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 هو املقدمة اعرتاف

 
وثاائق  أية أقول هل لدى أصحاب السؤال  ،عندما يسأل البعض عن الوثائق 

اسقاط األساسي من السؤال هو  يبدو أن الغرضعن أمور مسعوها من األب الروحي؟ 
قداسة الباباا   -من الذين مل يعرفوا أبونا مينا املتوحد على ما دوَّناه هنا من الشك  ظلٍّ

، وال حىت عرفوه وال بل مل يشاهدوه بالعني وا على يديه،مذتتلومل ي ،كريلس السادس
رفاوا نقااوة   مسعوه. ما نقطع به أن هؤالء املشككني مل يدركوا قوة أبونا مينا وال ع

إنسان عاش للصالة. فعندما كان قمصًا يف مصر القدمية، مل يكن بعض هاؤالء قاد   
ولدوا، أو كانوا على األكثر يف املرحلة االبتدائية. أما األمر الغريب، فهو أن املطاران  
الذي ميدحه اآلن ويدافع عنه، كان هو الوحيد الذي رفض إعالن قداسته يف اجملماع،  

 .(ال تعليق)
ننا يف اجلناز العام الذي يقام يف قداس الشعانني إ :مثاًلالقمص مينا ا قال عندم

ننا أأم  ،هل هذا املعىن بالذات حيتاج إىل توثيق ،مجيعًا نصبح "رهبانًا" ،يف أسبوع اآلالم
اس بَّا نصبح مان "لُ  ،ننا برشم الصليبإ :وعندما قال مثاًل ؟جيب أن نكتبه لئال ننسى

فهل هاذا يلغاي    ،قوة رشم الصليب يف مسحة الروح القدسألننا أخذنا  ؛الصليب"
 ؟أو يعزل شعب الكنيسة عن لبس الصليب ،الرهبنة

أال يدخل الصليب يف قلبك وفكرك  ،عندما تأكل عالمة الصليب على القربانة 
د كال  بل كانت توحِّ ،!! مل تكن الطقوس تقسيمًا للحياة؟أواًل قبل أن يدخل اجلوف

 ،ألننا ننال قوة الشركة يف الليتورجية لكي نعمال  ؛عام والعملحىت النوم والط ،شيء
 ،ثانية وثالثاة  لكي ننال ذات القوة مرًة ،ولكي هندأ وننام ونستريح من أتعاب اجلسد

دائم إىل ذات احلياة اليت تتجلى يف الشوق العطش والبل  مرَّات، األمر أمر تعداد ليسو
يقونة يف كل حملاهتا شركتنا مع أصارت مثل صلوات الكنيسة القبطية األرثوذكسية اليت 
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 بعض ومع القديسني ومع املالئكة وهي شركة هلا مصدر واحد.
ومل  .1959-1956بت عرب ثالث سنوات امتدت مان  ِتهذه الصفحات ُك 
 ،دحهنا سوف تنال اهتمام أي أأمل أكن أظن  ،عت من عدة أوراقِمبل ُج ،بًةتكن مرتَّ

كاان األخاوة    ،مسعت هذا وذاك من أبونا مينا املتوحدإنين ولكن عندما كنت أقول 
ناه مل  أولكن ظهر  ،معروف عاٌم وكنت أظن أن ما مسعته هو تعليٌم ،يندهشون أحيانًا
 إذ يكاد أن ينعدم التسليم الكنسي لندرة وجود الشيوخ احلكماء. ،يكن تعليمًا عامًا

كاان مان    القداس يوميًا. فهل -باكر  -نصف الليل  -كان يصلي عشية  
مث كنيساة   -الطاحونة مث  -املمكن تدوين خربة نصف قرن بدأت يف دير الرباموس 

 ،د وخدماة وصاالة  . رحلة توح ا مبصر القدمية مينا مث مار -العذراء بابليون الدرك 
يسى عباد   -مكاريوس السرياين  -مىت املسكني  -: مكاري السرياين مجعت وتلمذة
وكال   ،آخر ال جمال حلصره وعدٌد ،رجس شنودةج -سعد ابراهيم أشفيق  -املسيح 

عباد   ىأستاذنا العظيم يسكان و اإلكلرييكية،من هؤالء أخذ ما خيصه. كانت الكلية 
يف العصر احلديث، وهو من أكرب علماء الكنيسة القبطية  ،املسيح أمني املتحف القبطي

يام الايت كاان   وما أكثر األ ،عد دقائق من منزلناوكان يسكن يف مصر القدمية على ُب
وكانات األحادياث بعاد     ،تسبحة عشية ويصلي معنا باللهجة الصعيدية فيها حيضر

احلاديث هاو   كان و ،ا يف قلوب احلاضرينن دروسها باملرة إلَّمل تدوَّ العشية مدرسًة
وموسوعة نسكية تعود إىل شيوخ الرباماوس   ،موسوعة قبطية كربى ليسى عبد املسيح

 ق وجود أبونا مينا املتوحد بعدة سنوات.الذين عاشوا يف جيل آخر سب
ترك ملن سيأيت بعدنا .. فقد رحال كال   .. هذه صفحات البد وأن ُت ،وبعد 

القمص ماىت   -هو الشهيد األنبا صموئيل  ،مكاري السرياين :مسائهمأ الذين ذكرُت
كاان  و ،جرجس شانودة  –ى عبد املسيح سي -د. شفيق أسعد ابراهيم  -املسكني 

 :مصر القدمية .. وأكاد أقول مع ايليا الان   -سة العذراء مرمي الدمشرية كاهنًا يف كني
 كن مع هذه الكنوز.لو ،"وبقيت أنا وحدي"

وما ال يعجباك   ،ة أن تأخذ منها ما يالئم حياتكئارقوعليك أيها القارئ وال 
ن رشم الصليب جيعلك تقف عن مياني االبان   إيها القارئ: أماذا ترى  .اتركه لغريك
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يف اجملد. هذا الشرح جاء من قطعة التسبحة: يا محل اهلل حامل خطية العامل ..  الوحيد
احسبنا مع خرافك الذين لك على اليمني. فإذا مل يكن نقل اليد من الشمال إىل اليمني 

 ،بعد أن نغرق يف مشاكل ومهاوم الياوم   ،هذا الوعي عند رشم الصليب هو استرداُد
هاذا  ف ،كما كان يقول مينا املتوحاد  -رشم الصليب" ونعود إىل "حبر احملبة اإلهلية ب

وصارت هاي   ،كل صلوات الكنيسة يف قلبه َعَمنسان َجإحي يعود إىل حياة  اختباٌر
 طريق حياته الوحيد.

 .ولذلك اخترت الرهبنة" ،"الرب يسوع دعاين حلياة الصالةيومًا: قال 
 ؟أليست حياته هي الوثيقة اليت تشهد بذلك

 بيب بباويد. جورج ح      
 2016مارس               
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مستحق  يبتدئ الكاهن الصالة بطلب النعمة والرمحة اإلهلية ألنه ال يوجد أحٌد 

ل يكمِّا  -كما تقول الصاالة -أن خيدم سر كهنوت الرب يسوع املسيح. والكاهن 
ل خدماة  والكاهن يكمِّا  ،ألن اخلادم للسر هو الرب يسوع املسيح ؛اخلدمة املقدسة

إذ يصري الكاهن كما قاال ذها     ،الرب يسوع بأن جيعل تقدمي السر ممكنًا ومعروفًا
" :ولذلك تقول الصالة ؛"يد ولسان الرب يسوع املسيح" :الفم

". 
يضًا صالوات  أيطلب  ،ثناء الصالةأ هونظرًا لوجود شعب الكنيسة الواقف مع

": الشعب
عطي احلميم الثاين الذي ُي رِّلنا ذلك النور يف ِسِبألننا َق ؛"
 .لنا نعمة املثول أمام مذبح الرب

" :نقول ،بناء اهلل يف الرب يسوع املسيح ابن اهللأوألننا 
وهي الدالة الايت   ،وجرأة التبين parr/ciaأي شجاعة  ،املسيح هو دالتناف". 

 جتعلنا نصلي كل مواعيد الرب يسوع.
" :والحظ أن كل صلواتنا األرثوذكسية تنتهي 

 (أي ساعة الصالة) 
ألننا يف حضرة الثاالوث   ؛أي إىل األبد) ( يف كل صالة) 

 .(القدوس

" وبعاد أن  " :نقول 
 َدَقا ليس ألناه فَ  ،ألن اخلادم هو عبٌد ؛"" :منا السر نقولعلَّ
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: 2بل ألن الذي هو ابن اهلل حسب اجلوهر "أخذ صورة العبد" )فايل    ،ةكرامة البنو
طل )رو ألننا يف اجلسد اخلاضع للموت واملستعبد مع اخلليقة للُب ؛لكي خيدم العبيد ،(6
ننال "قوة الروح القدس" اليت ال تعطى  ،دم "املذبح املقدس"ولكن عندما خن ،(20: 8

 .(15: 8ية للخوف بل روح التبين" )رو ألننا مل نأخذ "روح العبود ؛للعبيد
 ،حيث خنادم  ،فهو حلول جمد الثالوث يف اهليكل ،"كر "ا ِذأمَّ
" :نشترك كما تقول الصالة ،لكي بالتقدمة ،وحنن ندخل

 أي هيكل روحه ،دس اهلل"رنا "ُقأي حنن البشر الذين ِص ،"
 .القدوس

وهو يضع  ،بال عيٍب وهنا يقف الكاهن أمام الشعب لكي خيتار احلمل قربانًة
ن عِلألن الصليب هو كمال كل ما سبق وُأ على شكل صليب وخيتار بيده اليمىن؛ يديه

وباألكثر ذبيحة خروف الفصح اليت قال عنها الرسول  ،يف األسفار عن الذبائح املقبولة
هو سر وضع يدي الكاهن على شكل هذا و ،(7: 5ور ك1"املسيح فصحنا" ) :بولس

ألن خروف الفصح كان عبورًا مان   ؛صليب فوق القربان عند اختيار قربان التقديس
 املوت إىل احلياة.
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 َدَقسواء كان حيًا أو َر ،م عنه أو عنهمدِّن يكون القربان قد ُقكر َمِذسبب ا أمَّ 
وصااحلنا يف   ،عن العامل كله َحِبُذ "محل اهلل" وع املسيحفهو ألن الرب يس ،يف الرب

