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 أي مسحاء ،مسحنا يف يسوع لنكون مسيحيني

 

 :الكنسي يعلن سر الثالوث) الطقسي(الترتيب 
هو أن تتحـول رمـوز    ،لعل أكرب خلل يصيب احلياة املسيحية األرثوذكسية 

هكذا كنا نسـمع يف  . ثري الذاكرةمؤثرات خارجية تإىل  )الطقوس(وترتيب الصلوات 
 ."لكي نتذكر"أن كل ما نراه ونشاهده يف صلواتنا هو  :مل يدرس اآلباء جيلٍ

سـر احلضـور   "أننـا إزاء   ،غاب من الوعي، رمبا وعي بعض املعاصرين لقد
ما هو إىل  ألن الطقوس هي عالمات تشري ؛ليه الطقوسإما تشري  هو ن هذاأو ،"اإلهلي
لكنها هي  ،رغم أمهية هذا ،"الذاكرة"ك يف نفس الوقت هي ما حيرن مل تكن إو ،كائن

 –املسـحة   –املعموديـة  : الكنسيةإىل  االنضمامعطيت يف أسرار تلك الشركة اليت أُ
وهي تلـك   ،ده، وموته وقيامتهجتس: شركة يف حياة الرب يسوعأي الاإلفخارستيا، 

 .لينا الروح القدسإالشركة اليت ينقلها 
وال  ،الكنيسـة إىل  االنضـمام على أسرار  سةٌا الكنسية مؤسنطقوسكل  إن

 .اإلفخارسـتيا  –املريون  –املعمودية  :وجذره الواضح هو إالَّ) ترتيب(يوجد طقس 
يضاح، ولكن يف الوقت احلايل يكفي أن نـدرك أن يف  إىل إ هذه دعوة حتتاج ،بالطبع

اإلعتـراف   –اإلجتاه للشرق  –لصليب رشم عالمة ا إلينام املريون قد سلِّ –املعمودية 
 .باالميان بعد جحد الشيطان

ويف أي مناسـبة هـي    ،ل الصالةقبلينا أيضاً أن رشم عالمة الصليب م إوسلِّ 
 .مرة على كل أعضاء جسدنا ٣٦أي املريون الذي به رمشنا  ،فاعلية سر املسحة

 ،ميـان ف باإلليس فقط بسبب االعترا ،يعلن سر الثالوث) الطقسي(الترتيب  
 :ولكن ألننا جيب أن ندرك ونستوعب حركة احملبة اإلهلية



 ٣ 

وهي حركة التواضع اإلهلي، تنازله عـن   ،ليناإنزول االبن من السماء  :أوالً
 ).٦ :٢يف " (أخلى ذاته وأخذ صورة العبد" :اد اإلهلي

 ،"د ألجـل خالصـنا  جتس"ألنه  اآلب فيه؛إىل  تأسيس عودة اإلنسان :ثانياً
ألنه هـو   ؛أي باب الشركة لكي ندخل حنن منه ،ذلك لكي يفتح باب احلياة اإلهليةو
وهو الطريق وهو القيامة، وهو جمد اإلنسان األبدي الذي لو  ،)٧: ١٠يوحنا ( "الباب"

 .ضاع منه اد، وفقد كل شيءل ،تنازل عنه أي إنسان
اً ى معنا دائماً متجسـد لينا لكي يبقإحركة احملبة اإلهلية يف تنازل اإلبن  :ثالثاً

يسوع لكي يعلم بالكلمة فقط، بل جـاء بعطيـة احليـاة     ومل يأت .)٢٠: ٢٨مىت (
 :هو يتحرك دائماً حنونا مثل الراعي الصاحل، هو دائماً يعطي ذاته يف نداء حمبتهف. األبدية

، هو حيل فينا لكي حيل االب احلال فيـه دائمـاً بـال    "خذوا كلوا هذا هو جسدي"
 .وال تقدر قوة أن تفصل اآلب عن االبن ،ألن حياة اهللا ال تعرف املوت ؛انقطاع

