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  دكتور

  جورج حبيب بباوي



  
  اإلفخارستيا

  تكــون الكنيســة
  

 ومل يقل ،)٢٧: ١٢ كور ١" (أما أنتم فجسد املسيح وأعضاؤه أفراداً"يقول الرسول بولس 
والعربة ليست يف " .. أنتم جسد املسيح" بل ،نشبه جسد املسيحأننا  أو ،ننا مثل جسد املسيحإالرسول 

 وهو الذي حيدد غاية ، هو الذي يشرح اللفظفاإلميان. اإلمياندقة اللفظ، وإمنا العربة يف دقة وغاية 
الليتورجية حيث نصلي من أجل هذا األمر الذي يف  أي ،اخلطاب، وهو ما نراه يف طقوسنا وصلواتنا

ا وأجسادنا  ألنفسن مستحقني كلنا أن نتناول من قدساتك طهارةًاجعلنا"نطلبه بكل شوق وحمبة 
القديسني الذين مجيع وأرواحنا لكي نكون جسداً واحداً وروحاً واحداً وجند نصيباً ومرياثاً مع 

 بل ، جيوز لنا أن نرفض عطية اهللاال ؟ فكيف جيوز لنا أن ننكر ما نصلي ألجله،"أرضوك منذ البدء
 جسداً واحداً، ليس فقط مع  نصبح فعالً-  يعطيها التناول من القدساتإهلية بطهارة -نسعى هلا لكي 
  . بل باملسيح ويف املسيح،بعضنا البعض



-١-  
  

   طعام االحتاد باملسيحاإلفخارستيا
  

 اإلنساين  ويطرد اجلسد، ويتحول فينا إىل حلم وعظام،مثل أي طعام نأكله اإلفخارستيا ليست  
ن يأكلين حييا م"املسيح ما ال يريد أو ما ال تقوى أجهزة اهلضم على امتصاصه، بل يقول ربنا يسوع 

يعطى " حنن نأكل طعام احلياة واخللود لكي ننال اخللود وحنيا إىل األبد، وهو ما تؤكده الليتورجية ."يب
 من خالل إلينا وهذا صوت الرب نفسه آتياً ،" ملن يتناول منه أبديةًعنا خالصاً وغفراناً للخطايا وحياةً

.. واخلبز الذي أنا أعطي هو جسدي " يوحنا إجنيل السادس من حاإلصحا املعروفة يف اإلهلية اإلعالنات
 فنحن نأكل لكي نتحول إىل املسيح، إىل حياته الغالبة املوت ال لكي يتحول ".أنا أقيمه يف اليوم األخري

 وغريه من األورشليميهو فينا بواسطة أجهزة اهلضم إىل طعام بائد، بل كما يقول القديس كريلس 
هو ما جعل الترمجة القبطية ، و"طعام جوهري يقيم النفس"لبة اخلبز يف الصالة الربانية اآلباء يف شرح ط

يعطي املسيح . أي خبز اليوم الثامن، خبز القيامة، خبز احلياة" خبز الغد"تترجم النص اليوناين إىل 
تتحد “، وكما يقول القداس الكريلسي إليهنتحول وجسده لنا لكي نصبح فيه وبه أحياء إىل األبد 

 الذي سطع من شخص الرب على جبل طابور كما اإلهليويسكن فينا ذلك اد " بإلوهيتكنفوسنا 
 أو ،"لنضيء بشكلك احمليي" أو كما تقول صالة أخرى يف نفس القداس ،تقول نفس الصالة السابقة

  .أي نوال ذات املرياث" وشركاء يف خالفة مسيحك"أي شكل املسيح املمجد " شركاء يف الشكل"
لنا بالصليب وبالقيامة وبالروح القدس إىل جسده، أي إىل هو حيوو، إليهحنن نأكل لكي نتحول   
 الواردة عند اآلباء، هي "االستحالة"هذا التحول يتم فينا بالروح القدس، ولذلك كل كلمات . حياته

حتاد بالهوت ستخدم لتحول اخلبز واخلمر، ألن حتول ناسوت املسيح بسبب االذات الكلمات اليت ت
بل تقول صالة املعمودية وهي .  هو ذات التحول الذي حيدث يف اخلبز واخلمر على املذبح،االبن الكلمة

 بل أبناء ،لكي ال يكونوا بعد أبناء اجلسد .. وأبدهلمانقلهم “ الالهويت للتحول األساسهنا تضع 
  ".احلق

 حياة ابن اهللا، نتحول يف املسيح يف  إىل،من حياة جسدانية فاسدة -يف املعمودية  - حنن ننتقل  
  فما هو هذا التحول؟ ،سر املعمودية إىل حياة جديدة

 هو حتول من املوت ومن حياة حسب القوة البيولوجية اليت تصل إىل االحنالل بفعل :أوالً



  .املرض والشيخوخة إىل حياة عدم املوت اليت تتكون فينا باملوت والدفن والقيامة مع املسيح
  :المات هذا التحول ظاهرة على هذا النحووتبدأ ع

  . قبول آالم الصليب وبشكاية الطبيعة القدمية-١
  . غفران اإلساءة واحتمال العار من أجل املسيح-٢
  . االندفاع حنو اهللا بشوق وحمبة-٣
  . الفرح الشديد والعطش إىل اهللا وطلب حمبته-٤
  . على حياة القداسةاإلصرار -٥
  .ق املسيح مهما كانت الصعوبات والعذابحلهاد أو الشهادة  قبول املوت واالستش-٦

أعضاء يف " -حسب التعليم الرسويل  - لكي نكون فعالً ، هو حتول حنو حياة الشركة:ثانياً
حنن نغرس . غرس فيه باملعمودية ونإليه والذي ننضم ، ذلك اجلسد اجلديد الذي هو فينا،"جسد املسيح

  .يف ذلك اجلسد الواحد
  :ظهر التعليم الرسويل على هذا النحووهنا ي

 ، جسد املسيح ليس جسداً بيولوجياً مثل سائر أجساد البشر، هو جسد آدمي وبشري حقيقي-١
ح ِس وم، ومن العذراء القديسة مرمي، من الروح القدسدلفقد و. ولكن عمله ووظيفته ليست بيولوجية

ولد منه مجيعاً ليس صار جسد آدم الثاين الذي ن بصبغة خاصة، ف"غصبِ"يف األردن بالروح القدس أي 
 دل بل من اهللا، ألن هذا اجلسد بالذات و،"إنسانالدم أو اللحم وال بإرادة رجل وال مبشيئة "حسب 

ولد من اهللا، أو حسب تعبري رسول املسيح من  ففتح رحم الالهوت لكي ن،من اهللا بالروح القدس
 إىل توبيخ أريوس واألريوسيني أثناسيوس وهو ما يدعو القديس ،د أوالداً العليا العاقر اليت مل تلأورشليم

خصب، ليس جافاً وال عاقراًيف املقالة األوىل مؤكداً أن الالهوت ينبوع ،بوالدة أزلياًثمر  بل يلد وي 
  . بوالدة الذين ينالون نعمة التبين يف املسيح يسوعالزماناالبن، ويلد ويثمر يف 

ح مولود من الروح القدس، يلدنا الروح القدس يف مياه املعمودية على مثال وألن جسد املسي  
نعم على مثال هذه الوالدة اليت فتحت باب . والدة االبن الكلمة من الروح القدس والقديسة مرمي