ولذلك نطلب ماا نشااء    ؛(18: 5كو 2"جسم بشريته" وأعطانا "خدمة املصاحلة" )
ذلك املالك الاذي صاار    ،ال سيما أن يرافق مالك السالم ،حسب غىن مراحم الرب

وهاو   ،ودياة من قبل الرب يسوع حلمايتنا بعد خروجنا من جرن املعم وكياًل موكاًل
 ،ومستعدين للتنااول  ،يالزمنا يف حضور القداسات ويفرح معنا عندما يرانا يف التوبة

السامائيني ماع    َحألن هذه هي خدمته. وألن الرب يسوع صاَل ؛اويصلي معنا وعنَّ
نطلب حضور املالئكة القديسني معنا لكي نكون معهم يف "معسكر الرب  ،األرضيني

 يسوع السمائي"  
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ولاذلك   ،وهو االسم الرمزي خلروف الفصح ،ل" هو االسم الصحيحَم"احَل 
 ،دسًا للقديساني إذ يظهر ُق ،بقوة وعمل الروح القدس ُنألنه سوف ُيعَل ؛بلفافٍة ف َلُي

 كما نقول يف صالة استدعاء الروح القدس.
" :وهو ما تؤكده الصالة ،هذه تقدمة الثالوث القدوس لنا 

بل ببناء  ،ليس باحلجر ،ألن الثالوث هو الذي يبين الكنيسة "؛
" :البشر وهم الذين نقول عنهم

 أي مرياث امللكوت. ،"
 ،ألننا نعمل يف كرم الرب ؛األجرة تليسو ،هي كلمة صحيحة "أجر"وكلمة 

بل  ،ليس على العمل نفسه ،أي مكافأة ،وكل عمل يف كرم الرب له أجر ،نفسالأي 
 .تعبريًا عن صالح اهلل اآلب ورمحته

ألننا هنا جياب   ؛"" :ملاذا يقول الشماس
ده وهو ما تؤكِّ ،واحتاد قلب واحد ن نعرف لكي يكون لنا معهم سالمأن نذكر كل َم
والحاظ أن مارد    "،طلبة الكاهن: "

هو يوم قيامة املخلص ربنا يساوع   ،"" :الشعب
 :ونقول ،وحنن نطلب فيه الفرح بالقيامة واخلالص ،أي يوم األحد ،يوم الرب ،املسيح

فهو "مباارك اآليت باسام    ،وهذا هو ما نرجوه ،ل طريقنا إىل قيامة األبراررب سهِّ يا
 الرب".
أي  ،ألن قلب اإلنساان  ؛(10: 75فإننا نرتل املزمور ) ،ا يف أيام األصوامأمَّ 

فكره يعترف بصالح اهلل الذي أوجدنا يف خدمة الذبيحة اليت ألجلها نستعد بالصاوم.  
سعودي الرباموسي أنه وجد حاشية على خاوالجي  وقد قال يل القمص عبد املسيح امل
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" :يف الدير وفيها
." 

" :الرشم األول هو رشم التعميد 
ألنناا   ،دنا بالتقادمي وهو الذي يوحِّ ،ميان باملسيحألنه رشم كمال اإل ؛"

 .(13-11: 12كو 1صرنا واحدًا مع املسيح بسر املعمودية )
 :ال يرشم عناد قولاه   ،فالكاهن الذي استلم ،وألن هذا هو رشم الصليب

عطى وقد ُأ ،ألن هذا الرشم أبدي ؛""
" الذي أعلان  " عندما يقول: ولكنه يرشم ،لكل املؤمنني

 .لنا قوة وبركة صليب ابنه الوحيد
الذي أرسل االبان،  مًا الشكر لآلب باسم االبن الوحيد مقدِّ ثانيًة ويرشم مرًة

" :ب لشكر اآلبويدعو الشع ،أيضًا ولالبن الذي جاء وقدم ذاته
 .عطانا هذا السرأم ذاته عنا و" الذي قدَّ

عضااء  أالذي خاتم   ،"" :ويرشم الرشم الثالث
والذي بالصليب نقلنا من لعنة الناموس إىل  ،أي املؤمنني بعالمة الصليب ،جسد الرب

 .حرية أوالد اهلل
" :وهو يقول ،الرشومات الثالثة يضع الكاهن احلمل يف الصينية وبعد
 ملاذا نستخدم صينية؟ ".

 ،م الطعامم يف صينية إكرامًا ملن يقدِّوالطعام يقدَّ ،مائدة امللكوتهي ألن هذه 
 يضًا.أوإكرامًا ملن يأكل 

وحنن املاء الذي عنادما   ،ح قلب اإلنسان"يسوع املسيح هو "اخلمر الذي يفرِّ 
وألن ما نازف مان    ،لث هو لبقاء اخلمر مخرًاوالثُّ .ال ميكن فصله عن اخلمر ،ُيضاف
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 .أي سري املعمودية والتناول ،جنب الرب على الصليب كان املاء والدم
ألن اخلدمة هاي خدماة    ؛تم بالتهليل ومتجيد الثالوث القدوسيوكل ذلك 

"ا نسمعه عندما ينادي الشماس الشعب: وهو م ،الثالوث
ألن  "؛" :وجييب الشعب بالذكصولوجية "،

 ل اخلدمة املقدسة.ننا ال نزال نكمِّألينا حنن بدليل إلينا قد آلت إدعوة الثالوث 
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خ يسى عباد املسايح أماني    حسب التسليم الكنسي الذي كان يؤكده األ 
 ىولذلك تار  ،مرقس الرسول اإلجنيلي أن واضع هذه الصالة هو مار ،املتحف القبطي

 ألننا خندم بالشكر قبل التوسل. ؛هذه الصالة يف كل خدمات الكنيسة
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ت يف مت قسًا يف الدير )الرباموس( واستلمت هذه الصاالة دبَّا  ِسعندما ُر 
ألهنا ختاطب الرب يسوع املسيح نفسه الكائن مع اآلب ومع  ؛ي وروحي رعدةجسد

مث تنقل الصالة القلاب   "،"الروح وتقول: 
فلم يعاد   "،: "إىل ذبح احلمل

نقذ كال  أبل احلمل الذي  ،املوت الرب هو محل الفصح الذي أنقذ الشعب من مالك
: 1ت خلق العامل )أفساس  َقَباخلليقة. وها أنا مينا القس أدخل إىل هذه اخلدمة اليت َس

ضعهما علاى املائادة   ألكي  ؛ختار تقدمة للربأو ،إىل اخلبز واخلمر د يديَّوأُم ،(3
 ويعطاي لناا   ،لكي يبارك الرب يسوع ،الكهنوتية اليت للرب يسوع )راجع الصالة(

أي ال تعود هاذه تقدماة    ،رمها وينقلهماطهِّوُي ،أي يشركنا يف السر ،سويقدِّ ،حياًة
لايس   matoubwouوالكلمة القبطية كما شرح يل االباء يف الدير  ،أرضية ترابية

بل ألن التطهري هو إعالن سر حتول اخلبز واخلمر من عنصر أرضاي   ،ن هناك جناسةأل
-يكاون لناا    االنتقالألن هبذا التحول أو  ؛مهإىل جسد الرب ود ،إىل ما هو مسائي

للانفس واجلساد وخالصاًا     ًاشفاء .أي ارتفاع إىل ما هو مسائي ،ًاارتقاء -والحظ
 وألرواحنا باحلياة األبدية. ،وألنفسنا باالحتاد بالرب ،ألجسادنا بالقيامة من األموات

بك اجملاد  يليق  الذي هلناإنت هو أألنك " :يضًا تقدمي الذكصولوجيةأوالحظ 
 .والروح القدس ..." مع أبيك الصاحل

 ربنا يسوع املسيح. ،هذه هي صالة لعمل رئيس الكهنة العظيم
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ن مل يعترف علاى  ن اعترف وَمَم ،هذه طلبة عامة لغفران خطايا الشعب كله 
، أو َشَعَر وتاب عنهاسبق  بذنوٍب خاصٌّ م ملن لديه وجٌعقدَّوهي دواء ُي ،األب الكاهن

ويقاوده   ،حىت ال يترك التناول من الذبيحة اإلهلية ،ثناء وجوده يف اخلدمة املقدسةهبا أ
 اإلمهال إىل خطايا أخرى.

مياان اآلبااء   إننا على أو ،ويف الكنيسة اجلامعةهو صالة شركتنا يف الثالوث  
والاذين   ،ميان الذين حاربوا اهلرطقات، ومعلمي اإلس كنيستنا الرسوليةومؤسِّ ،سلالر 

 يف اجملامع املسكونية الثالث. لإلميانشهدوا 
ولاذلك   ؛ومن اآلباء الرسل ،حنن استلمنا اخلدمة املقدسة من الثالوث نفسه 
، وأن الذين خيدمون هام  مياينإبل أن ال يكون فينا مانع  ،ليس لغفران اخلطايا ،نطلب

ميان الرساويل  يف اإل سر مهما كانت رتبته هو شريٌكوخادم ال .ميان اآلباءعلى نفس إ
 :وهو ما نؤكده يف هناية الصالة ،مه الثالوث القدوسالذي سلَّ
 "

". 
رسله اآلب ل ربنا يسوع املسيح نفسه الذي أَبفقد دعينا إىل هذه اخلدمة من ِق

 لينا.إ
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 ،ل الشعب حسب املناسبة الطقساية يرتِّ ،م البخور يف سر البولسعندما نقدِّ 
كر والدة اإلله ا عن ِذم البخور للثالوث القدوس الذي أعطانا هذه اخلدمة. أمَّوحنن نقدِّ

 لثالثة أسباب: وفه ،القديسة مرمي )اجملمرة الذهب(
هو الذي أعطانا أن نادخل   ،د ابن اهلل الكلمة ربنا يسوع املسيحجتس  
هلية. فقد جعل الكنيسة "هيكله" الذي أخذه من والدتنا كلنا القديساة  هذه اخلدمة اإل

