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 مقدمة عامة

 

ــــيت دخلــــت اللغــــة العربيــــة، وهــــي تعــــين   كلمــــة قــــداس مــــن الكلمــــات الســــريانية ال
 ،مـــثالً  "القـــداس الباســـيلي" :الصـــلوات الـــيت يتقـــدس هبـــا الشـــعب والتقدمـــة. وعنـــدما نقـــول

ن أفــنحن يف الواقــع ال نقصــد مطلقــاً أن هــذه الصــلوات كتبهــا القــديس باســيليوس، ذلــك 
 أن هـذه ن كانت حتمل عدة أمساء لقديسني عظام، من معلمي اإلميـان، إالَّ إالقداسات، و 

 معروفة يف الكنيسة قبل أن يولد هؤالء.كانت الصلوات  

ء القداســات وجــدنا أ�ــا حتمــل أمســاء آبــاء القــرن الرابــع وإذا ألقينــا نظــرة علــى أمســا 
غريغوريوس الثيؤلوغـوس... اخل. وهـذه  -كريلس   -ذهيب الفم  -واخلامس مثل باسيليوس 

الظاهرة هامة جداً، فهذا العصر بالذات هو عصر البدع واهلرطقات ال سيما تلك اهلرطقـة 
يُراجــع هــؤالء اآلبــاء الــذين اشــتهروا  املزعجــة املســماة باألريوســية، ولــذلك أقتضــى األمــر أن

باألرثوذكســـية، الصـــلوات الـــيت ورثتهـــا الكنيســـة اجلامعـــة، وأن يشـــهدوا لصـــحتها. فحملـــت 
وإمنــا فضــل التأكــد  ،هــذه القداســات أمســاء هــؤالء اآلبــاء دون أن يكــون هلــم فضــل كتاباهتــا

القــومي الــذي أخذتــه الكنيســة مــن  ي عــن اإلميــان األرثوذكســمــن ســالمتها، ومــن أ�ــا تُعــربِّ 
 املسيح ومن الرسل.

هو شهادة التقليد، وهي شهادة مرتبطـة  ،"يلقداس الباسيلفإن االسم "ا ،وهكذا 
ألن هــذه الدراســات ال جتــوز  ؛بــاملعلم العظــيم، وال جمــال للدراســات النقديــة والتارخييــة هنــا

دة وطريــق احتادنــا بــاهللا عــرب قبــل تــذوق معــاين القــداس نفســه ومجالــه وفهــم الرتتيــب والعقيــ
الصــلوات فيــه، والتعــرف علــى مــا ميتــاز بــه القــداس الباســيلي مــن ســهولة ووضــوح وبســاطة 
عميقــــة ال مثيــــل هلــــا. وســــوف نكشــــف يف دراســــتنا كيــــف يعكــــس القــــداس لغــــة الكتــــاب 
املقـــدس، بعهديـــه مبـــا فيهـــا مـــن قـــوة ووضـــوح، وكيـــف يـــربط بـــني العقيـــدة واحليـــاة. وعنـــدما 

القــداس اإلهلــي وعمقــه فســوف نــتمكن حينئــذ مــن االقــرتاب مــن الدراســات نتــذوق مجــال 
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 التارخيية والالهوتية والنقدية.

الـيت اخلـوالجي املقـدس بعـة طوكل ما نرجوه هو أن يتمكن القارئ من االسـتعانة ب 
وهــي الطبعــة الــيت  ،)١(أشــرف علــى إصــدارها العــامل اجلليــل القمــص عبــد املســيح املســعودي

مـــص عطـــا اهللا احملرقــي. وقيمـــة هـــذه الطبعـــة هــي يف الشـــواهد العديـــدة مـــن أعــاد طبعهـــا الق
على تتبع معىن الكلمـات  قارئالكتاب املقدس بعهديه. وهي شواهد ذات قيمة تساعد ال

وكيفية دخول نـص الكتـاب املقـدس يف الصـالة، ولعـل طريقـة اسـتخدام الـنص الكتـايب ويف 
النص مبنهج االحتـاد السـري باملسـيح، وهـو  مرحلة معينة من الصالة، توضح لنا عالقة هذا

 ما حيرص القداس على تأكيده وإبرازه بشكل واضح.

إن الغايــــة مــــن القــــداس اإللهــــي هــــي أن تصــــبح الكنيســــة والمســــيح جســــداً  
: ٦واحــدًا. هــذه الوحــدة الســرية، هــي دخــول الكنيســة إلــى مــا وراء الحجــاب (عــب 

"مجـداً وإكرامـاً إكرامـاً ومجـداً  :ولـذلك عنـدما يبـدأ الكـاهن ،حيث دخل يسوع ،)٩
وفــي  ،فهــو يؤكــد أننــا فــي الســماء ،للثــالوث القــدوس، اآلب واالبــن والــروح القــدس"

 حضرة الثالوث.

ألنـه لــوال وجودنــا يف  ؛هـذا اجلانــب ذو أمهيـة بالغــة مــن الناحيـة الروحيــة والعقائديــة 
بكـل هـذه الطقـوس، ومـا ا اسـتطعنا أن نقـوم َمـحضرة الثالوث ووجود الثـالوث يف وسـطنا لَ 

اســــتطعنا أن نقــــول هــــذه الكلمــــات اململــــوءة بكــــل جســــارة وثقــــة، وهــــو مــــا نصــــل إليــــه يف 
"لكــي جنســر أن  :النهايــة، عنــدما متهــد الصــالة املعروفــة باســم صــالة القســمة هلــذه اجلســارة

 ،هنــا تصــل اجلســارة إىل قوهتــا .يــا أبانــا الــذي يف الســموات" :يــا اهللا ونقــول نــدعوك بدالــةٍ 
 س يف نداء اآلب فقط، بل باالحتاد باالبن يف الروح القدس.لي

لكــي يـــدرك كــل مـــن  ؛ولقــد وضــعنا هـــذا املبــدأ األساســـي يف بدايــة هــذه الدراســـة 

 .٢٠٠٢صدرت الطبعة الثانية هلذا اخلوالجي عن دير السيدة العذراء (برموس) يف عام  )١(
                                                           



١٣ 
 

 ؟اس، إىل أين نسري، وملاذا نتصرف هبذا الشكل، وملاذا ننطق هبذه الكلماتيدرس القدَّ 

الالهـــــويت آلبـــــاء  يغـــــوص بطريقـــــٍة أكادمييـــــٍة يف أعمـــــاق الفكـــــر هـــــذا الكتـــــاب، إذ 
الكنيسـة الشــرقية، فإنــه يقــف علـى كثــري مــن الفــروق الالهوتيـة بــني الفكــر الالهــويت الشــرقي 

القـــائم علـــى  -بكافـــة تطوراتـــه  -القـــائم علـــى اإلميـــان والنســـك، والفكـــر الالهـــويت الغـــريب 
 البحث العقلي اجملرد.

َعــت مــن خوالجيــات قبطيــة  وعربيــة  وقــد تضــمن هــذا الكتــاب شــروحات كثــرية مجُِ
تزيـــــد علـــــى ألـــــف خـــــوالجي يف املتحـــــف القبطـــــي، واملتحـــــف الربيطـــــاين، واملكتبـــــة األهليـــــة 
ــــاريس، ومكتبــــات جامعــــة أكســــفورد وكامربيــــدج والفاتيكــــان، واألديــــرة القبطيــــة بــــوادي  بب

 النطرون.

هــذه الدراســة هــي جمموعــة حماضــرات ألقيــت بالكليــة اإلكلرييكيــة يف طنطــا علــى  
. ولســت أزعــم أنــين قــد شــرحت أو درســت  م١٩٧٧ يف عــام ثانيــةلبــة وطالبــات الســنة الط

كـــل شـــيء، وإمنـــا أقـــرر أن كـــل دراســـة، ليســـت ســـوى بدايـــة، وعالمـــة جيـــب أن يتجاوزهـــا 
 الكاتب والقارئ.

 دكتور              

 جورج حبيب بباوي       
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 القسم األول

 

 الشرح الالهوتي
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 الفصل األول

 

 السرية المسيح والكاهن في الصلوات

 

املقدمــة القصــرية الــيت نراهــا يف اخلوالجيــات القدميــة تطلــب مــن الكــاهن أن يكــون  
"أن يكون اخلادم يف سالم مع اهللا  :وتقول عن هذا النقاء الداخلي ."نقياً داخًال وخارجاً"

هذا هو النقاء الذي تطلبه الكنيسـة  .والناس بال خصام أو عقل مشوش أو قلب منقسم"
سقف)، لكي يسري يف باقي أعضاء اجلسد؛ إنه السالم الذي وهبه املسيح من الرأس (األ

 للذين خيدمونه.

"أيهــا الــرب العــارف قلــب كــل أحــد. القــدوس املســرتيح  :تقــول صــالة االســتعداد 
ن هـو الكـاهن، ومـا هـو دوره هكذا تبدأ اخلدمة، وبشكل خاص، تؤكد لنا مَ  .يف قديسيه"

"أنـت يـا سـيدي تعلـم أين  :إليـه وهـو يقـول بعـد ذلـكاستمع  .يف اخلدمة، وما هو سلطانه
وهكذا يتكلم هذا  ،غري مستحق وال مستعد وال مستوجب هلذه اخلدمة املقدسة اليت لك"

وقـد وردت   .اإلنسان املختار من اهللا، إن هذه اخلدمة، ليسـت لـه وإمنـا هـي خدمـة املسـيح
 خــدمتكوأهيــئ وأكمــل املقدســة الــيت لــك.. لكــي أبتــدئ  الخدمــة" :كلمــة اخلدمــة مــرتني

"أرسـل يل  :وخدمة املسيح هذه هـي الـيت يطلـب الكـاهن كماهلـا .املقدسة كما يرضيك.."
نركز نظرنا علـى احتيـاج الكـاهن (األسـقف أو القـس)، الَّ أ ولكن علينا ،قوة من العالء.."

مــة بقــدر مــا ننتبــه إىل كلمــة متكــررة ومعروفــة يف القداســات، ال ننتبــه إليهــا كثــرياً، وهــي كل
"اجعلنـا يـا سـيدنا مسـتوجبني  :الحظ أنـه بعـد صـالة االسـتعداد يطلـب الكـاهن ."ُأَكمِّل"

س اخلدمـة هـو املسـيح، وكـذلك بقوة روحك القدوس أن نكمل هـذه اخلدمـة". فالـذي أسَّـ
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 لعمل املسيح. فإن تقدمي القرابني والصالة، هو إكمالٌ 

ات يف الالهـــــوت وقـــــد تطـــــرح علينـــــا هـــــذه الصـــــالة موضـــــوعاً مـــــن أهـــــم املوضـــــوع 
بكـــل وضـــوح يظهـــر الكـــاهن أنـــه و أال وهـــو عالقـــة املســـيح بالكـــاهن، وهنـــا  ،األرثوذكســـي

ُيكمــل عمــل املســيح، وإكمــال عمــل املســيح، ال يعــين أن عمــل املســيح نــاقص حيتــاج إىل 
الكاهن لكي يكمله، وإمنا إكمال عمل املسيح يعـين بشـكل خـاص حتقيـق مـا سـبق فوعـد 

ــــه املســــيح. وكلمــــة "كمــــال يكمــــل" مــــن أكثــــر الكلمــــات اســــتخداماً يف الرســــالة إىل  - ب
ــلَ  فَ ِصــالعربانيــني، فقــد وُ  ن الفــداء  أوواضــح مــن ســياق الكــالم  ،بــاألمل" املســيح بأنــه "ُكمِّ

 ).٩: ٥ومل يكن ممكناً أن يتحقق بغري األمل (راجع عب  ،أي أنه حتقق ،باألمل لَ مُ كَ 

ـــ  صـــاً تركـــه املســـيح، بـــل حيقـــق مـــا ل عمـــًال ناقمـــن هـــذا نـــدرك أن الكـــاهن ال ُيكمِّ
وضـــعه املســـيح نفســـه. هنـــا تظهـــر هـــذه العالقـــة بشـــكل بـــارز عنـــدما يطلـــب الكـــاهن مـــن 

 "نعم يا سيدنا كن معنا. اشرتك يف العمل (اخلدمة) معنا". :املسيح

ومن نص الصالة نرى أن البداية ختص الكاهن، فهي بصيغة املفرد ولكنها تنتقـل  
ألن الشــــعب واقــــٌف يشــــرتك يف اخلدمــــة، فــــال قــــداس بــــدون  ؛بعــــد ذلــــك إىل صــــيغة اجلمــــع

خاصـة بالكـاهن وحـده، بـل هـي  -حـىت السـرية منهـا  -وليست هـذه الصـلوات  ،الشعب
صــــالة الكــــل، أي الكنيســــة. والــــذين يعرفــــون القــــوانني الكنســــية، يــــدركون أن عــــدم وجــــود 

ســـب مـــن ماس ال حيُ علمـــانيني أثنـــاء تقـــدمي احلمـــل يعـــين أن ال يُقـــدَّم احلمـــل مطلقـــاً. فالشـــ
بشهادة صـلوات القـداس  -حىت وإن كان يف رتبة القارئ  -فهو من اإلكلريوس  ،الشعب

مث  -الشمامســــة  -القســــوس  -القمامصــــة  -األســــاقفة  -نفســــه. (راجــــع أوشــــية اآلبــــاء 
راجــــع أيضــــاً أوشــــية اآلبــــاء بعــــد اســــتدعاء الــــروح القــــدس حيــــث تظهــــر رتــــب الكنيســـــة: 

مســة واأليبوذيــاكونيني والطغمــات الســبعة لكنيســة اهللا). ومــن القمامصــة والقســوس والشما
صـــالة التجنيـــز يظهـــر أن لرتـــب الشمامســـة صـــالة خاصـــة بكـــل رتبـــة. ولـــذلك فـــإن وجـــود 

 -وهـــي الثالثـــة: الكـــاهن  ،الشـــماس ال يعـــين اكتمـــال عناصـــر اجلماعـــة األساســـية للخدمـــة
"جســـم الشـــهادة"  :والعلمـــاين، فهـــم كمـــا يقـــول القـــديس كـــريلس الســـكندري -الشـــماس 
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: ١٧"على فم شاهدين أو ثالثة تقوم كل كلمة" (تثنية  :طبقاً ملا جاء يف الكتاب املقدس
ن جســم الشــهادة هــذا هــو الــذي نــال الوعــد اخلــاص مــن املســيح أ). وكمــا نعــرف أيضــاً ٦

). وعنـدما ٢٠: ١٨"إذا اجتمع اثنان أو ثالثة فهناك أكـون يف وسـطهم" (مـىت  :باحلضور
فهو يؤكـد حضـور الشـعب واشـرتاكه يف الصـلوات. ونعـرف  ،صالة االستعداد يتلو الكاهن

مــــن كتابــــات اآلبــــاء ال ســــيما آبــــاء القــــرن الرابــــع واخلــــامس، وبشــــكل خــــاص، ذهــــيب الفــــم 
أن الشــعب يــردد كــل صــلوات القــداس يف قلبــه. وهلــذا الســبب ال  ،وأبيفــانيوس وباســيليوس

يعـــرتف فيهـــا الكـــاهن بأنـــه خـــاطيء. فهـــو  تلـــك الـــيت جنـــد صـــالة واحـــدة بصـــيغة املفـــرد إالَّ 
يعرتف عن نفسه، وليس عن الشعب. أما كل الصلوات األخرى فهي بصـيغة اجلمـع أل�ـا 

 صالة الكنيسة اليت بقلب واحد تطلب وتسعى لالحتاد باملسيح.

وهكــــذا منــــذ البدايــــة نلمــــح بشــــكل واضــــح مــــا هــــو القــــداس: إنــــه عمــــل املســــيح  
ريوس يف الكنيســة مــن أجــل رحلــة االحتــاد باملســيح. وخدمتــه، وهــو وجــود الشــعب واالكلــ

"جهـاالت  :ا عـن الشـعب فيقـولولكن البدايـة اعـرتاف، حيـث يـذكر الكـاهن خطايـاه، أمَّـ
ألن الكـــاهن الـــذي يعـــرف الشـــريعة  ؛فـــرق بـــني اخلطيـــة واجلهـــل واضـــح جـــداً وال ،شـــعبك"

هــٍم وإدراك والــذي ُتطلــب مــن فمــه الشــريعة، عنــدما ُخيطــئ فهــو ُخيطــئ عــن معرفــة وعــن ف
 ا الشعب الذي يُؤدَّب بالشريعة فهو ُخيطئ عن جهل.حلقيقة ما يفعله، أمَّ 

القــداس هنــا يؤكــد فداحــة خطيــة الكــاهن، ولكــن ال يــدفع الشــعب إىل الشــك يف  
الكــاهن، بــل العكــس هــو الصــحيح. وكمــا ســنرى يف كــل مراحــل القــداس ال ســيما عنــدما 

أي اجلســد والــدم، يصــرخ الكــاهن معرتفــاً خبطايــاه ســائًال الصــفح  ،نقــرتب مــن النــار اإلهليــة
أذكر يـا رب ضـعفي...  :عن آثام وجهاالت الشعب (راجع الصلوات السرية بعد القسمة

وأغفر يل خطاياي الكثرية، من أجل خطاياي خاصة وجناسات قليب ال متنع شـعبك نعمـة 
بـال سـلطان هو ة املسيح وهنا بشكل خاص ندرك أن الكاهن يف حضر  .روحك القدوس)

 خاص به، وإمنا هو خادم أسرار املسيح.

وإذا أردنــــا أن نكمــــل فهمنــــا لعالقــــة املســــيح بالكــــاهن علينــــا أن نــــدرس الصــــالة  
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أخــرى  الســرية، بعــد وضــع اخلبــز واخلمــر علــى املــذبح والــيت ُتســمى بأوشــية التقدمــة. ومــرةً 
هـذا  ،ي الـذي نـزل مـن السـماء"تعلن الصالة بشكل ظاهر جداً أن املسـيح "هـو اخلبـز احلـ

أن جتعـل  "سـبقتَ  :هو سبب وجودنا يف اهليكل. لقد جاء املسيح إلينا، ولكننـا نقـول عنـه
مـه مـن لقـد جـاء وقـدَّم نفسـه، ولـذلك حنـن ال نقدِّ  .ذاتك محًال بال عيب عن حياة العـامل"

علينــا أن جديــد، وإمنــا نضــع التقدمــة لكــي يكــون لنــا اشــرتاك حقيقــي فيمــا فعلــه املســيح، و 
صيغة اجلمع يف هـذه الصـالة، وهـي هامـة، ولكـن ذلـك الـنص اجلميـل فقط ليس  ،نالحظ

الــذي يؤكــد أن الكــل اجتمــع لكــي يضــع اخلبــز واخلمــر "علــى هــذه املائــدة الكهنوتيــة الــيت 
لــــك"، إ�ــــا مائــــدة املســــيح، وليســــت مائــــدة أي شــــخص آخــــر، والكهنــــوت هــــو كهنــــوت 

"أذكر يا رب هـذا  :عن هذه احلقيقة يف أوشية الكهنوتويعربِّ القداس الكريلسي  .املسيح
وال يوجــد  ،الكهنــوت املقــدس الــذي لــك". ال يوجــد لــدينا كهنــة مثــل كهنــة العهــد القــدمي

وإمنــا لــدينا كــاهن واحــد يســوع املســيح الــذي يعطــي كهنوتــه  ،لــدينا وســطاء بــني اهللا والنــاس
ولــذلك يتضــرع ، )١(إلهلــي الكهنــويتلــوا عملــه ان خيتــارهم هــو لكــي يكمِّ الواحــد بعينــه إىل َمــ

ــــ ،"باركهمــــا، قدســـهما، طهرمهــــا" :الكـــاهن منــــذ البدايـــة يف أوشــــية التقدمـــة ر، فالـــذي يطهِّ
ــــويقــــدِّ  ل عمــــل س، ويبــــارك، هــــو املســــيح، لكــــن الــــذي يرشــــم هــــو الكــــاهن. الكــــاهن يكمِّ

ي، املســيح، كمــا يظهــر جبــالء أننــا ال نــذبح املســيح يف القــداس، بــل املســيح هــو الــذي يُعِطــ
 هو الذي يُقدِّس ما يوضع على املائدة الكهنوتية اليت له.

مثــل الشــعب متامــاً يف حضــرة اهللا، ولــذلك عنــدما تبــدأ صــالة مثلــه الكــاهن يقــف  
"عبيـــدك خـــدام هـــذا اليـــوم القمامصـــة.. كـــل الشـــعب وضـــعفي"،  :التحليـــل يقـــول الكـــاهن

فســه، يعــود ويقــول بعــد فــذلك الواقــف يف حضــرة اهللا، مثــل كــل اخلطــاة، يطلــب التحليــل لن
فهـل يوجـد تنـاقض؟ بكـل تأكيـد ال. يتحـدث الكـاهن مـع اهللا  ،"ومـن فـم حقـاريت" :ذلك

"نســأل ونطلــب مـن صــالحك يــا حمــب البشـر عــن عبيــدك آبــائي وإخــويت  :مثـل أي إنســان

إنكار الكهنوت يف الكنيسة هو بالضرورة، انكار لكهنوت املسيح نفسه. فنحن نشرتك يف بنوة املسيح لآلب، ويف  )١(
حياته وموته وقيامته، وتشرتك فئة خاصة بكهنوته، متاماً، كما اشرتكت فئة خاصة يف الرسولية واالستشهاد ومواهب 

 التعليم.
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ـ ،نعم علينا بغفران خطايانا"أ" :ومثل أي خاطئ يقول .وضعفي" ل عمـل ولكـن ألنـه يكمِّ
ــ ،املســيح "أنــت اآلن يــا ســيدي..  :ل عملــه مــن خــالل الكــاهنأو املســيح هــو الــذي يكمِّ
أو  ،علــى الــذين يعملــون يف الكهنــوت كــل زمــان يف كنيســتك املقدســة أن يغفــروا" أنعمــتَ 

"فلــيكن يــا ســيدنا عبيــدك آبــائي وإخــويت وحقــاريت حمــاللني مــن فمــي  :بشــكل آخــر واضــح
فسه كواحد من شعب الكنيسة، ولكنـه ال ل لنيطلب احلِ فالكاهن هنا بروحك القدوس". 

ألنــه حيمــل كهنــوت املســيح، ولــذلك  ؛نــد مســتوى أي واحــد مــن شــعب الكنيســةيقــف ع
 فمن فمه ينال الكل املغفرة.

ويف حتليل اخلدام نرى الكنيسة اجلامعة بشكلها الكامل: الثـالوث، فالرسـل االثـىن  
الـيت وردت يف ن األمسـاء أل خـاص مني مـن اآلبـاء. ولعلنـا نالحـظ هنـا بشـكعشر، مث املعلِّ 

 .ختـــريت بعنايـــة؛ ألن هـــذه األمســـاء هـــي أمســـاء شـــهود األرثوذكســـيةأُ صـــالة حتليـــل اخلـــدام 
هؤالء تذكرهم الكنيسة يف صالة حتليـل اخلـدام لتؤكـد سـالمة وصـدق إميـان الـذين اجتمعـوا 

و خامتــة يف الكنيســة. وعلينــا أن نالحــظ أن اســم البطريــرك وأســقف اإليبارشــية مث القــس هــ
أمساء حتليل اخلدام. هـذا يؤكـد وحـدة اإلميـان والشـركة الواحـدة الـيت تـربط الثـالوث القـدوس 
باآلبـــــاء، مث بـــــالبطريرك واألســـــقف، مث القـــــس مث بالشـــــعب. هـــــذه هـــــي الصـــــورة الواضـــــحة 

فهــو يتحــدث كعضــو يف اجلســد  ،للكنيســة اجلامعــة. وعنــدما يصــلي الكــاهن حتليــل اخلــدام
امعــة، ولــذلك عنــدما يتحــدث مــع الــرأس / املســيح، يطلــب التحليــل الواحــد / الكنيســة اجل

فهو يطلب هلم التحليل كإنسان، يطلب املغفـرة،  ،ا عندما يتحدث عن الشعبلنفسه. أمَّ 
ولكنــه بعــد  ،.".. وكــل الشــعب وضــعفي..."عبيــدك خــدام. :وككــاهن يطلــب ألجــل غــريه

 "ومن فم حقاريت". :ذلك يقول

ســــــية الشــــــرقية عــــــن الكنيســــــة الكاثوليكيــــــة (الطقــــــس وختتلــــــف الكنيســــــة األرثوذك 
الالتيــين) يف نقطــة جوهريــة، وهــي أن صــيغة التحليــل يف كــل الكنــائس األرثوذكســية توضــع 

"اللهــم حاللنــا وحالــل شــعبك" (حتليــل اآلب بعــد صــالة  :يف شــكل صــالة وطلــب مــن اهللا
ــــيت تقــــول ــــة القدميــــة ال ــــذلك عكــــس صــــالة التحليــــل الالتيني "مبوجــــب  :القســــمة). وهــــي ب

ك مــــن خطايــــاك باســــم اآلب واالبــــن والــــروح الســــلطان املعطــــى يل مــــن الكنيســــة أنــــا أحلُّــــ
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إن روح األرثوذكســية هــي اســتعالن كهنــوت املســيح وعملــه يف الكــاهن، ولــيس  .القــدس"
سـتخدم يف سـر التوبـة واالعـرتاف تأكيد سلطة الكنيسة. ويف صيغة التحليل الكبري الـذي يُ 

"أيهـا السـيد الـرب يسـوع املسـيح ابـن  :مسيح احلاضر يف هـذا السـره الكاهن كالمه لليوجِّ 
صـة احملييـة، الـذي نفـخ اهللا الوحيد.. الذي قطع كـل رباطـات خطايانـا مـن قبـل آالمـه املخلِّ 

ن غفـــرمت يف وجـــه تالميـــذه القديســـني، ورســـله األطهـــار، وقـــال هلـــم اقبلـــوا الـــروح القـــدس َمـــ
االعـــرتاف بألوهيـــة املســـيح  .)١(مســكت"أُ  رت هلـــم ومــن أمســـكتموها علـــيهمِفـــخطايــاهم غُ 

"ابن اهللا الوحيد" وهو ركيزة عهد املغفرة، مث آالم املسيح اليت أحيتنـا، وعمـل الـروح القـدس 
فهـــو القـــوة، الـــذي يفـــك كـــل الرباطـــات. وهكـــذا نـــرى أن املســـيح يعمـــل كـــرئيس كهنـــة يف 

يت الكنيســة ومــن خــالل الكهنــة الــذين أقــامهم. ولــذلك فــإن "الســلطان" هــو نعمــة الــرب الــ
ولـــذلك عنـــدما قـــال الـــرب  ،وإمنـــا بعمـــل الـــرب نفســـه ،تعمـــل لـــيس باســـتقالل عـــن الـــرب

كمـا شـرحها  -فـإن هـذه املفـاتيح  ،)١٩: ١٦"أعطيـك مفـاتيح امللكـوت" (مـىت  :لبطرس
ليست سلطة تُعطى لتمكن البشـر مـن أن يفتحـوا امللكـوت بالشـكل الـذي يـروق  -اآلباء 

ال ينقـل سـلطانه إىل النـاس ليكـون سـلطة  كٌ لِـ مَ وإمنا هـي مفـاتيح امللكـوت حيـث اهللا ،هلم
مســـتقلة عـــن اهللا، إمنـــا تظـــل هـــذه املفـــاتيح يف الكنيســـة الواحـــدة الـــيت ال فصـــل بـــني رأســـها 

 وأعضائها، أي املسيح وشعبه.

 الصلوات السرية أثناء القراءات في الكتاب المقدس

صـــالة، وليســـت فهـــي تســـتقبل القـــراءة بال ،عنـــدما تقـــرأ الكنيســـة الكتـــاب املقـــدس 
هذه الصلوات جمرد قطع للتسلية، إمنا هي بكـل يقـني اخلشـوع احلقيقـي ملواجهـة كلمـة اهللا. 

"أنعـم علينـا وعلـى شـعبك كلـه بعقـل غـري مشـتغل وفهـم  :استمع إىل الكنيسة وهـي تصـلي

والجيات الشرقية وال وجود له يف كتب الالهوت االرثوذكسية قبل السلطان الكهنويت تعبري غري معروف يف اخل )١(
من قبل رسلك االطهار أنعمت القرن الرابع عشر. ويوجد فرق ضخم بني عبارة السلطان الكهنويت وتعبري اخلوالجي "

" حيث يظهر هنا ان النعمة هي قاعدة عمل الكهنوت وليس السلطان، بعكس على الذين يعملون في الكهنوت
 كنيسة الالتينية، اليت تؤكد السلطان بشكل بارز، دون أن تنكر النعمة.ال
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رئـــت علينـــا اآلن"، فهـــي نقـــي لكـــي نعلـــم ونفهـــم مـــا هـــي منفعـــة تعاليمـــك املقدســـة الـــيت قُ 
املشــتغل والفهــم النقــي لكــي تســمع تعــاليم املســيح الــيت يقرأهــا القــديس  تطلــب العقــل غــري

بــولس علينــا. وهنــا نــدرك حقيقــة وحــدة الكنيســة اجلامعــة، فبــولس مل ميــت، إمنــا ال يــزال يف 
 وسطنا، وهذا هو سر وحدة الكنيسة العظيم الذي يفوق اإلدراك.

سـيح، ولـذلك ال ميكـن بولس ال يـزال حيـاً يف جسـد املسـيح، يقـرأ علينـا تعـاليم امل 
مــون يف وجــود الرســل يف الكنيســة، ويســمع صــوهتم وهــم يعلِّ  -روحيــاً  -ملــن يشــعر ويــرى 

 الكتب املقدسة، أن ينفصل أو يثور أو يهدد وحدة الكنيسة.

ه بـك أنـت يـا رئـيس "وكمـا َتَشـبَّ  :من جانب آخر نلمح اخلالفة الرسولية للشـعب 
ني أن نكــــون متشــــبهني بــــه يف العمــــل واإلميــــان هكــــذا حنــــن أيضــــاً أجعلنــــا مســــتحق ،احليــــاة

 ممجدين امسك القدوس مفتخرين بصليبك كل حني".

إن الكنيســة هــي شــعب اهللا والكــل فيهــا خلفــاء الرســل يف احملبــة واإلميــان. الــبعض  
أو مجـــال عـــدم الفســـاد يف  ،أو أكليـــل الشـــهداء ،يـــدعوه راعـــي الرعـــاة لينـــال مـــرياث بـــولس

"أيهــا  :الســرية الــيت تقــال أثنــاء قــراءة الكــاثوليكون تشــهد بــذلكاحليــاة النســكية. والصــالة 
جنيـل جمـد مسـيحك.. نسـألك إل رسلك القديسني أظهرت لنا سـر بَ الرب إهلنا الذي من قِ 

وأنعـم علينـا كـل حـني أن نسـلك يف آثـارهم  ،يا سيدنا اجعلنا مستحقني نصيبهم ومـرياثهم
هـذا الــنص  .الـيت قبلوهــا مـع التقــوى" ونشـرتك معهــم يف اآلالم ،ونكـون متشـبهني جبهــادهم

وال يناهلــا اإلنســان مبجــرد كونــه يف الكنيســة، بــل هــي  ،ثيؤكــد أن اخلالفــة الرســولية ال تــورَّ 
ه جبهــاد الرســل. ومــن اخلطــأ أن نظــن أن هــذه الصــالة تشــري إىل ســلوك رســويل، وهــي التشــبُّ 

وهـــو تقســـيم الكنيســـة إىل  ،ألن التقســـيم الـــذي ورثنـــاه مـــن الســـابقني علينـــا ؛الكهنـــة فقـــط
 متأخر. هو تقسيمٌ  ،إكلريوس وعلمانيني

فالكنيســـة الواحـــدة، هـــي الـــيت تـــرث الرســـل، ولـــيس اإلكلـــريوس فقـــط هـــم خلفـــاء  
الرســل. فكــل الشــعب هــو بــذار الكهنــوت، والرهبنــة، وهــذه البــذار قــد ينمــو بعضــها يومــاً 

 ويثمر كهنة أو رهباناً.
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كلـريوس يف ظـل الظـروف االجتماعيـة والثقافيـة يف الكنيسة الغربيـة تطـور وضـع اإل  

الـــيت ســـادت الغـــرب. ذلـــك أن الكـــاهن ُخيتـــار مـــن الصـــغر بواســـطة األســـقف، يـــدخل إىل 
مدرسـة الالهــوت أو الــدير ويظـل هنــاك إىل أن يرســله األسـقف إىل الكنيســة لريعاهــا. هــذا 

ــــوافــــرتض التعلــــيم الالهــــويت كأســــاس للخدمــــة ،الوضــــع افــــرتض الدرجــــة الالهوتيــــة ا يف . أمَّ
ألن الكـاهن خيتـاره الشـعب، سـواء كـان القـس أم األسـقف  ؛فالوضع خمتلـف متامـاً  ،الشرق

أم البطريـــرك، وهـــؤالء ال ُخيتـــارون وفقـــاً لـــدرجات علميـــة يف الالهـــوت، وإمنـــا وفقـــاً للنعمـــة 
واملوهبة اليت يعلنها اهللا فيهم (راجـع صـالة الكـاثوليكون بدقـة). وحـىت الرسـل الـذين درسـوا 

 ، أياملســيح كــل أســرار امللكــوت أعطــاهم املســيح لــه اجملــد "موهبــة نعمتــك العظيمــة" مــع
فكهنة املسيح، وشركاء الرسل يف اخلالفـة ال يولَـدون  ،نعمة "سر إعالن اجنيل جمد املسيح"

وعندما  ،بسبب االنتماء العرقي، أو الطائفي، وإمنا ُخيتارون من ِقَبل الرب، ويراهم الشعب
 عـــن قدرتـــه علـــى التمييـــز بـــني الـــذين دعـــاهم الـــرب للكهنـــوت، ك، يُعـــربِّ يُقـــرر الشـــعب ذلـــ

والــذين دعــوا أنفســهم للكهنــوت. هــذا التمييــز هــو حقــاً خالفــة الشــعب للرســل. وعلينــا أن 
"آباؤنــــا رؤســــاء  :فهــــي تصــــف الكنيســــة ، أوشــــية الراقــــدين عــــن ذلــــكنالحــــظ كيــــف تعــــربِّ 

 -إخوتنـا الشمامسـة  -آباؤنا القسوس  -آباؤنا القمامصة  -آباؤنا األساقفة  -األساقفة 
فــروح األبــوة عطيــة اآلب الســماوي لنــا ليســت قاصــرة  ،آباؤنــا العلمــانيني" -آباؤنــا الرهبــان 

وهــب روح األبــوة للعلمـــانيني، تعلــى الكهنــة حســب رتــبهم، الــيت نراهـــا يف األوشــية، وإمنــا 
يز الشـعب آبـاءه وهـو ال أل�م بكل حق الذين مييزون اآلباء وخيتارو�م للكنيسة. وكيف مي

ميلك روح األبوة، إن تعبري "آباؤنا العلمـانيون" هـو تعبـري يعلـن اخلالفـة الرسـولية يف شـكلها 
م الكنيسـة ِحـم رَ العام، وهو شـكل أصـيل جعـل مـن العلمـانيني أصـل كـل شـيء عنـدنا، فُهـ

 الذي يلد للمسيح الرعاة والرعية.

 :ن أجــل بابــا اإلســكندريةوتظهــر وحــدة الكنيســة بشــكل خــاص عنــدما تصــلي مــ 
ولكـــن الشـــعب  ،ون مـــن أجـــل الكنيســـةهـــؤالء يصـــلُّ  ،"ومجيـــع األســـاقفة األرثوذكســـيني..."

فـال يصـلي  ،"وصلواتنا حنن أيضـاً عـنهم أقبلهـا علـى مـذحبك.." :الواقف يف الكنيسة يقول
يصـبح اعـرتاض هنـا بـل الشـعب أيضـاً مـن أجـل الكهنـة. و  ،الكهنة من أجـل الشـعب فقـط
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ألن الشـــعب ال ميلـــك أن يصـــلي مـــن  ؛تانتية علـــى الكهنـــوت والكهنـــة ال وجـــود لـــهالربوتســـ
أجل الوسيط، فالصالة من أجل الوسيط جتعـل الوسـاطة تنهـار، وعلينـا أن نـدقق النظـر يف 

إن الكلمــــات  .ذلـــك اللحــــن اجلليـــل الــــذي يقــــال يف حضـــور األســــقف "يب أمهـــوت غــــار"
األسـقفية، فلـيس هـذا هـو جـوهر التسـبيح  ليست تشريفاً أو تكرميـاً ملـن جيلـس علـى كرسـي

"نعمـة ربنـا يسـوع املسـيح  :يف الكنيسة، وإمنا اللحن كلـه طلبـة الشـعب مـن أجـل األسـقف
وعنـــدما يطلــــب  ..".تكـــون مـــع روحــــك الطـــاهرة يـــا ســــيدي األب املكـــرم رئـــيس الكهنــــة.

"حمبــة  :الشــعب نعمــة ربنــا يســوع املســيح ملــن يقــول بــدوره للشــعب يف بدايــة قــداس املــؤمنني
نة فقط، بل هـي اشـرتاك فإن وحدة الكنيسة ليست معلَ  ،اهللا اآلب ونعمة االبن الوحيد.."

 الكل يف الصالة، كٌل من أجل اآلخر (راجع صالة االستعداد يف القداس الغريغوري).

 نظرة تاريخية موجزة، الصلوات السرية

واحــد، ذلــك ال نســتطيع أن نشــرح كــل الصــلوات الســرية بشــكل عــام، ويف فصــل  
 أ�ا موزعة يف القداس حسب التقسيمات املعروفة منذ العصور األوىل للمسيحية.

وقــداس املــؤمنني. ويف القســم األول  -القــداس أصــًال قســمان: قــداس املوعــوظني  
ـــة هـــو  ـــالتعليم وقـــراءة الكلمـــة اإلهلي وكمـــا نـــرى مـــن االســـم "قـــداس املوعـــوظني" االهتمـــام ب

وكانــت الكنيســة ال تســمح لــه  ،ظ ال حيضــر قــداس املــؤمننياألســاس واجلــوهر. كــان املوعــو 
ألنـــه لـــيس مـــؤهًال لقبـــول األســـرار الفائقـــة، وبشـــكل خـــاص مل يســـكن فيـــه الـــروح  ؛بـــذلك

القدس بعد. هلذا السبب اخلاص كانت الصلوات اخلاصة بالتقدمة تقال سـراً. والزال حـىت 
القداس البيزنطي، أي بعد خروج  بعد القراءات يف هذا اليوم ال يدخل الكاهن باحلمل إالَّ 

فإننـا كنـا نتبـع نفـس الطقـس كمـا هـو ظـاهر  ،ا عنـدنااملوعوظني، وهو وضع قـدمي جـداً. أمَّـ
ن متامـــاً. و لتغيـــري يف وقـــت اختفـــى فيـــه املوعوظـــولكـــن حـــدث ا ،يف عـــدة خمطوطـــات قدميـــة

مث  ،ولكــــن رمبــــا كتطــــور يف املــــنهج الرتبــــوي كــــان املوعــــوظ ُيســــمح لــــه حبضــــور دورة احلمــــل
حـىت ال يكـون الكـالم عـن اإلفخارسـتيا فيمـا بعـد مفاجـأة  ؛القراءات وكان خيرج بعـد ذلـك

بالنســــبة لــــه، بــــل يتــــدرج يف الفهــــم إىل أن يســــتوعب الســــر بعــــد نوالــــه املعموديــــة، ولــــذلك 
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ن كــــل أقــــال هــــذه الصــــلوات جهــــراً. ولعلــــه مــــن الواضــــح حرصــــت الكنيســــة علــــى أن ال تُ 
حىت أوشية اإلجنيل ال تقال جهراً، وقد علَّق علـى هـذا الذكصولوجيات يف ختام الصلوات 
ن الذكصـــولوجية تقـــال ســـراً مـــن أجـــل إتاحـــة فرصـــة "إ :العـــامل اجلليـــل بـــولس البوشـــي وقـــال

ولذلك ، اهلدوء والصمت يف حضرة الثالوث حىت ال يكون التمجيد من الفم دون القلب"
ألن الصالة الصـامتة أقـوى يصمت الكاهن ليس استعجاًال كما يظن غري الفامهني، ولكن 

بكثــــري، ال ســــيما إذا كانــــت حــــديثاً مباشــــراً عــــن جمــــد اهللا وعظمتــــه. وتســــتمر الكنيســــة يف 
ألن هذه الصلوات هي فرتة اهلدوء وطلبـة القلـب  ؛الصلوات السرية حىت يف قداس املؤمنني

 اليت ختص كل واحد.

لكـــي نـــدرك  ومـــن الضـــروري أن نـــرى توزيـــع الصـــلوات الســـرية يف القـــداس اإلهلـــي 
 املنهج الروحي خلف هذا التوزيع:

 قداس املؤمنني قداس املوعوظني

 صالة الصلح سراً  -صالة االستعداد 

 الرب مع مجيعكم دورة احلمل (اختيار احلمل) سراً 

 قدوس قدوس صالة الشكر جهراً 

 وضع لنا هذا السر العظيم سراً  –أوشية التقدمة 

 سراً  -الروح القدس استدعاء  سراً  –حتليل اخلدام 

 األواشي سراً  -جهراً، سر البولس  -البولس 

 -جهــــراً، ســــر الكــــاثوليكون  –الكــــاثوليكون 
 سراً 

 اجملمع
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 أولئك يارب سراً  -جهراً، سر االبركسيس  -األبركسيس 

  سراً  -جهراً، سر االجنيل  -االجنيل 

 اهدنا إىل ملكوتك جهراً  -العظة 

 مقدمة القسمة جهراً  -األواشي الكبار 

 القسمة 

 ابانا الذي يف السموات 

 سراً  -صالة لآلب  

 سراً  -خضوع لآلب  

 سراً  -حتليل لآلب  

 سراً  -طلبة خاصة بالكاهن  

 الرشومات 

 التوزيع 

الســــــبب إتاحــــــة فرصــــــة هــــــدوء مــــــع صــــــلوات  السبب وجود موعوظني
 خاصة

الســــري يغلــــب علــــى قــــداس ن اجلانــــب أهكــــذا يظهــــر لنــــا مــــن اجلــــدول الســــابق و  
 يف اسـتدعاء الـروح القـدس، املوعوظني، بينما خيتفي متاماً يف قـداس املـؤمنني، وال يظهـر إالَّ 

حيــث تصــلي الكنيســة يف صــمت، مث الصــلوات الــيت يطلــب فيهــا الكــاهن تطهــري خطايــاه 
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وجهاالت الشعب بعد أبانا الذي يف السموات، وهي صلوات علـى قـدر كبـري مـن األمهيـة 
 ا استعداد للتناول، وسوف ندرسها يف حينها.أل�

فــإن الصــلوات الســرية، هلــا قيمــة عقائديــة كــربى،  ،ولكــن وكمــا نــرى بكــل وضــوح 
أو الشــعب  ،أل�ــا مواجهــة حقيقيــة بــني الكــاهن واهللا ؛وهــي إحــدى ركــائز القــداس اإلهلــي

هـــذه وضـــعت الكنيســـة قـــد واهللا. وهـــي مواجهـــة لطلـــب الرمحـــة أو حللـــول الـــروح القـــدس. و 
ألن الصمت هو فرصة الفرد ألن يطلب ألجل نفسـه أو  -مبا فيها من عمق  -الصلوات 

لغــــريه إن شــــاء، وألن الفــــرتات الــــيت تســــودها الصــــلوات اجلهريــــة هــــي فــــرتات ال جتــــوز فيهــــا 
كلهـــا، ولـــذلك يقـــول ميمـــر   مـــا يقـــال إمنـــا هـــو عـــام خيـــص اجلماعـــةألن  ؛الصـــلوات الفرديـــة

"ال تقــف بعقــل منشــغل وال ترتــل املــزامري أو أدعيــة  :ث عشــرملؤلــف جمهــول مــن القــرن الثالــ
ألن مــا  ؛اآلبــاء وال جيــوز أن تقــرأ الكتــاب املقــدس، بــل أن تصــلي مــع الشــعب كمــا يصــلي

فهــــو األمانــــة املشــــرتكة (اإلميــــان املشــــرتك) الــــيت هبــــا تتطهــــر مــــع اجلماعــــة  ،تصــــليه الكنيســــة
 ؛الوة الكتـاب املقـدس أو ترتيـل املـزامريالواقفة، فال تطلب اجلماعة تطهرياً وأنت منشغل بـت

 :ويقـــــول ذهـــــيب الفـــــم ."رفعـــــوا إىل اهللا صـــــالة بقلـــــب واحـــــد" :ألن ســـــفر األعمـــــال يقـــــول
 ".واحدٍ  وقلبٍ  ،واحدٍ  "والشعب فليصل بفمٍ 
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 الفصل الثاين

 

 دورة الحمل

 

 تمهيد

"أرســـل يل قـــوة مـــن العـــالء لكـــي  :منـــذ البدايـــة حـــدد القـــداس معـــىن دورة احلمـــل 
ـــ ،أبتــدئ وأهيـــئ وهـــذه اخلدمـــة الـــيت وضـــعها املســـيح لـــه اجملـــد،  .ل خـــدمتك املقدســـة"وأكمِّ

"نقـدم لـك صـعيدة الربكـة جمـداً وعظـم هبـاء يف  :واليت يكملها الكاهن، يقول عنها القداس
 يا رب أن تكون مقبولة أمامك ذبيحتنا عن خطاياي، وجهاالت شعبك . أعطِ .قدسك.

 أل�ا طاهرة مثل موهبة روحك القدوس باملسيح يسوع ربنا".

إن أول ما نلمحه هو ازدواجية التقدمي، ذلـك أن اخلدمـة هـي خدمـة املسـيح كمـا  
سـبقت أن جتعـل ذاتـك  ،"أنت هو اخلبز احلي الذي نزل مـن السـماء :تؤكد أوشية التقدمة

وهو وحده القربان الوحيد املقبـول  ،هم املسيح ذاتفقد قدَّ  ،ًال بال عيب عن حياة العامل"محََ 
 لكن ماذا نقدِّم حنن؟ أو ما هو معىن التقدمة؟ ،لدى اآلب

إن تقــــدمي الــــرب لذاتــــه عنــــا هــــو العمــــل اإلهلــــي الــــدائم بكــــل تــــأثريه علــــى األبديــــة  
نفســـها، والـــذين يســـألون عـــن معـــىن التقدمـــة والذبيحـــة هـــم يف الواقـــع يســـألون مـــن خـــالل 

سيح، ولكـي نـدرك هـذا علينـا أن نسـتعرض االجتاهـات الرئيسـية تصور واحد ملعىن موت امل
 يف فهم عمل املسيح اخلالصي عنا يف الالهوت املسيحي:
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: الفـــداء مبـــوت املســـيح علـــى الصـــليب حيـــث دفـــع الـــدين وأطلـــق اهللا ســـراح أوالً  

 اإلنسان، وصاحل العدل والرمحة.

فيـــــه املســـــيح علـــــى  نتصـــــرا: الفـــــداء كـــــان صـــــراعاً بـــــني املســـــيح والشـــــيطان، ثانيـــــاً  
 الشيطان، وحقق فيه سحق قوة الشيطان.

: الفداء هـو احتـواء املسـيح للمـوت وهـو علـى الصـليب. لقـد تركـه ينفـذ فيـه، ثالثاً  
ولكنه بسـبب اإلحتـاد األقنـومي بـني الالهـوت والناسـوت، أفـرز هـذا اإلحتـاد حيـاة، وقهـرت 

 احلياة املوت، فقام الناسوت من املوت.

 االتجاه األول

هــو تصــور قــانوين ملــوت املســيح يقــوم فيــه الصــليب بســد كــل احتياجــات العــدل  
اإلهلــي. لكــن الــذين يقفــون عنــد هــذه النقطــة، ال يعطــون أي أمهيــة للقيامــة، ويركــزون كــل 
نظــــرهم علــــى مــــوت املســــيح، وهــــذا نــــوع مــــن عــــدم اكتمــــال إدراكنــــا ملــــوت املســــيح علــــى 

 ىمــن اخلــالص ال جيــوز أن يطغــ الصــليب. لقــد دفــع الــدين عنــا، لكــن هــذا جانــب واحــد
واجلانـــب  ،علـــى كـــل شـــيء. ذلـــك أن اخلـــالص شـــقان، الشـــق أو اجلانـــب الـــذي خيـــص اهللا

ولكـن جتديـد  ،الذي خيص اإلنسان، وليست املصاحلة هـي إزالـة العوائـق بـني اهللا واإلنسـان
 اإلنسان نفسه لكي يتمكن من االستفادة باملصاحلة.

، فهــو الــذي جعــل )١(الغــريب منــذ أيــام أنســلمواالجتــاه األول غالــب يف الالهــوت  
الصــليب ذا تــأثري علــى اهللا وعلــى نظــرة اهللا إىل اإلنســان، وأمهــل متامــاً تــأثري الصــليب علــى 
اإلنسان، وقد حصر الالهوت الغريب هذه النظرة يف كلمة واحدة هي التربير باإلميان، فقد 

"، كان رئيس أساقفة كانرتبري يف اجنلرتا، وشاع تعليمه يف الالهوت الغريب ويرفضه Anslemيسمى القديس " )١(
يمر املعروف باسم العبد الغرب اآلن. ويقابله يف الشرق العامل ساويروس ابن املقفع الذي أذاع نفس التفسري تقريباً يف امل

 اململوك، وال زال التفسري السائد عندنا.
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 إلنسان.أرضى االبن مطالب العدل اإلهلي، وجعل الرمحة من نصيب ا

مــات املســيح علــى الصــليب وأعطــى اإلنســان التربيــر باإلميــان، وهــذا هــو أســاس  
وحســبه بــاراً بســبب مــوت املســيح. وطبعــاً  ،ت نظرتــه لإلنســانالعالقــة مــع اهللا عنــدما تغــريَّ 

مــوت املســيح الواحــد علــى الصــليب يصــبح هــو احلــدث األكــرب يف اخلــالص. وهــو احلــدث 
د مــات املســيح وحتقــق كــل شــيء مبوتــه. وهنــا يأخــذ علــى كــل شــيء آخــر. لقــ ىالــذي يطغــ

)، كمفتـاح أساسـي لتفسـري ٢٨ - ٢٧: ٧هذا االجتاه كلمة موت املسيح "مرة" (عربانيني 
 الفداء.

واحـدة" إلبـراز الفـرق بـني  ومع أن الرسول بولس اسـتخدم هـذا التعبـري "مـات مـرةً  
حبــــث طبيعــــة ذبيحـــــة  ذبــــائح العهــــد القــــدمي، وذبيحــــة العهـــــد اجلديــــد، دون أن يــــدخل يف

يعشــقون هــذا االجتــاه يشــددون علــى أن الرســول بــولس يف  ن أن الــذيالصــليب نفســها، إالَّ 
ألن حمور الرسـالة إىل  ؛العربانيني كان يعارض اإلفخارستيا كذبيحة، وهذا القول باطل متاماً 

 العربانيني هي التعارض التام بني املسيحية واليهودية.

ىل قيامــة املســيح، وال إىل عالقــة عمــل الــروح القــدس الــذي وال ينتبــه هــذا االجتــاه إ 
). ٣٣: ٢ســـكبه املســـيح احلـــي والـــذي يـــرتبط بالقيامـــة أكثـــر ممـــا يـــرتبط بـــاملوت (أعمـــال 

)، وهـو يفعـل ٥٢: ١١واملسيح احلي هو الـذي جيمـع أبنـاء اهللا املتفـرقني إىل واحـد (يوحنـا 
 أنعم هبا علينا. ذلك كوسيط ورئيس كهنة تقوم وساطته على احلياة اليت

ومـــن الناحيـــة العقليـــة احملضـــة، ال يـــدرك أصـــحاب هـــذا االجتـــاه التنـــاقض الشـــديد  
الــذي يقعــون فيــه. فاملســيح مــات لكــي يــويف مطالــب العــدل اإلهلــي، ولكــن قضــاء املــوت 

أبدياً، وبالتايل جيب أن يكون املسيح يف قبضة املـوت إىل األبـد. وإذا   قضاءً كان على آدم  
 عـــن آدم، فقـــد كـــان جيـــب أن يكـــون يف قبضـــة املـــوت إىل األبـــد. ولكـــن كـــان مـــات بـــديالً 

ن يسـود علـى أوالقيامـة تؤكـد أن املـوت ال ميكـن املسيح قام من األموات يف اليـوم الثالـث، 
 املسيح إىل األبد.
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ومــــن جانــــب آخـــــر يبــــدو التفســـــري القــــانوين ملـــــوت املســــيح هـــــو أضــــعف تفســـــري  

ولــذلك كــان يكفــي  ،ن املســيح ابــن اهللاإيقولــون للصــليب، ذلــك أن أصــحاب هــذا االجتــاه 
مها املســـيح ذبيحـــة غـــري حمـــدودة، وهنـــا خطـــورة هـــذا أي مـــدة للمـــوت، فالذبيحـــة الـــيت قـــدَّ 

التفسري، أي عدم احملدودية، هو أحد صفات الالهوت الـذي ال ميـوت، والـذي مل يتـذوق 
الشــديد الــذي املــوت. وعنــدما ســندرس االجتــاه الثالــث عنــد اآلبــاء ســوف نكتشــف اخلطــأ 

 .)١(وقع فيه أصحاب هذه النظرية

ومييل أصحاب هذه النظرية، إىل اعتبار أن اآلب هو العدل، وهذا مما يزيـد األمـر  
خطورة، ذلك أن وحدة جوهر اآلب واالبن والروح القدس، جتعل اختصاص أي أقنوم من 

فــاً يــؤدي إىل هرطقــة. األقــانيم بصــفة إهليــة معينــة ال يشــاركه فيهــا األقنــومني اآلخــرين، احنرا
الرمحـة، فهـذا أشـبه باالدعـاء ميثـل اآلب ميثل العدل واالبن أن ومن اخلطر الشديد أن نظن 

 بوجود إهلني.

ومــن األخطــار األخــرى الفادحــة الــيت جتعــل هــذا االجتــاه مبثابــة اقــتالع لكــل أســرار  
مـر علـى الكنيسة، هو الكالم عن كمـال اخلـالص مبـوت املسـيح علـى الصـليب وتصـوير األ

أن املســيح دفــع الــدين وحقــق إطــالق ســراح آدم أو اخلطــاة مجيعــاً. ولكــن اإلنســان الــذي 
وقــــع يف الــــدين ميكــــن أن يســــتدين بعــــد ذلــــك مبجــــرد خروجــــه مــــن احملكمــــة. وقــــد حــــاول 
أصحاب هذه النظرية سد هذه الثغرة بالكالم عن التقـديس وهـو عمـل الـروح القـدس بعـد 

ـــر. لكـــن هـــذا أيضـــاً أشـــبه ب اختصـــاص اآلب بالعـــدل واالبـــن بالرمحـــة والـــروح القـــدس التربي
بالتقديس. وهذا انفصال ألقانيم الثالوث وضياع لوحدة العمل الـذي قـام بـه اآلب واالبـن 

 والروح القدس.

لكن اخلطورة احلقة، هي عندما حيـاول أصـحاب هـذا االجتـاه البحـث عـن العالقـة  

راجع فلسفة الغفران يف املسيحية لعوض مسعان، حيث ال يعرف املؤلف سوى هذا التفسري الضعيف جداً  )١(
 واملستعار من أنسلم والذي ال وجود له يف العهد اجلديد نفسه.
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دون أن هــــذه العالقــــة ضــــائعة وغــــري بــــني الصــــليب واألســــرار، ال ســــيما اإلفخارســــتيا، فيجــــ
فلمـــاذا اإلفخارســـتيا؟ هـــذا  ،واضـــحة فـــإذا كـــان كـــل شـــيء قـــد ُأكمـــل يـــوم اجلمعـــة العظيمـــة

علــى األســرار، وجعــل  علــى القيامــة، وقضــاءٌ  ألنــه قضــاءٌ  ؛التصــور القــانوين هــو مأســاة حقــة
الصـــليب ترضـــية لـــآلب فقـــط، وقصـــر عمـــل التقـــديس علـــى الـــروح القـــدس، وكـــأن الرســـول 

قـد أخطـأ خطـًأ جسـيماً، أو  ،)٢٠: ٢"مـع املسـيح صـلبت" (غالطيـة  :س عنـدما قـالبول
 ١: ٦كأننا حنن الذين نصلب مع املسيح ومنوت ونـدفن ونقـوم معـه يف املعموديـة، (روميـة 

 )، قد دخلنا منطقة ال جيوز لنا أن ندخلها.٨ -

ــ  وع مــن إن القــول مبصــاحلة العــدل مــع الرمحــة يــوم اجلمعــة العظيمــة، لــيس ســوى ن
ــــد  دَ َصــــالتبســــيط، قَ  ــــول عن ــــي مقب ــــب قضــــية الصــــليب بشــــكل عقل ــــاس تقري ــــاء الن ــــه أذكي ب

انعـــدم الكـــالم عـــن الصـــليب كتعبـــري عـــن حمبـــة اهللا اآلب  ؛ولغرابـــة هـــذا التفســـري ،البســـطاء
)، وال جيــد الكــالم عــن حمبــة اآلب أي جمــال يف آذان النــاس الــيت أفســـدها ١٦: ٣(يوحنــا 

 فسري القانوين.تذوق عمل اهللا من خالل الت

 االتجاه الثاني

وهـــو أشـــبه بروايـــة أو مســـرحية حتـــدث أمـــام عيوننـــا وال دخـــل لنـــا هبـــا، أبطاهلـــا اهللا  
واملسيح والشيطان. ومن القائلني هبذه النظرية بكل أسف أورجيينـوس وغريغوريـوس النيسـي 

 وأوغسطينوس.

لــــه هــــؤالء يتصــــورون األمــــر علــــى أن الشــــيطان بســــبب ســــقوط اإلنســــان صــــارت  
ستطاع أن يكون بيده سلطان املوت. ولذلك جاء املسيح االسيادة على اجلنس البشري، و 

ر يف قناع اجلسد، وُصلب. وعلـى الصـليب جـاء الشـيطان لكـي وأخفى الهوته متاماً، وتنكَّ 
يقــــبض علــــى روح املســــيح اإلنســــانية ويأخــــذها إىل اجلحــــيم، وهنــــا حــــدث االعتــــداء علــــى 

مــديوناً لالبــن، فطلــب االبــن منــه الفديــة، ونــزل إىل اجلحــيم االبــن، وصــار الشــيطان بــذلك 
 وأطلق سراح الناس. مث حبس الشيطان يف اجلحيم.
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عنصٌر واحٌد رهيٌب جـداً دافـع عنـه أورجيينـوس بالـذات، وعنـه أخـذ البـاقون بـدون  

 :وهــو الكــالم عــن الفديــة الــيت دفعهــا املســيح. يكتــب أورجيينــوس عــن الفديــة ويقــول ،متييــز
ينا بــثمن" كمــا يقــول بــولس، وبــدون شــك، لقــد اشــرتينا بــثمن مــن الــذي كنــا لــه شــرتُ "لقــد ا

عبيداً، وهو الذي حدد الثمن املطلوب لكـي يطلـق سـراحنا، وملـا كـان الشـيطان هـو الـذي 
أسرنا، ألننا أخذنا جانبه عندما أخطأنـا، فقـد سـئل عـن مثـن إطـالق سـراحنا، وكـان الـثمن 

دفــع فيــه دم يســوع وهــو مثــن بــاهظ جــداً، وكــان هــو  هــو دم املســيح. وحــىت الوقــت الــذي
 .)١٣: ٢(تفســـري روميـــة  "مل يكـــن لنـــا بـــاملرة فرصـــة احلريـــة ،وحـــده الـــذي يكفـــي خلالصـــنا

"ملــن  :جنيــل مــىتإبــل يعــود أورجيينــوس ويقــول يف تفســري  ،وليســت هــذه فقــرة وحيــدة شــاردة
عــن كثــريين، لــيس هللا، فهــذا مســتحيل. أمل تكــن هــذه الفديــة للشــيطان؟  قــدم حياتــه فديــةً 

دع الشـيطان وظـن أنـه فعت لـه الفديـة، أي روح يسـوع، وقـد ُخـلقد كان هو سيدنا حىت دُ 
ر أنـــــه كـــــان يعجـــــز عـــــن أن حيتمـــــل عـــــذاب  ميكـــــن أن يكـــــون ســـــيداً هلـــــذه الـــــروح، ومل يـَُقـــــدِّ

 ).٨: ١٦(مت  )١(االحتفاظ هبا"

ن الكربيــاء ال ميكنهــا أن أيطان جيهــل حقيقــة التجســد، ذلــك بــال شــك كــان الشــ 
 ،تقبــل اتضــاع اهللا. ولكــن ملــاذا هــذه املســرحية الفاشــلة؟ واهللا هــو الــذي لــه الســيادة املطلقــة

وألــيس  ؟وهــو ضــابط الكــل. ومــن زاويــة أساســية، ألــيس هــو املســئول عــن خــالص اإلنســان
اخلدعــة؟ أصــالح اهللا وحمبتــه، أم  هــو الصــاحل حمــب البشــر؟ ومــاذا يــتعلم اإلنســان عــن هــذه

"هــل  :قدرتــه علــى اخلــداع؟ لقــد هــاجم القــديس غريغوريــوس النزينــزي هــذا التفســري وكتــب
حقـــاً أن الشـــيطان أخـــذ الفديـــة؟ هـــذه فكـــرة شـــيطانية، أن يأخـــذ الشـــيطان فديـــة مـــن اهللا" 

 ).٢٢: ٤٥(مقالة 

، ٢٣، ٢٢: النيسي (عظات املوعوظني دومع أن هذا التفسري الغريب موجود عن 

 الكتاب املمتاز: يفراجع مناقشة عن خلفية هذه الفكرة  )١(

Bigg, Christion Platonists of Alexandria, p255. 
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وغريغوريــــوس الكبــــري (التعلــــيم  ،)١٦، ١٥مث روفينــــوس (شــــرح قــــانون اإلميــــان  ،)٢٦، ٢٤
 ،)١٤: ١٣ - ١٢: ١٣ - ٣: ٤وأوغســـطينوس (كتـــاب الثـــالوث  ،)٧: ٣٣األخالقـــي 

ـــــا الدمشـــــقي (اإلميـــــان األ ـــــه غـــــري إالَّ  ،)٢٧: ٣ - ١٨: ١٣ - ١: ٣رثوذكســـــي ويوحن  أن
وعلــــى رأســــهم أثناســــيوس الرســــويل، كــــريلس الكبــــري،  ،معــــروف بــــاملرة عنــــد اآلبــــاء العظــــام

باسيليوس، غريغوريوس النزينـزي. هـؤالء اتبعـوا طريقـاً آخـر هـو التعلـيم السـليم الـذي ال أثـر 
 فيه هلذا اخليال البشري املغرم بالقصص.

وعلينــــا أن نؤكــــد أن كــــل القصــــص الشــــعبية املعروفــــة باألناجيــــل األبوكريفــــا، وهــــي  
هت يف األوســاط غــري املتعلمــة حقــائق اإلميــان، هــي دون ة شــوَّ ليســت ســوى قصــص خرافيــ

غريهـــا الـــيت اختـــارت أن تفســـر الفـــداء علـــى هـــذا النحـــو الطريـــف (راجـــع اجنيـــل برثلمـــاوس 
 جنيل بطرس... اخل).إ -وسفر أعمال بيالطس  -القبطي 

ي متفرجـاً، وال نـرى أ رى يف هذه املسـرحية اإلنسـان، إالَّ ومثل االجتاه األول، ال ن 
 عالقة بني هذه املسرحية واألسرار، ال سيما املعمودية واإلفخارستيا.

 هذان االجتاهان يقلعان بشدة أسرار الكنيسة من جذورها. 

 ا االتجاه الثالثأمَّ 

ملوت اإلنسـانية. هـو  وهو التعليم السليم، فهو يؤكد أن موت املسيح، هو احتواءٌ  
حيدث يف داخل املسيح ولـيس خـارج  مع املوت يف ناسوت املسيح نفسه. وهو صراعٌ  لقاءٌ 

بني ما هو يف الطبيعة اإلنسانية، وما ميكن أن تعطيه الطبيعـة اإلهليـة. صـراع  املسيح، صراعٌ 
 يدور على أرض االحتاد بني الالهوت والناسوت يف املسيح الواحد.

وقيمــة عقيــدتنا يف املســيح كإلــه  ،ناســوتوهنــا نــرى قيمــة االحتــاد بــني الالهــوت وال 
متجســد، هــذه احلقيقــة اهلامــة يف حــد ذاهتــا هــي مــا يؤكــدها القــداس نفســه حينمــا ينتهــي 
الكاهن من كل الصلوات، وقبل توزيع الذبيحة يكون االعرتاف األخـري، الـذي يؤكـد احتـاد 
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ؤكـد أبديـة هـذا ولكنـه ي "،..وجعله واحداً مع الهوته بغـري اخـتالط." :الالهوت بالناسوت
 ."الهوته مل يفارق ناسوته حلظة واحدة وال طرفة عني" :االحتاد

وســبب كــل مــا حيــدث يف  ،وعلينــا أن نــدرك أن هــذه اخلامتــة هــي يف الواقــع أســاس 
 اخلدمة اإلهلية.

 عــن احلــق ونشــرح التعلــيم الســليم الــذي أخــذناه مــن ولكــي نتأكــد مــن أننــا نـَُعــربِّ  
مـــا جـــاء عـــن الفـــداء يف كتـــاب "جتســـد  -يف اختصـــار شـــديد  -اآلبـــاء، علينـــا أن نُـــدرك 

ملعلم الكنيسة اجلامعة القديس أثناسيوس الرسـويل، يقـول أثناسـيوس عـن مـوت  )١(الكلمة"
فقــد بــذل جســده للمــوت  ،"وإذ كــان اجلميــع حتــت قصــاص فســاد املــوت :املســيح وقيامتــه

 :وذلك منه علينا كل هذا فعله شفقةً   ،مه لآلبعوضاً عن اجلميع وقدَّ 

: لكي يبطل الناموس الذي كان يقضي هبـالك البشـر إذ مـات الكـل فيـه ألن أوالً  
سلطانه (ناموس املوت) قد ُأْكِمَل (أستـُْنِفَذ أو أستـُْهِلَك) يف جسد الرب وال يعـود ينشـب 

 أظفاره يف البشر الذين ناب عنهم.

اد، وحييــيهم مــن : لكــي يعيــد البشــر إىل عــدم الفسـاد بعــد أن عــادوا إىل الفســثانيـاً  
املوت جبسده وبنعمـة القيامـة وينقـذهم مـن املـوت كإنقـاذ القـش مـن النـار" (جتسـد الكلمـة 

 ترمجة القس مرقس داود). ٤: ٨

نــا عنــه وكمــا هــو واضــح أن املــوت قــد مت أو ُأكِمــل يف جســد الــرب، وهــو مــا عربَّ  
ولكــن احتــواء  .وهــي "احتــواء املــوت" ،بكلمــة مناســبة جــداً ليســت غريبــة علــى أثناســيوس

املـــوت يعـــين االنتصــــار عليـــه بالقيامــــة، مث يعـــود أثناســـيوس ويلمــــس القاعـــدة األساســــية يف 
"وإذ رأى الكلمــــة أن  :وهــــي االحتــــاد احلقيقــــي لالهــــوت بالناســــوت يف املســــيح ،اخلــــالص

وهو  ،فهو أكثر النصوص اآلبائية املتوفرة باللغة العربية ،يوجد سبب واحد فقط الختيار كتاب "جتسد الكلمة" )١(
 بل الدخول املباشر يف شرح العقيدة. ،اجلدل أيضاً شرح واضح ال يغلب عليه
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 بـــاملوت كشـــرط الزم وأنـــه مســـتحيل أن يتحمـــل نـــاموس فســـاد البشـــرية ال ميكـــن إبطالـــه إالَّ 
هلــذا أخــذ لنفســه جســداً قــابًال للمــوت  ؛ألنــه غــري مائــت وألنــه ابــن اآلب "الكلمــة" املــوت

حــىت باحتــاده بالكلمــة الــذي هــو فــوق الكــل يكــون جــديراً أن ميــوت نيابــة عــن الكــل وحــىت 
يبقى يف عدم فساد بسبب الكلمة الذي أتى ليحـل فيـه، وحـىت يتحـرر اجلميـع مـن الفسـاد 

قــدم للمــوت ذات اجلســد الــذي أخــذه لنفســه  فيمــا بعــد بنعمــة القيامــة مــن األمــوات. وإذ 
فقد رفع حكم املوت فوراً عن اجلميع، الذين نـاب  ،كمحرقة وذبيحة خالية من كل شائبة

 ).١: ٩إذ قدم عوضاً عنهم جسداً مماثًال ألجسادهم..." (جتسد الكلمة  ؛عنهم

ثلــة، "إذ احتــد ابــن اهللا عــدمي الفســاد بــاجلميع بطبيعــة مما :وبعــدها يقــول أثناســيوس 
فقــد ألــبس اجلميــع عــدم الفســاد، بطبيعــة احلــال، بوعــد القيامــة مــن األمــوات. ألنــه مل يعــد 
ممكناً أن ينشب فساد املوت الفعلي أظفاره يف البشر، وذلك بسبب (الكلمة) الـذي جـاء 

 ).٢: ٩جتسد الكلمة وحل بينهم جبسده الواحد" (

الحتـــاد جعـــل الناســـوت احتـــاد الالهـــوت بالناســـوت إذن هـــو قاعـــدة الفـــداء، هـــذا ا 
"ولــذلك كــان الئقــاً بطبيعــة احلــال أن يأخــذ جســداً قــابًال  :يقــول أثناســيوس .عــدمي الفســاد

جتسـد الكلمـة للموت حىت إذا ما أباد املوت فيه (يف جسده) �ائياً أمكـن جتديـد البشـر" (
٩: ١٣.( 

عـدم أن يُلـِبس املائـت وقد شـرح أثناسـيوس االحتـاد بشـكل آخـر: "مل يكـن ممكنـاً  
فقـد حـدث هـذا  ،)١: ٢٠جتسـد الكلمـة ربنا يسوع املسـيح الـذي هـو احليـاة" ( املوت إالَّ 

أي أن الطبيعـــة الـــيت لبســـها مل تعـــد طبيعـــة مائتـــة "القضـــاء علـــى  ،التحـــول يف الـــرب نفســـه
وكـان البـد  ،املوت والفساد كلية بفضـل احتـاد (الكلمـة) باجلسـد ألنـه كـان البـد مـن املـوت

ا كـان مسـتحيًال عن اجلميع لكـي يـويف الـدين املسـتحق علـى اجلميـع وملـَّ ةً أن يتم املوت نياب
أن ميــوت (الكلمــة) ألنــه غــري قابــل للمــوت فقــد أخــذ لنفســه جســداً قــابًال للمــوت، حــىت 

عـــن اجلميـــع باحتـــاده  عـــن اجلميـــع وحـــىت إذا مـــا تـــأمل نيابـــةً  ميكـــن أن يقدمـــه كجســـده نيابـــةً 
 ).٦ - ٥: ٢٠جتسد الكلمة ان املوت" (باجلسد، يبيد باملوت ذاك الذي له سلط
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ولكــن  ،إذن، لقــد داس املــوت بــاملوت، كــان جســده قــابًال للمــوت ولــذلك مــات 

 بسبب احتاده (بالكلمة) كان من املستحيل أن يظل يف قبضة املوت، ولذلك َسـَرْت احليـاةُ 
الفســـاد وأبيـــد بنعمـــة  لَ طُـــأو بكلمـــات أثناســـيوس "بَ  ،قامتـــه إىل عـــدم فســـادأإىل اجلســـد و 

 ).١: ٢١جتسد الكلمة القيامة" (

"مــاذا ميكــن أن تكــون �ايــة اجلســد إذا حــل  :أخــرى يعــود أثناســيوس ليؤكــد ومــرةً  
م إىل  أن ميــوت، إذ هــو جســد قابــل للمــوت، ويـَُقــدَّ (الكلمــة) فيــه؟ ألنــه مل يكــن ممكنــاً إالَّ 

. علـى أنـه كـان مسـتحيًال أن املوت عن اجلميع، وألجـل هـذه الغايـة صـوره املخلـص لنفسـه
يبقــى مائتــاً إذ صــار هــيكًال للحيــاة. هلــذا فــإذا مــات كجســد مائــٍت، عــاد إىل احليــاة بفضــل 

 ).٤: ٣١جتسد الكلمة احلياة اليت فيه" (

ال لكـي ينتـاب القـارئ الشـعور  ،لقد كان من الضروري أن نقتبس هذه النصوص 
ولكي ندرك أن القداس مستحيل متاماً بـدون  ،بامللل، وإمنا لكي يتعمق يف الفكر والشعور

م لنــا حيــاة عــدم الفســاد، وينقــل إلينــا بيننــا يقــدِّ  ألن املســيح حاضــرٌ  ؛إرســاء هــذه القاعــدة
الــروح القــدس كــل هبــات الصــليب والقيامــة. ولــذلك مــن اخلطــر الشــديد حــىت علــى احليــاة 

إلهلـــي، ذلـــك أن الروحيـــة نفســـها أن نكتفـــي باجلانـــب األول وهـــو إرضـــاء مطالـــب العـــدل ا
 هذه النظرة هي يف الواقع نصف اخلالص إذا جاز هذا التعبري.

ولكــن املســيح احلــي معنــا "هــا أنــا معكــم كــل األيــام" ال لكــي يُــذَبح مــن جديــد،  
بل صـار رئـيس  ،ألن الرب بعد القيامة مل يعد خاضعاً لألمل واملوت ؛فهذا مستحيل عملياً 

). ولكن علينا أن نفهـم ٤: ٦عليه املوت (رومية )، الذي ال يسود ١٥: ٣احلياة (أعمال 
وهي أن الرب احلاضر معنـا يف القـداس، والـذي حنـن ضـيوفه يف هـذه الوليمـة  ،هذه احلقيقة

 -نـــه بنفســـه معنـــا حيمـــل إلينـــا إعتمـــد وُصـــِلَب وقـــام، االســـمائية، هـــو املســـيح الـــذي ُولِـــَد و 
وكمــا  ،)٤٧: ١٥كورنثــوس   ١ت (احليــاة ال املــو  -كــرأس اإلنســانية اجلديــد أو آدم الثــاين 

حنـن ال نقـف عنـد الصـليب أو  .انتقلت إلينا اللعنة واملوت، هكذا تنتقل إلينا احلياة والربكة
 وإمنا معنا املسيح كله ينقل إلينا من ذاته احلياة. ،القيامة
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 ماذا نقدم؟ ولماذا الذبيحة؟

ا بعــد أن دخــل فهــو غــري قابــل للــذبح ال ســيم ،ننــا ال نــذبح املســيحألقــد تأكــدنا  
 ).٢٦: ٢٤جمده (لوقا 

ــــا ليســــت ذبيحــــة  ،واضــــح وعلينــــا اآلن بشــــكلٍ   أن نــــدرك أن الذبيحــــة الــــيت أمامن
وإمنــا هــي املســيح احلاضــر  ،وال هــي امتــداد للصــليب ،دمويــة، إ�ــا ليســت تكــراراً للصــليب

 بيننا. ولذلك تستخدم الصلوات الطقسية عدة كلمات هامة تشرح معىن الذبيحة.

ــــ :مبــــا يلــــي داس الذبيحــــةَ يصــــف القــــ  ــــاموس حوهلــــا .. أمَّ ــــيس دم الن ا اخلــــروف "ل
ـــ(احلمـــل) فَ  نطقيـــٌة (عقليـــة) وغـــري جســـدية (ماديـــة)". (صـــالة صـــلح ا الســـكني فَ روحـــٌي وأمَّ

 ليوحنا مثلث الطوىب).

"هــذه الصــعيدة املقدســة الناطقــة (العاقلــة) الروحانيــة غــري الدمويــة.. هــذه الذبيحــة  
 ).١٦الدموية" (قسمة لآلب سنوي رقم  العقلية واحلقيقية غري

ألن تعبــري "غــري الدمويــة" لــيس فقــط  ؛هــذه التعبــريات علــى قــدر كبــري مــن األمهيــة 
ذبح مطلقـاً تعبرياً مضاداً لذبائح العهد القدمي الدموية، بـل هـو تأكيـد علـى أن املسـيح ال يُـ

مل يكلفـوا أنفسـهم على املذبح. وهذا ظاهر جداً رغم ادعاءات أعداء األرثوذكسـية الـذين 
مشـــقة قـــراءة صـــلوات الكنيســـة القبطيـــة. وممـــا يؤكـــد أننـــا ال خنطـــئ يف تفســـري كلمـــة "غـــري 

وهــي كلمــة يونانيــة األصــل دخلــت  ،تعبــري "الناطقـة" الدمويـة" أن الصــلوات تســتخدم عــادةً 
ـــة  ـــنص القبطـــي  -اللغـــة القبطي ـــد القـــدماء  nlogikonراجـــع ال وتعـــين "العاقلـــة". وعن

وأعـاد  ،رجم اخلـوالجي يف القـرن العاشـر إىل العربيـةالناطق عاقل وال فرق، ولـذلك عنـدما تُـ
 ،"العقليــة"كلمــة أوالد العســال ترمجتــه إىل العربيــة يف القــرن الثالــث عشــر اســتخدموا أحيانــاً  

اة املســــــيح يف بــــــدًال مــــــن الناطقــــــة. وقيمــــــة هــــــذه الكلمــــــة هــــــي أ�ــــــا تؤكــــــد انســــــكاب حيــــــ
بـــل هـــي ذبيحـــة عقليـــة قائمـــة علـــى احليـــاة الـــيت  ،فهـــي ليســـت ذبيحـــة دمويـــة ،اإلفخارســـتيا

 وهب فيها.تُ 
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، يـــأيت مـــن نـــص قســـمة "غـــري الدمويـــة والناطقـــة"ولعـــل أفضـــل شـــرح ملعـــىن كلمـــة  

"عنـد إصـعاد الذبيحـة  :القديس كريلس السكندري حيث يظهر معىن التنـاول مـن الذبيحـة
تُرفـع  ،اخلطية من أعضائنا بنعمتـك، عنـد نـزول جمـدك علـى أسـرارك على مذحبك تضمحل

أي غـري املـادي أو الروحـي، أي غـري  -هـذا هـو العمـل العقلـي  .عقولنا ملشاهدة جاللـك"
"عنـــد اســـتحالة اخلبـــز  :املنظـــور. وهـــذا التفســـري حتكمـــه املعـــاين الواضـــحة لكلمـــات الصـــالة

 ركة جمــدك وتتحــد نفوســنا بألوهيتــكواخلمــر إىل جســدك ودمــك، تتحــول نفوســنا إىل مشــا
.. . روحيــة لكــي نتــذوق حــالوة أســرارك احملييــة . مــن كــأس دمــك نشــرب، أعطنــا مذاقــةً ..
ــ. أنــت حتــل فينــا باحملبــةو  ــ.. لكــي بــذوق حلمــك نُؤهَّ ل ل لــذوق نعمتــك، وبشــرب دمــك نُؤهَّ

وهكـذا، . "... لنا لالحتاد بك خفيـة، أهِّ لنا أن نأكل حلمك عالنيةً  حلالوة حمبتك. وهبتَ 
، ولـيس هـذا طبعـاً نفيـاً لوجـود حلـم خفـيٍ  روحـيٍ  األكل والشرب مها تذوق األسرار بشكلٍ 
علـى أن هـذا هـو شـركة احليـاة يف املسـيح. والفـرق  املسيح ودمه على املـذبح، ولكنـه تأكيـدٌ 

الواضح بني الربوتستانتية على اختالف مذاهبها، وبـني األرثوذكسـية، هـو اليقـني يف أن مـا 
... اخل.  علــى املــذبح هــو فعــًال وحقــاً جســد ودم عمانوئيــل ولــيس جمــرد رمــز أو عالمــة أو

 ،املســـيح علـــى املـــذبح أل�ـــا حتـــاول أن تقلـــل مـــن حضـــور ؛كـــل هـــذه الكلمـــات مرفوضـــةف
وحتــاول أيضــاً أن تســتغل كلمــة "الروحــي" للقضــاء علــى الســر املقــدس. ولكننــا نــدرك مــن  
كلمــات القســمة ألبينــا القــديس كــريلس أن حضــور املســيح يف اإلفخارســتيا، لــيس حضــوراً 

بـــاملعىن األرثوذكســـي، وأنـــه حيـــث  ســـريٌ  حقيقـــيٌ  بـــل حضـــورٌ  ،روحيـــاً بـــاملعىن الربوتســـتانيت
ســيح، توجــد عطايــا اخلــالص واحليــاة األبديــة، وأنــه ال جمــال مطلقــاً لفصــل مــا هــو يوجــد امل

 روحاين عما هو جسدي.

املســــيح كلــــه، لــــيس جســــده بــــدون روحــــه وال روحــــه بــــدون جســــده، بــــل حســــب   
"مبـارك أنــت أيهــا املسـيح إهلنــا ضــابط الكـل خملــص كنيســتك  :كلمـات القــداس الغريغــوري

ل جتسـدك غـري املـدرك أعـددت لنـا خبـزاً مسائيـاً جسـدك بَـأيها الكلمة املتجسـد الـذي مـن قِ 
..". . ... مزجـت لنـا كأسـاً مـن كرمـة حقيقيـة الـيت هـي جنبـك اإلهلـي غـري الـدنس املقدس

 (صالة القسمة).
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واملســيح احلاضــر بيننــا وعنــدنا علــى  ،فالتجســد هــو أســاس االحتفــال بالســر اجمليــد 

ل.. وهــو الــذي فـَــَتَح جنبــه ليمــزج لنــا منهــا  املــذبح هــو الــذي جعــل جســده خبــزاً مسائيــاً يُؤَكــ
 .. املسيح كله.. كأساً 

فاملســـيح احلاضـــر هـــو الـــذي يقـــول عنـــه الكـــاهن يف صـــالة احلجـــاب يف القـــداس  
ل هذا القربان املوضوع الذي هـو سـر األسـرار كلهـا بصـحبة وشـركة كمِّ "لكي أُ  :الكريلسي

"الطعـــام غـــري  :لصـــلوات مثـــلوهـــذا يؤكـــد لنـــا معـــىن الكلمـــات الـــيت تقـــال يف ا ،مســـيحك"
كل هذه التعبريات تنقل السر اجمليد إىل درجة من الوضـوح الفـائق، فهـو   .املائت السمائي"

 مها املسيح.تذوق حقيقي للمسيح وهو تذوق للحياة اليت قدَّ 

أصــبح الكــالم عــن الذبيحــة ســهًال ميســوراً، فاملســيح  ،إذا تأكــدنا مــن هــذا املعــىن 
معنـا علـى هـذه املائــدة اليـوم عمانوئيـل إهلنـا محــل اهللا  هــوذا كـائنٌ " :يسـوع ربنـا حاضـر معنـا

 .الذي حيمل خطية العامل كله"

بيننــا وبــني  نــه عهــدٌ إ :ولكــن علينــا أن نفهــم، ملــاذا تقــدم القــرابني؟ واجلــواب واضــح 
فــإن تقــدمي  ،فقــد طلــب منــا الــرب أن نصــنع هــذا. ولــذلك ،الــرب "هــذا اصــنعوه لــذكري"

 األنبــا بــولس تأكيــد رغبتنــا يف احلصــول علــى مــا وعــد بــه الــرب. ويعــربِّ  القــرابني معنــاه بكــل
"إن تقدمـة الصـعيدة الغـافرة علـى مـذبح الغفـران هـو طلـب املغفـرة  :البوشي عن هـذا بقولـه

فالكنيســة تطلــب ويف طلبهــا تســعى لالحتــاد  ،"يُعطــى ملغفــرة اخلطايــا" :مــن ذاك الــذي قــال
 "أعطيتـين إصـعاد جسـدك خببـزٍ  :عن هذا بشـكل واضـح القداس الغريغوري باملسيح. ويعربِّ 

 ".ومخرٍ 

 -والكلمة اليونانية القبطية "إصعاد" خيتفي خلفها فعل يوناين يعين "حيصل على  
معـروف يف الرتمجـة السـبعينية للعهـد القـدمي ويعـين  وهـو فعـلٌ  ،"to load -حيمـل  -يرفـع 

). واســُتخِدَم يف العهــد ٤١: ٣ا بشــكل واضــح رفــع القلــب إىل اهللا يف الصــالة (مراثــي أرميــ
). ويعـــين أيضـــاً "يأخـــذ" ١٦: ١٠اجلديـــد بعـــدة معـــان؛ فهـــو أصـــًال يعـــين "ارتفـــع" (أعمـــال 

)، بــل يســتخدمه الرســول بــولس مبعــىن أن يلــبس ١١: ٤تيموثــاوس  ٢، ٣١: ٢٣(أعمــال 
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ن اسـتعمال الفعـل هنـا أوممـا ال شـك فيـه  ،)١٣: ٦اإلنسان درع احلـرب الروحيـة (أفسـس 
 جمازي.استعمال هو 

ســـتخدم الفعـــل كمـــا هـــو واضـــح مـــن معنـــاه لوصـــف صـــعود املســـيح بعـــد قيامتـــه ويُ  
ويف  receivingو  taking upوهــو أيضــاً يعــين  ،)٩: ١٦مــرقس  - ٣: ١(أعمــال 

ضــوء هــذه املعــاين املتعــددة ميكننــا أن نــرى أن املســيح الــذي صــعد إىل الســماء، هــو الــذي 
ن نرفـع، وُنصـِعَد جسـده، بواسـطة اخلبـز واخلمـر، واملعـىن أعطانا خدمة هذا السر العظيم: أ

م، ذلــــك أن صــــيغة القــــداس مل الواضــــح هــــو أننــــا حنــــن الــــذين نرتفــــع ونصــــعد عنــــدما نقــــدِّ 
وال يف الزمـــان  ،تســـتخدم الفعـــل، بـــل "املصـــدر". وطبعـــاً األســـرار هنـــا ال تـــتم علـــى األرض

اآلخــر اجلديــد، وحســب  وحســب مقــاييس العقــل وإدراكــه؛ هــي تــتم يف الســماء ويف الــدهر
ــ "الــذي أنعــم علينــا مبعرفــة  :د لــه القــداس بشــكل واضــحعمــل الــروح القــدس، وهــذا مــا ميهِّ

فـــإن الـــربط بـــني معرفـــة الـــروح القـــدس وظهـــور هـــذا الســـر  ،وطبعـــاً  .الـــروح القـــدس احلقيقيـــة"
ىل اإلفخارسـتيا بشـكل إالعظيم الذي للحياة هو كالم مزدوج حيمل اإلشـارة إىل التجسـد و 

"عظــيم هــو ســر التقــوى اهللا ظهــر يف  :ميكــن إنكــاره، ويعتمــد علــى نــص الرســول بــولس ال
 ).١٦: ٣تيموثاوس  ١اجلسد" (

"ووضــع لنــا هــذا الســر العظــيم الــذي  :ويعكــس القــداس الباســيلي ذات الكلمــات 
واســتغراب مــن هــذا الســر العظــيم  وعبــارات أخــرى كثــرية جتعلنــا نقــف يف دهشــةٍ  ،للتقــوى"

الـــذي ظهـــر والـــذي نأخـــذه أو نرتفـــع إليـــه أو منســـك بـــه عنـــدما نصـــعد إىل ذات الســـماء، 
 حيث يسوع رب اجملد.