 والدة كل وبعد أن كانتالوالدة اجلديدة من فوق بعد أن كانت الوالدة البيولوجية تؤدي إىل املوت، 
وحنن نعلم .  لكي جيعل الوالدة باباً يؤدي إىل احلياةامرأة جاء االبن وولد من ، يؤدي إىل القرباًابامرأة ب

 إليها املعمودية، فنحن ال حنتاج إىل القديسة مرمي اليت احتاج مياهأننا ال نولد من مرمي العذراء ولكن من 
، ولذلك أمهاتنا الناسوت الذي أخذناه من  لنابشرف ، حننأما بال ناسوت، الهوتهو اهللا الكلمة، ألنه 

 فإننا ،ا حنن أماإلنسانية، ومن العذراء أخذ الناسوت والنفس ،د من الروح القدسهلاً وجتسإجاء هو 



ندخل جرن املعمودية بشراً كاملني حسب كمال الطبيعة البيولوجية لكي نولد حسب الطبيعة اآلدمية 
  .اجلديدة اليت آلدم الثاين

 أي الفرق بني ، الوالدةأسلوبيف فقط  ليس ،ا نرى هنا أن الفرق الكبري بيننا وبني املسيح وكم-٢
  . هو الفرق بني اجلذر واألغصانوإمناالعذراء ومياه املعمودية، 

 حاملني اً بشر،جئنا حنن إىل والدته هوبينما ساً، هلاً متأنإفقد جاء الرب إىل الوالدة اجلديدة 
القداسة وحياة عدم املوتو اإلهلية حيمل لنا يف أقنومه احملبة كان ف،ا هواملوت والفساد، أم.  

٣-ولكن هذه والدة واحدة، ألن لنا آدم واحد منه و دنا حسب قانون الوالدة الطبيعي الذي يقود إىل ل
 ولنا آدم الثاين الذي نولد منه والدة روحية حسب قانون الروح القدس، أو حسب القانون ،املوت
 بزرع اهللا الكلمة والروح حسب عبارة الرسول بطرس وإمنا ،ائي الذي يتم ليس بزرع بشرالسم

  وهو ما جيعل والدتنا عقلية،"مولودين ثانية ال من الذي يفىن بل مما ال يفىن من كلمة اهللا احلية الباقية"
 والطقوس  أي حسب اللوغوس كلمة اهللا، ندركها وحنسها ونراها يف الصلواتLogismos هنا والدة

 بل نلمسها بواسطة الكلمة ،ولكن ال نقدر أن نلمسها جسدياً ، اإلفخارستياوتعلنها األسرار ال سيما
  . اليت تشهد لنا وبالروح القدس الذي يشهد ألرواحنا أننا أبناء اهللاإلهلية
يبقى هو لربنا يسوع املسيح و" أخوة كثريين" أو الواحدة هي اليت جتعلنا ، هذه الوالدة الوحيدة-٤

 أن ننال أردنا هل صحيح أننا إذا :خطرية عبارة  تساؤل هام ينصب علىوهنا جيب أن نقف عند. البكر
 إىل اإلنسان أو نرفع اإلنسان،زل االبن إىل مستوى ـ نن- عندئذ -فإننا  ، الرب يسوعإلوهيةمن 

  : هذه عبارة أو مجلة اعتراضية خطرية جداً ألا؟مستوى االبن
  .إليناد وتنازل ر أن االبن جتس تنك:أوالً
 ال أن هذه العبارة مبعىن، إهلية أو إنسانيةا  تكاد تصرح بأن املسيح له طبيعة واحدة إم:وثانياً

  .حسب تعبري القديس كريلس" واحد من طبيعتني"تؤمن بأن املسيح 
ده لكي  أي جتسإلينا، ألا تنكر تنازل املسيح ؛ تقلع هذه العبارة اخلالص من جذوره:وثالثاً

هو أخذ الذي " ويعطي لنا ما له حسب صالة كنيستنا املقدسة ،، أي لكي جيعلنا أبناء هللا أبيهإليهيرفعنا 
  ".لنا وأعطانا الذي له

  :تربز نقطة خطريةهنا و  
 +اإلنسان؟ل املسيح إىل مستوى كيف ميكن أن ننكر تناز  
إنه  و، عن ميني اآلباإلهليذات العرش وكيف جيوز لنا أن ننكر أننا سوف جنلس معه على + 

هو الذي سوف حيملنا معه إىل جمده لكي نرى جمده، لكي يكون فينا ولنا ذات احملبة وذات اد الذي 



  ؟كان له عند اآلب قبل خلق العامل
  وكيف ميكن أن ننكر أن املسيح أعطانا جمده لكي نتمجد فيه وبه؟+ 

 القديس كريلس بني طبيعة الالهوت أبيناي حسب تعبري قنومأ أو احتاد ،لقد حدث احتاد كاملٌ
 وفيه نزل الالهوت إىل مستوى ، واحد من طبيعتني،ساًهلاً متأنإوطبيعة الناسوت، وصار املسيح 

  . ونال ذات جمد الالهوت، وفيه ارتفع الناسوت إىل مستوى الالهوت باالحتاد،د، وجتساإلنسان
  : وهي،واجهتنا مسألة هامة جداًل ،ولو قلنا أن هذا حدث للمسيح وحده

 أن وراء أمماذا عن البشر؟ هل حدث كل هذا من أجل االبن الذي ال حيتاج إىل كل هذا؟ 
   املعلن حبياة وشهادة الرسل جوهر اخلالص كله؟اإلهليهذا التدبري 

 ومع ، ومع التنازل جاء املوت، أي موت الصليب، يرفع الناسوتلكيلقد نزل الالهوت 
 الناسوت جاءت القيامة واخللود وحياة عدم املوت، وانسكاب الروح القدس وتأسيس األسرار، ارتفاع

سلِّمفكيف ميكن أن ن. ولد يف آدم الثاينوبناء الكنيسة، واجلنس البشري اجلديد الذي ي  ذه العبارة
 هي يف الواقع تدمره  بينما،رثوذكسية تدافع عن التعليم الرسويلأ مجلة أا أو ، حقأااالعتراضية على 

  .متاماً
٥-إليناهو البكر الذي جاء ألنه .  فهي ذات والدة واحدة،والدتنا حنن على مثال والدة االبنإن ا  أم 

نسانياً االبن الوحيد من إهلياً االبن الوحيد من اآلب، وإبعطية التبين، وغرس هذه العطية يف جسده وهو 
م حسب  بال أب حسب اجلسد وبال أُ:ول الرسول ال يوجد له أب بشري حسب قإذالعذراء 
لكي يعطي لنا شركة يف " االبن الوحيد"و" ابن اهللا "اإلهلية ذه الصفة إلينا فهو الذي جاء ،الالهوت
 ، وليست من األب اجلسداين، ألن والدتنا اجلديدة هي من اآلب؛"بال أب"فصرنا حنن مثله . هذه البنوة
حمل  -اليت ليس هلا الصفة البشرية  -ت مياه املعمودية  بل حلَّ،دة جسدانية ألننا ال نولد وال؛موبال أُ