 ،ولذلك يف هذه اخلدماة اإلهلياة   الثالوث القدوس؛ رنا حنن هيكَلوبتجسده ِص ،مرمي
وجعلناا هاو    ،أي ربنا يسوع املسايح  ،لكنسيةم البخور الذي مأل عطر احلياة انقدِّ

 .أهاًل أن نقف يف هذا املوضع املقدس الذي له ،بوالدته من أمه البتول
هو أن امتالء الكنيسة من البخور هو تأكياد علاى اماتالء     والسبب 

 ؛"" :كما نقول ،الكنيسة من الالهوت الذي حيل يف وسطنا
 .سنارنا ويقدِّكي يطهِّألنه يأيت ل

كال مكاان يف    ميألنه وأ ،هو أن البخور يعطي لكل واحد والسبب 
 نه ال يوجد أحد ُيحرم من نعمة اهلل.أدًا مؤكِّ ،الكنيسة

صالحه" دعاي   ِلَبن ِقد الرب يسوع الذي "ِمجمِّصلي سر البولس ُأكل مرة ُأ 
 ،ولكن الرب يسوع نظار إىل غريتاه   ،يسة اهللهد لكنبولس احملارب والقاتل واملضطِّ

فدعاه ألن جيعل هذه النار املتقدة يف صدره خلدمة اإلجنيل. وهو الذي يقرأ علينا تعليم 
 .الرب يف رسائله

ال سيما أن  ،ي مندهشًا من نعمة اهلل الوافرةصلِّوُأ ،أقف عند املذبح يف صمت
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" :م لنا هذه الكلمات الناريةالرسول بولس سلَّ
 ،"" :وهو ما نقوله يف الصالة ،"

ولذلك ترى حمبة كنيستنا للصليب يف أنه الشكل األساسي على أحجبة اهلياكل القدمية 
ًا وغفرانًا وخالص أبديًة صار لنا حياًة ،ألننا هبذه العالمة ؛)يقصد املصنوعة من اخلشب(

 من األموات. من اخلطايا وقيامًة

ألن األواشي هي التكاوين   ؛"احنا بنقول األواشي حول املذبح يف ثالث دورات 
ألن قاراءة   ؛وهي لذلك واجبة عليناا  ،أي أهنا اليت حتدد طبيعة الكنيسة ،اخلاص بالكنيسة

فظ سالم الكنيسة واآلباء وكل اجتماعاتنا، وكل هاذا  األسفار تعطي لنا التعليم الذي حي
وهو الاذي   ،وينبوع احلياة والغفران ،ألن املذبح هو عرش الثالوث القدوس ؛حول املذبح

ولذلك ال يوجد فصل باني األسافار    ،ربنا يسوع املسيح ،به ننال شركتنا مع رب اجملد
 ."يحبل هي استعالنات اهلل اآلب يف ربنا يسوع املس ،والسرائر

ولاذلك لادينا    ،على فم شاهدين أو ثالثة تقوم كل كلمة" :"قال رب اجملد 
 ثالثة شهود:
 .الرسول بولس -
 .اآلباء الرسل يف الرسائل اجلامعة -
 .أعمال الرسل األطهار القديسني -

ة ولذلك يف صال ،ملا سوف نسمعه ونعرفه يف اإلجنيل املقدس هؤالء هم شهوٌد
" :الكاثوليكون نقول

 ذكربل ون ،مث نطلب أن نسلك يف ذات الطريق ،"
ونطلب انتشار الكنيسة وليس سالمتها  "،" :غرس البيعة

 فقط.
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بونا عباد املسايح   "، هكذا كان أ" 
ألن اهلل يعطي لنا  ؛لنا لنغوص يف سر حمبة البشروالكلمة تؤهِّ .املسعودي يقول للرهبان

 ويؤهلنا يف انتظار ظهوره احمليي يف يوم الدينونة. ،حياة وجمد وقيامة ابنه الوحيد

م هذا ألننا يا ابين نقدِّ ؛مي البخور للثالوث القدوسأجد فرحًا وسالمًا يف تقد" 
اخلاروف بادل    دََّعا بل َأ ،ناوال حيتاج إىل تقدمة ِم ،البخور لكي نتعلم أن اهلل صاحل

 ولذلك نقدم البخور لكي ننال رمحته الغنية جدًا". ،اسحق
هو الاذي   ،من املفروض أن الكاهن شريك اخلدمة ،وحسب ترتيب الكنيسة 

م البخاور ودورات  فهو يقدِّ ،ولكن إذا كان الكاهن وحده ،االبركسيس يقوم بدورة
 ،واآلبااء الرسال يف الكااثوليكون    ،القاديس باولس   :املذبح مع الشهود الثالثة

ي لكي ينقل رب نه يف كل دورة يصلِّ. ويدور حول املذبح لكي يعرف أواالبركسيس
 ،ب شرقًا وغربًا وقبلي وحبريفهو يطل ،هلية لكل الكنيسةالقوات قوة وفعل الذبيحة اإل

ن الكنيساة ال تساتخدم   : إكما كان أبونا عبد املسيح يقول لنا ،أي الصعيد والدلتا
ولوحدة الكنائس يف أرض مصر اليت  ،وحدة مصرل ،بل حبري وقبلي ،كلمة مشال وميني

 "مبارك شع  مصر". :شعياء؛ ألنه قال بفم أباركها رب القوات
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 -حسب تسليم اآلبااء -لكن  ،ننا خنتلف مع كنيسة الروم األرثوذكسرغم أ 
ولاذلك ال   ،هنا خاصة بالثالوثإوهم يقولون  .هذه التقديسات خاصة باالبن له اجملد

ال  يذكرون والدة الرب يسوع من العذراء وال صلبه وموته وصعوده. هذا اخاتالفٌ 
 :خنتم بذكصولوجية الثالوث ،لتقديس لالبنم األننا بعد أن نقدِّ ؛ميس جوهر اإلميان

- "." 

ألن هذا الترتيب موجود  ؛جنيلاإلقبل  "قدوس اهلل"هل يوجد سبب يف ترتيل  
 ألخرى مثل كنيسة الروم األرثوذكس؟يف الكنائس األرثوذكسية ا

ألن هذا  ؛يسبق قراءة اإلجنيل ،همأو متجيد الثالوث عند ،متجيد االبن عندنا" 
 ،ألنه يأيت على سحابة اجملد اإلهلاي  ؛نقف أمام رب اجملد -خبوف–ألننا  ؛جميد طقٌس

" :ل الكاهنولذلك يرتِّ ،وحنن قد دخلنا أرض املوعد
يناا ال  لإألن االبن له اجملاد آٍت   ؛"" :وقبلها ،"

بنا من املاوت إىل   َرَبوالذي َع ،بل حبياته كابن اهلل احلي القائم من األموات ،بكلمات
 .احلياة األبدية

لنا بيد الارب   ىعطجنيل حول املذبح هي ظهور احلياة اليت سوف ُتودورة اإل
 ع علينا جسده ودمه.يسوع املسيح عندما يوزِّ
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هي الطلبات اليت تؤكد لناا أن بشاارة    "،وهي تبدأ " 
 بل حىت املوعوظني. ،عضاء الكنيسةأأي بشارة اإلجنيل مشلت كل  ،احلياة واخلالص

ألنين أجد فيها  ؛وعندما أذهب للرقاد ،ردد هذه األوشية عندما أقوم من النومأُ 
"العزاء األبدي 
وصيك يف كل ضيقة لذلك ُأ ؛وهذه يا حبيب أبوك هي خالصة اإلجنيل ،"

 أو تعب أو مرض أن تقول هذه الصالة.
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سرًا يف البولس واإلبركسايس   وتقال ،هذه األواشي صليناها يف باكر وعشية 
ولكن هنا خنتم هبا قاداس   ،فوت الكاهن مساع األسفار املقدسة؛ حىت ال يمع اختصار

ألن هذه األواشي هاي   باإلميان؛املوعوظني الذي ينتهي باالعتراف 
 .وهي حمتواها هنا يف غربتها على األرض ،

أبونا الرئيس من كل الرهباان  وطلب  ،كانت لدينا مشكلة يف دير الرباموس
ا سألته عن السبب قال يل وملَّ ،كل راهب يف قاليته ،تالوة أوشية السالمة أربع مرات

ألن الصلوات الفردية اخلاصة  ؛ن املسيحي احلقيقي يصلي صلوات الكنيسة لكي يتنقىإ
 ألن صلوات الكنيسة ختلو من الغضب واألنانية ؛بنا ليست نقية مثل صلوات الكنيسة

ودائمًا هي طلبة من أجل كل إنسان يف الكنيسة. ودامت صلواتنا بأوشاية   ،والكربياء
ألننا مل نضع يف صالواتنا طلباة    ؛واحنلت املشكلة ،السالمة ملدة أسبوع على ما أذكر

كناا نصالي أوشاية     ،ويف األسبوع بعد ذلاك  ،بل مبا خيص الكنيسة ،خاصة بنا
 وعاد اهلدوء والسالم للدير. ،يلاالجتماعات سبع مرات يف اليوم يف القال

" ا تكون يف ضيقة صلِّ:ملَّ ،بوكأامسع كالم  
وضاربين   ،شخص وأراد قتلي ، وهجم عليَّألنين عندما كنت يف الطاحونة ؛"... 
" :مث صرخت بصوت عاِل ،مينا وطلبت معونة مار ،بشدة

 .خاف هذا الشخص وهرب ،"
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ألن هاذه الصاالة    
ولذلك  ؛مل تابوت عهد الرب لكي يهرب األعداءحيكانت تقال عندما كان الشعب 

 داء املنظورين وغري املنظورين.عليك أن تقول هذه الصالة لكي يهرب األع
املقدس حساب تساليم    باإلميانرف توحنن بعد هذه الصالة نتطهر لكي نع 

 ميان.اإل
 .1957مارس  10
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نفسه هو نه إو ،نه هو نفسه مستعٌدإ :ألن الكاهن يقول للشعب بغسل اليدين 
، وليس له شركة ماع  وتائبًايف اإلميان حد بال عثرة مثال لالستعداد ألن يكون كل وا

