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 تسبيح الكنيسة لتجسد اهللا الكلمة

 
قداسـة البابـا كـريلس  –لعل الفضل األكـرب يعـود أوًال لـألب القمـص مينـا املتوحـد  

 أكثر من عرفتـه يصـلي صـلوات الكنيسـة كلهـا، فهـو صـاحب املبـدأ الـذي عـربَّ  –السادس 
، مث ثانياً ألسـتاذ "يا ابين الالهوت كله يف صلوات وتسابيح الكنيسة" :نه يف مجلة قصريةع

تاريخ الليتورجيات الشرقية يف جامعـة كامربيـدج راكلـف الـذي كـان يقـرأ القبطيـة والسـريانية 
 .فقد كان عاملاً كبرياً . والالتينية واليونانية كما يقرأ أي إنسان بلغته األصلية

وعـدم التسـرع يف  ،حقيقيـة واتضـاع فكـرٍ  ىل حمبـةٍ إحتتـاج ت ودراستها الصلواوهذه  
مـن صـلوات وأشـعار بواسـطة معلمـي  نَ وِّ اطالق األحكام مع دراسة جيدة جداً لكـل مـا دُ 
أي تـراث  ،فقد كان لدينا تـراث جـامعي ،اإلميان يف مصر وفلسطني وفارس واليونان وروما

جممـــع ( ٤٥١احلـــزين يف  باالنقســـامب رِ ُضـــه لكنـــو  ،الكنيســـة اجلامعـــة حـــىت القـــرن اخلـــامس
وهـــو انفصـــال الكنيســـة الشـــرقية بكـــل مـــا  ،آخـــر أكثـــر منـــه ضـــرراً  بانقســـامٍ مث  ،)خلقيدونيـــة

 .حماوالت الوحدة توفشل ،لديها عن الكنيسة الغربية يف القرن احلادي عشر
حركــات النســك والرهبنــة يف الشــرق  ظلــت أوالً نفصــال ولكــن حتــت رمــاد نــار اال

نــاً دون اعـادة تقدميــه أحيإمث دراســته و  ،ب علــى صـلة غــري رمسيـة بنقــل الــرتاث النسـكيوالغـر 
 ،نقسامكتابات اآلباء ما قبل اال  إىلالعودة الدائمة كانت هناك  ثانياً . ىل مصدرهإاإلشارة 

تومــــا اإلكــــويين املعــــروف باســــم ) للقــــديس(ولعــــل خــــري مثــــال هــــو شــــرح األناجيــــل األربعــــة 
وخمطوطــات للقــديس يوحنــا  ،اعتمــد فيــه علــى مراجــع يونانيــة كثــرية الــذي السلســلة الذهبيــة

وظلـــت الرتمجـــة الالتينيـــة لتومـــا  ،إذ دمـــرت يف أثنـــاء احلـــروب ؛ذهـــيب الفـــم مل تعـــد موجـــودة
 .اإلكويين هي املرجع الوحيد الذي لدينا



 ٣ 

 :ما استلمناه من الصلوات والتسبيح
ــ ،معاصــر لــدينا كثافــة ال مثيــل هلــا يف أي تــراثٍ   اجتمــاع أحــداث العهــد ل يف يتمث

يــوم  ،اليــوم األول ،ويســبق هــذا ،املــاء مــن الصــخرة –املــن والســلوى  –القــدمي مثــل اخلــروج 
يصـبح اليـوم األول هـو اليـوم  ،ن تكتمل أيـام اخللقـة السـتة ويـأيت السـبتأالذي بعد  ،النور

اهللا الـذي : "لالنـور يف اليـوم األو  إشـراقن أبـل يـرى  ،وهنا ال ينـام الـوعي الكنسـي ،الثامن
هو الذي أشـرق يف قلوبنـا إلنـارة معرفـة جمـد اهللا ) اليوم األول(الظلمة أن خيرج نوٌر من قال 