ولد بعمل خلق جديد مثل اخللق األول وأعظم بكثري، حيث أصبح لنا يف املسيح  وصرنا ن،األمهات
 ، وذلك وال جتعل املسيح أي واحد منا، منا هو املسيحاًوهذه الشركة ال جتعل أي. يسوع شركة يف بنوته

  . وهو التسليم الذي جيعلنا منيز بني الطبيعة والشخص،مه اآلباءالتسليم الرسويل الذي سلِّحسب 
 حنن لنا طبيعة واحدة هبة وعطية من اهللا اآلب يف يسوع املسيح ويف الروح القدس، ولكننا كما -٦

ل فرد منا  ولكن ك. يف اجلسد الواحد الذي له طبيعة واحدة هي طبيعة املسيح"أفراداً" :يقول الرسول
ليس مثل اآلخر هو عني أو فم أو أذن أو قدم، ولكن كما يقول الرسول بولس، اجلسد كله له طبيعة 

وهكذا بسبب اختالف األعضاء وتنوعها ووحدة الطبيعة أصبح . واحدة وكل األعضاء هي من اجلسد
 يتنوع هو أعضاء اجلسد  الذيوإمنا ، الصحيح بأن طبيعة املسيح الواحدة ال تنقسم وال تتعدداإلميانلنا 

 ؛وث وثالثة أشخاص أو ثالثة أقانيم جوهر واحد للثال: أو حسب التعليم السائد يف القرن الرابع،الواحد



ألن اجلسد الواحد هو مثال الثالوث، جسد واحد وتنوع أعضاء، فاملبدأ هو الوحدة وتنوع األشخاص 
م على مستوى اهللا، وهو ما جيعل الثالوث هو  والوحدة وتثليث األقاني،أو األقانيم على مستوى البشر

 ننال ذات الطبيعة املمجدة أي طبيعة الناسوت إذوهكذا . األصل، والكنيسة أيقونة الثالوث األرضية
الذي متجد باالحتاد بالهوت االبن، نصبح مثل ناسوت املسيح ننال ذات اد الذي ناله ناسوت االبن 

أن نصبح مثل االبن األزيل، بل مثل االبن املتجسد، أي ننال ما  والذي هو من الالهوت دون ،الكلمة
علن  وهو ما هو كائن يف أقنوم االبن األزيل وأُ،عطي لناسوت املسيح يف الزمان وحسب التدبريعلن وأُأُ
 مثل عدم املوت، عدم الفساد، مرياث احلياة األبدية، شركة مع اآلب والروح القدس، البنوة، ،لنا

عطيت لنا عندما جتسد االبن ومات وقام وصعد وجلس عن ميني اآلب يف يا ظهرت وأُوغريها من عطا
  .األعايل

 وال جيوز لنا أن نعترض على عطية اهللا باالدعاء بأن هذا هو دعوة لوحدة الوجود أو تعدد اآلهلة، -٧
تعليم  يووحدة الوجود ه. فاالام جيب أن يكون حمدداً ألن تعدد اآلهلة ليس مثل وحدة الوجود

 وهو تعليم جيعل كل شيء اهللا، بينما حنن نتمسك مبا تقوله الكنيسة أنه ،الديانات القدمية مثل اهلندوكية
 وهي الكلمات القاطعة اليت جتعل ،جعل ناسوته واحداً مع الهوته بدون اختالط وال امتزاج وال تغيري

ذي " وهي بالتايل ختص كل ،لربيلت عن ناسوت ا ألن هذه الكلمات ق؛وحدة الوجود مستحيلة متاماً
  .يف التدبري" جسد

 يؤدي اإلنسانيةه الطبيعة  تألُّإنكارن إ يؤدي إىل وحدة الوجود، فاإلنسانيةه الطبيعة  كان تألُّإذاو
 أو احلياة األبدية إهلية،كيف نشرح حياة عدم املوت وهي صفة  - عندئذ -؛ ألنه  الطبيعةإلوهيةإىل 

نكر النعمة هل حنن بالطبيعة أبديون وهو ما ي. ي عطية اهللا لنا يف يسوع املسيحوهي صفة جلوهر اهللا، وه
 ،)٦:٢٣رو (”  فهي حياة أبدية باملسيح يسوع ربنا،هبة اهللاأمَّا " :واخلالص، ألن الرسول يقول

 أي جوهر ،فكيف جيوز لنا أن ننكر النعمة واخلالص بسبب اخلوف من الشركة يف مصدر احلياة األبدية
  .الوث القدوسالث



-٢-  
  

  وظائف ناسوت املسيح حسب التدبري
  

ظاهرة بيولوجية، ك أي ال نعرفه ،"إننا ال نعرف املسيح حسب اجلسد" يقول الرسول بولس -١
 وهو ما ، بال خطية كاملةًإنسانيةًلقد عاش ربنا حياة .  بل الرب املتجسد،نساناً فقطإووالدة جسدانية و

 بل هي خدمة ،ب التدبري ليست وظائف جسدانية وبيولوجيةجيعل وظائف ناسوت املسيح حس
الكاهن والذبيحة : س املتأناإلهلي اليت جعلت ربنا يسوع املسيح جيمع يف شخصه اإلهليةالكهنوت 

  .مقدواملُ
هدمت املوت حيةًم ذاته ذبيحةًفهو الكاهن الذي قد .  

  .وهو الذبيحة اليت أبطلت اخلطية وأبادت سلطان الناموس
  .ء وعاجزين عن أن حنل قضية املوت ألننا كنا ضعفا؛م الذي مات ألجلناقدوهو املُ

 ولكنها ، ليست وظائف بيولوجية يقوم ا الناسوت بسبب قدرات الناسوت،هذه الوظائف
يضع ربنا يسوع املسيح حياته . وظائف خاصة يقوم ا ابن اهللا الكلمة بسبب احتاد اقنومه بالناسوت

 .)١٨: ١٠يوحنا " (سلطان أن أضعها وسلطان أن آخذها هذه الوصية قبلتها من أيبيل " :ويقول
 وأقام لعازر وأحيا كل املوتى بكلمة ،"أنا هو احلياة" :وهنا سلطان االبن املتجسد هو سلطان من قال

 ولذلك يسبق االحتفال بسبت لعازر أسبوع اآلالم لكي ال ننسى سلطان رب احلياة على املوت، ،منه
  .يخضع رب احلياة وخالق كل األشياء لقدرته أن جز سلطان املوت عنوع

 فقد كان يقف كإله متجسد يضع نفسه بني اهللا واخلليقة، وجيمع ،ذا كان املسيح هو الكاهنإو
وهنا ماذا حدث عندما خدم .  أي الناسوت دون أن يفقد أيهما، أي اهللا واخلليقة،يف نفسه الالهوت

 وملا ذاق املوت أبطل قوة ،"ذاق املوت باجلسد" اإلنساين بأن جيوز يف كيانهككاهن؟ لقد مسح للموت 
 أي حسب ما نصل ،فهم حسب اجلسدهذا ال ميكن أن ي.  من قوة وسلطان وحياةإلوهيتهاملوت مبا يف 

هذه ليست من األمور الطبية رغم أن الطب يستطيع . اخل..  من تقرير طيب عن القلب وضغط الدم إليه
 وسطع برق الهوته املتحد ، ونزلت نفسه إىل اجلحيم،لقد مات الرب موتاً حقيقياً.  الكثري عنهاأن يقول
  ولذلك مل يقو،ألن الالهوت ظل متحداً باجلسد.  فساداً وكان جسده يف القرب ثالث أيام ومل ير،بنفسه