 .اهلراطقة

عادتنا إىل ما كنا عليه إو ،"عظيمة جدًا هذه الصالة، هي حالتنا قبل السقوط 
 وهناية سيادة املوت علينا". ،قبل سقوط آدم ومصاحلة السماء واألرض

 ال نزال منوت؟ ،ولكن

 ،ألن املوت هو هناياة  ؛تقال كما نقول يف أوشية الراقدينل املوت إىل انحتوَّ
 بل انتقااًل. ،مل يعد موتًا ،ولكن ألن املوت يؤدي إىل القيامة مع املسيح وباملسيح

 ما معىن أن الرب هدم املوت بالظهور احمليي؟



 26 

ت أخذ االنسانية القابلة للماو  ،هلنا الصاحلإد الرب يسوع املسيح عندما جتسَّ
 :ولذلك كان ظهوره يف اجلساد كقاول الرساول    ،حد هبا لكي يعطي هلا احلياةواتَّ
 .(16: 3تيمو 1" )"

" :وحنن نقول يف صالة القسمة
ع فقد جعل جسده واحادًا ما   ،"

الفسااد علاى جساده     ومل يقَو ،""ولذلك  ،الهوته
 .املقدس

 :تشرحه كلمات صالة القسامة يف القاداس الغريغاوري    "الظهور احمليي"و
"

فإننا  ،ح نقف وندخل خدمة املصاحلةوألننا أمام املذب ."
 يدينا بالسالم للكل.أومند  ،نطلب ألنفسنا احلياة األبدية كنعمة من االبن الوحيد

 حىت من تذكار الشر امللبس املوت". ،"هنا نتطهر مبسرة اهلل 

 وأليس كل شر هو موت؟ ؟ما هو الشر املقصود هبذه الكلمات

خاص بناا  أن يكون لنا قانون  ،هو أن نطلب ألنفسنا ما طلبه آدمالشر هنا 
ألن بعد جتسد ربناا   ؛رادتنا وليس حسب ارادة اهلل خالقناملعرفة اخلري والشر حسب إ

والتمسك  ،صارت معرفة اخلري والشر هي يف وصايا ربنا يسوع املسيح ،سيحيسوع امل
ألن وصية املسيح يسوع كلماة  وعدم تركها مهما كانت اإلغراءات.  ،هبا حىت املوت

وخداع الشيطان وخداع الفكر هو أن نظن أن هناك خاري يف   ،اهلل اآلب هي للحياة
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ننا نطلب أن نتناول من األسرار غاري املائتاة   أمعرفتنا الذاتية باخلري والشر. مث الحظ 
 ،"نه هو "إألن الرب يسوع املسيح قال  ؛السمائية

 ولذلك حنن نطلب احلياة اجلديدة اليت تعطي لنا معرفة جديدة.

ألنه قام مان   ؛معناه هو أن كل شيء صار مكشوفًا لنا يف ربنا يسوع املسيح 
ألنه كان كذلك بسبب وجود املوعوظني  ؛د السر حمجوبًا عن املؤمننيُعومل َي ،األموات

 مص عبد املسيح املسعودي.يف الكنيسة. هذا ما استلمته من الق

 : ما معىن هذه العبارة؟
ا ذبيحاة  والسالم يف املصااحلة. أمَّا   ،نة يف االبن له اجملد: الرمحة معَل

م فيهاا  هي خدمة روحية عقلية نقدِّ ،ألن خدمتنا حنن ؛فهي عبارة هامة جدًا ،التسبيح
فكل شاكر   .فخارستيا(سر نفسه امسه سر الشكر )اإلألن الو ،قربان احلمد والشكر

ولذلك السبب تأيت الصالة الايت متجاد اهلل    ،مبين على هذه العطية العظمى ،وتسبيح
وحنن ندخل مع املالئكة والقوات السماوية لكي نشاترك   ،خالقنا وخالق كل األشياء
 .معهم يف التقديس املثلث
فهو يدعونا إىل ما حدث لنا يف  ،"لشماس "وعندما يقول ا

 ،ودخلنا الفاردوس  ،ونقلنا من عبودية املوت ،ميان املقدساملعمودية عندما اعترفنا باإل
لنا أن نسبح وأهَّ ،ورفع الرب سيف النار الذي كان مينعنا من األكل من شجرة احلياة

 .مث نرسل التمجيد مع الشاروبيم ،"" :ولذلك نقول ،مع القوات السماوية
 ؛ثناء كلمات التقديسأواألتقياء من الشعب يعرفون أن رشم عالمة الصليب 

ولذلك يرشم الكاهن ذاته بعالماة   ،ألن بالصليب نلنا املصاحلة مع القوات السماوية
  الصليب واخلدام والشعب.
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يعيش يف وسط شعبه  أشعياءفقد كان  ،صنا"قداسة اهلل هي اليت تظهر يف خال 
لوهياة رب  أوال االعتراف ب ،م الشكرألنه مل يقدِّ ؛"الذي وصفه بأنه "

ومع ذلك  ،"يضًا "أووصف الن  نفسه بأنه هو  ،وخملص وفادي اسرائيل
 ،الالهاوت من السارافيم وبيده مجرة  ًاوأرسل له واحد ،ورآه الن  ،القوات ظهر رب 

، 

الذي يعطي له بيديه الطاهرتني الطوبااويتني   ،
 اجمليد. السرِّ مجرَة ،وال دنٍس بال عيٍب اللتني

ألنه " ؛اجملد مع القوات السماوية ح ربَّننا نسبِّأهكذا جيب أن نفهم 
". 

كما نقول يف التسبحة السنوية: " ؛ألنه قدوٌسو
 رسل ابنه الوحيد.، بل أمل حيتمل أن يرانا يف خطايانا .(1)"

نحن معهم حول العرش اإلهلي، وهو هنا فل مع القوات السمائية، وعندما نرتِّ
 مذبح الكنيسة.

 ،وملا خالفنا الوصية ،عطانا أن نعيش يف الفردوسأنا وَقَلَخ ،وبسبب قداسة اهلل 
"مل يتركنا متامًا  ،ب قداسة اهللوبسب ،قضية املوت ،رادتناإأخذنا حنن ب

ولكان   ،بإرسال األنبيااء  ايسأل عنَّ ،كان اهلل القدوس يف كل شيء ".
عطانا احليااة  أالذي  وهد ابن اهلل ألن جتس  ؛د جمليء الرب يسوعا كان ميهِّالسؤال عنَّ
 األبدية.

                                                           
 ينيه عندما كان يرددها.كانت هذه العبارة بالذات حمببة جدًا لديه، وكانت الدموع تسيل من ع (1)
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قبور هي مآل اجلنس البشاري  وكانت ال ،ا حتت سلطان املوت وبال قيامةنَُّك
املتحانن   ولكن الاربَّ  ،لو حتولت إىل قبور ،ل كيف سيكون حال األرضوتأمَّ ،كله

 ىل القيامة.إىل احلياة األعظم وإ وجعل األرض عبوٌر ،أرسل ابنه

ياة يف كل مكان مثل رائحاة  ن بشارة احلعَلأد الرب يسوع ألن جتس  
 .البخور

 "إن :: كان أبونا عبد املسيح املسعودي يقول لآلباء يف دير الرباماوس 
ن "إ :يضااً أوقاال   ."وتركها معناه إعالن السر ،اللفائف هي عالمة احتجاب السر

دس األقداس عند موت ُق َرَهحجاب هيكل سليمان يف العهد القدمي كان قد انشق وَظ
أو حاىت   ،فيها اللفائف نتركولذلك كل مرة  ،ألنه هو الذبيحة احلقيقية ؛الرب يسوع

وظهار   ،فهذا معناه ظهور سر الذبيحة احلقيقية الذي كان خمفيًا ،االبروسفاريننرفع 
 يامته".مبوت الرب وق

ت لناا يف يساوع   َنا عِل: "الصليب هو ختم هبة احلياة اجلديدة اليت ُأ
حىت عند جميئه كماا ذكار    ،فهو عالمة الرب ،وهو ختم الرب يسوع نفسه ،املسيح

واالتقيااء مان الشاعب     .(7: 21لو ، 4: 13، مر 30: 24مت جنيل املقدس )اإل
نفسهم مع الذبيحة أدون ألهنم يوحِّ ؛نفسهم بعالمة الصليب مع األب الكاهنأيرمشون 
رو نصبح "ذبائح روحية" كقول الرسول) -بالشركة يف السر اجمليد-ألننا  ؛بذبح النية
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12 :1). 
 .وأقام غلبة احلياة ،املوت َحَبألن الرب َذ ؛

 .ألن الرب أعلن احلياة الغالبة املوت ؛وهي 
نرشم كل املعتمدين )الذين ناالوا سار    ،ألننا بذات العالمة ؛وهي 
 رمشًا باملريون لتقديس اجلسد والروح. 36املعمودية( با 

والرشومات الثالثة هاي   .ألن هذه هي عطية الثالوث القدوس لنا 
فهو  ،هلنا وخملصنا يسوع املسيح هو الواهب لنا هذا السرإوألن ربنا و ،باسم الثالوث

 م لنا هذا السر.الذي يقدِّ
 ونفس الرشومات الثالثة على الكأس لنفس املعىن.

اهلل  ُلَما ول َحد نزفهو يؤكِّ ،من فوق إىل أسفل َلَماحَل م الكاهُن"عندما ُيقسِّ 
 ؛كتاب فهو تسليم ساري مل يُ  ،لثني بدون فصللث والثُّالثُّتقسيم أما  .من عند اآلب

د لناا  الثالثة هي اليت حتادِّ  الثقوبولذلك سوف جتد تفاسري كثرية. ولكن إذا كانت 
السار يف العلياة    َملَّالذي َس ،فهي جراح الرب يسوع املسيح ملكنا وخملصنا ،لثالثُّ

ألن الثقبني  ؛حىت يكمل للمسكونة كلها بواسطة الكنيسة اجلامعة ،قديسنيللتالميذ ال
ساًا الكنيساة   مؤسِّ ،نسانيةص كل اإللكي خيلِّ ا لقدمي الرب الذي سعىلثني مهيف الثُّ
 ،لثني هم مرياث جسد الربوالثُّ ،سرائيل البقية الباقيةهنا هو شعب إلث فالثُّ ،اجلامعة

 معة.أي املؤمنني يف الكنيسة اجلا
ن أو ،ل بالبشارةلكي يعرفوا أن السر يكُم ؛باآلباء الكهنة هذا التسليم خاصٌّ

هو مرياث ربنا يسوع املسايح   "،"انتشار الكنيسة 
 ألن الكنيسة هي جسد املسيح. ؛صوا عليهالذي جيب أن حيِر

 ،هن علاى أسارار اهلل  وانفتاح قلب كل كا ي يترك بصريًةرِّهذا التسليم السِّ
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إذا كان أي كااهن أو مشااس    ،ولكن يف النهاية ،ولذلك قد تسمع ما هو غري ذلك
 فإن الروح القدس سوف يعلن له ما هو أعظم". ،الرب يسوع رِّيسعى لالستنارة بِس

، عندما يقول الكاهن: "الكأس مثال الصليب ُكوحنن حنرِّ 
م حياتاه يف  وألن الرب يسوع قادَّ  ،كلها املسكونَة َلَمألن اخلالص َش ؛"... 