 ،جنيـل يوحنـاإيف فالنور هو حمور اإلصحاح األول  .)٦: ٤كو  ١" (يف وجه يسوع املسيح
والنــور . شــراق النـورإ عنـدوهـو ال زال القـراءة اإلجنيليــة شـرقاً وغربــاً يف كـل صـلوات الصــباح 

وال تـزال ذكصـولوجيات بـاكر حتفـظ الرتتيـب  ،)بعـدهمـا و  ١: ١يوحنـا (هـو جتسـد ابـن اهللا 
 :الكنسي القدمي جداً 
 ،"العامل إىل أيها النور احلقيقي الذي يضيء لكل إنسان آٍت◌ٍ "

 :والحظ
 ."العامل مبحبتك للبشر إىلأتيت "

(يقالويف عشية األحد 
0F

١(: 
 ..."أنرين يا اهللا بنور الهوتك "

 :ويف املعقب على اإلبصالية
 :ما هو هذا السر القوي"
 ).٤٠ص " (جل صالحهأابنه من  أرسلن اهللا إ
 :وقبل ذلك
 ،محلته مرمي ،كتدبريه وحكمته العظيمة"

 ).٣٩ص " (ومل يفارق عرشه
 :وهو جتسد ابن اهللا ،)٣ - ١: ١يوحنا (النور هو اشراق احلياة  

 ؛ليت على األرضنغبط عظمتك أيتها السماء اجلديدة ا"

                                                           
 .٣٧مطبعة عني مشس راجع ص  – ١٩١٧حتقيق اقلديوس لبيب القاهرة : اعتمدنا على األبصلمودية )١(



 ٤ 

 .)٣٧ص " (ألنه أشرق لنا منك الذي خلق السماء واألرض
 :فالتجسد له شاهد حقيقي هو والدة اإلله

 مساء ثانية رتِ صِ "
 هللا الذي نزل من السماء اً عرش

 ).٩٦ص " (وأخذ جسداً من بطنك
 :فقد أشرق يسوع اهللا الكلمة

 أشرق لنا متجسداً يسوع ابن اهللا"
 ،من والدة اإلله

 ).٩٨" (ر لنا خطاياناوغف
 : عنها األنبا مرقس الثامن يف القطعة السابعةحقيقة التجسد يعربِّ  

 ).١٢٩)" (البشر( نيالبشري وصنع أفعالألنه أتى ليخلصنا "
 :فكل ما نراه من فخامة التعبري هو حماولة إظهار السر الفائق

 خالصك الذي هو يسوع أرسلت"
 )١٣٦" (شرق متجسداً من العذراءأ

فهـــذا هـــو  ،نـــه ال يوجـــد متييـــز كيـــاين بـــني اخلـــالص واملخلـــصأهنـــا الحـــظ نعلنـــا لو 
 .اجتهاد املنهج الفلسفي الذي اعتمده العصر الوسيط

ولكـن النـور ال ميكـن فصـله عـن . ويستمر موضوع النـور يف ثيئوطوكيـة يـوم االثنـني 
 :ألوهية الرب

 ،فليشرق فينا نور الهوتك العظيم كل حني"
 .ارمحنا وجننا يا يسوع الكلمة..  اإهلنأيها املسيح 

بصالية على اهلوس األول ص إ" (ىل العاملإالنور احلقيقي اآليت 
٢٢٢(. 

 لوهية الرب، فما هي جدوى جتسد ابن اهللا؟إنه إذا مل يشرق فينا نور أل
 :يقول وعندما يقدم لبش على ثيئوطوكية يوم االثنني اخلليقة األوىل 

 ،األرضيف البدء خلق اهللا السماء و "



 ٥ 

 .)٢٩٠ص ..." (وكل زيناتا 
 :جنيل يسوع املسيحإمث يكمل شرح قصة اخللق يف نور 

 ،وقد خلق النور السماوي يف يوم الرب"
 ).٢٩٠ص " (ةمع العناصر األربع

القدمي جداً ليوم  االسموهو  ،"يوم الرب"ن الرتمجة العربية ترمجت أحظ علنا ناللو  
لكــــن األصــــل القبطــــي  ،)1F١("يــــوم األحــــد"ىل إقيامــــة قيامــــة الــــرب مــــن األمــــوات، أي يــــوم ال