وال حتددها اخلطيـة   ،لنا يف حمبة غري مشروطة ىعطيهو و ،"ألجلنا"هذا كله 
 .اإلنسانية اليت جاء االبن لكي يشفيها وحيرر اإلنسان منها وجيدد طبعنا

عبارة كررها  ، وهي"قدساآلب باالبن يف الروح ال"عطاء احملبة هو من  :رابعاً
راجع على سبيل املثـال  (ح القدس سرابيون عن الروإىل  ثناسيوس يف رسائلهأالقديس 

أي الثـالوث   ،طبعاً االحتفاظ بالثالوث هو حفظ ألساس املسيحية اإلهلـي  .)١٤: ١
امته الذي يأيت إلينا ويصنع عندنا مكان إق ،ك دائماً حنوناث املتحراإلله احلي الواحد املثلَّ

فهو وقـد   ،لينا االبن متجسداًإعندما يأيت ف .)٢٣: ١٤يوحنا (فينا حسب وعد الرب 
د بالروح القدسجتس، دخل الروح القدس يف شركة خالصناي. 

ات الـذ "وهي  ،"النرجسية"ال جيب أن نفكر بعقلية االنسان الغارق يف ظنون 
ن أوهـو   ،جديـد  ا وعيبل جيب أن يكون لدين ،"فراغحمور كل األشياء وما عداها 

شركة "منا ألن الثالوث هو إو ،أو بسبب ضعف ليس بسبب نقصٍ ،الثالوث يعمل معاً
 ،يعمل اآلب باالبن لكي يعلن بنـوة االبـن  . اليت ال يعرفها اإلنسان يف الواقع" احملبة

يعمل االبن يف الروح القدس لكي يعطي لنـا هبـة   . لناة اآلب بوأاالبن وبالتايل يعلن 
وهو العطية املتبادلـة بـني اآلب    ،)٥: ٥رو (ألن الروح هو روح احملبة  ؛اإلهليةبة احمل



 ٤ 

 ).الثالوث :غسطينوسأالقديس (والعطية هنا هي االسم األبدي للروح القدس  ،واالبن
والعطيـة هـي دواء   . الروح القدس أقنومهي  ،لكن العطية هنا هي شخص

علـى مسـتوى    ،شيءإىل  ل الشخصحتوهي " شر اخلطية"لإلنسانية اليت ال تفهم أن 
 :عندما قال الرب يسوع املسـيح  .وعلى مستوى عالقته باآلخرين ،اإلنسان اخلاطئ

فهو يعلـن كيـف    ،)٢٨: ٥مت " (امرأة ليشتهيها فقد زىن ا يف قلبهإىل  من نظر"
ينحط السلوك اإلنسان بنظرة تشتهي وال تعطي، تأخذ اآلخر كشيء وتلعب به ألنـه  

الشخص هو عمل الثـالوث واسـتعالن   إىل  الذي رفع اإلنسان من الفرد. ءجمرد شي
أو االبن بـدون   ،بواسطة اآلب بدون االبن ىعطالذي ال يذلك االستعالن  ،اآلب فينا

 .الروح القدس
إنسـانيته أي يف  ،س هذه الشركة بتجسـده لقد جاء االبن بالشركة، وأس، 

ِسولذلك مكنا حنن الـذين  ": العظيم أثناسيوسيقول كما  -لكي  ؛بالروح القدس ح
 ).٤٧ :١ ضد األريوسيني( "مسحنا فيه

 :اخلطأ اللغوي الذي دخل يف ثقافتنا بسبب تعدد اللغات
 رمبا يف بداية  ،مبكر رجم يف عصرٍكانت اليونانية هي لغة العهد اجلديد الذي ت

مث جاءت  ،يونانية مث القبطيةوتزامن استعمال اللغتني يف مصر ال. القبطيةإىل  القرن الثاين
 :مصدره اللغات الثالث اللغة العربية وحدث خلطٌ

ميسح – سحةًم – سحاءم 
 χριστόςاملسيح  – χρίσμαاملسحة  – χρίωالفعل 

يف خدم بوفرة يف العهـد القـدمي   استقد و ،ميسح "م ش خ"الفعل العرباين و
١٦، ٥، ٢: ٤الويـني   – ٢٢: ٢٩أخبار (سرائيل ورئيس الكهنة إسحة ملوك بين م 
– ١٥: ٦(. 