ال يوجد مكان خيلو من نعمة الرب يسوع ماال  الكاون   ألنه و ،كأس الشكر للكل
 .حبضوره اإلهلي

 :ألن ببشارة القياماة  ؛وببشارة القيامة ،ميانه مبوت الربإالشعب هنا يعِلن و
تطلب الكنيسة كلاها حلاول    ،وبذات االعتراف ،خندم السرائر ؛""

 الروح القدس.
 ؛وعلى كل الذين حولاك  ،طلب حلول الروح القدس عليكهنا عليك أن ت 

ر ولكي ُيظِه ،من الرب مقبولًة ًةحيَّ أن نصبح ذبيحًة -بقوة الروح القدس-ألننا جيب 
 لنا هذا السر.
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بل إىل تواضع قلاب   ،نسانوشطارة اإلار ال حتتاج إىل ذكاء ومهارة "األسر 
نفساك ال   لذلك كلما وجدَت ،مغروس يف احملبة اليت يعطيها الروح القدس لإلنسان

 ألن هذا هو وقت طلب استنارة من الروح القدس. ؛فهذا جيٌد ،تفهم
والاروح   .حشاء البتول والدة اإللهأالروح القدس هو الذي كوَّن جسد الرب يف 

والروح القدس هو الاذي  . يسوع رب اجملد بعد أن صعد من املاء َحَسَمهو الذي القدس 
لناا   هَبا َهولذلك َو ،والروح القدس هو الذي أقامه من األموات. نه على جبل طابورأعَل

 .وينري قلوبنا ملعرفة سره العظيم ،رنا بأقواله احملييةيسوع املسيح لكي يذكِّ الرب 

. 
ال سايما يف   ،طلب استنارة الروح القدساُ ،أمرًا غامضًا عليك كلما وجدَت
 شيئًا ووجدَت فهمَتذا إو .""صالة وبالذات  ،صالة الساعة الثالثة
 .نور معرفة الربيف بل  ،يف ظلمة فأنت لسَت ،يف كتب الكنيسة أن ما عرفته مذكوٌر

وباقي كتب  ،اساتوالقدَّ ،والتسبحة ،ألن كل كلمات الصلوات يف األجبية
فيها املعىن الالهويت الذي جياب  جتد وكل عبارة  ،األسرار هي من روح اهلل ،اخلدمات

 تبحث عن اإلشارات والطقوس. أن تبحث عنه قبل أن

فهذه االستنارة سوف  ،ميانكإإذا كان فهمك ينري  ،لذلك .
 قوس.تشرح لك الط

م لنا جسد الرب ودمه. حنان نقادم   "حنن نستدعي الروح القدس لكي ُيسلِّ
                                                           

 .1958يناير  8 (1)
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أي  ،ن لنا هذا السرفهو ُيعِل ،هو بتقديس الروح القدس ،كمال التقدمة ولكن ،التقدمة
هو برشام الصاليب    ،فطلب حلول الروح القدس للتقديس ،ولذلك .اهلل لنا ةر حمبِس
وهاو   ،وهو رئيس الكهناة  ،ربنا يسوع املسيح ،اعنَّ َبِلألننا بوساطة الذي ُص ؛يضًاأ

ل اخلبز واخلمار بواساطة   نطلب حتو  ،يالذي وعدنا بإرسال الباركليت الروح املعزِّ
 .لكي يعطي لنا ذات اجلساد وذات الادم   ؛واهب احلياة ،الروح القدس الرب احمليي

نطلب الروح لكي ننال شاركة يف مواعياد الارب     ،س السر وواهبهوبعالمة مؤسِّ
وعطية غفران اخلطاياا   ،والدم وكمال الوعد بالقيامةشركة يف قبول اجلسد  ،وعطاياه

 .ياة األبديةواحل

لنا ذات نصيب ومارياث   ،نطلب أن نكون جسدًا واحدًا وروحًا واحدًاحنن  
سالمة الكنيساة   :هذا اجلسد الواحد ما خيص  ،نطلب يف األواشي ، ولذلكالقديسني

فإننا نصلي من أجل  ،بل وحسب الترتيب الكنسي ،والذين يف األديرة ،وكل خدامها
ال سيما ميااه النيال    ،من الثالوث القدوس بركًة ،جتد خليقة اهلل لكي ؛كل ما حولنا

 ت خلدمتنا.َقِلبل وحىت احليوانات اليت ُخ ،والزروع وكل نبات

 ما هي القرابني اليت يشري اليها الكاهن يف مقدمة األوشية. 
هام أن  ولاذلك جياب أن نف   ،عن األحياء والراقدين َمدِّهي ما ُق 
عنها قربان القاداس مان    َمدِّتدعونا إىل أن نصلي من أجل الذين ُق ،كلمات الشماس

 املرضى واملسافرين واحملتاجني.
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حنن ناذكر  و ،ميان األحياء يف أورشليم السمائيةحنن هنا يف حضرة شهود اإل 
 .دنا هبمهلنا وخملصنا يسوع املسيح توحِّإألن ذبيحة ربنا و ؛هؤالء

وهو أن يكون لكال   ،يف هذا الزمان َلمِهُأ ،قدمي كان يف الكنيسة ترتيٌبد قو
 ،ا بواسطة األب خادم السرمَّإ ،كر هؤالء يف صالة اجملمعوكان ِذ ،طفل وطفلة شفيٌع
 هو شركتنا حنن يف اجلسد الواحد. ،أو بواسطة املصلني

ة معناا يف  ّيألهنم أعضاء ح ؛ر الراقدين الذين نعرفهمكذما نعندكذلك األمر  
 عضاء جسد املسيح.أألهنم  ؛اجلسد الواحد

هلناا  ، ربناا وإ الكنيساة  ،رأس اجلسد ألهنا ذبيحُة-دنا الذبيحة اإلهلية توحِّ 
وبكل القديسني والشهداء  ،بوالدة اإلله :بكل أعضاء جسده -وخملصنا يسوع املسيح

مسااء  أعندما نذكر  ،ه احلي الذي ال موت فيه. ولذلكنحن أعضاء جسدفواملعترفني. 
ألننا مان ذات   ؛ا وحنن منههو منَّ ،كل واحد من هؤالء هو واحد معنا ، فإنالقديسني

 ربنا يسوع املسيح. ،اجلسد الواحد
 ،ألننا قد عربنا معهم حااجز املاوت   ؛داسوحنن نذكر كل هؤالء يف كل ُق 

 .وهو املوت اجلسداين ،واحد وبقى حاجٌز
عضاء حية أفهؤالء هم  ،جساد الشهداء والقديسني يف الكنيسةأوعندما نضع 

 ظلمة هذا الدهر. -""-غلبوا  ،يف املسيح
وهاو   ،"ألن البخور هو " ؛نضع البخور أثناء الترحيمحنن و 

 حيث ال فساد. ،عربون القيامة
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 -تاذ يسى عبد املسيحوكما مسعت من األس-حسب الترتيب الكنسي القدمي  
أي الشعب كلاه.   ،ر الكنيسةكان الشماس الدياكون هو الذي حيمل الشورية ويبخِّ

ن البخاور  "إ :وقال يل األستاذ يسى عبد املسيح نقاًل عن األنبا مكاريوس البطريارك 
 –االبركسايس   -الكااثوليكون   -البولس  :ثناء القداس يف دورات كلمة اهللأيقدَّم 
م البخاور  ال نقادِّ  ،كر اآلباءوبعد ِذ ،وبعد ذلك اجملمع "،سد وتأنَّجتسَّ"مث  ،االجنيل
 باملرة.

وصاف بدقاة   هذا الترتيب يعين أن كلمة اهلل يف األسفار املقدساة الايت تُ   
 الروح القدس. ،عطيت بنسمة احلياة" ألهنا ُأ"بأهنا رثوذكسية يف التسبحة أ

م البخور سائلني أن نكاون  نحن نقدِّفوألن الروح القدس هو واهب الكلمة، 
 ،الصاحل على اجللجثة ه اآلُبَلِبوَق ،م ذاته رائحة خبور يف املساءحنن واحدًا مع الذي قدَّ

 .أي ربنا يسوع املسيح ،نا إىل الفردوسوردَّ
إىل خبور يساوع. وكنات    -بعمل الروح القدس-لنا كلمة اهلل هي اليت حتوِّ
فايهم   م ا نُشا كّن ،ومع ذلك ،ون نادرًاكانوا يستحم  أعرف الكثري من الشيوخ الذين

ومل يكن فايهم   ،للرب ًةحّي جسادهم وجعلوها ذبيحًةأألهنم ذحبوا  ؛رائحة خبور الرب
 .(1)نتانة اجلسد
نحن فا نا إىل الفردوس، وردَّ ،لآلب طواعيًة َمدُِّق وألن الرب يسوع هو خبوٌر 

ناا  خبور الشهادة حملبة الثالوث القدوس الذي ردَّوألننا  ،م البخور ألننا تقدمة اآلبنقدِّ
بااب   َحَتده ألناه َفا  منجِّ ، خبور السيدميمع تقد ،عشيةصالة ألننا يف  ؛إىل الفردوس

 نا اليه.الفردوس لنا وردَّ
"حضن اآلب" الذي  ، جندولذلك يف شرق اهليكل ،والفردوس هو كنيسة اهلل

" :كلمات قسمة عيد املايالد  بَحن َأد االبن الوحيد. وِمُفتح لنا بتجس 
ألنه  ؛وحىت عندما نزل إىل اجلحيم ،حىت وهو على الصليب "،

                                                           
األعمال النجسة تصيب اجلسد بنتانة خاصة من نتانة اخلطية. أمَّا احنالل اجلسد بسبب تقدم العمر والشيخوخة،  (1)

بل واألمراض، فهو االحنالل الطبيعي مثل جفاف أوراق الشجر. لكن لكل خطية رائحة نتانة خاصة، ولكل روح 
ة خاصة، وأفظع نتانة هي نتانة زىن اجلسد وزىن الروح؛ ألن َمن خيلط جسده جبسد آخر، قد سلَّم جنس رائحة نتان

 روحه لألنانية، ومن ترك حمبة املسيح بإرادته، تُدُب فيه عفونٌة خاصة، ورائحة نتانة.
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 ال ميكن أن يترك حضن اآلب.
 ؛شرق املذبح ،"حضن اآلب" نرى ،عندما نقف يف هيكل رب القوات ،وحنن

نادخل إىل   ،يسوع املسايح ألننا مىت تقدسنا وصرنا أهاًل ملرياث امللكوت بنعمة ربنا 
" ، قائلني:حضن اآلب الذي نعترف به يف خامتة األمانة )قانون اإلميان(

". 