لالهوت متحداً  ولكن بقاء ا، وهو انفصال النفس عن اجلسد، حقاً ذلك األمرعجيب. عليه املوت



 اجلسد بانفصال معاً يف وقت واحد إليهماباجلسد والنفس لكي يشمل موت الرب القرب واجلحيم وينفذ 
 متحداً بالنفس واجلسد لكي يدخل إىل مملكة املوت ويكسر قوة القرب اإلهلي وبقاء أقنومه ،عن النفس

  .واهلاوية ويقوم بال فساد مبطالً قوة اجلحيم وهازماً فساد القرب
٢-حسب عبارات رسالة   داخالً قدس األقداس حياً حيمل دمه ولذلك السبب عينه نرى الرب

مه يف السماء لآلب  ألن الالهوت ال ميوت، وحيمل دمه الذي يقد؛دمه - كإله -حيمل فهو . العربانيني
  ولذلك ال يقدم الرب، وجناسة ألن العهد القدمي جاء مؤكداً أن املوت لعنةٌ؛ موت ال تقدمةَ، حياةتقدمةَ
املوت فهو ال يقدم، أي الدم،املوت م حياته ألجلنا ، ألن املوت هو سبب وجود الدم، ولذلك قد

  .حسب صالة قسمة سبت الفرح يف طقسنا األرثوذكسي
 أي حسب الوظائف البيولوجية ،ت حسب اجلسد إننا ال منلك أن نقول أن كل هذه األمور متَّ-٣

 وهنا ،"عز املوت" اإلهليةفقد أبطل الرب بقوته .  أي حسب غاية التدبري،لروح ولكن حسب ا،للجسد
 رغم أنه حدث حسب قوانني الطبيعة البشرية، بل موتاً روحياً ،مل يكن موت الرب موتاً بيولوجياً

مماتاً يف : " يقول عنه الرسول،ف حسب الروح هذا املوت الذي يوص.حدث حسب غاية التدبري
ذ قدم الرب ذاته لآلب بالروح إ" م ذاته بروح أزيلقدَّ ":أيضاًيقول  و،" يف الروحاًي ولكن حم،اجلسد

لب الذي ص" املسيح" والذي صار حيمل اسم مسحته فهو يسوع ،القدس الذي مسح به يف األردن
داً  مؤكِّ،علناً ربوبيته على املوت بعد أن أعلن ربوبيته على احلياة وقام مسيحاً ورباً م،ومات مسيحاً

 إالَّفهم  أصبح موت الصليب ال ي، ومبوت الرب حسب الروح الذي مسحه.بذلك أنه هو الرب الواحد
 فهو ميوت بالروح ،"الروح الذي أقام يسوع املسيح من األموات"من خالل عمل الروح القدس 

الثنني معاً  ويقوم بالروح القدس لكي ينقل الروح القدس هبة ونعمة الصليب والقيامة وجيمع ا،القدس
أي هبة االنفصال عن احلياة القدمية العتيقة اإلفخارستياعطياً لنا هذه اهلبة الواحدة يف املعمودية ويف م ،

  . وهبة االحتاد بآدم اجلديد احلي القائم من األموات،اآلدمية األوىل
 مل يتجسد  ألن الروح القدس؛ ننال ما يعطيه الروح القدس لنا من املسيح، وحسب الروح القدس-٤

مة املوت منا الذي جتسد هو االبن، ولذلك يأخذ الروح القدس من االبن املتجسد تقدإ و،ويتأنس
والقيامة ويعطي لنا هذه القوة وهبة احلياة يف الكلمة اليت تنري العقل، ويف املعمودية اليت ا نصبح اخلليقة 

يح بالهوته وناسوته ميالده ومعموديته االحتاد الكامل بالرب يسوع املس اإلفخارستيا اجلديدة، ويف
  .وصلبه وقيامته وجمد بنوته حسب صلوات كنيستنا املقدسة

٥-فإننا ننال طعام احلياة طوال أيام حياتنا، ومع أن مرة ،ولد مرة واحدة باملاء والروح وإن كنا ن 
أخرى مها سبب  ناحية من إلينا واشتياق الرب يسوع ،من ناحية اإلنساين واحدة تكفي، لكن الضعف



ضاف إىل هذا حاجتنا القصوى إىل أن نتطهر بالتناول كجماعة حتيا احلياة  ي.االحتفال الدائم بالسر ايد
  .املسيحية، أي حياة شركة اجلسد الواحد

، ليست صعبة إذا تأملنا الترتيب اآلبائي حسب الروح، ألننا يف واإلفخارستيا والصلة بني املعمودية -٦
، حنيا بالدم واجلسد ونتحد بالرب ومع اإلفخارستياوت بالصليب، ونقوم بالقيامة، ويف املعمودية من

بعضنا البعض، ولذلك الفرق الظاهر بوضوح هو البداية أي رتبة التبين يف املعمودية املقدسة، ورتبة النمو 
قارنة  سوف حيني الوقت للكالم عنها ظاهرة بوضوح مبأخرى ومع ذلك هناك فروق .اإلفخارستيايف 

  . الفرق، بينما يف اية األمر، النعمة واحدة والرب واحدإلدراكالليتورجية اخلاصة خبدمة السرين 
  : درسنا بدقة الصلوات املقدسة وجدنا أن األساس الذي تقوم عليه هذه الصلوات هووإذا -٧

  . احتاد الالهوت بالناسوت يف أقنوم االبن املتجسد-أ  
  . احلياة األبدية يف يسوع املسيح ربناإعالنو غلبة اخلطية واملوت -ب  
  . النعمة الواحدة اليت يهبها الثالوث أي اآلب باالبن يف الروح القدس-ج  



-٣-  
  

  ؟ يف اإلفخارستياهل تأكل الكنيسة نفسها
  

 ،إذا كانت الكنيسة جسد املسيح: يلزمنا أن جنيب على هذا السؤال من التعليم الرسويل نفسه
 وبعد التقديس أي بعد استدعاء الروح القدس؟ ،ى املذبح أثناء خدمة الليتورجيةفما هو الكائن عل

  ؟اإلفخارستياكيف ميكن أن نكون حنن جسد املسيح، وجسد املسيح موجود على املذبح يف سر و

   ما هو حسب الروح:أوالً
 ،ء آخر مطلقاًهو رمز ألي شي اإلنساين  باملرة إىل أن اجلسدإشارة ال جند يف الكتاب املقدس أي -١

 ألن اجلسد هو احلياة ؛الذي ال يرمز ألي شيء اإلنساين  اجلسد هو الوجود احلقيقي، قاطعٍوبشكلٍ
  .أخرى اليت ال ترمز إىل أي حقيقة اإلنسانية

 نراها يف الوحي  له عدة معان، جسد أن اجلسد، أي،هذا يفرض علينا أن نرى بوضوح
 أي ،، ولكن هذه املعاين ليست رمزية باملعىن احلديث لكلمة رمزيةاإلنسان وكلها خاصة باحلياة ،املقدس
 :بينما حسب فكر اآلباء.  لكي يتعرف ا على الواقعاإلنسان، اخترعها اإلنسان توجد يف عقل إشارة