ن يــدرس القداســات شــرقاً وغربــاً يعــرف أن الكلمــات اخلاصــة بالســر ولعــل كــل َمــ 
الثــاين للدينونــة. اجمليــد تــأيت بعــد االعــرتاف بالتجســد والصــليب والقيامــة والصــعود واجملــيء 

 
ُ
م، دقيق جداً وليس جمرد صدفة، بل اتفـاق معرفـة دقيقـة بالسـر اجمليـد؛ حكَ وهذا الرتتيب امل

ألن ربنا يسوع املسيح الذي أعطانا حياته، قد أظهـر عطـاء حياتـه، يف كـل مراحـل وجـوده 
علـــى األرض مـــن بيـــت حلـــم حـــىت الصـــعود، وهـــو ال يتوقـــف عـــن العطـــاء بعـــد صـــعوده إىل 
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الســماوات، بــل هــو الــذي أدخلنــا إىل خدمــة الســماويات عينهــا، وأعطانــا أن ننــال، لــيس 
بــل معاينــة املصــري النهــائي يف الســماء  ،ســها أثنــاء حياتــه علــى األرضقــوة اخلــالص كمــا أسَّ 

"أصـعدت  :اليت أصعدنا إليها. ولعـل القـداس الغريغـوري وهـو يـتكلم عـن إصـعاد اإلنسـانية
ؤكــد بعــد ذلــك أننــا ننــال هنــا خــريات الــدهر اآليت. ومــا حتــرص أن ي ،بــاكوريت إىل الســماء"

صالة القسمة للقديس كـريلس هـو عالقـة التنـاول باالحتـاد بـاآلب وبـالروح بوضوح تسجله 
ـــ ، حيـــث تقـــول:القـــدس ل ألن منتـــزج "وهبـــت لنـــا أن نشـــرب كـــأس دمـــك ظـــاهراً لكـــي نؤهَّ

تحــد حنــن بــك، وأنــت فينــا، يف أبيــك وروحــك القــدوس ن بطهارتــك ســراً، وكمــا أنــك واحــدٌ 
وكمـا أننـا نتـذوق بشـكل ظـاهر الكـأس، ننـال  .ل قولك، ويكون اجلميع واحـداً فينـا"ويكمُ 

طهـــارة االبـــن الوحيـــد، ونـَْعـــُرب بطهارتـــه مـــن انقســـام اخلطيـــة إىل الوحـــدة مـــع اآلب والـــروح 
 وبذلك يصبح خطًأ أن نقع يف فـخ التعبـري الـذي حيصـر عمـل ذبيحـة اإلفخارسـتيا ،القدس

يف الصليب وحده، وسوف نرى كيف فتح هذا التعليم البـاب أمـام الشـك يف اإلفخارسـتيا 
 .)١(من اجلدل الذي ال فائدة منه حميطٍ  وقذف الكنيسة إىل أعماقِ 

وذبيحـة  ،أن نستعرض الفرق بني ذبيحة الصليب -جملرد التأمل السريع  -وعلينا  
" Joseph Pohleالثـاين لألسـقف " القداس كما يلخصها كتاب األسرار الكنسية اجمللـد
. ١٣٣٩م ص ١٩١٩الطبعـــة الثالثـــة  -أســـتاذ الالهـــوت باجلامعـــة الكاثوليكيـــة يف أمريكـــا 

 هذه الفروق ال وجود هلا باملرة يف الهوت الكنيسة الشرقية.

 :وميكننا أن نرى من هذه املقارنة، أ�ا مقارنة مصطنعة غري حقيقية 

 يب، ذبيحة عامة، بينما ذبيحة القداس نسبية.يف املقام األول ذبيحة الصل -أ 

 Isigiturاملعروفة باسم " ١: ٢٢خييًا أن جممع ترنت يف القرن السادس عشر ويف اجللسة من املعروف تار  )١(
Deus.. قد حدد بشكل قاطع وألول مرة أن االفخارستيا هي ذبيحة الصليب، وهبذا الشكل القاطع الذي ال يعرفه "

ظورة.. حيث أن الذبيحة الدموية اليت "لكي يرتك لعروسه احملبوبة الكنيسة الذبيحة املن :آباء الكنيسة يقول هذا اجملمع
 .P/IIo.4,9u68متت على الصليب تصبح حاضرة وتبقى الذكرى إىل �اية العامل" راجع التعليم الروماين 
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مت مــرة واحــدة فقــط، بينمــا ذبيحــة القــداس تعــاد حــىت دِّ ذبيحــة الصــليب قُــ -ب 

 جميء الرب.

بينمـا ذبيحـة القـداس تعطـي مثـار ذبيحـة  ،ذبيحـة الصـليب أمتـت فـداء البشـر -ـج 
 الصليب للمؤمنني فقط.

بينمــا يف القــداس يســتخدم   ،علــى الصــليب كــان املســيح وحــده هــو الكــاهن -د 
 وخداماً من البشر. كهنةً 

م نفســه ويف القــداس يقــدِّ  ،ظــاهرٍ  م املســيح نفســه بشــكلٍ علــى الصــليب قــدَّ  -هـــ 
 حتت شكل اخلبز واخلمر.

م املسـيح فيهمـا وهذه املقارنة تقود بشكل واضـح إىل التعلـيم بوجـود مناسـبتني قـدَّ  
يــة الــيت جتاهــد الكنيســة الكاثوليكيــة للخــالص نفســه، أو إىل ذبيحتــني. وهــذه الــروح الالتين

منها اآلن، والعودة إىل الكنيسـة الشـرقية األرثوذكسـية، هـي الـيت جتعلنـا علـى قـدر كبـري مـن 
احلذر يف استعمال املصطلحات الالهوتية، ويف شرح القداس بعيداً عن كل تأثريات الفكر 

الـــيت تعلـــن بوضـــوح وجـــود  الغـــريب العقـــيم، يكفـــي أن نســـتعيد كلمـــات القـــداس الغريغـــوري
"يـــا الـــذي قـــدَّس يف ذلـــك الزمـــان اآلن قـــدِّس.. يـــا الـــذي أعطَـــى اآلن أيضـــاً  :املســـيح بيننـــا

ألن الــذي بيننــا هــو صــاحب  ؛والذبيحــة واحــدة ،والكــاهن واحــد ،فالفعــل واحــد ،أعطنــا"
الذبيحة، وهو الذي يعطي كما أعطى جسده ودمه أي حياته اليت متتـد مـن بيـت حلـم إىل 

ـــا حضـــن اآلب نفســـه. ويكفـــي أن نســـمع كلمـــات القـــداس  جبـــل الزيتـــون، والـــيت تفـــتح لن
فــنحن ال نقــف  ."أيهــا اإللــه وحيــد اجلــنس الــذي يف حضــن أبيــه يــا رب بــارك" :الغريغــوري

عنــد اجللجثــة وال عنــد القــرب، حنــن ال نقــف عنــد مرحلــة معينــة مــن حيــاة املســيح، بــل كــل 
ملـاذا تسـبق تسـبحة الشـاروبيم الكـالم عـن  :ن نسألاملراحل حاضرة مبا فيها السماء. ولنا أ

.."؟ . "نصرخ مبا يرسله أولئك بأصوات ال تسـكت :وكيف جيوز لنا أن نقول ،السر اجمليد
علــى حقيقــة حضــورنا يف الســماء، ولــذلك حنــن  تــب املالئكيــة هــو تأكيــدٌ إن الكـالم عــن الرُّ 

مـــن اخلليقـــة إىل الســـقوط إىل ال نعـــود إىل الـــوراء، إىل الصـــليب، بـــل حنـــن بكـــل يقـــني نبـــدأ 
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 مث دخولنا السماء. ،التجسد إىل الصعود إىل اجمليء الثاين

 د، وحنتفـل، مبـا أعطـاه لنـا اهللا، وهـوذا اآلن املسـيحُ ح، ومنجِّـوحنن يف السماء، نسبِّ  
محل اهللا الذي حيمـل  ،معنا: "هوذا كائن معنا على هذه املائدة اليوم عمانوئيل إهلنا حاضرٌ 

اجلالس على كرسي جمده، الذي يقـف أمامـه مجيـع الطغمـات السـمائية" . مل كلهخطية العا
ذلـك  ،املنظـر املوجـود يف سـفر الرؤيـا - واضحٍ  بشكلٍ  -فهو  ،ا بقية الكالمأمَّ  .(القسمة)

أن املسـيح هـو الكـاهن احلاضــر دائمـاً الـذي أدخلنــا إىل حضـرة اآلب. ويف القـداس ال نــراه 
كأنـه   بل ممجـداً أيضـاً، هـو احلمـل الـذي جيلـس علـى كرسـيه أو عرشـه وقـائمٌ  ،مذبوحاً فقط

 مذبوح.

 شذرة موجزة من اآلباء:

 ،ولكــي نــدرك أننــا نتبــع طريــق اآلبــاء ،لكــي نتأكــد مــن صــحة وســالمة مــا نقــول 
علينــا أن نــدرس هــذه النصــوص املــوجزة حيــث أن اجملــال ال يســمح بدراســة اإلفخارســتيا يف  

 يسة اجلامعة.كتابات آباء الكن

 وهـو جانـبٌ  ،تشديد اآلباء على الذبيحة الواحدة هو إن أول ما يسرتعي االنتباه 
للـــــذبائح املتعـــــددة يف  كامـــــلٌ   ألن الذبيحـــــة الواحـــــدة هـــــي نقـــــيضٌ  ؛هـــــام يف فهـــــم الذبيحـــــة

والــذي هــو يف الواقــع  ،اليهوديــة. ولكــن الذبيحــة الواحــدة هــي أيضــاً املســيح الــذي ال يتغــريَّ 
ه املـــيالد والصـــليب والقيامـــة ورئاســـة الكهنـــوت وجلوســـه عـــن ميـــني اآلب يف حيمـــل يف ذاتـــ

 األعايل يف اجملد.

 يقول غريغوريوس الثيئولوغوس: 

ألنين أعرف مذحباً  ؛وحسنًا يفعلون ،"إن اليهود مينعوننا من مذاحبهم 
ولكن هذا  ،م على مذابح اليهود رمزًا لهكانت الذبائح القدمية اليت تقدَّ   .آخر
َع ومل يُ  ،م عليه ثريانبح اآلخر اجلديد ال تقدَّ املذ نحت بواسطة املعاول أو مسُِ
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ليه يتم بواسطة إ، بل الكل يتم يف العقل والصعود صوت احلديد وهو يقطعه
 التأمل.

عند هذا املذبح سأقف لكي أخدم وعليه سوف أقرب الذبيحة  
 ... الناطقة املقبولة ألن احلقيقة تفوق الرمز

فنحن ال نشرتك يف الفصح القدمي حسب  ،ك يف الفصحوعندما نشرت  
بل  ،رموز الناموس، بل علينا أن نرفع أيدينا ليس إىل أورشليم األرضية

أورشليم السمائية، اليت ال تقدر جيوش األعداء أن تطأها أل�ا ممجدة من 
 م ليس ذبائح من احلمالن والغنم والبقر اليت بال حياةاملالئكة. وعلينا أن نقدِّ 

 وبال فكر، بل علينا أن نقدم ذبيحة التسبيح هللا على املذبح السمائي.

..  وأن نكون ذبيحة مثل املسيح ،علينا أن نذبح أنفسنا كل يوم 
 وبعقل مستعد لنصعد معه على الصليب لكي حنفظ عيد القيامة..

وإذ  ،إذ هو نزل إىل اجلحيم ننزل معه، وهبذا نتعلم معىن أسرار املسيح 
 - ٢٣/  ٤٤مقالة  - ١٦: ٢٦هو صعد إىل السماء نصعد معه" (املقالة 

٢٥.( 

وحيثمــا املســيح توجـد اجلماعــة ومعهــا كــل  ،فاحليـاة الــيت تالزمنــا هــي حيـاة املســيح 
 لسر املسيح الذي نتحد به. هو اختبارٌ  ،ما خيص املسيح، حىت النزول إىل اهلاوية

 العربانيني: يقول ذهيب الفم يف شرحه للرسالة إىل 

"ماذا نفهم؟ أال نقدم حنن القربان كل يوم؟ حقًا إننا نقدم ألننا هبذا  
مت دِّ أل�ا قُ  ؛نصنع ذكرى موته ولكن الذبيحة واحدة وليست عدة ذبائح

م مرة واحدة، وتدخل إىل قدس األقداس.  مثل تلك اليت كانت تقدَّ  واحدةً  مرةً 
 املسيح..كانت هذه الذبيحة اليهودية رمزاً لذبيحة 
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بل  ،إننا نقدم ذات الشخص وليس مثل اليهود اليوم عجًال وغداً ثوراً  
دائمًا نفس الذبيحة، ولذلك فالذبيحة واحدة. وإذا َوُضَح هذا الربهان، أال 

فهل معىن ذلك أنه يوجد  ،م يف عدة أماكنيقودنا إىل سؤال: إن الذبيحة تقدَّ 
 ؟ بكل تأكيد ال.Christsعدة مسحاء 

يف كل مكان هو املسيح الواحد، هو واحد كامل هنا ويف أي  املسيح 
م، هو هو نفسه جسد واحد وليس عدة أجساد، وهكذا وحيثما يـَُقدَّ  ،مكان

 الذبيحة واحدة.

رنا. م الذبيحة الواحدة اليت تطهِّ ورئيس الكهنة يسوع هو الذي قدَّ  
تذكار ملا وهكذا حنن نقدم اآلن ما قدمه هو والذي ال ميكن أن يفىن. هذا 

 نقدم ذبيحة ولذلك حنن ال "،اصنعوا هذا لذكري" :سبق وصنعه ألنه قال
م كما كان رئيس الكهنة يف القدمي يفعل، بل نقدم نفس غري تلك اليت تـَُقدَّ 
 على الرسالة إىل العربانيني). ٣: ١٧الذبيحة". (عظة 

 أخرى: ويؤكد ذهيب الفم مرةً  

 ،م يفوق ما كان لدى اليهود"رئيس كهنتنا يف السماء يف جمد عظي 
بل يف املكان الذي ميارس فيه الكهنوت، ويف  ،وليس فقط يف نوع الكهنوت

 املسكن، والشخص نفسه.

ولذلك فالذبيحة اليت  ،إن ذبيحتنا يف السماء، وكاهننا يف السماء 
م على املذبح ليست من الغنم أو البقر أو الدم أو الشحم، فكل هذه تقدَّ 

 وانتهت وحلت حملها الليتورجية العقلية".األمور عربت، 

 ما هي هذه الليتورجية العقلية؟

م إىل اهللا بواسطة النفس ومن خالل الروح هي الذبيحة اليت تقدَّ  
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 ).٢٤: ٤(يوحنا  "اهللا روح"القدس ألنه مكتوب: 

ها أنت تسمع أنه جيلس عن ميني العظمة يف األعايل، فال تفرتض أن  
ب. فهو جيلس عن ميني العظمة يف األعايل وهذا تأكيد رئاسة كهنوته جمرد لق

ا رئاسة كهنوته فهي تأكيد على اتضاعه وحمبته للبشر على ألوهيته، أمَّ 
 واهتمامه بنا.

وهذا ما يعلنه الرسول بشكل ظاهر مؤكداً الالهوت ورئاسة الكهنوت  
على  اليت جييب فيهاوقد وصل الرسول إىل النقطة  ،معًا حىت ال يغفل أحدمها

فلماذا مات؟ وما هو مؤكد قبل  ،إذا كان املسيح رئيس كهنة :السؤال اهلام
ولذلك كان له أيضاً  ،أي شيء آخر أنه ال يوجد رئيس كهنة بدون ذبيحة

نه يف السماء فقد أكد بشكل ظاهر أنه فعًال كاهن إوألنه قال  ،ذبيحة
 م والذبيحة نفسها.سَ باملقارنة مبلكي صادق بالقَ 

 ي السماويات اليت يتكلم عنها الرسول؟ولكن ما ه

ب للكنيسة، ورغم أن هذه األمور تتم إ�ا األمور الروحية اليت توهَ  
  أ�ا أمور مسائية.وحيتفل هبا على األرض، إالَّ 

وقربانًا مذبوحاً، وعندما حيمل الروح إلينا  وعندما نرى الرب ذبيحةً  
.. أي هنا حيث يولد . هذا، فالكل يتم حيث جيلس املسيح عن ميني اآلب

األوالد باحلميم ويصبحون مواطين السماء ألن مدينتنا هي السماء وحينما 
فكيف ال يُعترب هذا مساًء؟ أليست  ،ُنصبح غرباء بالنسبة لألمور األرضية

التسابيح مسائية؟ أليس حقاً أن التسابيح اليت نرتلها هي بذاهتا اليت ترتلها فرق 
 .. أليس املذبح مسائياً ؟ وكيف؟. يف التسابيح املالئكة اليت نشرتك معهم

ال يوجد عليه شيء مادي. كل التقدمات اليت توضع عليه روحية،  
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بل  ،والذبيحة ال تتحول إىل دخان ورماد يتبدد مثل ذبائح العهد القدمي
ن مبا كان يتم يف العهد القدمي. وكيف ميكن أن تصبح يف هباء وجمد ال يقارَ 

آخر غري السماء، ال سيما عندما يسمع الذين خيدمون  تكون الطقوس شيئاً 
 ""ما ربطتموه على األرض يكون مربوطًا يف السماء :هذه اخلدمة ما قيل

فكيف ال يكون   ،). وعندما يكون عندنا مفاتيح السماء٢٣: ٢٠(يوحنا 
 على الرسالة إىل العربانيني). ٢ - ١: ١٤(عظة  "كل ما لدينا مسائياً 

 ى يقول ذهيب الفم:ويف مناسبة أخر  

على املائدة قرباناً، والكاهن يقف عند  حَ بِ "عندما ترى الرب وقد ذُ  
فهل تظن أنك ال تزال  ،الذبيحة يصلي وكل األشياء قد صبغها الدم الكرمي

تقف حيث يقف البشر على األرض؟ ال، أنت قد نُِقلَت إىل السماء لذلك 
(كتاب  "األمور السمائية.. لكي ترى هذه . أطرح كل فكر أرضي من قلبك

 ).٤الكهنوت: 

بـل بـالرب  ،ويؤكد اآلبـاء أيضـاً أننـا ال نتحـد باملسـيح الـذي عـاش يف أزمنـة سـابقة 
 :بل شركة يف احلاضر ،احلي احلال يف الكنيسة؛ ألن اإلفخارستيا ليست عودة إىل الوراء

 ""الذبيحة غري الدموية اليت هبا نشرتك يف املسيح يف آالمه والهوته
 ).٥٢: ٤غريغوريوس الثيؤلوغوس مقاله (

وتعكــس هــذه اللغــة التعبــريات الــيت رأيناهــا يف القداســات، وســوف نعــود إىل هــذه  
 "اصنعوا هذا لذكري". :النقطة عندما نناقش

وحقيقة وحدة الذبيحة مرتبطة، حبقيقة أ�ـا ليسـت دمويـة، وهـذه بـدورها مرتبطـة،  
بأننـــا لســـنا منفصـــلني تارخييـــاً، أو زمانيـــاً عـــن املســـيح احلـــي، بـــل حنـــن نعـــيش "زمـــان املائـــدة 

 - ٢٣املقدســــة الســــرية" حســــب تعبــــري القــــديس كــــريلس الســــكندري (الرســــالة الفصــــحية 
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ته للكنيسة يف اإلفخارستيا. ووحدة ذبيحـة املسـيح، ). وهو الزمان الذي يهب فيه حيا٣١
 يؤكد عنصرها الروحي، الذي فيه تنسكب حياة الكنيسة.
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 الفصل الثالث

 

 سالماً وبنياناً لكنيسة اهللا الواحدة

 

ويعطــــي "اجملــــد واإلكــــرام لــــآلب واالبــــن  ،عنــــدما حيمــــل الكــــاهن اخلبــــز يف اللفافــــة 
ـــروح القـــدس" ـــة اخلدمـــة هتـــدف إىل الســـالم وبنيـــان أواضـــح  يعلـــن بشـــكلٍ  ، فهـــووال ن بداي

من الكلمـات األساسـية الـيت يفتـتح هبـا الكـاهن أيضـاً  "بنيان"الكنيسة الواحدة"... وكلمة 
.. صــفحاً خلطايــاي . لــك هــذه الذبيحــة الناطقــة غــري الدمويــة بُ قــرِّ "أُ  :القــداس الغريغــوري

 وسيئايت.. وبنياناً لشعبك أمجع" (صالة احلجاب).

"هكــذا أنــتم أيضــاً إذ أنكــم  :الكــاهن يســمع وصــية الرســول وهــو يقــول وحقــاً إن 
). ومـــن ١٢: ١٤كورنثـــوس   ١طلبـــوا ألجـــل بنيـــان الكنيســـة" (أغيـــورون للمواهـــب الروحيـــة 

وأكثـر مــن  ،)١٤وردت أكثـر مـن مـرة يف (كورنثـوس األوىل ص  "بنيـان"الواضـح أن كلمـة 
ألن املوضــــــوع هــــــو  ؛)٢٦، ١٢، ٥، ٣: ١٤د اجلديــــــد كلــــــه (أي موضــــــع آخــــــر يف العهــــــ

 املواهب الروحية وهو أكثر املوضوعات املثرية للجدل واالنقسام.

مــن الثــالوث األقــدس أن تكــون هــذه  واضــحٍ  وهكــذا تبــدأ اخلدمــة املقدســة بطلــبٍ  
لبـات يف القداسـات الثالثـة يـدرك مـا هـو ن يقـرأ الطِّ اخلدمة، بنياناً لكنيسة اهللا الواحدة. ومَ 

الكلمــة املهجــورة الــيت غالبــاً ال تســتخدم يف أحاديثنــا اليوميــة، وال نــدرك املقصــود مــن هــذه 
أ�ــا أحــد أهــداف اهللا الواضــحة جــداً. والكلمــة أصــًال مشــتقة مــن كلمــة أخــرى هــي كلمــة 

إن البنــاء هــو أصــًال  ."ومنهــا جــاء الفعــل اليونــاين يبــين " ،"بيــت "
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 - ١: ٣ويسمى بيت اهللا (عربانيـني  ،)٢٦: ٢بناء البيت، والبيت هو هيكل اهللا (مرقس 
بطـرس  ١أهـل بيـت اهللا ( -فإن البيت هـو اجلماعـة املسـيحية  ،ولكن كما هو واضح ،)٦
و حجـر د من احلجارة احلية اليت املسيح هو رأسـها أوهو البناء الروحي الذي يشيَّ  ،)٣: ٢

اضــح أن الرســول )، ومــن الو ٣٢: ٢أفســس أيضــاً راجــع  - ٤: ٢بطــرس  ١الزاويــة احلــي (
بطرس عندما يتحدث عن البناء الروحي، فهو يصف بيـت اهللا املصـنوع مـن احلجـارة احليـة 

 ).٤: ٢بطرس  ١الذي فيه الكهنوت املقدس والذبيحة املقبولة (

إن املســيح هــو الــذي وعــد ببنــاء الكنيســة علــى صــخرة االعــرتاف بــه ابنــاً هللا (مــىت  
 ،)٥٨: ١٤بشــــرية (مــــرقس  غــــري املصــــنوع بيــــدٍ )، ووعــــد أيضــــاً أن يبــــين اهليكــــل ١٨: ١٦

وهوذا الوعد يتصدر بداية اخلدمة اإلهلية، إننا حنن الذين اجتمعنـا يف هـذه الكنيسـة نسـعى 
 ؛وثانيــاً باالشــرتاك يف الذبيحــة ،)٣٢: ٢٠إىل بنيــان الكنيســة أوًال بكلمــة التعلــيم (أعمــال 

كلـه، ويصـبح هـو فينـا، وحنـن ألننا نصـبح فعـًال جسـد املسـيح عنـدما نتحـد بـه، ونصـبح هي
ننــا ســوف نفعلــه بعــد ذلــك، ال ســيما عنــد أيــة القــداس هــو مــا نعلــن فيــه. ومــا نقولــه يف بدا
 "اجعلنـــا مســـتحقني كلنـــا يـــا ســـيدنا أن نتنـــاول مـــن قدســـاتك طهـــارةً  :اكتمـــال الســـر اجمليـــد

رياثاً مـع ألنفسنا وأجسادنا وأرواحنا لكي نكون جسداً واحداً وروحاً واحداً وجند نصيباً وم
 :وحنــن لســنا فقــط جســداً واحــداً مــع بعضــنا، بــل كمــا نقــول قبــل التنــاول .مجيــع قديســيك"

"اجعلنــا مســتحقني كلنــا يــا ســيدنا أن نتنــاول مــن جســدك املقــدس... لكــي نكــون جســداً 
 الباسيلي).القداس واحداً وروحاً واحداً معك" (

 تــــذكرها أوشــــية اجلســــد يُبــــَىن وال جــــدال علــــى حقيقــــة أساســــية، وهــــي تلــــك الــــيت 
"ولعبيــدك اآلتــني بعــدنا إىل األبــد". فاجلســد ينمــو عــرب العصــور؛ ومل تعــرف  :االجتماعــات

ن بـل دائمـاً َمـ فقط، ن يعمل لعصره أو جياهد من أجل زمانهالكنيسة يف تارخيها الطويل مَ 
يعمــل لآلخــرين. ولــذلك عنــدما يطلــب الرســول بــولس أن يعمــل الكــل للبنيــان يقــول وهــو 

"فلــريِض كــل واحــد منــا قريبــه للخــري ألجــل البنيــان، ألن  :جــرح اإلنســانية األصــلييلمــس 
 ٢: ١٥بل كما هو مكتوب تعيريات معيريك وقعـت علـي" (روميـة  ،نفسه املسيح مل يرضِ 

"فـــإين وإن افتخـــرت شـــيئاً أكثـــر بســـلطاننا  :). والســـلطان الرســـويل هـــو لبنـــاء الكنيســـة٣ -
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 ).٨: ١٠كورنثوس   ٢ال هلدمكم ال أخجل" (الذي أعطانا إياه الرب لبنيانكم 

) هــو ١٢: ٤وجــدنا دائمــاً أن بنيــان جســد املســيح (أفســس  ،وإذ رجعنــا للرســول 
  ١ألن أســـاس البنيـــان هـــو يســـوع املســـيح نفســـه ( ؛)١٦: ٤بنيـــان يـــتم يف احملبـــة (أفســـس 

هو  كل من أحد على أساس احملبة إالَّ  وبالطبع ال ميكن أن يبين ،)١٧ - ٩: ٣كورنثوس 
 من احملبة.

"فلستم بعد غربـاء،  :عن املصاحلة بني اليهود واألمم وبنيان كنيسة اهللا هو إعالنٌ  
ونزالء بل رعيـة مـع القديسـني وأهـل بيـت اهللا، مبنيـني علـى أسـاس الرسـل واألنبيـاء ويسـوع 
املســيح نفســه حجــر الزاويــة الــذي فيــه كــل البنــاء مركبــاً معــاً ينمــو هــيكًال مقدســاً يف الــرب. 

وهكــذا  .)٢٢ - ١٩: ٢لــذي فيــه أنــتم أيضــاً مبنيــون معــاً مســكناً هللا يف الــروح" (أفســس ا
 ؛تدخل بنا اخلدمة إىل هذه احلقيقة الفائقة عندما تبدأ الصالة بالتمجيد والكرامـة للثـالوث

ألنــه بــىن لنفســه ذلــك البنــاء الــذي ينمــو، والــذي يصــبح مســكناً هللا يف الــروح القــدس. ويــا 
"جمـداً وإكرامـاً للثـالوث األقـدس اآلب واالبــن  :فهـم هـذه الذكصــولوجيةويـل مـن خيطـئ يف 

.. . والــروح القــدس ســالماً وبنيانــاً لكنيســة اهللا". هــذه هــي املســيحية كلهــا يف عبــارة مــوجزة
هـــي قمـــة الـــوعي الروحـــي حبقيقـــة عالقـــة اهللا باإلنســـان يف املســـيح يســـوع وبـــالروح القـــدس. 

حـول  نوهـي الـدورا ،ة الطقسية املرافقة هلـذه الكلمـاتولذلك علينا حنن الذين نرقب احلرك
أن نتذكر قيمة ومعىن الكلمات الـيت تقـال. لقـد  ،املذبح والقس والشماس حيمالن القرابني

لـه مسـكناً بـني النـاس "والكلمـة صـار  الـربُ  دَ َجـدخلنا خدمة بنـاء املسـكن اإلهلـي حيـث وَ 
اهللا لـــــيس رمـــــزاً فقـــــط لوجـــــود  والطـــــواف مبـــــذبح .)١٤: ١جســـــداً وســـــكن بيننـــــا" (يوحنـــــا 

) يف كــــل مكــــان مــــن مشــــارق ١١: ١اإلفخارســــتيا يف العــــامل وحتقيقــــاً لوعــــد اهللا (مالخــــي 
الشـــمس إىل مغارهبـــا، بـــل أيضـــاً هـــو طـــواف االبتهـــاج والفـــرح بـــاخلالص، وهكـــذا نـــدخل 

ألن الـرب سـوف حيـل بيننـا  ؛بالقرابني إىل داخل اهليكل وحنـن نضـع أسـاس القـداس اإلهلـي
 يف ذلك السر اجمليد لكي يضيف إىل بناء جسده ما حيتاجه ذلك البناء. جسدياً 

ـــيت اقتبســـناها مـــن   ـــاج إىل وقفـــة طويلـــة ألن جمـــال القـــديس إن الفقـــرة ال بـــولس حتت
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وأل�ــا مــن الفقــرات األساســية الــيت أخــذت الكنيســة عصــارهتا  ،دراســتها هــو العهــد اجلديــد
بـل  ،اآلن نـدرك أن جسـد املسـيح لـيس كـامالً ووضعتها يف بداية القداس الباسـيلي. ولعلنـا 

دد إليــه يف كــل جيــل. وكــم حيتــاج ذلــك أنــه يف طريقــه إىل الكمــال مبواصــلة ضــم أعضــاء ُجــ
الكمال إىل دهور يعلمها صاحب اجلسد وحده وهو الرب يسوع املسيح. ولكن علينـا أن 

ذلــك البنــاء القــوي الــذي  ، أ�ــا أيضــاً جســد املســيحيف نــدرك أن اإلفخارســتيا وهــي شــركة 
 له الرب ألنه يضم إليه كل يوم الذين خيلصون.سوف يكمِّ 

 الكنيسة الجسد الواحد

مــن األخطــاء الشــائعة ذلــك اخلطــأ اجلســيم عــن الكنيســة، حيــث دخلــت األفكــار  
وجعلـــت الكنيســـة جســـداً مبعـــىن مجاعـــة متفقـــة تعـــيش يف  ،الفلســـفية يف قلـــب "الالهـــوت"

 حد.انسجام مثل اجلسد الوا

ن الكنيســة إوجـد مقارنــة بـني اجلسـد والكنيسـة. بـل تواخلطـأ األساسـي هـو أنـه ال  
والفـرق بـني الكنيسـة كجسـد، والكنيسـة  .ال ُتدعى أصًال جسداً، بل هي "جسد املسـيح"

بـل جسـد املسـيح.  ،ل يف التعبـري لـيس اجلسـدَقـجسد املسيح كبري جـداً، ذلـك أن مركـز الثـِّ 
)، حيث يبدو أن الرسول يلجأ إىل الكالم عن اجلسد وأعضـائه ذات ١٢وحىت يف (رومية 

"حنـن الكثـريين جسـد واحـد يف  :الوظائف املختلفة، جند الرسول بولس يقـول بكـل وضـوح
والكالم بعد ذلـك عـن وظـائف اجلسـد هـو يف الواقـع كـالم عـن  ،)٥: ١٢املسيح" (رومية 

) لــيس الكــالم عنــد الرســول عــن اجلســد، هــذا ١٢كورنثــوس   ١ذلــك يف (وبعــد  ،املواهــب
فهـذا مل خيطـر علـى  ،هراء، وليس الكالم عن العني واليد والرأس يعين الواجب االجتماعي

قلــب رســول املســيح، ولكنــه حيــدد بكــل يقــني أن هــذا اجلســد هــو جســد واحــد ألنــه جســد 
"أمــا  :يعــود فيقــول )١(ائف اجلســدوبعــد املقارنــة بــني وظــ ،)١٢: ١٢كورنثــوس   ١املســيح (

ولكن من سياق  ،)٢٩:  ١١، ١٧:  ١٠كورنثوس   ١مرتان فقط استخدم الرسول تعبري اجلسد دون حتديد ( )١(
 بل دائماً جسد املسيح. ،. وال يوجد مطلقاً تعبري جسد الكنيسةالكالم يظهر أن الكالم عن جسد املسيح
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 ).١٧: ١٢كورنثوس   ١انتم فجسد املسيح وأعضاؤه أفراداً" (

من أين جاء تعبير "جسد المسيح" كوصف لحقيقة اختبار إيماني 
 تعيشه الكنيسة؟

" ويقـــــول بـــــاحلرف Rawlinsonجييـــــب علـــــى هـــــذا الســـــؤال العـــــامل اإلجنليـــــزي " 
يح جــاء مــن ممارســة اإلفخارســتيا، ذلــك أن الواحــد: "إن أصــل تســمية الكنيســة جســد املســ

املسيحيني يـأكلون اخلبـز الـذي هـو جسـد املسـيح، وبـذلك يصـبحون هـم جسـد املسـيح". 
"اخلبــز الــذي نكســر ألــيس هــو شــركة جســد  :ويقــدم هــذا العــامل نــص الرســول بــولس نفســه

ك يف اخلبــز املســيح؟ أال تــرون أننــا حنــن الكثــرة نصــري خبــزاً واحــداً، جســداً واحــداً ألننــا نشــرت 
 .)١()١٧، ١٦: ١٠الواحد" (كورنثوس األوىل 

فإن اإلمجاع العام لدى غالبية أساتذة العهد اجلديد هو أن الكنيسـة  ،ويف احلقيقة 
م علـى املـذبح عنـدهم هـو ذبيحـة، ألن ما يقدَّ  ؛ليست مثل إسرائيل القدمي أو مثل الوثنيني

فهو شركة بني ما يقدمه الشعب واإلله الذي يقـدمون لـه  ،ا ما يقدم على املذبح عندناوأمَّ 
"ال تقـــدرون أن تشـــربوا كـــأس الـــرب (يف  :الذبيحـــة. ولـــذلك ميضـــي الرســـول ليقـــول بعـــدها

اإلفخارســتيا) وكــأس شــياطني (يف األعيــاد الوثنيــة)، ال تقــدرون أن تشــرتكوا يف مائــدة الــرب 
ملقارنــة تؤكــد االشــرتاك احلقيقــي وهــذه ا .)٢١: ١٠ويف مائــدة شــياطني" (كورنثــوس األوىل 

يف جســد املســـيح ودمــه، وهـــي شــركة جتعـــل املشــرتك يف النهايـــة يصــبح يف وحـــدة مــع اإللـــه 
" علـــى هـــذا الـــنص Jeremiasالـــذي يعبـــده. وقـــد علـــق العـــامل األملـــاين يـــواكيم يرميـــاس "

ن الكــالم عــن اجلســد والــدم هنــا يعــين بشــكل مباشــر االشــرتاك يف ذبيحــة املســيح. إ :فقــال
وهــــذا يف الواقــــع مــــا ينقلــــه إلينــــا القــــداس بشــــكل مباشــــر منــــذ بدايــــة املســــيحية يف صــــلوات 

مث يف القداسات كلهـا شـرقاً وغربـاً، وهـو مـا ينقلـه إلينـا الـرتاث القبطـي  ،)٤: ٩الديداكي (

(1) Corpus Christi, in Mysterium Christi ed Bell & Deismann, P 225F. 
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ــ" :يقــول القــداس الباســيلي حيــث يف قــوة وبســاطة التعبــري دنا بــك لكــي إذ طهرتنــا كلنــا توحِّ
أو بتعبــري قــوي جــداً وغــين بكلمــات الهوتيــة يقــول  ،ن أســرارك اإلهليــة"مــن جهــة تناولنــا مــ
ذ نتنـــاول بطهـــارة مـــن هـــذه األســـرار نصـــري شـــركاء يف اجلســـد إ"لكـــي  :القـــداس الكريلســـي

 وشركاء يف الشكل وشركاء يف خالفة مسيحك".

إن قـــوة التعبـــري كامنـــة يف كلمتـــني األوىل "املســـيح" و الثانيـــة "الواحـــد"، فالكنيســـة  
. والقداســات كلهــا أخــذت "جســد املســيح الواحــد"ســت جســد املســيح فقــط، بــل هــي لي

هــــذا التعبــــري مــــن رســــائل بــــولس الرســــول، ولــــذلك علينــــا أن نعــــود إىل بــــولس نفســــه لكــــي 
وجســـد  ،نكشـــف معـــىن هـــذه العبـــارة، ذلـــك أنـــه ال يوجـــد جســـد املســـيح عـــن ميـــني اآلب

.. العهـــــد اجلديـــــد . ارســـــتياوجســـــد املســـــيح يف اإلفخ ،املســـــيح علـــــى األرض أي الكنيســـــة
.. ويف احلقيقـة فــإن الرسـول يقــول . بــل جسـد واحــد ،والقداسـات ال يعرفـون ثالثــة أجسـاد

"فكمــا أن اجلســد واحــد ولــه أعضــاء كثــرية وأن مجيــع أعضــاء اجلســد مــع كو�ــا كثــرية  :بدقــة
 الرتمجة الكاثوليكية). - ١٢: ١٢كورنثوس   ١هي جسد واحد كذلك املسيح أيضاً" (

يعلـــن ســـر املســــيح الواحـــد الــــذي ال  ،أي اجلســـد البشــــري ،ســـد الواحـــد هنــــاواجل 
يفرتق عن أعضائه. والرسول بولس يعلـن عـن هـذه الوحـدة وال يـدخل يف تفاصـيل فلسـفية 
بشرية، فاملطلوب هو حياة جديدة تُعاش. وهو أيضاً ال يقول إن املسيح يـذوب أو خيتفـي 

ي فيهــا الوحــدة، فكــل هــذه الشــطحات ال تفــبح املســيح والكنيســة وحــدة واحــدة ختأو يصــ
وجــود هلــا بــاملرة، وقــد قــدم الرســول بعــد ذلــك تشــبيه عالقــة الــزواج بــني الرجــل واملــرأة حيــث 

ولكـن ال الرجـل يتحـول إىل امـرأة وال املـرأة تتحـول إىل رجـل،  ،يصبح كالمها جسداً واحداً 
ــــرب (أفســــس  ،وال يــــذوب أحــــدمها يف اآلخــــر ــــل يعيشــــان يف وحــــدة ُختت ). ٣٢ - ٢٢: ٥ب

ولــذلك بعــد الكــالم عــن اجلســد الواحــد، يضــع الرســول الضــمانة األساســية هلــذه الوحــدة، 
كورنثـوس   ١"ألننا بروح واحد اعتمدنا مجيعاً إىل جسد واحـد" ( :وهي عمل الروح القدس

 ،الــروح القــدس فــإن الــذي جيعلنــا أعضــاء جســد املســيح هــو ،وهنــا كمــا نــرى .)١٣: ١٢
بـل هـو الـذي يسـقينا ويعطينـا  ،فهو الذي يضمنا إىل اجلسـد الواحـد لـيس باملعموديـة فقـط

 املاء لكي حنيـا ونظـل يف هـذا اجلسـد الواحـد، وبالتـايل ال ميكـن شـرح هـذا األمـر مطلقـاً إالَّ 
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 يف إطار شركة تُعاش، فكل الشروح الفلسفية أو النظرية هتدم قوة السر.

قــــل إن الكنيســــة مثــــل جســــد املســــيح، أو تشــــبه املســــيح، وحنــــن ال والرســــول مل ي 
نكـون فعـًال جسـداً واحـداً "نصلي يف القداسات لكي نكون مثل جسد املسيح، بـل لكـي 

 .)١((الباسيلي) "وروحاً واحداً، وبالتايل جند نصيباً ومرياثاً مع مجيع القديسني

قائمـة علـى أسـاس الشخصـية وهنا علينا أن نعود إىل العهد القـدمي، إىل الوحـدة ال 
ميكننـــا أن نفهـــم عبـــارة اجلســـد  ،اجلماعيـــة، ألننـــا علـــى أســـاس مـــا يـــذكره الكتـــاب املقـــدس

الواحد أو اإلنسان الواحـد، الـذي جيمـع الكـل فيـه، فالكـل يف الواحـد، كمـا أن الواحـد يف 
 .)٢(الكل

"إن مـــا يظهـــر األضـــعف مـــن أعضـــاء اجلســـد هلـــو األشـــد  :يقـــول الرســـول بـــولس 
لإلحاطة بالرعاية، وما حنسبه األحقر مـن أعضـاء اجلسـد، فهـو مـا جيـب أن تشـمله  ضرورة

 ٢٣، ٢٢: ١٢كورنثـوس   ١بأعظم الكرامة وما يقبح منا فهو ما حنوطه بأوفر احلشـمة". (
 الرتمجة الكاثوليكية). -

وهــذا الــنص الــذي يتحــدث عــن اجلســد الواحــد يقــول إن األعضــاء األحقــر الــيت  
.. هؤالء أعضـاء يف جسـد املسـيح.  سول يعين البطن مث األعضاء األخرىنغطيها، ورمبا الر 

والرســول هنــا ال يتحــدث عــن أشــخاص معينــني، بــل يصــف الضــعفاء الــذين ال شــهرة هلــم، 
ون جمهــولني مثــل أعضــاء اجلســد الــيت ال نراهــا، هــؤالء جيــب أن حيــاطوا بالرعايــة عتــربَ الــذين يُ 

 اهب وهلم شهرة يف الكنيسة.والكرامة متاماً مثل الذين ميلكون املو 

يقول القديس يوحنا ذهيب الفم "ما معىن الشركة؟، حنن اجلسد نفسه. ولكن ما هو اخلبز؟ هو جسد املسيح. وماذا  )١(
، ١٦:  ١٠يصبح الذين يشرتكون؟ يصبحون جسد املسيح، ليس أجسادًا كثرية، بل جسد واحد" (على كورنثوس 

١٧.( 

 .١٩٧٧ -راجع مذكرات الواحد والكل، طنطا ) ٢(
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 وهذا هو معىن اجلسد الواحد، وهذا هو معىن احملبة اإلهلية اليت هتتم باحلقري. 

 ،الــذين بـــال مواهـــب بــل أيضـــاً  ،الكنيســة ليســـت كنيســة أصـــحاب املواهــب فقـــط 
هــؤالء حييــون بيننــا يف صــمت وهــم عالمــات علــى فقــر اإلنســانية، واحتياجهــا الشــديد إىل 

 حمبة اهللا.

حقيقـــة االنتمـــاء إىل جســـد املســـيح الواحـــد، وأننـــا  -دما ننســـى هـــذه احلقيقـــة عنـــ 
ال نســـتطيع أن  -نـــدخل الكنيســـة لكـــي منـــارس احملبـــة بشـــكل عملـــي فيـــه العطـــاء والشـــركة 

 نفهم أموراً كثرية، مثل الثالوث، والزجية.

 ؛وعنـــدما ننســـى هـــذه احلقيقـــة، فإننـــا يف الواقـــع نفقـــد قـــوة الســـر وعملـــه يف حياتنـــا 
ولكن من أجل الشركة يف اجلسـد الواحـد. وإذا أغفلنـا  ،ننا ال نتناول للحصول على بركةأل

 هذه احلقيقة نكون قد أغفلنا سبب التناول...

حتـــاد اولعلنـــا يف خامتـــة هـــذه الدراســـة املـــوجزة، نـــدرك أن بنيـــان اجلســـد هـــو حتقيـــق  
ليتنــا نــدرك هــذه احلقيقــة األعضــاء. كمــا أن الشــركة يف اجلســد، هــي منــو هــذا االحتــاد. ويــا 

وهي أن الكنيسة تصري إىل مـا هـي عليـه، فهـي جسـد املسـيح، ولكنهـا  ،اهلامة يف الكنيسة
 تصري جسد املسيح، أل�ا تنمو حنو اهلدف الذي بدأت منه رحلتها إليه.

وحنن اجلسد، نشرتك يف اجلسـد، وحنـن جسـد املسـيح، نأكـل جسـد املسـيح لكـي  
 :تعبري العالمة أورجيينوس نكون ما حنن عليه، أو حسب

لـــه، ولكننـــا نولـــد منـــه يف كـــل قـــول وفعـــل، أي  "حنـــن نولـــد مـــن اهللا، ونكـــون أبنـــاءً  
 ".We become what we areنصري ما حنن عليه 
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 الفصل الرابع

 

 الجسد الواحد

 في الصالة والطقس

 

مـــن يقـــرأ اخلـــوالجي يـــرى بكـــل وضـــوح أن اإلفخارســـتيا هـــي املوضـــوع األساســـي  
تــدور حولــه كــل الصــلوات والطقــوس، ولكــن اإلفخارســتيا يف صــلوات القــداس قائمــة الــذي 
 -على:

 املسيح وسيط بني اهللا والناس. -١ 

 تكامل عمل االبن كوسيط وعمل الروح القدس َكُمَقِدس. -٢ 

 وحدة الكنيسة كجسد املسيح. -٣ 

دون  هـــذا هـــو إطـــار اإلفخارســـتيا احلقيقـــي، فمـــن اخلطـــأ أن نـــدرس اإلفخارســـتيا، 
 دراسة عمل املسيح كوسيط أو وحدة املسيح والكنيسة.

وميكننــا أن نــرى العناصــر الثالثــة معــاً يف كــل صــلوات القــداس. ولعــل أفضــل مثــال  
 :هلا هو

"يا رئيس احلياة وملك الدهور كلمة اهللا اآلب أبو ربنا وإهلنا وخملصنا  
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ة ملن يتناوله. يسوع املسيح اخلبز احلقيقي الذي نزل من السماء واهب احليا
اجعلنا أهًال من غري وقوع يف دينونة أن نتناول من جسدك املقدس ودمك 

 نا تناولنا من أسرارك املقدسة واحداً معك إىل االنقضاء".الكرمي فيصريِّ 

والعناصر الثالثـة األساسـية كمـا هـو واضـح هـي، نـزول ربنـا مـن السـماء كوسـيط،  
، وبشكل خاص عندما جعل جسـده ودمـه خبـزاً مث ظهور هذه الوساطة يف تقدمي ذاته عنا

 :مسائياً واهباً للحياة، ولعل وحدة الكنيسة باملسيح ظاهرة هنا كما تظهر يف أمـاكن أخـرى
ولكــن مــاذا عــن عمــل  ،نا تناولنــا مــن أســرارك املقدســة واحــداً معــك إىل االنقضــاء""يصــريِّ 

تكشـف لنـا أن االسـتحقاق قـة لصـلوات اخلـوالجي سـوف الروح القـدس؟ إن الدراسـة املدقِّ 
ها ر القرابني ويصـريِّ لتناول اجلسد والدم، هو عمل الروح القدس األساسي، فهو الذي يطهِّ 
 -بعملــه اخلــاص  -قدســات للقديســني (صــالة اســتدعاء الــروح القــدس) وجيعــل الــواقفني 

 قديسني مهيئني للحصول على نعمة اإلفخارستيا.

علـى هـذه الـدعامات الثالثـة.  قـائمٌ  و لقـاءٌ من هنا يظهـر لنـا أن لقـاء الكنيسـة، هـ 
 :حنن ال نصبح واحداً فقط مع املسيح، ولكننا نصبح واحداً مع بعضنا البعض

"اجعلنا مستحقني كلنا يا سيدنا أن نتناول من جسدك املقدس  
لكي نكون جسدًا واحداً  ؛ودمك الكرمي طهارة ألنفسنا وأجسادنا وأرواحنا

 وروحاً واحداً معك".

ه الـروح القـدس، لـُيَكمِّ  احتاد املسيح بالكنيسة يف اإلفخارستيا، هـو إنـه احتـادٌ  وسر 
ت ومل يـَُقـْم لكـي يظهـر وحـده، بـل ويُعلن بشكل فائق حمبة املسيح غري احملدودة، فهو مل ميُ 

"احلق أقول لكم أن  :مات وقام لكي يتحد بغريه على النحو الذي أعلنه يف العبارة السرية
: ١٢ن ماتـت فهــي تـأيت بثمــر كثـري". (يــو إنطــة فهـي تبقــى وحـدها ولكــن مل متـت حبـة احل

٢٤.( 

مــن هنــا نــدرك أن الــذين ينكــرون وجودنــا يف اإلفخارســتيا هــم يف الواقــع ينكــرون  
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ن يكــون فينــا أحمبــة املســيح، وال يهــدمون اإلفخارســتيا فقــط، وإمنــا ينكــرون رغبــة املســيح يف 
 لكي نثمر هللا.

 ه الحقيقة؟كيف يُعبِّر الطقس عن هذ

علينا أن نصحح خطًأ قدمياً ساد يف أزمنة الضـعف الروحـي، وهـو اعتبـار الطقـس  
رنا بــاألمور الروحيــة، وكمثــال هلـــذا الشــرح الضــعيف، الكــالم عــن الشـــمعتني عالمــات تــذكِّ 

اللتني نضعهما على املذبح واللتني نصت على وجودمها القوانني الكنسية اخلاصة بالقداس 
  البابا خرستوذولوس).(قانون من قوانني

لكــي نتــذكر وجــود مالكــني يف  والشــرح الضــعيف يؤكــد أن الشــمعتني مهــا عالمــةٌ  
معنــا يف  وأن املالئكـة هـم أعضـاءٌ  ،فهــو أن الكنيسـة هـي بيـت املالئكــة ،ا األصـلالقـرب. أمَّـ

جسد املسيح الكنيسة. فاملسيح له اجملد هو الرأس الذي مجع كـل شـيء يف السـماء وعلـى 
ألن هــذه  ؛)، واملالئكــة يرافقــون األحــداث اهلامــة يف حيــاة املســيح١٠: ١(أفســس األرض 

األحــداث اهلامــة تزمــع أن تعلــن الوحــدة الروحيــة بــني الســماء واألرض، فهــم يف بيــت حلــم، 
س ويف جثيماين، ويف القيامة. ولذلك فإن ظهـورهم يف مثـل هـذه املناسـبات اهلامـة الـيت أسَّـ

وأن البشـر سـوف  ،علـى أن املصـاحلة قادمـةٌ  خلالصـنا، هـو تأكيـدٌ  فيها جانباً أساسـياً  الربُ 
جـون وال يرثون رتبة املالئكـة أل�ـم يف القيامـة سـيكونون مثـل مالئكـة اهللا يف السـماء ال يزوَّ 

 يتزوجون.

ومـــن هنـــا نـــدرك أن وجـــود املالئكـــة يف الكنيســـة روحيـــاً يف حضـــورهم واشـــرتاكهم  
ألن الوحــدة الروحيــة الــيت جتمعنــا هبــم هــي وحــدة املصــري  ؛مؤكــد معنــا يف الصــالة، هــو أمــرٌ 

 عنهــــا بوجــــود النهــــائي. ولــــذلك فــــإن عقيــــدتنا تعطــــي لنــــا هــــذه اخلــــربة الروحيــــة الــــيت نعــــربِّ 
وبـني النظـرة  ،الشمعتني على املـذبح. ولـذلك فـإن الفـرق الضـخم بـني الشـرح املتـواتر عنـدنا

ن إود الشـــمعتني فقـــد كســـبنا فكـــرة، و األرثوذكســـية الســـليمة، هـــو أننـــا إن تـــذكرنا معـــىن وجـــ
عجزنا عن أن نتذكر ضـاعت الفكـرة. بينمـا حنـن يف األصـل نتعامـل مـع املالئكـة، ونتعامـل 
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ألننـا نتصـاحل مـع املالئكـة يف املعموديـة، ويصـبحون يف  ؛مع القوات الروحية منذ معموديتنـا
ــــد يف ــــة (راجــــع صــــلوات التعمي ــــرب يف املعمودي ــــذ أن نأخــــذ خــــتم ال  الكنيســــة حراســــتنا من

 القبطية).

، وأمــام الواقــع اجلديــد الــذي نعيشــه منــذ هنــا حنــن أمــام احلقيقــة الروحيــة الــيت ُختتــَرب  
علـى حضـور املالئكـة، وإمنـا  فـإن الشـمعتني علـى املـذبح ليسـتا عالمـةً  ،معموديتنا، ولـذلك

ألن املالئكـــة حاضـــرة أصـــبح وجـــود الشـــمعتني أساســـاً هـــو للداللـــة علـــى حقيقـــة الوحـــدة 
 حية واملصاحلة اليت يعرب عنها النور.الرو 

من هذا اإلطار ينبغـي أن نعيـد النظـر يف الشـرح الـذي تـواتر عنـدنا، عـن الطقـوس  
ونســـتفيد مـــن اخلـــربة الروحيـــة الـــيت أخـــذناها يف املعموديـــة والـــيت جيـــب أن ترافقنـــا يف حياتنـــا 

ومحـل ثقيـل حنـاول أن الروحية حىت ال خنسر النظرة الروحية، وتتحـول العالمـات إىل إرهـاق 
 جند له تفسرياً.

 اختيار الحمل ووساطة المسيح

. ودون أن نـدخل واحـدةً  م للكـاهن، خنتـار قربانـةً من بني عـدد القربـان الـذي يقـدَّ  
ودون أن نرهـــق  ٥رمـــز هلـــا بـــالرقم يف تفاصـــيل الشـــرح الرمـــزي لـــذبائح العهـــد القـــدمي الـــيت يُ 

ى بســـاطة الطقـــس، فوجـــود أكثـــر مـــن قربانـــه أنفســنا مبـــا لـــدينا مـــن شـــروحات، علينـــا أن نـــر 
"الـرب خيتـار لـه محـًال  :مـع مالحظـة أن هـذا االختيـار ترافقـه الكلمـات -واختيار األفضل 

، وأن هـذا هـو هو دليل على أن املسيح ال مثيل له، وعلى أن الوسيط واحدٌ  -بال عيب" 
ت القدمية مل تكن قادرة ما تؤكده ترتيبات العهد القدمي، فكل الذبائح وكل الرموز واإلشارا

 على أن تعطي لنا الوسيط الوحيد بني اهللا والناس.

ويؤكـــد هــــذا الطقــــس أن الذبيحـــة الوحيــــدة الــــيت أكملـــت كــــل الــــذبائح وشــــرحت  
 معناها، هي ذبيحة الصليب.
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"يـا رب ارحـم"، كمـا أن الـرد علـى كـل صـالة  :يقول الشعب أثنـاء اختيـار احلمـل 

رمحــة هــي أســاس العهــد اجلديــد، وهــذه الرمحــة ليســت مــن ، ذلــك ألن ال"يــا رب أرحــم"هــو 
 حق اإلنسان، بل هي عطية اهللا اجملانية.

لقــد ســاد اجتــاه روحــي غــري ســليم مبــين علــى أســاس أن اإلنســان لــه حقــوق لــدى  
ال سيما إذا كان هذا اإلنسـان هـو جمـرد خملـوق يعتمـد  ،اهللا، ولكن ما هي حقوق اإلنسان

ق، وعلينــا أن نــرى بكــل وضــوح أن هــذه الكلمــة، وكــل مــا علــى عطيــة اهللا؟ لــيس لنــا حقــو 
راد منها ال وجود له يف الكتاب املقدس. حنن نعـود إىل اهللا مثـل االبـن الضـال تعنيه أو ما يُ 

الــذي طلــب أن يكــون مثــل األجــري. وحنــن نعــود إىل اهللا كــذلك ألن هــذه العــودة حقيقيــة، 
نــه تعلــيم غــري ســليم متامــاً ذلــك الــذي إوأل�ــا عــودة إىل الوضــع احلقيقــي لإلنســان الســاقط. 

ر لــه أن لــه حقوقــاً لــدى اهللا يســتطيع أن حيــاول أن يــزرع يف اإلنســان الــرب الــذايت، وأن يصــوِّ 
 يطالب هبا.

"يـــا رب أرحـــم" عنـــدما نطلـــب أي  :مـــا لـــدينا هـــو عطيـــة اهللا، ولـــذلك حنـــن نقـــول 
ة املقبولـة، وهـي صـورة شيء من اهللا. حنن نأخذ صورة العشَّار أيضاً الذي هو صورة الصال

اإلنسان الذي يعرف أنه على يقني من الرمحة، ال سيما وأن هذه الرمحـة قـد أُعلنَـت لنـا يف 
"اللهــم اجعلنــا مســتحقني أن نقــول بشــكر:  :املســيح يســوع. لــذلك الســبب وحــده نقــول

 :ألننـا نطلـب عمـل الـروح القـدس ليقـول فينـا ؛وحنن نقول ذلـك ،أبانا الذي يف السموات"
). وقـــد قلنـــا مـــن قبـــل إن االســـتحقاق هـــو عمـــل الـــروح ٦: ٤"أبـَّــا أيهـــا اآلب" (غالطيـــة 

القـدس، وطاملــا أن كـل مــا فينــا هـو عمــل اهللا، علينـا إذاً أن نكــون علــى حـذر مــن أن نعتــرب 
أعمــال اهللا حتــت ســيطرتنا، أو صــارت حقوقــاً لنــا. هــذا االجتــاه خطــري علــى احليــاة الروحيــة 

إىل أن نقطع عالقة اإلنسان باهللا، وبـذلك يفقـد لـيس فقـط مـا ختيلـه  ألنه يؤدي يف النهاية
 حقوقه، بل حياته بأسرها.

ومــــع بســــاطة هــــذا الطقــــس، ومجالــــه علينــــا أن حنــــذر مــــن أن نكــــون متســــرعني يف  
الصــالة أو غــري فــامهني أننــا نعــرب عــن إميــان دقيــق ووعــي روحــي بــأن الوســيط يأخــذ مكانــه 
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لواحـدة، هـو عالمـة علـى صـدق إميـان الكنيسـة بالواحـد الوحيـد بيننا، وان اختيـار القربانـة ا
 ربنا يسوع املسيح.

"سـالماً وبنيانـاً للكنيسـة الواحـدة  : عنه كلمات الصالةهذا اإلميان الصحيح تعربِّ  
وعلينــا أن نــرى أن الــذي يعطــي الســالم والبنيــان هــو  ،الوحيــدة املقدســة اجلامعــة الرســولية"

 الكنيسة من حلمه وعظامه. عمل املسيح، فهو الذي يبين

وساطة املسيح ظهرت بشكل واضح منذ أن اعتمد من يوحنـا املعمـدان، ولـذلك  
بعد أن يؤكد الكاهن نزول االبن من السـماء عنـدما يرفـع القربانـة إىل فـوق "هـذا هـو اخلبـز 

يــة يعــود وميســح القربانــة باملــاء إشــارة إىل معمود ،النــازل مــن الســماء الواهــب احليــاة للعــامل"
 الرب، وإىل بداية إعالن املسيح عن نفسه وسيطاً بني اهللا والناس.

 ى التقدمــة باللفــائف أل�ــا ســرٌّ بعــد هــذا تأخــذ الكلمــة اإلهليــة جماهلــا، ولــذلك تُغطَّــ 
  باالستنارة بكلمة اهللا وبالتعليم.ال ميكن الوصول إليه إالَّ 

مت لنـــــدخل إىل وعنـــــدما تنتهـــــي العظـــــة يكـــــون االســـــتعداد الروحـــــي الـــــداخلي قـــــد  
 الصالة.

لنــــا مــــن رســــائل للقــــديس ايســــيذوروس  واللفــــائف الــــيت تغطــــي التقدمــــة، معروفــــةٌ  
بــه القــداس اإلهلــي، ذلــك أن البيلوســي. وهنــا حملــة هامــة عــن االســتعداد الصــحيح الــذي يرتِّ 

رفــع اللفــائف ال ســيما الغطــاء الــذي يغطــي التقدمــة كلهــا (االبروســفارين) يــتم بعــد صــالة 
 الصلح.

 للـذين تصـاحلوا بُقبلـة احملبـة، وحنـن ال نفهـم سـر املسيح ال يُعلِـن عـن نفسـه إالَّ  إن 
املســيح طاملــا أننــا مل منــارس الوحــدة الروحيــة. ولــذلك فــإن صــالة الصــلح هــي مرحلــة حرجــة 

فهـي تـأيت بعـد الكلمـة اإلهليـة والعظـة. ألننـا بالكلمـة نسـتعد لنصـل إىل  ،يف صالة القـداس
احملبة والسالم، ولـذلك علينـا أن نـدرك إن حركتنـا حنـو اهللا، وحنـو إدراك  ىل قُبلةإاملصاحلة، و 
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ومنــــا حنــــن يف رغبتنــــا يف املصــــاحلة،  ،الســــر اإلهلــــي هــــي حركــــة أساســــية مــــن اهللا يف الكلمــــة
 واالتفاق بالرأي الواحد، وحمبة بعضنا البعض.

انــب املصـاحلة يف كتابــات آبــاء الكنيســة ليســت التنــازل عــن اخلصــومات، فهــذا اجل 
السليب ال وجود له يف املسيحية، وإمنا املصاحلة هي أن حنـب بعضـنا الـبعض لنكـون جسـداً 

 واحداً وروحاً واحداً.

هــذا اجلانــب أساســي لتوبتنــا، وهــو قــائم علــى عقيــدتنا؛ فلقــد قــام املســيح ولــذلك  
 نصاحل بعضنا البعض.

ن يرفـــع والكـــاه ،واجلانـــب الرمـــزي هنـــا أساســـٌي أيضـــاً، الشـــماس ميســـك الصـــليب 
اللفافة على شكل مثلث، وهي ترمز إىل أختام القرب. وتوجد وثائق قدمية تؤكد وجود هـذه 

 وإن هذا هو طقس اإلسكندرية. ،املمارسة يف القرن اخلامس

الرمز هنا يؤكد أن قيامة املسيح هي أساس مصاحلتنا وأساس قبلة السالم. وميكن  
الرابـع واخلـامس والسـادس، والـيت قيلـت يف  ملن يشـاء أن يعـود إىل عظـات اآلبـاء يف القـرون

عيــــد القيامــــة، ليجــــد أن قيامــــة املســــيح هــــي أســــاس املصــــاحلة. لقــــد قــــام املســــيح، ولــــذلك 
 فلنحب بعضنا البعض ولنسامح بعضنا البعض.

نسـتطيع أن  ،القيامة تطهر قلوبنا من مثـار املـوت، وعنـدما تـنهض احليـاة مـن القـرب 
املـــوت وســـكن يف اإلنســـان مثـــل املـــرض يفتـــك بـــه  منـــد يـــد مصـــافحة حقيقيـــة. لقـــد دخـــل

واإلنسان املريض ال يشعر بالصحة، بل باألمل، وآالم املوت هي اخلوف من اآلخرين، هي 
منـا احلسد والكراهية. املوت يـزرع فينـا ذلـك االهتمـام غـري العـادي باحليـاة، وهـذا بـدوره يعلِّ 

بالغـة حـىت يف الغضـب ألن حياتنـا يف ن نقتين أكثر، وأن نتكلم أكثر، وهـذا يـدفعنا إىل املأ
 خطر، ولذلك علينا أن ندافع عنها.

لقد كان حسد إبليس هو الذي دفع الشيطان  .وصالة الصلح تؤكد هذا اجلانب 
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إىل كراهية اإلنسان، ولذلك حنن ال نصـافح بعضـنا الـبعض دون اإلشـارة إىل أسـاس املـوت 
االحتــاد، والــذي غرســه املســيح فينــا. لــيس  والســقوط. وهنــا طريــق احليــاة القــائم علــى احملبــة و 

 كطريق املوت الذي غرسه الشيطان القائم على احلسد والكراهية.

وبعـــد أن أخـــذنا جرعـــة  .الكنيســـة الواحـــدة املتصـــاحلة تســـتعد لقبـــول ســـر املســـيح 
كــون قـد صــرنا مســتعدين لقبـول ســر اهللا يف املسـيح يســوع. حنــن نكيـف ال   ،احليـاة بالقيامــة

أن املســــيح فينــــا، وكلمــــات الرســــول تــــأيت بشــــكل  - ركة واملصــــاحلة فقــــطيف الشــــ -نــــدرك 
"ليحــــل املســــيح باإلميــــان يف قلــــوبكم وأنــــتم متأصــــلون ومتأسســــون يف احملبــــة حــــىت  :مباشــــر

تستطيعوا أن تدركوا مع مجيع القديسني ما هو العرض والطول والعمق والعلو. وتعرفوا حمبـة 
). وهــذا هــو ١٩ - ١٧: ٣ كــل مــلء اهللا" (أفســس املســيح الفائقــة املعرفــة لكــي متتلئــوا إىل

 اختبار اإلميان الصحيح.

لقـد دخــل املـوت إىل العــامل حبســد الشـيطان، ومــع املــوت الكراهيـة، ومهــا ال ميكــن  
فصلهما مطلقاً، ولكن بقوة القيامة صارت لنا هبة احلياة اجملانية، وهو مـا يعلنـه الرمـز بقـوة 

"قبلوا بعضـكم بعضـاً  :عالمة الصليب وينادي الشعب وما يعلنه نداء الشماس الذي يرفع
كٌل اآلخر بُقبلة املسيح، والقبلـة هنـا   يذلك حنن ُحنَيّ ول ،لقد أشرقت احلياة .بقبلة مقدسة"

هــي ممارســة اإلميــان، وهــذا مــا ندركــه مــن كــالم الرســول. عنــدما حيــل املســيح فينــا ننمــو يف 
الســـالم واحملبـــة، وعنـــدما ننمـــو يف الســـالم واحملبـــة نســـتطيع أن نـــدرك معـــاً عمـــق حمبـــة اهللا، 

 ونستطيع أن خنترب حمبة املسيح.

بل خطوة، وإمنـا حنـن منـارس، وكـل مـا منارسـه يثبـت الهوتياً، حنن ال نضع خطوة ق 
فينــا، ويقــود حياتنــا إىل املســـيح. وعلينــا أن نــدرك هــذا اجلانـــب، فهــو جــوهري يف الهـــوت 
الكنيسة الشرقية. حنن يف زمان احلياة، لقد قام املسيح، واإلفخارسـتيا تـتم يف الكنيسـة بعـد 

.. علـى . وعلـى مسـتوى املمارسـةالقيامة، وهلذا فإن القيامة حتدث على مستوى الطقـس، 
ل بعضـنا مستوى الطقس عنـدما نرفـع لفـائف الذبيحـة، وعلـى مسـتوى املمارسـة عنـدما نقبِّـ

 البعض. وما نتممه طقسياً، وما منارسه عملياً، هو ما نتذوقه يف اإلفخارستيا.
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هكــذا يبــدو القــداس وحــدة واحــدة، وقــد يتقــدم جانــب ويســبق جانبــاً آخــر مثــل  

القيامة قبـل أن نـتكلم عـن السـر. ولكـن الوحـدة وجوهرهـا هـي الـيت تسـمح لنـا الكالم عن 
ر جانبـــاً ونقـــدم جانبـــاً. واملثـــال الصـــحيح هـــو الثـــالوث نفســـه، الـــذي تســـمح لنـــا بـــأن نـــؤخِّ 

ل ْبـألنـه مـع وحـدة اجلـوهر، ال أمهيـة بـاملرة لقَ  ؛أن نتكلم عن االبـن قبـل اآلببوحدته فقط 
 .أي مكان عدل أو بَ بْ عد، فليس لقَ أو بَ 

 ؛علــى نفــس القيــاس، نــرى ممارســة الكنيســة "مقــدمني بعضــكم بعضــاً يف الكرامــة" 
عد. لنا حياة واحدة وحنن أعضـاء يف ل أو بَ بْ ألن الكنيسة جسٌد واحٌد، ولذلك ال يوجد قَـ 

اجلســد الواحــد، ولــذلك الــذي يســبق ال يصــبح أفضــل، والــذي يتقــدم ال يأخــذ أكثــر ألن 
ملســيح احلــي، هــو لنــا مجيعــاً. وطاملــا أن حياتنــا واحــدة أي املســيح، ينبــوع احليــاة الواحــد، ا

عــد؟ ال أحــد. إن الوحــدة هنــا تنطبــق أيضــاً علــى بنــاء القــداس: فاملســيح ل أو بَ ْبــن هــو قَـ فَمــ
ع علينـا، ال يهـم مـىت نـتكلم عـن القيامـة، وال يهـم مـىت نضـع واحد، ولذلك فـإن حياتـه تـوزَّ 

داً يف التوبـــة إدراك أن اإلميـــان يســـبق كـــل شـــيء الكـــالم عـــن الـــروح القـــدس، لكـــن يهـــم جـــ
 ،"بــدون اإلميــان ال ميكــن إرضــاؤه". وحنتــاج أن نــدرك أننــا قبــل أن نتقــرب مــن اإلفخارســتيا

فإننــا نقــرتب مــن الســالم واملصــاحلة ألن املســيح عنــدما يريــد أن يــوزع حياتــه علــى جســده 
ســد منقســم يعــاين مــن الكنيســة، ال يوزعهــا لكــي ينقســم هــذا اجلســد، وال يوزعهــا علــى ج

االنقســام أو االنفصــال، فهــو املســيح الواحــد الــذي جــاء لكــي جيمــع الكــل يف الواحــد أي 
فكيف تسـتطيع  ،فيه هو. فإذا كانت الكنيسة تعاند وترفض أن تكون يف السالم واالتفاق

 أن تصبح يف الواحد يسوع املسيح.

ر، والقيامــة يف �ايـــة لــذلك فـــإن القيامــة يف الصـــلح، والقيامــة يف الكـــالم عــن الســـ 
القداس أيضاً. ونفس الكالم يُقـال أيضـاً عـن التجسـد، فاملسـيح مل يتجسـد يف بيـت حلـم، 

بل ولد باجلسد يف بيت حلـم، وتقـيم كـل كنيسـة "بيـت حلـم"  ،وبعد ذلك ختلى عن اجلسد
 فيها أي بيت القربان ألن جتسد املسيح حقيقة دائمة.

الهــوت الكنيســة الشــرقية، واعتــربوا أن هــذه لقــد عثــر الغربيــون وأخطــأوا يف فهــم  
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الكنيسة تقيم الهوهتا على التجسـد، وأن الصـليب لـه مكـان صـغري. وعثـرة الغـربيني ظـاهرة 
أل�ـــم أخطـــأوا يف إدراك حقيقـــة املســـيح الواحـــد الـــذي جيـــوز لنـــا بســـبب كونـــه واحـــداً، أن 

ألن هــــذا نــــتكلم عــــن أي حــــدث مــــن أحــــداث اخلــــالص، وأن نعطــــي لــــه اهتمامــــاً معينــــاً 
االهتمــــام يف النهايــــة ســــيقود إىل األحــــداث األخــــرى، ولعــــل أفضــــل مــــا عنــــدنا هــــو صــــالة 

"الــذي مــن ِقَبــل جتســدك أعــددت لنــا خبــزاً مسائيــاً ومزجــت  :القســمة يف القــداس الغريغــوري
لنــا كأســاً مــن كرمــة حقيقيــة، الــيت هــي جنبــك اإلهلــي غــري الــدنس هــذا الــذي مــن بعــد أن 

والذي يفشـل  .هذان اللذان صارا طهراً لكل العامل" ،نه ماء ودمأسلمت الروح فاض لنا م
هــذا وحــده ال يســتطيع أن يقبــل هــذه الكلمــات. لقــد ربطــت  ،يف إدراك أن املســيح واحــدٌ 

ت هــذه الصــالة  الصــالة اخلبــز بالتجســد، والكــأس مبــوت املســيح علــى الصــليب. وحقــاً عــربَّ
يح واحــــد. ولــــذلك فــــإن األحــــداث عــــن تقــــوى الكنيســــة الشــــرقية وقوهتــــا بتأكيــــد أن املســــ

األساســية كلهــا تتجمــع يف األســرار، والرتتيــب ال يهــم ألن املســيح الواحــد ال ميكــن ترتيبــه 
ذلــك العمــل  ،الســيما التصــور الــذي ال يــرى وحــدة عمــل املســيح ،وفــق أي تصــور فكــري

حلـول الذي بدأ منذ احتاد الالهوت بالناسوت يف أحشاء العذراء مرمي. وَكُمـَل بالصـعود، و 
 الروح القدس.

والذين ال يفهمون وحدة عمل املسيح يسألون: كيف يعطـي املسـيح جسـده قبـل  
أو وهــو جــالس يف وســط التالميــذ؟ كــل هــذه األســئلة ال جمــال هلــا إذا كــان لنــا  ،صــلبأن يُ 

ب خــــالص اإلنســــان باالحتــــاد بــــني الالهــــوت والناســــوت إميــــان باملســــيح الواحــــد الــــذي رتَّــــ
العذراء، وباملعمودية من يوحنا، وبالصليب وبالقيامة وبالصـعود إىل السـموات.  بامليالد من 

وأننـا  ،رنا دائمـاً ان املسـيح هـو هـو إذا تـذكَّ كل أحداث اخلالص هذه ال ميكن إدراكهـا إالَّ 
ال حنتفل مبا حدث له، بل به هو ذاته. لقد جاء إلينا لكي يهبنـا حياتـه، وحياتـه اإلهليـة ال 

 عـن طريـق الناسـوت. فالهوتـه لـيس عنصـراً مشـرتكاً بيننـا وبينـه، بـل ينا إالَّ ميكن أن تصل إل
صحيح، فالهوتـه غريـب عنـا وال ينتمـي إىل عاملنـا اإلنسـاين، فهـو مـن جـوهر هو الالعكس 

ك الـذي رَ د، وأخـذ ذلـك العنصـر املشـتَـ اآلب الذي هو فوق اإلدراك والشعور. ولذلك جتسَّ 
ي الناســوت، اجملــال الــذي يعلــن فيــه حمبتــه لنــا. فاالحتــاد بيننــا وبينــه، وجعــل هــذا العنصــر أ
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بالناسوت كان قبوًال لإلنسان كما هو، كان أشبه مبن يأخذ العجينـة، مث جـاءت املعموديـة 
 -ال ســيما  -يف األردن وُمِســَح الناســوت، فــدخلت تلــك العجينــة النــار، وظلــت يف النــار 

مل تعــد ذلــك القــوام  ، ولكنهــاالعجينــةنــار الصــليب حــىت حتولــت إىل خبــز، إ�ــا هــي بــذاهتا 
الرخو، بل صارت يف صالبة عدم املوت بالقيامة وها هـو يقـدم لنـا ذاتـه بـالروح القـدس يف 

 اإلفخارستيا.

 ،علينــا أن نســأل الــذين حيــاربون صــلوات الكنيســة وقداســها ملــاذا تقــرأون اإلجنيــل 
فلمـاذا  ،و أهـم مـا عنـدكموملاذا تعودون إىل حياة الرب قبل الصليب؟ إذا كـان الصـليب هـ

تقـــرأون عـــن أمـــور تبـــدو بكـــل وضـــوح أ�ـــا ليســـت مرتبطـــة بالصـــليب مثـــل إشـــباع اخلمســـة 
 آالف، أو سري الرب على املياه، أو معجزات الرب األخرى، أو العظة على اجلبل؟

حقاً كل هذه تبدو قطعاً متنـاثرة إذا أخـذناها مبعـزل عـن شـخص الـرب الـذي هـو  
يعطي ذاته لنـا، ولـذلك ويف ضـوء هـذه العطيـة الفائقـة، يكتسـب كـل واهب احلياة، والذي 

قــول وكــل فعــل اجلانــب احلقيقــي الــذي خيصــنا. فــإذا قرأنــا عــن إقامــة لعــازر، أدركنــا أننــا نقــرأ 
عن الذي أقام طبيعتنا امليتة، وإذا قرأنا عن إشباع اآلالف أدركنـا أننـا نقـرأ عـن الـذي َيِهـُب 

 ؟ ور دون أن نرى شخص املسيح نفسهحىت جسده. فيكف نرى هذه األم

 الجسد الواحد والقربانة كخالصة الخبرة الروحية القبطية

لكـــل كنيســـة طريقـــة معينـــة يف تقـــدمي اإلفخارســـتيا، ولـــذلك ال يوجـــد شـــكل عـــام  
م علــى املــذبح، وخيتلــف الشــكل مــن الربشــام الالتيــين الــذي ال شــكل لــه للخبــز الــذي يقــدَّ 

 فخارستيا اململوء بالرموز يف كنيستنا القبطية.سوى االستدارة، إىل خبز اإل

وحــــىت عنــــد الكنــــائس األرثوذكســــية الــــيت تشــــرتك معنــــا يف اإلميــــان مثــــل الكنيســــة  
 السريانية واألرمينية، هؤالء حيتفلون بالقداس حسب طقسهم.

هــل مــن املمكــن أن نســتخدم رغيــف بلــدي أو فينــو يف اإلفخارســتيا؟ والــرد طبعــاً  
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رتــــبط اخلبــــز باملســــيح ااهلــــام ملــــاذا الرغيــــف البلـــدي أو الفينــــو؟ لقــــد  ممكـــن، ولكــــن الســــؤال
وصارت كلمة "خبز" = "حياة" = "املسـيح". هـذا هـو جممـل كلمـات احلـديث الطويـل يف 

بعد معجزة إشباع اآلالف. املسيح هو خبز احلياة، هـذه احلقيقـة الفائقـة هـي  ٦يوحنا ص 
 اخلبـز نفسـه عـن يف الوليمـة، هـي أن يعـربِّ جوهر اإلفخارستيا، ولذلك فإن آداب االشـرتاك 

 حقائق السر. ولذلك فإن شكل القربانة ميثل الكنيسة الواحدة مع املسيح.

ثنا عشر صليباً، ميثلون الرسل، مث دائرة حتـيط بالرسـل متثـل إاملسيح يف الوسط، مث  
 الكنيسة، الكائنة من أقاصي املسكونة إىل أقاصيها.

وهــو اســم جــاء مــن كلمــة  ،انــة، يســمى "االســباديقون"املربــع الــذي يتوســط القرب 
يونانيـــة تعـــين اخلـــاص بالســـيد، أي املســـيح. ويســـمى أيضـــاً حجـــر الزاويـــة، والـــذين يعرفـــون 
هندســة املبــاين يف فلســطني، يــدركون أن حجــر الزاويــة هــو الــذي يتوســط القبــة، ويقفلهــا، 

أسـاس الرسـل واألنبيـاء "مبنيني علـى  :... وهنا يتم القول الرسويل وهو على شكل صليب
ويسوع املسيح نفسه حجر الزاوية، الذي فيـه كـل البنـاء مركبـاً معـاً ينمـو هـيكًال مقدسـاً يف 

 - ٢٠: ٢الــرب، الــذي فيــه أنــتم أيضــاً مبنيــون معــاً مســكناً هللا يف الــروح القــدس" (أفســس 
٢٢.( 

ســة هنــا تلخِّــص القربانــة، كــل القــداس. فيســوع الــرب الــذي هــو حجــر زاويــة الكني 
جيعــل الكنيســة جســده، وجيمــع املــؤمنني بــه حولــه ابتــداء مــن الرســل إىل الشــعب، إىل كــل 

 الكنيسة اجلامعة.

وحسب خوالجي العامل اجلليل القمص عبد املسيح املسعودي، فإن القسمة الـيت  
ويظـل واحـداً مـن أسـفل. وهكـذا  ،استقرت يف الكنيسة، هـي تقسـيم اجلسـد كلـه مـن فـوق

 ، أي الكنيسة يف اجلسد، ويظل اجلسد واحداً.تظهر أعضاء املسيح

هنـــا نـــدرك أن قـــوة الســـر الكامنـــة تظهـــر واضـــحة جـــداً يف القربانـــة نفســـها، الـــيت  
 سوف نتكلم عن تقسيمها حينما حيني الكالم عن القسمة.
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وبشكل عام يصبح صليب الرب ممتداً عرب كل القربانة، دليـل االحتـاد باملسـيح يف  

 رسم).صليبه وموته (راجع ال
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 الفصل اخلامس

 

 هذا اصنعوه لذكري

 

 تمهيد:

لــو أن شــرحاً هلــذه العبــارة ُكِتــَب يف القــرن الثــاين عشــر، ويف الغــرب بالــذات، َجلَــاَء  
الكـالُم مطابقــاً ملعنـاه، ورمبــا يف مفرداتـه ملــا ُكتِــَب يف الشـرق، يف نفــس القـرن. ولكــن اجلــدل 

د عنـــه مـــن انقســـامات جـــاءت قمتهـــا يف القـــرن يف الغـــرب بعـــد القـــرن الثـــاين عشـــر ومـــا تولَّـــ
السادس عشر، أو ما يُعـرف حبركـة اإلصـالح الربوتسـتانتية، جعـل الكـالم عـن اإلفخارسـتيا 

 داً صعباً حتوط به أشواك اهلرطقة من كل جانب.معقَّ 

م " وال يقبــل أن يســلِّ Mysteryاملأسـاة أصــلها يف أن اإلنســان ال يرضــى بالســر " 
معــروف وواضــح. فقــد لوثــت اخلطيــة الفكــر، وجعلــت اخلطيــة االعتمــاد   ملــا هــوحياتــه إالَّ 

يف  عارمـةً  يف اإلنسـان رغبـةً  على الـذات، هـو أحـد مـا حيـرص عليـه اإلنسـان. وَخلَـَق املـوتُ 
التأكد من أصل حياته وكيانـه، ويف البحـث داخـل فكـره وحياتـه عـن معـىن وجـوده وغايتـه، 

 استطاع لذلك سبيًال.وبالتايل االستغناء املطلق عن اهللا إذا 

االشـرتاك يف حيـاة اهللا، هـو عـودة إىل  ،ولكن اخلالص كما نعرف، هـو يف جـوهره 
اهللا عـــن طريـــق جحـــد الـــذات واالســـتغناء عـــن الوجـــود اخلـــاص الـــذي يعتمـــد علـــى الفكـــر 

 أي إىل الوجود الذي يستمد حركاته وحياته من اهللا. ،والعواطف واخلياالت
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لـــيس طريقـــاً معارضـــاً لطريـــق اخلطيـــة فقـــط، بـــل هـــو  ن اإلجنيـــلأوممـــا ال شـــك فيـــه  

 إصالح اخلطأ وإعادة اإلنسان إىل الشركة.

مضـــادة متامـــاً لطبيعـــة  ،ومـــن هنـــا نـــدرك أن األســـرار، وال ســـيما األســـرار الكنســـية 
أل�ا ليست فكرة يعقلهـا اإلنسـان ويـدركها وحيـيط  ؛اخلطية. وعقل اخلطية ال يقبل األسرار

د وتـرىب يف قلـب اإلنسـان لِ شى مطلقاً مع االعتماد على الذات الذي وُ هبا. األسرار ال تتم
 منذ السقوط.

واألسرار تتطلب عدم االعتماد على احلواس. واالعتماد على احلواس، هو قاعـدة  
 املعرفــة الــيت ميكــن أن ُمتــَتحن يف املعامــل املعرفــة عنــد اإلنســان الســاقط، الــذي ال يقبــل إالَّ 

املعرفة اليت كان يسميها اإلنسان إىل عهـد قريـب املعرفـة الكاملـة أو وبأداة القياس احلسي. 
اليقينية أل�ا املعرفة اليت ميكن الربهنة على صحتها واختبارها، وهو أمر ال ميكـن مطلقـاً أن 
يتم بالنسبة ملا يسمى باملعرفة النظرية مثل اإلميان باهللا، أو بوجود النفس، أو خلـود الـروح، 

 وت.أو احلياة بعد امل

كـــل هـــذه تســـمى قضـــايا نظريـــة، مبعـــىن أ�ـــا ال تُنظـــر وال تُـــرى وال ُميكـــن إثباهتـــا.  
وكانــت اإلنســانية تعتمــد بشــكل مباشــر علــى الفلســفة اليونانيــة، وكانــت الفلســفة اليونانيــة 
(ال ســـيما أرســـطو وأفالطـــون) تـــؤمن بوجـــود كامـــل للحيـــاة الفكريـــة والروحيـــة، وتُعـــد احليـــاة 

ة جمــرد ظــالل، وخرافــة الكهــف عنــد أفالطــون بشــكل خــاص تفــرتض أن املاديــة أو املنظــور 
ــــاًة خــــارج الكهــــف،  ،ســــكان الكهــــف ــــة ال يعرفــــون حي ــــاة الدنيوي أي البشــــر يف هــــذه احلي

ولكــنهم علــى أســاس الضــوء القليــل اخلافــت الــذي يــدخل مــن فتحــة الكهــف يــدركون مــن 
 كثر يقيناً.الظالل شيئاً عما حوهلم. أي إن الوجود الروحي أمسى وأعظم، وأ

ولكــــن ملــــا جــــاءت الفلســــفة األوروبيــــة يف عصــــر النهضــــة بكــــل مــــا هــــو معــــارض  
اهتـــز العقـــل البشـــري واختلـــت مقاييســـه. وجـــاءت الزلزلـــة عنـــدما ركلـــت  ،للفلســـفة اليونانيـــة

أوروبــا كــل مــا وصــلت إليــه الفلســفة اليونانيــة. طبعــاً هــذه قصــة طويلــة جيــب أن تُــدَرس يف 
وهــو موضــوع مل يــدرس بعــد يف مصــر. واملراجــع العربيــة القدميــة  تــاريخ الكنيســة يف أوروبــا،
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واجلديــدة ال قيمــة تارخييــة أو الهوتيــة هلــا، أل�ــا يف الواقــع ال تتنــاول التعــارض الــذي حــدث 
منــــذ القــــرن اخلــــامس عشــــر والــــذي وصــــل إىل ذروتــــه بعــــد ذلــــك ال ســــيما بظهــــور العلــــوم 

 التجريبية وميالد الفلسفة احلديثة.

