنسـاينكان يبين يف كيانه   ،وعندما جتسد الرب
فنقلــه أوالً مــن مصــدره الطبيعــي اآلدمــي أي تــراب األرض إىل األصــل اجلديــد أي  ،اجلديــد

 .دلكي تصبح لنا نعمة باقية إىل األب ؛اقنوم االبن حيث البنوة والد طبيعة ال متوت

اجلديـد املخلـوق  اهلنساينوالرب هو الينبوع الذي نأخذ منه عل  قدر قامة كياننا 
وال نصــبح قــوة  ،هــو القــوة الفاعلــة يف كــل مــؤمن وحنــن بــه أقويــاء. فيــه أي يف يســوع املســيح

ز وال تفصـل اهللا، وهذا يعين أن حدود تدبري اخلالص رمسها االبن املتجسد باحلدود الـيت متيِّـ
وتبقـ  عطيـة تـدوم  ،ب ملن ال ميلـك أي البشـروهَ فاألوىل شركة تُ . وهر اهلييالنعمة عن اجل

بالشـــركة وباحملبـــة وال تنقـــل اجلـــوهر املخلـــوق مـــن العـــدم أي جوهرنـــا البشـــري إىل ذات رتبـــة 
ألن العطيــة تعــين أن ننــال مــا ال وجــود لــه فينــا وال هــو مــن طبعنــا، ولكنــه  ؛اجلــوهر اخلــالق

ـــا بالشـــر وَهـــيُ  ـــة تعمـــل حســـب  ؛كة وحســـب حـــدود التـــدبريب ويســـتقر فين ألن الشـــركة باحملب
بــل ومتــايز كــل عضــو عــن  ،ىل األبــد متــايز الــرأس عــن األعضــاءإالتــدبري الــذي حيفــظ دائمــاً و 

 .اآلخر



ع الرب جسده ودمه عل  التالميذ يف علية صهيون أعلـن بـذلك وعندما وزَّ  -٧٣ 
 :إييةثالثة إعالنات 

ع هـــو بنفســـه احليـــاة علـــ  كـــل بديـــة اآلتيـــة حيـــث يـــوزِّ صـــورة احليـــاة األ أعلـــن: أوالً  
 .األعضاء

جســــده  أعطــــ ألنــــه عنــــدما  ؛جتديــــد اجلســــد وقيامتــــه مــــن األمــــوات أعلــــن: ثانيــــاً  
ألن اجلسـد والـدم  ،للتالميذ أكد بذا العطاء قيامة جسده وقيامـة جسـده وقيامـة األجسـاد

 ،بــل القيامــة واحليــاة ،فســادالــذي يعطــي احليــاة األبديــة ال ميكــن أن يكــون جســد املــوت وال
 ."ن يأكلين حييا يبمَ " :ولذلك قال

ع جسده ودمه لكي جيمـع حولـه كـل الـذين ألنه وزَّ  ؛أعلن تدبري سر الشركة: ثالثاً  
 .حيبونه يف الوليمة السماوية

وهذا حيتم علينـا  ،هذه اهلعالنات الثالثة ُحفتت لنا يف صلوات سر اهلفخارستيا 
 .وهو فرح الوليمة السماوية ،وهو القيامة ،ت، ألن الرب هو احلياةأن حنفظ هذه اهلعالنا

 ؛نـه هـو وحـده الـذي ميلـك توزيـع هـذا املـرياثأع علينا جسده ودمه، أعلـن وملا وزَّ  -٧٤ 
ه إىل اآلب وردَّ  ،هـــي مرياثـــه الـــذي أخـــذه مـــن اآلب بـــالروح القـــدس ،ألن حياتـــه يف جســـده ودمـــه

 .لنا حياً جميداً لكل الذين يتناولون منه  ة لكي يُعطحامالً فيه كل خريات احلياة األبدي

متجســد،  لــهٌ إألنــه  ؛اهلنســانيةكلماتنــا   إنســانياً نطــق  ،وملــا أمســك بــاخلبز والكــأس
 :إعالناتولكن بقوة هذه الكلمة أسس ثالثة 

 .حسب دعوته لنا دعوتنا إىل هذه الوليمة، ألننا نأيت إعالن: أوالً 

مـا هــو كــائن  "هــذا هـو جســدي، هـذا هــو دمــي" :نيةاهلنســابكلماتـه  أعلــن: ثانيـاً 
 .اهليية اليت با ننال عطية اجلسد والدم للحياة األبدية إرادتهوخفي قبل خلق العامل أي 