فاجلسد الواحد يف الزواج ليس رمزاً .  يدله الرمز عليهاوإمنا اإلنسان،الرمز هو حقيقة ال توجد يف عقل 
وأعمال اجلسد عند .  حقيقة حية هي احلياة الواحدة اليت تولد وحتيا يف سر الزجيةوإمناباملعىن املعاصر، 

  . بل هي أعمال معروفة حتدث يف الواقع مثل القتل والزىن،الرسول بولس ليست رموزاً
 عبارة رمزية؟ لقد أضاف القديس "سد املسيحالكنيسة ج"عبارة تعد هل بناًء على ذلك، 

 ولكنه غري ، وهو تعريف ال بأس به،"جسد املسيح السري"غسطينوس كلمة أخرى إىل هذه العبارة وأ
معروف عند آباء الكنيسة يف الشرق، وعدم استخدام هذا التعريف يف الشرق له أسباب الهوتية معروفة 

  .سوف نشرحها يف أثناء إجابة هذا السؤال
" أبناء اهللا املتفرقني إىل واحد"اهللا لكي جيمع  أي حسب عمل اهللا، جاء ابن ،"حسب الروح" و-٢
 ومبجيء ابن اهللا وجتسده صار القاسم املشترك األعظم بيننا وبني االبن هو الناسوت ،)١١:٥٢يوحنا (

فما هو الواحد الذي جيمع فيه االبن أبناء اهللا املتفرقني؟ واجلواب عند الرسول إذن، . وليس الالهوت
حيا كما يف آدم ميوت اجلميع، يف املسيح سي: "ذي يقول عنه الرسولشكل ال فهو جيمع هؤالء بال،بولس



 ، أخالقية،آدم هي عالقة عضوية، جسدانيةبني  وواضح هنا أن الرابطة والعالقة بني املؤمنني و،"اجلميع
 وعمومية انتشار اخلطية واملوت يف كل اجلنس ،مصريية، روحية، فهي عالقة سقوط اجلنس البشري

  .البشري
 فما هي عالقتنا بآدم الثاين؟ اإلنكار،ر علينا  تعذَّوإذا عالقتنا بآدم األول؟ إنكارفهل ميكن لنا   

ا  أأم، مصريية، روحية؟ أخالقيةهل هي عالقة حقيقية مثل العالقة األوىل؟ هل هي عالقة جسدانية، 
  ؟يةرمزعالقة 

 ؛ وذلك،زية العالقة مع آدم األول وجب علينا أن نقول برم،إذا قلنا برمزية العالقة مع املسيح
ذا كانت العالقة مع آدم األول هي عالقة إأما  .ألن الرمز ال يعاجل حقائق العالقة األوىل مع آدم األول

دركنا خطورة أ ،آدم الثاين هي عالقة هبة احلياة يف املسيحعالقتنا بكانت  و،موت حيث ميوت اجلميع
  . عالقتنا باملسيح كجسد واحدإنكار

ذكر عن آدم األول، لسبب يمل " جسد واحد"عرف من الكتاب املقدس أن تعبري ن ،طبعاً  
ننا لسنا جسداً واحداً، ألن اخلطية ال تقدر أن أ إالَّ ، رغم الرابطة العضوية مع آدم األولأنناواضح وهو 

 من ١٢ اإلصحاح الرسول بولس يف إليهجتعلنا واحداً، بل هي اليت جاءت باالنقسام، الذي يشري 
  .كورنثوس األوىل يف حوار أعضاء اجلسد املتنافرة

 ،"البكر"الذي جيمع كل شيء، يف السماء وعلى األرض، أي " الرأس"ذا كان املسيح هو إف  
كيف ميكن أن تكون عندئذ، ، املتقدم يف كل شيء، فهو الذي جيمع يف ذاته اخلليقة اجلديدة، "البداءة"

  ز أو تشبيه أو استعارة ليس هلا مضمون أو وجود يف الواقع؟عالقتنا به عالقة تقوم على جما
 فقد كرر الرسول حقيقة تشابه الكيان بقوله ،" بني إخوة كثرييناًبكر"ذا كان املسيح هو إ و-٣
على أي وجه ميكن أن يكون بيننا وبني املسيح هذا لكن  و.)٢٨: ٨رو " (ليكونوا مشاني صورة ابنه"

 قد تشارك األوالد يف اللحم والدم إذ"؟ جييب الرسول نفسه إخوتهر بني التشابه الذي جيعله البك
 واضح). ١٤: ٢عب " (اشترك هو أيضاً كذلك فيهما لكي يبيد باملوت ذاك الذي له سلطان املوت

االبن وألن . قاصرة على جتسد ابن اهللا" اللحم والدم" ألن كلمة اإلنسانية أن التشابه هو يف الطبيعة إذن
املقدس واملقدسني مجيعهم من واحد فلهذا السبب ال  ": الطبيعة البشرية، يقول الرسولاشترك يف

 ولذلك حنن معه اإلنسانية، نعم حنن وهو واحد يف الطبيعة .)١١: ٢عب " (يستحي أن يدعوهم إخوة
 "ننمو يف كل شيء" مجيعاً إننابقوله ) ١٦- ١٥: ٤أف (ويؤكد الرسول هذه الوحدة يف . جسداً واحداً

ل اجلسد مركباً معاً  ذاك الذي هو الرأس املسيح، الذي منه كإىل"حنو املسيح حسب قول الرسول 
حيصل منو اجلسد ) مقدرة كل عضو(حسب عمل على قياس كل جزء " ازرة كل مفصلؤومقترناً مب



 ،"سدمنه كل اجل." ألننا حسب عبارة الرسول؛حنن ننمو يف املسيح وبواسطة املسيح. لبنيانه يف احملبة
إذا كنا قد وقعنا يف اهلرطقة إالَّ ، ال ميكن أن تكون جمرد رمز أو استعارة أو تشبيهوهي كلمات 

  .األوطاخية اليت تنكر ناسوت الرب بعد االحتاد
 إميان ألن لنا رب واحد، ؛"جسد واحد وروح واحد" دعينا إىل إنناوقبل ذلك يقول الرسول 

عل كلمة معمودية واحدة تشرح لنا سر متسك الرسول  ول.)٥-٤: ٤أف (واحد، معمودية واحدة 
 ،"بروح واحد" وذلك ،"ألننا مجيعاً اعتمدنا إىل جسد واحد" ألنه يقول أيضاً ؛"جسد واحد"بعبارة 

القديسة مرمي، وهو الذي يكون أحشاء هو روح اهللا أي الروح القدس الذي كون جسد ابن اهللا يف 
 الكنيسة جسد املسيح، وهو ما جيعل الرسول يقول ، اجلديدةنسانيةاإلاجلسد الواحد أي ذات الطبيعة 

 وهو ما جيعل املسيح والكنيسة ،"من حلمه وعظامه" بل ، وليس هذا فقط،"ألننا أعضاء جسمه ":أيضاً
). ٣٢-٣٠: ٥أف " (ويكون االثنان جسداً واحداً" وهنا يضع الرسول مفتاح السر ،"اً واحداًجسد"
 بشرية -  هي كما هي- شخصيته واقنومه املتميز، وتظل الكنيسة -مهما كان  -  يظل لكل عضوٍإذ