يف انتظار "عريس الكنيساة" اآليت ومعاه    ، نكونألننا يف التسبحة 
 مسااء أ كنناا، ميولذلك نذكر على قدر ما  ،ن جيده ساهرًاوىب مَلوط ،مجهور القديسني
بامسه، ست الكنيسة ضاف اسم القديس أو الشهيد الذي كرِّولذلك ُي هؤالء القديسني،

مساء أظ يا ابين أن تقديس املذابح على املذبح أو املذابح. والح َسدِّأو الذي على امسه ُق
مت دِّهنم ذبائح للرب يسوع ُقألهو  ،اء الشهداءمسأوباألكثر  ،مساء املعترفنيأالشهداء و
ماا مان   ألهنجرجس،  مينا أو مذبح مار ولذلك مذبح مار ،جل اإلميانأللموت من 

 م الذبيحة اليت جتمع كل ذبائح املؤمنني.نقدِّ ،وعلى املذبح ،ذبائح الرب املقبولة
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حنان   ،وبرشم الصاليب  ،مسحة املريوندخلنا امللكوت بسر املعمودية ولقد  

 ."ندخل يف "
كان شيوخ الدير يقولون: اطلاع   ،عندما كانت تشتد علينا احلروب الداخلية

ية الربِّاتساع ألن  ؛ية الذي ال ميكن مقارنته مبحبة وصالح اهللية وشوف اتساع الربِّالربِّ
كار اآلبااء   بعاد ذِ  ،اإلهلية. لاذلك كلها ليس سوى قطرة يف حبر الصالح والرمحة 

ألنك واحد معه يف الرب واملخلاص   ؛با أنطوين(آ)يب نيشيت  :قولالزم ت ،القديسني
بل هو  ،عضو يف كنيسة أخرى وال هوَّ ،ش واقف لوحدهوم هوَّوألنه  .يسوع املسيح

وتطلب يف قلبك أن يكون لاك   ،الزم تقول معايا كل األمساء ؛عضو يف جسد واحد
ن هناا )وأشاار إىل   ونفس شهادة اآلباء علشان ملا تأخذ لك ضربة ِما  ،مياننفس اإل
وأشاار   ،أو ضربة من هناكأي مشاكل اخلدمة اليت يصنعها عدو اخلري،  ،(1)الكنيسة(

 إىل جهة الغرب.
وعلاى الباباا    ،م على األنبا رويسالزم تفوت تسلِّ" :وقال يل أكثر من مرة 
 ؟"،سالمي للبابا متااؤس  دتخ" :. وسألين"كوتاخذ سالمي أنا كمان معا ،متاؤس

أخوك كريلس يف ضايقات   :وقل للبابا متاؤس ،صلي هناك" :فقال "،نعم" :وقلت له
 ،الصمت َمِزوإذا َل ،لتهِبشيئًا َق َرَكومل أكن أسأل. إذا َذ .حفِصومل ُي .من األخوة الكذبة

   .تعلمتكنت أحترم صمته. هكذا 
"" والترمجة جيب أن تكاون  لذلك كانت صالة " 

                                                           
وصوب،  من كل حدبكلرييكية نا يف اإلأجاءت الضربات وفقد معىن اإلشارة. بعد ذلك بوقت طويل عرفت  (1)

عمومًا  ومن غري املؤمنني. ،ومن الغرب من الشيطان ،أحيانًا فوق االحتمال ، كانتمضايقاتفقد كانت هناك 
الضربة الشمالية هي هجوم الشيطان على ما ندافع به، حيث يكون الدرع على اليد الشمال، أما الضربة اليمينية 

 فهي اهلجوم على اإلميان نفسه، وهي ضربة الشك.
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ولكن هذا اجليال مل يكان مريضاًا     -يسى عبد املسيح األستاذ كما ذكر- "
يفهم يف قلبه ويصلي حسب فهمه دون  َمن حيضر القداسولذلك كان كل  ،باألصولية

أن ميس ما هو شائع وعام لكي يلتفت املصلي إىل ما هو أعظم من كل كلمات مهما 
 كانت.
ن "إكان أبونا مينا يقول  

." 
"حنن يف ملكوت ربنا يسوع املسيح من يوم خروجنا من جارن املعمودياة.   

وهو صخر الدهور ربنا يسوع  ،ولذلك كل ما يقال وكل ما نفعله له األساس الثابت
 ".املسيح

نت علاى  ا الصوم الكبري بالذات. وكومن أحب كلمات املزمور اليت ُتقال يف
"أساساته يف اجلبال املقدسة. حيب الرب أبواب صهيون أكثر من مجيع مساكن  لسانه:
 ،نًا هو رد على سؤالا"أساساته يف اجلبال املقدسة" أحي :قطع األولوكان امل .يعقوب"

 أو على خطية ذكرهتا يف االعتراف.
 ولنا هذه: ،ر الدهور ربنا يسوعصخ :فقال ؟ما هي األساسات :وسألت يومًا

 أساس البنوة األبدية غري الزائل. -

 أساس مرياث امللكوت السماوي. -

 ي فينا.أساس سكىن روح اآلب القدوس املعزِّ -

تها بالنعمة وليس بقوة ومثابرة البشار.  وثبَّ ،هذه األساسات اهلل اآلب َعَضَو 
فهي ثابتة ال تتغري  ،ا النعمةأمَّ ، النعمةاملثابرة هي جهدنا البشري احلقري الذي حيفظنا يف

 هلنا وخملصنا يسوع املسيح.إر ربنا وألهنا من عدمي التغي 
ولذلك بعد  ،يف شركة القديسني ،حنن بعد اجملمع يف التسبحة كما يف القداس

ونرى الذين  ،نرى ذلك املرياث األبدي ،وحبضور اآلباء القديسني ،طلب الروح القدس
 .ليهإسبقونا 

ويف القداس  .وحنن يف التسبحة نطلب صلوات القديسني لكي نتطهر ونستنري
 معهم. حنن واحد
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 أم أننا نعود إىل ما أخذناه؟ ،هل هذا حيدث كل مرة 
نفس املية؟ طيب  هيَّهل  ،"يعين ملا بتشرب ميه )ماء( :ابتسم يف وداعة وقال

ا قلبك بيدق صعبة عليك. وملَّ دي ،طيب ؟نفس اهلواء هوَّهل  ،بالش ده. وملا بتتنفس
 برضه قلبك. مش كل مرة هوَّ

 ،وبكره هنكون يف التسبحة ،مبارح كنا يف التسبحةيا ابين احلياة ال تتوقف. إ
يعين نترك اجلساد   ،كل يوم حلد ما منوت ،عطانا( عمر كمانأن ربنا يسوع ادانا )إو

 ده مش تكرار.، الترايب
 ،التكرار مدرسة األسرار :والشيوخ قالوا ،طارش م الالتكرار يعلِّ :كانوا بيقولوا

هي دي املرايا اإلهلياة   ،حنا داميًا عايشني يف كل كلمة وكل صلوة وكل تسبحةإيعين 
هو القداس ده مش بتقوله  :ي بنشوف فيها نفسنا. جايل واحد من األخوة وقال يللال

 ةرب امليا من ُشنت بتتعب من األكل وال أهو  :ش بتتعب؟ فقلت لهونت مأ ،كل يوم
أناا  لت تتنفس متوت. ولو بطَّ ،كلتش متوتأنت لو ما أ ؟وال من اهلوا )اهلواء( ،)املاء(
يدور يف كل مكان. هو فيه حد بيتعاب مان بيتاه،     ،لت صالة عقلي يطيشلو بطَّ

بيت املؤمن واحنا بنطلع من احلمام اللي هاو التسابحة يعاين     االتسبحة والقداس مهَّ
ويف االغتسال مان   ،املايدة )املائدة( السماوية. وحىت يف احلمام بنغتسل علشان ندخل

 اللي بيغسلين الرب يسوع. ،طياشة العقل
وهاو ترتياب    ،حنا عندنا ترتيب االحتاد بالثالوث القادوس إشوف يا ابين  

( والتاذاكيات  يعاين الزم اهلوساات )األربعاة    ،صلوات الكنيسة وتسليم اآلبااء 
ت والذكصولوجيات علشاان العقال والقلاب واإلرادة    بصاليا)الثيئوطوكيات( واإل

واألهم بااللتصاق باسم الارب   ،حنا بنتطهر بالصالة وبشركة القديسنيإيعين  ،تتطهر
نادخل   شانلعي يسوع املسيح. وبعدين ندخل سر املايدة امللوكية بطلب الروح املعزِّ

زال اخلليقة تائن )رو  نعيش يف عامل مل يفتدى فداء كاماًل بعد وال تإحنا بسر املسيح. 
8 :22.) 