وبالشـــركة يف  .ألننـــا بالتنـــاول نصـــبح جســـده ؛أعلـــن مســـاواتنا حنـــن بناســـوته: ثالثـــاً 
لوجود اجلديـد الـذي ننالـه ننتقل من الوجود األول الذي جاء من العدم إىل ا ،جسده ودمه



والــذي ينمــو خببــز الــدهر اآليت بقــوة الوجــود اجلديــد  ،أوالً يف املعموديــة ســر الــوالدة اجلديــدة
" قيــاس مــلء قامــة املســيح"والــذي يُعطــ  لنــا حســب  ،االبــن املتجســد أقنــومن يف وِّ الــذي ُكــ

 ،ح بـــالروحوُمِســـ ،ن يف بيـــت حلـــموِّ أي الكمـــال اهلنســـاين اجلديـــد الـــذي ُكـــ ،)١٣: ٤أف (
وجلس عن ميني اآلب يف األعايل، فصار ارتفاع هذه القامـة مـن األرض إىل  ،املوت بَ لَ وغَ 

نـت ومنـت  وِّ من بيت حلم إىل ميني اآلب هو القامة الكاملة لإلنسان اجلديد اليت كُ  ،السماء
 ،وال يهــددها التغــريِّ  ،ال ينقصــها هبــة فصــارت كاملــةً  ،الكلمــة االبــنباهلحتــاد بــأقنوم  كاملــةً 

اهلنســــان األول الــــذي جلــــب املــــوت والعبوديــــة والفســــاد لكــــل اخلليقــــة  بانفصــــالوال حتيــــا 
 .املنتورة

 ،رَ َســمث كَ  ،"خـذوا كلــوا هــذا هـو جســدي" :وعنـدما قــال الـرب بعــد الشــكر -٧٥ 
لكـي " كسـر"ألنـه سـرياً  ؛رض وليمـة امللكـوتأعلن بالكسـر دخـول اخلبـز املخلـوق مـن األ

وينقلـــه لكـــي يصـــري مسائيـــاً ويـــدخل نـــور احليـــاة وجمـــد امللكـــوت يفصــل األرضـــي مـــن األرض 
ع جســده وعنــدما وزَّ . واملائــت إىل حيــاة أبديــة ،اآليت حيــث يتحــول الفاســد إىل عــدم فســاد

لينـــا وصـــارت معلنـــة يف الســـر ت ثالثـــة إعالنـــات كانـــت خافيـــة عأعلـــن بـــالتوزيع وثبَّـــ ،ودمـــه
 :اليد

وكــل  ،ألن الكنيســة هــي جســد الــرب ؛أعلــن أن كــل املــؤمنني بــه هــم جســده: أوالً 
أي قرابــة  ،هــي صــلة قرابــة الــرأس بكــل عضــو ،عضــو يف هــذا اجلســد لــه صــلة قرابــة واحــدة

صـــار بكـــراً بـــني أخـــوة  " :وهكـــذا قيـــل ،الوحيـــد االبـــناهلحتـــاد بـــني الالهـــوت والناســـوت يف 
واألخـوة  بـني البكـر املتقـدم واحـدةً  بذلك قرابةً  -الرسول  -مؤكداً  ،)٢٩: ٨رو " (كثريين

 .الذين يولدون له كمرياثه

ألننا جسده، كما هو جسدنا، شركة واحـدة، هـو يشـرتك  ؛أعلن شركته فينا: ثانياً 
وتغسـل فسـاد اخلطيـة  ،ل الضعيف والدنس الذي فينافينا وحنن نشرتك فيه شركة مسائية حتوِّ 

 .عندما نتناوله

ألنــه عنــدما جتســد  ؛أعلــن حقيقــة وســاطته، فهــو الــرأس والشــفيع والوســيط: ثالثــاً 



صــار واحــداً معنــا وفينــا لكــي نصــبح حنــن واحــداً معــه  ،ومــات وقــام وأعطانــا جســده ودمــه
 .وفيه وبه

ز بـني املســيح وحنـن منيِّــ .هــو احليـاة وحنــن بـه حنيــا .هـو الـرأس وحنــن األعضـاء -٧٦ 
 ن هـوبـل أيضـاً بـني َمـ ،واملؤمنني ليس فقط بني جذر الكرمة واألغصان، والرأس واألعضـاء