أصًال هو تعارض بني مدرستني، كل منهما تصـل إىل غايـة خمتلفـة.  هذا التعارض 
ذلـك أن املدرســة القدميــة اليونانيــة تعتــرب أن الوصــول إىل احلــق أو إىل اهللا هــو غايــة اإلنســان 

بينمــا تعتــرب املدرســة األوروبيــة احلديثــة عــدة أهــداف لــيس اهللا هــو غايتهــا، وإمنــا  ،العظمــى
ال تفضــيل مدرســة علــى مدرســة أو التحيــز ملــنهج يســلك اإلنســان أو الكــون. ولســنا يف جمــ

 وآخر يضع اكتشاف اإلنسان واملادة غايته األوىل واألخرية. ،باإلنسان إىل الروح

وكــل مــا نرجــو أن يكــون واضــحاً هــو أن حركــة اإلصــالح واكبــت مــيالد الفلســفة  
األوروبية وتأثرت مبا ساد أوربا من أفكار واجتاهات إنسـانية واجتماعيـة وفلسـفية. وجـاءت 
حركـــة اإلصـــالح مثـــرة حلركـــة النهضـــة األوروبيـــة، وأخـــذت منهـــا الكثـــري وعاشـــت علـــى مثـــار 

جاء الالهوت الربوتستانيت عقالنيـاً شـديد الـوالء للمـنهج األفكار األوربية يف تلك الفرتة، ف
ســنة مــن  ٤٠٠التجــرييب وللفلســفة احلديثــة. وقــد اكتشــف الربوتســتانت هــذه احلقيقــة بعــد 

" بعنـوان الوسـيط Emil Brunnerالبحث (راجع كتاب العامل الربوتسـتانيت "إميـل برونـر 
"The Mediator،" نيت بالفلســــفة، وأثــــر وهــــو دراســــة عــــن صــــلة الالهــــوت الربوتســــتا

 الفلسفة يف صياغة العديد من النظريات الالهوتية الغربية بعد القرن اخلامس عشر.

والعلمـي  ،سـنة مـن احلـوار العنيـف تـارةً  ٤٠٠ومما ال جـدل عليـه اآلن وبعـد مـرور  
أخـــرى أن حضـــور املســـيح يف اإلفخارســـتيا هـــو حقيقـــة ال تقبـــل اجلـــدل، وإمنـــا اجلـــدل  تـــارةً 

ذا احلضــــور. وطبعــــاً تفســــري حضــــور املســــيح يف اإلفخارســــتيا لــــيس قضــــية حــــول تفســــري هــــ
 مـن فلسفية، ذلك أن العالقات بني البشر، أو بني البشر واهللا هو موضوع ميكـن أن يعـاجلَ 

عدة زوايـا منهـا الفلسـفة وعلـم الـنفس، ولكـن عالقتنـا باملسـيح هـي عالقـة سـرية، تُفهـم يف 
ر بشكل فلسفي، وهـذه هـي مشـكلة اجلـدل حـول إطار الالهوت فقط، وال ميكن أن تفسَّ 

اإلفخارســتيا يف األربعمائــة ســنة األخــرية، ففــي كــل مــرة حيــاول الدارســون الوصــول إىل الســر 
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فيفقــد الســر مكانتــه ويتحــول  ،يلجــأون إىل حتديــد الســر وصــياغته بشــكل معقــول ومفهــوم
 إىل قضية فلسفية.

لمــــات "هــــذا اصــــنعوه لــــذلك علينــــا قبــــل الــــدخول يف أي حــــوار حــــول معــــىن الك 
ألن اكتشــاف األصــل الفلســفي ألي  ؛لــذكري" أن نتأكــد مــن الفلســفة الــيت يتبناهــا احملــاور

 جدل يؤدي دائماً إىل سرعة االتفاق.

ولعلنــــا اآلن يف موقــــف أفضــــل بكثــــري ممــــا كنــــا عليــــه يف املائــــة ســــنة األخــــرية، فقــــد  
لمـــات اليونانيـــة يف ظهـــرت القـــواميس اليونانيـــة الـــيت حـــددت بشـــكل موضـــوعي معـــاين الك

العهـد اجلديـد، مث الكلمـات اليونانيـة عنـد اآلبــاء، وبالتـايل مل يعـد احلـوار الالهـويت يســري يف 
ـــاً، ألننـــا مل نعـــد  طريـــق واحـــد غـــري واضـــح املعـــامل، بـــل أصـــبح حتديـــد االجتـــاه وحصـــره ممكن
نســتخدم كلمــات ميكــن ملــن يشــاء أن يفســرها كمــا يريــد، بــل أصــبح التفســري العلمــي غــري 
املـــذهيب، هـــو الطـــابع الـــذي كـــاد يســـود اآلن يف عصـــر القـــواميس. وظهـــر يف الغـــرب عنـــد 

" أي "الهــوت Biblical Theologyالكاثوليـك والربوتســتانت مــا يعـرف اآلن باســم "
أصـــبح مـــن العســـري  وهـــو حماولـــة جـــادة للـــتخلص مـــن الرتاكمـــات الـــيت ،الكتـــاب املقـــدس"
، لكي ميكن إدراك ما يقوله الكتـاب قدس مباشرةً بالعودة إىل الكتاب امل التخلص منها إالَّ 

 املقدس، ومعرفة ما قد تطور من مصطلحات بعد ذلك.

يف هذا اإلطار نقول لكل الدارسني يف مصر، إن التغيري الذي مت يف الربوتسـتانتية  
لكـــي يتقـــدم احلـــوار. واألســـاس  ؛بشـــكل خـــاص، جيـــب أن ميتـــد إىل الربوتســـتانتية يف مصـــر

تانتية يف مصر، هو أساس أورويب، ووليـد فلسـفة القـرن الثـامن عشـر، وإذا الفلسفي للربوتس
فــإن االتفــاق حــول اإلفخارســتيا  ،ســاعدنا إخواننــا الربوتســتانت يف اكتشــاف هــذه احلقيقــة

 وميسور. سهلٌ 
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 الفصل السادس

 

 العهد والذكرى

 

 :وليس بغائبٍ  حاضرٌ  المسيحُ 

 يف القداسـات عن الكنيسـة وأنـه ال حيضـر عنـدنا إالَّ  إذا تصورنا أن املسيح غائبٌ  
 يف صــالة القــداس فقــط، فهــذا التصــور فقــط، وتصــورنا أنــه ال توجــد عالقــة بيننــا وبينــه إالَّ 

 نابع بشكل خاص من اجلهل مبا تعنيه الكنيسة وما حققه التجسد.

ـــ  أ�ـــا روا "هـــذا اصـــنعوه لـــذكري" علـــى ويف احلقيقـــة إن كـــل الـــذين حيـــاولون أن يفسِّ
مـا ون عـن عـدم فهـم لِ حفلة تذكارية رمزية مثل عيد ميالد أو ذكـرى وطنيـة.. إخل. إمنـا يعـربِّ 

حققه املسيح بالنسبة لإلنسـانية، فقـد مجـع أبنـاء اهللا معـاً يف "اجلسـد الواحـد" أي جسـده، 
ومل يعــــد حضــــور اهللا  ،ذلك مل يعــــد يوجــــد بعــــد التجســــد مــــا يفصــــل بــــني اهللا واإلنســــانلــــو 

بـل حضـوراً حقيقيـاً يف اإلنسـانية  ،اً أو جمـرد ظهـور مثـل ظهـورات العهـد القـدميحضوراً رمزي
)، ال تعــين الســكىن املؤقتــة، ١٤: ١الــيت اختــذ منهــا جســداً. وعبــارة "وســكن بيننــا" (يوحنــا 

 بل الدوام. فهذا هو معىن التجسد.

والــذين يكــابرون يف حضــور املســيح الســري يف اإلفخارســتيا، إمنــا جيهلــون حقيقــة  
). ومل يكــن صــعوده ٢٩: ٨عالقتــه بالكنيســة، فقــد صــار "بكــراً بــني أخــوة كثــريين" (روميــة 

نه اختفى من حياة الكنيسة وصار بعيداً عنها، فهذا يتعارض بشكل واضح مع كـل أيعين 
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بـل ومـع اختبـار املعموديـة الـيت ُنصـلب  ،ح به العهد اجلديد عـن احليـاة "يف املسـيح"ما يصرِّ 
 ).٤: ٦"مع املسيح" (رومية  ومنوت ونُدفن فيها

مـــن النقـــاش حـــول عالقـــة الكنيســـة باملســـيح. ومنـــذ أن   وقـــد أثـــار الغـــرب عاصـــفةً  
" كتابه املشهور عن القديس بولس، والنقاش مل يهدأ وال سـيما بعـد Deismannكتب "

أو "املســيح  ،أن دخــل الكاثوليــك امليــدان حمــاولني بــدورهم شــرح عبــارات مثــل "يف املســيح"
ــــا" ــــذوق الســــر و  ،فين " يف Deismann" وقــــد أحصــــى "Mysteryعــــودة الغــــرب إىل "ت

ـــه املشـــهورة الـــيت نشـــرها عـــام  وموضـــوعها "يف املســـيح" أن حـــرف اجلـــر "يف"  ١٨٩٢مقالت
"in مــرة يف رســائل بــولس للداللــة علــى االحتــاد الســري باملســيح. وعلــى  ١٦٤" اســُتخِدم

ن اهلجـــوم املضـــاد أ ربوتســـتانيت، إالَّ الــرغم مـــن أن ديســـمان كــان ميثـــل تطـــوراً يف الالهــوت ال
وحماولـة كسـر  ،يف الفكـر الالهـويت الغـريب الذي قاده بروتستانت آخرون، كان يُؤِذن بتطـورٍ 

 وهو ما حتقق يف الواقع بعد ذلك. ،حدة االجتاه العقلي

للمســيح، يف حيــاة الكنيســة ويف  دائــمٌ  لقــد أدرك الغــرب، أن التجســد هــو حضــورٌ  
ك استدعى هذا اإلدراك إعادة النظر يف معاين الكلمات: "هذا اصنعوه اإلفخارستيا، ولذل

 لذكري".

يف مصـــر كـــان النقـــاش عنـــدنا ال يـــدور بطريقـــة الهوتيـــة أكادمييـــة، بـــل بـــالعواطف  
والشــعور، وأنــتم تعلمــون مجيعــاً مــا قيــل ومــا قــد يُقــال يف املســتقبل حــول كتــاب "الكنيســة 

وكالمها حماولة لشرح الكنيسة، وليس هذا جمال احلديث عن  )١(اخلالدة" وكتاب "العنصرة"
اخلطـــأ والصـــواب أو الـــدفاع واهلجـــوم، ذلـــك أنـــين أتصـــور النقـــاش الـــذي حـــدث عنـــدنا يف 

علــى أنــه تعبــري واضــح عــن عــدم اســتيعاب معــىن الكنيســة كجســد  )٢(العشـرين ســنة األخــرية
 واحد.

 ص مىت املسكني.لألب القم )١(

 .١٩٨٠صدرت الطبعة األوىل هلذا الكتاب يف  )٢(
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ول الـروح القـدس أباملواهـب وهذه احلقيقة هي أيضاً بدورها وراء النقاش حول حلـ 
وهـــو ســـؤال مل ُيطـــرح يف عصـــر اآلبـــاء لســـبب واحـــد هـــو أن اآلبـــاء كـــانوا  )١(أم بـــاألقنوم؟

يــدركون ســر الكنيســة. وهكــذا علينــا أن نتصــور اآلن مــا يــدور عنــدنا مــن نقــاش ال ســيما 
يف حتـت تــأثري الكتــب الربوتسـتانتية العربيــة الــيت مل تسـتفد مــن التطــور العـاملي الــذي حــدث 

 الالهوت الربوتستانيت.

 :وينحصر الفهم السائد ملاهية الكنيسة يف تصورين

وهــو نــابع مــن الفلســفة وعلــوم االجتمــاع الــيت ســادت أوروبــا بعــد  :التصــور األول 
القــرن الســادس عشــر، وقوامــه أن الكنيســة مجاعــة بشــرية جتمعهــا وحــدة اهلــدف، وينظمهــا 

هــذه اجلماعــة العواطــف والصــلوات واالحتياجــات القــانون واحليــاة االجتماعيــة، ويــربط بــني 
 الروحية وغريها من احتياجات مادية أو سياسية... اخل.

 ســـرٍّ طبعـــاً يف هـــذا اجملـــال الفكـــري ال جمـــال مطلقـــاً للحـــديث عـــن اإلفخارســـتيا كَ  
هلـي. الكنيسـة هنـا أشـبه مـا تكـون إحلضور املسيح يف وسط مجاعة ال يربط بينها أي رباط 

 علـــى مـــا يوجـــد يف العقـــل و مؤسســـة اجتماعيـــة ال تقـــوم العالقـــات فيهـــا إالَّ بنـــاٍد رياضـــي أ
والقلب من عواطف وأفكار واحتياجات. وعندما تعيش اجلماعة يف هذا اإلطار، ال ميكن 
أن يولـــد منهـــا الهـــوت حقيقـــي لألســـرار، بـــل تصـــبح الكنيســـة هـــي مـــا حتققـــه يف اجملـــاالت 

 االجتماعية واإلنسانية.

أن أول مـا فعلتــه الكنـائس الربوتسـتانتية يف القـرن السـادس عشــر  ولعلنـا نـذكر هنـا 
وهـو أحـد أركـان خدمـة يـوم الـرب (األحـد) األساسـية  ،هو إلغاء العشـاء الربـاين األسـبوعي

واالكتفــاء بالكلمــة أي الــوعظ والصــالة. كــان الــدافع األساســي هلــذا هــو معارضــة الكنيســة 
  الهوت.الكاثوليكية، ولكن هذه املعارضة، حتولت إىل

راجع يف هذا املوضوع تفصيًال كتابنا عن مواهب الروح القدس، دراسة يف الكتاب املقدس واآلباء والطقس. منشور  )١(
 www.coptology.comعلى موقع 
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يف مثل هذه األجواء، حيث ال يتم العشاء الربـاين سـوى مـرة واحـدة يف السـنة أو  

وال يكـون يسـوع  ،الشهر، ال ميثل اخلبـز واخلمـر سـوى ذكـرى مـا فعلـه يسـوع ليلـة آالمـهيف 
 يف عقـــل اجلماعـــة مـــن أفكـــار ومشـــاعر. ويف مثـــل هـــذه األجـــواء  بقـــدر مـــا يعـــُرب حاضـــراً إالَّ 

فعلــه يســوع  اخلبــز وُشــرب الكــأس، علــى أنــه جمــرد وليمــة تذكاريــة ألمــرٍ يظهــر تفســري َكســر 
 الكنيسة أن تفعله. وأمرَ 

وقد أدرك بعض الالهوتيني املعاصـرين أن فكـرة صـعود املسـيح يف الغـرب ارتبطـت  
بــالعلوم ولــيس بــالالهوت. فالســماء هــي الطــابق الثالــث يف بنايــة الكــون الــذي يقــوم علــى 

م. وملــا لَّ م، وكــل طــابق منفصــل عــن اآلخــر، وال يوجــد حــىت ُســاجلحــي -األرض  -الســماء 
ت نظــــرة العلــــوم إىل صــــعد املســــيح، تــــرك الكنيســــة وصــــار جمــــرد فكــــرة. ولكــــن عنــــدما تغــــريَّ 

الكـــون، عـــاد الغـــرب إىل العقيـــدة الشـــرقية، وهـــي أن الســـماء حضـــور اهللا، وليســـت مكانـــاً 
 منفصًال عن األرض.

. وأن الــذي جيمــع األعضــاء معــاً هــو الكنيســة ســرٌّ هــو إدراك أن  :التصــور الثــاني 
بــل نابعــة مــن  ،املســيح رأس الكنيســة، وبالتــايل فالرابطــة ليســت إنســانية نابعــة مــن األعضــاء

يها دائمــاً مبــا لديــه مــن قــوة. املســيح نفســه الــذي خيلــق احليــاة اجلديــدة يف كــل عضــو ويغــذِّ 
اص يف القـداس حيـث جيمـع  بشـكل دائـم، ويتجلـى بشـكل خـ وبالتايل فإن املسـيح حاضـرٌ 

 فيه"، ومتحداً بغريه من األعضاء."كل األعضاء لكي يكون كل عضو حياً 

رغــم أ�ــا تبــدو كــذلك ملــن يراهــا مــن اخلــارج،  ،هنــا الكنيســة ليســت مجاعــة بشــرية 
واحٌد. ويف هذه األجواء ال تعـين عبـارة "هـذا اصـنعوه لـذكري" جمـرد ذكـرى  وإمنا هي جسدٌ 

حدٍث انتهى وغاب، بل تصبح الذكرى هي احلديث املباشر مع املسيح نفسـه عمـا صـنعه 
ا ال يـرى يف اإلفخارسـتيا ذلـك اجلسـد الـذي ُيكسـر ن منّـفعـًال. وَمـ ألجلنا، وما هو حاضـرٌ 

 ؟ا ذاته بشكل واضح جليطاملا أن رأس اجلسد بيننا يُظِهر لن

 ،ال ســيما الصــليب والقيامــة ،ومعــه كــل األحــداث الــيت حــدثت لــه حاضــرٌ  املسـيحُ  
ألنــه مل يكــن يريــد أن يظــل وحــده مثــل حبــة  ؛فهــو بيننــا، وهــذه األحــداث حــدثت ألجلنــا
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احلنطــة الــيت تظــل وحــدها حــىت تقــع يف الطــني ومتــوت ومــىت ماتــت تــأيت بثمــر كثــري (يوحنــا 
ن جيمع هذا الثمر "ها أنـا واألوالد الـذين أعطـاهم إيـاي الـرب" أاشتاق  ). ولقد٢٤: ١٢

ع علينـا حياتـه ألنـه منـذ األزل يفكـر فينـا ) وعندما جيلس يف وسطنا فهو يوزِّ ١٣: ٢(عب 
 واحد. ظهر لنا جروحه وقيامته يف آنٍ ويشتهي أن يعطينا ذاته يف اإلفخارستيا ويُ 

 اهللا يعلن عن نفسه :أول أركان العهد

العهد مـرتبط أصـًال بالسـقوط. ولـوال سـقوط اإلنسـان مـا عرفنـا كلمـة "إعـالن" أو  
ن" أو "ُيظهـــر"، ألن الســـقوط حجـــب اهللا عـــن اإلنســـان. وصـــار احلجـــاب علـــى فعـــل "يُعلِـــ

قلــب اإلنســان وفكــره. ولــوال الســقوط أيضــاً مــا ظهــرت كلمــة "غــري املنظــور" كوصــف هللا. 
..."،  نــه "غــري املرئــي، غــري احملــوى، غــري املبتــدئفالقــداس الغريغــوري بالــذات يصــف اهللا بأ

ألن كـــل هـــذه األوصـــاف هـــي يف الواقـــع نفـــي للمعرفـــة الفاســـدة الـــيت ورثهـــا اإلنســـان مـــن 
 الوثنية.

ا نـوٌر يعلـن عـن نفسـه. أمَّـ اهللاُ  ،ويف األصل .ومعروفٌ  منظورٌ  اهللاُ  ،لكن يف األصل 
علــى الرؤيــا، صــارت أوصــاف اهللا بعــد الســقوط، وبعــد أن فســدت خميلــة اإلنســان وقدرتــه 

 عنه مرتبطـة بشـكل واضـح بالعالقـة اجلديـدة الـيت نشـأت بـني املخلـوق والكلمات اليت تعربِّ 
 األعمى واخلالق.

اهللا يعلـــن عـــن نفســـه، وهـــذا هـــو أول أركـــان العهـــد. ذلـــك أنـــه  ،يف العهـــد القـــدمي 
ن يعرفـه. وهكـذا أٍة معه، كـان يـدعوه بشـكل خـاص إىل عندما بدأ يدعو اإلنسان إىل شرك

َدَعــى اهللا إبــراهيم أب اآلبــاء. ومل يكــن العهــد هــو بركــة، بــل كــان العهــد أوًال أن يعــرف اهللا 
 ).٧: ١٢"وظهر الرب إلبرام.. فبىن هناك مذحباً للرب الذي ظهر له" (تكوين 

"أليس أنا الـذي  :وظهور اهللا هو أمر أساسي، فهو يعلن عن ذاته، وها هو يقول 
تلـك  لـتْ خَ ودَ  ،)٢٧: ٢صـموئيل  ١يـك وهـم يف مصـر يف بيـت فرعـون" (جتليت لبيـت أب

ر الرب عن ذراع قدسه أمام عيون كل األمم فرتى كل الكلمة اهلامة يف لغة األنبياء "قد مشَّ 
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)، وكــل أعمــال اهللا القويــة مل ١: ٥٣ - ١٠: ٥٢أطــراف األرض خــالص إهلنــا" (أشــعياء 
ار اإلنســان. لقــد كانــت كلهــا إعالنــات إهليــة تكــن جمــرد معجــزات أو أعمــال يُبهــر هبــا أبصــ

) وليســت هــذه ١: ٥٦عــن رمحتــه "ألنــه قريــٌب جمــيء خالصــي واســتعالن بــري" (أشــعياء 
صــياغتنا بــل صــياغة املزمــور "رمنــوا للــرب ترنيمــة جديــدة ألنــه صــنع عجائــب. َخَلَصــَتُه ميينــه 

). هـذه ٢ - ١: ٩٨وذراع قدسه. أعلن الرب خالصه. لعيون األمـم كشـف بـره" (مزمـور 
 هي غاية الوحي وغاية العهد القدمي واجلديد معاً.

فــــاهللا ال يــــرتك اإلنســــان يف ظلمــــات اجلهــــل. حقيقــــي إنــــه يعلــــن كلمتــــه لإلنســــان  
ولكنـــه قبـــل النـــاموس وقبـــل نـــزول الشـــريعة كـــان  ،)٧: ٣ويكشـــف عـــن الوصـــية (عـــاموس 

رت إلبـــراهيم واســـحق مث كلـــم اهللا موســـى وقـــال لـــه أنـــا الـــرب. وأنـــا ظهـــ"اإلعـــالن عـــن اهللا: 
). ولــذلك كانــت القضــية ٣ - ٢: ٦" (خــروج وب بــأين اإللــه القــادر علــى كــل شــيءويعقــ

بــل  ،األساســية يف العهــد القــدمي، والــيت جتعــل العهــد القــدمي يفــوق بكثــري الــديانات الوثنيــة
 والديانات غري الوثنية أيضاً، هي أن اهللا يعلن عن نفسه.

ل هو إعـالن عـن شـخص اهللا. وحـىت بعـد نـزول هذا اإلعالن ليس هو الشريعة، ب 
 مل يتوقـف اهللا عـن اإلعـالن عـن نفسـه، ومـا كتابـات األنبيـاء إالَّ  ،الشريعة على جبل سيناء

ا بظهــورات مباشـــرة أو بأعمــال اخلـــالص الــيت تؤكـــد أن الــرب حاضـــر هــذه اإلعالنــات، إمَّـــ
"Present ٧صـموئيل  ٢شـعبه" (" أو حسب التعبري العرباين والعـريب "اهللا سـار ليفتـدي :

٢٣.( 

 ،)٤ - ٢: ٣ - ١٠: ٢وحىت يوم الدينونة هو يوم إعالن وظهـور للـرب (يوئيـل  
وعلى أساس إعالن اهللا لنفسه وإظهار شخصه قامـت العبـادة يف العهـد القـدمي، وعلينـا أن 
نتــذكر أن كــل األعيــاد ال ســيما عيــد الفصــح هــو عيــد لظهــور عمــل اهللا اخلــارق، وهــو عيــد 

"أذكـروا هـذا اليـوم الـذي فيـه خـرجتم  :) ويقـول الـرب١٢ة اهللا (راجع خـروج ص إعالن قو 
 ).٣: ١٣من مصر من بيت العبودية فإنه بيد قوية أخرجكم الرب" (خروج 

ولـــذلك فمـــن األخطـــاء القاتلـــة للحيـــاة الروحيـــة أن يتصـــور إنســـان أننـــا نعبـــد إهلـــاً  
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بـل  ،فسه، وهذا هو أمسى مـا يف العهـدجمهوًال، أو إهلاً يعلن وصاياه فقط. فاهللا يعلن عن ن
 هو ركن العهد األساسي أو األول.

يف العهد اجلديد، اهللا يعلن عن ذاته بشـكل أوضـح بكثـري، وعلينـا أن نالحـظ أن   
ال ســيما تلــك الــيت تصــاحبها مظــاهر طبيعيــة غــري  ،كــل اإلعالنــات الســابقة أو الظهــورات

ختفــت متامــاً بســبب اتضــاع اهللا العجيــب عاديــة مثــل الــربوق والرعــود أو النــار، كــل هــذه ا
 .)١(وتنازله إىل مستوى اإلنسان إىل احلد الذي قبل فيه أن يأخذ طبيعة جسدية

  عنه اإلصحاح األول من اجنيل يوحنا "الكلمة صـار جسـداً قمة هذا الظهور يعربِّ  
 ١٤: ١. واهللا مل يــره أحــد قــط، االبــن الوحيــد الــذي يف حضــن اآلب هــو خــرب" (يوحنــا ..
لقد جاء االبن إلينا مؤكـداً لنـا أن اآلب أخفـى نفسـه عـن الـذين يـدَّعون احلكمـة  .)١٨ -

لكنه يعلن ذاته لألطفال "نعم أيها اآلب ألن هكذا صارت املسرة أمامك... وال  ،والفهم
ولـذلك يعطـي  ؛)٢٥: ١١ االبـن ومـن أراد االبـن أن يعلـن لـه" (مـىت أحد يعرف اآلب إالَّ 
ن بطـــرس الـــذي عـــرف أن املســـيح هـــو ابـــن اهللا احلـــي، لـــيس بواســـطة الـــرب الطـــوىب لســـمعا

 ).١٧: ١٦احلكمة أو القوة البشرية ولكن اآلب هو الذي أعلن لبطرس (مىت 

: ١فــاهللا، حــىت بعــد التجســد، يعطــي روح احلكمــة واإلعــالن يف معرفتــه (أفســس  
ن عــن نفســه يف فــاهللا يعلــ ،)٣٢: ٢)، واملســيح لــه اجملــد هــو "نــور إعــالن لألمــم" (لوقــا ١٧

) ١٢: ١ "إعـالن يسـوع املسـيح" (غالطيـة ) ومـا اإلجنيـل إالَّ ٦: ١٧يسوع املسيح (يوحنا 
فيــه  "د أن اهللا أفــرزه لكــي "يُعلــن ابنــهبــل يؤكــ ،نــه يعلــن كلمــة الــربإحــىت بــولس ال يقــول 

  ١) وهـــــذا اإلعـــــالن يـــــتم بواســـــطة الـــــروح القـــــدس ال بواســـــطة الكـــــالم (١٦: ١(غالطيـــــة 
 ).٨: ٩عربانيني  - ٦: ٣أفسس  - ٧: ١٢ - ١٠: ٢كورنثوس 

هي إعالن عن سيادة اهللا كخالق. أما يف العهد  يؤكد اآلباء الذين فسروا العهد القدمي، أن هذه املناظر املخيفة )١(
ن االعالن عن اخلالص واحملبة، جعل كل هذه املناظر املخيفة ختتفي متاماً، ولكنها سوف تظهر مرة ثانية يف إف ،اجلديد

 يوم الدينونة، عندما يعلن اهللا من جديد سيادته كملك وخالق.
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: ٩أن يعلن اهللا نفسه يف يسوع بواسطة الروح القدس (يوحنا  ،وهذا هو اخلالص 
 ).٥: ٣أفسس  - ٣

، بــل هــو شــخص اهللا، وهــذا هــو ؤكــد دائمــاً أن اإلعــالن لــيس كلمــاتولقــد كنــا ن 
، فإننـــا نعـــين بشـــكل الفـــرق اجلـــوهري اهلـــام بـــني املســـيحية وغريهـــا، وعنـــدما نقـــول املســـيحية

 خاص العهد القدمي وكماله أي العهد اجلديد.

واإلعــالن عــن كلمــات اهللا فرقــاً الهوتيــاً  ،وطبعــاً لــيس الفــرق بــني اإلعــالن عــن اهللا 
الهـويت ضـخم يف عالقـة اهللا باإلنسـان.  ضخماً يف عقيدتنا عـن اهللا وحسـب، بـل هـو فـرقٌ 

خصــه، يشــرتك يف احليــاة اإلهليــة ويف ن لــه الــرب عــن ذاتــه ويكشــف لــه شن يعِلــذلــك أن َمــ
 ن إالَّ ، وتصبح الصالة خمتلفة متاماً عن الصـالة إللـه ال يعلِـخريات اهللا اليت تأيت منه مباشرةً 

وصــاياه وأحكامــه. وعلينــا أيضــاً أن نتــذكر تلــك العبــارات اهلامــة الــيت يصــف هبــا اهللا نفســه 
وهـي عبـارة تفـوق احلصـر يف  ،""أنـا الـرب إهلـك :فهو يقول دائماً  ،وهو يتحدث مع البشر

وهـــي كلمـــة تعريـــف  ،"أنـــا" :العهـــد القـــدمي واجلديـــد. فـــاهللا يـــدخل دنيـــا اإلنســـان ويقـــول لـــه
ولــذلك يقــول اإلنســان هللا  ،وكلمــة تســتدعي العالقــة، وتطلــب رد اإلنســان عليهــا ،بالــذات
ا" يف الكـالم ن عـن ذاتـه، ال جنـد إطالقـاً كلمـة "أنـوطبعاً ألن اهللا يف القـرآن ال يعلِـ ."أنت"

 عن اهللا.

وهـو يعلـن عـن ذاتـه  ،ألنـه يريـد اإلنسـان، ولـيس طاعـة اإلنسـان ؛فاهللا يقول "أنـا" 
وليس عن وصاياه وأوامره. وهـذا يؤكـد دور "أسـرار اهللا" الـذي يسـري مـع دور "كلمـة اهللا". 

بـــل هـــي أداة  ،فـــرغم أن الكلمـــة يف العهـــد اجلديـــد حمـــدودة الوظيفـــة، فهـــي ليســـت الوصـــايا
تعلن اهللا، علينا أن نالحظ كيف يصف الرسول بولس اجتماعـات الكنيسـة األوىل الـيت مل 
يكن لـديها يف تلـك الفـرتة كتـاب امسـه العهـد اجلديـد تقـرأه يف االجتماعـات الكنسـية، ألن  
كلمات الرسالة األوىل إىل كورنثوس سبقت إجنيـل يوحنـا مبـا ال يقـل عـن مخسـة عشـر سـنة 

"مىت اجتمعتم فكل واحد منكم له مزمور له تعليم لـه لسـان لـه  :ر، يقول الرسولورمبا أكث
فالرســـول ال يقـــول إن اهللا  ،)١٥: ٣وراجـــع أيضـــاً فيلـــيب  - ٢٦: ١٤إعـــالن" (كورنثـــوس 



٨٢ 
 

 - ١٤: ٢كورنثـوس   ٢بل "يُظهر بنا رائحة معرفته يف كل مكان" ( ،يعلن كلمته بواسطتنا
: ٤كورنثــــوس   ٢ل هــــو "حيــــاة يســــوع يف جســــدنا" (ومــــا يظهــــر يف كــــرازة الرســــ ،)٦: ١١
لالحنــراف الــذي  فهــي عــالجٌ  ،ونكتفــي بالطلبــة األخــرية يف خامتــة الرســالة إىل روميــة .)١٠

ظهــر عنــدنا حتــت تــأثري االجتــاه العقــالين الربوتســتانيت: "والقــادر أن يثبــتكم حســب إجنيلــي 
 األزمنــة األزليــة ولكــن والكــرازة بيســوع املســيح حســب إعــالن الســر الــذي كــان مكتومــاً يف

ـــظهـــر اآلن وأُ  ـــة عِل فالرســـول  ،)٢٦ - ٢٥: ١٦م بـــه مجيـــع األمـــم بالكتـــب النبويـــة" (رومي
يعلـــن ذلـــك الســـر الـــذي كـــان حمجوبــــاً أو مكتومـــاً "ولكـــن أظهـــر يف األزمنـــة األخـــرية مــــن 

: ٣تيموثـــاوس  ١ذلـــك الســـر هـــو "اهللا ظهـــر يف اجلســـد" ( ،)٢٠: ١بطـــرس  ١أجلكـــم" (
 ).١٠: ١اوس تيموث ٢ - ١٦

فهــذا هــو عمــل ووظيفــة األنبيــاء.  ،إن ربنــا يســوع املســيح مل يــأِت إلينــا بكلمــة اهللا 
ن اإلنســان ال يقبــل كلمــة، وإمنــا يقبــل أومــا عقيــدتنا يف الهــوت املســيح ســوى تأكيــد علــى 

 :ابــــن اهللا. وهكــــذا عنــــدما يصــــف الرســــول يوحنــــا صــــلب املســــيح وموتــــه الكفــــاري يقــــول
.. ألجــل هــذا أُظهــر ابــن اهللا لكــي يــنقض . لكــي يرفــع خطايانــا رَ ظِهــأُ ن ذاك أ"وتعلمــون 

فــــالرب جــــاء لكــــي تصــــبح حياتــــه إعالنــــاً ونــــوراً  ،)٨ - ٥: ٣يوحنــــا  ١أعمــــال إبلــــيس" (
وهــذا اإلعــالن هــو احليــاة نفســها الــيت حنياهــا ونتــذوقها  ،)٩: ٤يوحنــا  ١وظهــوراً حملبــة اهللا (

 ).٢: ١يوحنا  ١(

ن نفســه، وفيــه تصــبح اإلعالنــات القدميــة والظهــورات هــذا هــو عهــد إعــالن اهللا عــ 
مـة لكمـال اإلعـالن األخـري يف يسـوع املسـيح. هـذا اإلعـالن األخـري هـو عطيـت، مقدِّ اليت أُ 

 وهذا ما يعرب عنه القداس اإلهلي بشكل ظاهر. ،أهم ما يربطنا باهللا

 إعالن اهللا عن ذاته في القداس

ملــــا أخــــذناه مــــن الرســــل القديســــني،  - الهوتيــــاً  - االســــتمرار القــــداس لــــيس إالَّ  
 وواضح. ولذلك ال جيب أن نندهش إذا وجدنا أن نفس االجتاه الرسويل بارزٌ 
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علينــا أن ننــدهش فقــط مــن جهلنــا وتكاســلنا يف اكتشــاف ذلــك العمــق الروحــي.  

ـــة والالهوتيـــة إذ ال ميكـــن أن تكـــون كنيســـة  ؛والقـــداس هـــو عصـــارة احليـــاة الروحيـــة والفكري
ســــنة هزيلــــة الصــــلوات، عدميــــة اخلــــربة بأســــرار اهللا. وكــــل مــــا يف  ١٩٠٠علــــى عمرهــــا يزيــــد 

 علــى كتــب الهوتيــة ال متــت بصــلة للحيــاة الطقســية الــيت نشــأ وتــرىبَّ  املوضــوع هــو أننــا جيــلٌ 
 ،ولعــل أعجــب ظــواهر هــذا العصــر هــو امــتالء اجتماعــات درس الكتــاب بالنــاس .حنياهــا

وعــدم امــتالء كنائســنا يف القداســات بــنفس العــدد. هــذه ظــاهرة خطــرية حتتــاج إىل أن نؤكــد 
 احنرافها الروحي هبذه الدراسة.

ال ســـيما القـــداس الباســـيلي بشـــكل  ،إن أول مـــا نالحظـــه هـــو أن لغـــة الصـــلوات 
 ،ال ختتلـــف مطلقـــاً عـــن لغـــة الكتـــاب املقـــدس. وحنـــن هنـــا ال جنـــري وراء الكلمـــات ،خـــاص
بحــث عــن اخلــط الالهــويت الواضــح الــذي يــربط الصــلوات بعضــها بــبعض. وســوف وإمنــا ن

نالحظ أيضاً أن كلمة "ظهور" وفعل "يظهر" مستخدمة بشكل أوفر يف القداس الباسيلي 
ألنـــه أقـــدم القداســـات، وحيمــــل بســـاطة الكتـــاب املقـــدس ووضــــوحه ولغتـــه، ولـــئال نتــــوه يف 

س الباســــيلي عــــن ظهــــور اهللا االبــــن، النصــــوص علينــــا أن نســــتعرض معــــاً مــــاذا يقــــول القــــدا
 وعالقة هذا الظهور بسر اإلفخارستيا الذي حتتفل به الكنيسة؟

يؤكــد لنــا القــداس حقيقــة أساســية جــداً وهــي أن هــذا الظهــور لــيس حــدثاً انتهــى،  
بل هو ما حيدث فعًال يف كل مرة جتتمع فيها الكنيسة اليت تأيت إىل مناظر الـرب وإعالناتـه 

). ولعـــل خـــري مثـــال علـــى ذلـــك، كلمـــات هـــذا اللحـــن القـــدمي جـــداً ١ :١٢كورنثـــوس   ٢(
 : عن روح املسيحية وتقوى األرثوذكسيةالذي يعربِّ 

"خبز احلياة الذي نزل لنا من السماء وهب احلياة للعامل. وأنت أيضاً  
 
َ
ن العقلي الذي أتى من اآلب، ولدته بغري دنس يا مرمي محلت يف بطنك امل
كرمي فحيينا إىل األبد، يقوم حولك الشاروبيم وأعطانا جسده ودمه ال

والسرافيم وال يستطيعون أن ينظروك وحنن ننظرك على املذبح ونتناول من 
 جسدك ودمك الكرمي".
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 َرب ألن تنــــازل اهللا وظهــــوره لنــــا هــــو حقيقــــٌة ُختتَــــ ؛والكلمــــات ال حتتــــاج إىل تعليــــق 

ظهــر كملــك عظــيم. وبقيــة  وتُعــاش، فقــد ســكن اهللا يف وســطنا، ولــذلك صــار يتجلــى لنــا وي
 ،وتصف العذراء مرمي مبدينة امللك العظـيم أي أورشـليم ،كلمات اللحن تؤكد هذه احلقيقة

فهـــو موجـــود يف أغلـــب القطـــع اخلاصـــة بالعـــذراء ال ســـيما يف  ،وهـــو لـــيس الوصـــف الوحيـــد
 التسبحة السنوية.

كن يف ويسوع امللـك هـو عصـارة العهـد القـدمي كلـه، فامللـك هـو ابـن اهللا الـذي سـ 
أي الطبيعة اإلنسانية. وحنن  ،املدينة العظيمة العذراء، وأصبح يتجلى يف وسط هذه املدينة

وهــي رمــز  ،ن مــرمي متثــل اإلنســانية الــيت ســكن فيهــا يســوعأرف مــن كــل كتابــات اآلبــاء نعــ
وهــي كيـف تـربط الكنيسـة القبطيــة  ،الكنيسـة. وعلينـا أن نالحـظ أيضــاً هـذه احلقيقـة اهلامـة

ة وهـــي حادثـــة جتلـــي وظهـــور اهللا ملوســـى، وبـــني التجســـد حســـب تفاســـري آبـــاء بـــني العليقـــ
ال ســـيما هيبوليتـــوس وافـــرآم الســـرياين وكالمهـــا اشـــرتك يف وضـــع اللحـــن اخلـــاص  ،الكنيســـة
 "العليقة اليت رآها موسى على مثال والدة اإلله". :بالعذراء

 ؛باألحذيــة ويصــل هــذا التناســق إىل الكمــال حينمــا متنــع الكنيســة دخــول اهلياكــل 
ويظهر السر العظـيم وهـو حضـور اهللا يف الكنيسـة وظهـوره لنـا.  ،ألن اهللا يتجلى يف اهليكل

وقـد علــق القـديس كــريلس عمــود الـدين علــى عـدم لــبس األحذيــة يف اهلياكـل وخلــع احلــذاء 
م الــذبائح يف التــدبري ن يقــدِّ لــرب النــاموس الــذي كــان ينالــه كــل َمــ "إن اجللــد هــو رمــزٌ  :بقولــه
وطبعاً ال يتجاسـر أحـد أن يـدخل اهليكـل املسـيحي وهـو حيمـل  .أي العهد القدمي" ،لاألو 

ســــالم ألن الــــذي نلبســــه يف أقــــدامنا هــــو اســــتعداد اجنيــــل ال ؛رمــــزاً لــــرب النــــاموس يف قدميــــه
"أظهــر  :ن يقــول كــريلس عمــود الــدين يف صــالة القســمةأ)، ولــيس غريبــاً ١٥: ٦(أفســس 

 ".يف نفوس عبيدك جمد أسرارك اخلفية

ـــ  د لـــه الكنيســـة بالتـــدريج بالفصـــول والقـــراءات والعظـــة مث هـــذا اإلعـــالن اإلهلـــي متهِّ
ل َبــ"أيهــا الــرب إهلنــا الــذي مــن قِ  :ولــذلك تســتخدم يف صــالة الكــاثوليكون ،قــانون اإلميــان

 ...". رسلك األطهار أظهرت لنا سر اجنيل جمد مسيحك
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ن الــرب بــل نــدخل يف هــذا الســر العظــيم عنــدما يعلِــ ،ذلــك أننــا ال نســمع كلمــات 

لنــا ذاتــه، ولــذلك وقبــل قــانون اإلميــان تنهــي أوشــية االجتماعــات كــل الطلبــات هبــذا الــنص 
... وأمــا شــعبك  "قــم أيهــا الــرب اإللــه وليتفــرق مجيــع أعــدائك :املــأخوذ مــن العهــد القــدمي
فـإن موسـى رجـل اهللا   ،دميوكما نعرف من العهد القـ .)٣٥: ١٠فليكن بالربكة..." (عدد 

كان يصلي هذه الصـالة عنـدما يتقـدم تـابوت عهـد الـرب، الشـعب يف ارحتالـه حنـو األرض 
 اليت أقسم هبا الرب إلبراهيم.

 ويف هذه املرحلة بالذات من الصالة؟ ،إذن ملاذا يوجد هذا النص 

 ،ويسـتعد للـدخول إىل األرض املقدسـة ،ألن الشعب ارحتل مـن مكـان املوعـوظني 
وهــو احلــد األدىن لإلميــان املطلــوب للشــركة يف  ،أي أورشــليم الســمائية بــتالوة قــانون اإلميــان

 احلياة اإلهلية ودخول أرض املوعد أي السماء.

 للعهد: الخلق والخالص استمرارٌ 

بعد هذا تتحدث كل الصلوات عن اخللق يف تسبحة شكر، مث وقوف السمائيني  
 ..". يف وحدة واحدة نرفع تسبحة "قدوس قدوسأمام العرش اإلهلي وهم وحنن معاً 

هـــذه درجـــة مـــن درجـــات الظهـــور اإلهلـــي بـــال شـــك، وهـــو موضـــوع معـــروف، ألن  
: ٣هـي تسـبحة الـذين حيرسـون شـجرة احليـاة (تكـوين  "،قدوس قـدوس"تسبحة الشاروبيم 

). وهــم الــذين رآهــم اشــعياء النــيب وهــو يف اهليكــل القــدمي حــول عــرش اهللا وقــد أمســك ٢٤
 وملس فم اشعياء فنزع إمثه. )١(منهم باجلمرة الغافرة واحد

"يــا اهللا الــذي ســبق  :وتعكــس صــالة القســمة يف قــداس القــديس كــريلس الــيت تبــدأ 

الذبيحة حسب استعمال آباء الكنيسة القبطية ال سيما تيموثاوس  اجلمرة الغافرة هو اسم األجزاء اليت تقدم من )١(
 األول.
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لنـا أل�ا تطلب من اهللا الـذي أهَّ  ؛تعكس هذا التفسري القدمي ،فومسنا للبنوة بيسوع املسيح"
نــــا إىل فــــوق حيــــث هبــــاء جمــــده ن نرفــــع أعينأللبنــــوة أن يفــــتح عيــــون قلوبنــــا لكــــي نســــتطيع 

ـــ :القـــدوس، مث تطلـــب بعـــد ذلـــك رت شـــفيت عبـــدك أشـــعياء النـــيب إذ أخـــذ أحـــد "وكمـــا طهَّ
ن اهللا كسيد وخالق للكون الذي جاء ستعلَ هنا يُ  "،السريافيم مجرة مبلقط من على املذبح..

السـمائية ب وجـوده، ووجـود كـل القـوات إىل الوجود من العـدم بواسـطة اهللا، وهـو الـذي رتـَّ
واستمرارها، وحيفظها لكي تنال من قوته وتشاركه خرياته. ويعكس القداس الغريغوري هـذا 

 بوضوح (راجع صالة قدوس قدوس....).

اخللق هو بدايـة إعـالن اهللا عـن نفسـه، لـيس فقـط، قدرتـه اإلهليـة األزليـة، بـل ذاتـه   
مية. وتســـبحة اهللا وهنـــا ينتهـــي الشـــكر علـــى اخللـــق بالتســـبحة الشـــاروبي ،كمصـــدر للوجـــود

وأدخــل  ،ألن ســقوط اإلنســان أفســد مجــال اخلليقــة ؛علــى اخللــق ال تــدوم أكثــر مــن ذلــك
وهذا يعلنه الرسول بولس بقوة، ويؤكد بكل وضـوح  ،وجعل املوت سيداً  ،الباطل إىل احلياة

 ).٢٤ - ٢٠: ٨أن اخلليقة ستعتق (رومية 

ة، وأمامنـا عظمـة اخلليقـة ولذلك حنـن ال ننسـى أننـا نقـف هنـا يف الكنيسـة كخليقـ 
دة بــاملوت حتظــى والقــوة الــيت مت هبــا إخــراج الكائنــات مــن العــدم، ولكــن هــذه اخلليقــة املهــدَّ 

بظهــور ابــن اهللا وإعالنــه لنفســه، وقــد صــاغ القــداس الباســيلي هــذه احلقيقــة يف عبــارة هامــة 
ذي دخـل إىل واملوت ال ."يا اهللا العظيم األبدي الذي جبل اإلنسان على غري فساد :جداً 

 ،هدمتـــه بـــالظهور احمليـــي الـــذي البنـــك الوحيـــد ربنـــا وإهلنـــا وخملصـــنا يســـوع املســـيح" ،العـــامل
ن الفسـاد واملـوت قـد مت هـدمهما بظهـور أك يف تسبحة الشـاروبيم ألنـه يعلـم فاملصلي يشرت 

 ابن اهللا.

هذا الـنص هـو عصـارة مـا ال يقـل عـن عشـرين نصـاً مـن العهـد اجلديـد مـن بـولس  
ــويوحنــا ب الم د للكــشــكل خــاص. ولكــن التســبحة الــيت تنهــي الكــالم عــن خلــق الكــون متهِّ

وهــي أننــا هنــا نلمــس ســبب  ،ن نلتفــت إىل حقيقــة هامــةأعــن خلــق اإلنســان. وهنــا علينــا 
بـــــل نعـــــيش احليـــــاة بأبعادهـــــا  ،ذلـــــك أننـــــا ال نتحـــــدث عـــــن املاضـــــي ؛وجودنـــــا يف الكنيســـــة



٨٧ 
 

 احلقيقية.

ت عليـه أعـوام يعلمهـا اهللا. والسـقوط أيضـاً مـرَّ  ،اخلليقة حدثت منذ أزمنة سـحيقة 
ولكننا حنن الوقوف أمام املذبح املقدس شركاء يف كل هذا، فاحلياة ليسـت بعيـدة عـن لوثـة 
آدم، وليســت غريبــة عــن مــراحم اهللا، إ�ــا تتحــرك يف نطــاق هــذه األبعــاد الواضــحة، والويــل 

يء آخـر، إعادتنـا إىل حقيقـة فالقـداس هـو قبـل أي شـ ،ملن ال يفهم هـذه احلقيقـة. ولـذلك
 جوهر وأبعاد احلياة بكل ما فيها.

... الـذي جبلنـا وخلقنـا ... وعنـدما خالفنـا  " تلتحم باخللق "قـدوسٌ هنا "قدوسٌ  
وهي شكر على اخللق أيضاً. ومـن  ،هي شكر على اخلالصهنا والتسبحة  ."... وصيتك

أن اخللـق واخلـالص مهـا وجهـان لعملـة  -وقـد سـبق وأكـدنا هـذا أكثـر مـن مـرة  -املعروف 
واحــد ذو شــقني، وقــد أخطــأ كــل اهلراطقــة بــدون متييــز يف إدراك هــذه  أو مهــا عمــلٌ  ،واحــدة

ن أيقــع يف كــل البــدع دون  ،ن خيطــئ ويفصــل اخللــق عــن اخلــالصاحلقيقــة اهلامــة، وكــل َمــ
ا َمــيــدري، أو يصــبح معرضــاً للوقــوع يف البــدع. ولــوال أن اخللــق واخلــالص مهــا عمــل واحــد لَ 

ن القـداس يردنـا إىل الـوعي حبقيقـة كياننـا وغايـة أالقداس اخللق واخلـالص معـاً، ذلـك َوَضَع 
 وجودنا. لقد ُخلقنا، وها حنن نعود إىل اهللا باخلالص من اآلثام واخلطيئة.

واحد هللا، ولذلك ال ميكن ملن يـؤمن بـوعي  واخلالص مها عملٌ ن اخللق إوقد قلنا  
هبــذه احلقيقــة، أن يفشــل يف فهــم الهــوت املســيح وجتســده وصــلبه وقيامتــه مث حقيقــة احتــاد 

 الالهوت بالناسوت ووجود األسرار ال سيما اإلفخارستيا.

 ن اخلليقــــة مــــن صــــنع اهللا وقــــد احنرفــــت،إوعلينــــا أن نتأمــــل هــــذا األمــــر يف إجيــــاز.  
ومظاهر االحنراف ظاهرة وال جدال عليها، ولذلك، َمـْن الـذي جيـيء لـريد هـذه اخلليقـة إىل 

نــــت اإلنســــان ... وعنــــدما "ممــــا مل يكــــن كوَّ  :وضــــعها القــــدمي؟ يقــــول القــــداس الغريغــــوري
سقط.. أردت أن جتـدده وتـرده إىل رتبتـه األوىل، ال مـالك وال رئـيس مالئكـة.... بـل أنـت 

ن أواخلــالص مــن عمــل اهللا ال ميكــن  ،هــذا هــو اخللــق .تأنســت"بغــري اســتحالة جتســدت و 
ال  ،ن متــد باحليــاة خملوقــاً آخــرأألن املخلوقــات ال متلــك  ؛يشــرتك فيــه أحــد مــن املخلوقــات
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سيما إذا كان ذلك املخلوق من مرتبة أعلى وحيمل صورة اهللا يف كيانه. َمْن ميكنه أن يعيـد 
ال ســيما الهــوت  -تُعَلــن العقيــدة املســيحية صــياغة اإلنســان أو جيــدده؟ ال أحــد. وهكــذا 

وهـــو االختبـــار الـــذي  ،القـــداس هـــو واقـــع هـــذه العقائـــد ،وهنـــا .املســـيح وجتســـده والثـــالوث
 نتعامل معه يف كل يوم ويف كل صالة مع هذه العقائد.

 حنن هنا يف الكنيسة خنترب ونتذوق تلك احلقائق وهذا هو معىن السر. 

 وحية بدون عقيدة توجهها أو حتدد هلا اهلدف.ال ميكن ان تسري احلياة الر  

ـــــاة   ـــــيت ُتوضـــــع يف طريـــــق احلي فليســـــت العقيـــــدة ســـــوى املؤشـــــرات أو العالمـــــات ال
 الروحية، وبدو�ا ال ميكن لإلنسان أن يسلك هذا الطريق.

ن أواحد لإلله الواحـد، ولـذلك ال ميكـن  وقد أكدنا أن اخللق واخلالص مها عملٌ  
ق، وبالتــايل ال ُخيلِّــص ســوى اخلــالق، فهــو وحــده الــذي يعــرف  يقــوم بــاخلالص ســوى اخلــال

 كيف يرد اخلليقة إليه.

فـت مبجـرد التجسـد ن إعالنـات اهللا توقَّ أفليس طريقاً سليماً، ذلك الذي يفـرتض  
أو الصــليب أو القيامــة أو الصــعود. ولــيس طريقــاً ســليماً، ذلــك الــذي يتجاهــل دور الــروح 

 يعلنه.القدس يف أن يكمل عمل املسيح و 

ولكــن الـروح القــدس  ،إن حلـول الـروح القــدس مل يكـن جمــرد عمـل إضــايف أو زائـد 
 جاء ليمنح اإلنسانية أن تتذوق ما حققه املسيح اهللا االبن ألجلنا.

إمنــا "يُْظِهــر" لكــل إنســان عــرب تــاريخ  ،وهــذا معنــاه بكــل وضــوح ان الــروح القــدس 
 الكنيسة ماذا فعل املسيح؟ ومن هو املسيح؟
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 لهرطقات في فهم وحدة الخلق والخالصفشل ا

ومـــن هنـــا جـــاء تأكيـــد اآلبـــاء الواضـــح علـــى أن إنكـــار الهـــوت االبـــن يعـــين حتمـــاً  
إنكار الهوت الروح القدس. ألن االبن هو غاية حلول الروح القدس يف الكنيسة، فـالروح 

 هو الذي يعلنه. إذن ماذا يُعِلن؟ أخملوقاً أم اهللا الكلمة؟

لـذلك  )١(ء القـرنني الرابـع واخلـامس علـى الهـوت الـروح القـدسهذا هو برهان آبـا 
ُــ ،رفضــت الكنيســة، االريوســية، مث رفضــت النســطورية س يف درَ وهــذا املوضــوع بالــذات مل ي

أن النقـــاش  -بشـــكل ســـطحي  -الكنيســـة الـــيت أجنبـــت أثناســـيوس بكفايـــة، والزلنـــا نعتـــرب 
حـــول تفســـري النصـــوص اخلاصـــة حـــول الهـــوت املســـيح إبـــان احملنـــة األريوســـية، هـــو نقـــاش 

 باملسيح يف الكتاب املقدس واحلقيقة غري ذلك على وجه اإلطالق.

 ،اخلــالص هــو إكمــاٌل للخلــق، ومهــا شــقان لعمــل واحــد يقــوم اهللا بــه عــرب التــاريخ 
 فهو ُيَكِمل غاية وجود اإلنسان يف احلياة. ،ولذلك عندما ُخيَلِّص االبن

يــة اخلــالق بقدراتــه الذاتيــة، ال ميكنــه أن يقــتحم ن يرتقــي إىل رؤ أاملخلــوق ال ميكنــه  
 حياًة وكياناً أعظم منه.

واملخلــوق ال ميكنــه أن يقــتحم املكانــة الرفعيــة، لــيس فقــط بســبب جهلــه وضــعف  
إمكانياتــــه، بــــل ألن اهللا لــــيس كائنــــاً خاضــــعاً ألحــــالم اإلنســــان ومطامعــــه. البــــد أن تتــــوفر 

إلنسان يف حياة شركة ولقاء معـه، فالتنـازل اإلهلـي هـام اإلرادة اإلهلية ويَقَبل اهللا ان يُدِخل ا
 تعذر كل شيء. أساسي وإالَّ جداً و 

ن أفإننـــا ال ميكـــن  ،إذا أبقينـــا دائمـــاً علـــى اإلميـــان بضـــرورة بقـــاء املبـــادرة يف يـــد اهللا 

بالطبع توجد براهني كثرية ميكن ملن يشاء أن يطالعها يف كتاب رسائل أثناسيوس عن الروح القدس لسرابيون ال  )١(
 سيما الرسالتني الثانية والثالثة.
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خنطــئ يف التعــرف علــى فســاد اهلرطقــات. فــاهللا هــو الــذي يتنــازل لإلنســان، وهــذا هــو قلــب 
هليــة. إذا تــذكرنا هــذا أمكننــا أن نفهــم ملــاذا كانــت األريوســية والنســطورية وجــوهر العطيــة اإل

 مزعجة لضمري الكنيسة وحياهتا.

ـــ  بكـــل  -ا اهلرطقـــات الالهـــوت املســـيحي الصـــحيح هـــو حركـــة نـــزول اهللا إلينـــا، أمَّ
 فهي حركة صعود اإلنسان واقتحامه احلياة اإلهلية. -فسادها 

 ،األريوســـية وهـــي تَـــزُعم أن االبـــن خملـــوقٌ  نإعلـــى هـــذا األســـاس ميكننـــا أن نقـــول  
ولــيس مــن ذات جــوهر اآلب، جعلــت املخلــوق يرتفــع بقدراتــه ورغباتــه إىل احليــاة اإلهليــة، 

 ويف ذات الوقت حتجب اخلالق ومتنعه من االشرتاك يف خالص اإلنسان.

 وهنا ال يكون للخالص عالقة باخللق، وعلى املخلوقات أن جتد طريقها إىل اهللا. 

أل�ــا متنــع  ريوســية كانــت وال تــزال شــراً بكــل مــا يف الكلمــة مــن معــاٍن. هــي شــرٌّ األ 
ل اهللا وهــو رب اخلليقــة أل�ــا تنكــر تنــازُ  اهللا مــن االشــرتاك يف خــالص اإلنســان. وهــي شــرٌّ 

واملسـئول الوحيـد عنهـا، ألنـه هــو الـذي أوجـدها مـن العـدم وأعطاهــا احليـاة وحـدد هلـا غايــة 
 أي "النعمة". ،ا تُنكر إمكانية عطاء اهللاأل� حتيا هلا، وهي شرٌّ 

ماذا نقول عن اآلب الذي حسب األريوسـية، ُيَكلِّـف خملوقـاً بإمتـام اخلـالص كأنـه  
أو كأن اخلـالص هـو عمـل ضـئيل ميكـن أن يقـوم بـه خملـوق بكـل  ،ال عالقة له باملخلوقات

األرثوذكسية حتارب  إمكانياته احملدودة العاجزة؟ هذا التصور الشرير اخلاطئ جعل الكنيسة
 األريوسية بكل طاقتها.

 وهنا يربز سؤال: ما عالقة األريوسية بالكالم عن ظهور اهللا؟ 

واجلــواب واضــح جــداً، إن اهللا َيظهــر لنــا يف القــداس لكــي يعطينــا احليــاة اجلديــدة،  
الزلنا حنـاول أن نشـرحها: إن اهللا يظهـر لنـا ألن اخللـق أخرى ل غاية خلقنا أو بعبارٍة وُيَكمِّ 

 واحد. عملٌ مها واخلالص 
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واخلالص هو عودة إىل االشرتاك يف احلياة اإلهلية، وهو عودة إىل اهللا نفسه. وقبل  

نشـــرتك يف تســـبحة الشـــاروبيم، ويف تأكيـــد  ،الكـــالم عـــن جمـــيء املســـيح خلـــالص اإلنســـان
 وجودنا يف حضرة اخلالق الكرمي.

ولكي ال يتفرع الكالم عن اخللق واخلالص نعود إىل الوراء قلـيًال، إىل النسـطورية،  
رهيــــب أل�ــــا مثــــل األريوســــية، أنكــــرت اشــــرتاك اهللا املباشــــر يف  وهــــي مثــــل األريوســــية، شــــرٌّ 

 خالص اإلنسان.

ـــهٌ   خملـــوق، وكالمهـــا يتفـــق  املســـيح يف النســـطورية إنســـان. واملســـيح يف األريوســـية إل
 ن اهللا مل يشرتك يف اخلالص.أوهي  ،حدةحول حقيقة وا

األريوسية تؤكد ألوهية خملوقة، والنسطورية تؤكد إنسـانية (خملوقـة) تسـعى حنـو اهللا،  
والــذي يضــيع هــو اإلنســان. وكمــا يقــول القــديس أثناســيوس الرســويل، مل تتقــدم اإلنســانية 

ــــــدة اإلنســــــانية خطــــــوة واحــــــدة يف طريقهــــــا إىل اهللا. ومل تســــــتفد اإلنســــــانية شــــــيئاً، ألن ف ائ
والــذين درســوا بعمــق، كتــاب جتســد الكلمــة  )١(األساســية هــي يف اشــرتاكها يف حيــاة اخلــالق

مها أثناسيوس عن الهوت املسـيح والـيت أمكنهم أن يدركوا ما هي الرباهني اليت سوف يقدِّ 
 سوف تظهر بعد ذلك عند القديس كريلس السكندري.

أي  ،لــــت الســــر اجمليــــدأل�ــــا حوَّ  كــــان القــــديس كــــريلس منزعجــــاً مــــن النســــطورية 
اإلفخارســـتيا إىل وليمـــة بشـــرية، وجعلـــت البشـــر آكلـــي حلـــوم بشـــرية أل�ـــم يـــأكلون جســـد 
إنســان. ولكــن الطعــام املقــدس الــذي تأكلــه الكنــائس هــو جســد االبــن اهللا الكلمــة الــذي 

). ألســنا ٢٣: ١يعطــي احليــاة ويهــب اإلنســان اخللــود وعربــون القيامــة (الــرد علــى نســطور 
ر اإلنسـان بأنـه قـادر من جديد أمام هذه الظاهرة الغريبـة جـداً يف الفكـر البشـري الـيت تصـوِّ 

ألن اإلنسـان الـذي خيلـص نفسـه يبـدأ بالضـعف  ؛ن ُخيَلِّص نفسه. هـذه مأسـاة فعـالً أعلى 

منشور على موقع  احلوار الثاين عن التجسد. -ق حوار مع صديكتابنا ميكن دراسة هذه النقطة بتوسع يف   )١(
www.coptology.com 
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 البشري وينتهي إىل الفراغ، إىل حيث تقوده أحالمه إىل حياة بعيدة عن اهللا.

قلـــب املســـيحية وجوهرهـــا، وهـــي بالتـــايل ليســـت جـــدًال هـــذه النقطـــة احلامســـة هـــي  
يــــدور حــــول  وإمنــــا هــــي جــــدلٌ  ،حـــول تفســــري نصــــوص الكتــــاب املقــــدس اخلاصــــة باملســـيح

ن املوضـوع كلـه هـو أخالص اإلنسان ومعناه وغايته. واملصـيبة الكـربى هـي أننـا قـد نتصـور 
باخلـالق، وهـو  نـه جـدل حـول عالقـة املخلـوقأأمـا احلقيقـة فهـي  .جدل عقيم ال فائدة منه

كـــل مـــا نفعلـــه يف كـــل يـــوم نقـــف فيـــه حـــول املـــذبح   -يف الصـــميم  -جـــدل ال زال ميـــس 
لــيس عــن أصــالتها التارخييــة  ،ونصــلي تلــك الصــلوات القدميــة الــيت حتتــاج اليــوم ملــن يكشــف

 فقط، بل أيضاً صدقها وارتباطها بالتقليد احلي اآليت من املسيح له اجملد ومن الرسل.

ن ندخل يف شركة، ونتذوق ذلك اإلعالن أو ذلك الظهـور اجمليـد عندما نصلي حن 
وعلينـا أن نـدرك هـذه احلقيقـة مـن جمـرد ملـس الكلمـات  ،الذي فيه ننال هذه الشركة اإلهليـة
 اليت يستخدمها القداس الباسيلي:

"املــوت الــذي دخــل إىل العــامل هدمتــه بــالظهور  :لظهــور اهللا التجســد اســتمرارٌ  (أ) 
.. بابنـك . ويف آخر األيام ظهرت لنـا حنـن اجللـوس يف الظلمـة .بنك الوحيداحمليي الذي ال

 الوحيد".

 القـــداس عـــن حقيقـــة حضـــور املســـيح يف اإلفخارســـتيا، وبعـــد وعنـــدما يعـــربِّ  (ب) 
استدعاء الروح القدس على القرابني يقول الكاهن يف الصـالة السـرية: "نسـألك أيهـا الـرب 
حنــن عبيــدك اخلطــاة غــري املســتحقني نســجد لــك مبســرة صــالحك ليحــل روحــك القــدوس 

 ouohقدساً لقديسيك" علينا وعلى هذه القرابني املوضوعة ويطهرها وينقلها ويظهرها 

ntefouonhou. 

ـــيس  .فـــالروح يُعلـــن وُيظهـــر أن االبـــن علـــى املـــذبح جبســـده ودمـــه  هـــذا اإلعـــالن ل
ن يــتكلم أنطــق وقــدرات اإلنســان. ولــذلك وقبــل مســألة حســابية أو موضــوعاً خاضــعاً للم

تيموثـاوس  ١لية يف يوم اخلميس الكبري، ميهد بعبارة مأخوذة مـن (الكاهن عن أحداث الع
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) "عظـــيم هـــو ســـر التقـــوى اهللا ظهـــر يف اجلســـد". وعبـــارة القـــداس تأخـــذ احلقيقـــة ١٦: ٣

 "ووضع لنا هذا السر العظيم الذي للتقوى". :الواضحة

ويف اخلامتة وبعد التوزيع تقـول الكنيسـة صـالة شـكر هـي خامتـة كـل مـا حـدث يف  
 :القداس

 ؛رك غري املائتة يا ربمن أجل تناولنا من أسرا"فُمنا امتأل فرحاً ولساننا هتليًال 
ألن ما مل تره عني ومل تسمع به أذن ومل خيطر على قلب بشر، أعددته يا اهللا 

. نعم لبيعتك املقدسةالذين  هذا أعلنته لألطفال الصغارحمليب أمسك القدوس، 
 ".رحيماليت كانت أمامك ألنك  املسرةن هذه هي إأيها اآلب 

ن نقـف قلـيًال أالصـالة، ولكـن ميكـن  وقد حنتاج حملاضرة مستقلة خاصة عـن هـذه 
حــول الكلمــات الــيت وضــعنا حتتهــا هــذه اخلطــوط. إ�ــا مفتــاح لكــل مــا يف القــداس. وهــي 
تشــرح لنــا ســر هــذا االهتمــام غــري العــادي الــذي حيــدث عنــدنا عنــدما تقــام صــالة القــداس، 

وهـــذه هـــي  ،أي أبنـــاء الكنيســـة ،أي األســـرار غـــري املائتـــة الـــيت يعلنهـــا اهللا لألطفـــال الصـــغار
 املسرة الكائنة أمام اآلب السماوي ألنه رحيم.

ه القـديس بـ وميكننا أن نرى كيف تضع الصـالة ذلـك الـنص العجيـب الـذي نطـق 
ذن وما مل خيطر على قلـب بشـر، فهـذا بولس عن السماء الثالثة حيث مسع ما مل تسمعه أُ 

يعلـن لنـا هـذه الرمحـة االختبار هو يف متناول أيدينا حسب مسرة ورمحـة اآلب، وهـو الـذي 
ْدرََكــة

ُ
"أنعــم وبــل  ،لقــد جــاء االبــن و "أظهــر لنــا نــور اآلب" ،ويــا لِعظَــم مــراحم اهللا .غــري امل

ولــذلك  ،ألنــه ال حــدود للمحبــة ؛علينــا مبعرفــة الــروح القــدس احلقيقيــة". وال يتوقــف العطــاء
 الغريغوري). "الذي أظهر لنا هذا السر العظيم الذي للحياة" (القداس :ل الصالةُتَكمِّ 

 عنــــه خامتــــة القــــداس الكريلســــي: واحـــد تُعــــربِّ  هـــذه ليســــت ظهــــورات، بــــل ظهــــورٌ  
"أظهرت لنا هذا السر مجيعه، هـذا املخفـي منـذ الـدهور... لكـي يُظَهـر اآلن... " وعنـدما 

 فنحن نؤكد أن هذا يتم فعًال وحقاً. "،اآلن"نقول 
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 لدوام واالستمرارا :ثاني أركان العهد

وال حىت العهد القدمي، كان ميكن أن  ،قتاً أو لفرتة معينة من الزمانالعهد ليس مؤ  
ذ أراد اهللا أن يزيـد ورثـة املوعـد إ"لذلك  :يكون لفرتة زمنية. ويعلق الرسول على ذلك بقوله

ن أبيانـــاً لعـــدم حتـــول عزمـــه، توســـط بالَقَســـم، حـــىت حنصـــل مبيثـــاقني ال يتحـــوالن وال ميكـــن 
فالعهــــد قــــد تأكــــد بالَقَســــم  ).١٨ - ١٧: ٦(عربانيــــني  "... يكــــذب (يرجــــع) اهللا فيهمــــا

 أن نقـول إن العهـد اجلديـد مل مها اهللا، ويف هذا اإلطار ال منلك إالَّ ن يغريِّ أوكالمها ال ميكن 
بل أكمله، وعلينا أن حنـرتس يف فهـم معـىن كمـال العهـد، فاملسـيح مل  ،ينقض العهد القدمي

ســـــريان كـــــل القواعـــــد القدميـــــة الطقســـــية لكـــــي يـــــنقض بـــــل ليكمـــــل. وهـــــذا ال يعـــــين  يـــــأتِ 
هلـــا إىل صـــورة واالغتســـاالت والتطهـــريات والـــذبائح ومـــا إىل ذلـــك، بـــل بقـــاء املواعيـــد، وحتوُّ 

أكمــل. فاملواعيــد هــي جــوهر العهــد وإذا زالــت الطقــوس القدميــة بقيــت املواعيــد (كولوســي 
٢٣ - ١٦: ٢.( 

هو شعب إسـرائيل، فصـار  واحدٍ  كان االتفاق القدمي أو امليثاق القدمي مع شعبٍ  
صــار يف كــل األرض. وبعــد أن كــان بعــدة  ،واحــدةٍ  ن كــان يف بقعــةٍ أمــع اإلنســانية، وبعــد 
 :. وبعـــد أن كـــان بعـــدة اغتســـاالت صـــار باالغتســـال الواحـــدواحـــدةٍ  ذبـــائح صـــار بذبيحـــةٍ 

زالــة وســخ إلاملعموديــة املقدســة الــيت أبطلــت قــدرة املــاء علــى التطهــري، حيــث أ�ــا ليســت 
، بل وسخ اجلسد والروح معاً بقوة قيامة يسوع املسيح من بني األموات، فهو الذي اجلسد

: ٣بطـرس  ١أزال لعنة املوت، وهي اللعنة الوحيدة اليت جلبت الـدنس احلقيقـي لإلنسـان (
٢٢ - ٢١.( 

"أنا إله إبراهيم واسـحق ويعقـوب" هـو  :ى قدمياً وقالفالعهد قائٌم، واهللا الذي جتلَّ  
"هــا أنــا معكــم   :فهــو يقــول ،"خــذوا كلــوا... خــذوا اشــربوا..." :ن للكنيســةالــذي يقــول اآل

"وإهلنــا يســوع املســيح عــاد  :ولــيس يف ذلــك غرابــة. يقــول أغنــاطيوس األنطــاكي ،كــل يــوم"
). وبكــل ٣: ٣إىل حضــن أبيــه وبــذلك صــار يتجلــى لنــا مبزيــد مــن الوضــوح" (إىل الرومــان 

يد، أن يرى كيف ترتبط املعموديـة بنـوع خـاص، تأكيد ميكن ملن يدقق يف قراءة العهد اجلد
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يف أغلب النصوص اليت تتحدث عن املعمودية بالقيامـة والصـعود واجللـوس عـن ميـني اآلب 
 ).٢٢ - ٢١: ٣بطرس  ١، ٢٣ - ١٦: ٢(راجع بشكل خاص كولوسي 

فالذي يعتمـد للمسـيح يقـوم معـه ويطلـب مـا هـو فـوق حيـث املسـيح جـالس عـن  
 ميني اآلب.

عد اهللا إبراهيم كان العهد قبل الناموس بأربعمائة وثالثني سـنة (غالطيـة وعندما و  
)، فلــم يكــن النــاموس مث العهــد بــل العكــس، كــان العهــد مث النــاموس. ومــاذا يقــول ١٧: ٣

أو هو بكل دقـة إضـافات الحقـة  ،نه "زِيَد بسبب التعديات"إيقول  ،الرسول عن الناموس
... فالعهــد بــاٍق، حــىت جمــيء  ن العهــد أو تقضــي عليــهل مــللعهــد ال ميكــن مطلقــاً ان تـَُقلِّــ

)، وعنـدما نـزل النـاموس علـى يـد موسـى،  ١٦: ٣املسيح الذي هو نسل إبراهيم (غالطيـة 
كــان موســى هــو الوســيط بــني اهللا والشــعب أي بــني طــرفني، أمــا عنــدما نطــق اهللا بالعهــد 

ب، وهـــو الـــذي إلبـــراهيم مل يكـــن يف هـــذا أي وســـيط، بـــل كـــان اهللا وحـــده هـــو الـــذي وهـــ
 جداً). صعبٌ  ، وهو نصٌ ٢٠ - ١٩: ٣أعطى (ترمجة حرة لنص غالطية 

ومــن هــذا نـُـدرك أن توســط اهللا نفســه، وقيــام العهــد يعــين بكــل دقــة أن العهــد هبــة  
). وهــذه اهلبــة هــي أن"ينــزع الــرب خطايــا شــعبه" (روميــة ٢٩ - ٢٧: ١١مــن اهللا (روميــة 

م الذين هم غرباء متاماً عن كـل مـا وعـد بـه ولذلك يتوجه بولس بالكالم لألم ،)٢٧: ١١
ح دون العـــــودة إىل )، ولكـــــنهم ســـــينالون كـــــل هـــــذا يف املســـــي١٢: ٢اهللا لآلبـــــاء (أفســـــس 

 بطل متاماً صلب املسيح وقيامته وبطل متاماً حلول الروح القدس. اليهودية وإالَّ 

شـعب وعندما يقارن بولس بني اخلدمة األوىل اليت ظهر فيهـا جمـد عظـيم، جعـل ال 
ْت بكـل وضـوح، أن "إذا كانت خدمة الناموس الـيت َكَتبَـ :خياف أن يرى وجه موسى يقول

فكــم بــاحلري خدمــة احليــاة الــيت تقــيم املــوتى والــيت ال تســمح  ،مــن يتعــدى النــاموس ميــوت
مطلقـــاً هبـــالك مـــن يطلـــب اهللا"، وهكـــذا يقـــارن الرســـول بـــني اخلدمـــة األوىل الزائلـــة واخلدمـــة 

)، ليؤكــــد بقــــاء خدمــــة ١١ - ٣: ٣كورنثــــوس   ٢و الدائمــــة (راجــــع بدقــــة الثانيــــة الباقيــــة أ
 املسيح، فهي خدمة حياة.
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 هاجر اليت رغم أ�ا ولدت ابنـاً إلبـراهيم إالَّ  -إىل حد كبري  -العهد األول يشبه  

ـــوداً حســـب اجلســـد ـــة ال يوجـــد فيهـــا أي تـــدخل  ،أن هـــذا االبـــن كـــان مول أي والدة طبيعي
فهــو يشــبه إىل حــد كبــري ســارة الــيت ولــدت لــيس حســب اجلســد  اهلــي، أمــا العهــد اجلديــد

: ٤بل باملوعد أي من اهللا، ولـذلك حنـن مثـل إسـحق أوالد املوعـد (غالطيـة  ،والدة طبيعية
)، أي أننـــا نســـل إبـــراهيم ولكـــن لـــيس بـــالوالدة اجلســـدية، بـــل بـــالوالدة الروحيـــة بـــالقوة ٢٨

 اإلهلية اليت تتدخل يف حياتنا.

على عمل اهللا الفائق وليس حسـب قـوانني الطبيعـة أو االنتسـاب  إذن العهد قائمٌ  
اجلسدي، فهو عهٌد جديٌد ليس فيه دخل للوراثة يف موضوع اهلبة، وليس فيه جمـال لوجـود 

  املسيح يسوع وحده.العالقة اجلسدية، وال ضمان له إالَّ 

السـابق وكما رأينا إن الرسول بولس يؤكد أن الوسيط هو بني اثنني (راجع شرحنا  
ن الوسـيط بـني اهللا والنـاس إ) يقول بكل وضوح يف مناسـبة أخـرى ٢٠ - ١٩: ٣لغالطية 

خدمت نفـــس الكلمـــة ). حيـــث اســـتُ ٥: ٢تيموثـــاوس  ١هـــو "اإلنســـان يســـوع املســـيح" (
 أنــه حيــث الكــالم عــن العهــد ال يوجــد وســيط اليونانيــة يف معناهــا الشــائع أي الوســيط، إالَّ 

 هو يسوع املسيح، وهذا الضمان هو هبة، وليس وساطة. مطلقاً والضامن هلذا العهد

هــذا الــدم لــيس جمــرد مــوت علــى  .عنــا م دمــه فديــةً لقــد مــات علــى الصــليب وقــدَّ  
(عربانيــني  "دم العهــد األبــدي"الصــليب بــل هــو دم العهــد. وقــد أضــاف الرســول بكــل دقــة 

يسـوع مـن )، هو الـذي قـام بـه ٢٩: ١٠). إن دم العهد (عربانيني ٢٤: ١٢ - ٢٠: ١٣
والقيامـة هنـا يف الرسـالة إىل العربانيـني هـي تأكيـد لـيس  .بني األمـوات حسـب قـول الرسـول

بــل تأكيــد علــى دوام كهنوتــه كــرئيس كهنــة وهــذه نقطــة حامســة  ،حليــاة يســوع املســيح فقــط
ألن كهنــوت املســيح هــو عمــل دائــم يســتند علــى  ؛تفصــل بــني األرثوذكســية والربوتســتانتية

يف األســـرار (راجــــع الفصـــل األول: املســــيح  -ال ســـيما  -يت يهبهـــا لنــــا احليـــاة اجلديـــدة الــــ
والكــاهن يف الصــلوات الســرية)، بينمــا يف أغلــب األحــوال، املســيح عنــد الربوتســتانت، هــو 
شــفيع يتوســل عــن خــالص املــؤمنني أمــام اآلب مســتنداً علــى موتــه علــى الصــليب، ودخــول 
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أصًال أن سفك دم املسـيح علـى الصـليب شفاعة املسيح وتوسله لآلب عن املؤمنني معناه 
قــد انتهــى عملــه متامــاً، وهــذه صــورة تشــبه تطــرف األريوســية وتنــال مــن كرامــة االبــن ووحــدة 
جوهره مع اآلب، بـل إ�ـا تُبعـد اآلب متامـاً عـن عمـل اخلـالص وُتصـوره بالغاضـب القاسـي 

األورويب يف القــرن  بتوســل االبــن، وهــي صــورة نابعــة مــن اجملتمــع الــذي ال ميكــن هتدئتــه إالَّ 
الســادس عشــر، جمتمــع اإلقطــاع والســيادة املطلقــة، الــذي يــتمكن فيــه الوجهــاء أي النــبالء 

 وحدهم من احلديث مع امللك.

ــ  فــاآلب يف االبــن وبــالروح القــدس ُخيلــص املــؤمنني، واملســيح  ،ا يف األرثوذكســيةأمَّ
 فهو شفيعٌ  ،ة قبل املوتوضعنا كلمة احليا الكاهن هو الشفيع يف حياته وموته، وعن عمدٍ 

 ألن حياته حتمل هبات موته أي املصاحلة مع اهللا. ألنه حي، وشفيعٌ 

 ؟كيف تأسس العهد

ــــق أي   ــــك املوضــــوع العمي ــــاول يف اســــتطراد ذل ــــأن نتن ــــا ب إن دراســــتنا ال تســــمح لن
موضوع العهد، ال سـيما مـا يف العهـد القـدمي مـن نصـوص كثـرية جـداً. مث يف العهـد اجلديـد 

 مرة يف العربانيني وحدها. ٢٧مرة منها  ٣٦خدمت الكلمة عند بولس حيث استُ 

ولكــن العهــد كمــا رأينــا هــو منحــة أو ميثــاق تــرتبط بــه املواعيــد وتؤكــده الضــمانات  
الـــيت منهـــا الَقَســـم، فـــاهللا أَقَســـَم أن حيقـــق مواعيـــده "ليصـــنع رمحـــة مـــع آبائنـــا ويـــذكر عهـــده 

كـان العهـد والَقَسـم هــو أن   .)٧٢: ١" (لوقـا املقـدس.. الَقَسـم الـذي حلـف إلبـراهيم أبينـا
)، ولكــن علينــا أن ٢٥: ٣"وبنســلك تتبــارك مجيــع قبائــل األرض" (أع  :اهللا قــال إلبــراهيم

 فألجلكــم أوًال أقــام اهللا فتــاه يســوع"نــرى كيــف يفســر القــديس بطــرس هــذا العهــد والقســم 
 .)٢٦: ٣.. وأرسله لكي يبارككم فريتد كل واحد عن شروره" (أعمال .

إذن الوعد بالربكة هو القيامة، ويسوع احلي جاء لكي يبارك كل واحد ويرده عـن  
شروره بالقيامة من األموات، مث هو أيضاً قبول الروح القدس "ألن املوعد هو لكم.." (أع 

)، فاملوعــد لــيس كالمــاً يقــال لإلنســان، إنــه خــارج نطــاق الكلمــة، أي أن الكلمــة ٣٩: ٢
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ه. ولــذلك علينــا أن ال خنلــط بــني مواعيــد العهــد القــدمي، ومواعيــد تبشــريية، ولكــن اهللا حيققــ
العهــد اجلديــد، فــاألوىل كانــت قائمــة علــى الكلمــة اإلهليــة، وعلــى حتقيــق هــذه املواعيــد يف 

ا الثانية فهي قائمة على اخلـالص يف املسـيح وعلـى حتقيـق هـذا بـالروح القـدس املستقبل، أمَّ 
لســـبب الـــذي جيعـــل الرســـل يقتبســـون ذلـــك الـــنص احلاضـــر فعـــًال يف الكنيســـة، وهـــذا هـــو ا

)، عــن العهــد اجلديــد حيــث ســيكون اهللا ســاكناً يف شــعبه ٣١املمتــاز (مــن أرميــا إصــحاح 
 وسكىن اهللا هي غاية العهد اجلديد.

العهـــد إذن ينقـــل املـــوتى إىل احليـــاة، واخلطـــاة إىل القداســـة، وهـــو حتقيـــق ملـــا فعلـــه  
د باإلفخارســتيا، وهــذا ظــاهر متامــاً مــن الكلمــات ولــذلك يــرتبط هــذا العهــ ،املســيح ألجلنــا

 الواضحة اليت استخدمها ربنا يسوع يف تأسيس السر يف العلية قبل موته.

 - ٢٤: ١٤"مث أخـذ الكــأس... هــذا هــو دمـي الــذي للعهــد اجلديــد".. (مــرقص  
الــــدم نــــراه مســــفوكاً عنــــا يف  .)٢٠: ٢٢لوقــــا  - ٢٥: ١١كورنثــــوس   ١ - ٢٨: ٢٦مــــىت 

ال  -الـذي كمـا قلنـا سـابقاً  -مكسوراً عنا يف ذلك السـر اجمليـد نراه ا، واجلسد اإلفخارستي
بل قيامتـه أيضـاً أي العهـد كلـه، ولـذلك أيضـاً ال يضـع القـداس  ،يتناول موت املسيح فقط

بـل بعـد الصـليب والقيامـة،  ،ما حدث يوم اخلميس الكبري يف العلية قبـل الصـليب والقيامـة
 بعد قيامة املسيح. وهذا هو السـبب يف تقسـيم القربانـة ل إالَّ ألن هذا السر سوف ال يكم

ــ بــدون فصــل عنــدما يقــول الكــاهن "أخــذ خبــزاً  مه"، فهــو يفصــل القربانــة إىل ثلــث .. وقسَّ
ألن ما حدث يف العليـة هـو املرحلـة األوىل الـيت أكملهـا بالصـليب والقيامـة وحلـول  ؛وثلثني

 بعـــد حلـــول الـــروح القـــدس تأكيـــداً علـــى الـــروح القـــدس، ولـــذلك ال يـــتم تقســـيم اجلســـد إالَّ 
 اكتمال سر املسيح الذي يعلنه الروح وحده.