حنان نائن يف    -يعين أول قطفة مثار الروح القدس  ،وحنن الذين لنا باكورة 
وهاي فاداء    ،أي القيامة من األموات ،متوقعني التبين -أنفسنا ألننا نرى اجملد اإلهلي 
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الزم نرجع لينبوع الوجود احلقيقي واحلياة احلقيقية. تعرف لو مل  .(23: 8اجلسد )رو 
وسألت  ،ين مش عارف حياة كل اللي يف السنكسارإأحس بغربة مع  ،مسع السنكسارأ

ألن  ؛خبارهمأيقول يل على  -يسى عبد املسيح  -ستاذك وكان أعن القديسني دول 
حناا يف  املذبح مع املالئكاة والقديساني. إ   واقف معانا عند ، هوَّكل واحد بنذكره

د ن املسيح يعيِّا أل ؛وم يفرح بك املسيح"قول "الينالتسبحة يف ذكصولوجية الشهداء ب
وما هاو   ،نه يدعو املالئكة لالحتفال بتوبة خاط  واحدإحسبما قال  -عيدًا مساويًا 

عارف  أوطلب البقاء يف امللكاوت.   ،نسان رفض العاملإأعظم هو االحتفال بشهادة 
أي  ،"لكاي هباذا   :عندما كان يصالي  -رمبا كان يقصد اإلشارة إىل نفسه-راهب 

يتمجد ويرتفع امسك العظيم القدوس يف كل شيء كرمي  ،لذبيحة وبشركة القديسنيبا
أي شايء لايس كرمياًا وال    أن عماق قلبه لكي يرى ، كان يغوص يف أومبارك..."

"أنت باس ياا    :ثناء مرد الشعب ويطلب ويصلي ويقولأمباركًا. وكان حيين رأسه 
ولذلك كان يستهني  ،نفسه( نه كان يصفأدركت أن هذه العبارة بالذات يسوع" )ِم
ص لن حيتاج إىل معوناة  ن اتكل على املخلِّألن َم ؛ويفرح حىت بالضيقات ،بكل شيء

 طلب التوحد. ،أحد. وملا منا هذا اإلحساس يف قلبه
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فهو يؤكد أن  "،اجلسد املقدس" :عندما يشري الكاهن إىل االسباديقون ويقول 
ألنك تعرف أن ختم الصليب يف وسط القرباناة   ؛ربنا يسوع عطى اجلسد هوأالذي 

ألن الرشام   ؛ويأخذ من الدم بعد رشم الكأس رمشًا واحاداً  .هو ختم امللك املسيح
ألنه  ؛ويرشم اجلسد املقدس فوق وأسفل ،الواحد هو تقدمة رئيس الكهنة ربنا يسوع

لعظيم ربناا يساوع   جسد احلي القائم من األموات بدم العهد األبدي راعي اخلراف ا
 (.20: 13املسيح )عب 

ذا كان الكاهن قاد  إ ،هو بعدم فصل ،م اجلسد حسب التسليم القدمييوتقس 
ا ما هو جاري يف الوجاه  م اجلسد لكي يظهر مرياث كل عضو. أمَّاستلم كيف يقسِّ

ألن  ؛أواًل على مثال الصاليب  ،فهو توزيع اجلسد حسبما ورد يف اخلوالجي ،البحري
ألن الصليب هو شجرة احليااة الايت    ؛مين يضعه على الثلثني مثال الصليبالثلث األ

 ت فروع حياة االبن الوحيد يف كل املسكونة شرقًا وغربًا ويف كل مكان.وتحا
وألن الصالة هاي شاركة    ،ننا بالصالة نتناولأوهو هنا يصلي لكي نعرف  

 وباقي أعضاء اجلسد يف تناول هذا السر اجمليد. ،العقل والقلب
ال  ،نالتولذلك جيب علينا أن هنتم مبا سوف  ،ننا يف حضرة الثالوثأال تنسى  

 "اقطع عنا األسباب اليت تسوقنا إىل اخلطية". :بل تذكر ،ذكر خطاياناتأن 
السر يكمل باالعتراف بتجسد وصلب وموت وقيامة الرب وبتقدمي الذبيحة  

 وحبلول الروح القدس.

هلنا وخملصنا وملكنا كلنا يسوع شكر اآلب يف ابنه احملبوب ربنا وإ"حنن ن :قال 
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 ل حامل خطية العامل".َمهلية يف احَلأعطانا أن نقف يف حضرته اإلألنه  ؛املسيح
ومل يكن لدينا  ،( تعبريًا غامضًا29: 1كان تعبري "حامل خطية العامل" )يوحنا 

النسطورية أبو الفرج وهو ألكرب علماء الكنيسة  ،قييف ذلك الزمان سوى تفسري املشر
وكان لدينا عظات ذها  الفام    ،خفت النسخة املطبوعة خلفية املؤلفابن الطيب وأ

دي االمريكااين وف  آوتفسري وليم  13جنيل يوحنا ترمجة عربية من القرن الا إعلى 
 ب ماير وغريهم.

 :وقال ،ر من قراءهتاذَّوكان القمص مينا املتوحد قد قرأ كل هذه الكتب وح 
وهو  ،وهو االبتعاد عن قلب احلياة األرثوذكسية ،"يوجد فيها خط واحد يهدد حياتك

وليس العكاس. إذا   ،صلوات الكنيسة. هذه الصلوات هي اليت تشرح الكتاب املقدس
فهي يف  ،ومل تساعدك هذه التفاسري على حياة الصالة ،درست تفسريًا لألسفار املقدسة

وجعلتاك تعاوم يف حبار     ،بت قلبك عن حمبتك للرب يسوع خملصكد غرَّاحلقيقة ق
ن كان التفساري يبعادك عان    إولكن  ،ر كما تشاءسِّاألفكار اليت ليس هلا هدف. َف

نفاق الفكر دون هدف سوى حب االساتطالع والرغباة يف   أاملخلص بدخولك يف 
ثل الثور الذي يسري فأنت سوف تسري م ،املعرفة غري املرتبطة باالحتاد بالرب واملخلص

 ويبقى يف مكانه. ،كيلو وهو يدور الساقية 10
قاارس   وباردٌ  ،يام الشتاءأبدأ الشرح بسؤال غريب بعد القداس يف يوم من  

عطاين نصيبًا كبريًا مان  أوملا  ،ريد العودة إىل الغرفة حيث الدفءأألنين كنت  ؛ذكرهأ
نه الصليب اخلااص خباتم   أ داس قال يل: أكلت الصليب؟ وفهمتخبز الربكة بعد الق
 ،يعين أكلت الصاليب  :نعم. وأعاد السؤال مرة ثانية وهو يبتسم :القربانة. فقلت له

مات  ألنين تعلَّ ؛ودخل الصليب واملصلوب قلبك وفكرك وحواسك؟ ولزمت الصمت
بال كماا    ،هتام لكي ال يصدر الكالم كرد فعل سريعاعدم سرعة الرد حىت على أي 

ا مَّ، أن اخطأإيه حىت : اللي بيتكلم من قلبه يالزمه روح احلق ويعزِّكان يقول لنا دائمًا
امسع يا اباين:   :تتأخر عنه نعمة التعزية" وقال ،من يتكلم دون وعي للدفاع عن نفسه

والذبح هو تقدمي  ،رادة اآلب ومسرتهإرادته وبإ َحِبل ربنا يسوع مذبوح دائمًا. ُذَماحَل
راجاع   "إلرادة قدم يسوع نفسه لكي يقدسنا"هبذه ا :ألن الرسول بولس يقول ؛احلياة
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علنت على اجللجثة الذبح اإلرادي هو قوة التقديس واملصاحلة اليت اسُت .(10: 10عب 
 وبالذات بقبول اللص اليمني دمياس. ،لكل العامل لتأكيد حمبة اهلل اآلب لكل اخلطاة

كما قال ميخاا   ي ويدوس عليهاك وعنِّ"حامل خطية العامل" يعين ينقلها عنَّ 
يف حبار  يطرحهاا  " :وكان الشيوخ يقولون لنا .ويطرحها يف البحر ،(19: 7الن  )

رب وليس  "كرمحتك يا :ولذلك حنن نقول ،لينا كخطاةإالنسيان". اهلل االب ال ينظر 
يا حبياب  -لذلك  ."خطاياكم ال أذكرها" :ويف كل األسفار يقول الرب ،كخطايانا"

 ،"الرب نقل عنك خطيتاك"  :الم الرب على فم ناثان الن امسع ك ،ملا ختط  -بوكأ
بينك وبينه. كان أبونا ناظر مدرساة الرهباان    يعين رماها بعيد. فهي ال تقف حائاًل

"، يعين مل ر القضية يف الصليبومسَّ" ،(14: 2ها من الوسط" )كولوسي َعَفن "َرإيقول 
بال   ،هي ليست املخالفة فقاط وخطية العامل  .عد بيننا وبني الرب شيء امسه اخلطيةي

اللي بنذكره يف صاالة   ،يعين "الشر اللي البس املوت" ،املخالفة اللي يف داخلها املوت
 ،وأباد املوت مبوتاه  ،ق الرب يسوع هذا التحالف بني اخلطية واملوتا َشوملَّ ،الصلح

 "امسك القدوس هو الذي نقوله وال :صارت اخلطية عاجزة عن أن تؤدي بنا إىل املوت
ل املاذبوح  َما ، ألن موت اخلطية هو خطية العامل كله. احَل"يقوى علينا موت اخلطية

رادته دائمًا هي اخلالص والفداء حىت ال يتسرب موت اجلساد إىل  إأي اللي  ،ألجلنا
 أي )املوت الطبيعي(. ،النفس

ولكن التوباة   ،بوك التوبة ليست الندم على اخلطية والرجوع عنهايا حبيب أ 
كويس  ،أكلت الصليب :وة اإلغراء وذبح اإلرادة لكي تتجدد. وملا سألتكهي نقل ق

ال احليااة   ،ت ألن ذبح اإلرادة بالصليب هو احملبة احلقيقية اليت جتعلنا نعيشَكنك َسإ
وهي حياته وحياتنا  ،عطاها لنا الرب يسوعأبل احلياة احلقيقية اليت  ،اخلاصة بنا بإرادتنا