 .ن حييا حسب النعمةومَ  ،احلياة

هـو القـوة وحنــن بـه أقويــاء  .وال نصـبح حنـن جمــد اهللا ،د فيـه وبــههـو الـد وحنــن منجَّـ 
ننـال  ،هو احلكمة وحنن به حكماء. بل أقوياء به ،وال نصبح حنن قوة اهللا ،ومنه ننال القوة

هو القـدوس وحنـن  .منه وبالروح القدس االستنارة كما ينال فلك السماء النور من الشمس
حسب كمال وقياس قامتـه  وال نصبح مثله إالَّ  ،وفيه ننال كمال قداسة ناسوته ،به نتقدس

البكــر حســب اجلــوهر وحنــن ننــال فيــه  االبــنهــو . ن لنــا حســب تــدبري حمبتــهاهلنســانية املعَلــ
جنلـس فيـه وبـه عـن  - دون أن يكـون هـذا طبيعتنـا -لكـي بـه وحـده  ؛التبين حسب النعمـة

 .ونرث فيه ومعه مرياث ملكوته السماوي ،آلب يف العتمةميني ا

 :الخاتمة
الــرب يســوع علــ  الصــليب، وذاق املــوت اجلســداين باجلســد،  قَ لِّــعنــدما عُ  -٧٧ 

ألنـه مل خيطـئ، فصـل مبوتـه اجلسـداين بـني مـا هـو حـي ومـا  ؛ومل ميت روحياً مثـل آدم األول
) ١٨: ١٠يوحنـا " (لطان أن أضـعهاسـ يل" :فقـد مـات بإرادتـه اهلييـة ألنـه قـال. هو ميـت

فصــار مـوت اجلســد بدايــة خــالص، وصــار بــذلك  ،ومـات أي انفصــلت نفســه عــن جســده
 .املوت اجلسداين �اية انفصال النفس عن اهللا مصدر احلياة

وشـكر  ،"خـذوا كلـوا هـذا هـو جسـدي" :هذا سرياً يف العلية عندما قال مَ سَ لقد رَ 
ــــاةوب. أوالً مث بــــارك، مث قــــدس، مث كســــر ــــدم إىل هبــــة حي ــــة اجلســــد وال . الشــــكر حــــول عطي

وبالربكة أعط  يذه العطيـة الـدوام وبالتقـديس أعلـن الـروح القـدس الـذي مسـحه يف األردن 
 .وكّون ناسوته يف أحشاء البتول والدة اهلله القديسة مرمي



ـ داً تقـديس اخلبـز واخلمـر بـالروح القـدس وقد رشم بيده اهليية عالمة الصـليب مؤكِّ
فصـــل مــا هــو أرضـــي عــن مــا هـــو  ،وملــا كســر. اق عمــل الـــروح القــدس مبوتــه وحياتـــهوالتصــ
 ،جمـال احليـاة الـيت ال متـوت ،أي دخل اخلبز بالكسر بعـد الشـكر والربكـة والتقـديس ،مسائي

ألنــه . الوحيــد يســوع املســيح ربنــا االبــن أقنــومتلــك الــيت أُعلنــت علــ  الصــليب والكائنــة يف 
فقـد أزال لعنـة املـوت وأعطـ   ،وعنـدما بـارك .الصليبفقد شكر عل  موت  ،عندما شكر

ــــ ،سوعنــــدما قــــدَّ  .احليــــاة دنا بتقديســــه الــــذي قبلــــه ألجلنــــا، فنقــــل قداســــته الذاتيــــة الــــيت وحَّ
ألقنومـــه، والــــيت أودعهــــا جســــده ونفســـه، وتلــــك الــــيت أخــــذها مـــن الــــروح القــــدس ألجلنــــا، 

ســدة بقــوة العطــاء وببــذل احملبــة، يمــا إىل حياتــه اهلييــة املتجفصــارت يف اخلبــز واخلمــر، وحوّ 
ـــإ ونقـــل قوتـــه وحياتـــه إىل  ،د ذاتـــه مبحبتـــه اهلييـــة الـــيت ال انفصـــال فيهـــا بـــاخلبز واخلمـــرذ وحَّ