بأنـه   شاولوصف و) مرة ٣٠(عمل االسم للملوك است )م ش ي خ( االسم
إىل  مـن العربانيـة  انتقل االسم و ،)وغريه ٩: ٢٦ – ٧: ٢٤صم  ١( "مسيح الرب"

وهو ليس  ،"املسيح"صار  ،وعندما مسح يسوع بعد خروجه من املاء. الترمجة السبعينية



 ٥ 

"ن املسـيح  عو ،ولذلك .بل هو اسم الوظيفة اليت أخذها الرب يسوع ،"شخصٍ اسم
 ولكنّ الَّذي يثَبِّتنا معكُم في الْمِسيحِ، وقَد مسحنا، هو" :بالنسبة لنا حنن يقول الرسول

 .)٢٢ - ٢١: ١كـو   ٢" (اُهللا الَّذي ختمنا أَيضا، وأَعطَى عربونَ الرّوحِ في قُلُوبِنـا 
النعمة الـيت  ) "٢٤، ٢٣: ١سرابيون ( االبن بالروح القدس سح من اآلب يفمنُ نحنف

: ١ – ١٤: ١سـرابيون  " (من اآلب هي واحدة، وهي تتم باالبن يف الروح القـدس 
٣٠.( 

وهـي مجـع    χριστοίكان االسم القدمي الذي عرفه اآلباء هـو مسـحاء    
χριστός  ان ملوك بين اسرائيل كل منهم صـار  ألنه إذا ك" مسيح"أي كل منا صار

هدم ألنه جاء لكي ي" الراعي"و" املسيح"بل حىت كورش ملك فارس دعي  ،"اًمسيح"
(لعل أقدمها هي شهادة العالمة أورجيينـوس  ،ولدينا شهادات كثرية ،مملكة بابل

0F

يف ( )١
لكن الـذي يهمنـا هنـا     ،)٢١٢عامود  ١٤جملد  - ٦١جنيل يوحنا كتاب إشرح 

لقـد  " :ألوىل هو شرح املمارسة الليتورجية للقديس كريلس األورشـليمي بالدرجة ا
" وعنكم قال اهللا ال متسوا مسـحائي  Christsصرمت شركاء املسيح وتدعون مسحاء 

 ).١٥: ١٠٤ مز(
Μετοχοί ούν τού χριστού γενομενοί, χριστοί εικότως. 

دعيـتم مسـحاء   لقـد  " :ويكرر نفس اإلسم عندما يقول) على السرائر ٢: ٣عظة (
Christs بقبولكم عالمة الروح القدس." 

Χριστοί δε γεγόνατε, τού αγιου πνευματος τό 
αντιτιυπον. 

 χριστοφόροςومن املسحة أيضاً جاء اسم ) ٨: ٨ Sympراجع أيضاً مثوديوس يف (
ضـد   أثناسـيوس، القديس  - ٩أفسس  ،خريستوفوروس عند اغناطيوس األنطاكي

                                                           
اسم املسيح يقال بصيغة املفرد، ولكنه أيضاً يقال بصيغة اجلمع؛ " ٤١-٤٠فقرة  ٦يف شرح اجنيل يوحنا كتاب  )١(

ن املسيح وألن املسيح يف كل قديس، وأل) .. مل ترد يف العهد اجلديد، وإمنا يف أوشية اإلجنيل" (املسيح حياتنا"ألن 
وهم الذين يتشبهون به وقد كُونوا من جديد حسب صورته أي صورة اهللا،  Christsواحد، يوجد مسحاء 