ألننـا أخـذنا  /piehoou n] kuriak: احـتفظ باالسـم اليونـاين القـدمي
وهــذا مــا نــراه عنــد القــديس باســيليوس وهــو . أي يــوم القيامــة ،يف هــذا اليــومقيامتنــا نعمــة 

 :)٦٦: ٢٧فصل (يدون لنا التقليد الكنسي يف كتاب الروح القدس 
أو يوم  ،فاليوم األول هو يوم الرب...  أول األسبوع نصلي وقوفًا يف"

بل ) ١: ٣كولوسي (ألننا قمنا مع املسيح .. القيامة الذي نقوم فيه 
نه أول األيام أرغم  ،يضًا ألن يوم الرب هو صورة احلياة األبديةأ
دعى يف موسى ليس األول بل يومًا واحداً أنه يُ  إالَّ ) اخلليقة األوىل(

بل الواحد  ،نه ليس األول يف الرتتيبأوهذا يعين  ،)٥: ١تك ... ( 
عالمة كألن اليوم الثامن  .. ولذلك يدعى الثامن  ،الذي سوف يتكرر

فهو  ،احلياة اآلتية، هو اليوم الذي ال �اية له ألنه بال مساء وبال غد
ب جورج حبي. ترمجة د ١٦٢ص " (وال يشيخ يالدهر الذي ال ينقض

سيليوس نفس الشرح يف شرح أيام اخلليقة وأعاد القديس با بباوي،
Hexaemeron يف العظة الثالثة(. 

 :دم بل يُوحِّ الهوت ال يُقسِّ 
تيقنـت أن الهـوت التقسـيم  "لـبش شـهر كيهـك"عندما مسعت مث قرأت يف عنايـة  

 "تسبيحاً "وال ينشئ  ال يصنع صالًة وال عالقةً 
 قد طرح موسى عصا من خشب يف البحر األمحر"

                                                           
 .؛ حىت تبقى ذاكرتنا ووعينا يف نور اإلجنيل"يوم الرب"عود إىل االسم القدمي ليتنا ُنسقط اسم يوم األحد ون )١(



 ٦ 

 ياهانشقت املف
 رمز لنا با على خشبة الصليب

 ".آدم الثاين. اليت صلبوا ريب عليها
كرمــز للصــليب معــروف لنــا مــن رســالة برنابــا مــن مصــنفات القــرون عصــا موســى   

ولكــن تطــور ومنــو الرمــوز يف الرســالة  –ورمبــا هــذا صــحيح  –نســبت للرســول برنابــا  ،األوىل
ومكا�ــــا الصــــحيح هــــو  ،ملســــيحي�ــــا مــــن كتابــــات العصــــر الثــــاين اأجعــــل الــــبعض يؤكــــد 

مث  الســــكندري،لــــون ياالســــكندرية حيــــث نشــــأت مدرســــة التأويــــل الرمــــزي أوًال علــــى يــــد ف
ورجيينـــوس الـــذي أكـــد يف شـــرح نبـــوة أىل أكـــرب درجـــات النمـــو علـــى يـــد العالمـــة إوصـــلت 
 .مه اللغة العربانيةنه أخذ الكثري من املعلم السكندري الذي علَّ أحزقيال 

 :تنيولدينا هنا نقط 
بصـلمودية سقوط آدم يف كـل أجـزاء التسـبيح يف اال إىلكثافة اإلشارة هي   :األوىل

الوحيــد مــن القديســة ىل الفــردوس بســبب جتســد االبــن عــودة آدم إ والثانيــة هــي ،الكيهكيــة
حمــور التســبيح  ،الكلمــة الناســوتمــرمي والــدة اإللــه، ويصــبح التجســد، أي اختــاذ ربنــا االبــن 