وذاق الثـــــاين ألجلنـــــا لكـــــي  ،ونقلـــــه إىل الســـــمائيات منهمـــــا العنصـــــرين الـــــذين كســـــر األول
ألنـه أكـل مـع  ؛أيضـاً  لنـه كـاهن وذبيحـة ومتنـاوِ أنـاً لنـا علِ يتقدس بدم ذبيحته كـآدم الثـاين مُ 

 ،ت مكانــه يف الوليمـــةالتالميــذ الفصـــح اجلديــد، وملـــا أكــل مـــع تالميــذه الفصـــح اجلديــد ثبَّـــ
كـــل مـــن يتنـــاول حـــق التنـــاول للكـــي يكـــون  ؛يضـــاً أوجعـــل نفســـه الواهـــب واملـــانح واآلكـــل 

 .والشركة بسبب تناول الرب نفسه من السر السمائي

ألنــه رأس  ؛أعلــن لنــا حقيقــة اهلحتــاد بــه ،ســه بنفســهوملــا ذاق ذلــك الســر الــذي أسَّ 
يتنـاولون  إمنـا ،والذين يتناولون جسد الرب ودمه .جيمع الكل حوله الذي اهلنسانية اجلديد

فهــو يعطــي جســده ودمــه لكــي يعــود إليــه . اً واحــد اً ، وجســدواحــدةً  مــا تناولــه الــرب شــركةً 
نـا أي الناسـوت وأعطانـا وحقاً أخـذ الـذي ل ،حامًال معه وفيه كل الذين يتناولون هذا السر

سـون بـه ه ونفسه اهلنسانية كـل الـذين يتقدَّ جسدِ  الذي له أي الهوته الذي جيمع يف وحدةِ 
 .وفيه

ألنـه وهـب  ؛لية يشرح لنا موت الـرب احمليـي علـ  الصـليبما حدث يف العُ  -٧٨ 
 ليـــة، مثفـــأعلن ايبـــة للخاصـــة يف العُ  ،أي جســـده ودمـــه األقدســـني ،حياتــه يف اخلبـــز واخلمـــر

ـــراه العامـــة  ـــراه اخلاصـــة للخـــالص، وي ـــذ ذلـــك ي أعلنهـــا للخليقـــة كلهـــا علـــ  اهلقرانيـــون، ومن



 .وجيدفون عليه مثل اليهود واللص الشمال

ليـــة غســـل أرجـــل التالميـــذ كعبـــد، وعلـــ  الصـــليب غســـل قـــدمي آدم بدمـــه يف العُ 
وأعلـن �ايـة يديه وأعط  الوليمـة، وعلـ  الصـليب مـد يديـه للمسـامري  دَّ يف العلية مَ . الكرمي
 .املوت

معلنـاً بـذلك أن  ،لكِمـوعل  الصـليب قـال قـد أُ  ،للخالص رَ كَ يف العلية شَ  -٧٩ 
 .العشاء اهليي والسري قد نال قوة القيامة عالنية

 ،وعل  الصليب أعطـ  لـذلك املطـرود مـن حضـرة النـاس ومـن اهللا ،كَ لية بارَ يف العُ 
اليـــوم تكـــون معـــي يف " :لك اخلـــاطئومـــزج بـــذلك الشـــكر بالربكـــة وقـــال لـــذ ،فـــرح الفـــردوس

 ."الفردوس

 :الـذي ال يـزول بقولـه األسـاس ،وعلـ  الصـليب أعطـ  التقـديس ،سيف العلية قـدَّ 
 .فنزع شوكة معصية آدم واجلنس البشري ،"يا أبتاه يف يديك أستودع روحي"

ت هـذا بقـوة اهلحتـاد بناســوته، وثبَّـ ،لقـد نـزع الـرب املـوت اجلسـدي بالقيامــة -٨٠ 
س الوليمة السماوية، صار هـو الواهـب وهـو الطعـام، هـو وملا أسَّ  .ناسوته حياً وحميياً فصار 

 .م ذاتهم فهو يقدِّ الذي يدعو، وهو الذي خيدم، وعندما يقدِّ 

ليـــة هـــي البدايـــة وهـــي مـــيالد قداســـات الكنيســـة الـــيت مـــرت بـــاهلقرانيون كانـــت العُ 
لتالميــذ، إىل عطــاء ذاتــه للعــامل علــ  ومــن عطــاء ذاتــه ل. ت احليــاة بالقيامــةوالقــرب حــىت جتلَّــ