 الدم والعهد:

قـــادة ذلـــك العصـــر ميالديـــة طلبـــت الكنيســـة الرومانيـــة مـــن أحـــد  ١٠٥٩يف ســـنة  
ـــه عـــن اإلفخارســـتيا" أن يوقـِّــBerengarيـــدعى " نـــه بشـــكل إ" :ع علـــى منشـــور يقـــول في
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غ َضــــوميُ  ،" نــــرى دم املســـيح يف يـــد الكهنـــةSacramentalمنظـــور ولـــيس بطريقـــة ســـرية"
 كنقـــيضٍ   وطبعـــاً كـــان رد ذلـــك اإلنســـان هـــو أنـــه َوَضـــَع القيامـــةَ  .جســـده بأســـنان املـــؤمنني"

إن جسـد املسـيح القـائم مـن بـني " :وقـال بـاحلرف الواحـد ،ب الدملفكرة أكل اجلسد وشر 
هــذا التعــارض بــني  ".غــري قابــل للفســاد فهــو جســدٌ  ،األمــوات ال ميكــن مضــغه أو تقســيمه

وليــد اجلــدل الغــريب الفلســفي ولــيس الالهــويت  ،مصــطنع القيامــة واإلفخارســتيا هــو تعــارضٌ 
ــحســبما يشــرح اليــوم الهوتيــون أفاضــل مــن الكاثوليــك و  ض اجلــدل الربوتســتانت. وقــد متخَّ

وهـو تعبـري  ،الفلسفي وولد تعبـرياً جديـداً معروفـاً يف الالتينيـة فقـط وال وجـود لـه يف اليونانيـة
 ".Transubstantiationاالستحالة اجلوهرية "

وهــو يعــين أن اخلبــز واخلمــر يتحــوالن يف جوهرمهــا إىل جســد املســيح ودمــه. بينمــا  
وبـــني  Substanceاً ومخـــراً. هـــذا التعـــارض بـــني اجلـــوهر يظـــل شـــكلهما مـــن اخلـــارج خبـــز 

هو أحـد دعـائم فلسـفة أرسـطو اخلاصـة بعلـم الطبيعـة ومـا  Accidentض رَ الشكل أو العَ 
وراء الطبيعة. وهنا مل يعد حضور املسيح سراً بل موضوعاً جدلياً يدخل يف إطـار التحديـد 

أصــبح مــن املؤكــد اليـوم أ�ــا غــري صــحيحة وال تواكــب االكتشــافات  ،العقلـي لفلســفة معينــة
ولعــل األهــم مــن هــذا كلــه هــو أن اإلفخارســتيا لــو  )١(احلديثــة يف علــوم الطبيعــة والكيميــاء

ـــه  خضـــعت للتحليـــل الفلســـفي القـــدمي أو احلـــديث ملـــا اســـتطاع واحـــد مهمـــا كانـــت مقدرت
ن الكنيســـة الكاثوليكيـــة أثَـــر. ورغـــم اإلجابـــة علـــى االعرتاضـــات الفلســـفية الـــيت ميكـــن أن تُـ 

 أن حمـاوالت التفسـري مل تكـن موفقـة ت تعليم "االستحالة اجلوهرية" منذ جممع ترنت إالَّ تبنَّ 
بــاملرة. ولعـــل خـــري مثـــال علــى ذلـــك هـــو تفســـري لـــوثر الــذي أكـــد علـــى احتـــاد الطبيعتـــني يف 

غـي الالهـوت، وعلـى ن الالهوت ال يلغي الناسـوت وال الناسـوت يلإوقال  ،املسيح الواحد
نفس القياس فاملسيح اإلله املتجسد يف اإلفخارستيا ال يلغي اخلبز واخلمر وال اخلبز واخلمر 

ـــاً أ... وهـــذا معنـــاه  يلغـــي ناســـوت املســـيح والهوتـــه ن اإلفخارســـتيا ليســـت حضـــوراً حقيقي

ال مييز العلم احلديث بني جوهر املادة وشكلها، ال سيما بعد اكتشاف تركيب الذرة. فاجلوهر والعرض واحد، ومع  )١(
اخلبز واخلمر، ألن هذا هو نه وال واحد منهم حاول أن يشرح ما حيدث يف أ معرفة اآلباء مجيعًا بالفلسفة اليونانية، إالَّ 

 عمل الروح القدس، وليس اإلدراك العقلي أو التحليل الفلسفي.
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فمـــــاذا يأخـــــذ املؤمنـــــون يف  ،ن املســـــيح هـــــو املســـــيح واخلبـــــز هـــــو اخلبـــــزأللمســـــيح، وطاملـــــا 
 فخارستيا؟ املسيح أم اخلبز؟ طبعاً ال توجد إجابة شافية عند لوثر.اإل

كـــل هـــذه احملـــاوالت تؤكـــد لنـــا بشـــكل واضـــح أننـــا حنـــاول إخضـــاع الســـر لـــإلدراك  
ولكـــنهم مل  ،البشـــري. وآبـــاء الكنيســـة مل يســـتخدموا مطلقـــاً عبـــارة "االســـتحالة اجلوهريـــة"

يقولـــوا أيضـــاً ان اخلبـــز هـــو خبـــٌز، بـــل اخلبـــز هـــو جســـد املســـيح. ومل حيـــاول واحـــد مـــنهم أن 
ُخيِضــــَع هــــذا الســــر للعقــــل، ولعــــل حمــــاوالت الغــــرب تؤكــــد أننــــا ال نســــتطيع إخضــــاع الســــر 
للفلســـــفة وال ألي مصـــــطلحات بشـــــرية، ويكفـــــي أن نـــــذكر يف هـــــذا اجملـــــال أن اخلـــــوالجي 

والفـــــرق بـــــني  ،"االســـــتحالة"فقـــــط بـــــل  ،االســـــتحالة اجلوهريـــــة"" تعبـــــري القبطـــــي ال يـــــذكر
ول والثانيـة تؤكـد حتـ ،االستحالة اجلوهرية واالستحالة هو أن األوىل فلسفية تأيت من أرسطو

ألن الشــــرح معنــــاه الوقــــوع يف اهلرطقــــة. وقــــد راعــــت  ؛اخلبــــز واخلمــــر دون أن تشــــرح كيــــف
ســاً لــه" ذا اخلبــز جيعلــه جســداً مقدَّ "وهــ :الصــلوات القبطيــة اجلانــب الســري واكتفــت بكلمــة

ألننــا ال نأكــل املســيح مثــل  ؛دون أن تشــرح كيــف وملــاذا؟ فكــل هــذه األســئلة ال جمــال هلــا
وإمنا نتحد به هو شخصياً جبسده ودمه والهوتـه. ذلـك أن العهـد  ،طعام الغذاء أو العشاء

ــ ،هــو حضــور املســيح بيننــا حســب مقــاييس ري الــذي ال جمــال الكتشــافه ذلــك احلضــور السِّ
 الفلسفة واملنطق بكل فروعه.

المصطلحات اليونانية عند اآلباء، وهل تعني االستحالة 
 الجوهرية؟!!

طويـل يف مطلـع القـرن التاسـع عشـر حـول معـاين املصـطلحات اليونانيـة  ثار جدلٌ  
وهـــــل تـــــؤدي هـــــذه  الـــــيت اســـــتخدمها آبـــــاء الكنيســـــة ال ســـــيما يف القـــــرون اخلمســـــة األوىل.

أم باالستحالة فقط دون حتديـد  ،النهاية إىل االعتقاد باالستحالة اجلوهرية املصطلحات يف
 نوع التغري الذي حيدث.

 -وقبل أن ندرس كل كلمة يونانية علينا أن نالحظ ما يلي: 
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إىل مــا  "Transubstantiation"مــن املمكــن طبعــاً ترمجــة الكلمــة الالتينيــة  (أ) 

ن يظل السؤال اهلام. هل استعمل اآلباء هذه ، ولكΜετουσιωσις يقابلها يف اليونانية
الكلمة الفلسـفية؟ واجلـواب القـاطع بكـل تأكيـد ال. فاآلبـاء يتكلمـون عـن االسـتحالة دون 

 حتديد.

 والكلمات اليونانية الشائعة عند اآلباء هي: (ب) 

 Transmade  = Μεταποιουνται
 Transelemented = Μεταστοιχειουνται 

 Transfigured = Μεταρρυθμιξει
 Transfashion = Μετασκευξει 

مثـــل  "ســـهيقدِّ "أو  "وهـــذا اخلبـــز جيعلـــه" :إن القداســـات الشـــرقية كلهـــا تقـــول (ج) 
وقـداس مـار مـرقس  Αγιασκη και ποιηση سـه واجعلـه""قدِّ  :قداس يعقـوب الرسـول

لــــه ســــه وكمِّ وحســــب الــــنص اليونــــاين القــــدمي "قدِّ  ،املنســــوب للقــــديس كــــريلس الســــكندري
 واجعله".

ــــ"ليحـــل روحــــك القـــدوس ليقــــدِّ  :والقـــداس الباســــيلي اليونـــاين والقبطــــي  ر س ويطهِّ
"واجعــــل هــــذا اخلبــــز اجلســــد  :وقــــداس يوحنــــا ذهــــيب الفــــم .) وجيعــــل"appiont(يقــــيم أو 

بروحـك  Μεταπαλων وَغّريمهـا ،وهـذا الـذي يف الكـأس دم مسـيحك ،الكرمي ملسيحك
 القدوس".

 التغيير والتحول:

هــي مــن أكثــر  "Μεταποιουνται"أو  "Transmade"الكلمــة األوىل  -١ 
 .الكلمات عند غريغوريوس النيسي
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 :يكتب غريغوريوس يف تعليمه للموعوظني عن اإلفخارستيا ويقول 

"ألن الطبيعة اإلنسانية مزدوجة، مركبة من نفس وجسد، فالذين  
لذي يقودهم خيلصون، إمنا خيلصون نفسًا وجسداً، وعندما يتبعون ذاك ا

للحياة، فالنفس تتحد (متتزج) باملسيح باإلميان، وبذلك تنال فرصة اخلالص، 
واالحتاد باحلياة (املسيح) يعين االشرتاك يف احلياة. أما اجلسد فله طريق آخر 
لالشرتاك واالحتاد واالمتزاج مبن ُخيَلِّص (املسيح). فالذين بالشر قد أخذوا مساً 

آخر، له قدرة على القضاء على السم، وهكذا الذين  قاتًال حيتاجون إىل دواء
ينالون الرتياق، يعمل الرتياق يف أحشائهم للقضاء على السم، ومن األحشاء 

... وما هو الرتياق؟ هو اجلسد الذي  تسري قوة الرتياق إىل كل أجزاء اجلسد
صار ظاهرًا كأقوى من املوت، والذي صار بداية احلياة. وكما يقول الرسول 

مخرية صغرية ختمر العجني كله، هكذا ذلك اجلسد الذي نال عدم املوت  نإ
ًا وُحمَوِّالً  ،من الالهوت  Μεταποιει καιيصبح فينا، ُمَغريِّ

Μεταποιησιν ن جييء إىل اجلسد أ... وال شيء ميكن  الكل إىل ذاته
.. وهكذا جسد اخللود .  بواسطة الطعام والشراب الذي يقوت اجلسدإالَّ 

كل َمن يأخذه، وحيوله إىل طبيعته (عدم املوت أو اخللود).... كما   يصبح يف
أن أجسادنا ال ميكن ان حتيا إىل األبد يف حياة خالدة إال باالشرتاك يف اخلالد 

... وهذا ندركه من اعتبارنا كيف أن جسدًا واحدًا يـَُوزع على  وعدمي املوت
(اجلسد) يف كل واحد، ربوات وربوات من املؤمنني يف كل العامل، يصبح كله 

 ).٣٧ويظل كما هو دون أن ينقص" (

 فما هو التحول أو التغيير الذي يعنيه غريغوريوس النيسي؟ 

حيـث  ،ن املثال الواضـح عنـد غريغوريـوس، وبـاقي اآلبـاء هـو املعموديـةأمن املؤكد  
وبالتـــايل يف الــــنفس واجلســـد. يقــــول غريغوريــــوس  ،يـــتم التغيــــري والتحـــول يف ميــــاه املعموديــــة

 :النيسي
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يف حياتنا الذي يتم يف التجديد،  Μεταποιησις ن التحولإ" 
ن أال يصبح حتوًال إذا ظللنا على ما حنن عليه. إنين ال أعرف كيف ميكن 

ن يتغري أن يظل يف نفس احلالة، اليت كان عليها، دون يصبح إنسانًا آخرًا مَ 
Μεταποιηση صفاته. ولكن التغيري الذي نناله والتجديد الذي  يف

يعيدنا إىل حالتنا األوىل هو أمر ظاهر لكل واحد. ولكن الطبيعة اإلنسانية 
تظل كما هي بعد املعمودية، وإين أعين اإلدراك والذكاء والقدرة على الفهم 

 ).٤٠..." ( وكل صفات الطبيعة اإلنسانية األخرى اليت ال تتغري

وإمنـا يـتم  ،صـفات اإلنسـانية العاديـةال الداخلي يف املعمودية ال يشمل إذن التغيري 
 فيه تغيري النفس واجلسد إىل حياة عدم املوت.

هـــــذا التغيـــــري يأخـــــذ قوتـــــه وأصـــــله مـــــن املســـــيح نفســـــه. وهـــــذا واضـــــح جـــــداً عنـــــد  
 :غريغوريوس وعند باقي اآلباء

حتد "إننا نقول إن اجلسد الذي أخذه املسيح والذي تأمل به، ا 
باالحتاد واكتسب طبيعة من الذي احتد  Πεποιησθαι بالالهوت وتغريَّ 

 ).٤به" (مقالة 

إذن التغيري مت يف ناسوت املسيح، وننال حنن هذا التغيري يف مياه املعمودية، مث يف  
اإلفخارســتيا. هــذا التغيــري نفســه حيــدث فينــا بقيامتنــا مــن األمــوات، وهــي ذات القيامــة الــيت 

 :سيح. يقول كريلس األورشليمينناهلا من امل

ثانية، وال يظل جسدًا ضعيفاً، بل هو نفسه  "هذا اجلسد يقوم مرةً  
يقوم ولكن يلبس عدم الفساد ويتحول، مثل احلديد الذي يوضع يف النار، 

 ).١٨:١٨..." (تعليم املوعوظني  يتغري إىل نار

ناسـوت املسـيح،  فاحلقيقة الواضحة اليت سـنراها عنـد اآلبـاء هـي أن مـا حـدث يف 
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أي مــا حــدث يف القيامــة بشــكل خــاص، يعطــي لنــا يف اإلفخارســتيا، بشــكل ســري ننالــه 
 عندما تصبح حياة املسيح وقوته هي العنصر الفعال.

 :يقول غريغوريوس النزينزي 

ذا هامجك الشيطان بالطمع وأراك كل ممالك العامل يف حلظة من إ" 
فاحتقره كمن ال ميلك شيئاً، وقل  ،هالزمان وأومهك بأ�ا له، وسألك أن تعبد

ين صورة اهللا، صورة اجملد السماوي، ومل إله وأنت متحصن خبتم املعمودية 
ين لبست املسيح وحتولت باملعمودية إأسقط من رتبيت مثلك بسبب الكربياء، 

 .)١٠: ٤٠(مقالة " Ξρισον Μεταποποιημαι إىل املسيح

عنـــدما تنـــال الـــنفس ومعهـــا اجلســـد قـــوة هـــذا التحـــول، الـــذي يـــتم يف املعموديـــة،  
املسيح وحياته، هـو نفسـه الـذي يـتم يف اخلبـز واخلمـر، لكـي تنـال الـنفس واجلسـد مـا سـبق 
وأخذتــه يف املعموديــة، وهــذا العنصــر واضــح جــداً يف كــل صــلوات املعموديــة لكــل الكنــائس 

ن لـــيس فقـــط الـــروم. هـــؤالء يطلبـــو  -األرمـــن  -الســـريان  -األقبـــاط  :الشـــرقية األرثوذكســـية
 حتول املاء إىل قوة حياة، بل حتول املعمدين أيضاً إىل حياة املسيح وقوته.

 : واذا درسنا الكلمة الثانية -٢ 

 Μεταστοιχειουνται               Transelemented 

ل أو ومــع أننــا لســنا قــادرين يف اللغــة العربيــة علــى اســتخدام كلمــة أخــرى غــري حتــوُّ  
ناســوت  الكلمــة بالــذات مثــل الكلمــة الســابقة، تســتخدم للكــالم عــنن هــذه أ تغيــري، إالَّ 

ن تفقــد طبيعتهــا. أاملشــتعلة بالنــار، تكتســب طبيعــة النــار دون  املســيح، الــذي يشــبه اجلمــرة
وهكذا صار التشبيه عند كريلس السكندري وغريغوريوس النيسي وغريهم من اآلباء (حياة 

 ).٥: ١٥٠شرح املزامري مزمور  - ١موسى: 

ســــتخدم جلســــد القيامــــة اخلــــاص بنــــا، وهــــي نفــــس الكلمــــة الــــيت ونفــــس الكلمــــة تُ  
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 :ستخدم لقيامة املسيح، يقول غريغوريوس النيسيتُ 

"يف القيامة سوف يتحول اجلسد إىل عدم الفساد  
Μεταστοιχειωθεν  ٣: ١" (عظة على النشيد(. 

واحتــد الهوتــه د مــن العــذراء لِــن هــذا التحــول بــدأ أصــًال يف املســيح عنــدما وُ إبــل  
 :بناسوته

"يا ليتنا نسمع جيدًا الكلمات السماوية اليت تصف هبا األسفار  
ت ل العذراوي. لنسمع الذين من حلم ودم وقد تغريَّ بَ املقدسة مجال احلَ 

Μεταστοιχειωθεντες   إىل هذه الطبيعة الروحية" (عظة على
 ).١٨: ١٣٩مزمور 

فإننــا نكــون أمــام وحــدة  ،القــديس كــريلسوإذا درســنا هــذه الكلمــة بالــذات عنــد  
متكاملــة مــن الشــرح الالهــويت اجليــد، ولكــن هــذه الوحــدة املتكاملــة مبعثــرة، هنــا وهنــاك يف 

يــربط هــذا التحــول يف اإلنســان  -بشــكل دقيــق متناســق  -تفاســري القــديس كــريلس، لكنــه 
 :إىل ما حدث أوًال يف التجسد

ثلنا بل لكي جيعلنا أخياراً، "لقد أخذ طبيعتنا، ال لكي يصبح شريراً م 
إيانا بالروح القدس إىل كل الفضائل"  Μεταστοιχειωσας الً حموِّ 

 ).٤: ٢(تفسري سفر العدد 

وهذا التحول بالروح القدس هو حتول يف "عقل اإلنسان جيعله قادراً " 
ن يبتعد عن رموز الناموس وظالله وخيتار مجال عبادة اهللا بالروح القدس أعلى 

 .)١٣: فصل ١٠(تفسري يوحنا كتاب واحلق" 
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فهو ليس حتوًال  )١(هذا التحول الذي بدأ يف املسيح حتقق يف القيامة 
وإمنا عندما مات املسيح وقام، وقبل القيامة "مل  ،جاء بسبب االحتاد فقط

هيكله إىل اجملد  Μεταστοιχειωση يكن ربنا يسوع املسيح قد حول
 .)٨: ١٢الذي يليق به" (تفسري يوحنا 

 :ويف الرسالة العشرين وأيضاً الرابعة والعشرين يقول عن قيامة املسيح 

ألنه االله الذي أحيا جسده  ؛"لقد مات عن املوت يف اليوم الثالث 
أي هيكله، وصار باكورة الراقدين، البكر من األموات لكي جيعل الطبيعة 

 حياة عدم املوتاإلنسانية أعظم من املوت والفساد. وحموًال اإلنسانية فيه إىل 
Εις μακραιωνα ξωην μεταστοιχειωση." 

ـــــالال  ـــــا ب ـــــا، عنـــــدما يســـــكن املســـــيح فين هوت هـــــذا التحـــــول يف املســـــيح يُنقـــــل الين
ن هــذه النقطــة بالــذات هــي النقطــة الــيت جعلــت القــديس  أوالناســوت، وعلينــا أن نالحــظ 

هو املسـيح الواحـد  ،كريلس يكتب ضد النسطورية، فاملسيح الوحيد غري املنقسم إىل اثنني
 الذي حيل فينا.

 :يقول كريلس 

لنا من (الشكل) اإلنساين ر املسيح فينا، ألن الروح القدس حيوِّ "هكذا يتصوَّ 
 Μετασταιχειουντος ωσπερ ημας εχ των إىل املسيح

ανθρωπιων εις τα αυτου"  ٢: ٣(املقالة الثالثة ضد نسطور 
 ).Puseyطبعة  ٧٢ص 

هكذا يفهم القديس كريلس السبب األساسي مليالد املسيح من العذراء بالروح القدس وبدون زواج "لقد ولدت   )١(
كلمة اهللا اآلب حسب اجلسد لكي ننال حنن ميالد من اهللا بالروح القدس وال نعود بعد ُنَسمى أبناء اجلسد بل نتحول 

 ).٢: ٣(ضد نسطور املقالة إىل ما فوق طبيعة اجلسد، ونصبح أبناء اهللا حسب النعمة" 
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ـــروح القـــدس   ـــة، وحســـب تشـــبيه القـــديس كـــريلس وعمـــل ال هـــذا يبـــدأ يف املعمودي

 :السكندري والذي ذاع يف كتابات اآلباء

س روح اإلنسان، واجلسد يتقدس باملياه. "بواسطة الروح القدس تتقدَّ  
ب يف ِقْدٍر حتته نار مشتعلة، تتصل بالنار وتأخذ قوة سكَ ألن املياه اليت تُ 

لقدس تتحول املياه احملسوسة النار، أي احلرارة، هكذا بعمل الروح ا
Αναστοιχεισυται  ِّس إىل األبد كل إىل قوة إهلية غري ُمْدرَكة وتقد

 ).٣كتاب   - ٥: ٣الذين يغطسون فيها" (تفسري يوحنا 

 :وعلى نفس القياس يقول كريلس السكندري عن اإلفخارستيا 

كذلك حنن   -كما تقول األسفار   - جديدةٌ  "ألن املسيح خليقةٌ  
لذين نقبله يف حياتنا (حرفيًا ذواتنا) من خالل جسده املقدس ودمه، أيضًا ا

من اإلنسان العتيق  Αναστοιχειουμενοι ليهإنتحول بواسطته 
الفاسد حسب شهواته وهو الذي خنلعه إىل اإلنسان اجلديد" (العبادة بالروح 

 ).٤١٩: ١٢واحلق 

اإلفخارســتيا لكــي وهكــذا االجتــاه واضــح جــداً، فــالروح القــدس يعمــل يف تقــديس  
  اخلبز واخلمر إىل قوة وحياة املسيح، وهنا يؤكد كريلس أن املسيح حاضر فعًال.يغريِّ 

 الكلمة الثالثة هامة جداً: -٣ 

 Transfigured = Μεταρρυθμιξω 

"يعيــد ترتيــب األمــور لكــي تتجلــى ويظهــر معناهــا  الــذي يعــين فهــي الفعــل اليونــاين 
 الذي يقول: خاص ذهيب الفم هذه الكلمة شائعة عند اآلباء مجيعاً، وبشكلٍ  .بوضوح"

لية)، س هذه املائدة (يف العِ اآلن، هو نفسه الذي قدَّ  حاضرٌ  "املسيحُ  
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 العناصر (حرفيًا جيعلها تتجلى)" سها اآلن، فهو الذي يغريِّ هو الذي يقدِّ 
 ).٦: ١(عظة على مقدمة الرسالة إىل يهوذا 

 :الكلمة تظهر يف الكالم عن املعموديةونفس  

جداً قوة املعمودية أل�ا جتعل الذين يشرتكون يف هذه العطية  "عظيمةٌ  
ولدون من بشر، وجتعل الوثين يؤمن أن ناسًا آخرين. فهي ال جتعل البشر يُ أُ 

 Μεταρρυθμισε د وتغريِّ دِّ ، فهي اليت جتُ قوة الروح القدس عظيمةٌ 
 ).٣ال على سفر األعم ٢٣(عظة 

 :ويقول كريلس السكندري عن التجسد 

لي ذاته حسب التدبري، أن خيُ  ياالبن يف اجلسد إهلًا ورض لَّ "لقد ظَ  
راً ومربِّ  Μεταρρυθμι ξιν εις ασιασιονًا إىل القداسة مغريِّ 

 ).١٤باإلميان كل الذين يأتون إليه" (الرسالة الفصحية 

القــدس يف املعموديــة، وهــو عمــل االبــن هــذا التحــول أو التغيــري، هــو عمــل الــروح  
الكلمــة عنــدما احتــد بالناســوت، وهــو مــا حيــدث يف اإلفخارســتيا ويف جســد القيامــة اخلــاص 

 باملسيح واخلاص بنا.

 الكلمة الرابعة: -٤ 

 Transfashion = Μετασκευξει 

 Μετασκευαξω . فالفعــل"جيــدد"أو بدقــة أكثــر  "،يغــريِّ "مــأخوذة مــن الفعــل  
. ولكـي نفهـم مـا سـبق وذكرنـاه مـن قبـل، ومـا ندرسـه اآلن علينـا أن ال د، أو يغـريِّ دِّ جيُ يعين 

 خنرج خارج اإلطار والتشبيهات اليت عند اآلباء.

 :يقول ذهيب الفم عن اإلفخارستيا 
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"ما هو أمامنا على املذبح، ليس عمل إنسان، فالذي صنع هذه  
الذي يعمل هنا. إنه  املعجزة الباهرة يف الوليمة (قانا اجلليل) هو نفسه
هلم يف ذاته" سهم، وحيوِّ يستخدم العبيد ويدعوهم إىل خدمته، ولكنه يقدِّ 

 ).٥على اجنيل مىت  ٨٢(عظة 

مة للكالم عن تقديس ستخدَ مُ ذاهتا مة لإلفخارستيا، وهي ستخدَ وطبعاً الكلمة مُ  
 اإلنسان.

 :م يف وصف عمل املعموديةستخدَ تُ أيضاً  ةونفس الكلم 

تتحول  -بامليالد من فوق تتجدد  -"هذا هو السر الذي فيه  
من الفساد إىل  Μετασκευα ξεται ημων ηφυσιςطبيعتنا 

عدم الفساد، ألننا حنن الذين من اإلنسان القدمي، نتجدد إىل صورته، أي 
ضد  ٢ذاك الذي يف البدء خلق اإلنسان على صورة اهللا ومثاله" (عظة 

 ).٢هرطقة أنوميوس: 

هـو الربهـان علـى عمـل  ،ا العمل الفائق الـذي يـتم يف االفخارسـتيا واملعموديـةوهذ 
 :الثالوث الواحد يف اجلوهر. ولذلك يقول ذهيب الفم

 "لقد تعلمنا من الرب إىل ما جيب أن ننظر، أي إىل جتديد 
Μεταστοιχειωσις  طبيعتنا من املوت إىل اخللود، وهذا هو اإلميان

 دس" (نفس املرجع السابق).باآلب واالبن والروح الق

وقــــد أثبتنــــا هــــذه الفقــــرة بالــــذات كمثــــال علــــى أن الكلمــــات األربعــــة عنــــد اآلبــــاء  
د. وال حيتــوي هــذا االســتخدام علــى نظريــات أربعــة أو تفســريات غــري مقيَّــ تســتخدم بشــكلٍ 

التحول الـذي حيـدث الكلمـة اخلاصـة بـل أو التجديد. فقد استخدم ذهيب الفم ملعىن التحوُّ 
وعـــاد إىل  Μετασκευαξεται اســـتخدم كلمـــةكمـــا  ،الطبيعـــة اإلنســـانية باملعموديـــةيف 
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 استخدام صيغة املصدر املأخوذة من فعل آخر درسناه يف شرح الكلمة الثانية.

القـديس  عنـد بفقـرة مـن هنـا نكتفـي سـوف و  )١(ونفس املالحظة ختـص كـل اآلبـاء 
 يقول فيها: كريلس السكندري

الروح القدس، ليس لذاته، ألن الروح القدس "لقد قبل االبن الوحيد  
منا ألنه صار إنسانًا وكانت فيه كل الطبيعة اإلنسانية، إهو روحه وفيه وبه، و 

د الكل وحيوهلا (اإلنسانية) إىل صورهتا األوىل فأراد أن جيدِّ 
Μετασκευασις εις το αρχαιον ٣٩: ٧" (تفسري يوحنا.( 

 مؤلفـات كـريلس بالـذات يف عـدة مواضـع وميكن أيضاً أن نرى نفـس املالحظـة يف 
  .)٢(تفوق احلصر

 الخالصة:

مـــن النصـــوص املعروفـــة عنـــد آبـــاء  ١/١٥مناه مـــن نصـــوص ميثـــل إن مـــا قـــدَّ  -١ 
الكنيســـة اخلاصـــة باإلفخارســـتيا. هـــذه النصـــوص حصـــرناها يف الكـــالم عـــن التغيـــري الـــذي 

 حيدث يف:

 وبسبب االحتاد. ،دالناسوت يف املسيح املتجسِّ  - 

 وبسبب املعمودية يف األردن. ،دالناسوت يف املسيح املتجسِّ  - 

فخارستيا قليلة جداً. وكان أثناسيوس مثل  وهو أن الفقرات اخلاصة باإل ،مل ندرس القديس أثناسيوس لسبب واحد )١(
 ٢كل اآلباء، يصف احتاد الناسوت بالالهوت يف املسيح على أنه يغري الناسوت إىل جمد الالهوت الفائق (ضد أريوس 

 لينا حنن بسبب احتاد الالهوت بالناسوت.إهذا التغيري نفسه هو الذي ينتقل  .)٦٣:  ١ - ٦٢:  ١ - ٤٧: 

 .٥الرسالة عن اإلميان الصحيح لإلمرباطور فقرة راجع  )٢(
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 وبسبب الصليب والقيامة. ،دالناسوت يف املسيح املتجسِّ  - 

 الطبيعة اإلنسانية عندما تقوم يف اليوم األخري. - 

 وبسبب عمل الروح القدس. ،املياه يف املعمودية - 

 القدس. وبسبب عمل الروح ،اخلبز واخلمر يف اإلفخارستيا - 

لقد كان مـن الضـروري أن نضـع هـذه العناصـر معـاً وهبـذا الرتتيـب حـىت يسـتقر يف  
 ننا أمام عمل واحد يقوم به الروح القدس واالبن املتجسد.أ قارئوعي ال

 أن نضــع لــه اإلطــار الفلســفي املبــين هــذا التغيــري ال ميكــن شــرحه، وال ميكــن -٢ 
قــه لعقالنيــة واالختبــار الســري الــذي يتذوَّ بــني الفلســفة ا علــى فلســفة أرســطو، فهــذا خلــطٌ 

 اإلنسان بسبب التجسد والقيامة واألسرار.

ـــ ،إن االختبـــار الســـري ال ميكـــن صـــياغته  ـــوإمنـــا نكتفـــي باإلشـــارة إليـــه، أمَّ ل ا التأمُّ
 الفلسفي فهو موضوع ميكن دراسته وإثارة اجلدل بكل أنواعه حول الدراسة.

وهـــذه هـــي النقطـــة اهلامـــة واألساســـية، إن اإلفخارســـتيا هـــي حضـــور  ،وأخـــرياً  -٣ 
 مـن النمـوذج الوحيـد وهـو التجسـد، أي ال ميكـن إدراكـه إالَّ  املسيح احلقيقي، وهو حضـورٌ 

إذا كــان مــن الضــروري أن  ،ن حنصــر فيــه اجلـدلأاحتـاد الالهــوت بالناســوت. وهــو مـا جيــب 
 ينشأ جدل حول هذه العطية الفائقة.

ا احتـــد الالهـــوت بالناســـوت يف االبـــن املتجســـد، اكتســـب الناســـوت ولكـــن عنـــدم 
وعــدم المــوت  ،حيــاة عــدم الفســاد" ي:أساســ مــن الالهــوت، وهــي بشــكلٍ  كثــريةً   صــفاتٍ 

ســـاس الهـــويت هـــذه الصـــفات وغريهـــا قامـــت عنـــد اآلبـــاء علـــى أ ."والقداســـة ،أو الخلـــود
أي  Communicatio Idiomatumل للصـفات" اذ املتبـادَ واضح يعـرف باسـم "االختـ

جعل الناسوت يشـرتك يف صـفات  ،بني الالهوت والناسوت يف املسيح يأن االحتاد احلقيق
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الالهـــــوت، والالهـــــوت يشـــــرتك يف صـــــفات الناســـــوت. والـــــذي وضـــــع هـــــذا األســـــاس هـــــو 
ود أصـًال إىل أثناسيوس، وكريلس السكندري، وإن كانـت جـذور هـذا األسـاس الالهـويت تعـ

ــــــوس وأســــــتاذه  ولكــــــن هــــــذا األســــــاس الالهــــــويت لــــــيس وقفــــــاً علــــــى  ،كليمنضــــــسأأورجيين
 عند باسيليوس، ذهيب الفم، النيسي، النزينزي... اخل. بل هو عامٌ  ،السكندريني من اآلباء

لقـــديس  لم يف هـــذا اجملـــال هـــو صـــالة القســـمة قـــدَّ ولعـــل أفضـــل شـــرح ميكـــن أن يُ  
كـــريلس الســـكندري الـــذي نـــرى فيـــه بشـــكل بـــارز مـــاذا حـــدث لناســـوت املســـيح بســـبب 

ــــــــــــاَدل للصــــــــــــفاتوكيــــــــــــف أصــــــــــــبح األســــــــــــاس الالهــــــــــــويت ،االحتــــــــــــاد  ، أي االختــــــــــــاذ املتب
Communicatio Idiomatum  هــو أصــل االحتفــال الرهيــب واجمليــد بالســر، (راجــع

د بــاآلب تــذوق اللحــم والــدم، واالرتفــاع إىل اجملــد، االحتــاد باملســيح يف اإلفخارســتيا، االحتــا
 .)١(...) والروح

خطري ميكن أن يـؤدي يف  تعبريٌ هو  "،الستحالة اجلوهريةاتعبري "ن أمن هنا ندرك  
بـالكالم عـن  "االسـتحالة"حيـدد ألنـه  ؛لعالقة بني اإلفخارستيا والتجسداالنهاية إىل فقدان 

بينما حقيقة التغيري الذي حيدث يف اخلبز واخلمر هو مـا حيـدث أصـًال يف ، ض واجلوهررَ العَ 
وهــذا  .ة، ومــا حيــدث فينــا بســبب املعموديــةناســوت املســيح نفســه بســبب االحتــاد والقيامــ

يطرح علينا موضوعاً أساسـياً عـن عالقـة املعموديـة باإلفخارسـتيا، لكـن املؤكـد هـو أن احتـاد 
عــود إليــه مــن آن قــه يف املعموديــة ونســري نتذوَّ  الالهــوت بالناســوت يف املســيح هــو اختبــارٌ 

لسـفة االرسـطوطالية صـاحبة ل رفضـاً للفوهذا يف حـد ذاتـه يشـكِّ  ي،هلإآلخر يف كل قداس 
 .Transubstantiationالكلمة الشائعة اليت ترفضها الكنيسة الكاثوليكية اآلن 

نا هياكل مقدسة حللولك، وأواين  )١( راجع صالة قسمة القديس كريلس "يا محل اهللا" حيث تقول هذه الصالة: "صريِّ
مك نَؤهَّل لذوق نعمتك، وبُشرب دمك نَؤهَّل حلالوة حمبتك. وهبت لنا أن نأكل مطهَّرة لقبولك، لكي بذوق حل

لنا لالحتاد بك خفيًة. وهبت لنا أن نشرب كأس دمك ظاهراً، أهِّلنا أن منتزج بطهارتك سراً. وكما  حلمَك عالنيًة، أهِّ
يع واحدًا فينا ...." راجع أنك واحٌد يف أبيك وروحك القدوس، نتحد بك وأنت فينا، ويكمل قولك، ويكون اجلم

 وما بعدها. ٦١٠اخلوالجي املقدس، طبعة دير احملرَّق، ص 
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 :"دم"، وكلمة "جسد"االستحالة ومعنى كلمة 

ائيــة الثن"تلــك هــم مــا جيــب أن نصــححه هــو ن أإذا درســنا موضــوع اإلنســان، فــأ 
ثنائيــة المــن عنصــرين مهــا الــروح واجلســد. هــذه  ن اإلنســان مكــونٌ أالــيت َتعَتــرب  "األفالطونيــة

القديس بـولس  ال سيما العهد القدمي. وقد عاىن ،تفشل يف شرح نصوص الكتاب املقدس
وبأنه جيعل اجلسد نقيضاً للروح أو العكس. كـل هـذا ينهـار إذا  ،طويًال من االهتام بالثنائية

رســناها بعنايــة، حينئــذ ود "جســد"مجعنــا كــل النصــوص الــيت يســتخدم فيهــا الرســول كلمــة 
 ."جسد ودم" يتنفشل يف إدراك معىن كلم -حتت تأثري أفالطون  -نكتشف أننا 

لكلمـة صـار جسـداً" او " :ويكفي أن نسأل أنفسنا ماذا يعين الرسـول يوحنـا بقولـه 
ومــاذا تعــين العبــارات الــيت تنفــي الــوالدة  ؟أنــه صــار إنســاناً مثلنــا أال تعــين )؟١٤: ١(يوحنــا 

: ١جسد وحلم، أال تعـين رفـض الـوالدة حسـب قـانون الـوالدة اإلنسـاين (يوحنـا من مشيئة 
 ؟)١٨-١٦

هـــو الشـــخص، ولـــذلك هـــل ميكـــن أن يكـــون هلـــذه  "اجلســـد"عنـــد الرســـول بـــولس  
أال  ؟)٥و ١: ٢"الــذين مل يــروا وجهــي يف اجلســد" (كولوســي  :الكلمــات أي معــىن آخــر

"أذكــروا أنكــم أنــتم  :ين هــذه العبــارةتعــين بكــل وضــوح الــذين مل يشــاهدونين؟... ومــاذا تعــ
ن الرسـول يقـول إممـا ال شـك فيـه  ؟)١١: ٢األمم قبًال يف اجلسد املدعوين غرلة" (أفسس 

. وأيضـــاً "إن كـــان دعـــاكم اليهـــود غرلـــةً  ،يـــا أيهـــا األمـــم مـــن جهـــة حيـــاتكم الســـابقة كبشـــرٍ 
طبعـــــاً اإلنســـــان  .)١٦: ٤كورنثـــــوس   ٢إنســـــاننا اخلـــــارجي، يفـــــىن فالـــــداخل يتجـــــدد..." (

 "حلـم ودم" يتأي الشـخص مـن ناحيـة هيئتـه، ويؤكـد الرسـول أن كلمـ ،اخلارجي هو اجلسد
 وال فرق مطلقاً. "،جسدكلمة "مثل   امه

نــه عنــدما رأى املســيح وهــو يف طريقــه إىل دمشــق مل يأخــذ مشــورة إيقــول الرســول  
 ).١٦: ١(غالطية  "مل أستشر حلماً ودماً" : عن هذه احلقيقةلكن كيف يعربِّ  ،إنسان

وطبعاً ال ميكن أن نتصور أن الرسول أمسك بقطعة مـن اللحـم وبكميـة مـن الـدم  



١١٤ 
 

 :عـن اإلنسـان ، أي "جسـد"نفـس التعبـريجنده يستخدم .. و . .. هذا هراء. لكي يسأهلما
ومثلهـا "بأعمـال النـاموس ال  ،)٢٠: ٣"ألنه بأعمال الناموس ال يتربر كل جسد" (روميـة 

ألن أعمــــال النــــاموس ال تــــربر اجلســــد دون  ؛املقصــــود هنــــا أي إنســــانو  .مــــا" يتــــربر جســــدٌ 
 الروح.

"لكي ال  :طبعاً ثنائية أفالطون ال ميكن أن نستعملها مطلقاً أمام عبارة مثل هذه 
إن واملقصـــود أن ال يفتخـــر أي إنســـان. ، )٢٩: ١يفتخـــر كـــل جســـد أمامـــه" (كورنثـــوس 

 "طوبــاك يــا مسعــان :الــرب لســمعان بطــرس مثــل هــذه التعبــريات ال ختتلــف مطلقــاً عــن قــول
 ).١٧: ١٦لكن أيب الذي يف السموات" (مىت  ،ن لك... إن حلماً ودماً مل يعلِ 

.. مثــل هــذا . ال تعــين ذلــك الســائل األمحــر الــذي جيــري يف العــروق "دم"وكلمــة  
التحديد قد يكون صحيحاً يف العلوم، ولكنه ليس كذلك يف الكتـاب املقـدس. ولعـل أهـم 

قتــل احليــاة، ونصــوص العهــد القــدمي يف هــذا الشــأن   يعــينمــا نالحظــه هــو أن ســفك الــدم 
 "نفــس اجلســد هــي يف الــدم"كثــرية جــداً، ال جمــال ألن نوردهــا. ولكــن يكفــي أن نــذكر أن 

)، ولــــذلك فــــان )٢(٣٤: ٢أرميــــا  - )١(٥: ٩جــــع أيضــــاً (تكــــوين را ،)١١: ١٧(الويــــني 
 .)٣()٢٣: ١٢والنفس تعين احلياة (تثنية  ،سفك الدم معناه قتل النفس

 - ٧: ١نه لنا فيه الفـداء بدمـه (أفسـس إاملسيح  وعندما يقول العهد اجلديد عن 
لـك السـائل )، فإننا ال ميكن أن نتصور أن الرسـول يعـين ذ٥: ١رؤيا  - ١٩: ١بطرس  ١

 األمحر وأنه ال يعين حياة املسيح كحياة.

اِإلْنَساِن ِمْن يَِد  َوَأْطُلُب أَنَا َدَمُكْم ألَنـُْفِسُكْم فَـَقْط. ِمْن َيِد ُكلِّ َحيَـَواٍن َأْطلُُبُه. َوِمْن َيِد اِإلْنَساِن َأْطُلُب نـَْفسَ " )١(
 ."اِإلْنَساِن َأِخيهِ 

 ."أَْيضًاِيف أَْذيَاِلِك ُوِجَد َدُم نـُُفوِس اْلَمَساِكِني اَألزِْكَياِء. َال بِالنـَّْقِب َوَجْدتُُه َبْل َعَلى ُكلِّ َهِذهِ " )٢(

َم ُهَو النـَّْفُس. َفال تَْأُكِل النـَّْفَس َمَع اللْحمِ " )٣(  ."لِكِن اْحَرتِْز َأْن ال تَْأُكل الدََّم َألنَّ الدَّ
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 ،ولكن التأكيد على الدم جاء بشكل خاص لتأكيد حقيقـة أساسـية يف اخلـالص 

 وهي أنه بدون الصليب والقيامة ال خـالص لإلنسـان. وميكننـا أن نـرى هـذا بشـكل واضـح
الــذي قدمــه اهللا   "متــربرين جمانــاً بنعمتــه بالفــداء الــذي بيســوع املســيح عنــد الرســول بــولس:

 ).٢٤: ٣كفارة باإلميان بدمه" (رومية 

يف يســوع، وطبعــاً إن ســفك الــدم واضــح، ولكــن ســفك الــدم  ، أي"فيــهفالفــداء " 
عـن   لُيخَدم، بـل لَيخـِدم.. وليبـذل نفسـه فديـةً  "إن ابن اإلنسان مل يأتِ  :يعين تقدمي احلياة

" "الـذي بـذل نفسـه فديـةً  :راجع أيضاً نفـس التعبـري عنـد بـولس ،)٢٨: ٢٠كثريين" (مىت 
  ننســى أن ســفك دم الذبيحــة يف العهــد القــدمي هــو فــداءٌ وعلينــا أالَّ  ،)٦: ٢تيموثــاوس  ١(

 ).١١: ١٧أي احلياة (الويني  ،للنفس

 .أي اإللـه املتـأنس ،ومما ال شك فيه أننا هنا أمام حضور شخص االبـن املتجسـد 
أي ذاته وحياته، وهو ما نـراه  ،ري يؤكده وجوده على املذبح جبسده ودمههذا احلضور الس

فهــو املســيح  ،"الهوتــه مل يفــارق ناســوته حلظــة واحــدة وال طرفــة عــني" :يف خامتــة القــداس
 الواحد كله.

 :وهذه احلقيقة كامنة خلف كلمات القداس 

 .. أخذه من سيدتنا. "هذا هو اجلسد احمليي الذي البنك الوحيد 
.. وأسلمه على . ... واعرتف االعرتاف احلسن وجعله واحدًا مع الهوته ...

 ...". خشبة الصليب

هـذه احلقيقـة ال جيـب أن  .من امليالد إىل الصليب، حضوره احلقيقـي معنـا ،هكذا 
حنصرها كأطفال يف إطار معرفة كيميائية أو بيولوجية عن اإلنسان، وبشكل خـاص اجلسـد 

وصــار حيــاًة ُتســَكب يف األســرار،  ،شــكل فــائق يف التجســدفكــل هــذا قــد جتلــى ب ،والــدم
 وليس كماً أو شكًال...



١١٦ 
 

 الذِّكرىَ 

وأ�ـا  ،كل هذا يطرح علينا بشكل واضح، أن الذكرى هـي حضـور املسـيح نفسـه 
 ،الفعــل العــرباين هــو فعــل ثالثــي "ذ ك ر" مثــل الفعــل العــريبأن  صــحيحارتفــاٌع إىل إدراك. 

"صـنع ذكـراً لعجائبـه.." (مـز  :ألن املزمـور يقـول ؛ولكنه ال يؤدي ذات املعـىن الشـائع العـام
ويصــنع عهــده ذكــرى لكــل رمحــة  ،ويقــيم بأعمالــه ذكــرى ،ر اإلنســانكِّ ). فــاهللا يــذ ٤: ١١١

 ونعمة يهبها.

هلـي إ طقسـي يـتم فيـه عطـاءٌ  وما ميتاز به الكتاب املقـدس هـو أن الـذكرى احتفـالٌ  
وذكــرى للخــالص  ،عهــد، ولــذلك جــاء عيــد الفصــح واألعيــاد األخــرى "تــذكاراً"لل وجتديــدٌ 

 الذي حققه الرب ولعجائبه.

ألن الــــذين عــــربوا البحــــر األمحــــر احتفلــــوا هبــــذه  ؛الــــذكرى تتجــــاوز الفكــــر ،وطبعــــاً  
 ،). وطبعـــــاً ١٤: ١٢مث صـــــارت هلـــــم وملـــــن أتـــــى بعـــــدهم تـــــذكاراً دائمـــــاً (خـــــروج  ،الــــذكرى

أن اهللا عمل عمًال عظيماً ال مثيل له، وله آثـار واضـحة يف حيـاة هو  ،األساس يف الذكرى
ألن اهللا هـو الـذي  ؛الشعب، جتعل الشعب حيتفل كل سنة بوجوده يف هذه البقعة بالـذات

وتعهــــد حبمايتــــه إذا ظــــل مرتبطــــاً  ،وجــــاء بــــه إىل هــــذا املكــــان ،أخرجــــه مــــن أرض العبوديــــة
حــدث يف  بــأمرٍ  ح، فهــو ال حيتفــلبالعهــد. هنــا الــذكرى تلمــس حيــاة الشــعب بشــكل واضــ
 س حياته الواقعية كل يوم.املاضي، ومل يعد له سوى ذكريات قدمية، بل حيتفل مبا ميَ 

فهــي احتفــال، وهــي  "،ذكــرى"يف هــذا اإلطــار جيــب علينــا أن نفهــم معــىن كلمــة  
أيضاً اشرتاك يف كل ما جـاء بـه العهـد اجلديـد. وعلينـا أن نتـذكر أنـه بعـد عـدة سـنوات مـن 

"كــأس الربكــة الــيت نباركهــا  :ود املســيح وجلوســه عــن ميــني اآلب يكتــب الرســول بــولسصــع
كورنثـــوس   ١أليســـت هـــي شـــركة دم املســـيح.. اخلبـــز... ألـــيس هـــو شـــركة جســـد املســـيح" (

١٧ - ١٥: ١٠.( 

تصــبح الــذكرى  ،"هــذا اصــنعوه لــذكري" :حيــث تقــال عبــارة ،وهنــا بشــكل خــاص 
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  ١"أإن الوثن شيء أو إن مـا ذبـح للـوثن شـيء" ( :كاشرتاكاً. وهذا يؤكده الرسول بعد ذل
وهــو مــا جيعـــل  ،م لألوثــان هـــو شــركة مــع األوثـــان)؟ ذلــك أن مـــا يقــدَّ ١٩: ١٠كورنثــوس 

: ١٠كورنثـــوس   ١الرســـول يقـــول: "لســـت أريـــد أن تكونـــوا شـــركاء الشـــياطني (األوثـــان)" (
٢٠.( 

الذكرى هي أن نلمس  ،إن شركتنا يف اجلسد والدم هي شركة يف الرب ذاته. وهنا 
 ؛وال تصــبح هــذه األحــداث مجــرد ذكريــاتبشــكل ســري حيــاة املســيح وصــلبه وقيامتــه. 

بـــل هـــي  ،ألن صـــاحب هـــذه األحـــداث حاضـــر. ولـــذلك فهـــي ليســـت وقـــائع مجـــردة
أي الــذين ارتــبط بهــم بعالقــة  ،أحــداث تخــص شــخص المســيح وتخــص الــذين حولــه

 ي هو رأسها.أي الكنيسة الت ،قوية هي عالقة الجسد الواحد

 ح ذاته لنا يف هذا السر اجمليد.إن العهد هو أساس الذكرى، حيث يعلن املسي 

 وإنما اشتراك في الخالص: ،الذكرى ليست عقلية

حقيقــٌي، وأنــه فعــًال وحقــاً معنــا  ن حضــور املســيح هــو حضــورٌ ألقــد تأكــدنا اآلن  
هـــو أن الـــذكرى هـــي جبســـده ودمـــه. فمـــا معـــىن الـــذكرى؟ لعـــل أول مـــا يتبـــادر إىل أذهاننـــا 

اســرتجاع ذكريــات وأحــداث عنــدما حنتفــل بــذكرى صــديق رحــل. فهــي ذكريــات مــن طــرف 
.. هــذا . واحــد، الصــديق غــاب، وكــل مــا منلكــه هــو أن نتــذكر أعمالــه وأقوالــه ومــا تركــه لنــا

... فهـو لـيس صـديقاً رحـل  املستوى من الذكرى ال ميكن أن ينطبق على عالقتنـا باملسـيح
 هو معنا "مبجد أبيه والروح القدس" كما نقول يف حلن يا ملك السالم.أو غاب عنا، بل 

 اهللا يذكر:

وطبعـــاً ال ميكننـــا أن  ،)١: ٨تـــك "مث ذكـــر اهللا نوحـــاً.. " ( :يقـــول ســـفر التكـــوين 
اختــذ أنـه .. ولكـن املؤكــد أن اهللا ذكـره مبعـىن  نتصـور أن اهللا ذكـر نوحـاً ألنـه نســى أيـن هـو؟

ونفـس املعـىن يظهـر أيضـاً يف  ."وأجاز اهللا رحياً على األرض" :ذلك قراراً، وهذا ما نراه بعد
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: ٣٠وميكننــا أن نتأكــد مــن ذلــك مــن طريقــة صــياغة نــص تكــوين  .)١()٢٩: ١٩(تكــوين 
إذن،  .فإن اهللا افتقـد راحيـل واختـذ قـراراً  ،"وذكر اهللا راحيل ومسع اهللا هلا وفتح رمحها" :٢٢
 ".لَ مِ = عَ  رَ كَ "ذَ فـ 

"أذكـر إبـراهيم واسـحق وإسـرائيل الـذين  :اهللا تعـين أيضـاً ارتبـاط اهللا بالعهـدر وَتذَكَّ  
هو ذكـرى العهـد  ،فإن عطاء اهللا املرتبط بالعهد ،ولذلك .)١٣: ٣٢حلفت هلم" (خروج 

: ٢روج راجع بدقـة خـ()، وهو مناسبة تقدمي شيء جديد أو عطية أو نعمة ٢٧: ٩(تثنية 
 .)٢()٤٥، ٤٢: ٢٦، الويني ٥: ٦، ٢٤

+ + + 

  

ائَِرِة َأنَّ اَهللا ذََكَر ِإبـَْراِهيَم َوأَْرَسَل ُلوطاًِمْن َوَسِط اِالْنِقَالِب. ِحَني قَـ  َوَحَدثَ " )١( َلَب اْلُمُدَن الَِّيت َلمَّا َأْخَرَب اُهللا ُمُدَن الدَّ
 ."َسَكَن ِفيَها ُلوطٌ 

ْعُت أَِنَني َبِين ). "٢٤: ٢(خر ."َحاَق َويـَْعُقوبَ َفَسِمَع اُهللا أَنِينَـُهْم فَـَتذَكََّر اُهللا ِميثَاَقُه َمَع ِإبـَْراِهيَم َوِإسْ " )٢( َوأَنَا أَْيضاًَقْد مسَِ
أَذُْكُر ِميثَاِقي َمَع يـَْعُقوَب َوَأذُْكُر أَْيضاًِميثَاِقي َمَع ). "٥: ٦(خر ."ِإْسَرائِيَل الَِّذيَن َيْستَـْعِبُدُهُم اْلِمْصرِيُّوَن َوَتذَكَّْرُت َعْهِدي

َبْل أَذُْكُر َهلُْم اْلِميثَاَق َمَع اَألوَِّلَني الَِّذيَن َأْخَرْجتُـُهْم ِمْن أَْرِض ِمْصَر أََماَم  ..َمَع ِإبـَْراِهيَم َوأَذُْكُر اَألْرَض.ِإْسَحاَق َوِميثَاِقي 
 )٤٥، ٤٢: ٢٦(ال ».َأْعُنيِ الشُُّعوِب َألُكوَن َهلُْم ِإَهلاً. أَنَا الرَّبُّ 
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 الفصل األول

 

 الترتيب الطقسي وعالقته بالعقيدة

 

 التقسيم التاريخي:

، فهـل سـامهت العقيـدة )١(ت العقيـدة أجـزاء طقـس املعموديـةبَ لقد درسنا كيف َرتـَّ  
 منا دون ارتباط؟ أيضاً يف ترتيب القداس اإلهلي على النحو الذي نراه؟ أم أنه ترتيبٌ 

يكشــــف مــــن خلفــــه منهجــــاً  ،والصــــلوات ن الرتتيــــب الطقســــيأســــوف نكتشــــف  
عقائــدياً هــو الســبب األساســي يف تقســيم القــداس إىل قســمني معــروفني مــن التــاريخ القــدمي 

وهـو اجلـزء اخلـاص  ،باسم قداس املوعوظني، وهو اجلـزء اخلـاص بـالتعليم، مث قـداس املـؤمنني
 باملؤمنني.

علــــى قاعــــدة هامــــة، وهــــي أن الكلمــــة تســــبق األســــرار، وأن  التقســــيم مبــــينهــــذا  
ـــــ ؛األســـــرار تـــــأيت دائمـــــاً بعـــــد التعلـــــيم ـــــاة د ويقـــــدِّ ألن التعلـــــيم ميهِّ م لألســـــرار، وحقيقـــــة احلي

 قه يف األسرار.األرثوذكسية قائمة على أن ما نسمعه يف التعليم نتذوَّ 

طوبـــة، أمـــا اجلـــزء الثـــاين فهـــو يشـــبه اخل اجلـــزء األول اخلـــاص بـــالقراءات هـــو متهيـــدٌ  

راجع ذلك يف كتابنا، املعمودية يف الكنيسة الواحدة اجلامعة الرسولية، دراسة للعقيدة والطقس يف القرون اخلمسة  )١(
 www.coptology.com. منشور على موقع ٢٠١٢األوىل، طبعة 
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يف فـــرح  ألن القـــداس يُـــدِخلنا مباشـــرةً  ؛ولـــذلك ينتهـــي بالتســـبيح .الكمـــال، ويشـــبه الـــزواج
 وتسبيح احلياة األبدية.

ويـدل علـى اسـتهتار  ،جسـيم ومن املؤكد أن ممارسة الوعظ أثناء التوزيـع هـو خطـأٌ  
ـــد وإن كـــان  - ع حياتـــه علينـــا، وهـــو علـــى زِّ الرب يســـوع يـــو فـــ بالســـر العظـــيم. -غـــري ُمَتعمَّ

م ذاتـه، ولـذلك مـا هـي قيمـة التعلـيم يف هـذه اللحظـة بالـذات؟ إذا كـان كـل مـا املذبح يُقـدِّ 
 ن اآلن، فعن أي شيء نتحدث؟و تقوله الكلمة يتذوقه املؤمن

مان يف وقـت واحـد، سر وكلمـة التعلـيم، وكالمهـا يـَُقـدَّ وما معىن هذا التداخل يف ال 
ـــ ،ا إننـــا مل نعـــد نـــدرك عالقـــة الكلمـــة بالســـرإمَّـــأي أثنـــاء التوزيـــع؟  ـــوإمَّ م ا أننـــا نريـــد أن نقسِّ

الكنيسة الواحدة أثناء التوزيع إىل مجاعتني بدًال من مجاعة واحدة، مجاعة املوعوظني الذين 
يسمعون التعليم، ومجاعة املؤمنني الذين يتناولون اإلفخارسـتيا. وهـذا التقسـيم حيطـم وحـدة 

 باعد بني املؤمنني.الكنيسة ويزيد الت

 ر وكيف يُعَلن؟السِّ 

  ىالكــأس، مث تُغطــ ىُحتــاط القربانـة باللفــائف، وتُغطــ مـن البدايــة ومنــذ دورة احلمــل 
 كل الذبيحة، ويتم ذلك كله أثناء قداس املوعوظني.

إن اختيار احلمل يرمز إىل اجلانب النبوي املسترت، لـذلك ال تظهـر القـرابني مطلقـاً  
إذ ال حيــــق  ؛والوضـــع األصــــلي هــــو أن وجـــود املوعــــوظني كــــان مينـــع ذلــــكأثنـــاء القــــراءات، 
لعوا على أسرار الكنيسة، ال سيما اإلفخارستيا، ولـذلك فـإن القـرابني ال للموعوظني أن يطَّ 

 ميكن رؤيتها.

رمـزي يقـول  فهـو بشـكلٍ  ،وعندما يرفع الكاهن القربانة مغطاة باللفافة فوق رأسـه 
"هــذا هــو اخلبــز الــذي نــزل مــن الســماء الواهــب احليــاة للعــامل". ويف هــذه املرحلــة  :للكنيســة

ألن املسـيح لـه اجملـد جـاء إىل  ؛بالذات تذكر الذين تريد أن تـذكرهم مـن األحيـاء والراقـدين
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 .)١(وجاء من أجل كل الذين رقدوا ال سيما الذين رقدوا على رجاء احلياة الدائمة ،العامل

ملاذا نـزل هـذا اخلبـز مـن  -بالكلمات  -فهو حيدد  ،هن القربانةعندما يرفع الكاو  
وقبـل أن يرفـع القربانـة  .ر حمبة اهللا ويـتم بنـاء اجلسـدر جمد الثالوث ويُظهِ السماء؟ لكي يُظهِ 

ألن بدايـة إعـالن  ؛"مثـال العمـاد الطـاهر" :إىل فوق ميسـحها باملـاء، وكمـا يقـول اخلـوالجي
ألن  ؛كانــت باملعموديــة، وهـذا الرمــز يف غايــة األمهيــة  ،الزمـانأي يف  ،وة املســيح يف العــاملنـب

 القداس يكشف لنا حياة املسيح من األردن إىل ميني اآلب.

 ،ر نفســـه لنـــا "مبتـــدأ مـــن املعموديـــة إىل اليـــوم الـــذي ارتفـــع فيـــه"هنـــا املســـيح يُظِهـــ 
ا نعـرف مـن وكمـ .عنـه حـىت يُقـال قـانون اإلميـان نٍ ولكنه يظل حتت ستار اللفائف غري ُمعلَ 

ـــ رت (االبروســـفارين) يرمـــز إىل القـــرب، واللفافـــة القـــديس ايســـيذوروس البيلوســـي أن وضـــع السِّ
 ).١٢٣املثلثة ترمز إىل اخلتم، وبعدما تُرفع يُنادي الشماس بالقبلة املقدسة (الرسالة 

ألن املسيح بقيامته رفـع املـوت وصـاحلنا  ؛املصاحلة تتم هنا يف ذكرى رمزية للقيامة 
ال تــزال القــرابني مغطــاة ال يلمســها الكــاهن، وال تشــري إليهــا  ،ب. ولكننــا كمــا نــرىمــع اآل

بكلمـــة: "الـــرب مـــع  -م ١٥٠كمـــا نعـــرف منـــذ ســـنة   -الصـــلوات. ويبـــدأ قـــداس املـــؤمنني 
 مجيعكم".

رشـــم كلمـــة ســـريانية تعـــين كلمـــة كـــل رشـــومات القـــداس، هـــي رشـــم الصـــليب (و  
ورشم الصليب كما رأينا يف طقس املعمودية هو بدايـة قبـول املوعـوظني يف اإلميـان،  ،ختم)

تم أعضــاء وبعــد اخلــروج مــن املــاء ُختــ ،واالشــرتاك املباشــر يف الصــليب والقيامــة يف املعموديــة
ختمــاً أو رمشــاً بزيــت أو مســحة املــريون. وطبعــاً يظهــر بكــل وضــوح أن  ٣٦الــذي يعتمــد بـــ 

يوستينوس الشهيد، يام أذِكر األحياء والراقدين أثناء اختيار احلمل، وبعد التقديس هو ترتيب قدمي جدًا يعود إىل  )١(
مها الشعب لكي خيتار األسقف ما يصلح منها للتقديس، وكان الغائبون بشكل خاص حيث كانت القرابني يقدِّ 

يُذَكرون يف الصلوات، وتُرَسل االفخارستيا إىل منازهلم. وملا كانت ذبيحة االفخارستيا هي اليت تبين الكنيسة وجتمع كل 
 أصبح َتذكُّر الراقدين من األمور األساسية اليت تدل على وحدة الكنيسة.املؤمنني باملسيح يف وحدة واحدة، 
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بل هو عالمـة املـوت واحليـاة  ،س عالمة موت املسيح على الصليبالصليب يف الطقس لي
معـــاً، فهـــو حيمـــل إلينـــا كـــل هبـــات احليـــاة، حـــىت عطيـــة الـــروح القـــدس تعطـــى مـــن خـــالل 

ألنه الرمز الوحيـد للمصـاحلة، ورضـاء اهللا ومسـرته بـأن يعمـل يف اإلنسـانية. وبعـد  ؛الصليب
ـــا رشـــم الصـــليب يف بدايـــ ـــة يالزمن ة الصـــالة وقـــراءة الكتـــاب املقـــدس، اخلـــروج مـــن املعمودي

 .)١(وبشكل خاص يف اإلفخارستيا

وعلينـــا أن نالحـــظ أنـــه يف كـــل مـــرة نرشـــم فيهـــا الصـــليب يـــتم ذكـــر اآلب واالبـــن  
 وهذا يؤكد أمرين هامني: ،والروح القدس

 اشرتاك األقانيم الثالثة يف خالص اإلنسان بسبب وحدة اجلوهر. -١ 

 سد والصليب والقيامة.انفراد االبن بالذات بالتج -٢ 

وكـــــل الـــــذين أمهلـــــوا رشـــــم الصـــــليب وقعـــــوا يف أخطـــــاء قاتلـــــة واحنـــــرف تصـــــورهم  
للخالص، وحصروا اخلالص يف املسيح وحده. وكأن اآلب والروح القـدس يراقبـان فقـط مـا 

 حيدث على األرض!!

فــإن الصــليب لــيس مصــاحلة فقــط بــني اآلب واإلنســانية، بــل هــو تأكيــد  ،لــذلك 
قاعـدة  يف عبارة أصبحت مبثابـة  عنه اآلباء دائماً واحد للثالوث، وهو ما يعربِّ على العمل ال

وهـي عبـارة يعرفهـا كـل قـارئ  ،"اآلب يعمل كل شيء بـاالبن فـي الـروح القـدس": ذهبيـة
ال ســيما بعــد ظهــور األريوســية. وعلينــا أن ال نتهــور مثــل بعــض املتهــورين يف القــرن  ،لآلبــاء

ألن هـذا لـيس ضـد  ؛د والصلب لآلب أو للروح القـدساخلامس والسادس وننسب التجس
احلق الواضح فقط، بل هو أيضاً بشكل خاص فوضى واضطراب يف فهم الثالوث وعالقـة 

. ويف كل مرة ميسك فيها الكاهن بلفافة أو بالقرابني أو الكأس يرشم )٢(الثالوث باخلالص

راجع ملزيد من التفصيل كتابنا "معاين رشم الصليب يف احلياة الروحية وطقوس الكنيسة القبطية"، منشور على  )١(
 www.coptology.comموقع 

الفصول الثمانية عشر األوىل من كتاب جتسد  ميكن ملن يريد أن يدرس هذه النقطة بالذات بوفرة أكثر أن يدرس )٢(
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بالرشـوم الثالثـة  يتفيكيذكر اآلب واالبن والروح القدس، أو  أن امَّ إالصليب ثالثة مرات، 
 دون ذكر اآلب واالبن والروح القدس.

وقــد شــرح هــذه النقطــة بشــكل خــاص تيموثــاوس األول بابــا اإلســكندرية يف عــدة  
مقــاالت ضــاع أصــلها اليونــاين والقبطــي ووصــلتنا بالســريانية فقــط، ويف جمموعــة شــروحات 

العـــامل اجلليـــل، نفهـــم أن جـــدًال واســـعاً مشـــل معظـــم الكنيســـة  ســـريانية ومـــن مقـــاالت هـــذا
 ،كــر اآلب واالبــن والــروح القــدس يف القداســات وأثنــاء رشــومات الصــليبالشــرقية حــول ذِ 

 - رَ كَ كر اآلب واالبن والروح القدس يف تقـديس اخلبـز واخلمـر (َشـإىل عدم ذِ  ىوهو ما أدَّ 
والرشـومات  ،والرشـومات الثالثـة علـى اخلبـز ،دس)، مث يف استدعاء الروح القسَ دَّ قَ  - كَ ارَ بَ 

الثالثة على الكأس، مث رشم اجلسد بالدم، والدم باجلسـد بعـد صـالة القسـمة، أي حـذف 
 .)١(كر الثالوث متاماً، واالكتفاء بالصليبذِ 

كانــت الكنيســة الســريانية بنــوع خــاص هــي الــيت حــذفت ذكــر اآلب   ،ويف الواقــع 
دهتا الكنيســة القبطيــة بعــد ذلــك، حــىت ال وقلَّــ ،واالبــن والــروح القــدس يف هــذه الرشــومات

كــــر األقــــانيم الثالثــــة أثنــــاء التقــــديس، وبســــبب الضــــعف الفكــــري خيطــــئ النــــاس يف فهــــم ذِ 
ذكســـية أن تنســـى هـــذه القاعـــدة وبســـبب اجلـــدل كـــادت الكنيســـة الشـــرقية األرثو  .والروحـــي

 ".كل شيء يعمله اآلب باالبن في الروح القدس" :الذهبية اليت وضعها اآلباء

الصــليب  شــمُ إن الصــليب حيمــل إلينــا هبــات اآلب واالبــن والــروح القــدس، ومــا رَ  
هبـذه احلقيقـة الـيت تبـدأ يف املعموديـة وتصـل إىل الكمـال يف اإلفخارسـتيا. ورغـم  سوى إقرارٌ 

حــــد بــــاالبن وحــــده، وإمنــــا بالثــــالوث.  أننــــا ال نتَّ إالَّ  ، جبســــد االبــــن ودمــــهحــــد إالَّ  نتَّ أننــــا ال

 الكلمة ألثناسيوس، حيث يرد على السؤال اخلاص، ملاذا جتسد االبن بالذات وليس اآلب؟

يف جمموعة  "A. Raes"قداس تيموثاوس االسكندري، خمطوطة سريانية من القرن الثامن، نشرها العامل الفرنسي  )١(
ن اجلدل كله املؤرخ السرياين املشهور ودوَّ  ".Anaphora Sur"املعروفة باسم القداسات السريانية اجمللد األول، و 

م) اليت ١٩٠٥طبعة باريس  ٨ - ١: ص ٣(كتاب الكبري وأيضًا املؤرخ السرياين ميخائيل  -) ٨٤٥التلمحري (عام 
 ."Chabot"نشرها 
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 م الكنيسة لآلب يف الروح القدس.فالوسيط يف االحتاد بالثالوث هو االبن الذي يقدِّ 

املعموديـــــة هـــــي مـــــوت ودفـــــن وقيامـــــة مـــــع  ،)٦ - ١: ٦ وحســـــب نـــــص (روميـــــة 
اإلنســان وحلــول الــروح القــدس عليــه يف املعموديــة  ينِّ ســيح، ولكنهــا هــي أيضــاً مناســبة تَبــامل

واحتـــاد الكنيســـة كلهـــا  ،واملـــريون. واإلفخارســـتيا هـــي مناســـبة االحتـــاد باملســـيح والثبـــات فيـــه
 "اجعلنــا مســتحقني كلنــا يــا ســيدنا أن نتنــاول مــن قدســاتك طهــارةً  :لتصــبح جســداً واحــداً 

..، هــذا اجلســد الواحــد يأخــذ قوتــه مــن املســيح . جســداً واحــداً  لكــي نكــونألنفســنا ... 
ن قاعدة كل شـيء أ). وهنا نلمح كيف ١٤ - ١٠: ١٢كورنثوس   ١ومن الروح القدس (
أو ، ل الروح القدس ويرفع االبن والروح الكنيسة لـآلبوعليها يكمِّ  ،هي الصليب والقيامة

بنـــــاء اهللا ت لعـــــدَّ "واعتـــــربمت نفوســـــكم حجـــــارة هيكـــــل اآلب أُ  :حســـــب تعبـــــري أغنـــــاطيوس
: ٩ب وحببــل الــروح القــدس" (أفســس أي الصــلي ،وارتفعــتم إىل فــوق برافعــة يســوع املســيح

ذِكر الثــالوث أثنـاء رشــم الصـليب، حيــدد االجتـاه الــذي سنســلكه يف ، فَـذلــكى لـع. و )١()١
ن عالقتنــا باملســيح هــي عالقــة يف الــروح القــدس أحياتنــا الروحيــة، وحيــدد بشــكل خــاص، 

 وباآلب.

  

 .٢٧، ص ١٩٧٦، سبتمرب ٣ -د. جورج حبيب بباوي، رسائل الشهيد أغناطيوس األنطاكي، جمموعة اآلباء  )١(
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 ثاينالفصل ال

 

 )١(ومعناه ،مكان الرشومات في الطقس

 

 :الرشومات األولى في دورة الحمل

دورة احلمل والرشومات هي متجيد للثالوث "الذي أقام الكنيسة جسد عمانوئيل  
وجعلهـــا شـــعبه الـــذي يســـكن اهللا فيـــه"، فالرشـــومات مرتبطـــة بالذكصـــولوجية الـــيت تبـــدأ هبـــا 

وعلينــا أن ال خنطــئ يف فهــم كلمــة  ."القــدوس مجــداً وإكرامــاً للثــالوث" :خدمــة القــداس
ال تعـين هـي بـذلك و  N]pan agia triac(للثـالوث) أل�ـا يف القبطيـة 

إمنـــا تعـــين حضـــور جمـــد وكرامـــة الثـــالوث يف  ،مـــه الكنيســـة للثـــالوثاجملـــد والكرامـــة الـــذي تقدِّ 
بنــوع  -يف خدمــة القــداس  فــنحناخلدمــة، وقــد كشــفت الرتمجــات اإلجنليزيــة التــأثري الغــريب. 

ال نعطــي التمجيــد بقــدر مــا نشــرتك فيــه وننالــه، ولــوال حضــور الثــالوث وإعــالن  -خــاص 
المجـــد لـــآلب واالبـــن " :" بقولـــهمجـــداً وإكرامـــاً " جمـــده مـــا كـــان الشـــعب يـــرد علـــى نـــداء

نبـــارك اآلب  ؛وألننـــا اجتمعنـــا مـــن أجـــل بنيـــان اجلســـد أي الكنيســـة ."...القـــدس والـــروح
ختم الصليب علـى الصـعيدة (اخلبـز واخلمـر) سـبب حضـورنا واالبن والروح القدس، ونضع 

إىل البيعة، وعند تقديس الصـعيدة بـالروح القـدس، يظهـر جمـد اآلب واالبـن والـروح القـدس 

هذه الشروحات قد ُمجعت من عدة خوالجيات قبطية وعربية تزيد على ألف خوالجي، يف املتحف القبطي،  )١(
املتحف الربيطاين، املكتبة األهلية، ومكتبات جامعة أكسفورد، وكامربيدج، والفاتيكان، واألديرة القبطية بوادي 

 النطرون.
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 ألن الثالوث القدوس هو الذي دعانا إىل هذه اخلدمة. ؛يف أثناء التقدمة

 تبَ ولئال نسقط يف كربياء سابليوس أو جتديف نسطور وأريوس، رتـَّ " 
 واحدةً  حىت ندرك أن بركةً  ؛كر الثالوث عند تقدمي الصعيدةالكنيسة ذِ 

ن حضور االبن الوحيد أداً لآلب واالبن والروح القدس، و للثالوث وعمًال واح
الكلمة املتجسد على املذبح ال مينع حضور اآلب والروح، فهو رئيس كهنة 

 ."سي أتى هبا إىل شركة اآلب والروح القدذالكنيسة اجلامعة ال

�ــا أهــذا التعليــق القــدمي علــى الرشــومات، يشــرح لنــا رشــومات دورة احلمــل علــى  
 مه اآلب باالبن يف الروح القدس.على اشرتاكنا يف اخلالص الذي قدَّ  تأكيدٌ 

هـؤالء اهلراطقـة الثالثـة  - نه ذكر سابيليوس ونسطور وأريـوسأوميكننا أن نالحظ  
مـــنهم أنكـــر وحـــدة الثـــالوث بشـــكل أو  الً ألن كـــ -عـــت مـــنهم كـــل اهلرطقـــات الـــذين تفرَّ 

بآخر، وكأن الرشومات يف دورة احلمل ويف بداية اخلدمة هـي نـوع مـن االسـتعداد والتطهـري 
 لإلعالن الذي سيأيت بعد ذلك.

 الرشومات الثانية قبل التقديس:

يأخذ اللفافة اليت على  "،الرب مع جميعكم" :عندما يقول الكاهن" 
ي سر  وأخريًا ذاته، وهو هبذا وبشكلٍ  ،مث اخلدام ،عبالقربانة ويرشم هبا الش

نه يسعى إىل خطبة الكنيسة واسرتدادها أو  ،"يؤكد جميء ربنا يسوع باجلسد
وبعد ذلك يشكر على  ."مستحق وعادل" :ولذلك جييب الشعب ،لآلب

يء اهللا الكلمة الذي تقف املالئكة لتخدمه، جملت اخلليقة األوىل اليت أُِعدَّ 
الشاروبيم يأخذ الكاهن اللفافة اليت على الكأس، ألنه بعد أن  وبعد تسبحة

أخذ اللفافة اليت على القربانة يعود ويأخذ تلك اليت على الكأس ويرشم مثل 
ألن سفك دم احلمل الكرمي هو  ؛"قدوس" :الرشومات األوىل وهو يقول

 سنا".الذي قدَّ 
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ص جنسنا م جسده ودمه عن خالم الرب ذاته عنا، قدَّ "وعندما قدَّ  
يف التقديس  الساقط، ولوال دم احلمل كلمة اهللا ما صار لنا اشرتاكٌ 

 قدوس". :ن ننتظم مع الصفوف السماوية ونقولأالشاروبيمي وال استطعنا 

ح الكاهن ويرشم، "وعندما يفرغ الشعب مجيعه من التسبحة، يسبِّ  
يب هو ن الصلأخاص  دًا بشكلٍ دًا صدق اإلميان الذي وصلنا، ومؤكِّ مؤكِّ 

 سبب اشرتاكنا يف تقديس الثالوث اآلب واالبن والروح القدس".

ألنــــه يؤكــــد أن الرشــــم األول  ؛إىل هــــذا الشــــرح يئاً ن نضــــيف شــــأوطبعــــاً ال منلــــك  
(الـرب مــع مجــيعكم)، مــرتبط بالرشــم الثــاين (قـدوس). األول يؤكــد جمــيء ربنــا باجلســد وهــو 

والثــاين تقــدمي حياتــه، وهــو مــا ترمــز إليــه أخــذ  ،مــا ترمــز اليــه أخــذ اللفافــة مــن علــى القربانــة
 اللفافة من على الكأس.

 :ويقول نفس الشرح السابق 

ب إلعالن ذاته باالبن، ن اآلب عندما خلق اإلنسان كان يرتِّ إ" 
ألنه ُوِهَب أن  ؛وجعل اإلنسان سيدًا عليها ،أ رتبة اخلليقة األوىلولذلك هيَّ 

 الوصية".ن حفظ إيكون على صورة اهللا ومثاله 

ن أبـه اآلب  دَ َصـن اخللـق كـان عمـًال إهليـاً قَ أورتبة اخلليقة األوىل عند اآلبـاء تؤكـد  
ل اخلليقـة األوىل وهو الذي جعل االبن يأيت لكي ُيَكمِّ يُعلن عن حمبته واهتمامه باإلنسان، 

 .ويرفعها إىل رتبة اخلليقة الثانية أو اجلديدة

ة على اخلليقة هو شكر الكنيسن االستعداد جمليء االبن إولذلك ف" 
 أ�ا مل تصبح �ا ُأخِضَعْت للباطل بسقوط آدم األول، إالَّ أاألوىل، اليت رغم 

ت ما كان االبن باحلقيقة قد جاء لَ ذِ أل�ا لو رُ  ؛متامًا من اآلب مرذولةً 
 ليخلصها ويرفعها".
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مث على اخلدام هو  ،ن رشم الصليب على الشعب أوالً أ"وأعلم  
الذي  ،ووحدة الكنيسة يف الثالوث اآلب واالبن والروح القدس تأكيد شركة

ألن منه تظهر  ؛ويأخذ الشعب الرشم األول .هو مثال الثالوث على األرض
ع لألمناء على ودَ نـز اآلب الذي يُ فهو كَ  ،األبوة يف األساقفة والقسوس

 األبوة".

 بعدها:ما قبل القسمة و ما ورشومات  ،رشومات التقديس

ن نفهـــم هـــذا اجلـــزء الصـــعب مـــن أص األساســـية الـــيت بـــدو�ا ال ميكـــن مـــن النصـــو  
عنــد القــديس كــريلس الســكندري، وهــو يتحــدث عــن شــق مالبــس املســيح  القــداس، نــصٌّ 

 ، حيث يقول:وتوزيعها على أربعة أقسام

"وهكذا جيب أن نفكر يف رمز تقسيم مالبس املسيح اليت رغم أ�ا  
 القميص ظل واحداً بدون تقسيم، وهذا إشارةٌ  نأ ت إىل أربعة أجزاء إالَّ مَ سِّ قُ 

 ).٧٨إىل التوزيع، ووحدة الذبيحة" (تفسري اجنيل يوحنا ص 

وحـــــىت عنـــــد توزيـــــع  ،ولـــــذلك .ن املســـــيح ال ميكـــــن تقســـــيمه مطلقـــــاً أ إذن واضـــــحٌ  
ـــ ،الذبيحـــة بـــل املســـيح كلـــه. وكمـــا  ،ننـــا ال نتنـــاول جـــزءاً مـــن جســـد املســـيحأد القـــداس يؤكِّ

ولس البوشي أن تقسيم اجلسد ليس تقسيماً للجسد كما هو شـائع، إمنـا نعرف من تعبري ب
 :حسب التعبري الواضح هلذا العامل اجلليل

فهو  ،ن املسيح ال ينقسمأم اجلسد يف الصينية، ذلك "وحنن ال نقسِّ  
د ىل األبد بعينه، كلمة اآلب األزيل الذي جتسَّ إاملسيح الواحد أمس واليوم و 

 ألجلنا".

 يحدث في القسمة؟إذن ماذا  
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ألن الرسول  ؛أي الكنيسة ،أي تظهر أعضاؤه ،م اجلسد"إننا نقسِّ  
 .)٢٧: ١٢كورنثوس   ١"وأما أنتم فجسد املسيح وأعضاؤه أفراداً" ( :يقول

هذا املسيح الواحد هو احلقيقة اليت ختتفي خلف اجلزء الطقسي الذي يبدأ 
ليسوع املسيح ابن من: اجلسد املقدس، إىل: جسد مقدس ودم كرمي حقيقي 

 ...." إهلنا

غايـة الطقــس هـي تأكيــد اإلميـان، ولـذلك جــاء رشـم اجلســد بالـدم والــدم فلـذلك،  
ـ -ال سـيما عنـد آبـاء الكنيسـة السـريانية  -باجلسـد  داً حقيقـة هامـة هـي وحـدة ذبيحــة مؤكِّ

هلـذا  وهـذا الـدم ،"هـذا اجلسـد هلـذا الـدم :املسيح على النحو الذي تُـربزه القسـمة السـريانية
اجلســـد"، وهـــذه الوحـــدة ال جتعـــل الكـــأس منفصـــًال عـــن اجلســـد، أو اجلســـد منفصـــًال عـــن 

ولــذلك يتكــرر أثنــاء رشــم اجلســد بالــدم "جســد مقــدس ودم   ،الكــأس، بــل ذبيحــة واحــدة
 .أن املسيح واحدٌ " تأكيداً لوحدة الذبيحة و كرمي

بالـدم أوًال مـن من جانب آخر تذكر الرشومات القدمية السريانية أن رشـم اجلسـد  
"نســــجد  :فـــوق ومــــن أســـفل، وهــــو يـــتم عنــــدنا يف مقدمـــة القســــمة وأثنـــاء صــــالة الشـــعب

 كله بالدم.  غَ جلسدك املقدس"، يؤكد أن جسد املسيح قد ُصبِ 

يف املصـادر السـريانية.  وشرحها معـروفٌ  ،فهي سريانية ،ا طريقة التقسيم احلاليةأمَّ  
 .)١(شرح معانيها الرمزيةسحق ساكا السرياين يف أوقد أسهب األب 

ــــ  ا طريقــــة التقســــيم املعروفــــة يف اخلــــوالجي القبطــــي والــــيت شــــرحها العــــامل اجلليــــل أمَّ
ســتخدم يف كنائســنا اآلن، وهــي معروفــة لنــا يف القمــص عبــد املســيح املســعودي، فهــي ال تُ 

 القداس السرياين املنسوب للبابا تيموثاوس السكندري.

األنطاكية، الطبعة الثالثة، القداس حبسب طقس الكنيسة السريانية األرثوذكسية  سرياملطران أسحق ساكا، تف )١(
وما بعدها، حيث شرح طريقة تقسيم اجلسد موقِّعًا إياها على كلمات القسمة السريانية:  ١٩٨ - ١٩٦ ص، ٢٠٠٣

 "هكذا باحلقيقة تأمل كلمة اهللا باجلسد ...".
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اجلســد إىل أجــزاء واالكتفــاء بالتقســيم مــن فــوق  وتؤكــد لنــا الرمــوز أن عــدم تقســيم 

 .واالحتفــاظ بالقربانــة ســليمة بــدون كســر هــو لتأكيــد وحــدة جســد املســيح وتنــوع أعضــاؤه
وهــذا مــا يــذكره بــولس البوشــي وهــو يشــرح كيــف أن املســيح ال ينقســم، وإمنــا القســمة هــي 

وخملصــنا يســوع  أي مجاعــة املــؤمنني (ميمــر علــى تقســيم جســد ربنــا وإهلنــا ،إظهــار أعضــائه
 املسيح).

 االسباديقون:

ثنــا عشــر صــليباً رمــزاً للرســل. وهنــا إإىل املســيح الــذي حيــوط بــه االســباديقون يرمــز  
عالمة الرسولية احلقة. وقد عثرنا علـى ميمـر يف شـرح القربانـة هو ن الصليب أتؤكد القربانة 

 :يعود إىل القرن الرابع عشر يقول

كمال اخلالص، فالدائرة هي الشكل اجليد "القربانة مستديرة مثال إىل   
ثنا عشر صليبًا صغريًا هم مثال للرسل القديسني الذين ظهرت إالكامل. 

رسوليتهم بإتباعهم طريق الرب، فقد نالوا ذات األتعاب. وجلوسهم حول 
املسيح هو مثال الكنيسة اجلامعة اليت حتيط بالرب وهو حاضر يف وسطها. 

أل�ا عالمة التسبيح  )قدوس.. قدوس.. اخل(ن القربانة بلحن اخلالص زيَّ وتُ 
وتوضع فيها مخسة ثقوب مثاًال  ،يقني وحدة السمائيني واألرضينيباليت تؤكد 

 جلراح الرب اليت احتملها بإرادته عنا".

املســيح لــه اجملــد والرســل.  :وطبعــاً مــن الواضــح أن القربانــة حتمــل أســاس الكنيســة 
ليكـون اجلميـع واحـداً كمـا أننـا حنـن واحـد (يوحنـا  ؛ذين ننضم إلـيهم بالتنـاولوهؤالء هم ال

٢٢ - ٢٠: ١٧.( 

ــــ  ــــا جــــاء رشــــم اجلســــد باالســــباديقون مؤكِّ ــــه علــــى ومــــن هن داً توزيــــع املســــيح حليات
ألن  ؛أعضـــائه. مث االحتفـــاظ باالســـباديقون يف الكـــأس نصـــيباً خاصـــاً بالكـــاهن دون ســـواه

 الكاهن حيمل كهنوت املسيح.
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 رسم لقربانة كاملة قبل القسمة

 رسم لقربانة بعد القسمة يظهر فيها عالمة الصليب

يظهر شكل الصليب، ويظهر أيضاً أنه يشمل القربانة كلها، ألن اجلسد املصلوب هو 
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 اجلسد الواحد، املسيح والكنيسة.
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 القسم الثالث

 

 شرح القداس اإللهي
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 القداس اإلهلي.نضع هنا ثالثة مناذج لشرح  

ومــــع أن الــــذين  ،الشــــرحان األول والثــــاين يعــــودان إىل القــــرن اخلــــامس / والســــابع 
نــه مــن أهــم املراجــع الطقســية الــيت جيــب العــودة أ وضــعوه مــن علمــاء الكنيســة الســريانية، إالَّ 

 إليها لدراسة اجلوانب الرمزية.

ت رَ ِشـفـا. وقـد نُ والشرح األول جلرجس أسقف العرب، والشرح الثـاين ملوسـى باركي 
 .)١(املقالتان بالسريانية مع ترمجة إجنليزية

 أمَّا الشرح الثالث، فهو الشرح املنسوب لسمعان بن كليل. 

  

(1) R.H. Connally - H. W. Cordington. Two commentaries on the Jacobite Liturgy, by 
George Bishop of Arabs and Moses bar kepha. 
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 الشرح األول

 

 لجرجس أسقف العرب

 

 التقدمة: -١

 عـن إرادة واحـدة تبدأ خبدمة املزامري اليت تسبق األسرار وترتل بصوت واحد، يعـربِّ  
 واحتادهم باهللا.لشعب الكنيسة 

مبجـيء األمـم إىل اإلميـان،  : يصرخون هبا ثـالث مـرات، وهـي اعـرتافٌ قدوس اهللا 
 وكمال هذا اإلميان اآلن يف السر الذي سبق ورآه إشعياء.

: ومعانيها هو الطعام الروحـي الـدائم للـنفس، وهـو مثـل سماع األسفار المقدسة 
 ى هبما اجلسد.اخلبز واملاء اللذان يتغذَّ 

: يُقـرأ قبـل العهـد اجلديـد للداللـة علـى أن مـا سـبق وأخـرب بـه العهـد العهد القديم 
 القدمي قد مت.