 ،نك ال حتياا لنفساك  ا يشتعل قلبك مبحبة الرب تعرف أدماليت تتوحد يف حمبته. عن
وقلت لك كل  ،لى هذه االبصالياتصن تأو اإلبصالياتولذلك طلبت منك أن حتفظ 

هلية اليت ُتبطل كل شهوة "، تلتصق بقوته اإلريب يسوع املسيح يا" :يوم ألنك ملا تقول
 وتبدد كل فكر.
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تسمح يل حبضور القاداس   اإلكلرييكيةالدراسة واإلقامة يف مل تكن ظروف  
 ،أو الوجود يف مصر القدمية اإلجازاتولكن يف فترة  ،مينا مصر القدمية اليومي يف مار

 كان التناول كل يوم هو ترتيب ضروري للحياة.
دخل يف عادات مصرية ال عالقة هلا باالتعليم. كاان شايوخ     االستحقاق 

مل  .وهو حمبة الثالوث اخلاصة للخطااة  ،مل بالتسليم الكنسيالرباموس على وعي كا
نا يف شركة الثالوث لوكالمها معًا هو دخو ،كن لدينا استعداد سوى الصوم والصالةي

 وشركة كل ملء الكنيسة اجلامعة. ،القدوس
مينا ويأيت حسب الترتيب الكنسي مع رفاع الصاوم   كان عيد استشهاد مار 
 هلية نارية.إوكان مناسبة  ،امليالدي
وهاي   ،مت للارب مبحباة  دِّالتناول من الذبيحة لالحتفال بالذبيحة اليت ُق 

ألن الارب   ؛"النهاردة عيد مساوي :بونا مينا يقولأوكان  ،مينا استشهاد القديس مار
يعين  ه،مينا معناها أن نتوحد مع يسوع أقام هذا الشهيد من أجلنا حنن ألن شفاعة مار

وحدانية تقدمي احلياة ذبيحة  –الرب يسوع دعاه هلذه الوحدانية ألن  ؛نبقى واحد معاه
 للرب".
 ،أي األعيااد السايدية   ،"هذا هو سبب إقامة القداس اإلهلي يف أعياد الرب 

دنا معهم وجتعلناا  ألن هذه الذبيحة توحِّ ، وأعياد الشهداء والقديسني؛وأعياد أم النور
 من كل فعل وفكر غريب". حنن اخلطاة يف هنر النعمة الفياض لكي نتطهر

عندما سألت أيب عن األفكار النجسة واملشاعر الدنسة اليت تاأيت وتباغات    
يعين هو يرمي  ،عاوز خيطفك من النور ،"ده شغل اللص الكبري الشيطان :الفكر قال يل

ي اسم الرب يساوع  وخلِّ ،خليك صاحي ملوز قدامك علشان تتزحلق وتقع، ألقشر ا
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 .وارجع بفكرك إىل الرب يسوع خملصك" اإلبصاليات،ا نقوله يف ر مينور قلبك وتذكَّ
وهي أن سجس الفكر ال  ،كان االختالف هو حول نقطة واحدة بالغة الدقة

نت ابان اهلل يف املسايح إىل   أت األفكار ال جيعل االبن عبدًا. يلغي نعمة البنوة. وتشت 
"كرمحتك  :املسيح. ملا نقول بل يف رمحة ربنا يسوع ،ولذلك حنن ال نثق يف برنا ،األبد
 فهذا اعتراف بعدم االستحقاق. ،رب وليس كخطايانا" يا

اجعلناا  : ول الصالة الربانية هاي أملاذا نطلب االستحقاق؟ فقال:  :وسألت 
 ،ألننا نطلب معونة الروح القدس الذي يعطي لنا النعمة ويغسلنا ؛مستحقني أن نقول"

مزمور االغتسال من اخلطايا. اآلب الساماوي  ألنه  50بت الكنيسة مزمور ولذلك رتَّ
هلنا وخملصانا  إهبت لنا يف االبن الوحيد ربنا واليت ُو نعمةبل يرى ال ،ال يرى خطايانا

 ملا نقول: صحصحوملكنا كلنا يسوع املسيح و
 ألنه مالك احلياة. ؛ربنا 

 ألننا عليه نتكل. ؛هلناإ 

 ألنه هو خالصنا. ؛خملصنا 

 أفضل من الذين ميلك عليهم الرب بالرمحة. فنحن ماع  ألننا لسنا  ؛ملكنا كلنا
كل القديسني نقف يف عمق مياه الرمحة اإلهلية. 

فهو الذي سيسمع قاول   
الون ن فعلتم كل ما هو مطلوب منكم فأنتم عبيد بطَّا "إ :الرب يسوع نفسه
والعبد البطال هو الذي ال يعرف رمحة سيده وحمبته.  "،بألنكم فعلتم الواج

فهو الذي يدخل الوليمة مثل االبن الضال العائد إىل أبيه بثقاة يف   ،ا االبنأمَّ
 احملبة والرمحة االهلية.

 ،كان هو خامتة اخلدمة يف هيكل سليمان 150عندما ذكرت أليب أن مزمور  
ألننا بالتناول من جسد الرب وماه   ؛وهو خامتة الطلبة :ابتسم وقال وهو متهلل الوجه

 ندخل إىل التسبيح إىل متجيد الثالوث القدوس.
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 خامتة

بال تراجاع إىل    59-57كما كان يف السنوات لدينا ال زال وضع التعليم  
 يس إىل تعليم الرب.ول ،الوراء حنو التفاسري القانونية اليت تستند إىل شريعة موسى

ورمبا الوحيد الذي كان الرب يساوع   ،جيب أن أذكر أن أبونا مينا هو أول
 ،"قبل أن تذكر فاالن أو فاالن   :مه األول واألخري. هو الذي قال يلاملسيح هو معلِّ

 وبعد ذلك كله شرح لتعليم الرب". ،به ربنا يسوع املسيح َمعليك أن تبدأ مبا علَّ
أي نستند على تعليم الارب عان    ،انيةال دراسة آبائية ربَّمل يكن لدينا وال ز 

ألناه   ؛تك فيهوهو الذي يثبِّ ،نت غصن يف الكرمةأ" :يقولأبونا مينا احتادنا به. كان 
 ،بل حمبة الرب يسوع لناا  ،ميان ليس هو سر وجودنا يف املسيحاإل .صاحل وحمب البشر

 ميان ليس بدياًل للنعمة".واإل
ك، جسدك ونفسك وروحك. ال يوجد فيك شايء  لَّ"الرب يسوع حيبك ُك 

 يكرهه الرب. الكراهية هي من طبيعة الشيطان".
هو دراسة ماوجزة للرساالة األوىل ليوحناا     ،وكان الدرس الذي ال ُينسى

وهي ضاد   ،الشيطان –الكراهية  -جنيلي. وكانت الكلمات املتواترة هي: الظلمة اإل
ن اهلل إم يقاول  "كل معلِّا  :ولذلك كان يقول ،الشركة" -احملبة  -النور الكلمات: 

وذلك لكي يفقدوا الرجاء  ،م رسالة الشيطان لكي يرعب اخلطاةيكره اخلطاة هو معلِّ
 يف احلياة األبدية يف الرب يسوع املسيح".

هلية لكي عضو يف جساده.  إشواق أ"اعرف يا ابين أن حمبة الرب يسوع فيها  
 ،رمبا بسبب اخلطياة  ،هو حيب جسدك الذي ،خرلينا وحنن ال جيب أن نتأإهو يشتاق 

ولكن اجلسد احلقيقي الذي يتكون فينا بالشركة يف اجلسد والدم لربنا يساوع   ،حتتقره
ا ما نراه يف لَّإولكننا ال منلك رؤية واضحة عنه  ،املسيح هو جسد القيامة. حنن حنس به
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الرؤيا يف قلا .  ذه ي كل يوم لكي تبقى هصلِّنا ُأ، ولذلك أجسد ربنا يسوع املسيح
 بوك".وعاوزك تبقى زي أ

أي ليس فقط أن  ،جسدك يصبح هو ذات جسد الرب يسوع ،"يف احتاد احملبة 
بل ألن ذات اجملد الذي سطع على جبل طابور يصبح هو نفس اجملد الذي  ،الرب ميلكه

وس ا يف حاالت نادرة كما يف جتلي اآلباء مكسيموس ودوماادي ولكننا ال نراه إلَّ ،لنا
 أوالد امللوك".

 ،ده حبياتاه اإلهلياة  سه ووحَّألن الرب يسوع قدَّ ؛"الزم تعيش حمبة جسدك 
يعاين   ،ه واالحتاد واحاد د بطل إىل ذات اجملد. طبعًا كل واحد ميشي على َق ودعاك يا
مينا والست العدرا )العذراء( وكل القديسني.  حد مبارتَّحد بيك زي ما هو ُمتَّالرب ُم

طيب دول مش غرباء  ،ثناسيوس الرسويل، وكمان أنطونيوس الكبرينبا أأنت بتحب األ
نت فيك نفس احليااة اللاي يف كال اآلبااء     أو ،دول معاك يف نفس اجلسد ،عنك

 اجتدعن يا بطل وخش احلياة اجلديدة بقلب أسد". ،والشهداء
ألناه جتساد.    ،نساينحمبة الرب يسوع للخطاة وللجسد اإل ؟ماذا غاب عنا 

 ؛حساس الروحي للتناولب اإلأن صالة التسبحة ومتجيد القديسة مرمي يرتِّ وكان يرى
م لنا تنازل الرب يسوع وجتسده وحلوله وسكناه يف أحشاء البتاول لكاي   ألنه يقدِّ
"املسيح فيكم  :ن أحب كلمات الرسول بولسِم .ولكي يرتب لنا سكناه فينا" ،يتأنس

ناتم  ول الرب أناا هاو الكرماة وأ   "ده شرح الرسول لق :وكان يقول ،رجاء اجملد"
جنيل الساعة الثالثة قبل تقدمي احلمل تعين الكثري الذي ، ولذلك كانت قراءة إاألغصان"

 فهو غصن يف الكرمة. ،ناريةولكن كان قلبه مشتعاًل مبحبة  ،ح بهصرِّمل ُي
 

+   +   + 