 .وسطع نور قيامته ،وبدد سلطان اجلحيم ،اهلقرانيون إىل أن كسر شوكة املوت

. هذه اهلعالنات املتالحقة كلها نابعة من أقنوم الكلمة ومتر وتُعط  جبسده ودمـه
 وكسـر قـوة املـوت عنـدما .س السـرفقد كسر قوة االنفصال بني السماء واألرض عندما أسَّـ

ألنـه يؤكـل  ؛فـأعلن حقيقـة حيـاة الـدهر اآليت ،مع التالميذ أعط  جسده ودمه وهو جالسٌ 
ـــ مـــا يكســـره لكـــي جيمـــع بالكســـر الـــذين كســـرهم  يم، هـــو يعطـــوال ينقِســـ عُ ذ، يـــوزَّ وال ينَف
ألنــه ال ميكــن أن يعطــي جســده وهــو غائــب  ؛مــع التالميــذ جــالسٌ  وهــو هنــا حــيٌ . املــوت



 أعطانـانـه إوحمسوسـاً حـىت ميكـن لنـا أن نقـول  ن منتـوراً ألن اجلسـد جيـب أن يكـو  ؛باجلسـد
مثـــل مـــيالده، ومثـــل معموديتـــه، وموتـــه احمليـــي  واحـــدةً  هـــذا فعلـــه الـــرب مـــرةً . جســـده فعـــالً 

ــــ ؛وقيامتــــه، فهــــذه اهلعالنــــات ال تتكــــرر س االحتــــاد بــــه، ويف معموديتــــه يف ألنــــه مبــــيالده أسَّ
ويف الصــليب أبطــل املــوت والدينونــة، لنــا الشــركة يف الــروح القــدس مبســحته،  أعطــ األردن 

 .احلياة واخللود أنارويف القيامة 

ن يف جسد الـرب، ولـذلك أعطانـا جسـده ودمـه قبـل أن ويُعلَ   كل هذا كان يُعط 
ا يف أمَّــ .صــه الـرب هلبــادة املــوت اللعنـة والدينونــةألن الصــليب خصَّ  ؛سـفك علــ  الصـليبيُ 

لكـــي يـــرى  ؛ســـد والـــدم للشـــهود أي للرســـلوأعطـــ  اجل ،فقـــد فـــتح ســـر اهلحتـــاد بـــه ،العليـــة
صـــار  ،، ومـــا أخـــذوه يف شـــركة الـــربقـــد صـــار عالنيـــةً  ،هــؤالء أن مـــا حـــدث يف العليـــة ســـراً 

 .منتوراً أمامهم

أن يتحـد بالناسـوت، ألنـه حقـاً  لَ بِـلقد غرس الرب الصـليب اليـد عنـدما قَ  -٨١ 
: ٢فيلـيب ( "صورة العبد" لَ بِ وقَ " أخل  ذاته"و ،"شبه الناس"جمده وقوته وصار يف  جترد عن

وذاق التعـــب والعـــرق والـــدموع . وعـــاش بـــذه الصـــورة مصـــلوباً بـــاهلرادة والنيـــة كـــل يـــوم ،)٧
ومل يكن الصليب جديداً عليـه بـل كـان يـراه .  بتجارب من اليهود والتالميذ والشيطانوتأملَّ 

 ، ولــذلك جعــل الصــليب)١٧: ٣٨مــز " (وجعــي مقــابلي كــل حــني"حســب كلمــات النــيب 
 .ألن البذل ينبع من القلب ؛قانون التلمذة

ناً بذلك حمبتـه لإلنسـانية، مث وأخذ طبيعتنا معلِ  ،هكذا أحب الرب اجلنس البشري
أي شـــركة  ،أعـــاد خلـــق وتكـــوين هـــذه الطبيعـــة يف كيانـــه اهليـــي لكـــي يتكـــون جـــذر الشـــركة

والقـوة الـيت . هب من نعمـةو مبا متايز به اهلحتاد األقنومي، وشركتنا حنن فيه مبا يُ  ،طبيعتنا فيه
ـــيت هـــي جـــوهر الالهـــوت ـــة عَ  ؛حتـــرك كـــل هـــذا هـــي احملبـــة ال ـــألن احملب  ،بالتجســـد إلينـــات رَ بَـ

 االبـــنشـــركة يف بنـــوة  وأعطتنـــاحنـــن املـــائتني يف عـــدم املـــوت وهـــو صـــفة الالهـــوت،  وأشـــركتنا
 .لنكون عل  مثاله ويبق  هو األصل