 املمجدة القائمة من األموات اليت بال اإلنسانية أي الطبيعة ، جسد املسيح، وأيضاًيف كل شيء بشري
اإلميان  وهذا ما جيعل الرسول يف مواضع كثرية يتكلم على مستوى ،فساد، احلية الغالبة للموت واخلطية

  . أنناعن
  .لع الطبيعة القدميةخن -أ  
  . نلبس املسيح-ب  
  . منيت األعضاء-ج  
  . ننمو يف املسيح-د  

ننال قوة القيامة لكي . هذه حركة مزدوجة ننال هبة احلياة لكي متوت احلياة اآلدمية القدمية
  ..خنلع القدمي، منيت األعضاء القدمية لكي نلبس أسلحة النور 

املسيح الواحد الذي ينمو صاعداً حنو جمد اآلب بقوة الروح كل هذه جتعل الكنيسة جسد 
  .القدس

   واحد جسد:ثانياً
 فهو يقول لنا ، مصدرها املسيح واحدةً أي حياةً،"اً واحداًجسد" مع املسيح إننا قال الرسول فإذا -١
 ولذلك يطالبنا ،"ةخنسر اجلعال"ن املمارسات اليهودية والعودة إىل طقوس العهد القدمي كفيلة بأن جتعلنا إ

: ٢كو " (بالرأس الذي منه كل اجلسد مبفاصل وربط متازراً ومقترناً ينمو منواً من اهللا"أن نتمسك 
 إهلية،والعبارة األخرية ذات داللة ألن النمو من اهللا جيعل وحده اجلسد واألعضاء وحدة ). ١٩- ١٧



 ناسوت املسيح بكل ملئه، ويصرخ  أي، يف اجلسدومنو هذه األعضاء هو منو من الالهوت الذي حلَّ
رأس "ن املسيح الذي نال كل سلطان وسيادة وقوة وأخضع كل شيء حتت قدميه صار إالرسول قائالً 

  ).١٣: ١أف " (الكنيسة اليت هي جسده ملء الذي ميأل الكل يف الكل
كل  الكنيسة ومأل الكنيسة بذات السلطان، مأل  وصار رأس،لقد نال املسيح كل قوة وسيادة

وهنا يظهر بوضوح أن اجلسد ال ميكن . اجلسد وصار هذا امللء للكل وليس لفرد واحد أو عضو واحد
 هو يقال عن إمنا ،ن ما يقال عن الرأسإ وياً، ثاناً أو جسد، غري جسد املسيحاًأن يكون جسداً آخر

 فليس ،ينمو اجلسدالبداية، وعن السيادة وعن السلطان والقوة الذي يتمتع به املسيح والذي منه وبه 
 وننفي كل تصورات ،"حسب الروح"هنا أن نعود إىل ولذلك جيب علينا  .املسيح رأساً جلسدين

 وهو سر اجلسد الواحد الذي له ، ألننا أمام سر زواج املسيح بالكنيسة؛بيولوجية وتشرحيية وفسيولوجية
  . وهو معيار احملبة،معيار آخر نقيس به كل األمور

ن م" بل يعطي جسده ودمه لكي نصبح فيه وبه أحياء ، ال حيفظ الرب لنفسه شيئاً،"حسب احملبة" و-٢
 ألن الوساطة ؛ أيضاًاإلنسانية بل حياته ، ليست حياته اإلهلية فقط، ولكي تسري فينا."يأكلين حييا يب

لذلك و.  أي الناسوت املتحد بالهوت اهللا الكلمة،" يسوع املسيحاإلنسان"بني اهللا والناس هي وساطة 
السبب عندما نتناول املسيح فإننا حسب الروح ندخل يف الشركة اإلهلية مع الثالوث بواسطة الوسيط 

 هو البداية . هو كرأس وحنن كأعضاء جسده الواحد:ربنا يسوع املسيح لكي نصبح فيه وبه واحداً
ات تدل على عمق وكل هذه عبار.  هو احلياة أو الكرمة وحنن األغصان.والبكر واملتقدم وحنن األخوة

  .الوحدة الكاملة
٣-يدة اليت ذكرها الرسول  وبسبب هذا االحتاد تبال غَ"صبح لنا ذات الطبيعة ابل ،"ن أو عيبض 

  . وهي طبيعة االبن املتجسد الذي صرنا معه جسداً واحداً وروحاً واحد،طبيعة مقدسة جميدة
شهداء واآلباء وكل الذين محلوا اسم  يشمل حىت الراقدين من القديسني وال" واحدجسد"نعم 

  .املسيح
 فإن وحدتنا معه هي احتاد اجلسد الواحد بكل أعضاء اجلسد الذي ال ميكن فصله ، وألننا واحد معه-٤

  . وليس حسب شريعة البشر، بإرادة الرب وحسب شريعة الربأو قطع عضو منه إالَّ
بق قانون احلياة السؤال الغريب الذي يطِّيف إطار التعليم الرسويل جند الرد على ذلك و ، وهنا-٥

حنن نأكل جسد الرب .  أي ما هو حسب اجلسد على السر ايد الذي هو حسب الروح،البيولوجية
 ولو كان ، فإن هذا ال يتكرر،بعد أيام اإلفخارستيا وعندما نعود إىل. ونشرب كأسه ونصبح معه واحداً

لسر وهو ذات االحتاد وهو ذات اجلسد والدم الذي  بل ما حدث وحيدث هو ذات ا،تناولنا كل يوم



ي، ألن يح بل حسب الروح الذي ي، ألنه ليس حسب اجلسد نأكله؛مهما أكلناه ال ينفذ وال ينتهي
املسيح ال ميوت وينتهي باألكل، بل يحيي، وهو عكس ما حيدث ملا نأكل من نباتات وسائر األطعمة 

 غري املائتة اإلهليةاألسرار “ لألسرار اإلهليةي نؤكد الصفة  لك"اجلسد احمليي"األخرى، ولذلك نقول 
  ."السمائية

 أن حمبة اهللا جتعل تدفق حياته كنهر ال يتوقف ن التناول مرة واحدة تكفي، إالَّإوكما قلنا سابقاً 
 دنا إىل زواج الرب بالكنيسة أدركنا أن العالقة بني العريس والعروس، هي عالقة أو إذا ع،عن اجلريان

ما شئنا ل بني الطرفني، وهو ما جيعلنا ال خنجل من أن نعود إىل الرب كحمبة قوية جتعل االحتاد متبادالً
  .لكي تكون لنا حياة

 يفيض باحلياة وحيرك وجيمع أعضائه الواحدة يف وحدة كاملة،  فإننا نرى الرأس،"حسب الروح" و-٦
، والسلوك غري اإلنكار عقولنا بسبب مكرياً، وتظلَّ فكرياً، حينما نبتعد عن الرأس فال نتغرب عنها إالَّ

املسيحي، ومع ذلك يبقى املسيح هو الرأس الذي ال ميكن خلطايانا أن تفصله عن باقي أعضاء اجلسد، 
لكي "  يف قلوبكمباإلميانليحل املسيح " املؤمنني إميانويظل فينا، مما يدعو الرسول وهو يعرف ضعف 