راجـع علـى سـبيل " (عـرش يسـوع"ء القديسة يف أكثر من قطعة هـي وتصبح العذرا ،الدائم
بل هي السماء الثانية على األرض بسبب سكىن أقنـوم الكلمـة وحلـول  ،)٢٦٤املثال ص 

 .الروح القدس عليها
وهــي خاليــة مــن كــل مصــطلحات القــرن التاســع  ،وإزاء سـقطة آدم تقــول التســبحة 

، تقــول عــن طــرد آدم "ينــتقم مــن اخلطــاة العــدل الــذي –العضــب اإلهلــي  –العقوبــة " عشـر
 :يف لبش آدام على ثيئوطوكية يوم االثنني

 ،وجعله كاهناً وملكاً ونبياً "
 ."طه على كل املسكونةوسلَّ 

بـروح  آدم ألن ؛كليمنضـس السـكندريعنـد العالمـة أ دَ رَ آدم مـع األنبيـاء وَ  عُ ووضْ 
 ."هذه حلم من حلمي وعظم من عظامي" :النبوة قال عن حواء

لكــن أصــبحت هــذه الكلمــات بعــد إظهــار مكانــة آدم كملــك وكــاهن ونــيب دعــوة  
بـل والكاثوليكيـة أيضـاً  اإلجنيليـة،لنا ملراجعة ما رسخ من تعليم أورويب وفد مع اإلرساليات 



 ٧ 

إذ يقـول . ت بإحيـاء الفكـر األورويبنَـوِّ عن العقوبة اإلهلية اليت متـأل صـفحات كتـب قبطيـة دُ 
 :دامنفس اللبش اآل

 .. الف وصايا اهللا فخ"
 ."إهليةوطرده بنعمة 

مجـاع اآلبـاء إهـذا .  عن رمحـة اهللا وحمبتـههلياً يعربِّ إالطرد من الفردوس كان حكماً ف
 :)١٩٠حوايل (ثيئوفيلوس األنطاكي  وحسب عبارة ،الشرقيني

د أن يعاين من رِ ألنه مل يُ  ؛وأعلن اهللا عطفًا عظيمًا على اإلنسان"
صارت  ؛ولكن حبكم طرده من الفردوس ،األبد البقاء يف اخلطية اىل

، ألنه بعد تأدب يعاد العقوبة بداية خالص يتم يف الزمان املعنيَّ 
 .)٢٦: ٢طوليكوس " (جتديده

القـديس غريغوريـوس  هيؤكـدهو أيضاً ما بل  ، ينفرد ثيؤفيلوس اإلنطاكي بذلكوال
 :النيسي يف عظة عن االمرباطورة بوخلاريا إذ يقول

ىل األبد، يعود اجلسد إولكي ال يبقى الشر الذي فينا والذي ورثناه "
وتدبري العظيم للموت لكي  ،املوت حفظىل حتت إبشكل مؤقت 

ىل احلياة إويتم إعادة تكوين اإلنسان بعد فصل الشر عنه  ،يطرد الشر
 ."الفائقة ألن املوت هو تطهري للشر

 .)٨٧٧ - ٨٧٦: ٤٦اآلباء اليونانيني جملد (
وعنــوان  ٧القــديس باســيليوس يف العظــة أيضــاً هــو مــا يؤكــده  إهليــةالطــرد بنعمــة و 

 :)٣٤٥: ٣١راجع جملد " (اهللا ليس هو مصدر الشرور"هذه العظة 
مل مينع اهللا انفصال النفس عن اجلسد لكي ال يصبح املرض الذي "

اهللا حمب البشر مينح من خالل املوت .. مرضًا أبديًا ) اخلطية(فينا 
 ."ألن اإلنسان سقط يف اخلطية ؛فهو دواء وليس عقوبة ،الدواء

فهـــو دواء يبيـــد  ،وأن املـــوت هـــو دواء ولـــيس عقوبـــة ،نـــه حمـــب البشـــرأفـــاهللا يؤكـــد 
جملـد  ٦جتسـد الـرب فقـرة (وحسب عبارة القـديس كـريلس تصـبح العقوبـة خالصـاً  ،اخلطية