 



 .هو القوة وحنن به وحده أقوياء -

 .ة وحنن به وحده حكماءهو احلكم -

 .هو األبدي وحنن به وحده حنيا إىل األبد -

 .هو القدوس وحنن به وفيه نتقدس ونصبح مقدسني -

هكـــذا تضـــيف الشـــركة إىل كياننـــا املخلـــوق مـــن العـــدم مـــا ال ميلكـــه هـــذا الكيـــان  
 فتصــبح النعمــة هــي احليــاة الــيت ،وبقــوة الــروح القــدس االبــنلكــي حييــا بالشــركة يف  ؛املائــت

ــــنحنياهــــا يف  ودون أن نُبتلــــع يف  ،يــــيإدون أن يتحــــول جوهرنــــا اهلنســــاين إىل جــــوهر  االب
ــــيم الشــــيطاين ألوطــــاخي (جــــوهر الالهــــوت حســــب التعل
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ــــاج )١ حــــىت  إلينــــا، ألن اهللا ال حيت
ألن وجودنا يف شـركة مـع اهللا ال ُيضـيف . ومل خيلقنا عل  صورته لكي نُبتلع فيه ،نذوب فيه
 .يعطي لنا حنن الفقراء غىن مواهبهبل  ،إىل اهللا شيئاً 

ونشــرب لكــي تشــتعل  ،فإننــا نأكــل لكــي حنيــا ،وعنــدما نتنــاول جســد الــرب ودمــه 
وحنن نأكل ونشرب هـذا السـر السـمائي اهليـي . فينا احملبة اهليية عندما نشرب كاس حمبته

حتـت شـوكة وال ألن ما نأخـذ يقـع  ،ليس ألن اخلطية تبيد الشركة ،ألننا به نعود إىل الشركة
ليـوم  من ينبوع احلياة وتأهيـلٌ  دائمٌ  اقرتابٌ من السر هو  االقرتاببل ألن  ،املوت أي ينتهي

 .الدينونة

ولــــــذلك حنتــــــاج إىل الطعــــــام  ،اجلســــــد ونبتعــــــد بــــــالفكر واهلرادة عــــــن اهللا يفحنــــــن 
 ،ويشــعل يف قلوبنــا نــار الشــوق ،للتنــاول خيلــق فينــا كرامــة األبنــاء االســتعدادألن  ؛الســمائي

 .. أنقياءوجتعلنا نعمة املسيح 

 .بقدرتنا أحياء أنناونتن  ،حنن نتناول دائماً حىت ال نسقط يف وهم اخلطية

                                           
 .عن أوطاخي أن الناسوت ذاب يف الالهوت مثل ذوبان قطرة عسل يف حبر من املاءمن العبارات املأثورة ) ١(



 :رشم عالمة الصليب وحدود التدبير
فـــإن رشـــم هـــذه العالمـــة اهلييـــة يرســـم أمـــام  ،عنـــدما نرشـــم عالمـــة الصـــليب -٨٢ 

 :قلوبنا حدود التدبري

سم اآلب الذي منه أخذنا ختم البنـوة يف حنن نضع أصابعنا عل  اجلبهة ونقول با
ع إىل حركـة نـزول الـذي تواَضـ االبـنك أيدينا إىل أسفل باسـم وحنرِّ  .ربنا يسوع املسيح االبن
 أيـديناحبركـة  واالبـنوهكذا نعرتف بتمايز اآلب . وصار مثلنا ما خال اخلطية وحدها ،فقرنا

تتحـــرك مـــن الشـــمال إىل  لكـــي أيـــدينانرفـــع  ،مـــن فـــوق إىل أســـفل، وبـــنفس احلـــس الروحـــي
بســـبب عمـــل الـــروح القـــدس فينـــا الـــذي بـــه  فائقـــةٍ  إىل رتبـــةٍ  ،ألننـــا نرتفـــع إىل أعلـــ  ؛اليمـــني

ز القـدوس عـن انتقلنا من املوت إىل احلياة باالحتـاد بربنـا يسـوع املسـيح، وحنـن نعـرتف بتمـايُ 
تقـــل إىل جمـــد ربنـــا فإننـــا بقـــوة ونعمـــة املعـــزي نن ،إىل اليمـــني أيـــديناســـني، وعنـــدما ننقـــل املقدَّ 