راجع سلسلة آباء الكنيسة جملد ) (١٥: ١٠٤مزمور ( Christsولذلك يقول اهللا بواسطة النيب ال متسوا مسحائي 
 ).١٨٠-١٧٩شرح اجنيل يوحنا ص  ٨٠



 ٦ 

 ).٣: ٢٢تعليم عن األسرار  ،كريلس األورشليمي – ٤٥: ٣األريوسيني 

عينا به هو عيد معمودية الربعيد اإلسم الذي د: 
 البن اآلب ينادي ا: فقد ظهر الثالوث القدوس ،له داللة خاصة اًد عيدحنن نعي

هو العيد الـذي مسـحت فيـه    . والروح نازالً مثل محامة ،صاعداً من مياه األردن
فلكم مسـحة مـن    ا أنتمأم"وأخذنا عطية مسحة الروح القدس  ،اإلنسانية يف يسوع

املسحة اليت جتعلنا نعترف باملسيح يسوع الذي شـاركنا   ،)٢٠: ٢يوحنا  ١(القدوس 
ا أنتم فاملسحة أم"وهي حسب عبارة الرسول يوحنا  ،إنسانيتنا لكي نشترك يف مسحته

 ).٢٧: ٢يوحنا  ١..." (منه ثابتة فيكم  اليت أخذمتوها

 :اللقان واستعالن سر الثالوث
تقديس املياه حسب التسليم الكنسي يعلن عمل االبن الكلمة خـالق كـل    

فقـد  . دهمنها بسبب جتس واليت صار اآلن هو جزٌء ،شياء يف اخلليقة اليت خلقها هواأل
 - ٣: ١أفسـس  (وحدة واحدة حتت رأس واحد اخلليقة لكي جيمعها معاً يف إىل  جاء

فهـي   ،لصلواتل Theological Structureا نرى البنية الالهوتية هذا جيعلن). ٦
هذا الترتيب . وحلول الروح القدس ،مث تدبري اخلالص مبجيء الرب يسوع ،تبدأ باخللق
ألن الليتورجية هـي خدمـة    ؛وهو أمر له داللة خاصة اإلفخارستيا،اسات نراه يف قد

اخللـق   :بل كالمها معاً ،خلق وخالصإىل  استعالن التدبري االهلي الذي ال ميكن فصله
عرباين كما ورد يف سفر التكـوين  ن الفعل الأواخلالص مها عمل واحد، بل لو تذكرنا 

وهذا هـو معـىن   . ص وفدىوهو يعين أيضاً خلَّ ،"ب ر أ"هو  "يف البدء خلق" ١: ١
 .صأي املخلِّ ،"البارئ"اسم اهللا 

ر أفكارنا من ثالثـة أخطـاء   لكي نترك العصر الوسيط متاماً علينا أن نطهو
 :تراكمت

 .ننا إزاء قصة اخلالصأ :أوالً
 .ننا نتذكر عقلياًأ :ثانياً



 ٧ 

 .ننا حنن الذي نستدعي الثالوثأ :ثالثاً
والسر هو  Mysteryاألخطاء الثالثة هي مثرة الشرح العقلي غري امللتزم بالسر  

 .ن ومعطى بالروح القدسومعلَ ،استعالن اهللا اآلب يف ابنه يسوع املسيح
ة يف يسوع املسيح، أصبحت ضرورة شـرح  نعندما تركنا البنية الالهوتية املعلَ

ليس له عالقة  ىل استنباط واختراع شرحٍإاخليال وإىل  الصلوات والطقوس تسوق العقل
 .بل هو أحياناً ضد األرثوذكسية ،باالميان أي بالعقيدة

أن ولكن اال اآلن هو أن ندرك أوالً  ،دراسة كاملةإىل  هذا موضوع حيتاج
اه تعلـيم العصـر   االحتاد األقنومي غطَّو. البنية الالهوتية أساسها يف االحتاد األقنومي