: الــيت حيملهــا الشــماس حــىت صــحن الكنيســة للداللــة علــى اهتمــام اهللا المجمــرة 
ا عــودة بالكــل، وانتشــار الرائحــة الذكيــة للداللــة علــى خــالص املســيح الــذي ذاع للكــل. أمَّــ

ه، فهــو يعلنــه فهــو للداللــة علــى ثبــات اخلــالص وعــدم تغــريُّ  ،اهليكــل الشــماس بــاجملمرة إىل
اهليكـــل بـــدون نقــــص، مثـــل املصــــباح املنـــري الـــذي إذا أخــــذت مـــن نــــوره، أشـــعل املصــــابيح 



١٣٧ 
 

 األخرى دون أن ينقص نور املصباح األصلي.

 قبلة السالم: -٢

للغضــب، الــيت يعطيهــا املؤمنــون كــٌل لآلخــر، وهــي �ايــة للعــداوة القدميــة وإطفــاء  
 لآلخر، واملصاحلة مع اهللا واملالئكة القديسني. تأيت بالسالم والسكينة، وحمبة كلٍّ و 

 الشمامسة: -٣

أي قــــراءة  ،يشــــبهون الالويــــني يف القــــدمي، ولــــذلك هــــم يقومــــون خبدمــــة الكنيســــة 
األســـفار والكـــرازة، وحراســـة أبـــواب الكنيســـة، ويصـــرخون ويطلبـــون مـــن الشـــعب اهلـــدوء أو 

م جيعلــون كــل إنســان يقــف يف مكانــه اخلــاص بــه حســب رتبتــه وحالتــه الصــمت، كمــا أ�ــ
 (الروحية).

ـــ  ه بالفـــادي معطـــي ُيَشـــبَّ  أوالً ثـــة أمـــور رئيســـية، فهـــو : فهـــو يقـــوم بثالا الكـــاهنأمَّ
ــاً م ذاتــه هللا أبيــه لكــي يصــاحلنا معــه. احليــاة، الــذي قــدَّ  : هــو اللســان يف رأس الكنيســة، ثاني

 : هو الذي يعلن األسرار.اً ثالثولذلك فهو الناطق عنها، 

 المذبح: -٤

يــــدل علــــى عمانوئيــــل نفســــه، الــــذي هــــو شــــجرة احليــــاة، واخلبــــز واخلمــــر اللــــذان  
يوضعان عليه للداللـة علـى جسـد ودم اهللا الكلمـة، وهـذان مهـا مثـرة شـجرة احليـاة. وعنـدما 

حلَّــُمتــ
ُ
نبعــا مــن جنــب بــاخلمر واملــاء، فــذلك للداللــة علــى الــدم واملــاء اللــذين  ىزج الكــأس امل

 على الصليب. املسيح الفادي وهو معلقٌ 
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ويغطيهـا للداللـة علـى سـرية وعـدم إمكانيـة  )١(: الـذي يوضـع علـى القـرابنيالستر 

ــ  ن لكــلٍ عَلــر يُ رؤيــة القــوة الكامنــة فيهــا. وعنــدما يرفعــه الشــماس، فهــو للداللــة علــى أن السِّ
 حسب استحقاقه، ويدل على أن املسيح يأيت ليعلن هذا السر.

 ي،ز للسرت الذي حيجب املوضـع السـمائ: اليت تغطي باب اهليكل هي رمالستارة 
 فهو مل يظهر بعد.

فـإ�م رغمـاً  ،أما الذين حيضرون للتقدمة وتقديس األسرار، وخيرجون بـدون تنـاول 
وإمنــا يعرفهــا اهللا  ،لــك ألســباب ال نعرفهــا حنــنعــن إرادهتــم ُحيَــاربون بواســطة الشــياطني، وذ

 وحده.

وهــؤالء عنــدما يتصــاحلون مــع اهللا يســقطون يف جتــارب متنوعــة. وقــد َعلََّمَنــا اآلبــاء  
 :مون إىل الشـياطني حسـب القـولأن هؤالء بإرادهتم يُقِبلون على التجارب وُخيِطئـون وُيَسـلَّ 

ب هــؤالء ). ورمبــا ُجيَــرَّ ٢٠: ١موثــاوس تي ١ف" ("أســلمته للشــيطان لكــي يــتعلم أن ال جيــدِّ 
 لكن أهم هذه األسباب الكسل (التواين) واخلوف (اجلنب). ،ألسباب أخرى

الشمامســــة مثــــل املالكــــني اللــــذين شــــاهدهتما النســــوة عنــــد رأس وقــــدمي يســــوع  
 الفادي.

 على الكتف األيسر عالمة اخلضوع للكهنة. )٢(والبطرشيل 

على انتساهبم للطغمة املالئكية، فهـي مثـل األجنحـة، واملراوح اليت حيملو�ا داللة  
 ولكن للعقل وليس للجسد، فالعقل يطري دون سقوط.

 .١٣٩ايسيذوروس البيلوسي رسالة  - ٤٨٤:  ٣جملد  ٤ديونسيوس االريوباغي رئاسة الكهنوت فصل  )١(

 ل شائعة عندنا فقد تركناها.وليست البطرشيل، ومع ذلك ألن البطرشي Orariumالكلمة اليونانية والسريانية هي  )٢(
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 السجود: -٥

ـــ  فهـــو داللـــة علـــى قيامتنـــا  ،ا القيـــام مـــن الســـجودهـــو داللـــة علـــى ســـقوط آدم، أمَّ
ألن  ؛ا يف يــوم األحــد واألســابيع الســبعة للخماســني، فــنحن ال نســجدبقيامــة املســيح. أمَّــ

 أيام قيامة املسيح اليت هبا صار لنا قيامة. هذه

 أبانا الذي في السموات: -٦

وهي اليت تدل على أننا أبناء اهللا بالنعمة. وهي صالة فيهـا  )١(هي صالة اجلسارة 
م الرجــاء اعــرتاف بــأن اهللا هــو اخلــالق وصــاحب الصــالح الــذي يكــره الشــر، كمــا أ�ــا تـَُعلِّــ

 فقط. ومغفرة اخلطايا وطلب ما هو ضروري

 القدسات للقديسين: -٧

 لألتقياء وليس للنجسني. ىتعين أن األسرار املقدسة تعط 

"، تعلـــن وحـــدة جـــوهر واحـــد هـــو اآلب القـــدوس. واحـــد هـــو الـــروح القـــدس" 
بــأن الطبيعــة االهليــة جعلــت  واعــرتافٌ  -اآلب واالبــن والــروح القــدس  -الثــالوث القــدوس 

 طبيعة البشر املائتني تستحق امسه القدوس.

 تقسيم األسرار: -٨

 جتمـاع املـؤمنني معـاً واحتـادهم كـلٌ وتقسيم األسـرار املقدسـة للمـؤمنني يـدل علـى ا 
"سـوف أقسـمه للكثـريين وهـو يقسـم مرياثـه لكثـريين"  :باآلخر وباملسيح طبقاً ملـا قالـه النـيب

 . Παρρησια نفس الكلمة اليت تقال يف القداس الباسيلي وترتجم دالة )١(
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 ). أي مرياث مغفرة اخلطايا.١٢: ٥٣(أشعياء 

 قبول األسرار: -٩

وهـــو احتادنـــا بـــاهللا الكلمـــة ابـــن اهللا، واليـــد اليمـــىن الـــيت متتـــد لقبـــول األســـرار بينمـــا  
وهـــو عربـــون حيـــاة عـــدم  ،حتملهـــا اليـــد اليســـرى هـــو عالمـــة علـــى إكـــرام العطيـــة الـــيت تُعطَـــى

 .)١(املوت

، وبعــده يتنــاول الشــعب، وذلــك م األســرار يتنــاول قبــل الكــلوالكــاهن الــذي يقــدِّ  
 ليكون مثاًال للتقوى ظاهراً أمام اجلميع.

 الصالة التي تقال بعد تناول األسرار: -١٠

 مه الكل بعد قبول العطية.هي شكر واعرتاف يقدِّ  

 الكاهن يغسل يديه أمام المذبح: -١١

الـــذي يفحـــص قلـــوب الشـــعب منـــه بأنـــه يقـــف أمـــام املســـيح ديـــان الكـــل  اً إعالنـــ 
م الشــعب أن يغســل عقلــه بعــد التنــاول مــن  ليــه هــو خيضــع الكــل. وهــذا يعلِّــأن إاره، و وأســر 

 كل االهتمامات العاملية.

  

كانت االفخارستيا توضع يف أيدي املتناولني بشهادة كل آباء الكنيسة، حىت القرن السادس. راجع القديس كريلس   )١(
ميمر البساطة للقديس فيلوكسينوس  -ن يف العبادة و اذقوأيضًا اآلباء احل ،تعليم املوعوظني ٢١: ٢٣االورشليمي العظة 

 ، طبعة دير السريان.٥ص 
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 الشرح الثاين

 

 لموسى باركـيـفــا القربان شرح سرِّ 

 

 طلق على هذا السر:األسماء التي تُ  -١

كمــــال   -الســــر  -القربــــان  - التقــــرب -الشــــركة  -االجتمــــاع  :هــــي أمســــاء ســــتة 
 .الكمال

م يف ألن الكل جيتمـع معـاً، كمـا أن كـل مـا فينـا ُجيمـع ليقـدَّ  ؛"االجتماعيُقال له " 
 وحدة مع اهللا الواحد.

ألننا مجيعاً نشرتك يف جسد املسيح، ونصبح جسداً واحداً معـه، كمـا  ؛"الشركة" 
وأنــا أكــون فيــه"  ون يفَّ "كــل مــن يأكــل مــن هــذا اجلســد ويشــرب مــن هــذا الــدم، يكــ :قيــل

  ١ - ٣٠: ٥"حنــــن أعضــــاء املســــيح" (أفســــس  :)، وأيضــــاً يقــــول الرســــول٥٦: ٦(يوحنــــا 
 ).١٥: ٦كورنثوس 

ألننـــــا حنـــــن البعيـــــدين والقـــــريبني، والـــــذين يف الســـــماء، والـــــذين علـــــى  ؛"التقـــــرب" 
: ٢"الـذي فيـه نقـرتب" (أفسـس  :مـن اآلخـر، كمـا يقـول بـولس األرض، صاروا قريبني كـلٌ 

 )، أي الشعب مع الشعوب، والسمائيني مع األرضيني.١٨

 :ألن املســيح صــار قربانــاً هللا اآلب عــن خطايانــا، كمــا يقــول الرســول ؛"القربــان" 
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) عــن خطايانــا، وأيضــاً ويف شــريعة موســى كــانوا ١٤: ٩م ذاتــه قربانــاً" (عربانيــني "الــذي قــدَّ 
 يقولون "قربان" للذبائح اليت تقدم عن اخلطية.

ـــ"  ســـري، وخفـــي عـــن مجاعـــة تالميـــذه يف  م الســـر بشـــكلٍ ألن املســـيح قـــدَّ  ؛"رالسِّ
 م السر لتالميذه، أعلن هلم سر آالمه.العلية. وألنه بعد أن سلَّ 

ـــكمـــال الكمـــال"  ن يعتمـــد ال ل األســـرار اإلهليـــة األخـــرى، فكـــل َمـــ"، ألنـــه ُيَكمِّ
ـــ تكمـــل هـــذه الربكـــة ل حـــىت يتنـــاول األســـرار، كـــذلك كـــل مـــن يُرَســـم مشاســـاً أو كاهنـــاً ُيَكمَّ

 .)١(وَيكُمل هو بالتناول

 التفسير السري للناقوس: -٢

 لألسباب التالية: )٢(يضرب الناقوس 

: ألن اســـــتخدام قطعـــــة اخلشـــــب للداللـــــة علـــــى اخلطيـــــة الـــــيت كانـــــت بســـــبب أوالً  
الشجرة واليت كانت عصياناً للوصية وطرداً من الفردوس. وخبشبة الصليب صـار لنـا الفـداء 

"بـاركين يــا  :نرشــم ذواتنـا بعالمـة الصـليب قـائلني ،العصـيان، ولـذلك كلمـا مسعنـا صـوتهمـن 
"يـا رب أفـتح شـفيت"  :حك علـى الفـداء الـذي قيـل عنـهرب"، أي امسح يل يا رب أن أسبِّ 

 ).١٥: ٥١(مزمور 

دونـــه، وهكـــذا : ألن البـــوق كـــان جيمـــع اجليـــوش للملـــك، حـــىت يهتفـــون وميجِّ ثانيـــاً  
 كي نسبح املسيح ملكنا.جيمعنا الناقوس ل

وهكـذا  ،ثالثاً: ألن البـوق جيمـع جيـوش امللـك لكـي تسـتعد للقتـال ومنازلـة العـدو 

 .٤٢٤: ٣جملد  ٤ديونيسيوس األريوباغي رئاسة الكهنوت فصل  )١(

 .Σεμαντρον  واليونانية ،الكلمة السريانية "ناقوسا") ٢(
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 جيمعنا الناقوس لكي حنارب الشيطان عدو جنسنا.

: ألن البــــوق جيمــــع جيــــوش امللــــك لتوزيــــع العطايــــا علــــيهم، وهكــــذا جيمعنــــا رابعــــاً  
مغفــــرة اخلطايــــا، وقبــــول  :عطايــــاالنــــاقوس يف حضــــرة املســــيح ملكنــــا الــــذي يعطينــــا هــــذه ال

 صلواتنا، وكل العطايا الروحية األخرى.

 معنى قدوس اهللا:

نــــا أن نقــــول لــــه قــــدوس؟ مَ ن الــــذي علَّ : فَمــــأوالً يليــــق بنــــا أن نقــــول قــــدوس اهللا.  
ـــاً  ـــاً : ملـــاذا نقـــول قـــدوس اهللا؟ وثاني ـــوثالث ه التقـــديس؟ : ألي أقنـــوم مـــن أقـــانيم الثـــالوث نوجِّ
عنـا  بَ لِ "قدوس اهللا، قدوس القوي، قدوس الذي ال ميـوت، الـذي ُصـ : ما هو معىنورابعاً 

 ارمحنا"؟

�ــا مــأخوذة مــن النــيب إنــا أن نقــول ذلــك، فــإن الــبعض يقــول من الــذي علَّ ا َمــأمَّــ 
 "قــدوس :ســون رب اجملــد ويقولــونأشــعياء، الــذي رأى رؤيــا عجيبــة مــن اهللا. الســارافيم يقدِّ 

ومــــن أشــــعياء أخــــذ اآلبــــاء القديســــون هــــذه التســــبحة  ،)٣: ٦.. رب اجلنــــود" (اشــــعياء .
ـــبعض  ـــائس. بينمـــا يقـــول ال ـــا يســـوع عنـــد صـــلبه وبعـــد أن مـــات إالســـتعماهلا يف الكن ن ربن

وأسلم الروح يف يدي أبيه، جاء السارافيم معاً حـول جسـد املسـيح، وقـالوا هـذه التسـبحة، 
، بل مـن أجـل جـنس البشـر. فهو مل ُيصلب من أجل املالئكة ،اعنَّ  بَ لِ ومل يقولوا الذي صُ 

وأثناء ذلك كان يوسف الرامي املشري حاضـراً، وهـو الـذي جـاء ليطلـب جسـد املسـيح مـن 
بــــيالطس لكــــي يكفنــــه بــــاحلنوط، فســــمع يوســــف الرامــــي املالئكــــة يقولــــون "قــــدوس اهللا.. 

 ا أرمحنا".ب عنَّ لِ فاستنار عقله وأضاف هو "الذي صُ  ،قدوس احلي الذي ال ميوت"

وهو تلميذ بولس الرسول هو الذي  )١(ن أغناطيوس الناريإاآلخر  ويقول البعض 

 .١٠٧الشهيد إغناطيوس األنطاكي، استشهد عام  )١(
                                                           



١٤٤ 
 
يصـلي، واآلخـر  قسمٌ  :م الكنيسة إىل قسمنيوهو الذي قسَّ  ،ت استعمال هذا التقديسثبَّ 

تـت هـذه العـادة. ويقولـون جييب عليه مثـل جممـع اليهـود، ومـن أغنـاطيوس إىل يومنـا هـذا ثبُ 
ح ويـرى أجنـاد املالئكـة، بعضـهم يرتـل ويسـبِّ  طـف إىل السـماء،ن أغناطيوس كان عقله خيُ إ

ت ذلك والبعض جييب، ومسع هذه التسبحة يف السماء، وهذا الرجل القديس هو الذي ثبَّ 
 يف الكنيسة.

ه التسبيح؟ نقولـه لالبـن الـذي جتسـد من أقانيم الثالوث نوجِّ  والسؤال الثاين: أليٍ  
يقولـــون، قـــدوس اهللا اآلب، قـــدوس االبـــن وتـــأنس ألجلنـــا، وال نشـــرتك مـــع اهلراطقـــة الـــذين 

 القوي، قدوس الروح القدس الذي ال ميوت.

بـــل اقنـــوم رابـــع، وبـــذلك يعرتفـــون  ،ا لـــيس االبـــنعّنـــ بَ لِ ومعـــىن هـــذا أن الـــذي ُصـــ 
 بأربعة وليس بثالوث مثل املسيحيني.

ـــإوحنـــن نقـــول    ،بَ لِ ه التســـبيح لالبـــن نفســـه، الـــذي ألجلنـــا حنـــن البشـــر ُصـــننـــا نوجِّ
 عنا ارمحنا". بَ لِ "قدوس القوي... الذي صُ  :له ونقول

ننـا نقـدم الشــكر للكلمـة الــذي إث: ملــاذا نقـول قـدوس اهللا؟ جنيــب: والسـؤال الثالـ 
 سه هبذا التسبيح.، ومات وفدانا، ولذلك نقدِّ بَ لِ د ألجلنا وصُ جتسَّ 

غين، والسؤال الرابع: ما معىن قدوس اهللا؟ نقول: ألننا نفهم أن اهللا الكلمة وهو ال 
صــار فقــرياً ألجلنــا، وصــار إنســاناً دون أن يفقــد الهوتــه، بــل أظهــر أنــه اإللــه الــذي صــار 

 فنشكره قائلني قدوس اهللا. ،جسداً دون أن يتغري

ــ  ل عــين اهللا الكلمــة الــذي جتســد وتقبَّــت ، فهــيا معــىن الكلمــات "قــدوس القــوي"أمَّ
 :نه ظهر القوي وحده بشكلنيأ الَّ إالصلب، ورغم أن هذا يبدو ضعفاً، اآلالم واجللدات و 

صـــــنا مـــــن ســـــطوة الطاغيـــــة، "أشـــــهر مل يتـــــأمل الهوتـــــه، وإمنـــــا ربـــــط الشـــــيطان امللعـــــون، وخلَّ 
 .)١٥ - ١١: ٢السالطني جهاراً يف جسده" (كولوسي 
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وهــو القــوي أن يتجســد دون  ،ألنــه اســتطاع ؛ســه "قــدوس القــوي"ونشــكره، ونقدِّ  

 وأن يتأمل ويصلب وميوت ويظل غري متأمل وغري مائت. ،أن يتغريَّ 

ألن اهللا الكلمة نفسه الذي واجه املـوت يف جسـده،  ؟وما معىن "الذي ال ميوت" 
ظـــل غـــري مائـــت، بـــل نـــزل إىل اجلحـــيم، وأخـــرج نفـــوس األســـرى، وقـــام يف اليـــوم الثالـــث، 

وبالتـايل حيـاة عـدم املـوت، فنشـكره، الـذي  ،وأعطانا العربون العظيم بالقيامـة مـن األمـوات
 ال ميوت.

فإننـا نفهـم أنـه احتمـل كـل هـذا ألجلنـا حـىت  ،أما معىن "الذي صلب عنا ارمحنـا" 
أي اآلن   ،عنـا ارمحنـا" بَ لِ "الذي ُصـ :أنه بذل ذاته على الصليب، ونقدم له الشكر قائلني

 كما يف كل آن، أنت ترمحنا.

 قراءة األسفار: -٤

 فار هلذه األسباب:نقرأ األس 

ـــنفس بواســـطة : ألن األســـفار تقـــدِّ أوالً   ـــا الطعـــام الروحـــي للـــنفس، وتتغـــذى ال م لن
 الكلمة مثلما يتغذى اجلسد على اخلبز واملاء.

 : أل�ا تعاليم احلياة والبشارة األكيدة مبلكوت السموات.ثانياً  

 المزامير وهليلويا: -٥

ـــو  ؛تقـــال قبـــل قـــراءة األســـفار  ق، جتمـــع املـــؤمنني لســـماع الكلمـــات أل�ـــا مثـــل الب
 اإلهلية.

ملـــاذا نقـــرأ العهـــد القـــدمي قبـــل العهـــد اجلديـــد؟ ألن العهـــد القـــدمي هـــو شـــهادة عـــن  
 ن اجلديد متام العهد القدمي.اجلديد، ولكي يعلِ 
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 ما معنى: "قفوا حسناً": -٦

أي لــنكن يف ســكوت ولنســمع. والشــماس  ،وهــو مــا يقولــه الشــماس قبــل اإلجنيــل 
أن يفهمــوا مــا  ،وأن يصــمتوا وال يتكلمــوا ،شــعب علــى ثالثــة أمــور: أن يقفــوا حســناً ث الحيُــ

 يسمعونه وأن ال يسمحوا ألفكارهم بالتجوال.

 السالم لجميعكم: -٧

ن هذا يعين أ�ا حتمل بشارة باخلرب السـار إاليت يقوهلا الكاهن قبل اإلجنيل: نقول  
ألرض، والشعب مـع الشـعوب، حـىت أي سالم املسيح. الذي جعل السماء يف سالم مع ا

وأيضــاً مــا أمجــل أقــدام "). ١٠: ٢"هــا أنــا أبشــركم بفــرح عظــيم" (لوقــا  :أن املالئكــة قالــت
)، وألن اإلجنيــــــــــل ١٥: ١٠روميــــــــــة  - ٧: ٥٣املبشــــــــــرين باألخبــــــــــار الســــــــــارة" (أشــــــــــعياء 

"Ευαγγελιον ".يعين اخلرب السار 

 ما يقوله الشماس بعد اإلنجيل: -٨

أن يقـــدموا الصـــلوات والتضـــرعات هللا الكلمـــة الـــذي أكمـــل  ث الشـــعب علـــىُحيـــ 
ويضــيف إىل ذلــك أيضــاً الســاقطني  ،"أخرجــوا أيهــا املوعوظــون" :التــدبري. ويقــول الشــماس

أي  ،فهـم ال يشـرتكون فيهـا أل�ـم مل يعتمـدوا ،قبل تعميدهم، ولـذلك ال حيضـرون األسـرار
 أن خطاياهم مل تغفر وال تقدسوا باملعمودية.

 يعني المذبح؟ماذا  -٩

نـــه يـــدل علـــى عمانوئيـــل الـــذي هـــو شـــجرة احليـــاة، إيقـــول القـــديس ديونيســـيوس  
. ومــار ذبيحــةً  مَ دِّ وقُــ حَ بِــعليــه الــرب وذُ  بَ لِ نــه يــدل علــى الصــليب الــذي ُصــإوالــبعض يقــول 

 نه يدل على قرب املسيح.إيوحنا ذهيب الفم يقول 
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لصـــليب وأمســـاء أخـــرى، وا ،وشـــجرة احليـــاة ،وحنـــن نعلـــم أن املـــذبح يـــدعى املســـيح 

يف الصـــليب، ولـــذلك  رَ فيـــه املســـيح بعـــد أن ُمسِّـــ عَ ِضـــلكـــن املـــذبح يـــدل علـــى القـــرب الـــذي وُ 
 عندما نبين املذبح جنعله طويًال من ناحية الشمال واجلنوب ليكون على شكل قرب.

وحنـــن نقـــدم عليـــه  -كمـــا يقـــول الـــبعض   -وإذا كـــان املـــذبح يـــدل علـــى الصـــليب  
 فمن الواضح أننا نفعل ذلك ذكرى صليبه وذحبه. اجلسد ودم املسيح،

 ."نصـنع ذكـرى آالمـه وموتـه وقيامتـه" :املذبح يدل على القرب ال سيما وأننا نقول 
وموتــه وقيامتــه كانــا يف القــرب ومــن القــرب. إىل مــاذا يشــري وضــع اخلبــز واخلمــر علــى املــذبح؟ 

 اخلبز هو جسد اهللا الكلمة واخلمر دمه.

 أس؟لماذا نمزج الك -١٠

ألن دماً وماء نبعا من جنـب  ؛فقط منزج الكأس باخلمر واملاء وال يكون فيها مخرٌ  
وماء كما شهد يوحنـا (يوحنـا  بل دمٌ  ،فقط يف جنبه باحلربة، ومل ينبع دمٌ  نَ عِ الرب عندما طُ 

٣٤: ١٩.( 

 ما هي رتبة الكاهن؟ -١١

عــــه علــــى : الكــــاهن يف مكــــان املســــيح الــــذي كســــر جســــده أمــــام الــــرب ووزَّ أوالً  
أي  ،: الكـــاهن هـــو اللســـان يف رأس اجلســــدوثانيــــاً  ."هـــذا هـــو جســـدي" :تالميـــذه وقـــال
: هـو الـذي يرسـم األسـرار وثالثـاً فهو الذي يتضـرع هللا عـن الكنيسـة كلهـا.  ،مجاعة املؤمنني
 : هو الوسيط بني اهللا والناس.ورابعاً أمام املؤمنني، 

 عن الشمامسة: -١٢

الشمامســـة يف رتبـــة املالئكـــة، وهـــم خيـــدمون خدمـــة الشـــاروبيم والســـارافيم الـــذين  
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بــل لكــي ال يســمحوا ألحــد مـــن  ،ون املــذبح بــأجنحتهم، لــيس لكــي يبعــدوا الــذبابيغطـِّـ
ل الشمامســـة االقـــرتاب مـــن األســـرار، ومـــا علـــى األرض هـــو مثـــل الـــذي يف الســـماء. ويشـــغَ 

نـد املـذبح مثـل املالكـني الـذين كانـا عنـد الـرأس مكان الالويني يف العهـد القـدمي. ويقفـون ع
 والقدمني عندما كان يسوع املخلص يف القرب.

 عن البخور: -١٣

البخــور الــذي خيــرج مــن املــذبح إىل صــحن الكنيســة مث يعــود إىل املــذبح (اإلشــارة  
 هنا إىل املبخرة) يعين هذه األمور:

 عـن  أنـه ال يتغـريَّ إالَّ  ،: صالح الثـالوث القـدوس الـذي يشـمل كـل القديسـنيأوالً  
 ل.قِ ثباته وال يَ 

 ذكيـةً  نه يدل على اهللا الكلمة، الذي نزل من السماء وجتسد وصار رائحةً إ: ثانياً  
ا، وصـنع خالصـاً لكـل العـامل، مث عـاد إىل مها هللا اآلب عنّ وخبور مصاحلة. أي ذاته اليت قدَّ 

  أو يفقد الهوته.أبيه دون أن يتغريَّ 

البخور اليت خترج من املذبح تدل على عمانوئيل، وتدور يف صـحن : ومبخرة ثالثاً  
وتعـــــود لكـــــي تقـــــدمها إىل  ،الكنيســـــة علـــــى كـــــل املـــــؤمنني وتأخـــــذ رائحـــــة املـــــؤمنني الذكيـــــة

 أي املذبح. ،عمانوئيل

ــــاً   ــــا يف وليمــــة املســــيح امللــــك جنلــــس معــــه ومــــع الكنيســــة اجلامعــــةرابع وميــــر  ،: إنن
م البخـــور للملـــك وامللكـــة وعظمـــاء ني بعـــد أن يقـــدِّ الشـــماس حـــامًال للمبخـــرة علـــى املـــؤمن

 مث الشعب، عوضاً عن العطور وغسل األيدي واألرجل. ،املدعوين يف الوليمة
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 صالة الصلح: -١٤

بعـــد تـــالوة اخلـــرب  ؟اجملـــد هللا يف األعـــايل بعـــد صـــالة الصـــلح :يليـــق أن نقـــولوهـــل  
 ؛ خنتمهـا بتسـبحة املالئكـةنصلي صالة السـالم (الصـلح) والـيت ،السار ومساع كلمة التعليم

 ألن وحدة السماء واألرض جعلت الكل يفرح ويهلل وميد يد السالم بالقبلة الرسولية.

 :السالم لجميعكم

لكــي  "؛الســالم جلمــيعكم" :يقــول الكــاهن ،ل الشــعب بعضــه الــبعضبعــد أن يقبِّــ 
"هبــذا يعــرف  :يكــون الســالم مــن اهللا كــامًال، وهــو الســالم الــذي قــال الــرب لتالميــذه عنــه

وأيضـــاً  ،)٣٥: ١٣بعضـــكم لـــبعض" (يوحنـــا  ن كـــان لكـــم حـــبٌ إاجلميـــع أنكـــم تالميـــذي 
 ).١٩: ١٩هلك مثل نفسك".(مىت إ"حتب الرب أن يعرف الشعب أن غاية الوصية 

 :يضاً أومع روحك 

ألن هـذا  "؛ومـع روحـك" :ويقولون ،جييبون الكاهن، كما لو كانوا جييبون املسيح 
وهـــو منـــك: "ســـالمي أتـــرك لكـــم ســـالمي أنـــا  ، املعموديـــة أي الســـالمالـــذي أعطيتـــه لنـــا يف
حســبما ذكــر القــديس  -)، نعــرتف بــه وأيضــاً نقــول للكــاهن ٢٧: ١٤أعطــيكم" (يوحنــا 

 "السالم الذي تأخذه هو السالم الذي تعطيه". -غريغوريوس 

 قبلة السالم: -١٥

 -لآلخر يف هذا الوقت يعين ما يلي: السالم الذي نعطيه كلٌ  

ا منقسـمني ألننا نستعد للشركة مع اهللا جبسده، فال ميكـن أن نشـرتك إذا كنّـ أوًال: 
 ،ل بعضــنا الــبعضلآلخــر، وعنــدما نـَُقبِّــ ولــذلك نعطــي الســالم كــٍل◌ٌ  ،وضــد بعضــنا الــبعض

ن لنــا يف الــداخل حمبــة فــإن املصــافحة مــن اخلــارج تعــين أيضــاً املصــافحة مــن الــداخل، ولــيكُ 
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 واتفاق.

 فإننا يف سالم مع اهللا. ،مع اآلخر عندما نكون يف سالم كلٌ  ثانياً: 

 السالم الذي نتبادله يزيل ويطفئ العداوة املتبادلة. ثالثاً: 

والشعب  ،وبالسالم نعرف أن املسيح وضع حداً للعداوة بني اهللا واإلنسان رابعاً: 
 والنفس مع اجلسد. وجعل السالم واحملبة ميلكان علينا. ،والشعوب

مت قربانـك "إذا قـدَّ  :نتمم كلمة الرب الـذي قـال ،بالسالم الذي نعطيه خامساً: 
 ).٢٤ - ٢٣: ٥ذهب اصطلح مع أخيك" (مىت اترك قربانك و ا.. . على املذبح

 غسل يد رئيس الكهنة والكاهن قبل األسرار: -١٦

 ملاذا يغسل الكهنة أيديهم يف هذا الوقت بالذات، وأمام املذبح؟ 

شـعب كلـه أنـه جيـب علـيهم أن يغسـلوا ذواهتـم مـن كـل االهتمامـات لكي يتعلم ال 
ألن املســيح  ؛نــه طــاهر الضــمري أمــام الــربأنــه يعلــن أالدنيويــة. وغســل األيــدي أيضــاً يعــين 
م فكــره وحواســه. وغســل اليــدين وإليــه وحــده يســلِّ  ،هــو فــاحص القلــوب وعــارف اخلفيــات

وأخرياً أنه مثل اسـتعداد كهنـة  )١(اهللا ولكنه ليس كامًال أمام ،نه طاهر من كل خطيةأيعين 
 العهد القدمي للخدمة.

 رفع االبروسفارين: -١٧

 وضع ثالث مرات؟رفع ويُ ملاذا يوضع االبروسفارين ويغطي األسرار، وملاذا يُ  

 .٤٣٧:  ٣جملد  ٣، رئاسة الكهنوت فصل ديونيسيوس االريوباغي )١(
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 ألنه يدل على سرية وعدم ظهور الالهوت املخفي يف هذه األسرار. أوًال: 

 على القرب.نه رمز للحجر على الذي وضع أل ثانياً: 

تـه ذبــائح النـاموس واخلدمـة الرمزيــة، ولكـن اآلن كـل هــذا ألن عمانوئيـل غطَّ  ثالثـاً: 
 دين وغري املؤمنني.ن لغري املعمَّ علَ قد أزيل. وألن الالهوت املخفي يف األسرار غري مُ 

ع األبروســفارين ويوضــع ثــالث مــرات، هلــذه األســباب: ألن الرســول بطــرس مل رفَــيُ  
ألن الرؤيـا الـيت رآهـا أي  ؛ة اخلطايا، قد أعطيـت لألمـم أيضـاً عمودية ملغفر يدرك أن نعمة امل

الوعاء الذي جيمع كل حيوانـات األرض مـن طيـور وزواحـف، الطـاهر وغـري الطـاهر، وكـان 
ـ رهم النـاموس، وإمنـا اهللا يريد أن يدله على أن املغفرة ليست فقط لشـعب اليهـود الـذين طهَّ

 أي النجسني. ،عطيت للشعوب أيضاً ألن نعمة املعمودية املقدسة أ

ون علــى أن عطيــة األســرار قــد َوَهبَــْت لونــه يــدلُّ نزِ وعنــدما يرفعــون االبروســفارين ويُ  
 املغفرة لكل الذين يؤمنون باملسيح من اليهود واألمم.

 رحمة السالم وذبيحة التسبيح: -١٨

سـنا وَأعطـت َمْت عـن جنوها هي الذبيحـة الـيت قُـدِّ  ،لقد انسكب سالم اهللا علينا 
ألن الذبيحـــة أعطـــت الســـالم بـــني الســـماء واألرض  ؛لنـــا الغفـــران. ويقـــول الشـــعب الســـالم

مـــه املســـيح يف العليـــة والشـــعب مـــع الشـــعوب، مث ذبيحـــة التســـبيح هـــو االعـــرتاف الـــذي قدَّ 
ـــ عنـــدما شـــكر اهللا اآلب نيابـــةً  "اخلبـــز الـــذي نباركـــه والكـــأس الـــيت  :ا، كمـــا يقـــول بـــولسعّن

 ).١٦: ١٠كورنثوس   ١نعرتف هبا..." (

 محبة اهللا اآلب: -١٩

 :هنا ينتهي القسم األول من القداس، ويبدأ الكاهن القسم الثاين بقوله 
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 ... مع مجيعكم". شركة الروح القدسنعمة االبن الوحيد، و و  ،"حمبة اهللا اآلب 

لكـــي  ؛الكـــل بثالثـــة صـــلبان ويرشـــم ،م الشـــعب للثـــالوث األقـــدسفالكـــاهن يســـلِّ  
 يكون وقوفهم يف الكنيسة نقياً وبال عيب.

ــ ،"حمبــة اهللا اآلب" :يقــول الكــاهن عنــدما  م ابنــه للمــوت ن أن اهللا يف حمبتــه قــدَّ يعِل
 .ا، كما يقول الرسولعنَّ 

نـــه بالنعمـــة ذاق االبـــن املـــوت عـــن الكـــل، أن "نعمـــة االبـــن الوحيـــد"، يعلِـــ :وبقولـــه 
 لوحيد.مستحقاً ملوت االبن ا دون أن يكون أحدٌ 

ن أن حلـــــول الـــــروح القـــــدس ســـــوف يـــــتم يعلِـــــ ،"وشـــــركة الـــــروح القـــــدس" :وبقولـــــه 
 لتقديس الذبيحة.

 ارفعوا إلى فوق قلوبكم: -٢٠

ـــنأأي   واألرواح املقدســـة  ،وأبـــواب الســـموات قـــد فُِتَحـــتْ  ،ن األســـرار ســـوف تُعَل
والقوات واألبرار سوف حيضرون هذه الكرامة العظيمة، فإىل فوق نرفع عقولنا وأفكارنـا وال 

 نعود بعد نتطلع لألمور األرضية.

ـــد الـــرب" :وجييـــب الشـــعب  ـــبعض يقـــول ."هـــي عن ـــه" :وال  ،"حنـــن عنـــد الـــرب اإلل
وعنــد االبــن املتجســد  ،أي عنــد اهللا اآلب إهلنــا الــذي منــه الرمحــة ،ومعــىن "هــي عنــد الــرب"

ل أمسائنـا سـة وسـجَّ صنا، وعنـد الـروح القـدس الـذي أعطانـا التبـين باملعموديـة املقدَّ الذي خلَّ 
 ).٢٠: ١٠يف السموات" (لوقا  تْ بَ تِ "افرحوا ألن أمسائكم قد كُ  :يف سفر احلياة
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 :)١(لنعترف للرب

 حنن نقدم الشكر للرب خبوف: 

 ن.علَ ألن األسرار اخلفية ستُ  أوًال: 

 ألن املالئكة والقوات السمائية تقف حول الذبيحة. ثانياً: 

 ألننا سوف ننال عطية احلياة العظمى. ثالثاً: 

 مستحق وعادل:

وألن الكـاهن والشـعب يـرون أ�ـم قـد  .أن نعـرتف هللا خبـوف وعـادلٌ  أي مسـتحقٌ  
أنـــه  نـــاً ينحـــين هلـــم معلِ  -بعـــد أن يأخـــذ موافقـــة الشـــعب  -ولـــذلك  ،صـــاروا جســـداً واحـــداً 

 وهذا هو بداية األنافورا. ،..." وعادلٌ  "مستحقٌ  :م الذبيحة ويقول معهم سراً سوف يقدِّ 

ألن اهللا اخلـالق العظـيم  ؛حه السـمواتح ويعطي اجملد ملن تسبِّ يقف الكاهن ويسبِّ  
وتنضــم الكنيســة مــع اخلليقــة املنظــورة وغــري املنظــورة يف  ،هــو وحــده الــذي يســتحق التســبيح

 التسبيح.

 السارافيم الذين لهم ستة أجنحة: -٢١

ون أرجلهـم ويطـريون بـاثنني، وهـم يصـرخون  ون وجـوههم، وبـاثنني يغطـُّباثنني يغطُّ  
فهـــو غـــري  ،ون وجـــوههم ألن اهللا أزيل بـــال بدايـــةيغطُّـــ ."قـــدوس.. رب اجلنـــود" :كـــل واحـــدٍ 

أي دوام  ،ننيويطــريون بــاث .فــال �ايــة خلدمتــه ،ون أرجلهــم ألن اهللا بــال �ايــةويغطُّــ .كدرَ ُمــ
 التسبيح.

 االعرتاف والشكر مبعىن واحد ولذلك جاءت كلمة نعرتف أو نشكر يف بعض النسخ ال سيما يف الرتمجات العربية. )١(
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هــو الثــالوث القــدوس  ،والتقــديس املثلــث يعــين أن اهللا الــذي بــال بدايــة وبــال �ايــة 

ون علـى أن الثـالوث لـه طبيعـة واحـدة، واجلنـود "رب اجلنـود" يـدلُّ  :بقـوهلمو  .األقانيماملثلث 
 أي قوته اليت تعلو على كل الكائنات، القادر على كل شيء. ،(الصباؤوت)

والســاروفيم حولــه  ،عظــيم رأى أشــعياء أقنــوم االبــن، جالســاً علــى عــرشٍ  لقــد (أ) 
ن أل�ــم مندهشــون مــ ؛ون أرجلهــمويغطـُّـ .أل�ــم ال يــدركون أزليتــه ؛ون وجــوههموهــم يغطـُّـ

قـدرهتم علـى الوقـوف علـى ون عن عـدم ويعربِّ  ،نساناً إاتضاعه الذي جعله يتجسد ويصبح 
ســونه بغــري ســكوت حون علــى الــدوام ويقدِّ أل�ــم يســبِّ  ؛هــم يطــريون بــاثننيو  .ســر اتضــاعه

 :ويقولــون لــه .، أي أنــه قــدوس مــع اآلب والــروح القــدس"قــدوس" :ويقولــون ثــالث مــرات
ــ "؛الــرب" وألنــه القــادر علــى كــل شــيء، فهــو  ؛ه مــن ذات جــوهر اآلب والــروح القــدسألن

ص اجلـنس ت، وخلَّ لوهيته، بل غلب الشيطان واملو إرب اجلنود الذي رغم جتسده مل يفقد 
 البشري.

 أ�ـم ال ون وجوههم لكي يعلنوا لنا أنه رغـم أ�ـم مـن طغمـة عاليـة، إالَّ يغطُّ  (ب) 
ــــل بواســــطة أحــــد فِصــــيتجاســــرون علــــى أن يُ  حوا عمــــا هــــو غــــري مســــموح هلــــم حســــبما قي

ون أرجلهـم، أي ال ويغطُّ  .)٢٢: ٣"ال تبحث األمور اليت تعلو عنك" (اجلامعة  :احلكماء
"مـــا يعلـــو  :ال ســـيما الدينونـــة، حســـبما قيـــل ،لـــى االقـــرتاب مـــن ســـر اهللا الفـــائقيقـــدرون ع

ويطريون باجلنـاحني اللـذين يف الوسـط للداللـة علـى  .)٢٢: ٣عليك ال تفحصه" (جامعة 
ون أل�ـم ال يتعـدُّ  ؛عطيـت هلـم بواسـطة اهللاأ�م حيتفظون مبا هلم باعتدال، أي األمور الـيت أُ 

 هون بالشيطان الذي احتقر شريعة اهللا. خالقهم وال يتشبَّ تها اهللالشريعة اليت ثبَّ 

"قـــدوس... الســـموات واألرض مملوءتـــان مـــن جمـــدك األقـــدس".  :وجييـــب الشـــعب 
 أوصنا يف األعايل مبارك اآليت باسم الرب..".

 يقول الشعب هذه التسبحة لألسباب التالية: 

 حونه هبا فهو رب اجلنود.ألن الساروفيم يسبِّ  أوًال: 
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 ألنه أتى بالكون من العدم. ثانياً: 

 فال يذهب إىل العدم. ،ألنه حيفظ الكون ثالثاً: 

 فهو الرب. ،وجتسد دون أن يتغريَّ  رابعاً: 

 صنا.وغلب اخلطية واملوت والشيطان وخلَّ  خامساً: 

الــرب اإللــه القــادر علــى    أنــه ظــلَّ إالَّ  ،ورغــم أنــه جتســد يف جســد ضــعفنا سادســاً: 
 كل شيء.

 وكذلك كل األرض. ه،حن السماء تسبِّ إهلذه األسباب نقول  

ليهـــا يف إضـــاف ومعناهـــا اخلـــالص ويُ  ،يونانيـــة "أوصـــنا"و ،هـــي عربانيـــة "هوشـــعنا" 
ص وهــو رب اجملـد، حسـب شــهادة، جربائيـل املــالك ألن يســوع هـو املخلِّـ ؛اليونانيـة "اجملـد"

شـعبه مـن خطايـاهم". (مـىت ص "ودعى امسه يسوع (يهوشع) ألنه خيلِّـ :الذي قال ليوسف
 صنا من اخلطية والشيطان واملوت.)، وقد خلَّ ٢١: ١

 حه على اخلالص الذي أعده للخليقة كلها.وهنا حنن نسبِّ  

 ولكنه سيأيت مرةً  ،واملقصود هنا جميئه األول للخالص ،"مبارك اآليت باسم الرب" 
 لكي يدين ويكافئ الكل. ؛ثانيةً 

لقد جاء باسم "اآلب" يف اجملـيء األول، كمـا قـال، وسـيأيت أيضـاً   ؛"باسم الرب" 
باســم آخــر،  لكــي يكــون مــن الواضــح أنــه مل يــأتِ  ؛كــذلك باســم "اآلب" يف اجملــيء الثــاين

: ١٠آلب واحــد" (يوحنــا "أنــا وا :معــه يف اجلــوهر بــل هــو واحــدٌ  ،أو أنــه غريــب عــن اآلب
)، "والـــذي رآين فقـــد رأى ١٥: ١٦"كـــل مـــا لـــآلب هـــو يل" (يوحنـــا  :يضـــاً أ)، وقـــال ٣٠

 ).٩: ١٤اآلب" (يوحنا 
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 :التقديس للثالوث -٢٢

م التقــديس للثــالوث، ويشــرتك مــع الســارافيم ومــع وبعــد ذلــك يقــف الكــاهن ويقــدِّ  
ـ ه الكـالم ألقنـوم الشعب يف تقـدمي التقـديس للثـالوث لـآلب واالبـن والـروح القـدس. مث يوجِّ

رب مبـا وبعد أن يتحدث عـن تـدبري االبـن ُخيـ ،ألجلنا ن تدبري االبن الذي أكملهويعلِ  ،اآلب
وكيف عندما جاء االبن آلالمه الطوعية (االختياريـة)، أخـذ خبـزاً وشـكر  ،حدث يف العلية

ن أن االبــن أخــذ جســداً مــن العــذراء، س. وعنــد ذلــك ميســك بــاخلبز لكــي يعِلــوبــارك وقــدَّ 
ـــ"ونظـــر إىل فـــوق إىل اآلب" :ويقـــول وأن االبـــن هـــو واحـــد مـــع  ن مســـرة اآلب،، لكـــي يعِل
 اآلب.

 ن أمرين:يعلِ  "،َشَكرَ " :وعندما يقول 

 ، على تدبري ابنه.)١(أنه شكر اآلب، وهو يف أقنومنا :األمر األول 

أشــكرك  :بــإرادة اآلب، وكمــا لــو كــان يقــول لــه الشــكر هــو قبــولٌ  :واألمــر الثــاني 
 وأن أموت عن اجلنس البشري. ،ألنين قبلت إرادتك أيها اآلب أن أتأمل

 " تعين أنه:وبارك" 

ــرَ  أوًال:  وبــارك اجلــنس البشــري  ،الــيت كانــت ضــد جنســنا بســبب اخلطيــة اللعنــةَ  عَ َف
"مباركــة أنـت يف النســاء ومباركـة هــي  :ت عــن ذلـك أليصــابات بقوهلـابسـبب جتســده، وعـربَّ 

 ).٤٢: ١مثرة بطنك" (لوقا 

ولكـــن  ،أنـــه يعلـــن لنـــا أنـــه لـــيس أقـــل مـــن اآلب، فـــاآلب هـــو الـــذي يبـــارك وثانيـــاً: 
 عندما يبارك االبن يعلن مساواته باآلب.

 ا.عنَّ  أو يف شخصنا، أي نيابةً  )١(
                                                           



١٥٧ 
 
 " يعلن هنا أمرين:سوقدَّ " 

"ها هو محل اهللا الذي يرفع خطية العـامل"  :أنه قدسنا من اخلطية، كما قيل أوًال: 
 .)١٩: ١(يوحنا 

س نفســــي ليكونــــوا ل: "ألجلهــــم أقــــدِّ س نفســــه ألجلنــــا، كمــــا قــــالقــــد قــــدَّ  وثانيــــاً: 
 ).١٩: ١٧سني باحلق" (يوحنا مقدَّ 

ن باحلربـــة طعَ ذبح وســـيُ وأنـــه ســـوف يُـــ ،منـــا آالمـــه وصـــليبهوبـــذلك علَّ  ،"رَ َســـكَ و " 
ويف هـذه املناسـبة بالـذات أن الكـاهن عنـدما يأخـذ  ،وميوت. ومن الضروري أن نعـرف هنـا

 ،ن أن املســيح مــات علــى الصــليبخبــز االفخارســتيا ويكســرها دون أن يفصــل، فهــو يعِلــ
وأنـه مــات وانفصــلت نفسـه عــن جســده، ولكـن الهوتــه مل ينفصــل أو يفـرتق عــن نفســه أو 

بنفسـه وجسـده. فعلـى حـداً وأنه ظـل متَّ  ،)١(األقنوم الواحد غري املفرتق جسده، ولكنه ظلَّ 
الكــــاهن أن يكــــون حــــذراً حــــىت يكســــر القربانــــة كســــراً قلــــيًال حســــبما شــــرحنا دون فصــــل، 
والكســر هنــا يشــري إىل انفصــال الــنفس عــن اجلســد، كمــا قلنــا دون انفصــال الالهــوت عــن 

 النفس أو اجلسد.

هــذا ، فأكــل التالميــذ اجلســد بــدون تــردد. ""خــذوا كلــوا" :وأعطــى تالميــذه قــائالً  
نــه هــو جســده ودمــه الــذي أخــذه مــن العــذراء، فــالروح القــدس الــذي إ ،"... جســديهــو 
هـو نفسـه ينـزل علـى  .يف أحشاء العذراء وجعـل جسـده مـن جسـدها ودم اهللا الكلمـة حلَّ 

وجيعــل اخلبــز واخلمــر اللــذين علــى املــذبح جســد ودم اهللا الكلمــة الــذي أخــذه مــن  ،املــذبح
 مرمي.

كــان هــذا   ،خلــروج مــن مصــر حــىت عليــة صــهيونومــن الــالزم أن نعــرف أنــه منــذ ا 
قام بشكل رمزي وبدم وذبائح حيوانية حسب شريعة موسى، ولكن من العلية حىت السر يُ 

 هذه إشارة واضحة إىل كسر القربانة عند قوله "كسر". )١(
                                                           



١٥٨ 
 

 م الدم واجلسد حقاً وليس بشكل رمزي.�اية الدهور يقدَّ 

ليس عنكم أنتم فقط، بل عن كثريين، فهو  ،"كسر عنكم وعن كثيرينالذي يُ " 
 :يعطى ملغفرة اخلطايا وللحياة األبدية، ولكنه يعطى للمؤمنني فقط لسببني

  ملن يؤمن.ألنه يغفر اخلطايا، وهذا ال يتم إالَّ  أوًال: 

ألنــه يعطــي احليــاة األبديــة وامللكــوت الســماوي، كمــا قــال هــو يف موضــع  وثانيــاً: 
 ).٥٨-٥: ٦حييا إىل األبد" (يوحنا "كل من يأكل جسدي  :آخر

مـــا هـــو هـــذا  ،"دمـــي الـــذي للعهـــد الجديـــد ...وبعـــد العشـــاء مـــزج الكـــأس " 
 ر؟ر وال يؤثِّ العهد؟ وكيف نشأ؟ وكيف يؤثِّ 

ب الوصــية يــتم العهــد هــو وصــية إلمتــام عمــل مــن األعمــال، وعنــدما ميــوت صــاح 
، ال يلوصـية. وإذا مل ميـت املوصـدون أي تغيـري يف ا ،)١٧: ٩(عربانيني  تنفيذ الوصية فوراً 

ا بعـد موتـه فــال ، أمَّــفهـو وحـده القــادر علـى أن يغـريِّ  ،ميكـن تنفيـذ الوصــية. وطاملـا هـو حــيٌ 
 تغيري. وهذا يعلن أمرين:

 ن املوت هو الذي أسس العهد.إ أوًال: 

قــــد  ،ن املـــرياث الـــذي أوصـــى بـــه، أو سيوصـــي بـــه ملـــن يريـــد أن يعطـــيهمإ ثانيـــاً: 
 سيح.س بدم املتأسَّ 

"بــدون ســـفك دم ال توجـــد  :ألن الرســول يقـــول ؛علـــى دمـــه فالعهــد اجلديـــد قــائمٌ  
 وكان سفك دم الذبائح هو أساس العهد القدمي. ،)٢٢: ٩مغفرة" (عربانيني 

 وما هو العهد الذي أقامه؟ ،لكن ما الذي أوصى به المسيح بسفك دمه 

 لقد جعلنا أبناء لآلب باملعمودية. أوًال: 



١٥٩ 
 
 غفر لنا كل ما علينا من ديون جبسده ودمه. وثانياً: 

 أعطانا مرياث امللكوت. وثالثاً: 

 والذي حيفظنا يف هذه الدنيا. ،الفرح الذي ال ميكن أن نتحدث عنه ورابعاً: 

 :"هذا اصنعوه لذكري" -٢٣

"ألن كـل مـرة تـأكلون مـن هـذا اخلبـز وتشـربون مـن  ؛أي افعلوا هـذا كمـا فعلتـه أنـا 
أي أنــه باإلضــافة إىل أنــه يغفــر خطايــاكم،   ،ن مبــويت وتعرتفــون بقيــاميت"هــذه الكــأس ختــربو 

 كلما أقمتم هذا السر، أنتم تعملون أمرين:

 تذكرون مويت. أوًال: 

 تعرتفون بقياميت. ثانياً: 

ة كـــان الســـر يـــلاب أن نعـــرف أنـــه مـــن ِمصـــَر حـــىت العمـــن الصـــو  ."إىل أن آجـــيء" 
فبدم وجسـد املسـيح  ،ا من العلية حىت �اية العاملأمَّ  ُحيتَفل به رمزياً، أي بدم وحلم احلمل،

 ربنا.

أي حســــب وصــــيتك حنــــن نبشــــر  ،"مبوتــــك يــــا رب نبشــــر..." :وجييــــب الشــــعب 
أل�ــا صــارت عربــون القيامــة  ؛"وبقيامتــك نعــرتف" .ألنــه مبوتــك أنــت أمــتَّ املــوت ؛مبوتــك

أي أن نشــرب مــن الثمــار الروحيــة  ،"ننتظــر جميئــك" :وبــاكورة مثــار احليــاة اجلديــدة. وأيضــاً 
للخمر الروحي يف ملكوت أبيك. واخلمر الذي سوف نشربه معه يف امللكـوت هـو التعلـيم 

 الروحي اجلديد اخلاص باألمور العتيدة أن حتدث.

أي أنـــه يطلـــب مـــن الشـــعب أن يســـتعد  ،"هبـــدوء وخـــوف قفـــوا" :يقـــول الشـــماس 
يف صـــمت  ىعطايـــا الـــروح القـــدس تعطـــألن  ؛وأن يقفـــوا يف هـــدوء ،لنـــزول الـــروح القـــدس



١٦٠ 
 

وخبــوف حــىت ال حيــدث تشــويش ويصــبح الشــعب مثــل اإلســرائيليني يطلبــوا أن ال يســمعوا 
 ).١٩: ٢٠بل موسى (خروج  ،الرب

 استدعاء الروح القدس: -٢٤

من الالزم أن نسأل عن حلول الروح القدس، ملاذا ينزل على اخلبز واخلمر اللذين  
 ملاذا حيل عليهما الروح القدس؟ )١(حيل عليهما أقنومياً نضعهما على املذبح، وهو 

 لألسباب التالية: 

"الـــروح القـــدس حيـــل  :وحســـبما قـــال املـــالك ،يف أحشـــاء العـــذراء مـــرمي كمـــا حـــلَّ  
وَكوََّن اجلسد من العذراء، أي جسد اهللا الكلمة، هكذا حيل علـى  ،)٣٥: ١عليك" (لوقا 

د مــن العـــذراء. لِــجســد ودم اهللا الكلمـــة الــذي وُ املــذبح علــى اخلبــز واخلمـــر لكــي جيعلهمــا 
د االبـــن مـــن العـــذراء ويتجســـد وأن حيـــل أراد اآلب أن يولَـــ - كمـــا يف التجســـد -وأيضـــاً 

يريــــد اهللا اآلب أن يـــأيت أقنــــوم االبـــن وأن يتحــــد  ،عليهـــا الــــروح القـــدس، هكــــذا يف املـــذبح
حـــد هبمـــا (اخلبـــز بـــاخلبز واخلمـــر لكـــي يصـــبحا جســـده ودمـــه. وهكـــذا يـــأيت االبـــن لكـــي يت

واخلمــر) وجيعلهمــا جســده ودمــه، وهكــذا يــأيت الــروح القــدس ويتحــد هبمــا لكــي جيعلهمــا 
جسده ودمه كما فعل يف العذراء مرمي. ولذلك ينحـين الكـاهن خبـوف ويصـرخ مـن قلبـه يف 
صمت هللا اآلب، ويسأل ذاك الذي هو أصل كل شيء قبل األزمان والذي منه كل عطية 

)، أن يرسل على القرابني وعلى الشـعب، وألنـه توجـد أرواح كثـرية ١٧: ١صاحلة (يعقوب 
"الــرب  :ويضــيف ،"روحــك القــدوس" :مقدســة ليســت هــي الــروح القــدس، يقــول الكــاهن

أي الـذي لــيس  ،"املسـاوي لــك يف اجلـوهر" :احمليـي الـذي يعطـي احليــاة للمالئكـة"، ويقـول
 ن يف اجلوهر.بل الذي هو واحد مع اآلب واالب ،مثل األرواح املخلوقة

"قنومث" وهو اسم الفاعل من "قنوما" أي أقنوم. وميكن مراجعة نفس الكلمة يف  qenomaithيف النص السرياين  )١(
 صالة استدعاء الروح القدس يف القداس الكريلسي.

                                                           



١٦١ 
 
 لماذا؟ ،"يا رب ارحم" :ويصرخ الشعب ويقول 

ــ  ، ولــذلك يصــرخون )١(ل األســرارأل�ــم أبصــروا باإلميــان أن الــروح القــدس نــزل وكمَّ
"يــــا رب ارحــــم" للداللــــة علــــى ســــرعة الطلبــــة وأمهيــــة  :لــــآلب خبــــوف قــــائلني ثــــالث مــــرات

 استجابتها.

 :قرع الصدر -٢٥

يقرعون صدورهم أو جباههم، وهذه ليست املناسبة مني وبعض الكهنة غري املتعلِّ  
 :ألن ؛اليت تقتضي مثل هذا التصرف

 عطايا الروح القدس تعطى يف صمت وبدون ضوضاء. أوًال: 

ألن اهللا الكلمــة أتــى وحــل يف مــرمي يف هــدوء وجتســد منهــا بــدون جلبــة أو  وثانيــاً: 
تحـــد بـــاخلمر واخلبـــز علـــى ضوضـــاء، وهكـــذا يليـــق يف هـــذه املناســـبة أن يـــأيت هـــو بأقنومـــه وي

 املذبح.

). ولـذلك علينـا ١٥: ٨يـة مألننا حنـن مل نأخـذ روح العبوديـة للخـوف (رو  وثالثاً: 
: ٨ا أيهـــا اآلب" (روميـــة "أبَّـــ :أن ال نقـــوم جبلبـــة ألننـــا أخـــذنا روح البنـــوة الـــذي نصـــرخ بـــه

القــدس مل ينــزل  ). وألن الــروح ٦: ٤ا أيهــا اآلب" (غالطيــة "أبَّــ :). وألننــا أبنــاء نصــرخ١٥
  ألن اإلسرائيليني كانوا يف حالة العبودية.كما نزل على جبل سيناء يف بروق ورعود، إالَّ 

 :تذكار الراقدين -٢٦

وبعـد ذلـك يـذكر الكـاهن والشـماس، الراقـدين لكـي يسـرتحيوا يف أحضـان ابــراهيم  

 راجع كلمة أكمل يف بداية الدراسة. )١(
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مـن "كمـا كـان وهكـذا يكـون  :واسحق ويعقوب. ويطلب غفران اخلطايا، وجييـب الشـعب
جيــل إىل جيـــل"، وهـــذا يعـــين املاضـــي واحلاضـــر، ولكــن دهـــر الـــدهور هـــو املســـتقبل والعـــامل 

ـــ د احلاضـــر واآليت أيضـــاً، وكمـــا أن امســـك أيهـــا اآلب وابنـــك الوحيـــد وروحـــك القـــدوس ميجَّ
ح يف املاضــي، ويف احلاضــر ويف املســتقبل أيضــاً، ولــيس فقــط يف أبعــاد الزمــان الثالثــة، ويســبَّ 

 والعامل اآليت أيضاً. بل يف هذا العامل

 :القسمة -٢٧

 ؟ماذا يفعل الكاهن في هذه اللحظة 

 حَ بِـم إىل اثنني لكـي يؤكـد أن اهللا الكلمـة مـات باجلسـد وذُ ويقسِّ  ،ميسك بالقربانة 
ن أن واحنىن بالصليب. ويأخذ جزءاً من اجلسد ويغمسه يف الدم مث يرشم اجلسد، لكي يعلِ 

مــه علــى الصــليب، مث قدَّ  ،ه، ذاك الــذي أعطــاه يف العليــةكلــه يف دمــ  سَ ِمــقــد غُ  حَ بِــالــذي ذُ 
وعندما يأخذ الدم لكي يرشـم بـه اجلسـد  .يف جنبه باحلربة وخرج منه دم وماء نَ عِ عندما طُ 

ن أن النفس اإلنسانية للكلمة املتجسد قـد انفصـلت عـن د وحدة النفس واجلسد. ويعلِ يؤكِّ 
وأن نفســــه عــــادت واحتــــدت جبســــده، لكــــن الهوتــــه مل ينفصــــل عــــن جســــده أو  ،جســــده

ألن الـدم هـو الـنفس،   ؛وأيضاً لكي يعلن أن اخلبز هو اجلسد وأن اخلمر هـو الـدم )١(نفسه
ـــكمـــا )،  ١٤ - ١١: ١٧كمـــا هـــو مكتـــوب أن نفـــس كـــل جســـد يف دمـــه (الويـــني  د يؤكِّ

وأن قسمة اجلسـد كاملـة هـي عـدم  وحدة عمانوئيل الذي ال ينقسم من بعد احتاد االثنني،
علــى الصــليب جعــل  بَ لِ وأيضــاً لكــي يؤكــد أنــه بعــد أن ُصــ ،انفصــال عمانوئيــل إىل اثنــني

 )، ووحد السمائيني مع األرضيني.٢٠: ١الكل واحداً بدم صليبه (كولوسي 

فهـذا يعـين أن  ،فعندما يأخذه وهو علـى شـكل دائـرة ،ا اجلزء الذي يف الوسطوأمَّ  
 لعامل كله.اخلالص عن ا

 هذا ما نراه يف النص املعروف باسم القسمة السريانية وهنا اإلشارة إىل الرشومات اليت تأيت بعد القسمة. )١(
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 لماذا يأخذ بعض الجسد إلى الدم ويرشم به الدم؟ 

وألن الـــنفس عـــادت واحتــدت باجلســـد عنــدما قـــام مـــن  ،ألن الــنفس هـــي يف الــدم 
 .)١(وليس ألن اجلسد هو الذي ذهب واحتد بالنفس ،األموات

 ويطرحها في الكأس؟ ولماذا يأخذ جمرةً  

ولكـي يعلـن أن الـدم نـابع مـن اجلسـد ولـيس  ،لكي يؤكد أن الـدم واجلسـد واحـد  
اجلسد من الدم حسب طبيعة الكائنات احلية. ولكـي يعلـن أنـه مـع وجـود الـدم يف الكـأس 

  أنه جسد ودم اهللا الكلمة الواحد.واجلسد يف الصينية، إالَّ 

 :رشم الجسد بالدم -٢٨

 وما هو سبب رشم الجسد بالدم بالصليب عدة مرات؟ 

ل يف الكنيســة بالصــليب، سـواء كــان املــريون أم ميــاه ويكُمـألن كـل شــيء يتقــدس  
 تقديس املذابح والكنائس واملنازل.وأيضاً املعمودية أم دم وجسد الكلمة، أم وضع اليد، 

ـــ ،س املـــيالد الثـــاين يف املعموديـــةفالصـــليب هـــو الـــذي يقـــدِّ   ل الذبيحـــة غـــري ويكمِّ
كــــل شــــيء يف الكنيســــة وال س  الدمويــــة وكــــل خدمــــة الكهنــــوت املقدســــة. والصــــليب يقــــدِّ 

 هو فهو حضور املسيح. ،يتقدس

ألن الصـلبان الثالثـة داللـة علـى  ؛ورشم الصليب ثالث مرات هـو تكـرمي للثـالوث 
 أي الكلمة ابن اهللا. ،أن واحداً من األقانيم هو الذي جتسد

هذا ظاهر يف الطقس القبطي عندما يرفع الكاهن الصينية ويقرهبا من الكأس يف النهاية، مث وهو حيمل اجلسد على  )١(
 يده ويضعه قرب الكأس.
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والثالثة صلبان تدل على دفن الـرب وقيامتـه يف اليـوم الثالـث. والرشـومات الثالثـة  

 ،لكـــي يؤكـــد أن اآلب يريـــد "؛"أخـــذ خبـــزاً وشـــكر وبـــارك وقـــدس :تـــتم عنـــدما يقـــول الـــيت
وهـو نفسـه مـا حيـدث يف اسـتدعاء الـروح القـدس ألن  ،والروح القـدس يقـدس ،واالبن يقبل

 اآلب يريد واالبن يقبل والروح القدس يقدس.

 بالنعمة.: هي صالة الثقة اليت تعلن أننا أبناء اهللا "أبانا الذي يف السموات" 

  



١٦٥ 
 

 الشرح الثالث

 

 شرح القداس اإللهي

 آلباء الكنيسة القبطية األرثوذكسية

 )١(المنسوب لسمعان بن كليل

 

  

هذه الدراسة تقوم على شرح القداس اإلهلي كما ورد يف كتاب "حكمة اآلباء املصريني" وقد ُأضيفت هلا  )١(
تلفة وضعت يف احلواشي حىت يبقى النص املطول متآلفًا وبال فجوات. مالحظات ودراسات أخرى من مصادر خم
عليه وتوزيعه  اإلقبالوقد ساعد  ،منه يف كتاب "شرح معاين رشم الصليب" وكتاب حكمة اآلباء املصريني قد ُنشر قسمٌ 

اس اإلهلي نفسه. على نشر هذا اجلزء. ويأيت شرح القداس اإلهلي هنا ابتداء من صالة عشية حىت صالة باكر مث القد
الطقس األساس الذي يبين من نه يضع اخلطوط الالهوتية األساسية ويتخذ أ  القليل إالَّ ن الشارح ال يذكر إالَّ أومع 

عليه شرحه مما جيعل هذا الشرح من أهم ما ميكن أن نقرأه وندرسه يف العصر احلايل. العناوين والتقسيم إىل فصول من 
انا صلوات وطقوس الكنيسة هو قادر أن جيعلها قوة فعالة يف حياتنا لكي تقوى هبا الذي أعط إهلنا. ؤلفوضع امل

 حىت النفس األخري. األرثوذكسي اإلميانتنا على نفوسنا وأجسادنا ويثبِّ 
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 الفصل األول

 

 وهي بداية اليوم الجديد ،العشية

 

خيربنـــا اإلجنيـــل املقـــدس بـــأن ربنـــا يســـوع املســـيح لـــه اجملـــد كـــان خيـــتم أيـــام أعمالـــه  
 ؛س الرب اخلـالص مبجيئـه يف آخـر األزمنـةملساء. لقد أسَّ مبعجزات كثرية يف العشية أو يف ا

ل النــــاموس ب مشــــس العتيقــــة (العهــــد القــــدمي) ويأفُــــألنـــه كــــان مزمعــــاً أن يظهــــر عنــــدما تغــــرُ 
ر يف عتمـة املسـاء لكـي حيـول ذلـك املسـاء ولذلك جـاء لكـي جيـدد حياتنـا ويظَهـ ،املوسوي
. وقــد أشــرق النــور "للجالســـني يف "أنــه يكــون نــور يف وقــت املســاء" :كقــول النــيب  إىل نــورٍ 

يبـدأ  ،ولذلك السبب عينه مع غروب مشـس النهـار ،)١٦: ٤الظلمة وظالل املوت" (مىت 
 ،رنا نـور احليـاة اجلديـدةيوم اخلالص بربنا يسـوع املسـيح. فـإذا جـاءت الظلمـة الطبيعيـة تـذكَّ 

بـل بـالنور احلقيقـي  ،من هذه الطبيعة ليس بنورٍ  ،ربنا يسوع املسيح له اجملد الذي أشرق لنا
وقـد أشـرق لنـا عنـدما جتسـد مـن العـذراء والـدة اإللـه القديسـة مــرمي.  .الـذي مـن عنـد اآلب

وهـو عبـورهم حبـر  ،جيتمـع الشـعب لتـذكار اخلـالص العظـيم ؛وبانقضاء اليوم وحلول العتمـة
وهـــــي أرض األمـــــم الـــــيت  ،أي أرض كنعـــــان ،هـــــذا العـــــامل ودخـــــوهلم أرض الراحـــــة احلقيقيـــــة

 أي يوم قيامة ربنا من األموات. ،دون سبت السبوتويعيِّ  ،باإلميان يستقرون فيها

ألنــه يعــرب مــع ربنــا يســوع املســيح  ؛مــن يرتــل مــزامري اخلــروج مــن أرض مصــر مبــاركٌ  
بل حبر مياه التقديس الذي كان البحر األمحر مثاله. من أجل ذلـك  ،ليس فقط حبر العامل

ألن الشــعب يتأمــل  ؛جتتمــع الكنيســة وترتــل هــذه الرتاتيــل الشــجية املقدســة بفــرح وباهتمــام
ودخولـــه  ،أي املعموديـــة املقدســـة ،فيهـــا مرياثـــه الروحـــاين الـــذي أخـــذه بعبـــور البحـــر األمحـــر
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وإمنـــا مـــن بعـــد عبـــور البحـــر  ، أرض التيـــه (ســـيناء)يف رْ ِســـ. فـــنحن مل نَ أرض املوعـــد مباشـــرةً 
يف ملكـــوت ربنـــا يســـوع املســـيح كملـــوك نـــالوا املســـحة امللوكيـــة الـــيت  دخلنـــا مباشـــرةً  ،األمحـــر

ن إ" :وهــي تلــك الــيت تقــول عنهــا أوشــية اإلجنيــل ،اشــتاق إليهــا أنبيــاء العهــد القــدمي وملوكــه
 .ترون ومل يروه وأن يسمعوا ما أنتم تسمعوه" أنبياء وأبراراً كثريين قد اشتهوا أن يروا ما أنتم

ألننا رأينا املسحة عندما ُمسـح ربنـا  ؛وأعلم أن الرؤية والسمع هي البشارة املفرحة 
أي  ،وهـو مـا نأخـذه حنـن يف سـر التبـين ،يف األردن ومسعنا صوت اآلب يشـهد عـن وحيـده

 احلميم اجلديد.

كـــان قـــال  فر اخلليقـــة (التكـــوين) ألن ســـ ؛وأعلـــم أننـــا جنتمـــع يف البيعـــة يف املســـاء 
ألن الــرب   ؛فاملســاء بــدأ بــه كــل يــوم مــن أيــام اخلليقــة .)٥: ١مســاء وكــان صــباح (تكــوين 

وجيــــدد وجــــه  ،وأن خيلــــق مــــن جديــــد اجلــــنس العاصــــي والســــاقط ،كــــان مزمعــــاً أن يفتقــــدنا
 ىإمنـــــا يبـــــدأون بـــــذكر  ،معـــــون يف البيعـــــةتوالـــــذين جي .)٣٠: ١٠٤األرض كقـــــول املزمـــــور (

ت املعجـزة اخلالصـية الـيت هبـا أغـرق الـرب ألنه يف مثل هذا املساء متَّ  ؛عبورهم البحر األمحر
فرعون وكل مركباته وأجاز شعبه إىل األرض اليت أقسم إلبراهيم أ�ا ستكون له ولنسـله إىل 

 وهي الكنيسة اجلامعة الرسولية. ،أي بركة اإلميان ،أي األرض اليت تفيض بالربكة ،األبد

وهـو ترتيـل  ،للخـالص العظـيم اً ن الرتتيل يصري استحسـانإف ، اجتمع الشعبومىت 
ـــ ـــه أو ســـبت الســـبوت يـــوم األحـــد اهلوســـات الـــذي يبشِّ ر مبجـــيء يـــوم الـــرب أي يـــوم قيامت

 ملخلصنا الصاحل.

فــإن اجلماعــة يقــوى قلبهــا وال تعــود تنظــر إىل الــوراء إىل  ،ل الشــعب ذلــكومــىت رتَّــ 
الراحة واحلرية اليت وعـد هبـا اآلب السـماوي. ألن أول الرتتيـل بل إىل أرض  ،أرض العبودية
لــــه "يــــا مجيــــع األمــــم بــــاركوا الــــرب". وهــــو أيضــــاً ذات املزمــــور الــــذي يرتِّ  :١١٦هــــو مزمــــور 

ألنــه دعــوة اآلب الســماوي لألمــم  ؛القــداس اإلهلــي عنــد تقــدمي الصــعيدةالشــماس يف بدايــة 
 ،ح بــاهلوس الرابــعويســبِّ  .ببشــارة اإلجنيــلألن يكونــوا شــعبه الــذي نــال رمحــة الــرب العظمــى 

فاألواشـي تتكـرر يف كـل  ،يطلب عـن ختـوم البيعـة ؛ومىت شكر الرب الصاحل على إحساناته
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ألن مــــن جيلــــس يف البيعــــة الرســــولية يعــــرف أن ختــــوم البيعــــة هــــي الســــالمة واآلبــــاء  ؛صــــالة
 وما ُيضاف إليها من توسالت أخرى (باقي األواشي). ،واالجتماعات

ــ  فــإن صــراخ الشــعب يرتفــع بــأن العــريس آٍت بقــوهلم "ننظــر  ،ا عنــد نصــف الليــلأمَّ
فقـــد  ،ونســـجد للقـــدوس يســـوع املســـيح ربنـــا الـــذي وحـــده بـــال خطيـــة" ،إىل قيامـــة املســـيح

أي مــن كــو�م جــداء إىل   ،عــاينوه قائمــاً فــيهم بعبــورهم مــن جهــة الشــمال إىل جهــة اليمــني
لــك العبــور بتجديــد طبيعــة اإلنســان وإعــادة ب هلــم ذكــو�م قطيــع محــالن الــرب. وهــو رتـَّـ

 خلقتها من جديد على صورة جمده وهبائه.

وهكـــذا خيرجـــون ملالقـــاة العـــريس بالتســـبيح وببشـــارة قيامتـــه ودخـــول أرض املوعـــد  
 ،وأرض الراحــة. وجيتمعــون مــع اآلبــاء البطاركــة واألبــرار الشــهداء والنســاك وكــل الصــديقني

ــام وســوف ء عنَّــعظــيم أن يصــلوا هــؤال ويطلبــون بصــوتٍ  ا ألن الوليمــة الســماوية ســوف تُق
 جنلس يف حضرة امللك العظيم.

 التذاكيات ومديح والدة اإلله:

أل�ـا مثـال اخلـالص وأيقونـة حكمـة  ؛ب اآلبـاء أن يُقـام متجيـد لوالـدة اإللـهوقد رتَّ  
حاطة بتواضـع تـدبري التجسـد وهبـاء االبـن الوحيـد. وأعلـم أن َمـ

ُ
 ،يف هـذان ال يشـرتك اهللا امل

ده اآلباء من رتبته وأنزلـوه مـن مقامـه وجعلـوه إمنا ينمو فيه تعليم نسطور املخالف الذي جرَّ 
ن ال يعـاين سـر تـدبري التجسـد ال ميكـن أن ينـال درجـة اإلميـان أقـل مـن املوعـوظني. وكـل َمـ

احلسن ولو ظل طـول عمـره يرتـل كـل املـزامري. فـالرب وحـده هـو الـذي أكمـل اإلميـان ورفـع 
لقد  .أي معجزات وعالمات العتيقة ،ثاالتر الذي كان حيجب النور ويبقى على املِ الستا

ظهـــر يف خفـــاء نــــار العليقـــة ونــــادى موســـى وكـــان ذلــــك مثـــاًال لنزولــــه واحتـــاده باجلســــد يف 
 وهو سبب استعمال هذه التسبحة يف الكنيسة اجلامعة الرسولية. ،أحشاء القديسة مرمي

ــــ ،صــــنع أمــــراً  وأمــــور الــــرب ال تنتهــــي ألنــــه إذا  آخــــر أعظــــم منــــه  ل بــــأمرٍ فهــــو يكمِّ
وأكمـــل  ،الن بظهـــوره احمليـــي. فقـــد ظهـــر يف العليقـــة وأكمـــل ذلـــك بالتجســـدواالثنـــني يكُمـــ
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 ،ل بدخولنا قدس األقـداسالتجسد باحتاده بنا يف األسرار الفائقة السماوية. واألسرار تكمُ 
ن اآلب الســــماوي مــــع ودخولنــــا أورشــــليم جيعلنــــا نتكــــئ يف حضــــ ،أي أورشــــليم الســــماوية

 إبراهيم واسحق ويعقوب وكل األبرار والصديقني.

ــألنــه يبــدأ باخلِ  ؛عظيمــة هــي أعمــال الــرب وال إحصــاء لفهمــه  ل اخللقــة لقــة ويكمِّ
ل التجديد بـاملرياث السـماوي. مـن أجـل ذلـك األمـر تقـف العـذراء والـدة ويكمِّ  ،بالتجديد

ال يسقط يف فخـاخ اهلراطقـة املميـت.  ومن يتأملها ،اإلله كشاهد حقيقي على سر جتسده
يف أحشــائها  وأنــه حقــاً حــلَّ  ،فهــو إمنــا يبشــرنا بالتجســد ،عــن والــدة اإللــه وكلمــا قيــل شــيءٌ 

ا قبـل املعموديـة لكي حيل فينا حنن الذين باملعمودية نلنا البتولية الروحانيـة. فقـد كنّـ ؛البتولية
ا بعد جحـد اليت استعبدت اإلنسان. أمَّ حنيا يف الوثنية وجناستها واخلضوع لألرواح النجسة 

فــإن نفوســنا تلمــع بــذات هبــاء وطهــارة آدم قبــل خضــوعه  ،الشــيطان واالغتســال الروحــاين
لــألرواح النجســة وعهــده مــع الشــيطان. هــذا البهــاء ســطع مــن والــدة اإللــه ملــا جــاء عليهــا 

والسـبب الروح القدس وصارت يف حالة أعظم من تلك الـيت كـان فيهـا آدم قبـل السـقوط. 
ولكنهــا مل  ،يف أن الــنفس اإلنســانية كانــت مســتنرية ببهــاء ابــن اهللا وبســكىن الــروح القــدس

ت حبلـول االبــن الكلمـة املتجســد فيهـا علــى النحـو الــذي مت يف والـدة اإللــه. فَ تكـن قـد تشــرَّ 
ــأألن ابــن اهللا ســكن فيهــا بالهوتــه وناســوته منــذ  رها املــالك وأطاعــت كلمــة البشــارة. ن بشَّ

سـها وجعلهـا رهـا الـروح القـدس وقدَّ فيهـا بعـد أن طهَّ  ألن الكلمـة ذاتـه حـلَّ  ؛فائقـةفصارت 
لكـل  السماء الثانية كما نقول يف التذاكيات. من أجـل هـذا منـدح ميالدهـا الفـائق أل�ـا أمٌ 

 األمهات ومثال البتولية النقية لكل الذين يسريون يف خطواهتا.

للــنفس تــرى فيــه الــنفس مجــال اإلميــان  ن مــديح العــذراء يكــون مثــل مــرآةٍ أوأعلــم  
فجـــاء  ،ألن الســـاكن يف األعـــايل قـــد نظـــر إىل جنســـنا وأشـــفق عليـــه ؛م الرمحـــة اإلهليـــةظَـــوعِ 

كـل مـن ينالـه   هلـيٌّ إ ومـرهمٌ  ،عـزاءٍ  ودواءُ  ،ضـد اليـأس يف األحشاء البتوليـة. هـذا تريـاقٌ  وحلَّ 
ة اإلهليـــة الـــيت أحيـــت بـــل علـــى الرمحـــ ،ال خيـــزى وال يعـــود يتكـــل علـــى أعمالـــه مهمـــا كانـــت

 جنسنا.
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ن تقــال التــذاكيات كاســتعداد لتنــاول األســرار أب اآلبــاء الالبســون الــروح وقــد رتَّــ 

منـا يتطلعـون إىل الرمحـة اإلهليـة إ ،ألن الذين يزمعون االقـرتاب مـن السـر اجمليـد ؛اإلهلية النارية
 تت بتأنس الكلمة وحيد اآلب.اليت ثبُ 

 ألن هــذا نــافعٌ  ؛خلليقــة اجلديــدة مــرمي والــدة اإللــهومنــدح فخــر ا ،فلنرتــل بكــل قــوة 
وترتفـع إىل عظـم هبـاء  ،وتـنهض مـن الكسـل ،ذ جيعلها تفيـق مـن الغفـالتإ ؛جداً ألرواحنا
وعلــى مثــال  ،وحنــن نطلــب شــفاعة العــذراء لكــي نكــون علــى مثــال طهارهتــا .العطيــة اإلهليــة

ن لـدى اهللا" لـيس شـيء غـري ممكـ"ألن  :وألن بشارهتا كانت قائمـة بالكلمـة اإلهليـة ،نقائها
 التذاكيات بفرح أل�ا بشارة معتمدة خلالص اجلنس البشري. صلِّ )، فلنُ ٣٧: ١(لوقا 

 عبور البحر األحمر مع المسيح:

ــ  وهــي اهلــوس األول مــع  ،ا علــة اختيــار اهلوســات الــيت ختربنــا بعبــور البحــر األمحــرأمَّ
بصالية الفتية الثالثة إو  ،بتمجيد اخلليقة للثالوثتم بشه والذي خيُ واهلوس الثاين مع لُ  ،بشهلُ 

ــــنفس مــــن أرض مصــــر ودخوهلــــا أرض الراحــــة ،القديســــني ــــل صــــعود ال الكنيســــة  ،فهــــو مث
اجلامعـــة. فـــالنفس املشـــتاقة إىل اهللا هتـــرب مـــن قـــوات فرعـــون الشـــيطان وانشـــغاالت احليـــاة 

لك ترتـــل تســـبحة ولـــذ ؛أي املعموديـــة املقدســـة ،فتعـــود إىل حصـــن الـــنفس املنيـــع ،األرضـــية
العبور مع املسيح الذي أغرق كل القوات اليت حتاصر الـنفس وتريـد أن تأسـرها ومتسـك هبـا 

تتأمـل كيـف حاصـر الـرب  ،بشـهيف أرض العبودية. وبعد أن ترتل النفس اهلوس األول مـع لُ 
 أي أجنـاد الشـر ،ألنه قتل امللـوك والعظمـاء ؛ده على أعماله العظيمةمث متجِّ  ،العدو وأغرقه

 ).١٢: ٦الروحية اليت تقاوم األمور السماوية (أفسس 

وتقـــدم التمجيـــد الالئـــق ألن الـــرب أعطاهـــا أن تـــرى اخلليقـــة  ،مث تتأمـــل ذلـــك كلـــه 
 ح وختدم الثالوث.وهي تسبِّ 

ـــ  فهـــو مـــا  ،ن صـــراعنا قـــد يعـــود مـــن جديـــد حســـب نقـــاء الـــنفس واســـتعدادهاأا أمَّ
 ألن أتون النار هو مصري القوات املعانـدة. ؛سنيح مع الفتية الثالثة القديسبِّ جيعل النفس تُ 
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 لون مع سدراك وميساك وابدناغو.فهؤالء إمنا يرتِّ  ،ا الذين يسريون مع ابن اهللاأمَّ 

ن عيون النفس ترتفع إىل املن والسلوى يف أرض الراحة إف ،وبعد أن نفرغ من هذا 
وتــــرى اجلالســــني يف وليمــــة امللــــك العظــــيم ربنــــا يســــوع  ،مــــرياث إبــــراهيم احلقيقــــي ،واهلــــدوء
أي جممــع العــذراء واملالئكــة والرســل  ،أي املــدعويني مــن كــل جــنس وقبيلــة ولســان ،املســيح

حــاملني  )١(ليــانوهــم الــذين رآهــم يوحنــا يف اجلُ  ،والشــهداء واألبــرار مــن كــل مكــان ولســان
 .ون بامسهص الذين يدعُ أغصان النخيل ويهتفون للحمل خملِّ 

 أي مهـــوم هـــذا العـــامل تاركـــةً  ،وهكــذا تعـــرب نفوســـنا ميـــاه البحـــر األمحـــر مـــع املســـيح 
ــ ؛خلفهــا أفكــار ونيــات وإرادة أرض العبوديــة

َ
ن قــوت الــنفس احلقيقــي الــذي لكــي تنــال امل

 ع ويعطي عدم املوت.شبِ يُ 

 اإلبصاليات:

 قـويٍ  عـامٍ نتقدم إىل ط ،وبعد أن نشبع من التسبيح ويتطهر فكرنا بعبور حبر العامل 
ـــــاء أن تســـــبق اإلبصـــــاليات وهـــــو اإلبصـــــاليات. ترتيـــــب حكـــــيم رتَّ  ،للـــــنفس شـــــبعٍ مُ  ـــــه اآلب ب

وتتلـوه  ،فهـو الـذي بـه اعتمـدنا ،ألن اسم ربنا يسوع املسيح يفوق كـل األمسـاء ؛التذاكيات
يـالزم إنسـاننا الـداخلي  ،يـدخل وخيـرج سٍ فَ نفوسنا لكي حتيا. ومىت الزمته النفس مع كل نَـ 

ن ترمتـــي يف أوتـــدعوه بامســـه قبـــل  ،ن حتـــبره اإلهلـــي. فـــالنفس تعـــرف اســـم َمـــحـــالوة حضـــو 
 ،ســواه. ومــىت ذاقــت الــنفس مــن هــذه احلــالوة اً فــال تعــود تعــرف امســاً آخــر  ،أحضــانه اإلهليــة

ًال مساويــاً بقبــول االبــن بَ أي حتبــل َحــ ،فإ�ــا تعلــم أ�ــا تســتعد لتكــون علــى مثــال والــدة اإللــه
ابـن اهللا  أي الذاكرة واملخيلة وحركات نية القلب. ومىت حلَّ  ،الداخليةالكلمة يف األحشاء 

ل اإلهلي الفائق الـذي بَ قالت النفس التذاكية وهي متنعمة جبمال هذا احلَ  ،على هذا النحو
أي عــدم املــوت  ي،و علــة بقــاء الفكــر يف جــوهره األصــلوهــ ،وإمنــا عقليــاً  ،ال حيــدث حســياً 

 سفر الرؤيا. )١(
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 والفساد.