 ليس "حيل يف قلوبنا"ويسوع املسيح .  نراه فيناوباإلمياناة الذي ال يتوقف، نرفع عيوننا إىل مصدر احلي
ال نراه وال  -بسبب ما حييط بنا من ضعف  - ألننا حنن وإمنا؛ل نفسه عنا، صألنه غاب أو اختفى أو فَ
  . إىل أن نكتشفه، بالصالة، وبالتأمل، وبالشركة يف األسراراإلميانحنس به، وهو ما يدعونا 

. نت اهلرطقة األوطاخية هي اليت قالت بأن ناسوت الرب ذاب مثل قطرة عسل يف حبر من املاء كا-٧
كَوهو تعليم فاسد مل يقبله القديس ديوسقوروس وحولكن حسب منطق أصحاب .  عليه كل اآلباءم

 وعندما تسجد ؟ فهل تأكل الكنيسة نفسها،ن التناول جيعل الكنيسة جسد املسيحإالسؤال السابق 
  جسد املقدس، هل نسجد ألنفسنا؟لل

يعين  ما وما نراه هنا هو الدعوة الواضحة إىل امتزاج الكنيسة باملسيح واملسيح بالكنيسة، وهإن 
 ألن اإلدعاء بأننا منتزج باملسيح وهو ميتزج بنا ليس ؛ اهلرطقة نفسها ال،املدرسة الفكريةذات  ىنرأننا 

  .مثل االدعاء بذوبان الناسوت يف الالهوت
ل الرجل  علينا أن نتذكر أن اجلسد الواحد للرجل واملرأة يف سر الزجية ال حيو،مرة ثانيةًلكن، و
االثنان جسداً " وال جيعل كالمها معاً سبيكة واحدة، بل يظل كالمها أي ، وال املرأة إىل رجل،إىل امرأة
حمتفظاً بكيانه وحياته  وهذا يعين أن يبقى الشخص أو األقنوم ، حسب كلمات الوحي املقدس"واحداً
 ولكن يتحد باآلخر لكي تنشأ حياة واحدة بني االثنني، هي حياة متكاملة حقيقية تقوم ، وفكرهوإرادته

 أي املسيح ،وعلى هذا املثال نرى أن طبيعة اجلسد الواحد. على الوحدة والتمايز وبقاء االختالفات



 يف وحدة واحدة هي اجلسد اًمها متمايز ولكن يظل كال،"االثنان جسداً واحداً"والكنيسة جتعل 
  .الواحد

ألننا  - مهما كانت  -هنا جيب أن نكون على حذر من فصل هذه الوحدة بسبب االدعاءات 
نفقد بذلك عمل املسيح الذي يعطي القوت، ويغسل جسده من اخلطية، وينقي ما يف العروس من 

 ."بر املسيح"ية ال شوائب فيها، بل تلبس شوائب لكي تقف أمام اآلب يف اليوم األخري، عروساً نقية 
وحنن نسجد للمسيح كما يسجد هو أيضاً لنا، ليس سجود عبادة العبد، بل سجود احملب أمام احلبيبة 

وهكذا يف وحدة االثنان، أي اجلسد .  الذين مارسوا حب املسيح وهو سجود ال يعرفه إالَّ،أي الكنيسة
حي الرأس على األعضاء، ولوال وجود هذه الوحدة ما استطاعت الواحد تتحرك األعضاء حنو الرأس وتن

الكنيسة أن تسجد ملن هو غريب بالطبع عنها وال يشاركها شيء، ولكن ألن الذي يشارك الكنيسة 
 إىل مرتبة البنوة، صار السجود هو سجود حمبة، اإلنسان حياته هو االبن املتجسد الذي رفع وأعطاها

 أيضاً سجود االحتاد الذي خبشوع وتقوى تقترب الكنيسة من العريس وعبودية، وشكر وتسبيح، وهو
  .لكي تعطي له حياا ألن العريس أعطى حياته للعروس

  أخطاء وأخطار
   ميكن التغاضي عنها؟ إميانية ونقطة ، هني موضوع، أن الكنيسة جسد املسيحإنكارهل   

 حْسن نية املتكلم والكاتب ضد واألخطار واألخطاء تلتقي معاً عند.  ال:اجلواب بكل يقني
  :الكنيسة جسد املسيح، ولذلك أصبح من الواجب علينا أن نقول بكل حمبة وصراحة ما يلي

إذا مل تكن الكنيسة هي جسد املسيح فماذا تكون؟ هل هي مجاعة املؤمنني فقط الذين ال : أوالً
ه العالقة، كيف تبدأ، وكيف حتيا،  كان للمؤمنني عالقة، فما هي هذوإذايوجد بينهم رابطة أو عالقة؟ 

إذا مل يكن جتسد ابن اهللا قد مجع الكل معاً يف وحدة و. عالقة مؤقتةهي وهل هي عالقة دائمة أبدية أم 
   فما هي الوحدة اليت جتعل الكل معاً أعضاء يتمتعون باحلياة الواحدة؟،واحدة، هي وحدة جسده

ى من املسيحية اليت تنادي بوحدة اجلنس فماذا تبقَّ انعدمت الرابطة الروحية بني املؤمنني، وإذا  
  .البشري يف املسيح

 قلنا أن حلول الروح القدس على الكنيسة يف يوم العنصرة، مث يف كل قداس عندما وإذا :ثانياً
على هذه القرابني "س القرابني، هو الذي جيمعنا معاً يف رابطة روحية، فكيف حيل الروح القدس نقد

جيعل وحيول اخلبز واخلمر إىل جسد ودم املسيح، ويترك اجلماعة دون أن جيمعها بقوة لكي " وعلينا
مسح بالروح لكي تصبح حقاً هيكالً للروح  وت،الروح القدس لكي تتآلف معاً وتصبح جسد املسيح

  القدس؟



 ،س لنا الصلة الروحية، فماذا يعطي لنا الروح القدمعنا الروح حول املذبح، ومل يعطإذا مل جيو
مجيعنا سقينا روحاً " وأيضاً ،"ألننا بروح واحد اعتمدنا إىل جسد واحد" ؛ن مل ننل منه الشركةإ

 - وحنن .  حنن نسبح يف مياه ر احلياة متفرقني، لكي جيمعنا الروح القدس معاً يف وحدة واحدة".واحداً
منها ونتغرب عنها  لنا حياة واحدة نقترب "حسب الروح" متباعدون، و بشر- حسب الفكر البشري

  . من آن آلخرإليهابالفكر والسلوك، ولذلك نعود 
ن عمل املسيح حسب الروح جيب أن إتقول لنا عالنية تعين، و هذه األخطاء السابقة :ثالثاً

ن أن ما نعرفه عن اجلسد بيولوجياً جيب أن حيكم كل ما لدينا من تفاسري، بل وإيفهم حسب اجلسد، و
 الذي يرفض "منطق العقل" ويصبح رد كل األسرار إىل احملسوس واملنظور هو ، نفسهاإلميانيسود على 

ل األسرار مبا  وبذلك يهدم ك،لكي حييا حسب اجلسد" حسب الروح" ويرفض كل ما هو ،"السر"
 ألن منطق األرقام وقواعد احلساب ال ميكن أن تشرح كيف أن الثالثة واحد، ؛فيها الثالوث نفسه