 ،األريوسـية البتعاد عـن  لإذ دار احلوار كله بشكل دفاعي  ،الوسيط بضباب كثيف
ن أحد هـذه  وترك املدافعون فاعليات االحتاد األقنومي، أل. النسطوريةو ،األوطاخيةو

تـراب  و ،بح للمـاء الفاعليات هو احلضور املتجسد لالبن، الذي بسبب جتسده، أص
 ؛يف فداء اإلنسان والكون املادي نفسه دور ،مثر األرض مثل احلنطة والزيوت ،األرض

ـ  ،ولكي يعتق اخلليقة كلها من عبودية الفساد ،ألن املسيح جاء لفداء الكون ل ويؤه
راجـع  (أيت مع قيامة األجساد تنسجم مع احلياة اجلديدة اليت ت حياة جديدةإىل  الكون

 .)٢٢ - ١٩: ٨رو 
ن لك بقليل قال اغنـاطيوس األنطـاكي إ  ورمبا بعد ذ م،١١٠سنة حوايل  يف

وكان الوعي الكنسي منفتحاً علـى انسـكاب   . ر املاءالرب اعتمد لكي بآالمه يطه
وهو مـا   ،كل عناصر الكون معاً هذا االنسكاب الذي مجع. النعمة يف اخللق اجلديد

جنيل القديس وبالذات إ ،الالهوتية للعهد اجلديدنراه يف املعجزات اليت هي حسب اللغة 
كامل بعد تعلن حياة الدهر اآليت اليت سوف نراها بشكل  Signsيوحنا هي عالمات 

 .)٨مزمور ( يف آدم األول دقسلطان اإلنسان الذي فُل السري على املاء هو ردف. القيامة
 ،صيد السمك مثل السري على امليـاه وكثار اخلبزات هو الشبع من احلضور اإلهلي، وإ

 ،اإلنسـانية لكن انفرد آدم الثاين مبا ال متلكه الطبيعة . سكات الريح العاصفةإوكذلك 
ويقيم املـوتى  ،وهو أنه هو وحده الذي يرد احلياة ،فتدى يف اليوم األخريتلك اليت ت، 
 .جديد، هذا هو عمل اهللا الكلمة االبن الوحيد ربنا يسوع املسيحوخيلق من 



 ٨ 

" تشـغيل "هو الذكرى العقلية اليت جيب إثارا وإعـادة   اخلطأ الثاينوخطر  
 .الذاكرة وشحنها من جديد بالطقوس والرموز

السبل هي اكتشاف ما  ،والطقوس ليست جلذب االنتباه ،ليس ذكرى عقلية ر
عنـدما  . ياة االهلية ومعلن ومعطي لنا يف االبن بالروح القدسهو كائن وثابت يف احل

 ،نسمع القراءات أو الصلوات، فإننا ال ندخل جمال احلياة العقلية عن طريق السمع
هذا فعالً حيدث، ولكننا ندخل جمال احليـاة االهليـة الـيت     الذاكرة فقط،و ،الفهمو

 أعضـاء حيي ي ويد ويغذِّيوحتنسكب يف يسوع املسيح، رأس الكنيسة، الذي جيمع و
وانشغال العقل الدائم باحلياة اليومية هو السبب األول واألخري يف اسـتخدام  . جسده
 أثنـاء مـا تركتـه   فيوترتيب الصلوات لكي ترتفع الروح وتدخل من جديد  ،الرموز

ثار الضارة اجلسيمة اليت تتركهـا اخلطيـة يف   باألمور اليومية، ناهيك عن اآل االنشغال
إىل  Perceptionشفاء وتطهري كي يعود الـوعي واإلدراك  إىل  دراك واليت حتتاجاإل

 .حقيقة االحتاد باهللا يف يسوع املسيح
ن الرب يسـوع لـيس   أالذي جيعلنا نظن  اخلطأ الثالثوإذا دققنا النظر يف  

حىت يتحول اخلبز واخلمر باستدعاء الروح القدس، فـإن هـذا    ،حاضراً معنا جسدياً
ألن الرب بعد جتسده وحـىت صـعوده ال    ؛الفاسد يلغي االحتاد األقنومي متاماًالتعليم 