ــ  فهــي تشــتاق إىل الســر اجمليــد  ،شــبع مــن اســم ربنــا يســوع املســيحا الــنفس الــيت تأمَّ
وتشـبع  ،وتعطـش إليـه ،أشـواقها وجيعلهـا تطلبـه دائمـاً  بُ لِهـألن االسم احلسـن يُ  ؛وال تفارقه

وننـال  ،لكي نفوز هبذه العطية الفائقة ؛ هلاحسب اليوم املعنيَّ  منه. فلنرتل اإلبصاليات كلٍ 
 رمحة ربنا يسوع املسيح.
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 الثاين الفصل

 

 ر قيامة ربنا يسوع المسيححَ وهو سَ  ،باكر

 

�ا ترضـى بكـل شـيء. أو  ،ن احملبة هي كمال الناموسأيف الكتب اإلهلية  مكتوبٌ  
ري واجلـوع واملـرض وأتعـاب اجلسـد واملـوت وقد رضى اآلباء الرسل والشـهداء الظـافرين بـالعُ 

يســـوع املســـيح. هـــؤالء كـــانوا  وا هـــذا ألن حمبـــتهم كانـــت عظيمـــة لربنـــاوأحبُّـــ ،بوســـائل كثـــرية
 ويذهبون للبيعة ملعاينة قيامة ربنا يسوع املسيح. ،كل يوماً  يقومون باكر 

وأعلم أننـا نبـارك الـرب اإللـه الثـالوث القـدوس لتجسـد ومـوت وقيامـة ابنـه الوحيـد  
 ي علينا يف األسبوع على هذا النحو:وحلول الروح املعزِّ 

 .وحواء وسقوط اجلنس البشري لقة آدمخِ  ،أيام االثنني والثالثاء 

وهــو مــا يســتدعي صــومنا  ،تشــاور اليهــود علــى املخلــص لكــي يصــلبوه ،واألربعــاء 
 لكي ال نشرتك يف أي أعمال غريبة تبعدنا عن ربنا يسوع املسيح.

 .نعرتف باإلميان األرثوذكسي ومبجيء اخلالص ،ويف يوم اخلميس 

ــ  ولــذلك نصــوم مثــل  ،ابنــا باجلســد عنَّــفإننــا نعــرتف فيــه مبــوت ر  ،ا يف يــوم اجلمعــةأمَّ
ل لصـــليبه احمليـــي وعالمـــة اخلـــالص العظيمـــة الـــيت األربعـــاء مـــا عـــدا اخلماســـني املقدســـة ونرتِّـــ

بـل راحـة السـبت  ،تتحد هبـا نفوسـنا. وهكـذا جنـيء إىل يـوم قيامـة املخلـص أي يـوم األحـد
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 والرتتيل اللذيذ وتأمل اخلليقة.

نعاينـه حيـاً  ،ونسـمع جمـيء صـوت العـريس ،األمحـروبعد أن جنوز مع الرب البحـر  
ض جنسـنا نهِ ألنه وهو حـي يقودنـا إىل احليـاة اجلديـدة ويُـ ؛من بني األموات يف صالة باكر

شراقة احلياة اجلديدة اليت يطلـع إن إشراق النور مع بداية يوم قيامة ربنا هو إويكون  .امليت
ــ ،عليهــا نــور النهــار اجلديــد  ،وتــذوقت اســم اخلــالص وشــبعت منــه ،حرت بالتســابيوقــد تطهَّ

أي جمـــيء ربنـــا يســـوع املســـيح لكـــي يبشـــرنا  ،ن تســـمع بشـــارة اإلجنيـــل املقـــدسأفاســـتعدت 
 بالقيامة.

وعلـة هـذا  ،ما خال بعـض األيـام ،ن كل أناجيل باكر هي خاصة بالقيامةأوأعلم  
ــــب  ــــذين شــــيَّ أالرتتي ــــاء ال ــــرب حيَّــــ ،دوا البيعــــةن اآلب ــــد الغَ إمنــــا كــــانوا يعــــاينون ال  )١(سلَــــاً عن

 فصار ترتيب صلوات القداس أن يبدأ بالقيامة وذكرها احمليي. ،ويشاهدونه ويتكلمون معه

 األواشي تخوم البيعة:

ــ .م يــا إنســان كيــف حتيــا هللا وحــده بالصــالة والطلبــة ألجــل اآلخــرينتعلَّــ  ا الــذين أمَّ
 ،ألجـل حيـاهتم فقـطيهجرون الصالة ألجـل غـريهم ويتـأملون يف حيـاهتم وحـدها ويطلبـون 

جتعلهــــم أســــرى  ؛ألن كثــــرة تــــأملهم يف حيــــاهتم فقــــط ؛فهــــؤالء ال يقتنــــون شــــجاعة الصــــالة
وال تنمــو  ،كثــريةٍ    بأتعــابٍ للوســواس واخليــاالت، فالقلــب الــذي ال خيــدم غــريه ال خيلــص إالَّ 

ن نتطهـر أحسـن  ألنه مل يتذوق كيف يـرتاحم الـرب علـى اخلليقـة. ترتيـبٌ  ؛قوة الدالة عنده
حـي يف  وكـل مـن هـو ُغـرسٌ  ،ن لـه احتيـاجحمبتنا الزائدة ألنفسنا بـأن نطلـب عـن كـل َمـ من

 البيعة املقدسة.

لــيس ألن البيعـة حمـدودة كقطعــة أرض،  ،ن األواشـي هـي حقــاً ختـوم البيعـةأوأعلـم  

 الَغَلُس: ظلمة آخر الليل إذا اختلطت بضوء الصباح. )١(
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ولكــن ألنــه حيــث توجــد البيعــة فــال حــدود هلــا، وإمنــا ختــوم البيعــة هــي حيــث شــعب البيعــة  
 وكل ملء الكنيسة اجلامعة الرسولية.من اخلدام  كائنٌ 

قـــام علـــى األســـوار قـــدمياً حلفـــظ املدينـــة وإنـــذار ســـكا�ا مـــن ان الرقيـــب يُ كـــوكمـــا   
قـــام األســـقف والقـــس والشـــماس حلفـــظ ختـــوم البيعـــة والـــدعاء ليـــل �ـــار األعـــداء، هكـــذا يُ 

بالطلبـة لكــي حيفـظ الــرب البيعـة بســالم. وهــذه هـي علــة ترتيـب األواشــي، فـأول كــل شــيء 
أن نطلــب ســالمة البيعــة، وبعــد ذلــك نطلــب عــن ُحســن خدمــة اخلــدام النــاظرين كــل حــني 
هدوء واستقرار شعب املسيح، وبعد ذلك نطلب عـن االجتماعـات الكائنـة يف كـل كنيسـة 
لكي يفتح الرب اإلله أمام القاطنني يف كل منزل طريق احلياة األبدية. وألننا نعـاين املسـيح 

الكـل.  يـين حيُ أاألواشي سائلني من قوته اإلهلية إننا نتوسل إليه بف ،قائماً من بني األموات
فإننـا نقـدم احتياجـات الكنيسـة وسـؤاالت أبنائهـا لكـي جنـوز هـذه  ،وعندما نتوسل بالطلبة

 حرية وحنن يف هدوء وعفاف وطهارة.السِّ 
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 الفصل الثالث

 

 البخور رائحة حياة االبن الوحيد

 

م له خبوراً، ومل يكن يُقدَّم يف زمن اآلباء البطاركة قدَّ يُ يف العتيقة أمر اهللا موسى أن  
ألن هــؤالء مل يضــعوا أســاس خيمــة االجتمــاع وال عبــدوا الــرب  ؛إبــراهيم واســحق ويعقــوب

وال ظهــــر اهللا علــــى اجلبــــل يف  ،اإللــــه حســــب الشــــريعة، ألن الشــــريعة مل تكــــن قــــد أُعطيــــت
 سحاب وضباب ونور ونار ومنظر خميف أدخل الرعب على قلوب بين إسرائيل.

 ،فــإذا كــان البخــور مــن القواعــد األساســية الــيت أرســتها الشــريعة لعبــادة الــرب اإللــه 
ألن الكــاهن  ؛م البخــور للثــالوث القــدوس كرائحــة حســنة طيبــة وتقدمــة وصــعيدةفإننــا نقــدِّ 

موسى العظيم قـد وضـع أساسـات البيعـة اجلامعـة الرسـولية  ،ب أسرار اخلالصالذي أستوع
وقـدس. وأقـام مـذبح البخـور  ،ن له عن تقسيم اهليكل إىل قـدس أقـداسٍ علِ فأُ  ،ية)قاثوليق(ال

شـفاعة ووسـاطة لـدى اهللا اآلب. وهكـذا  ألنـه مـذبحُ  ؛يف القدس ولـيس يف قـدس األقـداس
م البخور عوضـاً عـن الشـعب رائحـًة مقبولـًة لـدى اهللا قدَّ يف كل صلوات الشفاعة والتوسل يُ 

ـــًة عـــن خالصـــنا،  ـــه خبـــوراً ورائحـــًة ذكي ـــد الـــذي أصـــعد ذات اآلب، وهـــي رائحـــة االبـــن الوحي
 فاشتمَّه اآلب الصاحل وقت املساء عندما مات على اجللجثة (اجللجلة).

مــن أجــل ذلــك كــان البخــور يُقــدَّم مــع التضــرعات والصــلوات هللا حســب خدمــة  
وهـو  ،)١٤١"لتـدخل صـاليت إليـك كرائحـة خبـور" (مـز  :لعتيقة، ويقول معلمنا داود النيبا

ألن البخـــور كـــان يُقـــدَّم يف أوقـــات الضـــيق وعنـــد احلصـــار طلبـــاً لرضـــى الـــرب  ؛ثابـــتٌ  قـــولٌ 



١٧٧ 
 

فتوقـــف  ،واســتجالب مرضــاته. وقـــد وقــف الكـــاهن النبيــل فينحـــاس بــاجملمرة وفيهـــا البخــور
لكــي  ؛ام عنَّــقــدَّ بــوة أن حيــاة عــدم الفســاد لالبــن الوحيــد ســوف تُ الوبــاء ألنــه أدرك بــروح الن

يرفــع اهللا اآلب وبــاء املــوت عــن اإلنســانية. وهكــذا صــار مثــاًال لــرئيس الكهنــة الــذي أصــعد 
 لكي يسرتضي اآلب الصاحل. ذكيةٍ  خبورٍ  ذاته رائحةَ 

م قــدَّ صــار يُ  -وهــو الرتتيــب النبــوي القــدمي  -وكمــا كــان البخــور يقــدَّم يف القــدس  
دس أقـــداس الـــرب، أي دس، أي األواشـــي املقدســـة الـــيت تســـبق دخولنـــا إىل قُـــأيضـــاً يف الُقـــ

دس األقـداس، أي صعيدة وذبيحة ربنا يسوع املسيح نفسه؛ أل�ا هي اليت هبا ندخل إىل قُ 
حضــرة اآلب الســماوي. مــن أجــل ذلــك يطــوف الكــاهن بــاجملمرة حــول املــذبح أثنــاء تــالوة 

بـــول الصـــلوات والطلبـــات يف وســـاطة الكـــاهن العظـــيم ربنـــا يســـوع األواشـــي ألنـــه يطلـــب ق
 املسيح الذي قدَّم ذاته عنا.

ــ  ألن تقــدمي  ؛هــو عظــة للكــاهن والشــعب معــاً فا ســبب الطــواف حــول املــذبح، أمَّ
ن املــــذبح هــــو الــــذي يتوســــط طلبــــات وتوســــالت أعلــــى  الصــــلوات بــــالطواف هــــو إعــــالنٌ 

إمنـا  ،ن يقـرتب مـن املـذبحبه نبدأ وإليـه ننتهـي. وكـل َمـننا إو  ،ية)قاثوليقالكنيسة اجلامعة (ال
وإمنـــا معـــه توســـالت وســـؤاالت الكنيســـة. وهـــذا هـــو معـــىن العظـــة  ،ال يقـــرتب إليـــه مبفـــرده

ـ ،للكاهن الـذي يطلـب عـن الكنيسـة والكـل واقـف  ،د معـه يف الطلبـةوللشـعب الـذي يتوحَّ
دس يف الكنيسـة اجلامعـة وح القـأي املذبح اإلهلي الذي أقامه الـر  ،عند مثال االحتاد السري

ن هـــذا هـــو الـــذي قـــالوا لـــه: أكســـيوس. أكســـيوس. أهكـــذا يـــذكر الشـــعب يـــة). و قاثوليق(ال
م ويتوسـل قدِّ ن هذا هو الذي اختاروه لكي يُ أو  ،أكسيوس عندما ُرسم وأُقيم خلدمة املذبح
 الـــيت يــة) يف كنيســتهم الـــيت هــي كنيســة اهللاقاثوليقعــنهم وخيــدم مــذبح الكنيســـة اجلامعــة (ال

 اقتناها بدم ابنه الوحيد.

ألن الـــذي أعطـــى  ؛قـــدَّم البخـــور أثنـــاء الطـــواف باملـــذبحولـــذلك الســـبب أيضـــاً يُ  
وهـو الـذي حبياتـه الغالبـة  ،اخلدمة املقدسة الشريفة هو الكـاهن احلقيقـي ربنـا يسـوع املسـيح

بـــالبخور  قيامتنـــا وغلبـــة الفســـاد ،نـــاً برائحـــة حضـــورهعلِ للمـــوت والفســـاد يقـــف يف وســـطنا مُ 
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ويف كـــل طقـــوس البيعـــة مثـــل املعموديـــة  ،م عنـــا يف كـــل صـــلوات التوســـلقـــدَّ املختـــار الـــذي يُ 
 ومسحة املريون واألكاليل واجلنازات وسائر الطقوس األخرى.

ألن البخـــور شــــهادة علــــى  ؛وأعلـــم أننــــا نرفـــع البخــــور أثنـــاء قــــراءة الكتـــب اإلهليــــة 
لألنبيـــاء يف  يهـــو خـــتم الـــوحي املبـــارك الـــذي أُعطـــ ن التجســـدأو  ،حقيقـــة جتســـد ابـــن اهللا

عيانـــاً وحقـــائق ظـــاهرة ملســـها الرســـل بأيـــديهم كقـــول اإلجنيلـــي  بَ ِهـــووُ  ،العتيقـــة كلمـــة نبويـــة
 ).٣: ١يوحنا  ١يوحنا (

ن جــاء وتنــازل وأخــذ صــورة العبــد لكــي يرفــع ومــىت رأيــت البخــور ســبِّح بفكــرك َمــ 
مة البنوة السماوية. هـذه رائحـة احليـاة اجلديـدة الـيت العبيد من مزبلة العبودية إىل شرف وكرا

 أدخلتنا يف شركة السماويات ومع السماويني.

وأعلم أيضاً أننا يف خدمـة العهـد اجلديـد جنلـس يف وليمـة السـماويني، وأننـا معهـم  
م التســـبيح والشـــكر للثـــالوث القـــدوس الـــذي افتقـــدنا مبجـــيء االبـــن الكلمـــة يف اجلســـد نقــدِّ 

مث جمــيء البــارقليط املعــزي. هــذه  ،لعــذراء وموتــه وقيامتــه وصــعوده إىل الســماءومــيالده مــن ا
هــي رائحــة البخــور احلقيقــي. وملــا ُولِــَد ســيدنا وربنــا لــه اجملــد مــن العــذراء أدرك اجملــوس أنــه 

إذ جــاء مبــيالد  ،ألن حياتــه قــد أشــرقت بــالنور والفــرح ؛الكــاهن احلقيقــي فقــدَّموا لــه البخــور
ــومــن ب ،بــال زرع بشــر س مــيالداً تــول مل تعــرف رجــًال فُولِــد علــى خــالف الطبيعــة لكــي يؤسِّ

جديداً للبشرية على خالف الطبيعة، أي ليس من الزواج وال مـن زرع الرجـل وال مـن امـرأة  
 ).١٣: ١كقول اإلجنيلي يوحنا (يو 

ورائحــة حيــاة إهليــة مساويــة آتيــة يف اجلســد لكــي  ،هــذا هــو البخــور املختــار الــذكي 
ــ ــر الطتطهِّ فقــد انفصــلت نفســه  ،ا عنــدما مــات ربنــابيعــة اإلنســانية مــن الفســاد واملــوت. أمَّ

ولكن الهوتـه مل ينفصـل قـط ال مـن نفسـه وال مـن جسـده. وهكـذا  ،اإلنسانية عن جسده
الــذي لــبس طبيعتنــا ألن جســده مل أي أقنــوم االبــن الكلمــة  ،فاحــت رائحــة االحتــاد الســري

فقــد أنــارت اهلاويــة وجعلــت العــامل املظلــم  ،ا نفســهمَّــفســاداً بســبب احتــاد الالهــوت بــه، أ يــرَ 
أي املواضـع املظلمـة الـيت كانـت فيهـا  ،وأصعدت معها آدم وبنيه من اجلب األسـفل ،يرتعد
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فيهــا ومل يقــدر املــوت  ألنــه حــلَّ  ؛. وهكــذا عطَّــر الــرُب اهلاويــَة بعــدم الفســادالنفــوس مأســورةً 
 ن ميسكه، رائحة غلبة وخراب للهاوية.أ

نـــاً �ايـــة فقـــد عـــادت نفســـه واحتـــدت جبســـده، فقـــام حيـــاً معلِ  ،ا قـــام ربنـــا وإهلنـــاوملَّـــ 
ـــ أي فـــرح القيامـــة املقدســـة. وهكـــذا أبـــاد الفســـاد  ،راً بـــالفرح احلقيقـــيمـــوت اإلنســـانية ومبشِّ

وأذل الشيطان وكسر اهلاوية ورفعنا هللا أبيه من اجلب األسفل وأظهر احليـاة القـاهرة املـوت. 
م الكــاهن البخــور، فهــو يضــع مخســةَ  أيــاٍد: للمــيالد والصــليب والقيامــة  لــذلك عنــدما يقــدِّ

فاضــت باحليــاة الغالبــة. وبعــد قيامتــه  ي. مخســُة ينــابيعٍ والصــعود وحلــول الــروح القــدس املعــزِّ 
بـل محلـه معـه ودخـل بـه أمـام  ،صعد إىل السـماء ومل يـرتك جسـده الـذي أخـذه مـن العـذراء

 عرش اآلب وهناك رآه يوحنا احلبيب يف سفر الرؤيا (اجلليان) يف شكل محل.

ن يعطي هـذه أوإمنا اختار الرب  ،ن الرب مل يتحول إىل محل بعد صعودهأوأعلم  
مــذبوح  ألن يوحنــا رآه مثــل محــلٍ  ؛ة الســرية مــن أجــل الذبيحــة الــيت أقامهــا يف البيعــةالصــور 
بـــل �ايـــة مـــا  ،ن الصـــعود مل يكـــن �ايـــة اخلـــالصأوهكـــذا شـــرح لنـــا  ،)١٢،  ٦: ٥(رؤيـــا 

 ،وبداية ما نناله حنن من اشرتاك حقيقي يف األسرار السماوية العظيمـة ،عمله الرب ألجلنا
الده وموتنـا معـه ودفننـا وقيامتنـا علـى مثـال قيامتـه واحتادنـا بـالروح أي ميالدنا على مثال مي

ــ القــدس الــذي حـــلَّ  ا وقرَّبــه لـــآلب قربانــاً عنّـــ ،ومســحه يف األردن ،ر األحشــاء البتوليـــةوطهَّ
وبعـــد ذلـــك ســـكبه االبـــن  ،مث أقامـــه مـــن املـــوت وأصـــعده إىل الســـماء ،)١٤: ٩(عربانيـــني 

ن يفـوز بـه أة، فقـد فـاز االبـن الوحيـد مبـا ال ميكـن عظمـى علـى الكنيسـ الوحيد مثـل غنيمـةٍ 
بل ابن اهللا أيضاً الواحد وغري املنقسم من بعـد االحتـاد إىل  ،بشر ألنه ليس ابن البشر فقط

وببدايـة  ،بل القيامـةوبعدم املوت من قِ  ،بل االحتاداثنني. وملا فاز بعدم الفساد ألجلنا من قِ 
س ومن العذراء القديسة مـرمي، سـكب الـروح القـدس بل ميالده من الروح القدمساوية من قِ 

وأضاف إليها املواهب الروحية السماوية  ،ع الروح هذه عليناووزَّ  ،الذي اشرتك يف كل هذه
 ).١١ - ٧: ١٢كو   ١عها حسب إرادته كقول بولس الرسول (اليت يوزِّ 

كســي فهــو يعــرتف باإلميــان األرثوذ  ،م الكــاهن هــذه اخلمســة األيــاديوعنــدما يقــدِّ  
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 ن الرب افتقدنا وأفاض علينا احلياة العدمية املوت الغالبة الفساد.أناً معلِ 

ألنــه واقــف مثــل الذبيحــة  ؛ن يوحنــا احلبيــب رآه يف صــورة محــلإوقــد ســبق وقلنــا  
ا وعــن جنســنا يشــفع فينــا جبلوســه عــن ميــني اآلب وعلــى عــرش الطــاهرة عدميــة الفســاد عنَّــ

 جمده.

ن الطلبــــات أفنــــا مســــبقاً أثنــــاء التوســــالت، فهــــو يعرِّ وكلمــــا قــــدَّم الكــــاهن البخــــور  
مقبولــة ألن حيــاة ربنــا هــي الــيت تشــفع فينــا وجتعــل صــلواتنا تــدخل إىل قــدس األقــداس بــال 

 مانع وال عائق.

"جتســد  :ومــن بعــد اإلجنيــل ال يلمــس الكــاهن البخــور وال ميــد يــده إليــه حــىت قولــه 
ن احليــاة الــيت يشــري إليهــا البخــور أك طلبــة مــن أجــل الراقــدين. وعلــة ذلــوعنــد ال ،وتــأنس"

م لنـا ويعلـن حياتـه ن الـذي يقـدِّ إفـ ،ا بعـد ذلـكبكلمة اهللا والصلوات، أمَّـ نةً سرياً تكون معلَ 
ن شم رائحة عدم املـوت يف مواعيـد كلمـة اهللا وعـاين القيامـة مَ  نَّ أويكون  ،هو الرب نفسه

وإشـراق حيـاة االبـن الوحيـد عنـدما باالعرتاف الرسويل (قانون اإلميان)، هو الذي ينال قوة 
هللا اآلب. وأنـت يـا مـن ترتـل مؤكـداً ان االبـن الوحيـد ولـد مـن  مقبولةً  ا ذبيحةً يضع ذاته عنّ 

تــراه هــو ذاتــه  ،الــيت ختــرب باحتــاد الالهــوت بالناســوت )١(رةالعــذراء وقــد رأيــت ذلــك يف اجملمــ
ولـذلك يتوقـف املثـال  ،للفـامهنيليس رؤية العني، وإمنا رؤية الروح اليت يعلنها الروح القدس 

 مىت جاء النور.

باألمانـــة  فهـــو اعـــرتافٌ  ،ويضـــع الكـــاهن البخـــور ،ا عنـــدما نقـــول جتســـد وتـــأنسأمَّـــ 
ن مل إألن هـــذا هـــو أســـاس الســـر اجمليـــد. و  ؛أي احتـــاد الالهـــوت بالناســـوت ،األرثوذكســـية

ـــا هـــو  ـــد مـــا كـــان قـــد قـــالأيكـــن ربن ـــوم الكلمـــة واالبـــن الوحي ـــإ" :قن يأكـــل جســـدي ن ن َم
بـاالبن  )، فأكل اجلسد وشرب الدم هو احتادٌ ٥٤: ٦ويشرب دمي له حياة أبدية" (يوحنا 

 هب ..".اإلشارة هنا إىل اللحن الكنسي "اجملمرة الذ )١(
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أي  ،بالهــوت الكلمــة واهــب احليــاة. هــذه هــي علــة تقــدمي مثــال االحتــاد واحتــادٌ  ،املتجســد
 ناً لنا حياة االبن الغالبة املوت.اجملمرة لكي يصعد منها البخور الذكي معلِ 

"وضــع لنـــا هـــذا الســر العظـــيم الــذي للحيـــاة"، فهـــو  :ا يقـــولوكــذلك أيضـــاً عنــدم 
 ،لكـي يُعلـن السـر الواحـد ؛"جتسـد وتـأنس" :مـه عنـد قولـهيأخذ من ذات البخور الذي قدَّ 

 ا حنن املذنبني.أي حلول االبن الوحيد وكينونته على املذبح وقيامه عنّ 

شــي بعــد اســتدعاء قــدَّم البخــور يف األواال يُ  ،الــروح القــدس وحــلَّ  ،ومــىت مت الســر 
 وإمنا أمام السر الكامل. ،ألننا لسنا أمام املثال ؛الروح القدس

ـــ  فـــأعلم أ�ـــا بشـــارة  ،م عـــن الراقـــدينقـــدَّ ا علـــة تقـــدمي البخـــور يف الطلبـــات الـــيت تُ أمَّ
نــه أإىل امليــاه احليــة و  صــاحلٍ  نــه يأخــذهم كــراعٍ أن الــرب قــد ضــم هــؤالء إىل جمــده و ألألحيــاء و 

 م السماوية.يهم يف أورشلييغذِّ 
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 الفصل الرابع

 

 س طقوس البيعة حواس الجسد؟كيف تقدِّ 

 

نقســم عقلــه وانقســمت الــنفس وصــارت تنفصــل عــن ا ،ا ســقط اإلنســان األولملَّــ 
فــتظن هــي  ،ل الــنفسقاتِــاجلســد باخلطيــة حــىت يكمــل انفصــاهلا بــاملوت. وصــارت األهــواء تُ 

ولكنهـــا باحلقيقـــة نابعـــة مـــن املخيلـــة الـــيت تنشـــط  ،مـــن اجلســـد خطـــًأ أن هـــذه األهـــواء نابعـــةٌ 
وتبحـــث يف كـــل اجتـــاه عـــن األمـــور غـــري النافعـــة  ،بســـبب فـــراغ الـــنفس مـــن حضـــور اهللا فيهـــا

ــــم أمامهـــا مــــا تريـــده دون أن تــــدرك أن هـــذه األمــــور تزيـــد مــــن وختلقهـــا لــــذاهتا صـــوراً وجتُ  سِّ
 ابتعادها عن اهللا وتزيد من انقسامها الداخلي.

أي  ،أل�ــا عــدمت النــور اإلهلــي ؛صــارت حــواس الــنفس معطلــةً  وبســبب الســقوط 
 -وقــد أمهلــت حواســها الداخليــة  -الــروح القــدس الــذي يرشــدها وينريهــا وصــارت الــنفس 

وهــي الســمع والشــم واللمــس والرؤيــة هــي حواســها األساســية الــيت  ،تظــن أن حــواس اجلســد
لــــى مقتضــــى الطبيعــــة تعتمــــد عليهــــا، فأمهلــــت حاســــة التمييــــز الــــيت كانــــت فيهــــا أصــــًال ع

أل�ـــا اعتقـــدت أ�ـــا بـــدون الـــروح  ؛واســـتنارت بـــالروح القـــدس، فصـــارت بـــال متييـــز حقيقـــي
رك فوقعت البشرية بسـبب سـوء التمييـز يف ِشـ ،القدس تستطيع أن تُقدِّر لذاهتا ما هو اخلري

لـنفس وأهانت ذاهتا بعبادة املخلوقات دون اخلالق. ألن العبـادة الوثنيـة أزالـت مـن ا ،الوثنية
وجعلــت الــنفس عدميـــة اإلدراك، فــال هــي صـــارت  ،اإلنســانية قــدرهتا الطبيعــة علـــى التمييــز

 وال صارت تدرك الفرق بني اخلالق واملخلوق. ،تعبد اخلالق
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ب معلمنا الرسول بولص يف رسالته إىل رومية كيـف كانـت البشـرية يف أول وقد رتَّ  

مث عــدمت  ،)١٩: ١بيعــة (روميــة عهــدها بعــد ســقوط آدم تعتمــد علــى معرفــة اهللا مــن الط
عون أ�ـم حكمـاء برهنـوا "وبينمـا هـم يـدَّ  :وفىن التمييـز بقولـه ،)٢١: ١هذه املعرفة (رومية 

وذلـــك أل�ـــم أبـــدلوا جمـــد اهللا الـــذي ال يضـــمحل مبـــا يشـــبه  ،بادعـــائهم علـــى أ�ـــم جهـــالء
والــدواب" اإلنســان وصــورته الذاهبــة إىل االضــمحالل حــىت أ�ــم عبــدوا الطيــور والزحافــات 

فكانــت النتيجــة  ،عنــد ذلــك تــركهم اهللا لكــي يفعلــوا مــا يشــاءون ،)٢٧ - ٢٢: ١(روميــة 
 - ٢١: ١احلتمية أ�م أهانوا ذواهتـم واحنطـوا وصـاروا مثـل احليوانـات الـيت يعبـدو�ا (روميـة 

٢٤.( 

تلك هي األسباب احلقيقية وعلة وضـع الطقـوس الكنسـية علـى النحـو الـذي نـراه  
ذلــك ألن الطقــوس ترفــع العقــل واحلــواس مــن احليــاة الســفلية األرضــية إىل حيــاة يف البيعــة. 

مساوية عاقلة مستنرية بالروح القدس. الطقوس تنقل احلواس من اإلدراك األرضي إىل إدراك 
 السماويات، أي أسرار البيعة املقدسة.

وأعلـــم أن اإلنســـان عنـــدما ُخلـــق علـــى صـــورة اهللا وحســـب مثالـــه كـــان قـــادراً علـــى  
كـــان احتـــاد ،  عـــدم وجـــود شـــجار بـــني الـــنفس واجلســـد رؤيـــة اهللا وخماطبتـــه ومساعـــه. وبســـبب

ألن  ؛اإلنســان مــع جســده ال جيعلــه يفــرِّق بــني مــا هــو مرئــي بــالعينني ومــا هــو مرئــي بــالنظر
عــدم انقســام قــوى الــنفس الداخليــة جعــل مــا تــراه الــنفس بقواهــا العاقلــة واضــحاً صــحيحاً 

ك بالرتكيز على ما تـراه الـنفس، وهـذا هـو املعـىن وراء الكلمـات ن العينني كانت تشار أحىت 
واحــد يف حالــة احتــاد الــنفس  أل�مــا فعـلٌ  ؛يف األسـفار اإلهليــة عــن رفــع القلـب ورفــع العينــني

 وفعلني خمتلفني يف حاالت االنقسام. ،واجلسد

ة لــة والــذاكرة واإلرادة تعمــل كلهــا يف وحــدوكانــت قــوى الــنفس العاقلــة مثــل املخيِّ  
ومل تكـن اإلرادة تنفـر مـن  ،واحدة بال انقسام ألن املوت مل يكن قد قبع يف خميلـة اإلنسـان

وتـــدرك أ�ـــا بـــدون الثـــالوث  ،بـــل تتأملـــه يف اآلب واالبـــن والـــروح القـــدس ،الصـــالح واخلـــري
فتنجذب بقوة التشـبُّه بـاهللا الـذي ُخلقـت علـى مثالـه إىل احملبـة واخلـري بـال  ،بال حياة عاجزةٌ 
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وينــــزع ربنـــا يســـوع  ،ن نتقـــدسأ. وســـوف نصـــري علـــى هـــذه احلالـــة بعـــد ال اضـــطرابفـــزع وبـــ
ويصــبغها بقــوة  ،وحيــرر املخيلــة مــن فــزع الفســاد واالحنــالل ،املســيح قــوة املــوت الكامنــة فينــا
ــــ ؛القيامــــة وبصــــبغة عــــدم املــــوت ر اجلحــــيم وحطَّــــم ألنــــه يكشــــف لقــــوى الــــنفس كيــــف كسَّ

ألنـه فضـحها وجعلهـا كـال  ؛متلـك يف الظلمـة الربانيـة متاريسه وأهان القوات الشـيطانية الـيت
 شيء.

إمنـا  ،فقد كانت النفس تنظـر إىل ذاهتـا فـال تـرى فيهـا صـورة اهللا ،ا قبل التجديدأمَّ  
وتـرى أيضـاً  ،وترى فيها الصورة الفاسـدة الـيت آلـت إليهـا بسـبب السـقوط ،ترى فيها املوت

ا أدركــت رير وحمــدودة حبــدود املــوت. وملَّــعــن الصــالح وأســرية يف يــد العــدو الشــ إ�ــا عــاجزةٌ 
ألن املــوت الــذي ســكن فيهــا وصــار قــوة دمــار  ؛مل تكــن قــادرة علــى العــودة إىل اهللا ،هــذا

مـن الفسـاد واملـوت الـذي فيهـا  -وجعل املخيلة ختلق  ،جعلها تنفر من اهللا نفسه ،وخراب
 بال قوة حياة أل�ا نابعة من املوت. ميتةً  فاسدةً  اً صور  -

ن تكـون وعـاء أمل تعـد قـادرة علـى  ،حىت الكلمة اليت ينطقها اإلنسـان ،أنه وأعلم 
وصـار كـل مـا ينبـع مـن اإلنسـان امليـت  ،الطهارة والفطنة، بل صارت أوعية الفساد واملـوت

ألن إفــرازات  ؛بالضــرورة ميتــاً أو ملوثــاً بــاملوت. هــذه هــي علــة شــريعة التطهــريات يف العتيقــة
ا صار مثل عالمات حتذير لإلنسان بأنه يعيش حتـت سـلطان اجلسد وملس اجلثث وما إليه

وهـــذه النجاســـة  ،ومـــن األشـــياء الـــيت يتصـــل هبـــا ،منـــه ن النجاســـة الـــيت فيـــه نابعـــةٌ أو  ،املـــوت
عـــدم لومـــن صـــنع إلـــه الشـــر، وإمنـــا كتحـــذير  ليســـت كمـــا علَّـــم املنشـــقني واهلراطقـــة هـــي شـــرٌ 

 ).٢٠: ٨الرسول بولص (رومية  كقول  طلِ عت للبُ خضِ وبأن اخلليقة أُ  ،طهارة اإلنسان

واحنرفـــت اخلليقـــة عـــن اهللا، فقـــد صـــار مـــن  ،وإذا صـــارت املســـتقيمات معوجـــات 
الضــروري حتــذير اإلنســان وحماصــرة اهتمامــه لكــي ال ينحــرف إىل الفســاد. وهــذه هــي علــة 
زيـــادات الشـــريعة وكثـــرة وصـــاياها وصـــعوبة طقوســـها. وكمـــا كـــان اإلنســـان يعبـــد احليوانـــات 

نـه ال حيتـاج إىل أومـع  ،م هللا احلـي خـالق الكـلقـدَّ تُ  صارت هـي بـذاهتا ذبـائحَ  ،عدمية النطق
نـه ال حيتـاج إىل دمـاء أر بـين إسـرائيل مـراراً كثـرية بواسـطة األنبيـاء مـن وقد حـذَّ  ،ذبائح باملرة
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ألنـــه هـــو خـــالق كـــل األشـــياء. ولكـــن صـــارت تلـــك املعبـــودات وســـيلة  ؛الثـــريان أو حلومهـــا
لوهيتها يف الديانات الوثنية هي بـذاهتا الـيت إصارت تلك اليت يعلن عن و  ،االقرتاب من اهللا

وحتــذيراً  ،وإرشــاداً لإلنســان بــأن اهللا خــالق الكــل ،علــى ضــعفها ب قربانــاً هللا احلــي داللــةً تقــرَّ 
 لكي ال يقع يف الوثنية.

وهكذا صارت طقوس العتيقة قائمة بفرائض واغتساالت وذبائح وصـفها الرسـول  
ا طقـــوس البيعـــة اجلامعـــة ). أمَّـــ١٠: ٩(عـــب  )١(وموضـــوعة إىل وقـــت التجديـــد بأ�ـــا مؤقتـــة

فهي ليست كـذلك، إ�ـا اغتسـاالت عقليـة تغسـل العقـل مـن ارتبـاك الفكـر،  ،ية)قاثوليق(ال
م اإلنســان إىل خــريات الثــالوث القــدوس. ومــن يغســل فكــره لــيس كمــن وذبــائح روحيــة تقــدِّ 

ألن األول إمنـــا يغســـل جـــوهره الـــدائم، والثـــاين يغســـل مـــا هـــو ذاهـــب إىل  ؛يغســـل جســـده
 الرتاب الذي أخذ منه.

وحتــرِّض الــنفس علــى  ،وطقــوس البيعــة تنــزع مــن الفكــر التهــاون والرتاخــي والكســل 
أل�ــا تقــود الــنفس إىل تأمــل  ؛�ــا تغســل الــنفس مــن خطاياهــاإاملثــابرة وطلــب الســماويات. 

مــــا نالتــــه يف األســــرار. وتفــــتح الطقــــوس عيــــين العقــــل أي املخيلــــة الســــماويات، وإىل إدراك 
ألن اهللا وضـــع  ؛اجتـــاه املـــوت والفســـاديف وتنريهـــا وجتعلهـــا تتحـــرك يف اجتـــاه اخلـــري واحليـــاة ال 

املخيلــة كعينــني للــروح تــرى هبمــا األمــور الســماوية وتــدركها يف ســهولة وتتعــزى هبــا إذا نالــت 
 استنارة الروح القدس.

وســـبَّحت لقيامـــة املســـيح وانتظرتـــه كعـــريس  ، رتَّلـــت يف نصـــف الليـــلوالـــنفس الـــيت 
فتعـرف  ،ترى الشمعتني على املـذبح ،واعرتفت بقيامته، هذه النفس اليت تطهَّرت بالتسبيح

مــن نــور القيامــة الــذي امــتألت بــه مــن التســبيح أ�ــا أمــام املســيح القــائم واحلــي قــاهر املــوت 
ــوغالــب اجلحــيم، وتــرى يف الشــمعتني امل فتقبــل الــنفس  ،را النســوة بالقيامــةالكــني الــذين بشَّ

 هذه البشارة اليت استعدت هلا منذ نصف الليل.

 والتجديد مبعىن واحد. واإلصالح" اإلصالحيف الرتمجة البريوتية "وقت  )١(
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وعلــى هــذه احلــال نــرى كيــف تغتــذي الــنفس مــن التســبيح العقلــي ومــن كلمــة اهللا  

ُحتسـب  أنمـن رمحـة الـرب  إىل البيعة سـائلةً  وكيف تنهض من ُسبات نومها الثقيل متوجهةً 
وعاينــت  ،ة. ومــىت ســبَّحت مــع املالئكــة يف "الكنيســة بيــت املالئكــة"مــع طغمــات املالئكــ

وإنــه  ،مــع القديســني وإن اهللا حاضــرٌ  ،اســتنارت وأدركــت أ�ــا يف بيــت اهللا ،فــرح القديســني
 أي وليمة اإلفخارستيا أو الشكر. ،ن ذاته يف الوليمة السماويةأتى ليعلِ 

وحتـــرك  ،كلمـــة لكـــي يســـتنريمبـــارٌك مـــن يســـهر ويرتفـــع عقلـــه تـــدرجيياً ويتغـــذى بال 
التسابيح والصـلوات أشـواقه الروحيـة لكـي يطلـب السـماويات. وهكـذا تقـوم طقـوس البيعـة 
علــى الكلمــة اإلهليــة الــيت نطــق هبــا فــم الــرب، وهــي الكلمــة الــيت أخــذها آباؤنــا القديســني 

يوميـة) ويف حياهتم (ال ،وصاغوها يف الرتتيل والصلوات واعرتفوا هبا يف التسابيح والقداسات
 ويف املغارات وأمام امللوك والوالة ويف اجملامع املسكونية.

والـــنفس الـــيت تقبـــل الكلمـــة اإلهليـــة مثـــل بـــذرة حيـــاة، هـــذه البـــذرة يغرســـها الـــروح  
ألن الــروح هــو الــذي كوَّ�ــا وهــو الــذي أعطاهــا لألنبيــاء، ومــىت أخــذت  ؛القــدس يف الــنفس

وتســبيحاً للثــالوث. وهــذا هــو ســبب  صــارت صــالةً  ،وســكنت فيهــا ،الـنفس الكلمــة اإلهليــة
اســتعمالنا صــلوات اآلبــاء اجملاهــدين الظــافرين واعرتافــات الشــهداء الــذين نــالوا الثبــات مــن 

فســـكنت فضـــائلهم ورؤيـــتهم احلســـنة الطوباويـــة يف صـــلواهتم الـــيت وضـــعوها لتـــدبري  ،املســـيح
صــارت هــذه  ،يهم إىل صــلواتالبيعــة وإقامــة األســرار املقدســة. وعنــدما حتولــت كلمــة اهللا فــ

 وصارت الرؤية احلسنة احلقيقية ألسرار اهللا. ،الصلوات هي االعرتاف الصحيح باإلميان

وهـي حركـات اليـدين والسـجود والبخـور  ،وتقوم طقوس البيعة على أعمال ظاهرة 
وتُعـــاد يف  ،واحلركـــة حـــول املـــذبح مثـــل الطـــواف بـــه. وهـــذه مـــأخوذة مـــن األســـرار الكنســـية

ت النعمـــة اإلهليـــة العظيمـــة. فاالجتـــاه حنـــو الشـــرق حيـــدث أول مـــا إلهلـــي لكـــي تثبِّـــالقـــداس ا
ل الـنفس مـن العبـادة الباطلـة الزائلـة إىل وهـو حتـوُّ  ،حيدث يف املعمودية بعد جحـد الشـيطان

ألن الـــذين  ؛عبـــادة ربنـــا يســـوع بـــالروح القـــدس. هـــذا التحـــول هـــو ســـر وجودنـــا يف البيعـــة
هـــؤالء هـــم الـــذي جيتمعـــون حـــول  ،ســـجدون هللا بـــالروح واحلـــقيطلبـــون العبـــادة احلقيقيـــة وي
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 املائدة اإلهلية مائدة احلياة.

وصـــار طقـــس  ،أصـــًال مـــن االعـــرتاف باإلميـــان يف املعموديـــة ورفـــع اليـــدين مـــأخوذٌ  
ن بعــد خروجــه مــن املــاء طالبــاً املعونــة اإلهليــة. وهكــذا نطــوف ن يصــلي ِمــالصــالة لكــل َمــ

إمنـا نتحـول مـن  ،ننا حنن املاثلني أمـام مذحبـهألكي ندرك  ؛حول املذبح قبل قراءة كلمة اهللا
 ،صـــبح املـــذبح قلبهـــااالهتمامـــات العامليـــة وجتـــوال الفكـــر إىل االهتمامـــات الســـماوية الـــيت يُ 

 ونطوف بالتهليل وبالبخور ألجل مساعنا املواعيد السماوية اليت تُتلى علينا.

واآلباء عندما نـدور بالعظـام املقدسـة وهذا حيدث أيضاً يف مواسم أعياد الشهداء  
ألنــــه طــــواف التهليــــل بــــالظفر الــــذي حققــــه هــــؤالء  ؛واأليقونــــات والصــــلبان حــــول املــــذبح

د بالبيعة بعد عماده مِ السعداء األطهار بدمائهم. ولكن أول كل شيء هو أن يطوف املعتَ 
ويطــــوف باملرســــومني  ،لكــــي يــــراه كــــل الشــــعب الــــذي حضــــر معموديتــــه والــــذي مل حيضــــر

وبعـــد ذلـــك يطوفـــون هبـــم  ،لـــدرجات الكهنـــوت بعـــد رســـامتهم لكـــي يـــراهم الشـــعب أيضـــاً 
 حول املذبح.

ال  ألن اإلنســان واحــدٌ  ؛األمــور حمركــة للــنفس واجلســد هــذه وهــذا هــو الــذي جيعــل 
 ن أحـــدمها ال يقـــوى علـــى عمـــل شـــيءأكامـــل حـــىت   واحتـــاد الـــنفس باجلســـد احتـــادٌ  ،ينقســـم

طــوف باملــذبح متــذكرين مواعيــد اهللا وحمبتــه العظمــى نبــدون اآلخــر. ومــن أجــل هــذا األمــر 
 ،حـــبٌ ن اخلـــالص رَ أأدرك  ،ألن اإلنســـان إذا ســـار يف هيكـــل اهللا ؛ونـــائلني هبجـــة اخلـــالص

ـــ ؛ن مواعيـــد اهللا حقيقيـــةأو  نا وقدَّســـنا يف جـــرن لَ ألنـــه أتـــى بنـــا إىل هيكلـــه، وقبـــل ذلـــك غسَّ
لنــــا نطــــوف بــــه متــــذكرين مرامحــــه املعموديــــة املقــــدس، مث أدخلنــــا إىل املــــذبح الســــمائي وجع
لبـــة والصـــالة ألن الـــذين يطوفـــون الكبـــرية. وهكـــذا تشـــرتك احلـــواس وأعضـــاء اجلســـد يف الطِّ 

بالبيعة يف األعياد حـاملني البشـارة أو الصـليب أو األيقونـات يتكـون فـيهم احلـس الـداخلي 
 ،يـاة غـري املعـوجوإ�ا تسري يف طريق احل ،بأن أقدامهم إمنا تسعى لتمجيد اهللا وخدمة البيعة

 م عليه حياتنا الناطقة.وتطوف باملذبح السمائي قلب الصعائد والقرابني والذي تُقدَّ 

ألنـه إظهـار  ؛حكـيم ن ترتيب محل القربان ووضعه على املذبح هـو ترتيـبٌ أوأعلم  
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اإلرادة والنية الداخليـة بالرغبـة يف تنـاول األسـرار. ومـا يعملـه اإلنسـان بيديـه وعقلـه إمنـا هـو 
إمنــا هــو مــن  ،ن حيمــل القربــان ويقــف أمــام املــذبحا يســتقر يف حياتــه الناطقــة. وهكــذا َمــمــ

 ،)١: ١٢أي حياتــه العقليــة كقــول بــولص (رو  ،عنــد اهللا مرضــيةً  حيــةً  يضــع حياتــه ذبيحــةً 
 ،نـــه بالصـــالة وبكلمـــة الـــرب وباالحتـــاد الســـري بالصـــعيدة اإلهليـــةأوهـــو يضـــعها ألنـــه يـــدرك 

باخلدمـة السـماوية الـيت يرأسـها  مقبولـةً  حيةً  أي ذبيحةً  ،للرب سوف يصبح طاهراً ومقدساً 
 ربنا يسوع املسيح الكاهن العظيم.

 أي ،"رمحة السالم وذبيحة التسـبيح" :ن هذا هو قولنا بعد القبلة الرسوليةأوأعلم  
م هللا يف تقدمـة ت من العداوة واغتسلت مـن البغضـة، فصـارت أهـًال ألن تقـدَّ حياتنا تنقَّ  أن
 كامل.  وهذا احتادٌ  ،الوحيد ربنا يسوع املسيح ابنه

 ،صــار مــن الضــروري أن تقــوم الــنفس بــالطقوس ،وبســبب وحــدة الــنفس واجلســد 
ألن هــذا حيــدث  ؛لــيس مــن قبيــل اشــرتاك الــنفس مــع اجلســد أو اشــرتاك اجلســد مــع الــنفس

مهمــا كــان العمــل الــذي يقــوم بــه اإلنســان. ومــن يأكــل الطعــام يتــذوق بفمــه وبفكــره مييــز 
. ولكـن الطقـوس هـي انشـغال )١(األطعمة وخيتار منها ما يناسبه وبإرادته يضبط احلنجرانيـة

وترتيـب صـعود الفكـر إىل معاينـة األسـرار لكـي يكـون صـعوده  ،احلواس الداخلية واخلارجيـة
مشــاغبة احلــواس وال تعطــل العقــل. وهكــذا يكــون أن مــن  فُّ ولكــي تُكــ ،وبــال تعــبســهًال 

كمــا   ،ن أســرار البيعـةن البشــارة املفرحـة تعلِـأك درِ حيمـل البشـارة ويطــوف هبـا حـول املــذبح يُـ
ن الـذين يسـجدون عنـد أ إالَّ  ،ن العقل يتعلم هذاأومع  ،ن املذبح يشرح حمتويات البشارةأ

إمنـا  ،ل اإلجنيلقبِّ ألن الذي يُ  ؛إمنا يقتنون اخلشية واخلضوع هللا ،لونهقبِّ مساع كلمة اإلجنيل ويُ 
لهـــا قبِّ والفـــم يُ  ،ن العينـــني تـــرى البشـــارةأويكـــون  ،عـــن األفعـــال الرديئـــة يفهـــم كيـــف يكـــفُّ 

 والعقل خيشع والقلب خيضع ويرتفع إىل طاعة الوصية اإلهلية.

ألنه ينال خـريات كثـرية ال ميكـن  ؛وحيرتس بفكره ،طوىب ملن يقف منتبهاً يف البيعة 

 وتعين شهوة الطعام ولذة التذوق. ،احلنجرانية هو ترمجة مباشرة من القبطية )١(
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 النطق هبا.

والفـــم يأكـــل  ،والفكـــر يفهـــم ،ألن العينـــني تـــرى ؛وهكـــذا تتقـــدس حـــواس اجلســـد 
ـــة إىل االحتـــاد الســـري. اجلســـد يســـجد أو ينحـــين  ،األســـرار والقلـــب يرتفـــع بالرؤيـــة الروحاني

ــــد والث ،يف البيعــــة أو تطــــوف باملــــذبح انواإلرادة تقتــــين اخلضــــوع. القــــدمني تســــري  قــــة مبواعي
ألن حركـــــة القـــــدمني تغـــــرُس يف احلـــــس الـــــداخلي رجـــــاء تـــــذوق املواعيـــــد  ؛اخلـــــالص تـــــزداد

 السماوية.

 .ويرتفـــــع بالتأمـــــل ،ألنـــــه ينشـــــغل بالرتتيـــــب ؛وتقـــــدِّس الطقـــــوس العقـــــل الـــــداخلي 
 ،وإمنا يفكر فيما سوف يفعلـه ،واالنشغال بالرتتيب ال جيعله يفكر يف االهتمامات الباطلة

 نتباه يف الصالة وتأمل الثالوث القدوس.وهذا حيصر اال
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 الفصل اخلامس

 

 درجات االرتفاع العقلي نحو الرؤية السماوية

 

يبـــدأ  وهـــو طريـــقٌ  ،القـــداس اإلهلـــي هـــو طريـــق الكـــاملني ملعاينـــة الثـــالوث القـــدوس 
بالكلمــة اإلهليــة وبالصــالة وبالتســبيح ويتــدرج صــاعداً إىل االحتــاد الســري بــابن اهللا وبــاآلب 

 لروح القدس.وبا

هي االنتباه واليقظة ويصعدها الذين يواظبون على التسبيح ومساع   :الدرجة األوىل 
أي خضــوعها للخــالق. هــذه الدرجــة تبــدأ  ،كلمــة اهللا باشــتياق وتأمــل أســرار اخلليقــة األوىل

وفيهـــا تتهيـــأ الـــنفس إىل اســـتقبال  ،بالعشـــية ونصـــف الليـــل وبـــاكر حـــىت قـــداس املوعـــوظني
ح مـــع أل�ـــا تســـبِّ  ؛ل وتتنقـــى مـــن حـــس االبتعـــاد عـــن اهللامـــن أدران اإلمهـــا فتغســـل ،الرؤيـــة

وهـذه  ،وتدرك سلطان اهللا اخلالق وقوته اإلهلية اليت تضبط كـل األشـياء ،اخلليقة غري العاقلة
 قوة حياة ألن اخلضوع والطاعة لضابط الكل هو عتبة ملكوت اهللا.

 واهتمام الروح.هو القيام من املوت، وهو انتباه العقل  :الوقوف 

 هو مشاركة العروش السماوية يف اجللوس عن ميني اآلب. :اجللوس 

 هو طاعة كاملة للرب. :السجود 

 أي حسب صالح الرب الذي أقامنا من األموات. ،"لنقف حسناً" 
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أي لــيكن لنــا يقظــة لنعــرف الســر الســمائي الفــائق الــذي يؤهلنــا  ،"لنقــف بانتبــاه" 

للخالص. ولنطلب روح الذي أقام يسـوع مـن األمـوات لكـي يعطـي لنـا قيامـة العقـل لكـي 
 ندرك ونفهم أسرار امللكوت.

 القيام بكلمة اهللا:

لنقـرتب بفـرح مـن  ،عند مساع كلمة اهللا يف رسائل الرسول بولس والرسـائل اجلامعـة 
ألننــا مــن أجــل هــذا األمــر نطلــب  ،)٣: ١مــل كــل األشــياء بكلمــة قدرتــه (عــب الــذي حي

شــفاعة القديســني (اهليتنيــات) لكــي ننــال ذات االســتنارة الــيت ناهلــا هــؤالء (راجــع صــالة يــا 
 رب املعرفة ورازق احلكمة).

 الشاكيناه (سحابة المجد اإللهي) قبل قراءة اإلنجيل:

جنيـل يضـع الكـاهن خبـوراً كثـرياً لكـي نـرى الـرب وقبل قراءة اإلجنيل وبعد أوشية اإل 
اآليت على سحابة اجملد اإلهلي لكي يبشـرنا بـاخلالص. اإلجنيـل هـو بشـارة اخلـالص. هكـذا 

 جييء الرب إلينا لكي يبشرنا بكلمة احلياة وبشارة اخلالص.

) ن الطــواف حــول املــذبح ببشــارة اإلجنيــل (اإلجنيــل الــذي حيملــه الشــماسأوأعلــم  
 ،ألن املــذبح املقــدس هــو قلــب البشــارة باحليــاة األبديــة ؛اخلليقــة كلهــا بــاخلالص هــو بشــارة

وجيـــب الطـــواف حولـــه عنـــد قـــراءة األســـفار املقدســـة (ســـر البـــولس  ،وهـــو مركـــز كـــل شـــيء
ألن هــــذه األســــفار هــــي الكلمــــة اإلهليــــة الــــيت تبشــــر باحليــــاة  ؛والكــــاثوليكون واالبركســــيس)

ن العقلـي أي جسـد ربنـا يسـوع املسـيح ودمـه مائي، املـَّب لنـا يف السـر السـاألبدية اليت توَهـ
 الكرمي.
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 الفصل السادس

 

 األواشي بعد اإلنجيل

 

يف األزمنة السابقة كان املوعوظون يقفون يف خدمة القـداس اإلهلـي، وكانـت هـذه  
الصـــلوات تُقـــال بعـــد العظـــة مـــن أجـــل منفعـــة هـــؤالء الـــداخلني لإلميـــان، ولـــذلك وجـــب أن 

ع الطلبــات لكــي يــدركوا معــىن االنضــمام لكنيســة الــرب جســده املقــدس يبقــى هــؤالء لســما 
 ولكي يشرتكوا يف الطلبة مع املؤمنني.

  



١٩٣ 
 

 الفصل السابع

 

 صالة الصلح

 

ألن الــذي يشــرتك يف األســرار املقدســة ويف قلبــه  ؛وال جيــوز التنــاول بــدون مصــاحلة 
 باع سيده. بلةٍ وحنق هو مثل يهوذا اخلائن الذي بقُ  وجدٌ 

ـــالكـــاهن يديـــه معلِ  ويغســـل  ر مـــن خطيـــة خيانـــة األمانـــة، وإنـــه مســـتعد نـــاً أنـــه تطهَّ
 روحياً وجسدياً للصالة وتقدمي الذبيحة العقلية.

ألن ســــلطان املــــوت قــــد أُبيــــد مبــــوت  ؛وحســــب ترتيــــب البيعــــة يرفــــع االبروســــفارين 
وت الرب، وميسك الكاهن اللفافة املثلثة مؤكداً أن مشورة الثالوث هـي الـيت ختمـت سـر مـ

نــاً املصــاحلة بــدم املســيح احلمــل احلــي الــذي ال الــرب وقيامتــه. ويرفــع الشــماس الصــليب معلِ 
 ميوت.

ويضع الكاهن لفافتني على يده معلناً أننا حنيا يف الزمان الذي حيب أن نسرت فيه  
أجســادنا العاريــة مــن نعمــة اهللا مثــل آدم. وبعــد صــالة الصــلح يضــع اللفافــة الــيت معــه علــى 

ويأخــــذ اللفافــــة الــــيت علــــى القربانــــة بيــــده اليمــــىن ويرشــــم هبــــا الشــــعب مبثــــال  ،يــــده اليســــرى
وتقــــدمي ذاتــــه قربانــــاً للحيــــاة  ،مؤكــــداً جتســــد الــــرب ،"الــــرب مــــع مجــــيعكم" :الصــــليب قــــائالً 

وبعـد ذلـك يرشـم ذاتـه مؤكـداً احتـاد الـواقفني عنـد املـذبح بالصـليب  ،األبدية. ويرشم اخلدام
 به نرفع قلوبنا بدم الوسيط الوحيد ربنا يسوع.و  ،احمليي الذي به نشكر اآلب



١٩٤ 
 

 أيها الجلوس قفوا:

أي لكــي  ،ويصــيح الشــماس منــذراً الشــعب بــأن يقــف، لــيس جســدياً، بــل روحيــاً  
 ألنه مزمع أن يشرتك مع القوات السمائية يف التسبيح. ؛ينتبه

ــا علــة رشــم الشــعب باللفافــة الــيت علــى الكــأس  فهــي ظــاهرة ألن الــرب يســوع  ،أمَّ
ومبوتـــه احمليـــي أعطانـــا قـــوة االشـــرتاك مـــع القـــوات الســـمائية يف تســـبيح  ،ســـنا بدمـــه الكـــرميدَّ ق

 الغلبة واخلالص.

  



١٩٥ 
 

 الفصل الثامن

 

 أساس الخالص

 

ألننــا نــدخل الفــردوس  ؛وبعــد التســبيح مــع القــوات الســمائية يقــف الكــل يف انتبــاهٍ  
نـا مـع شـعب اهللا س. فقـد عربَ الذي طُردنا منه بتجسد الرب وموته احمليـي وبقـوة الـروح القـد

أي أســـاس اخلـــالص بتجســـد  ،ولـــذلك نقـــف عنـــد أرض كنعـــان ،حبـــر التقـــديس يف العشـــية
نـاً معلِ  "،جتسد وتـأنس" :ب الشماس البخور عند قول الكاهنالرب وموته احمليي. وهنا يقرِّ 

ن أ "ألنــه فيمــا هــو راســمٌ  :أن رائحــة احليــاة للمســيح قــد ُنشــرت يف العــامل كلــه. وعنــد قولــه
يضـع يديـه علـى البخـور مؤكـداً أن احلمـل كلمـة اهللا  ،يسلم نفسه للموت عن حيـاة العـامل"

هــو الــذي أصــعد ذاتــه رائحــة خبــور لــآلب وقــت املســاء علــى اجللجثــة وفــتح بــاب الفــردوس 
 أي جسده املقدس. ،وأنعم لنا بشجرة احلياة
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 الفصل التاسع

 

 التقديس

 

ويضع يده على االسـباديقون  ،يراها الشعبويرفع الكاهن القربانة إىل فوق لكي  
ن يديه اإلهلية هي أو  ،مؤكداً أن الرب هو الذي فعل ذلك "،أخذ خبزاً على يديه" :ويقول

وهي اليت ترشم، وهذا هـو سـبب رشـم القربانـة بعالمـة الصـليب، وعنـدما  ،اليت حتمل اخلبز
لكـــاهن العظـــيم ربنـــا مـــه ان الشـــكر يقدِّ أمؤكـــداً  ،"وشـــكر" :يرشـــم بعالمـــة الصـــليب يقـــول

 ن الصليب املكرم هو ختم الشكر وهو ختم الربكة والتقديس.أو  ،يسوع املسيح

وبعد ذلك يقسم الكاهن القربانة من أعلـى إىل أسـفل مشـرياً إىل سـر نـزول الـرب  
مــن الســـماء وجتســده، ويقســـم الثلــث القبلـــي والثلثـــان البحــري مؤكـــداً أن االبــن هـــو الـــذي 

قنـــوم االبـــن هـــو وحـــده أاشـــرتكا بـــاإلرادة واملســـرة، ولكـــن  ح القـــدسن اآلب والـــرو أو  ،جتســـد
مث يرشـم  ،الذي احتد بالطبيعة اإلنسانية بشكل فائق. وميـر بإصـبعه علـى حافـة الكـأس كلـه

ولكــن هنــا حيــرك الكــأس نفســه مثــال الصــليب شــرقاً  ،رشــومات قبــل تقــديس القربانــة ةثالثــ
 اخلليقة كلها. لكي ندرك أن اخلالص مشل ؛وغرباً وحبري وقبلي
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 الفصل العاشر

 

 استدعاء الروح القدس

 

أي حيــاة ربنــا يســوع املســيح الــذي هــو أرض   ،وبعــد أن نــدخل إىل أرض املوعــد 
أي مــــرياث القديســــني الســــمائي، يطلــــب اخلــــدمي (الكــــاهن) روح اآلب  ،كنعــــان احلقيقيــــة

جســد ودم ربنــا  ،الســماوي لكــي جيعــل اخلبــز واخلمــر الــذين ُختمــا بعالمــة الصــليب احمليــي
 ،ب رتبـة التـدبري اإلهلـيألنـه هـو الـذي رتـَّ ؛يسوع املسـيح، وذلـك حتقيقـاً للمواعيـد العظمـى

وهـو الـذي مسـحه  ،وهو الـذي كـوَّن الناسـوت يف أحشـاء القديسـة مـرمي ،أي احلبل البتويل
 م ذاتــه علــى الصــليب فــداءً يف األردن معلنــاً إيــاه "املســيح الــرب". وهــو الــذي مــن جهتــه قــدَّ 

"وهــذه الكــأس  ،"وهــذا اخلبــز جيعلــه جســداً مقدســاً" :). وعنــد قولــه١٣: ٩جلنســنا (عــب 
ن تــدبري اخلــالص هــو تــدبري أأيضــاً دمــاً كرميــاً للعهــد اجلديــد" يرشــم ثــالث رشــومات مؤكــداً 

 الثالوث املقدس الواحد باجلوهر.

  



١٩٨ 
 

 الفصل احلادي عشر

 

 ميراث المسيح

 

"هـــذه الـــيت اقتنيتهـــا بالـــدم  :م الكـــرمي قـــائالً ويشـــري بيديـــه إىل اجلســـد املقـــدس والـــد 
ن الكنيســة هــي مــرياث املســيح. وعلــى هــذا النحــو يُظهــر أنــاً معلِ  ،الكــرمي الــذي ملســيحك"

وهــي الطلبــة مــن أجــل اآلبــاء وكــل اخلــدام وكــل  ،أعضــاء جســد الــرب يف طلبــات ســالمية
نــاً بــل معلِ  لــيس ألن الــرب ينســى، ،"أذكــر يــا رب" :الشــعب. ويقــول الكــاهن يف كــل طلبــة

 ؛أي الكنيسة، ويطلب السالم واخلالص للكـل ،ن هذا هو جسد الربأللقوات السمائية 
 ،بـالروح القـدس ،ألن هذا هو ذكرى الرب يسوع املسيح إهلنا رأس الكنيسـة جسـده. وهنـا

يقــدِّم أعضــاء جســد الــرب إىل الــرب نفســه الــذي تــزوَّج الكنيســة وجعلهــا جســده يف ســـر 
م أعضـاء جسـد بـولس الرسـول. ويصـبح الكـاهن مثـل رئـيس املتكـأ يقـدِّ  الزجية اإلهلي كقول

الرب للرب نفسه، ويطلب بركة مواعيد اهللا الصاحلة لكل شيء على األرض حىت يأيت إىل 
وهـــم أعضـــاء جســـد الـــرب الـــذين ظهـــروا ظهـــوراً حقيقيـــاً وســـلكوا  ،جممـــع اآلبـــاء القديســـني

بـاء الـذين معنـا، فهـو ينتهـي بـذكر اآلبـاء الــذين بالقداسـة ونـالوا املواعيـد. وإذا بـدأ بـذكر اآل
رقـــدوا واســـرتاحوا يف الـــرب مؤكـــداً أن املـــرياث الواحـــد هـــو املـــرياث الكامـــل واألبـــدي الـــذي 

"وأيضاً فلنشكر اهللا .." ويرفـع اجلسـد املقـدس جسـد الـرب الـذي  :ينتظر اجلميع، إىل قوله
والـدم  ،اً أن اجلسـد هـو بالـدمحيمل كل هذه األعضاء املقدسة. ويرشم اجلسـد بالـدم مؤكـد

  هو باجلسد، ذبيحة واحدة مسائية غري مائتة إهلية.
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 الفصل الثاين عشر

 

 رتبة القسمة المقدسة

 

 ؛حنــن نقــدم هــذه الصــعيدة "مــن أجــل كــل حــال وعلــى كــل حــال ويف كــل حــال" 
 ألننا من أجل حياتنا وشـفاء أجسـادنا وأرواحنـا، ويف كـل أحـوال احليـاة ال سـيما تلـك الـيت

أي أعيــاد اخلــالص الســيدية وغريهــا مــن رتــب الكنيســة الشــهداء والنســاك  ،أسســها الــرب
لكــي جيمــع الــرب أعضــاء جســده املقــدس وجيعــل الكــل  ؛وكــل حمــيب املســيح. ويف كــل حــال

 واحداً.

ــــــر القــــــائمني يف الكنيســــــة املقدســــــة برتبــــــة أوأعلــــــم   ن رتبــــــة القســــــمة املقدســــــة تبشِّ
تلـك الـيت كوَّ�ـا املـيالد البتـويل  ،إبراز أعضاء جسـده اخلالص، ألن تقسيم جسد الرب هو

ومســحة األردن والصــليب املقــدس والقيامــة اجمليــدة، ونالــت املســحة اإلهليــة. ولــذلك يصــري 
 أي كالم البشارة املقدسة حسب املناسبة اخلالصية. ،تالوة الكالم املناسب

لـت املواعيـد اإلهليـة فهـو يفـرز أعضـاء الـرب الـيت نا ،وعندما يقسِّم اجلسد املقـدس 
حســـب بشـــارة اإلجنيـــل املقـــدس بـــامليالد مـــن فـــوق مثـــل مـــيالده وحبمـــل الصـــليب وبالبـــذل 
واملوت مثلما مات هو، فهذه هي أدوات احلياة اليت ينطق هبا الكاهن، وهو يقسِّم اجلسد 

وينقــل هــذا الرمــز مــن الثلــث إىل الثلثــني  ،املقــدس وجيعــل القســمة علــى رمــز الصــليب احمليــي
نـاً سـرياً بالصـليب، ولكـي إذا نطـق بكـالم القسـمة لكي يصـري اجلسـد كلـه معلَ  ؛ن فصلدو 

ن يأخــذ االســباديقون، ومــىت أخــذه يضــعه يف أوقسَّــم اجلســد يُعِلــن صــليب الــرب ســرياً قبــل 
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ويكـون يف الكـأس مرياثـاً  ،ن يوضع على ظهـرهأذبح بعد الكأس مقلوباً مثل احلمل الذي يُ 
لــيس عــن احتقــار ألنــه ال يوجــد جــزء يف جســد الــرب أعظــم  ،للخــدام، وال يعطــى للشــعب

ألن جــوهرة واحــدة  ؛بــل نــتكلم عــن جــوهرة ،واقــل، بــل ال جيــوز لنــا أن نــتكلم عــن أجــزاء
 مهما كانت هي ذات القيمة مثل الكل.
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 الفصل الثالث عشر

 

 التسليم الذي ال يُقال جهراً 

 

ألننـا حنـن ولـدنا مـن املـاء احلـي  ؛بعد تناول األسرار املقدسة نشرب قليًال من املـاء 
أي ميـــاه الـــروح القـــدس يف ســـر احلمـــيم املقـــدس وســـر املـــيالد الثـــاين. والبســـطاء مـــن النـــاس 

ن هذا هو احرتاس لكـي ال تبقـى القـرابني يف فـم املتنـاول، ولكـن احلكمـاء يـدركون أيظنون 
ن تطهرنــا بالــدم أي الــروح القــدس الــذي بعــد أ ،ن ُشــرب امليــاه هــي عودتنــا إىل ميــاه احليــاةأ

نصري فيـه، يف �ـر احليـاة الكامـل التقـديس، أي اقنـوم الـروح القـدس الواهـب احليـاة  ،الكرمي
 ن ينال األسرار املقدسة.واحمليي لكل مَ 

أي يف ذات املوضــــع  ،وكمــــا أننــــا نــــدخل الكنيســــة ونســــجد عنــــد املــــذبح املقــــدس 
فإننــا نعــود إليــه قبــل كــل  ،تنــاالــذي أخــذنا عنــده القربــان املقــدس والــدم الكــرمي بعــد معمودي

م الشكر والتسبيح على الفداء واخلالص الذي ُوهب لنـا يف يسـوع املسـيح صالة لكي نقدِّ 
ربنا. وهو ذات املوضع الذي نشرب عنده املياه احليـة، وهـو ذات املوضـع الـذي نأخـذ منـه 

ع علـى الشـعب والـذي يـوزَّ  ،خبز الربكة الذي كان يرمز إىل ذبائح اآلبـاء عنـد تقـدمي احلمـل
فـــال يتعـــب مـــن أجـــل عـــدم األكـــل. وهكـــذا نأكـــل مـــن هـــذا اخلبـــز بعيـــداً عـــن  ،ألنـــه صـــائم

ن ذبـــائح العتيقـــة مل تـــدخل هيكـــل ربنـــا يســـوع أاهليكـــل املقـــدس لكـــي يســـتقر يف ضـــمائرنا 
 وإمنا الذي دخل هو احلمل احلقيقي ابن اهللا احلي. ،املسيح

فهـذا معــروف لنـا ألن الــرب يســوع  ،ا قولنــا بـأن تقدمــة الكنيسـة هــي "احلمــل"وأمَّـ 
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هــو فصــح احليــاة احلقيقيــة، وهــو محــل اهللا، وهــو األعظــم واألكمــل ومل يكــن تقدميــه وموتــه 
حســب رمــوز العتيقــة، بــل حســب قــوة احليــاة يف الــروح احمليــي، أي حســب روح ربنــا يســوع 

 املسيح.

أي ســر األســرار الــذي يــتم  ،جيمــع الــرب أعضــاء جســده يف وليمــة احليــاة األبديــة 
بشـــركة وصـــحبة الـــرب يســـوع املســـيح، وهـــو مـــا جيعـــل الكـــاهن ميـــر بـــالبخور يف كـــل البيعـــة 

ماً هذه التقدمة السمائية للرب، مث لوالدة اإلله والقديس يوحنا املعمدان واآلباء الرسل مقدِّ 
س يديــه م البخــور إىل الكــاهن الشــريك أو صــافحة يلمــوســائر طغمــات الكنيســة. وإذا ســلَّ 

 ،للملـك املسـيح ،م البخـور للرتـب السـابق ذكرهـانـه قـدَّ أنـاً أوًال بظهر يده مث ببطن يـده معلِ 
ـــة أي رتـــب البيعـــة ويف كـــل مـــرة يلمـــس يـــد  ،وكـــل أعضـــاء اجلســـد احلـــي ،وللملكـــة احلقيقي

وهـذا التسـليم ال يُـذاع وال  ،م البخـور هلـذه الرتـب املقدسـةره بأنـه قـدَّ شريكة يف اخلدمة يـذكِّ 
قال ألننا يف األزمنة السابقة كنا نقوم بتقدمي البخور أثناء وجود املوعوظني الـذين مل ينـالوا يُ 

وإمنـــا ُكتـــب هنـــا مـــن أجـــل  ،الصـــبغة وكـــان هـــذا التعلـــيم مثـــل غـــريه ال يُـــذاع وال يُقـــال جهـــراً 
 نــاً امــتالء الكنيســة مــن ميــاه احليــاة أي الــروحوبعــد التنــاول يــرش الكــاهن امليــاه معلِ  الفائــدة.
 القدس.

 مت شرح القداس اإلهلي لألب العامل الفاضل مسعان بن كليل

 يا رب ارحم القائل والناسخ والقارئ والعامل مبا فيه

 احلقري يف كهنة بيعة القديس مارجرجس بالريدانية

 القس غربيال بن هبة اهللا الشطانويف

 وبارك على والديه

  .واحفظ لنا االسكيم املقدس
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 ُأسقف األشمونين رسالة مار تيموثاؤس

 )١(عن تقسيم الجسد في القداس

 

ــم اجلســد؛ ألن الــذين  مباركــةٌ   هــي رعــدة وخــوف أُبوتــك عنــدما تــرتعش وأنــت تقسِّ
وهـي اجلسـارة الـيت تُعـدم القلـب  ،عظيمـةً  يتقدمون بدون خوف مـن املـذبح خيطئـون خطيـةً 

فهـو إمَّـا عـدمي اإلفـراز  ،ورعـدةٍ  ن ال يقـف خبـوفٍ اخلشية وتقلع التواضع متاماً من النفس. مَ 
 ،ففقـد اإلدراك ،ن خطاياه قـد أظلمـت حواسـه الداخليـةأال يعرف أنه يف حضرة امللك أو 

ومل يعلـــم أنـــه يف دائـــرة النـــار اإلهليـــة العتيـــدة أن حتـــرق الـــذين ال حيرتســـون. وقـــد ذكـــر ملفـــان 
هـم مرفوضـون  فإمنـا ،بون على جسارهتم بصورة منظورةالنصارى مار إفرام إن الذين ال يعاقَ 

بون أمــام ويعــاقَ  ،أل�ــم قطعــوا رجــاء احليــاة خبطايــاهم ؛ال يعرفــون اهللا احلــي، ومــا هــم بأحيــاء
قــــورح، ولكــــنهم ال ينزلــــون أحيــــاء إىل اهلاويــــة، بــــل يســــقطون   ب الــــربُ اجلماعــــة كمــــا عاقَــــ

 ك الروح قلوهبم.وال حيرِّ  ،كمعلمني يقولون غري كلمة الرب

قبلهـا اكثـري، بـل   فحـصٍ  ال جتعل رعدتك موضـعَ  ،ببين احملبوب من الر اهكذا يا  
أو  ألن الــرب أيقــظ ضــمريك، وَخــف مــن أن تقبِّــل بفــاك مذحبــه أو جســده ويف فمــك لعنــةٌ 

وهــو كــل تعلــيم خبـــوف  ،بــل أجعــل فمــك الــذي يقبِّــل املــذبح ينطــق بكــالم املــذبح ،مــرارةٌ 
 وحكمة وبركة وتسبيح.

(1) B.M.or.1339. 
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س أنــه يف كــل مــرة يطلــع فيهــا اهليكــل بني بــالروح القــدذكــر يف أحــد الشــيوخ املــدرَّ  

ولكــن بعــد أن يبــدأ اخلدمــة ميتلــئ قلبــه بعذوبــة احملبــة، فســأل اهللا أن  ،وخــوفٌ  تأخــذه رعــدةٌ 
ـ دَ َصـيفهم ما هو القصـد مـن تدريبـه هبـذه الصـورة، وقَ  ـ ،داً كـان يعرفـهمتوحِّ د فقـال لـه املتوحِّ

بـــل  ،ألنـــه ال يتقســـى باخلطيـــة ويتـــواىن ؛يف مواعيـــده إن القلـــب الـــذي خيـــاف اهللا جيـــد تعزيـــةً 
فيطلـــب النهـــوض والســـري،  ،يعـــرف لوقتـــه أن هـــذه الرمحـــة العظمـــى قـــد أُعطيـــت للســـاقطني

خجــل أوقــال لــه أيضــاً مــاذا حيــدث عنــدما ُتكلِّــم الشــعب، فقــال لــه يف بدايــة اخلدمــة كنــت 
أقصـد  فعنـدما ،ولكـن مـن اهللا ،ولكن اآلن يطلع اخلوف علـى قلـيب ال مـن النـاس ،وأخاف

ولكن يطلع على  ،من احلديث عن السيد العظيم الذي أراه املنجلية أصري مثل عبٍد مرتعدٍ 
ويطلب مـن الشـعب بتواضـع أن  ،ن ينوحفكري حتنن اهللا ورمحته وحمبته لنا، فأصري كمثل مَ 

حيبــوا املســيح امللــك ألنــه حمــب البشــر. لــذلك رأيــت أن أنقــل إليــك هــذا االختبــار احلكــيم 
ى نفسك وتبتهج بالرب الـذي أعطـاك أن حتبـه هبـذا املقـدار؛ ألن مـار اسـحق حىت ما تتعز 

طلـع احملبـة اإلهليـة مثـل نبتـة صـغرية تقـوى باخلشـية تإن خوف اهللا يتقدم حمبته، وسوف  قال
وحيـــاء مـــن كثـــرة  والطاعـــة، فاجعـــل أحكـــام امللـــك أمـــام عينيـــك دائمـــاً لتســـري أمامـــه خبـــوفٍ 

 قداسته.

عـــن تقســـيم اجلســـد احمليـــي، ومل أجـــد إجابـــة لســــؤال  لقـــد حبثـــت يف كتـــب اآلبـــاء 
م أعضـاء أُبوتكم، فالقديس كريلس األورشليمي والنيسي وغريه ال يقولون إن الكـاهن يقسِّـ

س. لقـد تضـرعت إىل اهللا يقـدِّ  املسيح الناسوتية وجيرحها، أو أنه جيرتأ على ذحبه يف كل مرةٍ 
خدمـة السـر الرهيـب هـذه السـنني أن يكشف يل عن أصـل هـذا الفكـر وسـببه؛ ألن يل يف 

ألن املهتم حبيايت مار يعقوب الـذي رقـد  ؛الطويلة، وما جاء على قليب قط مثل هذا الفكر
وأن أسـجد بقلـيب  ،ع أمـام اهللا ومجـع السـمائينيمـين أن أختشَّـيف سالم الـرب ومسـرته قـد علَّ 

قـــف أمامـــه حـــي هـــو الـــرب الـــذي أنـــا وا" :ين بقـــول النـــيبرُ وجســـدي للمســـيح، وكـــان يـــذكِّ 
ن ذا الـذي ميكنـه أن ومَ  ،لكي أقف خبوف ألن اخلدمة هي له وحنن أدوات يف يده "؛اليوم

 يقرتب من اجللجثة أو القرب.

 دَ لِـيف بطـن العـذراء ووُ  إمنا حـلَّ  ،ا أخذ شكل تواضعنا وصار إنساناً إن املخلص ملَّ  
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وأكــل معهــم مــن ذات جســدها كمــا تشــهد هبــذا كــل كتــب البيعــة، وملــس النــاس والمســوه 
وكــان  ،إذ ظهــر معــه إيليــا وموســى علــى اجلبــل ،وبكــى، ولكنــه يف جمــده انفــرد بالســمائيني

ــ ؛وعلــى الصــليب أيضــاً مــا شــاركه أحــد يف ذبيحتــه .الرســل مثــل النــائمني د ألنــه انفــرد وتوحَّ
ألن الرسول يقول إنـه دخـل إىل مـا داخـل احلجـاب وحـده بـدم ذبيحـة اجللجثـة يف  ؛بآالمه

صان ُصلبا معه عن اليمني وعـن اليسـار، قط من قبل، ورغم أن اللِّ  له بشريٌ مكان مل يدخ
ألن  ؛مــنهم ولــو قطــرة مــن حبــر العــذاب الــذي فاضــت مياهــه علــى الــرب لكــن مــا محــل أيٌ 

مل  ، وكيــف َخلُــص؟ بــأن قــام يف وقــتٍ "ص يــارب نفســي مــن ميــاه املــوتخلِّــ" :النــيب قــال
أمَّـا البشـر فكـانوا  ،لثـالوث األقـدس والسـمائينيسـوى ا أحدٌ  يعرفه أحد، فلم يشهد القيامةَ 

غـــائبني يف نـــوم مثـــل العســـكر، أو يف خـــوفهم مثـــل التالميـــذ قبـــل أن تـــدركهم نعمـــة الـــروح 
 ي.املعزِّ 

ـــ  ألنـــه قبـــل أن يســـجد  ؛بـــة مـــن ِقَبـــل روح احلكمـــةبـــين كلمـــات البيعـــة املرتَّ ام يـــا تفهَّ
بــة معرتفــني فيهــا بظهــور الــرب يف يقــول الشــعب الطل ،الكــاهن ضــارعاً حللــول الــروح القــدس

لكـــي يعـــرف ذاك الســـاجد داخـــل  ،اجلســـد وموتـــه وآالمـــه وقيامتـــه وصـــعوده وجميئـــه الثـــاين
سوى أن خيـدم سـيده ويقـوم بكـل أوامـره وإن الكـل  ،األسكنة أنه ما له عمل يف هذا السر

 له.

ــم اجلســد ،لــذلك  ألن هــذا الســر مــا يعرفــه عقــل، فهــو مت بــني اآلب  ؛قــدِّس وقسِّ
  ،واحـدةً  ولكـن اإلبـن الوحيـد تـأمل مـرةً  ،وكان معروفاً قبل تأسيس العـامل ،بنهاضابط الكل و 

بل  ،هو من اآليت عليه عَ زَ كما يشهد الرسل رغم كون دمه معروفاً من قبل اخلليقة، وما جَ 
ال ألنــك تكســره  ،يضــاً واكســر اجلســدم أنــت أم بكــل ثبــات حنــو الصــليب. لــذلك تقــدَّ تقــدَّ 

وهـو يظهـر لنـا يف اخلدمـة الفائقـة  ،مـن قبـل كـل األزمنـة بـل ألن كسـره معـروفٌ  ،من جديد
والكــأس الثمــني وال تتــواىن يف  ،شــعبك مراعــي بــأن تقــدم هلــم اجلســد احمليــي القداســة. إعــطِ 

ألن القـديس   ؛ة احليـاةل تـذوق مثـر بَـمـن قِ  ما حتصل له احلياة الدامية إالَّ  ألن اإلنسان ؛ذلك
ألن قــوة احليــاة الــيت يف جســد  ؛إن املائــت إذا احتــد بغــري املائــت صــار مثلــه :كــريلس يقــول

فها أنت تقـدم احليـاة الداميـة الـيت بـه وفيـه للمـوتى، فكيـف  .املسيح تغلب املوت الذي فينا
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يف روحــك  ألن هــذا احلاصــل منــك لــيس ســوى ضــعفٌ  ؛ترتعــب مــن هــذا وترتــد إىل الــوراء
بـل  ،ن يبتعـد عـن اخلطـاةنك تظن أن عظمة اهللا يف ارتفاعه عن اخلطاة، ولـيس بعظـيم َمـأل

 ويقدم هلم الدواء. ،ليهم مثل نورٍ إمن جييء 

ت أَ رِ وإن هـذه الكلمـات الكرميـة قُـ ،بين إن الرب هو راعي اخلـرافار دائماً يا تذكَّ  
ع يعتــدي علــى الــرب ويقطِّــن َمــال كَ  ،فتقــدم بثبــات إىل املــذبح ،يــوم أُعطيــت حراســة خرافــه

 ل سر اآلالم احمليية.ن يتقبَّ مَ ولكن كَ  ،أعضائه الناسوتية
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 تقسيم جسد الرب

 )١(مه اآلباء القديسونكما سلَّ 

 

عند تقسيم الصعيدة يضـع الكـاهن إهبـام يـده اليمـىن لكـي يقسـم القربـان املقـدس  
ـ :ل اثنـاء ذلـكمن أعلى اىل أسـفل. الثلـث عـن اليمـني والثلثـان عـن الشـمال ويقـو  مه "وقسَّ

 سقف بابليون هذا الشرح:أُ وأعطاه خلواصه التالميذ .." وقد ذكر األنبا بطرس 

"يضع الكاهن يده اليمىن على الصعيدة وبإهبام يده اليمىن يقسم  
ىل إألن اإلبن الوحيد نزل من فوق من السماء  ؛ىل أسفلإالقربان من أعلى 

وألنه كائن يف السماء وعلى األرض. ومير بإهبام يده اليمىن على  ،أسفل
م دون فصل. ىل أسفل ويقسِّ إلثالثة اليت على اليمني من أعلى الثقوب ا

وحسب تسليم اآلباء أن ما عمله الرب وأعطاه لنا هو خاص بأقنوم اإلبن 
م جسده وأعطاه وهو الذي قسَّ  ،فهو وحده الذي جتسد ومات وقام ،الوحيد

لث أي ىل ثُ إمن أجل ذلك مت تقسيم القربان املقدس  ؛لتالميذه القديسني
وثلثني أي مرياث  ،ألنه عن ميني عظمة اآلب ؛وعلى اليمني ،مرياث االبن

ه علينا ع األقنوم الثاين ما خيصَّ يوزِّ  واحدٌ  فهو مرياثٌ  .اآلب والروح القدس
ب الثالثة مؤكدًا أسرار لكي منلك يف مرياث الثالوث. ومير باإلهبام على الثقو 

مسعان بن كليل  –كتاب حكمة اآلباء. خمطوطة من القرن الثالث عشر منسوبة للعامل القبطي   –الباب الثالث  )١(
 أحد رهبان دير يوحنا القصري.
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 ،اخلالص: امليالد من العذراء واملعمودية يف األردن وموت اجللجثة والقيامة
وهي األسرار اليت تُعطى يف القربان املقدس والكأس الكرمي، ألننا بعد 
املعمودية واملسحة ال نزال نولد حىت نكتمل يف الدهر اآليت باملوت والقيامة. 

ألن مرياث االبن ال ميكن فصله عن مرياث  ؛نيوال يفصل الثلث عن الثلث
فهو نعمة واحدة وصعيدة واحدة لآلب واالبن والروح  ،اآلب والروح القدس

(بواسطته) نشكر  هِ لِ بَ "هذا الذي من قِ  )١(القدس حسب الكلمات املقدسة
 ؛ب لك معه ومع الروح القدس الثالوث املقدس املساوي غري املفرتق"ونقرِّ 

ب القربان بواسطة رئيس الكهنة ربنا يسوع املسيح، امعة تقرِّ ألن الكنيسة اجل
 لآلب واالبن والروح القدس، الثالوث غري املفرتق.