 ).CDفقرة  ١٤٢٤: ٧٥



 ٨ 

هـاين مينـا ميخائيـل .  بسـببها ُذبـح دعبارة القداس الغريغوري اليتذاتا تلك هي و  
رد من الكنيسـة طُ فقد  –كواحد من شهداء عصر األنبا شنودة الثالث   –وال زال مذبوحاً 
(اسر ونشر ما سجله تراثنا القبطيالقبطية ألنه جت

2F

١(: 
 ؛"خالصاً  لت يل العقوبةَ حوَّ "

 :)١٥١: ٥٣جملد (على سفر التكوين  ١٨إذ يقول ذهيب الفم يف العظة 
 ."املوت ألجل منفعتنا بَ تَّ رَ "

ــــارة يف عظــــة علــــى مزمــــور  يف الســــبعينية وهــــو مزمــــور  ٢: ١١٤وأعــــاد نفــــس العب
ىل موضــــع راحتــــك ألن الــــرب قــــد إارجعــــي يــــا نفســــي : "إذ يقــــول املزمــــور ٨ - ٧: ١١٦

 :ذهيب الفم فيقول ،"ألنه قد أنقذ نفسي من املوت ؛ليكإأحسن 
 ،طيةمع أن املوت دخل اىل العامل بسبب اخل"

 ."اإلنسانية) أو فائدة(له ملصلحة أن اهللا قد حوَّ  إالَّ 
 :)٣٧٤: ٥٧جملد (مىت  إجنيلعلى  ٣: ٣١وأعاد نفس العبارة يف العظة 

 فلماذا النوح والبكاء؟.. أعطانا اهللا املوت لفائدتنا "
فالوحيد الذي جيب أن يفعل هذا هو  ،والبكاء حإذا كان جيب النو 

ىل ما هو أعظم إألنه رحلة  ؛الشكر للموتف ،ا حننأمَّ  .الشيطان
 ."ألن املوت هو نياحة وميناء هادئ ؛فائدة

سقوط آدم وطرده بعد النعمة العظمى، لكن يف الصالة والتسبيح بدأ  هكذا يأيت
ولـــــذلك يعـــــود هـــــذا احملـــــور  ،إشـــــراق احليـــــاة والنـــــور يف االبـــــن الوحيـــــد ومنـــــه أي يف جتســـــده

 :ل عند متجيد قيامة الرب يسوعلينا يف تسبحة نصف الليإاألساسي 
 ؛كل األفراح تليق بك يا والدة اإلله"

 ."الفردوس إىلآدم  دَّ لك رُ بَ ألن من قِ 
نعـرتف بـذه احلقيقـة يف وحنـن . وهزمية اجلحـيم هـي أيضـاً أحـد مكونـات التسـبحة

 :القداس الباسيلي

                                                           
 .راجع يف ذلك كتابه عن العدالة اإلهلية، حياة ال موت، مغفرة ال عقوبة )١(



 ٩ 

 ".الصليب) من قبل(اجلحيم بواسطة  إىلنزل "
سرياين وغريه مـن قـدامى شـعراء املسـيحية أخـذت الكثـري ودراسة أشعار ما افرام ال 

 .من مكونات الليتورجية يف الشرق والغرب معاً 

 :شق المسيح بحر الجحيم
بـداعات باللغة العربية ليس بالضرورة من إ نَ وِّ تراثنا يف الصلوات والتسبيح الذي دُ  

فمـــا أكثـــر . القبطـــيومل نعثـــر بعـــد علـــى أصـــله  ،العصـــر الوســـيط ألنـــه وصـــلنا باللغـــة العربيـــة
وهــي تــدل بشــكل خــاص علــى  ،"املــدايح"لهــا يف بعــض الشــذرات اآلبائيــة القدميــة الــيت نرتِّ 