 :باآليت هنا جيب أن نذكر القارئ. ميكن مطلقاً فصل الالهوت عن الناسوت
بل هو جواب الكنيسة على نـداء   ،طلب الغائب هو االستدعاء ليسإن  -١

 .اهللا لنا
ما ال يقبـل التغـيري أو   وهو  ،عطي لناما أُإىل  والطلب هو عودة الوعي -٢
 .االستبدال

ن عبـارات  أولعل القارئ الذي يواظب على حضور الصلوات قد أدرك  -٣
 ، إمنـا اهوغري ،"ليحل روحك القدوس"أو " أرسل علينا نعمة روحك القدوس" :مثل

بل  ،تقال ال من أجل انفتاح الوعي على صدق وأمانة مواعيد اهللا فقطهي عبارات 
ن اهر من صيغة اجلمع اليت ال ميكـن أ وهذا ظ ،وهلا الكنيسة كلهاأيضاً هي عبارات تق

ألن وليمة امللكوت قد أقامها الرب  ؛اجلماعة كلها تطلب وتسجدف. تصبح نداء الفرد



 ٩ 

 ،ن نفهمها من خالل الشرح العقلـي أوهي وليمة ال ميكن  ،ليها، وهو يدعونا إيسوع
ته باالحتـاد  وثب ،لرب نفسهالذي أسسه ا: بل من خالل مكونات السر الكنسي نفسه

 .ويعلنه ويعطيه لنا بالروح القدس ،األقنومي

 :املناسبات الثالثة اخلاصة باللقان
. عيد اآلبـاء الرسـل   –مخيس العهد وغسل األرجل  –عيد معمودية الرب  

األب مـىت  نشري هنا إىل أن و. األعياد هي استعالنات اهللا لنا يف يسوع املسيحوتلك 
اليت ردمها العصر الوسيط يف جمموعة مقـاالت فـاخرة    رنبش اآلبا دكان قاملسكني 

أعياد الظهور اإلهلي" :شرت بعنوانن." 
 ألنهوال  ،حنن نقدس املاء ليس ألن املاء جنس بل ألن التقـديس كمـا    ،شر

 :نفهمه من شرح القديس كريلس إلجنيل يوحنا وسائر املؤلفات األخرى هو
 *"قدوس"يدعى الذي الرحم  مثل البكر فاتح "ختصيص"، س خلدمة أي مقد

 ).١٦ :٨عدد  – ٢ :١٣خر (الرب يف العهد القدمي 
مثل ذبيحة اخلطية  "هو ما ال ميكن استخدامه خارج الصالة وخدمة اهللا لنا"* 

 ).١٣: ١٤ – ١٧: ١٠راجع الويني (تدعى قدس أقداس اليت 
أن "وهـو   ،كـريس أعظم من التخصيص أو الت لكن جاء التجسد بتقديسٍ* 

وكل ما خيص اخلالص تقديسـاً   ،"يعطي الروح القدس نفسه من قداسته اإلهلية للبشر
ر وهو ما تعب ،فتدى وتشترك يف حياة اهللاحلياة اإلهلية لكي تإىل  ينقل الطبيعة املخلوقة

ألن دخول احلياة االهلية هـو   ؛عن اخلبز واخلمر" سهماقد –انقلهما " :عنه الصلوات
فـتح جمـال جتلـي     ،لوهيتـه باجلسـد اإلنسـاين   إة جتسد االبن الذي باحتـاد  غاي

Transfiguration هيئة وطبيعة املسيح االنسانية الـيت  إىل  أي حتول اهليئة والطبيعة
 .وبسبب االحتاد بأقنوم اهللا الكلمة ،نالت جمد احلياة اخلالدة باالنتصار على املوت

دسات القُ": الغطاس بالذات نسمع عبارةتقديس املياه يف لقان عيد  ، وعندهنا
سـتها وهيـأت   وقد ،شلت اخلليقة القدميةتناقد  Logosألن قوة الكلمة  ؛"للقديسني