وعند صالة القسمة يضع اجلسد املقدس على يده اليسرى ويشري  
. "اجلسد املقدس" :ويقول )٢(ىل االسباديكونإبأصبعه السبابة اليمىن 

سط القربانة ألنه يف وسطنا. مث ميد يده واالسباديكون هو السيد نفسه يف و 
الدم الكرمي الذي " :ويقول ،صبع السبابة اليمىن يف الكأسأاليمىن ويضع 

 :ا. ويقولعنَّ  واحدةً  مرةً  كَ فِ ألنه سُ  ؛ويرشم رمشاً واحداً  "على الصليب كَ فِ سُ 
والثاين من  ،. مث يرشم اجلسد بالدم رمشني: األول من فوق"الدم الكرمي"

. وبالرمشني يعلن وحدة (احتاد) "اللذان ملسيحه الضابط الكل" :أسفل ويقول
ىل تعليق سيدنا إوالرشم األول من فوق إشارة  .النفس باجلسد بعد القيامة

ن الرب صعد من اجلحيم أسفل إشارة اىل أوالرشم الثاين من  .على الصليب
م اجلسد الة القسمة يقسِّ ثناء صأليه لكي يفك املأسورين. و إالذي نزل 

مث  ،ينقسم وملألن جسد ربنا مل يكسر  ؛املقدس دون فصل إذا كان حاذقاً 
 عَ فِ ألن سيدنا املسيح دُ  ؛يأخذ االسباديكون ويضعه يف الكأس الكرمي مقلوباً 

 القداس الكريلسي أو قداس مارمرقس الرسول. )١(

 الشائع عندنا "االسباديقون". )٢(
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وهو احلمل  ،واحلمل يوضع على ظهره حىت يذبح ،ىل املوت مثل محلٍ إ
 ،أي النفس باجلسد ،ذي باحتاد الدمالواحد احلي القائم من األموات وال

ولذلك السبب أيضًا عندما ميسك  ،تقدمة احلياة بالقيامة من األموات لَ أكمَ 
 ؛"أذكر يارب اجتماعاتنا باركها" :األسباديكون بيده فوق الصينية يقول جهراً 

عضاء جسده أألن السيد يف وسط الكنيسة حماط بالرسل القديسني وبكل 
 .)١(يف وحدة جسده املقدس" أهـ وهو الذي مجعنا معاً 

 :ى النصلعمالحظات 

تُعــد هــذه املعلومــات هــي الشــرح الوحيــد لطقــس تقســيم اجلســد الــذي عثرنــا  -١ 
 بنا اللغة العربية دون حذف أو إضافة.ولذلك هذَّ  ،عليه

ولكــــــن ميكــــــن اســــــتعمال  "،االســــــباديقون"ورمبــــــا األصــــــح  "،االســــــباديكون" -٢ 
 الكاف حسب نطق املؤلف.

هو استعمال قدمي شـاع يف القـرن اخلـامس  ،رشم اجلسد بالدم والدم باجلسد -٣ 
ولكـن يبـدو أنـه  ،وذكـره األب ثيئودوريـت وغـريه مـن علمـاء السـريان ،يف الكنيسة السريانية

 ،هـــو تعبـــري ســـفر الالويـــني "الـــنفس هـــي للـــدم"ألن  ؛قـــدمي جـــداً وأقـــدم مـــن القـــرن اخلـــامس
 واملسيح احلي القائم من األموات هو جوهر األفخارستيا.

معلومـــات لكتـــاب األنبـــا بطـــرس اســـقف بـــابليون الـــذي لـــه  ةمل نعثـــر عـــن أيـــ -٤ 
شــــروح علــــى كتــــاب اجملمــــوع الصــــفوي إلبــــن العســــال خبــــط يــــده يف املخطوطــــة النــــادرة يف 

وقد ذكر األنبا بطرس أسقف بابليون يف كتابه "شرح أسرار وطقوس البيعة" الفصل العاشل ويف الباب الثالث  )١(
 ،وحرص اآلباء على التسليم ،اً رَّ م سِ يف القداس مل يدوَّن ألنه كان ُيسلَّ  اخلاص بسر الصعيدة ان شرح تقسيم اجلسد

نه ملنفعة طغمة اخلدام والشعب وقد نقلنا ما ذكره ولكن خوفًا من ضياع املعاين بسبب قلة اآلباء احلاذقني واملعلمني دوَّ 
 هذا األب احلكيم دون نقص أو زيادة.
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 ،ورمبــا بعــد ذلــك ،لنــدن. وبالتــايل هــو مــن مــؤلفي القــرن الثالــث عشــر –املتحــف الربيطــاين 
ومل يـــرد ذكـــر هـــذا األب يف قائمـــة املـــؤلفني األقبـــاط الـــيت نشـــرها األب جـــورج جـــراف والـــيت 

ن ونشر هـذه املعلومـات قـد يسـاعد َمـ .)١(من مدرسة االسكندرية تضم كل املؤلفني ابتداءً 
 يبحث يف تاريخ الطقوس.

وهـــي  ،ون كلـــهن القربانـــة يف كنيســـتنا هـــي الكـــأرمبـــا الحـــظ القـــارئ  ،وأخـــرياً  -٥ 
مث  ،وهــي الثقــوب اخلمســة ،بالرســل وجبــراح جســده ألن الــرب يف الوســط ُحمــاطٌ  ؛الكنيســة

وهــي شـركة الســماء واألرض  ،"قــدوس قـدوس قــدوس رب الصـباؤوت" :بكلمـات التسـبيح
ـــيف التســـبيح الـــذي جتَُ  وهـــي عالمـــة احتـــاد  ،أي االفخارســـتيا املقدســـة ،ه ذبيحـــة التســـبيحدُ سِّ
  لك املسيح رب السماء واألرض.السماء واألرض ومُ 

(1  ) G. Graf “Geschichte der Christichen Arabischen Literatur. St, 118, 133, 146, 147, 

172. 
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 حول كلمات القداس اإللهي

 للقديس باسيليوس:

 .)١(""وذاق وأعطاها أيضاً لتالميذه ورسله القديسين

 

 هل شرب الرب من كأس االفخارستيا؟

النص القبطي لقداس القديس باسيليوس يعتـرب األصـل الـذي اعتمـد عليـه التقليـد  
قبطــي أقصــر بكثــري، وألن املصــطلحات الالهوتيــة أقــل، البيزنطــي (اليونــاين). وألن الــنص ال

فهـــو يعـــود إىل عصـــر ســـابق للقـــديس باســـيليوس، وال تبـــدو مـــن مالحمـــه القبطيـــة أنـــه مـــن 
 صياغات القرن الرابع، بل قبل ذلك.

مــىت وأيــن وكيــف، هــي أســئلٌة صــعبة ال ميكــن اإلجابــة عليهــا، ولكــن وجــود أمســاء 
هـــو مبثابـــة تأكيـــد وشـــهادة كنســـية علـــى صـــحة معلمـــي اإلميـــان مثـــل القـــديس باســـيليوس 

 وأرثوذكسية الصلوات.

ـــة هامـــة: هـــل ذاق الـــرب مـــن كـــأس االفخارســـتيا؟ واجلـــواب هـــو   الســـؤال ذو دالل
). الــنص ٢٨ - ٢٦: ٢٦علــى اجنيــل مــىت (مــىت  ٨٢للقــديس يوحنــا ذهــيب الفــم يف العظــة 

لـــد العاشـــر صـــفحات والرتمجـــة االجنليزيـــة يف اجمل ٧٤٦ – ٧٣٧عـــامود  ٥٧اليونـــاين جملـــد 
٤٩٧ - ٤٩١. 

 رداً على سؤال أحد القراء. )١(
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"املساء هو عالمٌة مؤكدة على كمال الزمان، وأن كل شيء يصل  
اآلن إىل غايته، أي �ايته. لقد شكر (الرب) لكي يعلِّمنا كيف منارس هذا 
السر، وأنه جاء إىل آالمه دون تردد، وأيضًا لكي يعلِّمنا أنه مهما كانت 

) ننال الرجاء األفضل. كان الرمز آالمنا حنن، أن نشكر؛ ألننا (بالشكر
(فصح اليهود) هو التحرر من العبودية، فكيف ال يكون باحلري احلقيقة اليت 
حترر العامل واليت ُقدَِّمت لكي تعطي ما هو أفضل للجنس البشري. ولذلك 
أضيف إىل ما ذكرت أن (الرب) مل يؤسِّس هذا السر قبل ذلك، بل عندما 

الشريعة. وكانت املناسبة هي العيد األكرب  حان الوقت ألن تنتهي طقوس
بعد  -الذي اختاره (الرب) لكي يضع �ايًة (لطقوس الشريعة)؛ لكي يؤسِّس 

املائدة الرهيبة اليت عندها قال: "خذوا كلوا. هذا هو  -إزالة طقوس الشريعة 
جسدي الذي ُيكسر لكثريين" ... وها هو هنا يؤكد أ�م (الرسل) مسعوا من 

كفي عن آالمه، أمَّا اآلن فهو يتكلم (الرب) عن سبب آالمه، أي قبل ما ي
"يرفع اخلطايا" وهو يقول: "هذا هو دم العهد اجلديد"، أي الدم الذي يبين 
الوعد بالشريعة اجلديدة؛ ألنه هو الذي أعطى أيضًا الشريعة القدمية، ولكن 

لعهد القدمي اآلن هذه الشريعة اجلديدة هي شريعة العهد اجلديد. وكما كان ا
 قائماً بذبائح من الغنم والثريان، هكذا العهد اجلديد هو مبين على دم الرب.

وهو هنا يؤكد أن موته قريب جداً، وهذا هو السبب يف أنه ذكر  
"العهد" لكي يذكِّرهم (الرسل) بالعهد السابق (القدمي) ألنه ُكرِّس بالدم. ومرًة 

عن كثريين ملغفرة اخلطايا"، وهو ثانية ُخيرب عن سبب موته "الذي ُيسَفك 
(الرب) يضيف: "أصنعوا هذا لذكري". كيف يبعدهم عن العادات اليهودية 
ويقرهبم (إىل ما هو جديد). ألنه كما كنتم تصنعون هذا (الفصح) لذكر 
(املعجزات اليت حدثت يف مصر)، فاآلن اصنعوا هذا لذكري أنا. ما حدث 

دي البكر، أما هذا فهو لغفران خطايا يف مصر هو الدم الذي ُسِفَك لكي يف
العامل كله؛ ألنه قال: "هذا هو دمي الذي يسفك ملغفرة اخلطايا"، ولكنه قال 
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هذه الكلمات ُمعلنًا أن آالمه وصليبه هو سر، وبنفس الكلمات يعزِّي 
: ٣تالميذه، وكما قال موسى إن هذا "سيكون لكم ذكرى دائمة" (خروج 

) كان قد ٢٦: ١١كو   ١لذكري حىت أجيء () فهو يقول (الرب) هذا ١٥
) لكي ُأسلِّم ١٥: ٢٢قال: "شهوٌة اشتهيت أن آكل هذا الفصح" (لوقا 

 لكم اخلدمة اجلديدة وأن أعطي لكم الفصح الذي سوف جيعلكم روحانيني.

وهو نفسه شرب منه (الكأس) حىت إذا مسعوا كلماته ال يقولوا ما  
قعون يف حرية، ألنه عندما كان هذا؟ هل نشرب دمًا ونأكل جسداً؟ وي

يتكلم عن هذا قبل (الفصح) فالذين مسعوه عثروا عندما مسعوا ذات الكلمات 
)، ولذلك وحىت ال يقعوا يف االضطراب، هو ٦٦، ٦١ - ٦٠: ٦(يوحنا 

نفسه فعل هذا (أكل وشرب) لكي يقودهم إىل شركة هادئة يف السر، ولذلك 
 ".Drank his own bloodَشِرَب دمه 

وبعــد أن أكــد القــديس يوحنــا ذهــيب الفــم أن الــرب شــرب دمــه اخلــاص بــه، وكــان  
 ):٢٩: ٢٦أول املتناولني، عاد إىل شرح كلمات الرب يف اجنيل مىت (

"ولن أشرب من عصري الكرمة إىل ذلك اليوم حيثما أشربه جديداً يف  
) ألنه بعد أن شرح هلم آالمه والصليب هو ٢٩: ٢٦ملكوت أيب" (مىت 

هلم ما خيص قيامته ألنه أشار إىل "امللكوت" وقال هلم أن هذا امللكوت يقدم 
 هو قيامته".

 مث يسأل القديس ذهيب الفم: 

"هل شرب بعد أن قام؟ وحىت ال يظن العدمي اإلحساس أن القيامة   
كانت جمرد ظهور؛ ألن (احلقيقة األعظم) أوجبت هذا االختبار الفائق 

"حنن الذين  -"بعد أن أكَّد هلم قيامته  -ل اخلاص بقيامته، ولذلك قال الرس
 )".٤١: ١٠أكلنا وشربنا معه" (أعمال 



٢١٤ 
 

 ويشرح كلمات الرب بعد هذا:

"ما هو اجلديد؟ أي مبا هو فائق؛ ألنين لن يكون يل جسد قابل  
لآلالم، بل خالد وبال فساد ال حيتاج إىل طعام. ومن أجل ضرورة تأكيد 

 ألن جسده ال حيتاج إىل طعام ...".القيامة أكل وشرب بعد القيامة؛ 

 دم الرب الخاص به:

حنتــاج إىل عــودة آبائيــة يظهــر فيهــا: منطــق احملبــة وبــديهيات التــدبري، ولــيس املنطــق  
اإلنســــاين الــــذي يســــاعدنا علــــى حــــل الكثــــري مــــن املشــــاكل، وبــــديهيات احلــــس واإلدراك 

 اإلنساين السليم الذي يقودنا إىل اخلري والتمسك مبا هو أفضل.

إن شــئنا أن نعــود إىل منطــق احملبــة حســب اإلجنيــل، فالقواعــد اخلاصــة مبنطــق احملبــة  
) وشرحها رسـول الـرب يف ١٨: ١٠قدَّمها الرب نفسه يف تقدمي حياته تقُدمة حرة (يوحنا 

 ).١٠ - ١: ١٣كو   ١(

وبــديهيات التــدبري تعلــو علــى كــل مــا هــو بــديهي. فقــد ُولِــَد مــن عــذراء ال تعــرف  
وُولِـــَد والدًة فائقـــًة بـــالروح القـــدس، وهـــذا لـــيس أمـــراً بـــديهياً، ولكـــن حســـب التـــدبري رجـــًال، 

جيب أن يـأيت الـروح القـدس يف بدايـة التـدبري منـذ اللحظـة األوىل لكـي يكـون شـريك الـرب 
ـــا يســـوع فقـــد ُولِـــَد دون  يف تأســـيس اخلـــالص. وهكـــذا كـــان االنبيـــاء يُولـــدون مثـــرة زواج، أمَّ

) ولكـــن ٢١: ٣جنيلـــي: "وملـــا اعتمـــد مجيــع الشـــعب اعتمـــد يســـوع" (زواج. ويقــول لوقـــا اإل
 الروح نزل على يسوع وحده، ومن السماء مل يشهد اآلب إالَّ عن االبن احلبيب.

وُصـــِلَب الـــرُب ومعـــه لصـــني، ولكـــن صـــليباً واحـــداً جـــاء باملصـــاحلة. وعنـــد الـــدفن  
). وكمـا انفـرد بـامليالد ٥٢: ٢٣"ُدِفَن يف قٍرب جديد مل يكن أحد قد ُوِضَع فيـه قـط" (لوقـا 

 وانفرد باملسحة، انفرد أيضاً بالدفن وبالقيامة.



٢١٥ 
 
هـــذه البـــديهيات اخلاصـــة بالتـــدبري جتعلنـــا نصـــل إىل أحـــد هـــذه البـــديهيات، وهـــي  

حتــول ناســوت الــرب يســوع، وهــو التحــول الــذي مت يف مراحــل جتســد الــرب واحتــاد أُقنومــه 
دبري أن ينمــــو اجلســـد حســـب منـــو كــــل اإلهلـــي بالناســـوت. كـــان مــــن البـــديهي حســـب التـــ

األجســـاد، وأن حيتمـــل الـــرب منـــو جســـده اخلـــاص بـــه، وهكـــذا وصـــل االحتـــاد إىل الكمـــال 
 باملوت والدفن والقيامة، فقد أُبيد من اجلسد: الضعف، واألمل، واملوت، والفساد.

ومل تــتم هــذه اإلبــادة باالحتــاد وحــده، بــل بــدخول هــذا االحتــاد يف طريــق الضــعف  
واملــــوت والــــدفن لكــــي يتحــــول الناســــوت إىل ذات قــــوة الهــــوت الكلمــــة وإىل جمــــد واألمل 

 الكلمة وعدم فساد الكلمة ابن اهللا.

 يقول القديس أثناسيوس: -يف ُجرأة منطق احملبة  -ولذلك  

"مبا أن كل البشر قد هلكوا بسبب خمالفة آدم، فإن جسده كان أول  
د الكلمة نفسه" (ضد ما مت ختليصه وحتريره؛ ألن هذا اجلسد هو جس

 ).٦١: ٢األريوسيني 

 ويعيد القديس اثناسيوس نفس بديهية التدبري: 

"إذا كان أول ناسوت مت خالصه وحتريره من الفساد واملوت هو  
ناسوت الرب، فمىت حدث ذلك؟ بالتأكيد على الصليب. كان اإلنسان 

، waysاألول آدم قد جاء باخلطية واملوت، ولكن يسوع صار أول الطرق 
ألن الطريق األول كان خاصًا بآدم، وقد ضاع، وفيه احنرفنا إىل املوت بدل 
(احلياة) يف الفردوس، ومسعنا القول: "إنك تراب وإىل الرتاب تعود" (تكوين 

)؛ ولذلك السبب لبس كلمة اهللا حمب البشر، اجلسد املخلوق مبشيئة ١٩: ٣
الذي أماته اإلنسان  اآلب؛ لكي ُحييي بدم نفسه (بدمه اخلاص) هذا اجلسد

األول بسبب تعديه، كما قال الرسول: "وكرس لنا طريقاً حياً حديثاً باحلجاب 
 ).٦٥: ٢أي جسده" (ضد األريوسيني 



٢١٦ 
 
هكذا جيب أن نفهم عبارة القداس اإلهلي: "وذاق"، فهو آدم اجلديد الـذي جـاء  

د اخلـوف فقـط، بـل للحياة، وهو يتناول مع التالميذ من ذات العشاء السري، ال لكي يبد
: ١لكــي يصــبح البــاكورة واألول يف كــل شــيء ُمقــدَّماً عــن الكــل يف كــل شــيء (كولوســي 

). وبــــالطبع مل يكــــن الــــرب قــــد تنــــاول للغفــــران، متامــــاً كمــــا اعتمــــد مــــن يوحنــــا، لــــيس ١٨
للغفران، بل السـتعالن الثـالوث. وأيضـاً كمـا ُصـلب مـع اللصـني، ال ألنـه تعـدى النـاموس، 

روما. لقد تناول البكر وصار األول يف كل شيء: أول من ُولِـَد مـن الـروح  أو قاوم سلطان
القــدس، أول مــن ُمِســَح إىل األبــد، أول َمــن َغَفــَر خطايــا البشــر قبــل أن ُيصــَلب، أول مــن 
قام من األمـوات وال يسـود عليـه املـوت. صـار الـرأس وصـار هـو نفسـه الـذي فـدى جسـده 

ات الكـــأس؛ ألنـــه صـــنع العشـــاء، وهـــو حســـب بدمـــه اخلـــاص بـــه، وهـــو نفســـه تنـــاول مـــن ذ
 الدعوة السمائية ال يقدِّم طعاماً ال يأكل هو منه، بل يأكل مع املدعويني.

علينـــا أن نرتفـــع إىل مـــا هـــو بـــديهي حســـب التـــدبري، وأن ال نقـــع يف حـــرية منطـــق  
احلياة اإلنسانية القادر على حـل مشـاكل كثـرية، ولكـن أمـام تـدبري ومنطـق احملبـة، جيـب أن 

 ينال املنطق والقدرات العقلية استنارًة من روح يسوع.

احملبــة تســبق كــل مــا ميكــن أن تقولــه الشــريعة. وحــىت هــذه اللحظــة وإىل أن جيــيء  
الرب ال زال لدينا استعالن حمبة اهللا اليت بال سبب؛ ألن احملبة اليت هلا سبب، حىت لو كان 

 غايٍة تريدها، أمَّا احملبـة اإلهليـة فهـي سبباً واحداً، هي حمبة قد حدَّدها السبب، وحشرها يف
بـال سـبب وال ميكــن أن ختضـع لتحليـل عقلــي فلسـفي؛ ألن هـذه احملــاوالت بـاءت بالفشــل 

 عرب تاريخ الكنيسة.



٢١٧ 
 

 خامتة

 

 الماء في نهاية القداس شُّ رَ 

 

ب علـى الطقـس ملاذا ينتهي القداس اإلهلـي بـرش امليـاه؟ وملـاذا يقـف الكـاهن املـدرَّ  
املـــذبح، ويـــرش املـــاء ووجهـــه إىل الشـــرق بعـــد أن يســـكب قطـــرات مـــن املـــاء علـــى إىل ميـــني 

 املذبح؟ وملاذا يرفع املاء إىل أعلى؟

وإمنـا  ،ليست موجودة يف التفاسري الشـعبية الشـفويةعلى هذه األسئلة إن اإلجابة  
وهي الكتاب املقدس وتفاسري اآلباء وشروحات القداس اليت  ،يف مصادر العقيدة والطقس

 من القرن اخلامس. رِفت يف الكنيسة الشرقية ابتداءً عُ 

 :١١ - ١: ٤٧حزقيال 

مـــا يفعلـــه الكـــاهن هـــو تطبيـــق دقيـــق لـــنص نبـــوة حزقيـــال الـــذي يقـــول: "وإذا مبيـــاه  
ختــرج مــن حتــت عتبــة البيــت، حنــو املشــرق، ألن وجــه البيــت حنــو املشــرق، وامليــاه نازلــة مــن 

). وهكــــذا يتصــــرف الكــــاهن ١: ٤٧( حتــــت جانــــب البيــــت األميــــن، عــــن جنــــوب املــــذبح"
هــي نبــوة عــن هيكــل  ٤٧القبطــي حســب الــنص النبــوي. ومــن املعــروف أن رؤيــا حزقيــال 

) وهـو بـدوره ٣٧: ٢الكنيسة املسيحية، وهو املسيح الذي أعطانا هيكل جسـده، (يوحنـا 
 اهليكل يف الكنيسة، العالمة املنظورة حللول اهللا يف وسط شعبه.



٢١٨ 
 
ــــرأ يف  ــــوة حزقيــــال تُق ــــونب ان يف عيــــد الغطــــاس، ومنهــــا أخــــذت  تقــــديس ميــــاه اللقَّ

والثانيـة  -) ٣: ٤٧الكنيسة الغطسات الثالث يف املعمودية، الغطسة األوىل إىل الـركبتني (
 ).٥: ٤٧)، والثالثة غطسة كاملة (٤: ٤٧إىل احلقوين (

وقد وصف النـيب رؤيـاه بشـكل دقيـق، وحتـدث بوضـوح عـن �ـر ميـاه احليـاة الـذي  
) وامليـاه احليـة النابعـة مـن اهليكـل تعطـي الشـفاء، ٨ - ٦: ٤٧احلياة لكل الكائنـات (مينح 

ولكــن بشــكل خــاص يكثــر الســمك ويكــون الســمك كثــرياً  ،)٨: ٤٧لكــل ميــاه الكــون (
 دراسة.مزيد من الالنبوة حتتاج إىل وال شك أن ). ٩: ٤٧جداً (

 النهر: :أوالً 

ســــمى "األردن". وال زالــــت هــــذه ن املعموديــــة، تإفــــ ،حســــب تقليــــد اإلســــكندرية 
كلمنضـــس الســـكندري، أ، أي قبـــل القـــديس م١٩٠التســـمية، الـــيت تعـــود إىل مـــا قبـــل عـــام 
حنــــن نغطــــس يف األردن علــــى مثــــال املســــيح، وننــــال  .موجــــودة يف كتــــاب التعميــــد القبطــــي

وبشـــــكل خـــــاص يف  ،التبـــــين، وهـــــذا جـــــزء جـــــوهري مـــــن املعموديـــــة يف الكنيســـــة اجلامعـــــة
 اإلسكندرية.

املنظـــر الـــذي حـــدث يف األردن حيـــدث يف الكنيســـة. والكنيســـة قائمـــة علـــى  ،نإذ 
 - ١١: ١٢كورنثــوس   ١املعموديــة، فهــي ســر دخولنــا إىل اإلميــان وانضــمامنا إىل املســيح (

١٣.( 

 إىل املســــيح، واملــــاء بشــــكل خــــاص رمــــزٌ  .واملعموديــــة قائمــــة علــــى "املــــاء والــــروح" 
 -الــدم  -هــذا مــا جيعــل الرســول يوحنــا يضــع املــاء إىل الــروح القــدس نفســه. و  وأحيانــاً رمــزٌ 

فهــو  ،)٧: ٥يوحنــا  ١وهــؤالء الثالثــة هــم واحــد يف الواحــد، والواحــد هــو املســيح ( ،الــروح
). وهو الذي سـكب الـروح القـدس ٣٤: ١٩وماء (يوحنا  الذي مات ومن جنبه خرج دمٌ 

ي أخــذه هــو ). ولكــن الــروح الــذي ســكبه، هــو الــروح الــذ٣٣: ٢علــى الكنيســة (أعمــال 
). هـذا ال ٢٣: ١يوحنـا  - ١٧: ٤يف األردن وصار املسيح الرب (لوقـا  حَ سِ أوًال عندما مُ 
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وهــذا يف حــد ذاتــه  ،ألن املــاء هــو املســيح وأحيانــاً هــو الــروح ؛جيعلنــا نفــرق بــني املــاء والــروح
 إمنا يتم بالروح القدس. ،شهادة على أن العمل الواحد لالبن املتجسد

ز بـــني عمـــل االبـــن وعمـــل الـــروح والـــروح القـــدس، جتعلنـــا منيِّـــ ووحـــدة عمـــل االبـــن 
تعمــل عمــًال واحــداً، حســب القاعــدة الالهوتيــة  س، ولكــن علــى أن نــدرك أن األقــانيمالقــد

، هـذا يف حـد ذاتـه كـل شـيء يعملـه اآلب بـاالبن فـي الـروح القـدساليت أرساها اآلبـاء: 
املتجســد، وللــروح القــدس يف نفــس  ســتخدم رمــز املــاء لالبــنجيعلنــا نفهــم ملــاذا ميكــن أن يُ 

 ألن عمل األقانيم واحد. ؛الكتاب املقدس الواحد

ن نفســــه، حســــب تقليــــد اإلســــكندرية، الــــذي يشــــرحه العالمــــة املســــيح هــــو األردُ  
 :أورجيينوس، يقول أورجيينوس

ن" يف العربانية، الذي ينزل إىل أسفل. "وما ن معىن كلمة "األردُ إ" 
تفرح مياهه مدينة اهللا العلي، كما يقول املزمور الذي ينزل إىل أسفل، لكي 

)، بالطبع ليس املقصود أورشليم املنظورة، اليت ال يوجد أي �ر ٤: ٤٦(
داخل حدودها اجلغرافية، وإمنا املقصود هو الكنيسة اليت بال عيب، كنيسة 

ت على أساس الرسل واألنبياء ويسوع املسيح نفسه حجر الزاوية. يَ نِ اهللا، اليت بُ 
أي الذي ينزل هو إشارة إىل كلمة اهللا االبن، الذي جتسد وسكن  ،ناألردُ و 

بيننا، وأعطانا ناسوته مرياثًا لنا، ألن يسوع هو الرأس وحجر الزاوية، الذي 
يف ذاته احلمامة الربيئة  لَ بِ ن، وقَ فيه كل ملء الالهوت، واغتسل يف األردُ  حلَّ 

.. . لكي ال تطري بعيدًا عنااليت بال غش، أي الروح القدس، وربطها فيه، 
هو  واحدٍ  بل على �رٍ  ،والروح القدس احلمامة الروحية، ال حتط على أي �ر

 ).٣٧٤-٣٧٢(تفسري يوحنا، الطبعة اإلجنليزية، ص  "املسيح

العقيدة هي أساس كـل الطقـوس، وال ميكـن فهـم الطقـوس بـدون عقيـدة. يف هـذا  
 الية يف ذكصولوجية باكر للعذراء:ت التاإلطار وحده ميكننا أن نفهم معىن العبارا
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 اليمامة النقية اليت نادت يف أرضنا، وأينعت لنا مثرة الروح. + 

 على ابنك يف مياه األردن، كمثال نوح. ي الذي حلَّ الروح املعزِّ  + 

هــذا فلنتأملــه يف قلوبنــا أوًال، مث بعــد ذلــك نعلنــه بلســاننا، صــارخني قــائلني: يــا  + 
ربنــا يســوع املســيح، اصــنع لــك فينــا هــيكًال، لروحــك القــدوس متجيــداً لــك. (اإلبصــلمودية 

 ).٣٣٤ - ٣٢٣السنوية ص 

مــا حتــدده العقيــدة هــو حلــول الــروح القــدس علــى العــذراء لكــي يولــد لنــا مثــرة هــذا  
املســــيح، مث حلـــــول الــــروح القـــــدس علــــى املســـــيح يف األردن، حيــــث جـــــاءت  احللــــول، أي
ا حتقــق يف العهــد اجلديــد يف َمــلِ  ت علــى الفلــك، وهنــا مــا فعلــه نــوح هــو رمــزٌ احلمامــة وحلَّــ

املســـيح. وبعـــد ذلـــك تنقلنـــا الكلمـــات إىل الواقـــع الســـري الـــذي متارســـه الكنيســـة وحتيـــا فيـــه 
ومـا عالقـة كـل هـذا بنبـوة حزقيـال  :وقـد نسـأل ،"اصنع لـك فينـا هـيكًال لروحـك القـدوس"

 ؟١١ - ١: ٤٧

قيقــــــــي يف وبشــــــــكل ح ،حنــــــــن صــــــــرنا هـــــــيكًال هللا يف املســــــــيح .واجلـــــــواب واضــــــــح 
شـركاء  -كمـا يقـول كـل اآلبـاء  -أعضاء حلمه وعظامه، وجعلتنا  اإلفخارستيا اليت جعلتنا

ولذلك ينبع  ،ارستياأي ناسوت املسيح. لقد صرنا هيكًال هللا باإلفخ ،يف املرياث السماوي
ن آمـــن يب كمـــا قـــال "َمـــ :فينـــا �ـــر املـــاء احلـــي اخلـــارج مـــن املســـيح حســـب كلمـــات اإلجنيـــل

: ٧قـال هـذا عـن الـروح القـدس" (يوحنــا  ،الكتـاب جتـري مـن بطنـه (جوفـه) أ�ـار مـاء حـي
٣٨ - ٣٧.( 

وهي اإلشارة الواضحة يف العهد القدمي، اليت أشار إليها املسيح كما قال الكتاب  
كمــا اســتقر يف كتابــات اآلبــاء مجيعــاً،   ،)١١ - ١: ٤٧�ــا كلمــة النــيب حزقيــال (إصــحاح أ

)، �ر مـاء احليـاة الـذي ينبـع مـن عـرش اهللا، ١: ٢٢ - ١٧: ٧وكما رأى يوحنا يف رؤياه (
 .جديدةً  ومن اهليكل حيث جيلس يسوع احلي وامللك إىل األبد لكي مينح الكنيسة حياةً 
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والــدم الكــرمي، وصــرنا هــيكًال هللا، وفينــا ينبــع املــاء احلــي  لقــد أخــذنا اجلســد احلــي 

). وهـــذا هـــو معـــىن رش املـــاء بعـــد توزيـــع ١٤: ٤ن يشـــربه ال يعطـــش أبـــداً (يوحنـــا الـــذي َمـــ
الذبيحـــة، لقـــد صـــرنا حقـــاً نعـــيش احليـــاة اجلديـــدة النابعـــة مـــن جنـــب املســـيح، املـــاء والـــدم 

 والروح.

 السمك الكثير: :ثانياً 

االثىن عشر، وهم صيادوا مسك ليكونـوا بعـد ذلـك صـيادين  رسلَ ال لقد دعا الربُ  
ـــة مـــن احلـــروف: ١٩: ٤للنـــاس (مـــىت  ـــة مكون  "ΙΞΘΙΣ") وكلمـــة مسكـــة يف اللغـــة اليوناني

ـــاين  " I<YUC").وبالقبطيـــة ٣٨٥ص  -بـــاور  -(راجـــع قـــاموس العهـــد اجلديـــد اليون
ــ االعــرتاف باإلميــان  ر املســيحيون األوائــل هــذه احلــروف علــى أ�ــا اختصــار لصــيغةوقــد فسَّ

 املسيحي:

 ""يسوع المسيح ابن اهللا مخلص

Ιησους Χριστος Θεου Υιος Σωτηρ 

I/couc <rictoc Yeou Uioc Cwt/r 

 

ف املســيحيني. وهكــذا صــارت (الســمكة) عالمــة ســرية لالعــرتاف باإلميــان ولتعــارُ  
الرســويل وحفظــوه باك التقليــد ه الرســل يف ِشــَعــوصــار الســمك هــو شــعب الكنيســة الــذي مجََ 

العالمـــة  - ٨٦١: ٨اآلبـــاء اليونـــانيني  -مـــن ضـــالل اهلراطقـــة (اكليمنضـــس اإلســـكندري 
جملـد  ١ترتليان مقالة املعموديـة  - ٤٤٠: ١٣جملد  -على أرميا  ١: ١٦اورجيانوس عظة 

 ).٥٨٠: ٤١جملد  - ٢٣: ١٨أوغسطينوس مدينة اهللا  - ١٣٠٦: ١

هللا، أي الكنيسة، يف �ر ماء احليـاة بقـوة وهكذا حييا السمك الكثري، أي شعب ا 
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يف التوزيع حيـث خيـتم الشـعب  ١٥٠الروح القدس. وهكذا جيعلنا نرى كيف ينتهي مزمور 
 :التسبيح باللغة القبطية قائالً 

 I/c P,c Ps/ri mv] cwtem eron 

ouoh nainan 

ع أي يــا يســو  ،ووه نــاي نــان"أيــرون إمفنــويت ســوتيم إي ري بشــإيســوس خبرســتوس إ" 
ولكـن  I<YUCوهي احلروف اليت تكـون كلمـة مسكـة امسعنا وارمحنا"، املسيح ابن اهللا 
 باللغة القبطية.

هكذا كل مـن يتنـاول عليـه أن يبقـى يف �ـر مـاء احليـاة، ألن اخلـروج مـن الكنيسـة  
معناه املوت الروحي. ويؤكد هذا النقش القدمي الذي تركـه مسـيحي القـرن الثالـث يف القريـة 

 والذي يعكس املعىن الذي حنن بصدده. Autunالقدمية 

 والنص اليوناين كما نراه، يظهر فيه اسم السمكة يف أول سطر وهو أول كلمة. 

وترمجـــة هـــذا الـــنص تؤكـــد مـــا ســـبق وشـــرحناه "اجلـــنس اإلهلـــي للســـمكة املقدســـة،  
ه القلـــب املقـــدس املولـــود، والـــذي يقبـــل وهـــو الســـاكن مـــع املـــائتني حيـــاة عـــدم املـــوت. امليـــا

اإلهليـــة تغـــذي نفســـك يـــا عزيـــزي، وهـــي ميـــاه احلكمـــة الفياضـــة الـــيت تغـــين باحلكمـــة، أقبـــل 
 الطعام احللو املقدس من املخلص، كل وأشرب، وأجعل السمكة يف يديك".

والنص يطلب االعرتاف باملسيح ابـن اهللا املخلـص، لكـي ينـال املـيالد اجلديـد مـن  
 سد فهذا ما تعطيه املعمودية.املياه، وحياة عدم املوت رغم البقاء يف اجل
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وهي مياه احلكمة، هي اليت تقود النفس  ،أي الروح القدس ،ولكن املياه اإلهلية 

املؤمنة إىل املسيح لكي تنال اإلفخارستيا، أي جسد ودم املسيح يسوع ابن اهللا، الذي  
  كان يوضع يف أيدي املتناولني يف العصور األوىل.
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 )١( ملحق

 ةالكلمات الالهوتي

 طيـداس القبـيف الق

 

 مقاالت ُنشرت بمجلة مرقس

 ١٩٧٦إلى يناير  ١٩٧٤في الفترة من ديسمبر 
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 الفصل األول

 

 )١(الةالدَّ 

 

بغـــري خـــوف أن نطلـــب إليـــك يـــا اهللا اآلب القـــدوس الـــذي يف  "... جنســـر بدالـــةٍ 
 ...": السموات ونقول

ألن كــل كلمــات  ؛املقــدسُميكننــا أن نفهــم كلمــات القــداس بــالعودة إىل الكتــاب  
القداس مأخوذة مـن الكتـاب املقـدس؛ ولـذلك جيـب أن نكتشـف كيـف اسـتخدم الكتـاب 

 "الدالة". :املقدس هذه الكلمة

هذا االكتشاف، يساعدنا على فهم القـداس وإدراك عمـق معانيـه، وبالتـايل يـزداد  
 فهمنا ليس للقداس فقط بل للكتاب املقدس نفسه.

 παρρησιαيــــــة وهــــــي أصــــــًال مــــــأخوذة مــــــن اليونانيــــــة كلمــــــة "دالــــــة" يف القبط 
Parrhesia -  مــــرة، وتكــــرار كلمــــة معينــــة يف  ٢٧وردت يف العهــــد اجلديــــد علــــى األقــــل

العهــد اجلديــد أكثــر مــن مــرة يعــين بكــل وضــوح أ�ــا مــن الكلمــات اهلامــة املرتبطــة بالرســالة 
 اخلاصة للعهد اجلديد.

وهـي تظهـر بالـذات يف �ايـة  ،مرة ١٤فقد تكررت على األقل  ،ا يف اخلوالجيأمَّ 

 .١٨إىل ص  ١٥ص  ١٩٧٤ديسمرب  –) جملة مرقس ١(
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ويتكرر هذا النص يف �اية مجيع  ."... "أبانا الذي :يصلي الشعب أنصالة القسمة قبل 
 :صلوات القسمة

بال رياء  غري خمزي وإميانٍ  ووجهٍ  مستنريةٍ  ونفسٍ  طاهرٍ  لكي بقلبٍ " 
خوف أن نطلب إليك يا اهللا  بغري ، جنسر بدالةٍ ثابتٍ  ورجاءٍ  كاملةٍ   وحمبةٍ 

 .اآلب القدوس الذي يف السموات ونقول أبانا الذي يف السموات.."

(باريسـيا)  παρρησια وبالذات تكرار كلمـة دالـة ،والتمسك بتكرار هذا النص
 ملاذا تسبق الصالة الربانية؟ أ�ا إحدى الكلمات اهلامة، وإالَّ هو دليل على 

 اليونانية في العهد الجديد:المعاني المختلفة للكلمة 

وهـو  ،لـيس أحـد يعمـل شـيئاً يف اخلفـاء" :كلمة دالة (باريسـيا) تعـين (العالنيـة)  +
لعــازر مــات"  "قــال هلـم يســوع حينئــذ عالنيــةً  :قــارن .)٤: ٧يريـد أن يكــون عالنيــة (يوحنــا 

أنـــا كلَّمـــت العـــامل " .)٢٥: ١٦(يوحنـــا  ""أخـــربكم عـــن اآلب عالنيـــةً  .)١٤: ١١(يوحنـــا 
يوحنــا تــأيت يف  إجنيــلولعلــه مــن الواضــح أن كــل اســتعماالت  .)٢٠: ١٨(يوحنــا  "عالنيــةً 

 ."أظهر اآلب، أعلن اآلب"يوحنا، أي املسيح الذي  إلجنيلسياق املوضوع العام 

يف ســفر األعمــال حيــث الكــرازة واالهتمــام بكلمــة اإلميــان، اســتعمل القــديس  +
ــــا كلمــــة "أيهــــا  :أي الصــــراحة يف الكــــالم ،اهرة"و"اجملــــ ،مبعــــىن "جهــــاراً" παρρησια لوق

)، ٢٩: ٢الرجـــال جيـــوز أن يُقـــال لكـــم جهـــاراً عـــن رئـــيس اآلبـــاء داود أنـــه مـــات..." (أع 
ل لوقـا اجملاهرة هي إحدى مثـار الـروح القـدس (الحـظ كيـف يسـجِّ  أنويؤكد سفر األعمال 
جمـاهرة بطـرس . فلمـا رأوا ."حينئذ امتأل بطرس مـن الـروح القـدس. :شهادة بطرس ويوحنا)

. أنظــر يــا رب إىل هتديــداهتم وأمــنح عبيــدك أن يتكلمــوا بكالمــك بكــل جمــاهرة.. .ويوحنــا.
أي  ،وكـــان عمـــل شـــاول ،)٢٩، ١٣، ٨: ٤وامـــتأل اجلميـــع مـــن الـــروح القـــدس" (أعمـــال 

) راجــع أيضــاً ٢٨: ٩"جــاهر يف دمشــق باســم يســوع" (أعمــال  :بــولس بعــد إميانــه مباشــرةً 
وحـــــــىت بالنســـــــبة لشـــــــخص أبـــــــوُلس قبـــــــل أن ينـــــــال  .)٣ - ٢: ١٤و  ٤٦: ١٣(أعمـــــــال 
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م بتــدقيق مــا خيــتص املعموديــة، كــان عمــل الــروح القــدس قويــاً يف حياتــه "حــاراً بــالروح يـَُعلِّــ
ولعــــل اســــتعمال كلمــــة (باريســــيا) هنــــا  .)٢٥: ١٨بــــالرب.. جيــــاهر يف اجملمــــع" (أعمــــال 

هدون ليسـوع حـىت مـن ألبوُلس هـي تأكيـد علـى أن الـروح القـدس يعمـل يف كـل الـذين يشـ
 غري الرسل.

يف أثنـاء دفاعـه عـن نفسـه  يف موضوع واحد فقط استخدم بولس كلمـة (باريسـيا) 
"ألنه من جهـة هـذه األمـور يعلـم امللـك الـذي أكلمـه  ):حرية احلديث(أمام فستوس مبعىن 

وإذا   .)٢٦: ٢٦حبريــة" (الرتمجــة الربوتســتانتية) "عــاملٌ امللــك الــذي أكلمــه جهــاراً" (أعمــال 
لكــن املعــىن الــدقيق هــو حريــة  ،فهــو بــال شــك يــتكلم جهــاراً  ،كــان بــولس يــدافع عــن نفســه

 وهو االستعمال القدمي لكلمة باريسيا يف األدب اليوناين القدمي. ،احلديث

يف رسائل القديس بـولس اكتسـبت كلمـة (باريسـيا) معـاِن جديـدة هامـة، ففـي  +
د الزائـــل خلدمـــة العهـــد القـــدمي، واجملـــد ) يقـــارن بـــولس بـــني اجملـــ١٣ - ٤: ٣كورنثـــوس  ٢(

 ،"فــإذ لنــا رجــاء مثــل هــذا نســتعمل جمــاهرة كثــرية" :األبــدي خلدمــة العهــد اجلديــد، مث يقــول
". هــذا املعــىن قريــب مــن معــىن إظهارهــاواملعــىن الــدقيق هنــا هــو "كشــف أســرار اخلدمــة أو 

هـو الـذي يُعلـن  يوحنا مع فـارق أساسـي هـام، وهـو أن يسـوع إجنيلالكلمة كما وردت يف 
 ويكشف، بينما عند الرسول بولس، الذي يكشف ويعلن السر هو الرسول نفسه.

ويف مكـــان آخـــر، يؤكـــد الرســـول بـــولس إن إعـــالن هـــذا الســـر وكشـــفه هـــو ســـبب  
"أنـري اجلميـع فيمـا هـو تـدبري السـر املكتـوم منـذ  :اجلسارة أو اجلرأة الـيت يتمتـع هبـا املسـيحي

عــرف اآلن.. بواســطة الكنيســة.. الــذي بــه لنــا جــرأة ع.. لكــي يُ الــدهور يف اهللا خــالق اجلميــ
 ،وإعـــالن هـــذا الســـر هـــو ســـبب اجلـــرأة والثقـــة .)١٢: ٣وقـــدوم بإميانـــه عـــن ثقـــة" (أفســـس 

عن صراع الرب ضد الشياطني والرؤساء علـى  ١٥: ٢وجاء نفس املعىن أيضاً يف كولوسي 
وهنـا  ،ظافراً هبم فيه (الصـليب)" د الرياسات والسالطني وأشهرهم جهاراً "إذ جرَّ  :الصليب

وقــد متســك الرســـول  ،مت إشــهار أو فضــيحة القــوات املضـــادة للصــليب بكــل جســارة وثقـــة
بــولس هبــذا املعــىن األخــري يف رســالته إىل العربانيــني حيــث اســتخدم الكلمــة لتأكيــد الثقــة يف 
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ئـيس كهنـة كنيسـته و"ألن املسيح هـو ر  ،)٦: ٣(عربانيني  "ألننا بالنعمة أبناء اهللا" :املسيح
 .)١٦: ٤وهـــو قـــادر علـــى أن يرثـــي لضـــعفاتنا فلنتقـــدم بثقـــة إىل عـــرش النعمـــة" (عربانيـــني 
"لنـــا ثقـــة  :ومـــوت املســـيح علـــى الصـــليب هـــو ســـبب ثقتنـــا يف الـــدخول إىل ملكـــوت اآلب

 ).١٩: ١٠بالدخول إىل األقداس بدم يسوع.." (عربانيني 

يا) إىل الثقـة واجلـرأة كشـيء أساســي يف رسـالة يوحنـا األوىل ينتقـل معـىن (باريسـ +
ـــاة املســـيحية نفســـها ألن الثبـــات يف املســـيح هـــو ســـبب الثقـــة "وال خنجـــل منـــه يف  ؛يف احلي

: ٤قــارن  - ٢١: ٣بــل طهــارة القلــب هــي ســبب الثقــة يف اهللا ( ،)٢٨: ٢يــو  ١جميئــه" (
يسـمع  "وهذه هي الثقة اليت لنا عنده أنه مهمـا طلبنـا حسـب مشـيئته :ويؤكد يوحنا .)١٧

ألنـــه أحـــد الـــدعائم الـــيت يرتكـــز عليهـــا  ؛وهـــذا الـــنص األخـــري يهمنـــا جـــداً  ،)١٤: ٥لنـــا" (
 استعمال كلمة دالة يف اخلوالجي.

 معاني الكلمة في صلوات الخوالجي:

"أبانـــا  :�ايـــة صـــالة القســـمة هـــي مقدمـــة للصـــالة العظيمـــة أنمـــن الواضـــح  -١ 
هـراً، فهـي كمـا هـو واضـح، ليسـت صـالة بـل ج ،وهي الصالة اليت ال تقـال سـراً  ،الذي.."
 بل صالة اجلماعة املسيحية. هنا اجلسارة أو الدالة هي جسارة اجلماعة. ،فرد واحد

ن العهــــد اجلديــــد يؤكــــد أن االعــــرتاف بــــاهللا كــــآب مســــاوي هــــو عمــــل الــــروح إ -٢ 
 اآلب" αββα )١(أبنـــاء أرســـل اهللا روح ابنـــه إىل قلـــوبكم صـــارخاً يـــا أبَّـــا أنكـــمالقـــدس "مبـــا 

ولــذلك فاجملــاهرة بالصــالة الربانيــة هــي عمــل الــروح القــدس يف اجلماعــة،  ،)٦: ٤(غالطيــة 
 ،)٢١: ٣يوحنــــا  ١( ،طــــاهرٍ  بقلــــبٍ " :ولعــــل مراجعــــة مقدمــــة الصــــالة الربانيــــة يؤكــــد هــــذا

غــري خمــزي (راجــع كــل  ووجــهٍ  ،)٣: ٦أي مملــوءة بــالروح القــدس (عربانيــني  ،مســتنريةٍ  ونفــسٍ 

  دخلت وقد. األب لنداء باآلرامية فلسطني يف األطفال ينطقها اليت الكلمة وهي) اأبَّ ( أي النص اليوناين  )١(
 ).أنبا( كلمة إىل املصرية العربية أي القبطية العربية يف حرفت مث اليونانية اللغة اآلرامية الكلمة
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ثابــت  ورجــاءٍ  ،)١٧: ٤يوحنــا  ١كاملــة (  وحمبــةٍ  ،انيــني عــن الثقــة)نصــوص الرســالة إىل العرب 
ـــــدينا اجلســـــارة أو الباريســـــيا لكـــــي خناطـــــب األب ")١٢: ٣(أفســـــس  . كـــــل هـــــذا جيعـــــل ل

 السماوي (كأبينا).

مـــة علـــى املوعـــوظني. كـــان املوعـــوظ الصـــالة الربانيـــة يف الكنيســـة األوىل كانـــت حمرَّ  
ن الصوم الكبـري قبـل معموديتـه الـيت كانـت تـتم ليلـة األخري م األسبوعيسمعها وحيفظها يف 

ــــد الفصــــح ــــد الرســــويل للقــــديس هيبوليتــــوس  ،عي ــــد القيامــــة (التقلي ــــاء  -أي عي قــــوانني اآلب
 يها ألول مرة مع اجلماعة بعد املعمودية.الرسل.) وكان يصلِّ 

وصالة أبانا الذي في  ،هل هناك عالقة بين صالة القسمة
 السموات؟

الربانيــة حتتــل صــدارة كــل صــلواتنا، وهــي بدايــة خدمــة القــداس،  إذا كانــت الصــالة 
السـبع، فمـا هـي العالقـة  يوبداية رفع خبـور بـاكر وعشـية، وكـل صـالة مـن صـلوات السـواع

 بني هذه الصالة، وصالة القسمة يف القداس؟ ملاذا تأيت يف �اية صالة القسمة؟

الطقـس القبطـي وحـده  انفـرد هبـا ،من املؤكد أن صالة القسمة هي صلوات فريدة 
مت يف هــذا اجملــال عديــدة، غــري أن شــرحاً دِّ دون ســائر الطقــوس األخــرى. والشــروح الــيت قُــ

 :وهـــو اســـتقرار معـــىن الطلبـــة املعروفـــة يف الصـــالة الربانيـــة ،واحـــداً يُعـــد أساســـياً بالنســـبة لنـــا
أي خبز القيامة أو  ،من اجلماعة سائلني الرب خبز الغد مقدمٍ  "خبزنا الذي للغد" كطلبٍ 

مـــة أورجيينـــوس، صـــر منـــذ العالَّ وقـــد شـــاع هـــذا يف م .)٥٦ - ٣٥: ٦اإلفخارســـتيا (يوحنـــا 
مـــن الدرجــــة  إفخارســـتيةالصــــالة الربانيـــة بعـــد القســـمة هــــي صـــالة  أنوأصـــبح مـــن املؤكـــد 

صالة القسمة هي طقس مصري فريـد ال  أناألوىل. وميكننا أن نتحقق من هذا إذا تذكرنا 
فكــل الكنــائس ال تصــلي أثنــاء تقســيم  ، الطقــوس القدميــة علــى وجــه اإلطــالقمثيــل لــه يف

 الــيت ال تســمح طقوســها بلمــس جســد الــرب ودمــه إالَّ  -اجلســد مــا عــدا الكنيســة القبطيــة 
 :له أحــد آبــاء القــرن الثالــث عشــر يف عبــارة مــوجزة جــداً وهــو مــا ســجَّ  -بطريقــة (كرازيــة) 
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 وكأننا هنا نعـربِّ  .يقول الكالم اخلالصي املناسب" ،"كل مرة يلمس الكاهن األسرار احمليية
ــ ن تقســيم اجلســد ال يــتم يف إلة يف تقــوى يســوع املســيح. ونقــول عــن الــروح القبطيــة املتأصِّ

ولعــل انفــراد الطقــس القبطــي  .عــن حيــاة املســيح وموتــه وقيامتــه نــه مــرتبط بــإعالنٍ إصــمت. 
ـــاد الســـيدية شـــديد علـــى ا هـــو تأكيـــدٌ  ،بة لألعيـــادبصـــالة قســـمة مناِســـ ـــاط معـــاين األعي رتب

ألن هــذا اجلســد هــو أســاس االحتفــال بكــل  ؛والشــهداء.. اخل. مبعــىن توزيــع اجلســد اإلهلــي
هذه املناسبات الروحيـة، وهـذا اجلسـد أيضـاً هـو سـبب الثقـة واجلسـارة أو الدالـة يف اجملـاهرة 

ه ودمـه نتقـدم الـذي يف جسـد ،واالعرتاف بأننا أبناء اآلب السماوي يف يسوع املسـيح ربنـا
 لنا. دَّ بثقة للعرش السماوي سائلني حسب مشيئته أن مينحنا خبز الغد الذي بدونه ال غَ 
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 الفصل الثاين

 

 )١(لمَ الحَ 

 

 تمهيد:

 ٢٩: ١من أمجل ألقاب املسيح: "محل اهللا الذي يرفع خطية العـامل كلـه" (يوحنـا  
وممـا ال شـك فيــه أن هـذه العبـارة هــي إشـارة طقسـية دقيقــة، ذلـك أ�ـا دون شــك  .)٣٦و 

ر القديس كريلس عامود الـدين ). هكذا يفسِّ ٧: ٥٣تستند على النص املشهور (ألشعياء 
 :فيقول ،٣٦و  ٢٩: ١نص يوحنا 

وهو الذي  ،"هوذا محل اهللا الذي يرفع خطية العامل كله
للذبح ومثل نعجة صامتة أمام مثل محل سيق " :قال عنه أشعياء

 ؛وهو الذي رمز إليه ناموس موسى وَخلََّص ُجزئياً  .الذي جيز شعرها"
ألن  ؛ألن الرمحة مل تشمل كل اجلنس البشري يف عهد الناموس

الناموس كان رمزًا وظال، والذي حتدثت عنه األسفار قدميًا بطريقة 
قاد للذبح ، يُ الذبيحة اليت بال عيب -معتمة هو ذاته نـَْفس احلمل 

وميزق وحيطم املوت، وإذا  ،من أجل الكل حىت ما ينزع خطية العامل

 .٣٣إىل ص  ٢٨ص  ١٩٧٥يناير  -جملة مرقس  )١(
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وينزع اللعنة اليت  ،مات من أجل اجلميع جيعل املوت كال شيء
 ،)١٩: ٣ىل الرتاب ستعود" (تكوين إوهي "تراب أنت و  ،لصقت بنا

: ١٥كورنثوس   ١وليس من تراب األرض ( ،ولذلك هو آدم الثاين
السماء" الذي أصبح "بداية" كل الصالح بالنسبة بل "من  ،)٤٧

 .)٣٠ - ١لكل البشر.. (تفسري يوحنا الكتاب الثاين 

ـــ ح فقـــط العمـــل اخلالصـــي الـــذي ســـيقوم بـــه الـــرب ألجلنـــا ونـــص أشـــعياء ال يوضِّ
أي تلــك اخلاصــة خبــروف  ،أخــرى هامــة بنصــوصٍ  عنــدما يُــذبح، بــل هــو بــال شــك مــرتبطٌ 

د اخلوالجي أن خبز التقدمة بطية مهما كان تارخيها، يؤكِّ الفصح، ففي كل اخلوالجيات الق
عن خروف الفصح أن يكون محـًال حوليـاً ال عيـب  جيب أن يكون بال عيب ألنه مكتوبٌ 

وهـو سـبب وقـوف الكـاهن طـويًال أمـام  ،)٢٥و  ١٧: ٢٢الويـني  - ٥: ١٢فيه (خروج 
 م إليه.قدَّ ويف مواجهة الشعب ليختار أفضل قربانة يف القربان امل ،املذبح

ولــــذلك تنتقــــل كــــل  ،م فيــــه "محــــل اهللا"القــــداس هــــو الفصــــح اجلديــــد الــــذي يـَُقــــدَّ  
النصــوص اخلاصــة خبــروف الفصــح يف العهــد القــدمي لُِتطَبَّــق علــى طريقــة اختيــار اخلبــز الــذي 

 هو نفسه محل اهللا وخبز احلياة. -سرياً وبطريقة املسيح  -ُيصبح 

احلمـل، ومل يعـرف الغـرب الالتيـين هـذا العمـق وبداية القداس الشـرقي هـي اختيـار  
وهــــو ســــرياين  ، يف القــــرن الثــــامن أيــــام حربيــــة أســــقف رومــــا ســــرجيوس األولالفصــــحي إالَّ 

وأعـــاد احليـــاة إىل القـــداس الرومـــاين بالعناصـــر  ،األصـــل محـــل معـــه إىل رومـــا الـــرتاث الشـــرقي
 .)١(الشرقية الفصحية اليت غابت حتت أكوام القوانني

(1  ) J. A. Jungmann “The Mass of the Roman Rite” II p. 332 - 340 
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 تيب أجزاء القداسل وتر مَ الحَ 

سوف ندرس فيما بعـد كلمـة "الذبيحـة" يف القـداس القبطـي، ولـذلك لـن نتعـرض  
ا يف هذه الكلمة من معاين أساسية جداً بالنسبة للطقس. ولكن إذا كانـت دورة احلمـل مَ لِ 

هـــي بدايـــة القـــداس = اختيـــار الذبيحـــة، فـــإن �ايـــة القـــداس هـــي تقســـيم الذبيحـــة وتوزيـــع 
ل" أساســية يف فهــم عــد كلمــة "َمحَــح لنــا إىل أي درجــة تُ منني. وهــذا يوضِّــالذبيحــة علــى املــؤ 

الكتـاب املقـدس  إشـاراتىل أي درجـة تـَُعـد كـل إو  )١(البناء الطقسـي والالهـويت يف القـداس
ين القـــداس القبطـــي علـــى بعهديـــه عـــن خـــروف الفصـــح، الزمـــة وأساســـية يف فهـــم كيـــف بُـــ

 أساس كتايب ثابت.

 تعني؟ل.. ماذا مَ دورة الحَ 

م لنا ومن اخلطأ اعتماد أي شرح يقدَّ  ،مل نعثر على األصل القبطي لكلمة "دورة" 
ومــع  .معتمــداً علــى الكلمــة العربيــة الــيت ال تظهــر يف اخلوالجيــات قبــل القــرن الثالــث عشــر

ميكننا أن ندرك معىن "الدورة" مـن احلركـات  ،ضياع الكلمة األصلية قبطية كانت أم يونانية
 لمات اليت تصاحبها.الطقسية والك

 ٥ - ٣ - ١مـة هـي لقد استقر يف التقليـد غـري املكتـوب أن تكـون اخلبـزات املقدَّ  
ولعـل أول مــن شــرح هــذا هــو العـامل اجلليــل ســاويرس ابــن املقفــع أســقف  ١٢ - ٩ - ٧ -

مث  ،صحت نسبة كتاب: الثالث يف خدمة الكهنوت إىل هذا العاِمل اجلليل) إذااألمشونني (

يف الالهوت الشرقي األرثوذكسي مل تظهر باملرة أي تفرقة بني الالهوت العقيدي والالهوت الطقسي ومل تظهر   )١(
لذلك رمبا كان من األفضل التمسك  ؛كلمة "الالهوت الطقسي" يف املؤلفات الالهوتية القبطية قبل القرن العشرين

ألن هذا وحده يُبقي على الوحدة  ؛ فروع علم الالهوتوهي حذف التقاسيم بني ،بالروح األصلية لألرثوذكسية الشرقية
وعندما يدرس الالهوت العقيدي بدون الالهوت الطقسي يصبح الالهوت الطقسي عسري  .الروحية للعقيدة والطقس

وعندما نتحدث عن الالهوت يلزمنا أن  ،نتحدث عنه الهوتياً  فإننا ،وعندما نتحدث عن الطقس .بل بال معىن ،الفهم
عنه طقسيًا حىت ال يصبح الالهوت موضوعات جمردة كامنة يف عقل املصلني وطالب الالهوت. الالهوت نتحدث 

 ".الطقس هو جسد العقيدة" أن أي ،بكل ما فيه ينتقل إىل الواقع املادي من خالل الطقس
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اب تَّ ومن بعده عدة كُ  ،القس زكريا ابن سباع كاهن املعلقة يف القرن الثالث عشر ِمن بَعِده
حــــىت أســــتاذنا الفاضــــل القــــس منقريــــوس عــــوض اهللا. لكــــن مــــا معــــىن هــــذه  ،عــــرب العصــــور

ـــز للتقدمـــة؟ مـــن املؤكـــد أن األرقـــام كلهـــا مرتبطـــة بعـــدة  ـــار اخلب ـــرتبط باختي األرقـــام؟ وملـــاذا ت
ولــــذلك  ،) ذبيحـــة املســــيح الواحـــدة الــــيت ال تتكـــرر١م (نـــواحي أساســــية يف العهـــدين. رقــــ

هو بال شك إشـارة للثـالوث واشـرتاك الثـالوث يف  )ثالثة(، ورقم )٢(حذفت الكنيسة رقم 
 ٩ا هللا اآلب بــــالروح القــــدس (عربانيــــني مــــة عنَّــــخــــالص الكنيســــة ألن ذبيحــــة املســــيح مقدَّ 

العهـــد القـــدمي مضـــافاً إليهـــا  هـــو بـــال شـــك الـــذبائح األربعـــة الرئيســـية يف )٥(). ورقـــم ١٤:
حســب شــرح علمــاء الطقــس هــو الــذبائح املقبولــة  ٩ - ٧ورقــم  )١(ذبيحــة خــروف الفصــح

 -إبــــراهيم  -نــــوح  -هابيــــل  -مت عــــرب عصــــور العهــــد القــــدمي مــــن ذبيحــــة آدم دِّ الــــيت قُــــ
ولــيس مــن العســري أن  ،زكريــا (أبــو يوحنــا) -صــموئيل  -يشــوع  -موســى  -ملكيصــادق 

ب فهـو رمـز للرسـل الـذين بواسـطة كـرازهتم باملسـيح صـرنا نقـرِّ  )،١٢(ندرك ملاذا اختري رقـم 
 هذه القرابني هللا.

رمبـا هـو الـذبائح املقدمـة  ،املعـىن األصـيل لكلمـة "دورة" أننـدرك  أنهكذا ميكننا  
اختيـــار القربانـــة مـــن  يف العهـــد القـــدمي والـــيت انتهـــت فاعليتهـــا كلهـــا بذبيحـــة املســـيح، ولعـــل

يف  -رمزيـــاً  -وســـط القربـــان اآلخـــر يؤكـــد حقيقـــة انتمـــاء املســـيح لإلنســـانية الـــيت شـــاركت 
م املسيح جسده، الذبيحة الـيت كانـت كـل الرمـوز تقدمي ذبائح واليت منها، أي اإلنسانية قدَّ 

 تتضمن إشارات مبهمة غامضة عنها، إىل أن جاءت الذبيحة الكاملة: املسيح.

لنا كلمـات الصـلوات العالقـة بـني العمـل الرمـزي السـري والصـالة نفسـها،  وتشرح 
ل يف "يــوم وهــو أحــد املــزامري األساســية الــذي كــان يرتـَّـ )٢(٢٩فهــي بــال شــك تبــدأ مبزمــور 

(1)  Roland De Vaux “Studies in O. T. Sacrifice” 1964. 

 .٥٦ - ٣٢"الكنيسة اخلالدة" الطبعة الثانية للقمص مىت املسكني ص وللشرح الروحي للذبائح راجع كتاب 

ُموا" )٢( ُموا اهللاِ  أَبـَْناءَ  يَا لِلرَّبِّ  َقدِّ ُموا. َوِعزّاً  َجمْداً  لِلرَّبِّ  َقدِّ هِ  َجمْدَ  لِلرَّبِّ  َقدِّ  َصْوتُ . ُمَقدََّسةٍ  زِيَنةٍ  ِيف  لِلرَّبِّ  اْسُجُدوا. امسِْ
 الرَّبِّ  َصْوتُ . بِاجلََْاللِ  الرَّبِّ  َصْوتُ . بِاْلُقوَّةِ  الرَّبِّ  َصْوتُ . اْلَكِثريَةِ  اْلِمَياهِ  فَـْوقَ  الرَّبُّ . أَْرَعدَ  اْلَمْجدِ  إَِلهُ . اْلِمَياهِ  َعَلى الرَّبِّ 

                                                           



٢٣٥ 
 

هو قطعة رائعة عن إعالن اهللا لـربه العظـيم للخطـاة، والكـاهن يرتـل هـذا املزمـور و  ،الكفارة"
وكــان  ،وهــو أحــد مــزامري تتــويج امللــوك ،)١(٧٢قبــه مزمــور وهــو يرتــدي ثيــاب اخلدمــة، مث يع

وهـــو أصـــًال إعـــالن عـــن "ُملـــك يهـــوه" وســـلطانه علـــى كـــل األشـــياء.  ،ل يف عيـــد املظـــاليرتَّـــ
يســـتعد الكــاهن وبـــاقي اخلـــدام للوقـــوف  ،هكــذا يف بـــر اهللا ويف قـــوة جمــده وســـلطانه كملـــكٍ 

 أمامه.

داد، فهـو يؤكـد قداسـة اهللا عندما يفحص الكاهن نفسه مبـا يعـرف بصـالة االسـتع
ورمحتــه مــن ناحيــة، وخطايــاه هــو (الكــاهن) مــن ناحيــة أخــرى، ويعــود ويؤكــد بعــد ذلــك يف 

 :الصالة اليت تتبعها

"أنت يا رب علمتنا هذا السر العظيم الذي للخالص. 
أنت دعوتنا حنن عبيدك األذالء غري املستحقني لنكون خداماً 

ل بقوة روحك القدوس أن نكمِّ  ملذحبك.. أنت يا سيدنا اجعلنا أهالً 
هذه اخلدمة... نقدم لك هذه الصعيدة.. أمنح يا رب أن تكون 

َنانَ  َأْرزَ  الرَّبُّ  َوُيَكسِّرُ  اَألْرزِ  ُمَكسِّرُ  َنانَ . ِعْجلٍ  ِمْثلَ  َوُميْرُِحَها. لُبـْ  يـَْقَدحُ  الرَّبِّ  َصْوتُ . اْلَوْحِشيِّ  اْلبَـَقرِ  َفرِيرِ  ِمْثلَ  ْريُونَ َوسِ  لُبـْ
 اْلُكلُّ  َهْيَكِلهِ  َوِيف  اْلُوُعورَ  َوَيْكِشفُ  اِإليَّلَ  يـَُولِّدُ  الرَّبِّ  َصْوتُ . َقاِدشَ  بَرِيَّةَ  الرَّبُّ  يـَُزْلزِلُ . اْلبَـرِّيَّةَ  يـَُزْلزِلُ  الرَّبِّ  َصْوتُ . نَارٍ  ُهلُبَ 
 ".بِالسََّالمِ  َشْعَبهُ  يـَُبارِكُ  الرَّبُّ . ِلَشْعِبهِ  ِعزّاً  يـُْعِطي الرَّبُّ . األََبدِ  ِإَىل  َمِلكاً  الرَّبُّ  َوَجيِْلسُ  َجَلسَ  بِالطُّوَفانِ  الرَّبُّ . َجمْدٌ : َقاِئلٌ 

 َسَالماً  اْجلَِبالُ  َحتِْملُ . بِاحلَْقِّ  َوَمَساِكيَنكَ  بِاْلَعْدلِ  َشْعَبكَ  َيِدينُ . اْلَمِلكِ  ِالْبنِ  َوِبرَّكَ  لِْلَمِلكِ  َأْحَكاَمكَ  َأْعطِ  اَللُهمَّ " )١(
 الشَّْمسُ  َداَمتِ  َما َخيُْشوَنكَ . الظَّاملَِ  َوَيْسَحقُ  اْلَباِئِسنيَ  َبِين  ُخيَلِّصُ . الشَّْعبِ  ِلَمَساِكنيِ  يـَْقِضي. بِاْلِربِّ  َواآلَكامُ  لِلشَّْعبِ 

امَ  ارَِفةِ  اْلُغُيوثِ  َوِمْثلَ  اْجلَُزازِ  َعَلى اْلَمَطرِ  ِمْثلَ  يـَْنزِلُ . َفَدْورٍ  َدْورٍ  ِإَىل  اْلَقَمرِ  َوُقدَّ  الصِّدِّيقُ  أَيَّاِمهِ  ِيف  ُيْشرِقُ . اَألْرضِ  َعَلى الذَّ
 اْلبَـرِّيَّةِ  َأْهلُ  َجتُْثو أََماَمهُ . اَألْرضِ  أََقاِصي ِإَىل  النـَّْهرِ  َوِمنَ  اْلَبْحرِ  ِإَىل  اْلَبْحرِ  ِمنَ  َوَميِْلكُ . اْلَقَمرُ  َيْضَمِحلَّ  َأنْ  ِإَىل  السََّالمِ  وََكثْـَرةُ 

 ُكلُّ  َلهُ  َوَيْسُجدُ . َهِديَّةً  يـَُقدُِّمونَ  َوَسَبأٍ  َشَبا ُمُلوكُ . تـَْقِدَمةً  يـُْرِسُلونَ  َواجلََْزائِرِ  تـَْرِشيشَ  ُمُلوكُ . التـَُّرابَ  يـَْلَحُسونَ  َوَأْعَداُؤهُ 
َ◌ْسِكنيِ  َعَلى ُيْشِفقُ . َلهُ  ُمِعنيَ  الَ  ِإذْ  َواْلِمْسِكنيَ  اْلُمْسَتِغيثَ  اْلَفِقريَ  يـَُنجِّي ألَنَّهُ . َلهُ  تـَتَـَعبَّدُ  األَُممِ  ُكلُّ . اْلُمُلوكِ   َواْلَباِئسِ  املِْ
نَـْيهِ  ِيف  َدُمُهمْ  َوُيْكَرمُ  أَنـُْفَسُهمْ  يـَْفِدي َواخلَْْطفِ  الظُّْلمِ  ِمنَ . اْلُفَقَراءِ  أَنـُْفسَ  َوُخيَلِّصُ  . َشَبا َذَهبِ  ِمنْ  َويـُْعِطيهِ  َويَِعيشُ  .َعيـْ
َنانَ  ِمْثلَ  تـََتَماَيلُ . اْجلَِبالِ  ُرُؤوسِ  ِيف  اَألْرضِ  ِيف  بـُرٍّ  ُحْفَنةُ  َتُكونُ . يـَُبارُِكهُ  ُكلَّهُ  اْليَـْومَ . َداِئماً  َألْجِلهِ  َوُيَصلِّي  َويـُْزِهُرونَ  َمثََرتـَُها لُبـْ

ْهرِ  ِإَىل  اْمسُهُ  َيُكونُ . اَألْرضِ  ُعْشبِ  لَ ِمثْ  اْلَمِديَنةِ  ِمنَ  امَ . الدَّ  اَألْرضِ  أَُممِ  ُكلُّ . ِبهِ  َويـََتَبارَُكونَ . اْمسُهُ  َميَْتدُّ  الشَّْمسِ  ُقدَّ
ْهرِ  ِإَىل  َجمِْدهِ  اْسمُ  َوُمَباَركٌ . َوْحَدهُ  اْلَعَجاِئبَ  الصَّاِنعُ  ِإْسَرائِيلَ  ِإَلهُ  اهللاُ  الرَّبُّ  ُمَباَركٌ . ُيَطوِّبُونَهُ   ِمنْ  ُكلَُّها اَألْرضُ  َوْلَتْمَتِلئِ  الدَّ

 ".آِمنيَ  ُمثَّ  آِمنيَ . َجمِْدهِ 
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ذبيحتنا مقبولة أمامك عن خطاياي وجهاالت شعبك وأل�ا طاهرة  
 كموهبة روحك القدوس..".

ولعــل هــذه الصــالة مــن أفضــل النصــوص الــيت تشــرح لنــا العالقــة بــني مــا تقــوم بــه 
وأ�ـــا تـَُقـــدَّم بقـــوة الـــروح  ،ن اخلدمـــة هـــي للـــربأفهـــي تؤكـــد  ،حالكنيســـة ومـــا قـــام بـــه املســـي

مه الكنيسـة هـو الذبيحـة الطـاهرة الـيت مثـل موهبـة ما تقدِّ  أنالقدس، مث يظهر بكل وضوح 
 الروح القدس. وهذا هو سبب قبول الذبيحة.

العالقـــة بـــني مـــا  أنوعنـــدما نتحـــدث تفصـــيلياً عـــن "الذبيحـــة" ســـوف نكتشـــف 
ا قدَّمه املسيح هو ذات الفعل الواحـد، أو بعبـارة القـديس ايسـيذوروس تقدمه الكنيسة، وم

مث أوصــانا بالقيــام بالتــذكار مــدة غربــة الكنيســة علــى  ،"لقــد قــدم الــرب جســده :البيلوســي
ولـذلك  ،اصـنعوا هـذا لـذكري" :ويف هذا يكمـن معـىن "الـذكرى .)٣: ٧٣األرض" (رسالة 

 :تقـــدم الكنيســـة الصـــعيدة وهـــي تعـــرف أ�ـــا تقـــدم لـــيس مـــا خيصـــها، بـــل مـــا خيـــص املســـيح
 "نقرب لك قرابينك من الذي لك على كل حال ومن أجل كل حال ويف كل حال".

ومــــن الواضـــــح أن الذبيحــــة أو احلمـــــل ختتــــاره الكنيســـــة حســــب وصـــــية الـــــرب يف  
بـــاحلري ليظهـــر لنـــا ســـر  املســـيح، أو الكتـــاب املقـــدس، ويـَُقـــدَّم علـــى املـــذبح ليتحقـــق عمـــل

 ناً يف هذا السر العظيم.لَ املسيح ُمع

وممــا ال شــك فيــه أن "دورة احلمــل" هــي فحــٌص داخلــٌي شــاٌق ملــن يعــرف قداســة  
خطاياه اخلاصة، ولذلك ليس عبثاً أن تضع الكنيسة ذبـائح العهـد القـدمي يقار�ا مع اهللا، و 

أل�ـــا تـــدرك بكـــل يقـــني  ؛ا ذبـــائح مقبولـــة لـــدى اهللامو أو األبـــرار الـــذين قـــدَّ  ،يف دورة احلمـــل
مرحلـــــة فحـــــص القلـــــب أو  -قبـــــل كـــــل قـــــداس  -حاجـــــة الكنيســـــة املتزايـــــدة إىل أن جتـــــوز 

"مـــن أجـــل  :االســـتعداد، وحـــىت ال يكـــون القـــداس كلـــه دينونـــة عادلـــة ويـــتم احلكـــم الرســـويل
علـى أنفسـنا  ذلك فيكم كثريون ضعفاء ومرضى وكثريون يرقدون، ألننـا لـو كنـا قـد حكمنـا

قــــد أدركــــت أن تكــــون ولعــــل الكنيســــة  .)٣١-٣٠: ١١كورنثــــوس   ١ملــــا ُحِكــــَم علينــــا" (
الذبيحــة واحلمــل هــو للدينونــة والعقــاب  إنمرحلــة الفحــص ســوف تكــون مرعبــة وقاســية. 
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مــرة .. جلــدات  ٤١"يــا رب ارحــم"  :ولــذلك نرتــل كلنــا ،بالنســبة ملــن يــرفض بــره وخالصــه
ل وجلداتــــه الــــيت جــــاءت لنــــا َمــــعــــن احلَ  ٥٣انيــــة إىل أشــــعياء املســــيح ..  هنــــا نعــــود مــــرة ث

مــــرة هــــي أصــــًال مــــن ترتيــــب  ٤١بالشــــفاء. ورمبــــا اكتشــــفنا يف املســــتقبل أن يــــا رب ارحــــم 
 القداس ونقلت إىل صلوات السواعي بعد ذلك.

 ل والقربان:مَ الحَ 

غـات. شـائعة يف العربانيـة واآلراميـة ودخلـت اليونانيـة وغريهـا مـن الل "قربـان"كلمة  
حيـث ارتبطـت الكلمـة بالتقدمـة املشـهورة "خبـز  ٢يف العهد القدمي اسـتخدمت يف الويـني 

ومل ُتســـَتخدم كلمـــة قربـــان بـــاملرة "للـــذبائح الدمويـــة". ولعـــل  )١(الـــدقيق والزيـــت" -الوجـــوه 
الطقســي" أساســٌي هنــا، ذلــك أن ذبيحــة املســيح هــي جســده ودمــه  -التــداخل "الالهــويت 
علـــى الصـــليب، لكـــن يف الكنيســـة تأكيـــٌد علـــى معـــىن "الذبيحـــة غـــري  الـــذي ُكِســـَر وُســـِفكَ 

ليس جملرد التمييـز بينهـا، وبـني ذبـائح العهـد القـدمي الدمويـة، ولكـن لتأكيـد سـرية  ،الدموية"
رى هـو الـذي يظهـره ال يُـ رى ودمٌ ال يُ  ذلك أن الذي على املذبح هو فعًال جسدٌ  ،الذبيحة

الذبيحــة أو علــى القربــان ليصــبح اخلبــز واخلمــر جســد لنــا الــروح القــدس عنــدما حيــل علــى 
 .الرب ودمه

رب إهلنا حنن عبيدك اخلطاة غري املستحقني..  "نسألك يا
ليحل علينا روحك القدوس وعلى هذه القرابني املوضوعة ويطهرها 

 وينقلها ويظهرها قدساً لقديسيك".

دث وفقــــاً عــــن إدراك أو تفســــري مــــا حيــــ هنــــا تقــــف كــــل األفكــــار البشــــرية عــــاجزةٌ 
ــ ،ولــذلك ،ملقــاييس الفكــر البشــري ن إدراك جســد املســيح ودمــه علــى املــذبح هــو عمــل إف

الروح القدس يف نفوس املؤمنني، وهذا هو سبب استدعاء الروح القدس ليحل على مجاعة 

 .٤٠راجع الكنيسة اخلالدة ص  )١(
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حيـــل علـــى القـــرابني، وهـــذا يف منتهـــى األمهيـــة ألن إدراك اإلنســـان لعمـــل اهللا  أنالـــرب قبـــل 
 الروح القدس يف إنارة العقل والقلب.يسبقه دائماً عمل 

 ؛أساســي هــو ارتبــاطٌ  "القربــان"بكلمــة  "لَمــاحلَ "ن ارتبــاط كلمــة إنقــول  أنميكننــا  
هـوذا "الطبيعيـة املرافقـة للجسـد والـدم  األشـكالألنه تأكيد على سرية التقدمة وانعدام كل 

حيمـل خطيئـة العـامل كلـه.. محل اهللا .. هوذا كائن معنا اليوم عمانوئيل إهلنا محل اهللا الـذي 
 ولكنه بدون شك محٌل وقربان. ،(قسمة أعياد املالئكة)
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 الفصل الثالث

 

 )١()١الذبيحة (

 

ان عن حقيقة واحدة، وهي تقـدمي ل عن الذبيحة، كالمها يعربِّ مَ ال ميكن فصل احلَ  
عـامل" بأسرها "هوذا محل اهللا الذي يرفع خطية ال اإلنسانيةيسوع املسيح لنفسه عن خطايا 

 ).٢٩: ١(يوحنا 

"عـــاملني أنكــــم  :أو الــــدم ،ذََكــــَر "الـــذْبح" ،ل"َمـــوحينمـــا ذََكــــَر العهـــد اجلديــــد "احلَ  
فُتديتم.. بدم كرمي كما من محل بال عيب وال دنس دم املسيح معروفاً سابقاً قبـل تأسـيس ا

أشــــار إىل  ،كــــذلك كلمــــا ذََكــــَر العهــــد اجلديــــد الــــدم  .)١٩ - ١٨: ١بطــــرس  ١العــــامل" (
إىل دم  واحــدةً  إشــارةً ولــيس هنــاك  ،)١١ - ٦: ٥أو ضــمناً (راجــع رؤيــا  ل" صــراحةً َمــ"احلَ 

خيتصـر سـفر  أنل". كان من املمكـن مَ املسيح مل َيذُكر فيها العهد اجلديد "الذبح" أو "احلَ 
رؤ ح" (بِـل الـذي ذُ مَ ولكنه يؤكد "سفر حياة احلَ  ،ل"مَ الرؤيا يف الكالم عن سفر حياة "احلَ 

٨: ١٣.( 

الــذي لنــا فيــه الفــداء بدمــه غفــران "ث العهــد اجلديــد عــن الفــداء بالــدم وكلمــا حتــدَّ  
عــــن ســــفك الــــدم.. اخل، هــــذه كلهــــا تعبــــريات حتــــدث أو  ،)٢٤: ١كولوســــي ( "اخلطايــــا

: ٣مــأخوذة مــن العهــد القــدمي، مشــتقة مــن األفعــال اخلاصــة بتقــدمي الــذبائح (راجــع روميــة 

 .٢٤إىل ص  ٢١ص  ١٩٧٥مارس  -جملة مرقس  )١(
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: ١ - ٢: ١بطـــــــرس  ١و  ٢٠: ١وكولوســـــــي  ١٣: ٢ - ٧: ١وأفســـــــس  ٩: ٥ - ٢٥
هـــــذه احلقيقـــــة الواضـــــحة مـــــن مراجعـــــة كلمـــــة "الـــــدم" يف الرســـــالة إىل  إدراكوميكـــــن  .)١٩

كمقابـــل جيـــيء  احلـــديث عـــن "دم يســـوع" دائمـــاً  أنحيـــث يظهـــر بكـــل جـــالء  ،العربانيـــني
، ١٢: ٩ للحــديث عــن دم ذبــائح العهـــد القــدمي الــيت أُبِطلَـــْت يف يســوع املســيح (عربانيـــني

 ألنه هو الذبيح األعظم. ؛)٢٠: ١٣، ١٢: ١٣، ٢٤: ١٢، ٢٥، ١٤

: ٥و  ٧: ١نصــوص فقــط يف العهــد اجلديــد يف رســالة يوحنــا األوىل ( ةهنــاك ثالثــ 
) مل يســتخدم فيهــا الرســول يوحنــا أي فعــل مــن أفعــال العهــد القــدمي عــن الــذبح ٨: ٥و  ٦

 موت املسيح على الصليب. ولكنه كان يشري صراحة إىل ،أو التقدمي أو الفداء

من األخطاء الشائعة يف الكنيسـة القبطيـة حاليـاً احلـديث عـن "دم املسـيح" كـأهم  
ذلـك أن العهـد اجلديـد يؤكـد أن املسـيح بشخصـه  ،يف التعبـري عنصر يف الفداء، وهـو خطـأٌ 

ـــيس دمـــه وحـــده  ـــدم   -أو جســـده وحـــده  -هـــو قـــوة اخلـــالص والفـــداء ول كمـــا لـــو كـــان ال
 ،"بدمــه غفــران اخلطايــا" :أن الرســول بــولس يقــول صــحيحخص املســيح. منفصــًال عــن شــ

"الــذي لنــا فيــه  :ألن الرســول يقــول ؛لكــن وضــع هــذه العبــارة بشــكل مبتــور يفقــدها قوهتــا
وكلمـــة فـــداء كمـــا ســـندرس بعـــد ذلـــك مرتبطـــة بـــاخلروج مـــن  ،الفـــداء بدمـــه غفـــران اخلطايـــا"

 أرض مصر وخبروف الفصح وبذبائح العهد القدمي.

 الدم يعني الحياة أو الشخص نفسه:

 -درسنا بعناية هذه النصـوص  إذا .ميكننا أن نؤكد أن الدم = الشخص = احلياة 
 وإذا ،)٢٨: ٥علينــــا" (أعمــــال  اإلنســــانالحــــظ هــــذا التعبــــري "تريــــدون أن جتلبــــوا دم هــــذا 

 نأتأكـــدنا هنـــا  ،)١٥: ٣"أرجلهـــم ســـريعة إىل ســـفك الـــدم" (روميـــة  :قارننـــا هـــذا التعبـــري
عـن جرميـة القتـل الـيت  وإمنـا ،احلديث ليس عن ذلك السائل األمحـر الـذي جيـري يف العـروق

هــو احليــاة، ولــذلك يقــول الرســول بــولس  تظهــر معاملهــا بوضــوح عنــدما ُيســَفك الــدم. الــدمُ 
أي أنــــتم  ،)٦: ١٨"دمكــــم علــــى رؤوســــكم. أنــــا بــــرئ" (أعمــــال  :لليهــــود بعــــدما قــــاوموه
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 مسئولية حياتكم بيديكم.أن و أ ،ن عن موتكم األبديو مسئول

"مل أستشـــر  :الحـــظ قـــوة التعبـــري .يعـــين األشـــخاص أو البشــر ،والــدم مثـــل اجلســـد 
"الذين ولـدوا لـيس مـن دم  :وهو ذات تعبري الرسول يوحنا ،)١٦: ١حلماً ودماً" (غالطية 

"طوبــاك يــا  :وهــو ذات تعبــري الــرب يســوع نفســه ،)١٣: ١وال مــن مشــيئة جســد" (يوحنــا 
). هنـا ١٧: ١٦حلماً ودماً مل يعلن لك، لكـن أيب الـذي يف السـموات" (مـىت  إن. مسعان.

النـاس،   بـإرادةالكالم عن الناس، فبولس مل يستشر أياً من الناس، والوالدة اجلديدة ال تـتم 
 بل اآلب السماوي. ،كما أن الذي أعلن الهوت االبن لسمعان بطرس ليس الناس

 ه:الجسد يعني الحياة أو الشخص نفس

كلــــه يســــمى أحيانــــاً   فاإلنســــانومــــا قلنــــاه عــــن الــــدم ينطبــــق متامــــاً علــــى اجلســــد.  
) أي صــار ١٤: ١ولعــل أشــهر النصــوص هــي "الكلمــة صــار جســداً" (يوحنــا  ."اجلســد"

 σωμα وعلــى الــرغم مــن أن العهــد اجلديــد اســتخدم كلمتــني خمتلفتــني مهــا جســد .نســاناً إ
العهـــد اجلديـــد يتحـــدث دائمـــاً عـــن  أنإالَّ  Fleshو  Bodyويف االجنليزيـــة  σαρξ وحلـــم

 :. الحظ أن الرسول بولس، مثل يوحنا يتحدث عن التجسـداإلنساناجلسد أو اللحم = 
 - ٢١: ١"مــبطًال جبســده نــاموس الوصــايا.. يصــاحل االثنــني يف جســد واحــد" (كولوســي 

اجلســد أو جســم البشــرية أي الطبيعــة  نتتحــدث عــهــذه النصــوص  أن). مــن الواضــح ٢٢
. وميكننـا أن نتأكـد مـن أن احلـديث عـن اجلسـد أو اإلنسـاناجلـزء املنظـور مـن  أو اإلنسـانية

الــيت  األفالطونيـة Dualismنفســه دون وجـود أي نـوع مــن الثنائيـة  اإلنسـاناللحـم، يعـين 
"جيــب علــى الرجــال أن  :ز بــني الــنفس والــروح واجلســد. الحــظ مــا يقولــه الرســول بــولسمتيِّــ

هنــــا كلمــــة جســــد = ذات  .هم. مــــن حيــــب امرأتــــه حيــــب نفســــه"حيبــــوا نســــاءهم كأجســــاد
"مل  :م هـذا مــا يقولـه الرســول بــولسبـالطبع يــدعِّ  .)٢٨: ٥أو كيانــه كلـه (أفســس  اإلنسـان

.." .بــل كنــا مكتئبــني يف كــل شــيء مــن خــارج خصــومات ،يكــن جلســدنا شــيء مــن الراحــة
م شخصــه. يــدعِّ الرســول يتحــدث عــن احليــاة أو عــن ذاتــه أو عــن ف ،)٥: ٧كورنثــوس   ٢(

ـل نقـائص شـدائد املسـيح يف جسـمي  :هذا ما يقوله الرسول أيضـاً   ١" ( my flesh"ُأكمِّ
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"ألنــــه يفَّ أي يف  :ولعــــل هــــذا الــــنص واضــــح جــــداً  .أي يف شخصــــي ،)٢٤: ١كورنثــــوس 
 .In me, that is in my flesh). ١٨: ٧جسدي ال يسكن شيء صاحل" (رومية 

 هـو مـا يعنيـه الكتـاب املقـدس ،واحـدٍ  واملـرأة كشـخصٍ بالطبع احلديث عن الرجـل  
يف  "رَشـبَ "هنا كلمـة جسـد هـي "َبَسـر" العربانيـة =  ."ويكون االثنان جسداً واحداً" بقوله:
 flesh (and they shallأي حلـم  σαρξ ويف السـبعينية والعهـد اجلديـد هـي ،العربيـة

be one flesh وبــالطبع  ).٨: ١٠مــرقس  - ٥: ١٩مــىت  - ٢٤: ٢) راجــع تكــوين
بـــل نـــرى شخصـــاً  ،مـــن حلـــم الــزوج والزوجـــة حنــن ال نـــرى يف الـــزواج حلمـــاً واحــداً هـــو مـــزيجٌ 

 واحداً.