 .يسوع املسيح اجلالس عن ميني اآلب

عـن  متمـايزٌ  واالبـن، االبـنعـن  فكمـا أن اآلب متمـايزٌ  ،هكذا نرى حـدود التـدبري 
فإننـــــا برشـــــم  ،ثالثـــــة أقـــــانيم يف جـــــوهر واحـــــد ،واالبـــــنعـــــن اآلب  الـــــروح، والـــــروح متمـــــايزٌ 

 .الوثز األبدي ألقانيم الثنتل يف شركة التمايُ  أنناندرك  ،الصليب

ـــالوث  ـــا نتحـــرك  ؛هـــذه احلركـــة الطقســـية تنقـــل القلـــب إىل حركـــة الشـــركة يف الث ألنن
هـــو الـــذي  االبـــنألن  ؛روحيـــاً إىل احليـــاة اهلييـــة بواســـطة رأس الكنيســـة ربنـــا يســـوع املســـيح

لكــي نتحـرك حنــو اآلب األصــل أو  ؛وحيركنــا فيــه لقبـول الــروح ،يمنا للــروح القــدس املعـزِّ يقـدِّ 
 .والذين بما قد دخلنا إىل هذه الشركة ،والروح أزلياً  االبننه الينبوع الذي م

ز األبــدي الــدائم بــني علــ  التمــايُ  هــذه احلركــة األبديــة هنــا ويف الــدهر اآليت قائمــةٌ 
ووحدانيـة جـوهر الثـالوث . واملخلوق أي جوهرنـا املخلـوق مـن العـدم ،اخلالق أي جوهر اهللا

القيــاس ال تلغــي وحدانيــة جســد املســيح متــايز  وعلــ  نفــس .ال تلغــي متــايز أقــانيم الثــالوث
وبرشـــــم الصـــــليب ننـــــال ثباتـــــاً يف احليـــــاة اهلييـــــة الـــــيت ُغرســـــت فينـــــا . أعضـــــاء هـــــذا اجلســـــد



خببز اهللا النـازل مـن فـوق الواهـب احليـاة للعـامل  ىوتنمو باملسحة املقدسة وتتغذَّ  ،باملعمودية
 ).٣٣: ٦راجع يوحنا ( إيناأي جسد ودم عمانوئيل 

لكــي  ؛جديــدةً  أرجـو مــن األب أغـاثون أن يكــون مثــاالً للـذين ابتــدئوا حيـاةً  -٨٣ 
ل أجــن يكــون احلــوار بــدوء وحمبــة مــن أو  ،يتعلمــوا وقــار واحــرتام صــلوات وطقــوس الكنيســة

أقصد بالـذات رشـم الصـليب وحمبتنـا ملـن مـات  وأنا ،الفهم ال من أجل زعزعة ما هو ثابت
 .معنا دينونة املوت واجلحي عَ عنا ورفَ 

م بــه ملــا تعلِّــ صــادقةً  ولنغــرس يف نفوســنا حمبــةً  ،أرثوذكســيةلنرشــم الصــليب بتقــوى  
 .الكنيسة املقدسة

وســر ذاك  ،وســر املســحة ،حنــن نرشــم عالمــة الصــليب بقــوة ســر املعموديــة -٨٤ 
وأبطــل  ،وأبــاد ســلطان الشــيطان ،ورفــع حكــم املــوت ،الــذي أســلم ذاتــه بإرادتــه وحــده عنــا

لـذي صـعد إىل العـالء وسـىب سـبياً ووزع هبـات الـدهر اآليت للمـؤمنني هذه عطايـا ا .الفساد
 وال نرشـم عالمـةً  ،بقـوة الـروح القـدس أيـديناحنن ال حنرك أيدينا بقـوة اجلسـد، بـل حنـرك . به

بـل نرشـم هبـة وقـوة ربنـا يسـوع املسـيح، القـوة الـيت تنبـع مـن  ،حسـب مـا تـراه العينـني ظاهرةً 
 .كها الروح القدسالقلب وحيرِّ 

ولنحيـا يف  ،وغرسته فينا الكنيسة املقدسة ،اآلباء إلينامه الذي سلَّ  اهلميانلنحفظ  
 .بقوة الذي دعانا إىل جمده األبدي ربنا يسوع املسيح وفرحٍ  وسالمٍ  عفافٍ 

 

 

 .لكم يف املسيح يسوعيقبِّ  ،صفرونيوس عبد يسوع املسيح وحامل صليبه 