تـذوق   ألن واليت هي اآلن مـدعوةً  ،)١٩: ٨رو (هذه اخلليقة اليت خضعت للفساد 



 ١٠ 

 .ن يكمل هذا يف الدهر اآليتأإىل  )٢١: ٨رو (حرية جمد أوالد اهللا 
لإلنسان أن يدخل جمال السـر، أي سـر    يتعط "دساتقُ": ملياهاآلن تصبح ا

وهنا جيب أن استعري كلمـة األب مـىت    .رحضور وحياة املسيح لكي يستنري ويتطه
 ؛خضاعه ملقاييس املنطقإمع احللول اإلهلي الذي ال ميكن " يتالمس" :املسكني املشهورة

 :حىت دراستها مبعزل عنألن العالمات املنظورة مثل املياه ال ميكن فصلها أو 
 .امللكوت السماوي الذي دخلناه باملعمودية -
 .امللكوت السماوي الذي حنيا فيه مبسحة الروح القدس يف املريون -
وق مـن عنـد اآلب   امللكوت السماوي الذي نأكل فيه اخلبز النازل من ف -
يف دورة " جمداً وإكراماً للثـالوث القـدوس  "رفع والذي ي ،)٥: ٦يوحنا (السماوي 

 .احلمل
بذل الرب و ،مسحة الروح يف املعمودية يف ر األردن: املناسبات الثالث هي 

 ،الذي خيدم ويغسل أرجل الضيوف" العبد"أو حسب لغة العهد اجلديد  ،ذاته كخادم
وهو عيد احلياة الرسولية اليت  ،مث يف عيد اآلباء الرسل ،)يف مخيس العهد(وهم السادة 
 .تتشبه باملسيح

نتـرك   نوجيب علينـا أ  ،غفران اخلطايا ضرورية جداًإىل  اإلشارةولذلك، ف 
 ،الشـفاء : ويف الليتورجية هـو  ،ألن الغفران يف العهد اجلديد نفسه ؛العصر الوسيط

رفـع حكـم   و ،جتديد احلياة الداخليـة و ،التحرر من رباطات اخلطيةو واالستنارة،
(املوت

1F

١(. 

 :استرداد الوعي األرثوذكسي بالطقوس
وهو ما سوف نفعلـه يف  (دون الدخول يف تفاصيل حمددة  ينقلنا الطقس عامةً 

 ،الثالوث، حنن نقبل الـدعوة إىل  حنن نأيت .الوعي باحلضور اإلهليإىل  )مناسبة أخرى
هكـذا  . االحتادإىل  مث ،التطهري إىلاالستنارة إىل االستعداد : ولذلك الصالة تقودنا من

                                                           
 .ضوع يف أقرب فرصة حسب نعمة الرب يسوعسوف نعود إىل هذا املو )١(



 ١١ 

مراحل انتقال " الرئاسة السماوية"و "رئاسة الكهنوت": نيم لنا األريوباغي يف كتابسلَّ
إىل الـتطهري  إىل نه يسري من االسـتنارة  فتاح القلب على السر اإلهلي على أالوعي وان

حيث ينقلنـا   ،يف اية اخلدمات -تقريباً  -م ذلك حلول الروح القدس يدع. االحتاد
إىل  دس هو صلوات وأواشي تدعوناوما يأيت بعد حلول الروح الق .الشركةإىل  التدبري

 –اخلـدام   :بل هو من أجل سالمة الكـل  ،السر اإلهلي ليس قاصراً علينا أنَّنرى  أنْ
هذه كلها مشتركة معنـا يف  . اخل... الكون بكل ما فيه من أشجار ونباتات  –اجلند 
 .ع املسيحجمد احلياة اجلديدة يف يسوإىل  يف انتظار االنعتاق من الفساد والعودة ،اخلدمة

 .كل عام وأنتم خبري
 جورج حبيب بباوي. د     

 

 