 ".أم الشهداء"مع تراث الكنيسة القبطية  تواصلٍ 
مسعـــــــت هـــــــذه الكلمـــــــات عنـــــــدما كنـــــــت طالبـــــــاً يف القســـــــم النهـــــــاري يف الكليـــــــة  

ن أاحملققــة الــيت جيــب  وردت حســب النســخة داالكلرييكيــة وقرأتــا بنفســي عــدة مــرات فقــ
 :يُعاد طبعها من جديد دون العبث مبا فيها يف الصفحات التالية

 اعرتفوا إلسم املسيح واشكروا فضله ورضاه"
 زيدوه بالتسبيح

 فرعون العقلي خزاه. بليسإخلصنا من 
 جازنا حبر التقديسأو 
 )املعمودية(دخلنا حبر العماد أ

 وعتقنا من رق الطغيان
 عادوأوصلنا أرض املي

 شق املسيح حبر اجلحيم
 ورمى الشيطان جواه

 وأخرجنا منه بسر عظيم
 ".وأصعدنا مع شعبه

 ).٣٦٨مدحية على اهلوس الثاين ص (
ر بروح الصلوات عن سبب اسـتخدام هـذا العقل الذي مل يستنِ قد يسأل  ،بالطبع 



 ١٠ 

 ت لتمجيد جتسد اهللا الكلمة؟صَ صِّ املوضوع بالذات يف تسبحة خُ 
هــي بــل  ،صــلوات الكنيســة ال تعــرف تقســيمات علــم الالهــوت نأهــو واجلــواب  

 .اخل...  -خرستولوجي  –ىل ثالوث إالالهوت بدون تقسيمات 
 .جتسد الرب هو االستعالن الذي يضع األساس لكل شيء* 
، هـو القديسـة مـرمي ،جديـد هو احلـدث العظـيم الـذي جلـس فيـه اهللا الكلمـة علـى عـرشٍ * 
 :اإلنسانية يف حيث يسرتيح اهللا اإلنسانية أي

 ؛مساء وعرش على األرض"
 ،ألن الغري احملوي حويتيه

 وينبوعاً صاحلاً غري موصوف
 ."نبع منك

 ).١١٨ص  السابع من الروميالتفسري  –عشية (
تنقـل املدحيـة  ؛وعندما يأيت اهلوس األول وفيه االحتفال باحلريـة مـن أرض العبوديـة 

 :الثننيالعربية ذات املوضوع على ثيئوطوكية يوم ا
 هزم العدو جبسده"

 الشيطان سحقه القدوس
 نقذ صنعة يدهأ

 ق العبوديةورِ 
 ،خمصوصالذي كان لنا 

 ."حماه بالكلية
 ).٢٧٧ص مديح آدام ثالث على ثيؤطوكية يوم االثنني (

وال  صــالةً  صــنعلكــن ذلــك مل حيــدث بالصــلب فقــط، ألن الهــوت التقســيم ال ي 
إىل جتســد ابــن اهللا  تعــود ثيئوطوكيــة يــوم االثنــني والحــظ كيــف" اً تســبيح"عالقــة وال ينشــئ 

 :الكلمة
 السالم لبيت حلم مدينة االنبياء"

 ،اليت ولد فيها املسيح



 ١١ 

 ."آدم الثاين
رة اجليـــل فهـــذه نظــ ،ومــيالد آدم الثــاين يف الصـــالة والتســبيح ال يقـــف عنــد املــيالد 

 يولد آدم الثاين فوراً ولكن  ،املعاصر لنا
 األول) اإلنسان(الرجل . آدم لكي يرد"

 الذي من الرتاب
 ."ىل الفردوسإ

 جيب أن ، بللكن ذلك ال حيدث مبجرد جتسد الرب
 .وحيل حكم املوت"

 نك من ترابإإذ قال يا آدم 
 ."ىل الرتاب تعودإو 

 :إذ تضع يف قلب املصلي ؛وتغلب الصالة النظرة العقابية املعاصرة
 ."ألنه حيث كثرت اخلطية فهناك تزايدت نعمة املسيح"