  .والواحد ثالثة
  : وما هو حسب اجلسد هي، أهم الفروق بني ما هو حسب الروحولعل

ال ميوت، ألن املسيح حي ، هو  حي ألن املسيح؛ب الروح أي حسب املسيح، ال ينتهي ما هو حس-١
 صارت القيامة هي قاعدة التجديد حسب املسيح، وصارت احلياة األبدية هي احلياة اليت ال فإذا. قام

 خادماً للتحول الذي حلياة يف املسيح ال متوت وال تنتهي، بل يصبح املوتمتوت، بات من الواضح أن ا
واحتاد املسيح بالكنيسة يظهر  اإلفخارستيا وتطبيق هذا على.  يهدم احلياة القدميةحيثحيدث يف اجلسد، 

 واضحاً يف تقدمي ذبيحة سر الشكر عن الراقدين، ألم معنا يف ذات اجلسد، بل يعطي هلم الكاهن احلل
 وحدة اجلسد ، وهذا يؤكد لنااألرثوذكسية يف كل الكنائس األرثوذكسيةمن اخلطايا حسب املمارسة 

 وألن هبة احلياة ،"الراقدين بيسوع املسيح" ألن الرسول بولس يتكلم عن ؛اليت تقوى على املوت
خلليقة،  البداية أي رأس ا، والياءاأللفاألبدية داست املوت وداست النهاية، وجعلت املسيح هو 

 ا قدرت واملسافات واألبعاد والزمان قد فقداألحجامصار من الواضح أن لقد  .والنهاية أي مصريها
 ألن البداية والنهاية هي يف شخص واحد جيمع التكوين واملصري، وهو ؛ معامل االحتاد باملسيحإبرازعلى 

 اجلسد اجلديد الذي يكونه بذلك ال ميكن أن خيضع ملقاييس اجلسد البيولوجي، بل يعلن نفسه حسب
وأحد عالمات هذا اجلسد هو أنه يسمى . اإلفخارستياهو بالروح القدس يف مياه املعمودية ويف 

ع مج"، والكل قد " واحدالكلُ" أي اجلسد الكاثوليكي الذي "الكاثوليكية"أو " الكنيسة اجلامعة"
يف " الكل معاً" اجتماع له صفة واحدة وهي إالَّ يف أي مكان من العامل، األعضاءوما اجتماع . "معاً

 بل ،هذا جيعل جسد املسيح كائناً يف كل مكان ليس حسب احلجم والشكل". الرأس"وحدة مع 



حسب الوحدة السمائية اليت جتعل انفصال الزمان واملسافة بال قيمة، ألن القوة اليت متسك وجتمع هذه 
  .القدس احمليياألعضاء هي قوة الهوت االبن الكلمة، والروح 

  تمال حيكم " ولذلك يقول الرسول ،ع مع الرأس ال تربطه بالرأس رابطة زمانيةهذا اجلسد ا
سقط الزمان وطقوس الديانة  وهذا ي،)١٦: ٢كو  ("عليكم أحد من جهة عيد أو سبت أو هالل

  . يف زمان معنيإالَّاليهودية اليت ال جتوز 
 "مستتر مع املسيح يف اهللا"رأس الربط واملفاصل وغريها هو وهذا اجلسد الواحد الذي تربطه بال  

جسد املسيح "ومل يكن أوغسطينوس على خطأ عندما دعاه . ه غري منظورإن ،)٣: ٣راجع كو (
ما حتولت الكنيسة إىل جسد آخر، صار يعرف باسم الكنيسة ،عندبعدفيما  ولكن اخلطأ ظهر ،"السري

 بينما اجلسد اآلخر هو الكنيسة املنتصرة ،سيح هو أسقف وبابا روماااهدة اليت هلا رأس آخر غري امل
هت وحدة اجلسد الواحد، وصارت من العوائق اليت هذه الصورة شو. اليت هلا رأس هو املسيح يف السماء

 مزيفاً يقوم على فكرة Theologyمسحت للتاريخ والزمان بفصل جسد املسيح الواحد وخلقت الهوتاً 
للجماعة، تطرد رئاسة السمائي يسوع املسيح، وجتعل الرئاسة املنظورة، هي العالمة اليت رئاسة زمانية 
 ألن الذي ؛ بينما الرئاسة السمائية هي وحدها اليت حتفظ للكنيسة رسوليتها، رسوليةبأامتيز الكنيسة 

كسيني هذا ما جعل علماء الالهوت األرثوذ. اختار الرسل وأقامهم رسالً هو املسيح يسوع نفسه
  .اإلفخارستيا ألنه ينفي لفظياً صلة املسيح بالكنيسة يف ؛"اجلسد السري"حيترسون من تعبري 

 وجسد املسيح دون أي ينفي وجودنا ،باملسيح جيعلنا أعضاًء اإلفخارستيا واالحتاد السري يف -٢
ي نراه يف البيولوجي، ودون أن جيعل املسيح هو الكنيسة، والكنيسة هي املسيح أي على النحو الذ

 ظل جسد املسيح حياً متحداً بالهوت اهللا وإذا. هرطقة أوطاخي، أي ذوبان الناسوت يف الالهوت
الكلمة دون أن يذوب فيه، بات من احلتمي أن نتأكد أن ذات املصري ينتظر كل مؤمن يتحد باملسيح 

ه هي الضمانات اليت وهذ. نفساً وجسداً والهوتاً دون أن يذوب يف املسيح ودون أن يذوب املسيح فيه
  : لنااإلميانيقدمها 
حسب عبارة الرسول، فنحن ال " املسيح حييا يف" حنن واحد مع املسيح ألن لنا حياة واحدة -أ

 بل هو حييا فينا، حياتنا أي احلياة اجلديدة اليت تنطلق حنو قداسة وحمبة اهللا اآلب ،حنيا حياته هو فقط
عنا حنو هذه احلياة، وحيركنا حنوه هو، ألنه هو الذي حيركنا حنو هو الذي يدف. بقوة ونعمة الروح القدس

  .احلياة املقدسة
 ال يذوب املسيح فينا، كما أننا ال نذوب يف املسيح، ألن جذور الكرمة تظل هي جذور -ب

الكرمة، وتبقى األغصان كما هي، أو يظل الرأس رأساً والعضو عضواً، وال تتحول العني إىل يد أو قدم 



  .١٢ : كور١ الرسول بولس يف ذارإنحسب 
وحنن حنيا فيه " هو حييا فينا "، بل ولكننا ال نذوب فيه، نتحد باملسيح دائماً يف كل قداس-جـ

هل تأكل الكنيسة " وهو ما جيعل العبارة السابقة ، يف املسيحأنناحياة متبادلة، املسيح فينا، كما 
  .سر وحدتنا باملسيح ألا حتاول أن ختلع ؛عبارة خطرية جداً" ؟نفسها

 هذه ،"ألنك أنت هو حياتنا وقيامتنا كلنا ":اإلجنيل يف أوشية األرثوذكسية تقول كنيستنا -د
القوة واحلياة اليت جتمع املؤمنني معاً يف حياة واحدة، هي حياة عدم املوت، جتعل وحدتنا واحتادنا 

، فكيف نتحد باملسيح اإلنسانية رادةاإلباملسيح هي وحدة واحتاد القيامة اليت مصدرها املسيح وليس 
 .مؤسس على قيامة املسيحغري احلي القائم من بني األموات، إحتاد 