 :ويرد الشعب
 متجسداً من العذراء أشرق"

 ."بغري زرع بشر لكي خيلصنا
ألن الثيئوطوكيـة  ؛واملصاحلة ومسرة اهللا يف بين االنسان ليست فكرة تُقال يف عظـة 

 ..."الد هللا يف األعايل "تقول بعد ذلك 
 ألنه نقض احلاجز املتوسط"

 وقتل العداوة بالكمال
 ومزق كتاب يد العبودية

 آلدم وحواءالذي 
 وصريمها أحراراً 

 ."الذي ولد لنا يف مدينة داود كقول املالك
 ).القطعة الثامنة –ثيؤطوكية االثنني (

 .بتجسد ابن اهللاإذن ت املصاحلة سَ سِّ لقد أُ 



 ١٢ 

 :تكريم والدة اإلله
والـــذين أســـرتم الدعايـــة املضـــادة . متجيـــد وتكـــرمي يـــدخل الصـــلوات والتســـبيحهـــو  

 ،هــذا حـــق ،نعــم. نســان مثلنـــاإهــي عنهـــا يف فـــخ الشــيع يقولــون  لــرتاث الكنيســة وســقطوا
وسـيادة  .اإلنسـانيةولكن فصل املسيح الرب عن األم يفصـل يف النهايـة املسـيح نفسـه عـن 

حنــن يف الكنيســة مــع مــرمي ومــع املالئكــة والشــهداء . املــنهج الفــردي حيــذف شــركة الكنيســة
 .يف حضرة الثالوث القدوس جميعاً ألننا 

بــل حنــن  ،ألننــا لســنا جمــرد شــهود ؛كة الســمائية هــي ســر هــذا التمجيــدهــذه الشــر  
وكــل مــن يتأمــل التجســد . شــركاء الســر، ســر اجتماعنــا بالثــالوث وشــركتنا يف حيــاة الثــالوث

 :يدرك أن قوة جتسد ابن اهللا تشمله ألن القديسة مرمي هي
 /,Ta par فخرنا ورأس إكليل"

 .)٧٠٥ص " (خالصنا
 ألن ؛ةحنن معها يف ذات الشرك

 الكائن يف النور"
 الغري املقرتب منه

 ."صار يف بطنك تسعة شهور
 )٣٠٧ابصالية آدام ص (

هـــو ذاتـــه ســـوف حيـــل يف قلـــوب ) ٣١٠ص (ألن املســـيح الـــذي حـــل يف العـــذراء  
 :بل لكي نولد حنن من جديد ميالداً روحياً ألنه ،املؤمنني ال لكي يولد من جديد

 بعد تأنسه هو اهللا أيضاً "
 كما يليقمنجده  

 ).٣١٠ص " (هلناإألنه هو 
تعبري وجدناه عند القديس اثناسيوس الرسـويل " جبسد عاقل"ألن اهللا جتسد منك  

 ).٢٢٣ص ( /noucarx nlozik ألن اجلسد العاقل هو جسد الكلمة
 ؛هكذا نولد من فوق من املاء والروح. ننا من األرض ويف آدم منوتإ"

بل  ، يعود اجلسد فيما بعد أرضياً فال. ألننا يف املسيح ُحنيا مجيعاً 



 ١٣ 

 ).٣٣: ٣ضد األريوسيني " (يصري عاقًال أو ناطقاً مثل جسد الكلمة
هكذا يدرك املصلي أنه ال يقف بعيداً عـن نـار عـرش الالهـوت أو غريبـاً، بـل هـو  

، ومنجد الثـالوث عليهـا ت يف القديسة مرمي، وتعطى يف السرائرنَ علِ استُ اليت يف ذات الشركة 
 .صالة الليتورجيةيف ال

 :رب مرياثنا السماوي مع اآلباء الذين عشنا معهم لنا يا أحفظ
 ،البابا كريلس السادس
 :وأساتذتنا األجالء
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