أو   إنســان،) أي كــل ٦: ٣(لوقــا  "خــالص اهللا all flesh"ويبصــر كــل جســد  
 .)١٧: ٢(أعمـال " all fleshكـذلك "أسـكب مـن روحـي علـى كـل جسـد   .كل البشـر
أو "بأعمـال  ،س لـيس علـى اللحـم فقـط دون الـروح البشـريةسكب الروح القـد إنوبالطبع 

ـــة  ذي "أضـــافت الرتمجـــة الربوتســـتانتية  ٢٠: ٣النـــاموس ال يتـــربر كـــل جســـد أمامـــه" (رومي
"لكي ال يفتخر كل جسد أمامه" أي  ٢٩: ١كورنثوس   ١) وهذا النص متاماً مثل "جسد

 .)١(ال يفتخر أي بشر

"ولكـــنكم  :مثـــل اإلنســـانوأحيانـــاً كلمـــة جســـد تعـــين اجلســـد نفســـه، ولـــيس كـــل  
أو  ،)١٤ - ١٣: ٤تعلمــــــــون أين بضــــــــعف اجلســــــــد.. وجتــــــــربيت يف جســــــــدي" (غالطيــــــــة 

 ).٧: ١٢كورنثوس   ٢عطيت شوكة يف اجلسد" أي يف أعضائه ("أُ 

نــه شــيء خمتلــف عــن أوتســتعمل كلمــة "اجلســد" لتعــين الظــاهر أو املنظــور باعتبــار  

ألن " ٢٨: ٢" وهي تعين فعًال أعضاء اجلسد مثل رومية لحمبالطبع هناك نصوص أخرى تظهر فيها كلمة " )١(
" هنا العضو الذي مت فيه اخلتان اليهودي في الظاهر ليس هو يهوديًا وال الختان الذي في الظاهر في اللحم ختاناً 

كورنثوس   ١) ومثلها (٢١: ١٤" (رومية حسن أن ال تأكل لحمًا وال تشرب خمراً " أو "لحمهو املقصود بكلمة "
١٣: ٨.( 
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"ألن اليهـــودي يف الظـــاهر لـــيس هـــو يهوديـــاً وال اخلتـــان الـــذي يف الظـــاهر يف  :ري املنظـــورغـــ

كـذلك "أنـتم األمـم   .)٢٨: ٢اللحم ختاناً، بـل اليهـودي يف اخلفـاء هـو اليهـودي" (روميـة 
). اجلسـد ١١: ٢أي الظاهرين كأمم بسبب عدم وجـود اخلتـان (أفسـس  ،قبًال يف اجلسد"

) املختلـف متامـاً ١٦: ٤كورنثـوس   ٢اخلارجي" ( اإلنسانأو " )٢٨: ٢هو الظاهر (رومية 
وهنا يوجد فرق أساسـي بـني  .)١٢: ٥كورنثوس   ٢الداخلي" ( اإلنسانعن "القلب" أو "

 األفالطونيــةوبـني الفلســفة اليونانيــة وبالــذات  Sameticالهـوت الكتــاب والفكــر الســامي 
حَدثَـــة. ذلـــك  واألفالطونيـــة

ُ
 أنز بـــني الـــروح واجلســـد باعتبـــار مييِّـــ الكتـــاب املقـــدس ال أنامل

اجلســــد هــــو  أنبــــل باعتبــــار  ،الــــروح يف ســــجن هــــو اجلســــد، أو أن الــــروح نقــــيض للجســــد
: ١ولعــل القــارئ الحــظ "مل أستشــر حلمــاً ودمــاً" (غالطيــة  .كلــه كمنظــور ومرئــي  اإلنســان

كورنثــوس   ١ - ١٦: ٢غالطيــة  - ٢٠: ٣(روميــة  "مل أحصــل علــى مشــورة بشــر" ،)١٦
) تعـين حنـن كمـوتى ١١: ٤كورنثوس   ٢). وحىت احلديث عن "أجسادكم امليتة" ( ٢٩: ١
 ) = ضعفكم كبشر.١٩: ٦أو "بسبب ضعف أجسادكم" (رومية  -

فهــو يعــين بكــل  as fleshكلحــم   اإلنســانوكلمــا حتــدث الكتــاب بعهديــه عــن  
 لموس.ما حيدث للحم أو الدم هو شيء منظور حيدث يف الواقع (املادي) امل أنتأكيد 

 ذبيحة الجسد والدم:

ن فهمنــــــــا للصــــــــليب والقيامــــــــة مث إفــــــــ ،تفســــــــري النصــــــــوص الســــــــابقة صــــــــحَّ  إذا + 
 مـن الفهــم املـادي الالشخصــي الـذي يــرى يف "جسـد املســيح" جيـب أن يتغــريَّ  لإلفخارسـتيا

أو يف "دم املسـيح" جمــرد سـائل أمحــر ســال علـى الصــليب. جيـب أن حنــذف مــن  ،جمـرد حلــم
وأن نرتفــع إىل شــخص املســيح الــذي أعطانــا  ،أي اللحــم والــدم ،عقولنــا احلضــور الطبيعــي

 جسده ودمه.

كذلك حنـن ال نأكـل جسـداً ودمـاً كمـا نأكـل حلمـاً مـع اخلضـروات، بـل نأكـل   + 
 لكي نتحد بشخص املسيح يف جسده ودمه.
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حقيقـي حـدث   فهمنا ملوت املسيح على الصـليب، فهـو مـوتٌ وجيب أن يتغريَّ  + 

علــى عهــد بــيالطس البنطــي ولكنــه مل يكــن جمــرد مــوت جســٍد، بــل عمــًال عظيمــاً قــام بــه 
 شخص.

 .)١(الكفارة" -ويف ضوء ما ذكرنا جيب أن ندرس كلميت "الفداء  

، منشور على موقع ٢٤٩ - ١٨٧ني، كتابنا: موت املسيح على الصليب، ص راجع دراستنا املوسَّعة هلاتني الكلمت )١(
www.coptology.com 
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 الفصل الرابع

 

 )١()٢الذبيحة (

 

الربوتســتانتية، واجلــدل الــذي  اإلصــالحاملعروفــة منــذ حركــة  مــن املشــاكل الالهوتيــة 
أثارته مع الكنيسة الرومانية هو عالقة ما حيدث يف القداس مبا حدث على الصليب. وأي 

ٍ  فلســفية وفهــمٍ  صــياغة هلــذا الســؤال تعتمــد أساســاً علـــى منطلقــاتٍ  لــدور "ناســـوت"  معــنيَّ
ت والالهـــوت يف املســـيح الواحـــد غـــري مث طبيعـــة االحتـــاد بـــني الناســـو  ،املســـيح يف اخلـــالص

 املنقسم إىل اثنني.

والتصـــورات األساســـية لـــدور "الناســـوت" يف اخلـــالص ميكـــن حصـــرها يف اجتـــاهني  
 أساسيني:

ن يتصــورون أن الناســـوت جمــرد أداة قامـــت بــدور حمـــدود وصـــل إىل : هنــاك َمـــأوالً 
بــني الربوتســتانتية قمتــه يف املــوت علــى الصــليب. ولعلــه مــن املعــروف أن الفــرق األساســي 

بينمــــا "العيــــد الكبــــري"  ،كــــل شــــيءل اً واألرثوذكســـية، هــــو أن األوىل تضــــع الصــــليب أساســــ
واخلــالص يف كمالــه يف األرثوذكســية هــو يف القيامــة بعــد الصــليب. والفــرق هنــا يف االجتــاه 

احلــي املســتمر، وبــني الغــرب صــاحب  اإلعــالنالروحــي بــني الشــرق الــذي يــرى يف املســيح 
، واســتمرار Eventٌث دَ َحــ الــربح واخلســارة، ولــذلك فاملســيحُ  لتجاريــة الــيت حتســبالعقليــة ا

 .٣١إىل ص  ٢٧ص  ١٩٧٥إبريل  -جملة مرقس  )١(
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هذا احلدث هو يف ذاكرة الكنيسـة. ومل يكـن مـن املمكـن أن ينشـأ التفسـري املنحـرف لآليـة 
يف جمتمــع جيعــل املنظــور واحملســوس هــو قاعــدة االختبــار املطلقــة إالَّ  "اصــنعوا هــذا لــذكري"

 باهللا املتجسد. اإلنسانقاس عليها كل شيء حىت عالقة اليت يُ 

وليس له اضطرار مثـل رؤسـاء  ،على الصليب واحدةً  حقيقي أن املسيح مات مرةً  
ب الرسـالة إىل العربانيـني، وهـو وهذا هو لُ  ،م ذبائح متعددةالكهنة يف العهد القدمي أن يقدِّ 

معىن الذبيحة الواحـدة؟ هـل يعـين .. ولكن ما . ما ال ميكن ملسيحي واحد عاقل أن ينكره
غابت متاماً عن األنظـار وأصـبحت ذكـرى يف  أ�اهذا "كمال" الذبيحة وكفايتها، أم يعين 

مات يسوع وأصبح جمرد ذكرى! هو  ن التفسري الغريب يكاد يقول لنا لقدإعقول املؤمنني؟ 
كثــرية يف .. وعنــدما ضــاع املعــىن األصــيل "للــذكرى" ســقطت فئــات  . يف عقولنــا فقــط يٌ حــ

 الغرب يف خطية جحد الهوت املسيح.

أو ضـعفت حمبتنـا لـه.  ،ن نسـيناهإحـىت و  يف الكنيسـة؟ حاضـرٌ  حاضـرٌ  هل املسـيحُ  
ق علـى الصـليب فقـط. ن احلاضر يف وسطنا ليس يسوع املعلَّـإف ،باإلجيابكان اجلواب   إذا

.. هــذه كلهــا . والقــائم املنتصــر ،وذبــيح األقرانيــون ،األردنومســيح  ،بــل يســوع بيــت حلــم
 أحداث اخلالص اليت ختص "الشخص الواحد" يسوع املسيح.

ن يظن أن النسطورية ماتت وانتهت، وأياً كـان اخلـالف اليـوم بـني : وخيطئ مَ ثانياً 
ن هنــاك اجتــاه عــام يف الكتــب الغربيــة إفــ ،أســاتذة تــاريخ الكنيســة حــول "نســطورية نســطور"

نســاناً إإىل النســطورية أو إىل شــبه نســطورية.. يســوع لــيس  ســاخرةً  ل عــودةً املعاصــرة ُيشــكِّ 
الصـــاعد إىل اهللا أو الناســـوت  اإلنســـانوصـــل إىل حالـــة احتـــاد بـــاهللا اآلب. اخلـــالص لـــيس 

 الساعي لالحتاد بالالهوت. هذه خرافة نعرف مجيعاً من الواقع أ�ا مستحيلة.

حتــاد بالناســوت، ، هــو الالهــوت الســاعي لالاإلنســاناخلــالص هــو نــزول اهللا إىل  
وهذا هـو الفـرق الضـخم بـني الشـرق والغـرب. والشـرق يـؤمن بالتجسـد بنـزول اهللا، والغـرب 

اخلاصــة باحلــديث عــن يســوع، وبــاحلرف  اإلنســانبقــدرات  اإلنســانه حيــاول جاهــداً أن يؤلِّــ
ن أو  Consciosness of Godز بـأن لديـه "شـعور بـاهللا" متيَّـ إنسـانٌ الواحـد باعتبـار أنـه 



٢٤٧ 
 

 ده على احلصول على عالقة ممتازة خاصة باآلب.هذا ساع

اعتمــــد الغربيــــون هــــذا  إذا، )١(بــــالطبع لــــيس هنــــاك جمــــال للحــــديث عــــن الثــــالوث 
ن اخلـــط الالهـــويت األساســـي هـــو أن عمـــل إفـــ ،انتقلنـــا إىل موضـــوع الذبيحـــة وإذا .التفســـري

علـــى الســـاقط،  اإلنســـانألن الغـــرب مثـــل  ؛يف املاضـــي الصـــليب انتهـــى، حتـــول إىل حـــدثٍ 
مــن املــوت، ولــذلك حيتفــل الغــرب بشــكل ضــخم مبــيالد املســيح، واجلانــب التجــاري  يقــنيٍ 

وأمريكا يعرفـون  أوروباواضح، مث ينتقل إىل موت املسيح وقيامته هبدوء.. والذين عاشوا يف 
 دون أن يشـــعر بـــه أحـــد (باســـتثناء الكنـــائس عـــُرب عيـــد القيامـــة يَ  إنمعـــىن هـــذه الكلمـــات. 

للمــيالد  واإلهلــينــه العيــد الــذي يعطــي املعــىن احلقيقــي أرغــم  ،ثوليكيــة)والكا األرثوذكســية
 واملوت.

احنصـــر اخلـــالص يف مـــوت املســـيح علـــى الصـــليب وأصـــبح الفـــداء كلـــه قائمـــاً  وإذا 
وهــو الصــليب فقــط دون القيامــة.. فهــل هنــاك جمــال لكــي ينشــأ اعتقــاد  ،واحــدٍ  علــى قــدمٍ 

مثــــل هــــذا احلضــــور يســــتلزم  إن ؟ســــليم صــــحيح حبضــــور الــــرب يف الكنيســــة جبســــده ودمــــه
 ويصبح القداس هنا هو شركة يف موت املسيح وقيامته. ،اعتقاداً راسخاً بقيامة املسيح

 الالهوت الكاثوليكي في العصر الوسيط:

مبـا حــدث علـى الصــليب يف  اإلفخارســتياحــول عالقـة  جـدلٍ  شــأ أيُ ولـذلك مل ين 
قبيل القرن السـادس عشـر، وعنـدما بـدأ عصـر إالَّ  ومل حيدث هذا اجلدل يف الغرب ،الشرق

ســنة دون أن  ١٥٠٠عاشــت الكنيســة  لقــد ... النهضــة، وبــدأ كــل شــيء يف أوروبــا يهتــز
كانـت هنـاك تفاسـري مرتاكمـة   الحاإلصـالسؤال يف عصـر  حَ ِر تسأل هذا السؤال. وعندما طُ 

ويكفي أن ختتار أي كتاب الهوت  .يف كتب الالهوت النظري املعاصرة ال حيتل موضوع الثالوث سوى شذرات )١(
لتجد أن الروح القدس  Dogmaticأو العقيدي  Systematicصدر يف أملانيا عن العهد اجلديد أو الالهوت النظري 

عن الثالوث  P. Tillichأو بول تليك  K. Barthعابرة. وكالم كارل بارث  إشارةيشغل صفحة أو سطرًا أو جمرد 
 للخالص. كإعالنوجودية وليس على تعليم الكتاب املقدس عن الثالوث  يعتمد على معطيات الفلسفة ال
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قــد نفــذ صــربهم ومل  اإلصــالححــول الفــداء شــاعت يف العصــر الوســيط، وكــان قــادة حركــة 
ذبح يف كــل قــداس. وعنــدما كانــت أجــراس يعــد لــديهم قــدرة علــى احتمــال رؤيــة يســوع يُــ

يسجدون أو يرمشون عالمة الصليب ألن املسـيح  األتقياءالكنائس تدق بطريقة معينة كان 
هي  اإلصالحكانت حركة   فإذاذبح على املذبح بيد الكهنة. من السماء وجاء لكي يُ  نزل

أصــًال موجهــة لتقــوى العصــر الوســيط، أي أ�ــا جــاءت لتعصــف باحنرافــات الهوتيــة، بــات 
لتنفــي كــل مــا يف   اإلصــالحمل تكــن مقصــودة بــاملرة، وجــاءت حركــة  أ�ــامــن الواضــح اليــوم 

االحنـراف يكـون أحيانـاً هـو تأكيـد عكـس  Negationكنيسة العصر الوسيط ولعـل نفـي 
 االحنراف أي االجتاه املضاد متاماً.

 Peterو  Nichollas Ridleyكمـا خلصـه   اإلصالحولذلك كان قوام حركة  
Martyer مث Zwingli :بعد ذلك هو 

 عدم وجود كهنوت. أ) 

 عدم وجود ذبيحة يف القداس. ب) 

 كفاية موت املسيح على الصليب وال حاجة ملوته ثانية.  ج) 

 كان الهوت العصر الوسيط قد جعل من القداس:

 الكهنوت. أ) 

 العناصر الالزمة لتقدمي الذبيحة. ب) 

 الصلوات اخلاصة اليت أقرهتا الكنيسة. ج) 

 القداس. إقامةأمكن  ،ما اجتمع الكاهن + اخلبز واخلمر + اخلوالجي فإذا
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 الشرقي:التقليد 

(أ)  :تقول األرثوذكسية إنالتقليد الشرقي يقول عكس ذلك.  أنمما ال شك فيه  
القـداس.  إلقامـةالكاهن. (ب) الشـماس (ج) الشـعب. هـذه هـي العناصـر الثالثـة الالزمـة 

كتـب الالهـوت   لدينا يف.. وليس . أو هي الكنيسة احلية ،عناصر بشرية أ�اوكما نالحظ 
أو القــداس الــذي ينفــرد بــه الكــاهن وحــده.  ،لقداســات اخلاصــةعــن ا إشــاراتالشــرقي أي 

بـل ال تسـمح  ،القداس هو صالة الكنيسة، ال يسـتطيع الكـاهن أن يصـليه وحـده أنذلك 
 له الكنيسة بذلك.

جيعل الكاهن يقف  ،كل العالقات الكنسيةل اً والشرق الذي يضع التواضع أساس 
"أخطــأت يــا  :ة يف العبــارة املعروفــةمــن الشــعب بالصــال اإلذنعلــى بــاب اهليكــل، ويطلــب 

وميكن أن يعـرتض الشـعب علـى صـالة الكـاهن متامـاً كمـا يعـرتض علـى  ،.."وإخويتآبائي 
هنــــا تقــــف كــــل القــــوانني وتنحــــين كــــل  ."غــــري مســــتحق" :صــــرخ وقــــال إذارســــامة الكــــاهن 

 الرئاسات ألن مجاعة الرب ترى أن شيئاً غري صحيح حيدث.

انتفـــــت احملبـــــة أو انعـــــدم التواضـــــع ال  فـــــإذا ،والتواضـــــعالذبيحـــــة هـــــي عمـــــل احملبـــــة  
 عــن ألنــه ال يعــربِّ  ؛بــل يصــبح القــداس مســتحيالً  ،قــوة أن جتعــل القــداس ممكنــاً  ةتســتطيع أيــ

احــتفظ الشــرق "بقبلــة املصــاحلة"  ،الســلطة والقهــر، ولــذلك وحــده نبــل عــ ،الرضــاء والبــذل
وبـروح الرسـل نصـافح  ،الرسـل إميـان ألننـا علـى ؛"القبلـة الرسـولية" :واحتفظ باالسـم القـدمي

 .)١(بعضنا البعض قبل بدء صالة التقدمة "األنافورا"

والتقليد الكاثوليكي  ،الفروق األساسية بين التقليد األرثوذكسي

هذا  إطالقولكن  ،أي يقدم أو يرفع anapheroمن الفعل اليوناين  أ�اعملت هذه الكلمة يف مصر، حقيقي استُ  )١(
 االسم على هذا اجلزء من القداس حدث يف مصر أوًال حسب الدراسات احلديثة.

A. Hanggi and I. Pahl “Prep Eucharistica” 1968. 
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 (قبل حركة اإلصالح) في فهم الذبيحة:

ـــــذي   ـــــه  يف الوقـــــت ال ـــــأثري الالهـــــوت الطبيعـــــي في ـــــع حتـــــت ت كـــــان الغـــــرب قـــــد اقتن
Natural Theology  ،وهو مزيج من فلسـفة أفالطـون وأرسـطو بـدأ عنـد أوغسـطينوس

ـــ  -الســـماء  :إىل ثالثـــة طوابـــق مٌ ووصـــل إىل كمالـــه عنـــد تومـــا األكـــويين، بـــأن الكـــون مقسَّ
ــ ،اجلحــيم (+ املطهــر) -األرض   ؛ن الشــرق ظــل يعتقــد بــأن الســماء واألرض مهــا واحــدإف

 إذ ؛إىل اقتباسـات مـن كتـب اآلبـاء ألن املسيح يف جتسده مجع االثنني معاً. وحنن ال حنتـاج
"جعـل  :له يف عيـد العنصـرةيكفي أن نُذَكِّر القارئ بذلك اللحن الالهويت العميق الذي نرتِّ 

الــروح  ألن ملكــوت اهللا قــد جــاء بقــوة عنــدما حــلَّ  ؛أي الســماء واألرض" ،االثنــني واحــداً 
 .)١(القدس

إىل األرض. بــــل تــــذهب وبــــالطبع، هنــــا يف الشــــرق ال ينــــزل املســــيح مــــن الســــماء  
وهنـاك ترتـل  ،أي مكـان اهللا )٢(الكنيسة إىل اهللا وتدخل إىل مكان اخلدمـة "بيـت املالئكـة"

الكنيســة بأ�ــا "فــردوس اهللا" (راجــع بدقــة  اآلبــاءمــع الشــاروبيم والســارافيم. لــذلك يســمي 
بعـــد املعموديـــة حنـــن يف " :حيـــث يقـــول ١القـــديس أثناســـيوس ضـــد أريـــوس املقالـــة األوىل: 

 ب). -أ  ١٣: ٢٦جمموعة اآلباء اليونانيني جملد  - "الفردوس أي الكنيسة

 .كالمها مسـتحيل  ،أو صعود يف الفراغ أو الزمن، نزولٌ  وبالطبع ليس هناك انتقالٌ  
وســـوف  ،)٩: ٢ (فيلـــيب اإلنســـانيةأي تواضـــع واحتـــد بالطبيعـــة  ،واحـــدةً  لقـــد نـــزل اهللا مـــرةً 

املســيح  )٣(األيقونــاتنــه عنــد اآلبـاء كمــا يف أســماء درســنا صــعود املسـيح إىل ال إذانالحـظ 

 .١٩٧٥مرقس يناير  -ملعىن "ملكوت اهللا" يف مقالة ملاذا اعتمد يسوع  السكندريراجع تفسري القديس كريلس  )١(
 www.coptology.comوهذه املقالة منشورة أيضاً على موقع 

 ذكصولوجية باكر آدام يف التسبحة السنوية. )٢(

 اإلشارةجيمعها حىت نتمكن من  اً واحد اً القبطية ليصدر كتاب األيقوناتبطي مبحبة يلتهب قلب ق أننتضرع إىل اهللا  )٣(
 .. مىت جييء عصر االهتمام بالرتاث القبطي؟. ولو إىل طبعة غري ملونة
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 ،ارتفع قليًال عـن التالميـذ والسـماء مفتوحـة مثـل سـتارة أو مشـقوقة، ويسـوع مل يـدخل كلـه
حيــرص علــى أن تكــون الســماء عــرش اهللا واألرض  األرثوذكســيألن الفنــان  ؛بــل جــزء منــه

ي األرض هــي حيــث أ ،وحنــن نالحــظ أن مــوطئ قــدمي اهللا .)٣٤: ٥ مــوطئ قدميــه (مــىت
 إبـــراهيمتلــك الـــيت رمسهـــا الفنــان القبطـــي  ،يســتقر عرشـــه. ولعـــل أعظــم أيقونـــات الصـــلبوت

حيـــث نــرى فيهـــا  ،الناســخ، والكائنــة حاليـــاً يف كنيســة العـــذراء الدمشــريية يف مصـــر القدميــة
وهـذا املنظـر  ،املسيح علـى الصـليب والسـموات مشـقوقة ورأس يسـوع املصـلوب يف السـماء

 الفهم العميق للرسالة إىل العربانيني. - بقوةٍ  -يعكس 

، هــذه  إليــه، وال حنــن نصــعد إلينــاوهــو ال ينــزل  ،اهللا لــيس يف الســماء دون األرض 
كلها تعبريات بشرية تفيد تغيري الكائن من حالـة إىل حالـة، أو تنـازل اهللا لتقـدمي عطيـة مـن 

القاســـي رفـــع عينيـــه وهـــو يف الغـــين  أنالعطايـــا. وقـــد الحـــظ القـــديس غريغوريـــوس النيزينـــزي 
الغـين واليعـازر معـاً يف  إنوهنـا يقـول هـذا الالهـويت العظـيم  ،اللهيب ورأي اليعازر املسـكني

 أنومن املؤكد هنـا  .)١٦لوقا  إجنيلعلى  ١٣ولكن حالتهما خمتلفة (العظة  ،مكان واحد
ملكـوت  ألن الداخل يعطي كل معاين اخلـارج. ؛الفرق األساسي هو ما حيدث يف الداخل

مل يكــــن  إذااهللا داخلنــــا، وهــــذه احلقيقــــة هــــي الــــيت جتعــــل اخلــــارج أيضــــاً ملكــــوت اهللا، أمــــا 
 ال عالقة له بنا. ،ن اخلارج يظل كما هو أياً كانإف ،ملكوت اهللا فينا أي داخلنا
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 الفصل اخلامس

 

 )١()٣الذبيحة (

 

قبل  بين التقليد األرثوذكسي والتقليد الكاثوليكي الفروق األساسية
 (تكملة) في فهم الذبيحة اإلصالححركة 

م غريغوريوس الكبري حركة التجديد الروحي يف الكنيسة الرومانيـة، وهـي حركـة تزعَّ  
مل تكـــن مرتبطـــة  أ�ـــا - أرثوذكســـيةمـــن وجهـــة نظـــر  -روحيـــة قويـــة كـــان خطأهـــا الوحيـــد 

األرثوذكســـي  بالتيـــار العـــام الواضـــح يف التقليـــد. ولعـــل أحـــد الفـــروق األساســـية بـــني الشـــرق
الشــــرق جياهــــد دائمــــاً الســــتمرار تــــدفق التقليــــد يف جمــــرى واحــــد  أنوالغــــرب الالتيــــين، هــــو 

وال حيبذ اآلباء الشرقيون استخدام مصطلحات الهوتية جديدة بـاملرة مـا مل تكـن  ،مستقيم
بينما يهتم الغرب دائمـاً بالتجديـد وخبلـق مصـطلحات جديـدة، بـل  أسالفهم،عند  معروفةً 

 ديدة.وتيارات ج

ألن التقليـد هـو  ؛وتعكس النظرة الروحية الشرقية، األمانة املطلقة للتقليد الكنسي 
يف مواجهـة الصـياغة العقليـة  mysticalمث هو اخلربة الصوفية  ،حياة دائمة ورؤيا ال تضيع

rational دون  ةغاالصــي وإعــادةإىل التــأليف  اقٌ دائمــاً ســبَّ  الغــربُ  ،عنــد الغــرب. ولــذلك

 .٣٦إىل ص  ٣٢ص  ١٩٧٥مايو  -جملة مرقس  )١(
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احليـاة الروحيـة  إحيـاءولذلك جاء غريغوريـوس الكبـري مبحاولـة  .استقر يف التقليد اهتمام مبا
املعـىن الروحـي ملـوت املسـيح علـى الصـليب، وهـو ركيـزة التقـوى يف التقليـد  إحيـاءعن طريق 

نفســــية وأخالقيــــة وفلســــفية  أســــبابٌ الالتيــــين. واهتمــــام الغــــرب العــــادي مبــــوت املســــيح لــــه 
لكـل مـا يف  قٍ لَـومنطَ  يهتم الشرق بالفرح وبالقيامة كأساسٍ  انعكست على الالهوت، بينما

نفســية وأخالقيــة وفلســفية وراء االهتمــام بالقيامــة. وقــد  الالهــوت. وبــالطبع هنــاك أســبابٌ 
بينمـا عكسـت  ،الصـلبوت أيقونـاتالشـرقي التجلـي والفـرح حـىت يف  األيقونـاتعكس فن 

يح والقديسـني بشـكل طبيعـي وعالمـات التماثيل وأعمـال كبـار الفنـانني الغـربيني رسـم املسـ
األمل ومظــاهر االحتضــار تظهــر علــى وجــوههم وأجســادهم. ولــذلك كــان الطــابع العــاطفي 

ونشأت يف الغرب "عبادة درب الصـليب" و "عبـادة  ،للعبادة يف الغرب هو الطابع الغالب
الصـويف  من طرق التأثري العاطفي القريبة من العقل أكثر من الـدرب إليهوما  ،قلب يسوع"

The Mystical Road  ٌالقليلون.إالَّ  ال يرضى مبخاطره ضيقٌ  وهو درب 

ن كـــل هـــذه العناصـــر جيـــب أن تبقـــى يف أذهاننـــا دائمـــاً عنـــدما نـــدرس الالهـــوت إ
وبالـــذات بدايـــة العصـــر الوســـيط. يقـــول غريغوريـــوس الكبـــري حمرضـــاً الشـــعب علـــى  ،الغـــريب
 :التقوى

قدم كما قلت سابقاً "لنذبح ذبائحنا على هذا املذبح... ن
ألن الذبيحة  ؛ما ينوب عنا، لنقدمه بالدموع ولنقدم الذبائح

Hostia  َّم بالدموع اليت توضع على املذبح املقدس عندما تقد
ألن الذي قام من  ؛تتشفع بطريقة خاصة باملغفرة ،وبالنية الصاحلة

ولكنه يف هذا السر ويف هذه التقدمة  ،بني األموات ال ميوت ثانيةً 
جندد آالمه  ،منا له ذبيحة آالمهألجلنا. ألننا كلما قدَّ  ثانيةً  يتأمل مرةً 

 .)١(ألنفسنا" وننال بذلك مغفرةً 

(1) Homilia in Evangelia, liber II, caput 37, 7. MPL, 761 1278-1279. 
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، مل لإلفخارســتياوبــالطبع يظهــر هنــا وألول مــرة منــذ العهــد اجلديــد فهمــاً جديــداً 
والـنص الـذي اخرتنـاه لـيس  .ه اخلصـوصويف الشرق على وجـ يكن معروفاً عند اآلباء عامةً 

 :آخر فٍ ألن غريغوريوس يقول يف مؤلَّ  ؛نصاً فريداً ال مثيل له

"بطريقة خاصة ُختَلِّص هذه الذبيحة النفس من العقاب 
موت االبن الوحيد  reparationاألبدي. هذه الذبيحة جتدد 

 ،ثانيةً  ألنه عندما قام من بني األموات مل ميت مرةً  ؛بطريقة سرية
نه رغم كونه حياً أإالَّ  )٩: ٦وليس للموت سلطانًا عليه (رومية 

نه يصبح من جديد ألجلنا يف سر أإالَّ  وأزليًا وبال فساد
Mystery  هذه التقدمة. ألن جسده يُعَطى بل يُوزَّع خلالص

بل يف أفواه املؤمنني. لنعترب  ،شعبه ودمه ُيسَفك ألجل غري املؤمنني
نه من أجل مغفرة خطايانا، نعيد آالم االبن هذه الذبيحة ألجلنا أل

نه عند تقطيع هذه الذبيحة أوال جيب أن يشك أحد يف  ،الوحيد
 ،تفتح السموات بصوت الكاهن ويسوع حاضر مع مجوع املالئكة

األرضية متحدة مع العلوية واملنظور مع غري املنظور والكل  واألشياء
 .)١(صار واحداً"

مبــا ســيتم بعــده مــن  يٍ يــتهم غريغوريــوس بأنــه علــى وعــبــالطبع ال يســتطيع أحــد أن 
ــــه مل يكــــن يــــدري  ،تطــــورات الهوتيــــة نــــه ســــيفتح الطريــــق أمــــام آخــــرين أوأغلــــب الظــــن أن

بل كما لو كان تعليم الكنيسة اجلامعة. ولعل أكثـر الـذين  ،سيأخذون كالمه بدون فحص
 Paschasius Radbertusالراهـــب األملـــاين رادبـــرتس  ،تـــأثروا بالهـــوت غريغوريـــوس

إىل كنيســة  م١٠٧٣قلــت رفاتــه يف ســنة ونُ  م٨٦٠والــذي تــوىف ســنة  Corbieرئــيس ديــر 
وميكننـا أن نالحـظ كيـف يعيـد رادبـرتس  .القديس بطـرس يف رومـا باعتبـاره أحـد القديسـني

 :لغة غريغوريوس الكبري

(1) Dialogorum, libri 4, caput 58, MPL, 77, 426-427. 
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ولكن  ،أن يأكل جسد ودم املسيح يومياً  إنسان"على كل 
ألنه ال ميوت  ؛ال ينقص منه شيئاً  احلمل نفسه يظل حيًا وصحيحاً 

ويؤكل لغسل  ،ذبح يوميًا يف السرولكنه بكل حق يُ  ؛)٩: ٦(رومية 
 .)١(خطايانا"

ــــوس   Photiusيف رده علــــى البطريــــرك  Ratramnusومــــن بعــــده يؤكــــد راترامن
ن كــــان مــــن إو  ،) نفــــس لغــــة غريغوريــــوس الكبــــريم٨٩٨ –م ٨٨٦بطريــــرك القســــطنطينية (
ح املســيح مل حيتــل مكانــاً يف خــالف البطريــرك فوتيــوس مــع رومــا. الواضــح أن موضــوع ذبــ

 لكن كان الغرب قد تقدم خطوة باعدت بينه وبني الشرق.

حتى  ١٥٠استعمال كلمة "ذبيحة" في كتابات اآلباء من سنة 
 القرن الخامس:

عشــر" هــو أقــدم مــا وصــلنا مــن  اإلثــىنأو "تعلــيم  ،عــد نــص كتــاب "الديــداكي"يُ  
املصادر الطقسـية والقانونيـة القدميـة. وهـو بـال شـك أقـدم النصـوص املسـيحية خـارج العهـد 

 ).١٥٠ - ١٠٠اجلديد، ويضعه علماء التاريخ ما بني سنة (

 :تقول الديداكي 

"اجتمعوا يف يوم الرب لتكسروا خبزًا للشكر، بعد أن 
 καθαρα ηθαυσιنقية لكي تكون ذبيحتكم  متعرتفوا خبطاياك

υμων  وال تسمحوا ملن تشاجر مع رفيقه باالنضمام إىل
ألن هذه  ؛بعد أن يتصاحلا حىت ال تتدنس ذبيحتكمإالَّ  اجتماعكم

الذبيحة هي اليت تكلم عنها الرب يف كل مكان وزمان يقربون يل 

(1) Early Medieval Theology, p. 94-95. 
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 ).٣ - ١: ١٤ذبيحة طاهرة" (فصل 

 - ١١: ١مـــع مالخـــي  ٢٣ - ٢٢: ٥نـــه جيمـــع (مـــىت أوقيمـــة هـــذا الـــنص هـــو 
ن قــدمت إ) "و ٢٣ - ٢٢: ٥ألن (مــىت  ؛وهــذا اجلمــع علــى قــدر كبــري مــن األمهيــة ،)١٤

ن أن يحـاول بعـض املفسـر  ،ألخيـك شـيئاً عليـك.." أنقربانك على املذبح وهناك تذكرت 
ينسبوها إىل خدمة مـذبح العهـد القـدمي، علـى الـرغم أن العهـد القـدمي كلـه ال يتضـمن نصـاً 

كمــا أن الكــالم عــن ذبــائح العهــد القــدمي   ،بضــرورة املصــاحلة قبــل تقــدمي الذبيحــة أو توجيهــاً 
عــد غريبــاً جــداً، بــل ال وهــي مبثابــة روح (نــاموس) العهــد اجلديــد، يُ  ،يف العظــة علــى اجلبــل

كذبيحـة   اإلفخارسـتيا أنكـرواولـذلك وقـع الـذين  ،معىن له باملرة يف كتاب الكنيسـة اجلديـدة
 ال حد هلا وتبددت كل آرائهم. العهد اجلديد يف حرية

ويف وثيقــــة تعــــود إىل اجليــــل الثــــاين مــــن  ،وعنــــدما تأتينــــا شــــهادة مــــن القــــرن الثــــاين 
ن هــذه الشــهادة علــى إفــ ،املســيحيني الــذين كــانوا ال زالــوا معــاينني لتالميــذ رســل ربنــا يســوع

قدر كبري من األمهيـة. ويبـدو أن صـلوات "الديـداكي" كانـت شـائعة بـني اليهـود املتنصـرين، 
ويؤكد هذا وجـود جـزء مـن صـلوات الربكـة علـى برديـة باللغـة العربانيـة تعـود إىل القـرن الثـاين 

-Dura ايروبوس -ورمبا القرن األول ضمن برديات اجملمع اليهودي القدمي املعروف ديورا 
Europos  نه جممع حتول إىل كنيسة بسبب وجود رسوم ونقوش مـن أواليت يعتقد البعض

 العهد القدمي مرتبطة بالعبادة املسيحية.

وهـو  ،)١٤ - ١١: ١االقتباس مـن ( مالخـي  "،الديداكي"والقيمة الثانية لنص  
دوراً أساسـياً يف  يف احلوار اليهودي املسيحي يف القـرون الثالثـة األوىل، ولعـب أساسيٌ  نصٌ 

ولعـــل أفضـــل نـــص هـــو يف حـــوار الشـــهيد يوســـتينوس مــــع  .الصـــراع بـــني اجملمـــع والكنيســـة
 :اليهودي تريفو

خلبز  Type"وتقدمة دقيق القمح كانت مثاًال 
مه لذكرى آالمه. والذبائح الذي أمر يسوع ربنا أن نقدِّ  اإلفخارستيا

 :ى لسان مالخياليت كنتم تقدمو�ا أيها اليهود قال اهللا عنها عل
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ومالخي يتحدث  ،)١٤ - ١١: ١"ليس يل مسرة فيها" (مالخي 
مها حنن الشعوب الوثنية (األمم) سابقًا عن الذبائح اليت سوف نقدِّ 

يف  إننا(ويقول مالخي)  اإلفخارستياله يف كل مكان أي خبز وكأس 
نتم (اليهود) تدنسون امسه" (احلوار مع تريفو أبينما  ،م امسههذا نعظِّ 

٢ - ١: ٤٠.( 

أي  ،)١٦٦ - ١٥٠ما بني سنة ( بَ تِ ن احلوار مع اليهودي تريفو كُ أرنا فاذا تذكَّ 
بـل  ،ننا هنا ال نقرأ تعليمـاً خاصـاً بشـيعة مسـيحيةإف ،فيه الديداكي تْ نَ وِّ يف الوقت الذي دُ 

 .اإلهليوأخذت معها الرتاث الروحي  ،بالكنيسة وقد انفصلت عن اجملمع اليهودي

ال ميكـن  أ�ـان وضـعها غريـب جـداً، ذلـك إفـ ،عدنا إىل نبوة مالخـي نفسـها وإذا 
ال تتحدث عن ذبـائح جديـدة  أ�اأي  ،فهمها يف نطاق تشريعات سفري التثنية والالويني

عــن اخلــروج  ،ســوف تقرهبــا األمــم. كــان التيــار الروحــي النبــوي يزخــر باحلــديث عــن اجلديــد
وكــل هــذا يف نطــاق أو دائــرة العهــد اجلديــد  ،اجلديــدةمث الــذبائح  ،واهليكــل اجلديــد ،اجلديــد

 وأشعياء وحزقيال مث مالخي. ٣١الذي يتحدث عنه أرميا 

هـــي ذبيحـــة الوحـــدة بـــني  اإلفخارســـتيان إفـــ ،غنـــاطيوس األنطـــاكيأوعنـــد الشـــهيد  
أي يسوع املسيح مع املذبح الواحـد والشـعب  ،املسيح والكنيسة، ولذلك فالذبيحة واحدة

 : أغناطيوس عن هذه الوحدة بقولهن الواحد. يعربِّ الواحد والكاه

، أن تسلكوا باتفاق مع فكر أسقفكم إذن"يليق بكم، 
 ،ا لفيف كهنتكم الذائع الصيت واجلدير باهللاملتفقون معه. أمَّ  أنكم

فهو على انسجام مع األسقف، انسجام األوتار والقيثارة. وهكذا 
على هذا  أقيموااملسيح.  باتفاق الشعور وتناغم احملبة تنشدون ليسوع

 ،االتفاق أن يرمن حلن اهللا يف الوحدة بإيقاعالنمط خورسًا يستطيع 
 .)١: ٤وينشد بصوت واحد يف يسوع املسيح" (أفسس 
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 :الكنيسة يف القداس، وعندما تقف عند املذبح يقول اغناطيوس دمهكذا خت

 ،"لتطيعوا األسقف ولفيف الكهنة يف الوئام بدون خصام
من املوت وترياق احلياة  خبزًا واحدًا هو دواء اخللود واقٍ وتكسروا 

 .)٢: ١٩الدائمة يف املسيح" (أفسس 

ن الوحــدة هنــا يف حيــاة يســوع املســيح هــي الــيت جتعــل اخلبــز املكســور دواء عــدم إ
والقاعـدة الطقسـية هـي قاعـدة الهوتيـة وليسـت جمـرد  ،الوحدة هي سـر الذبيحـة إناملوت. 

للبعض أن يصفوا الطقس بأنه جمـرد ترتيـب. يقـول أغنـاطيوس عـن ترتيب أجوف كما حيلو 
 :الذبيحة

، اً واحد ، ابتهاالً واحدةً  "اعملوا عملكم بالشركة، صالةً 
يف احملبة وبفرح ال عيب فيه. هذا هو  اً واحد ، رجاءً اً واحد اً روح

يسوع املسيح. اجتمعوا يف هيكل اهللا الواحد حول مذبح واحد يف 
 ).٣ - ١: ٥يسوع املسيح الوحيد" (مغنسيا 

 اإلفخارسـتيالكنـه هـو سـر الشـركة يف  ،جداً حيتاج ملقالة خاصـة وهذا النص دسمٌ 
واحتــــاد الكنيســــة  ،ســــوع املســــيحووحدانيــــة ي ،دة مــــن وحدانيــــة اهللايف كــــل معانيهــــا املســــتمَ 

الواحـدة ذات املـذبح الواحـد. ووحــدة الكنيسـة مـع يسـوع املســيح هـي األسـاس الـذي يبــين 
 :عليه أغناطيوس تعليمه

نه ليس لربنا سوى إواحدة. ف إفخارستيايف إالَّ  "ال تشرتكوا
دنا بدمه ومذبح واحد وأسقف واحد مع واحدة توحِّ  وكأسٌ  جسدٌ 

 ).٢ - ١: ٤دلفيا لفيف الشمامسة" (فال

وهــذا بــدوره يقطــع كــل صــلة بــني املــؤمنني  ،املــذبح الواحــد يعــين ذبيحــة واحــدة إن
واملنشــقني. وعنــدما كــان أغنــاطيوس يقــاوم هرطقــة اخليــاليني الــذين أنكــروا جتســد ابــن اهللا، 
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 :غناطيوسأيقول 

أل�م ينكرون  ؛والصالة اإلفخارستياميتنعون عن  "إ�م
ا جسد خملصنا يسوع املسيح الذي تأمل ألجل باعتباره اإلفخارستيا

 .)٣ - ١: ٧خطايانا وأقامه اآلب بلطفه من املوت" (أزمري 

هل ميكن ملن يسأل عن معىن الذبيحـة عنـد أغنـاطيوس أن ينكـر أن يسـوع الـذي 
 أغنــاطيوس عــن هــو احلاضــر دائمــاً يف القــداس؟ ويف هــذا املقطــع اجلميــل يعــربِّ  ،ب وقــاملِ ُصــ

 ستية:اإلفخار أشواقه 

"هلم إىل  :يهمس يف داخلي ويقول يل "يفَّ ماٌء حيٌ 
اآلب" ال لذة يل بعد اآلن، بالطعام الفاين وال بأطياب احلياة. ما 
أريده هو خبز اهللا. وخبز اهللا، هو جسد يسوع املسيح سليل داود. 

هو دمه، ودمه هو احملبة اليت ال تفسد" (إىل  إمنا ،والشرب الذي أبغيه
 ).٣ - ٢: ٧الرومان 
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 الفصل السادس

 

 )١()٤الذبيحة (

 استعمال كلمة "ذبيحة" في كتابات اآلباء

 

 القديس ايريناوس:

ورمبــا رســم أســقفاً  ،)٢٠٢وهـو أســقف ليــون يف بدايــة القــرن الثالـث (حــوايل ســنة  
، اإلفخارسـتياجنـد تأكيـداً علـى ذبيحـة  )٢(يف �اية القـرن الثـاين. يف كتابـه "ضـد اهلرطقـات"

مث مــىت  ١١ - ١٠: ١مثــل الديــداكي ويوســتينوس الشــهيد يلجــأ إىل (مالخــي  وايرينــاوس
. غــــري أنــــه علينــــا أن نالحــــظ دائمــــاً اإلفخارســــتيالتأكيــــد وجــــود ذبيحــــة  ؛)٢٣ - ٢٢: ٥

 :األمور اآلتية قبل أن ندرس النصوص املختارة من كتاب ضد اهلرطقات

الوا بــأن اهللا الــذين قــ Gnosticsيكتــب ايرينــاوس ضــد مجاعــات الغنوســيني  -١ 
وال األجســـاد.  ،الصـــاحل ال ميكـــن أن خيلـــق املـــادة الشـــريرة اإللـــهألن  ؛شـــرير لـــهٌ إاخلـــالق هـــو 

ـــايل يهـــدم هـــذا الـــرأي األفالطـــوين األصـــل، التجســـد . ولـــذلك يؤكـــد اإلفخارســـتيامث  ،وبالت

 .٣٣إىل  ٢٥ص  ١٩٧٥يونيو  -جملة مرقس  )١(

(2) Against Heresies, 2, 4, 11-18, p. 6.7, 1019-1029. 
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اخلبز واخلمر مها من املخلوقات، ومن مثار األرض، لكن بعد التقديس يصبح  أنايريناوس 
 الصــــورة ألن القيامــــة ســــوف تغــــريِّ  ؛أرضــــي / مســــائي اإلنســــانبــــز واخلمــــر مثــــل جســــد اخل

جسـد  اإلفخارسـتيالكـن بعـد التقـديس مهـا  ،وهكذا اخلبز واخلمر مها مـن األرض ،األرضية
 الرب ودمه. كعربون للقيامة.

اهللا يف العهــدين القــدمي واجلديــد ال حيتــاج إىل الــذبائح. وقــد رفــض ذبــائح  إن -٢ 
عـــد األذهـــان لذبيحـــة العهـــد اجلديـــد. غـــري أن ذبيحـــة العهـــد اجلديـــد العهـــد القـــدمي، وكـــان يُ 

إىل الذبيحـة. هـذا مبـدأ الهـويت  اإلنسـان. احلاجة هنا هي حاجة إليهانفسها ال حيتاج اهللا 
بل حنن الـذين نطلـب  ،وينبوع كل رمحة ال يطلب منا شيئاً اهللا مصدر كل صالح  إن .هام

. حــىت اإلنســانمنــه ونقــدم لــه ممــا لــه أو نعطيــه ممــا يف يــده، وهنــا العطــاء والتقــدمي مــن أجــل 
 إليهـــا،. اهللا اآلب واالبـــن والـــروح القـــدس ال حيتـــاج اإلنســـانذبيحـــة الشـــكر هـــي مـــن أجـــل 

هـــي مـــن أجـــل جمـــد وكرامـــة  اإمنـــ ،وليســـت هـــي لتســـكني غضـــب اآلب أو هتدئـــة خـــواطره
فإنه ينال الكثري مـن الربكـات. هنـا يقـرتب  ،عطايا هللا اإلنسانم التقريب نفسه. عندما يقدِّ 

ايريناوس من روح آباء القرنني الرابع واخلامس، وهي روح القداس نفسه، فنحن نـدخل إىل 
ميـق عـن طلـب اهللا ومعنا اخلبز واخلمر، ونضع هذين العنصرين علـى املـذبح، وهـذا تعبـري ع

ومهـا وسـيلة  ،م هذين العنصـرين املخلـوقنيالكنيسة لنعمة اهللا. كان ايريناوس يقول حنن نقدِّ 
 اإلنسـانإىل اهللا، لكـن علـى  اإلنسـانالحندار نعمة املسيح. هنا حركة التقدمي، هي صـعود 

الصـــاعد أن يتـــذكر دائمـــاً أن حركـــة صـــعوده هـــي أصـــًال مـــن أجـــل رِفعتـــه ال مـــن أجـــل ســـد 
 لدى اهللا نفسه. احتياج

 :يقول القديس ايريناوس 

ب الكنيسة اجلامعة هي وحدها اليت تستطيع أن تقرِّ  -١"
هللا الذبيحة اليت تسره واليت تنبأ عنها األنبياء، أي ذبيحة 

وهذا ضد  -استخدام للمخلوقات، فاخلبز واخلمر  إ�ا، اإلفخارستيا
تقدسهما مها عناصر صاحلة (غري شريرة) و  -اعتقاد الغنوسيني 
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 الكنيسة بكلمات املسيح كما تسلمناها من التقليد.

األنبياء أخربونا بوضوح   إن ،واألهم من كل هذا -٢
ب نه لفائدة البشر رتَّ إو  ،اهللا ال حيتاج إىل طاعة العبيد أنكاٍف، 

 ،اهللا ال حيتاج إىل ذبائحهم إناألمور الطقسية يف الناموس، وأيضًا 
.. وعندما رأى اهللا . الذي يقدمها ناإلنسابل طلبها من أجل نفع 

الذبائح وسائر الطقوس  أنويتومهون  ،يهملون الرب وال حيبون اهللا أ�م
"اهللا ال يرضى  :هم صموئيل وقال هلماألخرى تصاحلهم مع اهللا، وخبَّ 

بل باستماع صوت الرب. ألن الطاعة أفضل من  ،باحملرقات والذبائح
: ١٥صموئيل  ١أفضل من شحم الكباش" ( واإلصغاءالذبائح 

بل فتحت أذين. حمرقة  ،سر"بذبيحة وتقدمة مل تُ  :وداود يقول .)٢٢
ن اهللا أمهم وهكذا يعلِّ  .)٦: ٤٠وذبائح خطية مل تطلب" (مزمور 

لهم وليس الذبائح والسكائب فهي وحدها اليت تكمِّ  ،يطلب الطاعة
بأ يف نفس الوقت عن يتن اإلعالناليت ال تقودهم إىل الرب، وهبذا 

"ألنك  :العهد اجلديد، بل يتحدث بصورة أوضح يف املزمور اخلمسني
لو كنت تسر بالذبيحة لكنت اآلن أقدم، لكنك ال تسر باحملرقات. 

رب ال ترذله"  الذبيحة هللا روح منكسر، القلب املنكسر واملنسحق يا
يف ولذلك اهللا ال حيتاج إىل شيء، ويقول  ،)١٧ - ١٦: ٥٠(مزمور 
ألن يل  ؛"ال آخذ من بيتك ثوراً وال من حظائرك ذكور املاعز :املزمور

حيوان الوعر والبهائم يف اجلبال األلوف، أنا أعرف كل طيور اجلبال 
جعت فال أقول لك ألن يل املسكونة  إن .ووحوش الربية هي كلها يل

 ٩: ٤٩وملؤها، هل آكل حلم ثريان أو أشرب دم التيوس؟" (مزمور 
نه قد رفض كل هذه األمور بسبب أولئال يظن أحد  .)١٣ -

"قدم هللا ذبيحة  :النصح إليهمًا مقدِّ  لإلنسانيستمر قائًال  ،غضبه
نذورك وادعين يف يوم الضيق  األعايلالتسبيح وأوف للساكن يف 
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 ).١٥ - ١٤: ٤٩فتمجدين" (مزمور  أنقذك

كما يتجرأ البعض   ،وليس ألنه غضب مثل البشر -٤، ٣
بل بسبب تعطفه عليهم،  ،أنه رفض ذبائحهم -عن اهللا يف قوهلم 

إىل الذبيحة  إرشادهمولذلك يرغب بشدة يف  ،أل�م فقدوا البصرية
، ٢٤: ٩، ٣-٢: ٧ - ٢٠: ٦احلقيقية (هنا يقتبس ايريناوس أرميا 

: ٥٨ أشعياء، ١٥: ١١مث ارميا  ٢: ٤٦، ٢٤-٢٣: ٤٣ أشعياء
، ١٤-١٣: ٣٣، مزمور ١٧-١٦: ٨، ١٠-٩: ٧، زكريا ٦-٥

 ).٧: ١٢مث مىت  ٦: ٦هوشع 

موا هللا باكورة مثار وأيضًا أوصى تالميذه بأن يقدِّ  -٥
 أنفسهم بال، بل لكي ال يكونوا هم إليهاخليقته، ليس ألنه حمتاج 

مثر غري شاكرين، لذلك أخذ (املسيح) ذلك العنصر املخلوق أي 
وهكذا الكأس  ،)١٦: ٢٦وقال هذا هو جسدي (مىت  اخلبز وشكر

حنن، كذلك اعرتف  إليهاوهو جزء ال يتجزأ عن اخلليقة اليت ننتمي 
َم هكذا عن ذبيحة العهد اجلديد اليت استلمتها بأنه دمه، وَعلَّ 

وحده  إليهالكنيسة من الرسل، واليت تقدمها هللا يف كل أرجاء العامل 
وأعطانا أيضًا باكورة مثار عطيته يف  ،الذي أعطانا أن نوجد وحنيا

 :عشر نبياً  اإلثىنالعهد اجلديد، واليت تنبأ عنها مالخي وهو أحد 
"ليست يل مسرة فيكم يقول الرب الضابط الكل ولن أقبل ذبيحة 
من يدكم ألنه من مشرق الشمس إىل مغارهبا امسي عظيم بني األمم 

ن امسي عظيم بني ويف كل مكان يقرب ألمسي خبوراً وذبيحة طاهرة أل
وبكل وضوح أعلن  .)١١-١٠: ١األمم قال رب اجلنود" (مالخي 

ون عن تقدمي الشعب القدمي (اليهود) سوف َيُكفُّ  أنهبذه الكلمات 
م الذبيحة الطاهرة لكي نه يف كل مكان سوف تقدَّ أذبائح هللا، و 

 يتمجد امسه بني األمم.
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به  وأي اسم يتمجد بني األمم سوى اسم ربنا الذي -٦
أيضاً؟ وألن االسم هو اسم ابنه الوحيد الذي  واإلنساند اآلب متجَّ 

نه يسميه امسه، ومثال ملا نقول، عندما إف اإلنساَن،) به خلق (اآلبُ 
فهو على صواب عندما يدعو هذه الصورة  ،البنه يصنع ملكًا صورةً 

صورته، وذلك لسببني أوًال أل�ا صورة ابنه، وثانيًا ألنه هو الذي 
ها. هكذا أيضًا اآلب يعرتف بأن اسم يسوع املسيح هو امسه، صنع

ألنه ُميَجَّد يف العامل كله بواسطة الكنيسة، أوًال ألنه اسم ابنه، وثانياً 
اسم االبن  أن. وحيث اإلنسانيةألنه هو الذي أعطاه له خلالص 

م الكنيسة ذبائح خيص اآلب، ولذلك يف اهللا الضابط الكل تقدِّ 
 ألمسييقول اآلب: "يف كل مكان يقدم خبورًا بيسوع املسيح، 

البخور هو صلوات  أنوذبيحة طاهرة". ويوحنا يف الرؤيا يعلن 
 ).٨: ٥القديسني (رؤيا 

وذبيحة الكنيسة اليت أوصى  ٤ - ١الفصل الثامن عشر:  
م يف كل مكان هي ذبيحة طاهرة يف نظر اهللا ومقبولة الرب بأن تقدَّ 

 م ذبيحةً ولكن ألن الذي يُقدِّ  ،ذبيحة منالديه، ليس ألنه حيتاج إىل 
مه عندما تـُْقَبل تقدمته، ألنه بالتقدمة ينال يتمجد من خالل ما يقدِّ 

َقدِّم كرامةً 
ُ
به يُظِهر عالقتنا بامللك والرب الذي يود أن وما نقرِّ  ،امل

"عندما تقرب  : هو نفسهنقدم له بكل بساطة وبراءة كما عربَّ 
ألخيك شيئًا ضدك، اترك  أنرت تذكَّ  قربانك على املذبح وهناك

م هناك قربانك على املذبح وأذهب اصطلح مع أخيك مث تعال وقدِّ 
م هللا باكورة مثار وعلينا أن نقدِّ  .)٢٤ - ٢٣: ٥القربان" (مىت 

فارغاً" (تثنية  إهلك"ال تظهر أمام الرب  :خليقته كما قال موسى
أهلية االمتنان والشكر فيما يقدمه  اإلنسان) لكي جيد ١٦: ١٦

 وينال بعد ذلك اجملد الذي ينبع من اهللا.
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ألن  ؛،اإلنسانس الذبائح (يف العهد القدمي) ال تقدِّ  -٣ 
م يتقدَّ  س عندما اهللا ال حيتاج إىل ذبيحة، ولكن ضمري الذي يـَُقدِّ

يكون دافع التقدمي طاهراً، وهذا ما جيعل اهللا يقبل القربان كما من 
"الذي يقدم يل عجًال  :ن اهللا يقول عنهإف ،ا عن اخلاطئيق. أمَّ صد

). ويليق بنا أن نقدم قربانًا هللا ٣: ٦٦م يل كلباً" (أشعياء كمن قدَّ 
بال رياء  وإميان عن شكرنا هللا صانعنا بعقل طاهر ويف كل شيء نعربِّ 

 باكورة مثار خليقته. والكنيسة إليهب نقرِّ  )١(ورجاء ثابت وحمبة متقدة
بالشكر  إليهوحدها تقدم هذه الذبيحة الطاهرة إىل اخلالق، وتقدم 

.. وعقيدتنا مؤسسة على اعتقادنا الصحيح . من األشياء اليت خلقها
وهبذا نعرب دائمًا وبثبات  ،ألننا نقدم هللا ما خلقه هو اإلفخارستيا؛يف 

على شركة اجلسد والروح، وكما أن اخلبز الذي هو مثرة األرض بعد 
، أي اإلفخارستياقَبل استدعاء اهللا، ال يصبح خبزًا عادياً، بل أن يَ 

حمتويًا على حقيقتني، حقيقة أرضية وأخرى مسائية. هكذا أجسادنا 
ليست بعد خاضعة للفساد، بل أخذت  اإلفخارستياعندما تأخذ 

 رجاء القيامة إىل حياة األبد" أ هـ.

 ):٢٢٠-١٤٥العالمة ترتليان (

الـــيت تعـــرتض نقـــل نصـــوص اآلبـــاء، احملتـــوى العقيـــدي  ةاألساســـيمـــن الصـــعوبات  
الـــنص مـــن خاللـــه أو أثنائـــه. كـــان زمـــان ترتليـــان هـــو زمـــن الفوضـــى  بَ ِتـــوالتـــارخيي الـــذي كُ 

ر فهــم الفــروق بــني تعلـــيم العقائديــة، بــدون شــك اختلطــت فيــه العقائــد عنــد العامــة وتعــذَّ 
ـــ ـــذات الغنوســـية. كيَ الكنيســـة اجلامعـــة، وضـــالالت الشِّ انـــت الغنوســـية تـــرفض قبـــول ع، وبال

س يعكس لغة الكنيسة يف تشبه هذه الكلمات �اية صلوات القسمة يف الطقس القبطي ورمبا كان ايريناو  )١(
 الليتورجيا.

                                                           



٢٦٦ 
 

العهـــد القـــدمي وبعـــض أجـــزاء العهـــد اجلديـــد، وكـــان هلـــذا الـــرفض أســـباباً سياســـية والهوتيـــة.  
دفعت بعض املسيحيني إىل اخلوف مـن قـراءة ذات قد كانت ثورة اليهود يف عهد هدريان 

الكتـــاب الـــذي يقـــرأه اليهـــود. وهـــو موقـــف شـــبيه إىل حـــد كبـــري مبوقـــف بعـــض املســـيحيني 
وعـــدوا�ا اآلمث علـــى  إســـرائيلء الـــذين خيـــافون مـــن العهـــد القـــدمي بســـبب قيـــام دولـــة اجلهـــال

ن كـل النصـوص والعبـارات الـيت ُتشـري إىل التجسـد فيـه كانـت إفـ ،ا العهد اجلديدالوطن. أمَّ 
عظمى بالنسبة للغنوسيني، وهم قد ورثوا الفكرة األفالطونية القائلة بـأن املـادة شـريرة،  عثرةً 

ــــاره ماديــــاً. وقــــد كتــــب كــــل فــــإوبالتــــايل  بــــدون اســــتثناء ضــــد  اآلبــــاءن اجلســــد شــــرير باعتب
الغنوســيني. وكــان لرتتليــان النصــيب األوفــر يف هــذه الكتابــات. فلــه كتــاب رائــع مــن مخســة 

 Hermogenesمث كتابــــــاً واحــــــداً ضــــــد هرموجينــــــوس  Marcionأجــــــزاء ضــــــد مرقيــــــان 
كتابــه ضــد مرقيــان مــن أهــم   . ويـَُعــدParaxeasوبراكســياس  Valentiniansوفالنتيــان 

ســتخدم يف الطقــوس يف مشــال ألنــه اعتمــد علــى النصــوص الــيت كانــت تُ  ؛املراجــع الطقســية
، وبالـــذات نصـــوص العهـــد القـــدمي، خصوصـــاً تلـــك الـــيت تتحـــدث عـــن مـــوت الـــرب إفريقيـــا

مث األســـرار والكنيســـة. وال ميكـــن ألي تلميـــذ حقيقـــي يـــدرس الكنيســـة يف  ،وآالمـــه وقيامتـــه
أو حيصـــل علـــى معلومـــات وافـــرة عـــن الكتـــاب  ،ثالث األوىل أن يتجنـــب ترتليـــانالقـــرون الـــ

علـــى الـــرغم مـــن أن هـــذا املقـــدس أو الطقـــس أو الكنيســـة مـــن مصـــدر آخـــر غـــري ترتليـــان. 
ترتليان قـد أنضـم إىل شـيعة تعـرف باسـم "املونتانيـة" (مل يصـدر ضـدها قـرار رمسـي يف حيـاة 

"أدرسـها  :يـانوس يقـول عـن مؤلفـات ترتليـانوهو السبب الذي جعل الشهيد كرب  ،ترتليان)
وقـــد حصـــر علمـــاء اآلبـــاء املؤلفـــات والفقـــرات الـــيت  .دائمـــاً وال ميـــر يـــوم دون أن أقـــرأ منهـــا"

 وكانوا يف ذلك يف غاية الدقة. ،تفوح منها رائحة املونتانية

، وال اإلفخارسـتيابكـل يقـني تنكـر  فإ�ـاكانت الغنوسـية تنكـر جسـد املسـيح،   إذا 
 اإلفخارســـتياجســـد املســـيح شـــيئاً بالنســـبة هلـــم. ولعـــل موقـــف بعـــض املســـيحيني مـــن يعـــين 

وحتــاول أن جتعــل مــن يســوع فكــرة ميكــن  ،يكشــف عــن لوثــة غنوســية مســترتة تكــره اجلســد
للعقل أن يفعل فيها ما يشاء، فـالفكرة دائمـاً أسـهل يف قبوهلـا مـن الشـخص. ومـن السـهل 

علـــى أ�ـــا  اإلفخارســـتيالصـــعب علينـــا أن نقبـــل ومـــن ا ،فكـــرة اإلفخارســـتياعلينـــا أن جنعـــل 
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يتحــدى فينــا كــل خطايانــا، وجســد  -عــام  بشــكلٍ  -ألن اجلســد  ؛جســد املســيح احلقيقــي
املســيح بشــكل خــاص يرغمنــا علــى الوقــوف بــأدب أمــام املــذبح، وعلــى الســلوك بلياقــة يف 

اهلـروب إىل عـامل باهظ التكاليف ال ترضاه النفس، ولذلك تـَُفضِّـل  احلياة اليومية، وهو أمرٌ 
وســوف نكتشــف أن اآلبــاء عنــدما  .الفكــر املتســع احلــر الــذي ال التــزام فيــه ســوى بالتأمــل

يتحـــدثون عـــن  وإمنـــا ،ال يتحـــدثون عـــن جســـد املســـيح وحـــده اإلفخارســـتيا،يتحـــدثون عـــن 
هــي حضــور حقيقــي ليســوع املســيح  اإلفخارســتياألن  ؛جســد املســيح والكلمــة (اللوغــوس)

، وســـوف نلمـــح هـــذا بوضـــوح عنـــد ترتليـــان وعنـــد هلـــيٌّ إ يضـــاً حضـــورٌ يف اجلســـد، ولكنهـــا أ
 كليمنضس وأورجيينوس.أ

 :يقول ترتليان 

لنرى  ؛"دعونا نبحث عن وضع اجلسد يف املسيحية
االمتيازات الفائقة اليت منحها اهللا هلذا العنصر الفقري واجلوهر الذي 

 نه ال توجد نفسٌ إال قيمة له يف نظر البعض. ويكفي أن نقول 
ذا آَمَنْت وهي يف اجلسد، وهلذا إإالَّ  تستطيع أن حتصل على اخلالص

عد اجلسد هو الوضع األساسي الذي عليه يعتمد فبكل حق يُ 
ن إاخلالص. وكما أن النفس عندما تنال اخلالص وُختَتار خلدمة اهللا، ف

ن اجلسد هو الذي إاجلسد هو الذي جيعلها قادرة على هذه اخلدمة. 
تتطهر النفس، واجلسد هو الذي يُدَهن لكيما تتقوى يُغَسل لكيما 

النفس. واجلسد هو الذي يُرَشم بالصليب لكيما ُحتصَّن النفس. 
نري النفس بالروح اجلسد هو الذي توَضع عليه اليد لكيما تست

جبسد ودم املسيح لكيما تتغذى النفس وتنمو  ذيتَ غالقدس. اجلسد ي
صل الثامن النص الالتيين مع (مقالة عن قيامة اجلسد الف )١(باهللا"

راجع الرتمجة االجنليزية آلباء  ١٨ص  E. Evansالرتمجة االجنليزية 

 ."لكيما تسمن النفس باهللا" :حرفياً  )١(
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 ).٥٥١ما قبل نيقية اجمللد الثالث ص 

واهللا يف يســوع املسـيح هـي شــركة  اإلنسـانوهنـا كمـا هــو واضـح، فـإن الشــركة بـني 
الضـروري أن ، مث بسبب التجسد نفسه. ولـذلك مـن اإلنسانالنفس واجلسد بسبب وضع 

وعنـــدما  .لكـــي تنمـــو نفســـه وتكـــرب يف الفهـــم ويف النضـــوج ؛جبســـد الـــرب اإلنســـان ىيتغـــذَّ 
ــــــب ــــــاء هــــــذا اجلان ــــــاول الكلمــــــة ،يلمــــــس اآلب ــــــى تن أي اللوغــــــوس يف  ،فــــــإ�م يؤكــــــدون عل

لــدى األخــوة الربوتســتانت الــذين َقطَّعــوا  فهــمٍ  وســوءَ  . لقــد خلــق هــذا مشــكلةً اإلفخارســتيا
لتأييـد وجهـة نظـره. لكـن  لٌّ وأخـذوها كـ اإلفخارسـتيا،للوغـوس يف النصوص اخلاصة بعمل ا

ألن اآلبـاء مل يعرفـوا  ؛علينا أن ننسى اخلالفات القائمة اآلن ونعـود إىل اآلبـاء بعقـل نظيـف
قبـل القـرن احلـادي عشـر.  اإلفخارسـتياومل حيـدث جـدل عـن  ،اخلالفات القائمة اآلن بـاملرة

فــإن احلــديث عــن الذبيحــة جيــب أن نقيــه مــن خطــأين  ،وطاملــا أننــا نتحــدث عــن الذبيحــة
 :أساسيني، كالمها خطري

ة، وتأكيــد حقيقــة جســد املســيح ضــد كــل تفســري يَّ ّســالوقــوع حتــت تــأثري احلِ  -١
 روحي، وعلى حساب اجلانب الروحي.

الوقـــوع حتـــت تـــأثري الفكـــر اجملـــرد العقلـــي، وتأكيـــد اجلانـــب العقلـــي ضـــد كـــل  -٢
نفســــها  اإلفخارســــتياســــد الــــرب، وعلــــى حســــاب حقيقــــة تفســــري يؤكــــد حقيقــــة حضــــور ج

 .معاً  نسانٌ إو  لهٌ إأي  ،متأنس لهٌ إهو  حيسوع املسيباعتبار أن 

وهـي أن الذبيحـة  ،ومع جتنب الوقوع يف اخلطـأين علينـا أن نتـذكر حقيقـة أساسـية
ليســت ســوى تقــدمي الفــداء للمــؤمنني. هــذا الفــداء، كــان مســتحيًال قبــل الصــليب، وأصــبح 

ـــ ،بالصـــليب وبالقيامـــة وبالصـــعودممكنـــاً  بكـــل قوتـــه يف يـــوم اخلمســـني. فالذبيحـــة يف  قَ وحتَق
ليس هلا دواء أو شفاء  اإلنسانية، ولكن اإلنسانيةشكلها األساسي هي تقدمة لآلب عن 

 هبذه الذبيحة.إالَّ  هبذه الذبيحة، وال تستطيع أن تدخل إىل حضرة اآلبإالَّ  أو خالص

 :اليوم خبزنا اليومي أعطنافسر نص الصالة الربانية "وهو ي ،لذلك يقول ترتليان
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ألننا نطلب ملكوت  ؛" ميكننا أن نفسر هذا النص روحياً 
ألن املسيح هو  ؛ألن املسيح هو خبزنا ؛)٣٣: ٦اهللا أوًال (مىت 

: ٦"أنا هو خبز احلياة" (يوحنا  :واخلبز هو احلياة. وهو يقول ،احلياة
"واخلبز هو كلمة اهللا احلي النازل من  :وقبل هذا النص يقول .)٢٥

نفهم  ،وعندما حنسب أن جسده خبزاً  .)٣٣: ٦السماء" (يوحنا 
ولذلك يف طلب  ،)٢٦: ٢٦(مىت  "هذا هو جسدي" :ملاذا قال

نطلب الدوام يف املسيح وعدم القدرة على االنفصال  ،"اخلبز اليومي"
أن إالَّ  وألن هذه الطلبة ميكن تفسريها مبعىن جسدي .من جسده

ألن الرب  ؛بالعودة إىل املعىن الروحيإالَّ  معناها ال ميكن ضبطه
.." (مقالة على  أوصى أن نصلي من أجل اخلبز الضروري للمؤمنني

وص  ١٣الفصل السادس نفس املرجع السابق ص  -الصالة 
٦٨٣.( 

كان جسد املسيح هو اخلبز، فهو أيضاً جسد الكلمـة القـادر علـى أن يهـب   فإذا
وهـذا مـا يـدفع ترتليـان إىل  ،يف الذبيحـة، بـل هـي الذبيحـة نفسـها ىاة، وهذه اهلبة تُعطَـاحلي

يف  رجم خطـــأً وتُـــ ١٩: ١١مشـــهور جـــاء يف أرميـــا  احلـــديث عـــن الصـــليب واخلبـــز يف نـــصٍ 
فــإن الــنص العــرباين والرتمجــة الســبعينية وســائر الرتمجــات  ،الرتمجــة الربوتســتانتية الشــائعة بيننــا

 يَّ "وأنـــا مثـــل محـــل واثـــق ُيســـاق إىل املـــذبح ومل أعلـــم أ�ـــم تـــآمروا علـــ :صاألخـــرى تقـــرأ الـــن
. والعالقـة بـني اخلبـز والشـجرة )١("قائلني لنهلك الشجرة وخبزها ونقطعه من أرض األحيـاء

 :أو اخلشبة يوضحها ترتليان عندما يسأل مرقيان

"الرب ملك على خشبة"  :واآلن عندما تقرأ كلمات داود"

وهي صحيحة خصوصًا عند مراجعتها يف النص العرباين مث الرتمجة الكاثوليكية  ،اعتمدنا على قراءة ترتليان نفسه )١(
ءة ترتليان يف شرحه نفس قرا أورجيينوسوقد استخدم  ١٢٧٣راجع احلاشية ص  Jerusalem Bibleاملعروفة باسم 

 .١٩: ١١لنفس نص أرميا 
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مل يكن املسيح  إذا.. ؟ أريد أن أعرف ماذا تفهم ،)١٠: ٩٦(مزمور 
 هو املقصود بالنص ألنه هو الذي قهر املوت بآالمه على الصليب

.. ألنه أغلق متامًا مملكة املوت مبوته على الصليب"، (مث يشرح 
وعلى كتفه  ،عالمة امللك على كتفه ٦: ٩ أشعياءترتليان نبوة 

تفه وهو عالمة مملكته) ألن املسيح محل الصليب على ك ؛بالذات
"لنهلك  :"وهذه الشجرة اليت يعلن عنها أرميا عندما يتنبأ لليهود قائالً 

يا مرقيان أظهر  إجنيلكأي جسده. ألن اهللا يف  ،الشجرة وخبزها"
نه أعطى أجسده خبزًا لكي تفهم  ىمعىن هذه النبوة عندما َدعَ 

خبزاً" (ضد  - رمزيةٍ  بصورةٍ  - ن النيب جعلهإف ،جسده صفة اخلبز
 ).١٩مرقيان الكتاب الثالث: 

ويف نفس الكتاب يعود ترتليان إىل نفس النص مـن أرميـا ويشـرحه بشـكل أوضـح 
 ،شــتهى الــرب أن يأكــل الفصــح مــع تالميــذهاعنــدما يتحــدث عــن العشــاء األخــري، وكيــف 

 :حقيقيٌ  إنسانٌ وهذا يؤكد أنه 

ا  عنه"وعندما اشتهى أن يأكل الفصح برغبة أكيدة عربَّ 
وال يليق باهللا أن يشرتك يف  -وجعل هذا الفصح فصحًا له  ،عالنيةً 

وعندئذ أخذ خبزًا وأعطاه لتالميذه وجعله جسده  -شيء ال خيصه 
أي هذا مثال  ،)١٩: ٢٢"هذا هو جسدي" (لوقا  :عندما قال

ألن  ؛حقيقيٌ  جسدٌ  دَ جِ ا وُ إذإالَّ  جسدي. واملثال ال ميكن أن يوجد
خيال، جتعل من املستحيل  إىلصريورة اجلسد عدم وجود اجلسد أو 

املسيح تظاهر  إنمرقيون  ادَّعى إذا. ولكن يكون للجسد مثالٌ  أن
نه أفإن هذا يعين  ،يف األصل بأن اخلبز جسده ألنه مل يكن له جسدٌ 

خبزًا فقط. وبالطبع ما يساعد مرقيون يف تأكيد نظريته  أعطانا
أن ميضي إىل القول بأن  ،اً وهو أن جسد الرب جسداً خيالي ،اخلاطئة
.. وملاذا مسى جسده خبزًا مع . على الصليب كان خبزاً  قَ لِّ الذي عُ 
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مرقيون مل يفهم  إن..  خيتار أي طعام آخر أننه كان ميكنه أ
) ١٩: ١١القدمية إىل جسد املسيح الذي قال يف أرميا ( اإلشارات

عليه  بَ لِ رميا هي خشبة الصليب الذي صُ أ إليهاواخلشبة اليت أشار 
فقد أوضح  ،جسده وكما أفاض (املسيح) النور على النبوات القدمية

اخلمر  أن.. ولكيما نفهم  اخلبز جسده ىماذا يعين باخلبز ألنه َدعَ 
 :الذي يسأل أشعياءهو مثال للدم منذ القدمي، علينا أن نعود إىل 

"من ذا اآليت من أدوم بثياب محر من بصرة. هذا البهي مبالبسه 
يدة يف هيئته.. ملاذا مالبسك محراء وثيابك كدائس املعصرة.. " اجمل

والروح النبوية تتأمل الرب كما لو كان سائرًا أمامها يف طريق اآلالم 
طبيعته (البشرية) اللحمية اليت سوف يتأمل فيها، ولذلك  اختذوقد 

يصور آالمه ونزيف جسده يف شكل املالبس اليت ُصِبَغت باللون 
ك يف سفر التكوين عندما يتحدث عن بركة سبط األمحر.. وكذل

يهوذا الذي طلع منه املسيح حسب اجلسد يقول (املسيح) يف 
شخص البطريرك يعقوب "غسل لباسه باخلمر وبدم العنب ثوبه" 

 ).٤٠(ضد مرقيان الكتاب الرابع:  ")١١: ٤٩(تكوين 

ال معــىن لــه  ن حــوار ترتليــان مــع مــارقيون، وهــي أأساســيةً  ويهمنــا أن نؤكــد حقيقــةً 
 واإلفخارســتياالعالقــة الوثيقــة جــداً بــني ذبيحــة الصــليب  أنمــا مل يكــن واضــحاً أمــام أعيننــا 

هـــي مـــا يـــربط بـــني النبـــوات وبـــني تأســـيس الســـر يف العهـــد اجلديـــد. حقيقـــي أن ترتليـــان مل 
، وهـي  ن نعطيهـا حقهـا مـن الشـرحأواسـتخدم كلمـة البـد و  ،بكفايـة اإلفخارسـتيايشرح لنـا 
ويف بعــض القداســات القدميــة مثــل  ،خدمت عنــد عــدد مـن اآلبــاءأل�ــا اســتُ  ال"؛كلمـة "مثــ

 قداس سرابيون وباسيليوس اليوناين.

 ؟في اليونانية τυπος في الالتينية و Symbolsماذا تعني كلمة مثال 

، اإلفخارسـتيابسبب تفسـري الربوتسـتانت (وهـم علـى اخـتالفهم) أخطـأوا يف فهـم  



٢٧٢ 
 

خلارج بدأ يعود تدرجيياً إىل فهم الكتاب املقـدس واآلبـاء. غـري أن البعض منهم يف ا أنغري 
الربوتستانتية يف مصر صلتها مقطوعة باحلركة الربوتستانتية العامليـة وال تـود ألسـباب تارخييـة 
معروفــــة أن تســــتفيد مــــن التجديــــد الالهــــويت الربوتســــتانيت يف أوروبــــا. يقــــول شــــيخ مــــؤرخي 

بـدون  إدراكـه"املثال هو السر، والسر ال ميكن  :هرنكالكنيسة يف العصر احلديث أدولف 
ولكـن يف  ،كلمة مثال ال عالقة هلا مبـا متثلـه  إن. ما نفهمه حنن يف عصرنا Symbolاملثال 

 .تعـــين بشـــكل أو بـــآخر احلقيقـــة نفســـها الـــيت متثلهـــا" "مثـــال"العصـــور األوىل كانـــت كلمـــة 
التمييز بني حمتوى رمزي وحمتوى آخـر حقيقـي لعشـاء الـرب هـو  إن" :وميضي هرنك ليقول

 .)١(غري موجود متاماً يف العصور األوىل"

معـــىن الذبيحـــة الـــذي يؤكـــده كســـر اخلبـــز  إدراكهـــذا مهـــم جـــداً يف  فـــإن ،وبـــالطبع 
والـــذي ال  ،وهـــو جســـد املســـيح املكســـور ألجلنـــا ،للحقيقـــة احلاضـــرة "مثـــالٌ "ألنـــه  ؛نفســـه

ن أن كســر اخلبــز هــو املثــال الــذي يعِلــإالَّ  ،واحــدةً  مــرةً  رَ ِســألنــه كُ  ؛دميكــن كســره مــن جديــ
 إنوسـوف نعـود إىل هـذه النقطـة عنـد آبـاء القـرن الرابـع ويف القداسـات  ،عن هـذه احلقيقـة

 شاء الرب وعشنا.

(1) A. Von Harnack “History of Christian Dogmas” English Trans. Vol. 2, p. 144. 
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 الفصل السابع

 

 )١()٥الذبيحة (

 استعمال كلمة "ذبيحة" في كتابات اآلباء

 

 ):٢٥٨ - ٢٠٠(القديس كبريانوس الشهيد 

. هـو أسـقف وشـهيد، إفريقيايُعد كربيانوس الوجه الكنسي األصيل لكنيسة مشال  
حية. ويُعــد كربيــانوس يوكــال الصــفتني أعطــت لكربيــانوس حــس الراعــي وأصــالة احليــاة املســ

أحد الذين قاوموا االنشقاق الداخلي يف الكنيسة بكـل قـوة، وأحـد الـذين َشـرَّعوا للكنيسـة 
معاملـــة املنشـــقني، وقـــد حظيـــت نظـــرة كربيـــانوس العميقـــة باهتمـــام القـــديس  اجلامعـــة طريقـــة

 باسيليوس الكبري، وناقشها يف الرسالة القانونية الثانية.

 دائمــاً عــن حقيقــة روحيــة حاضــرة، ولــذلك عنــدما نراقــب الطقــس، يعــربِّ  الطقــسُ  
يتطلـب نرى فيـه مـا نتذوقـه مـن الـرب. وال يفيـد الطقـس مـن مـات حسـه الروحـي. ولـذلك 

 ، حقيقة امللكوت.اإلشارة، تستطيع أن ترى يف قويةً  روحيةً  حياةً  -بالذات  -الطقس 

ميكننا أن نرى ذلك بكل وضوح عند كربيانوس، فهو رجل الوحـدة الـذي حيـارب  

 .١٩ إىل ١٤ص  ١٩٧٥سبتمرب  –جملة مرقس  )١(
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االنقســـام، وال يســـتطيع أن يبتعـــد بـــاملرة عـــن الطقـــوس، وال عـــن ذبيحـــة القـــداس الـــيت هـــي  
 :لروحية. يقول كربيانوسكمال الكنيسة ودعامة وحدهتا ا

"وبعد كل ما قلناه عن وحدة الكنيسة، جيب أن نشري إىل 
من الذبيحة  اتفاق املسيحيني نابعٌ  أنن ذبائح الرب نفسه اليت تعلِ 

يه الرب خبزاً، بواسطة احملبة املتأصلة اليت ال افرتاق فيها. ألن ما يسمِّ 
والرب  .جسدهومجُِع من حبوب القمح املتعددة، أي  دَ حتِ هو ما أُ 

أي  ،اخلمر ىسمَّ ألنه محلهم واحتد هبم. وعندما يُ  ؛يعين أيضاً، شعبنا
ومجُِع، وهو يعين دمه،  يَ من عدة عناقيد عنب بعد ما ُصفِّ  رَ صِ ذاك عُ 

 ولكنه يشري أيضًا إىل قطيعنا الذي احتد كله وصار واحداً.." 
 ).٦: ٧٥(رسالة 

ســد الواحــد الــذي تــآلف مــن حبــوب ومــن الواضــح هنــا أن اخلبــز الواحــد، هــو اجل 
ن الكـــأس أيضـــاً إكـــان الرغيـــف الواحـــد يعكـــس وحـــدة الكنيســـة الداخليـــة، فـــ  وإذاالقمـــح، 

ألنـه عناقيـد العنـب الـيت ُعِصـرت وصـارت يف الكـأس الواحـد. ولكـن   ؛يعكس هذه الوحدة
ملوضوع ر مزج اخلمر باملاء يف القداس باحتاد الكنيسة باملسيح، ويعاجل هذا اكربيانوس يفسِّ 

وهـي مـن القطــع النـادرة يف كتابـات اآلبـاء عــن هـذه النقطـة بالـذات. ومــزج  ٦٢يف الرسـالة 
فقدنا رؤية احلقيقة الروحيـة)  إذايبدو لنا عمًال ساذجاً بسيطاً ( اإلفخارستيااخلمر باملاء يف 

 للوحدة الروحية القائمـة بـني إنسانولكن كربيانوس يعطي له ذات األمهية اليت يعطيها كل 
 املسيح والكنيسة.

 :٦٢الرسالة 

أخيه،  Caecilius"من كربيانوس إىل كاسيليوس  -١
نين أعرف يا أخي العزيز أن العديد من األساقفة الذين إالتحية. 

لربنا، يف كل أرجاء  اإلهليقيموا على الكنائس من ِقَبل التنازل أُ 
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خلون وبتقليد الرب، وال يت اإلجنيليالعامل، يتمسكون بتدبري احلق 
سه وفعله املسيح سيدنا، لكن بشري عن الذي أسَّ  أو اخرتاعٍ  بإغراءٍ 

سون  عندما يقدِّ  - بسبب السذاجة أو اجلهل -حيث أن البعض 
مونه للشعب، ال يفعلون ما فعله يسوع املسيح ربنا كأس الرب ويقدِّ 

.. لذلك . م معاً م هذه الذبيحة، الذي فعل وعلَّ س ومعلِّ مؤسِّ  وإهلنا
فال نفعل حنن شيئًا مل يفعله الرب  ،التمسك بتقليد الربجيب 
م م لنتذكره (الرب) جيب أن يـَُقدَّ ألن الكأس الذي يـَُقدَّ  ؛ألجلنا
"أنا هو الكرمة احلقيقية"  :أي مخرًا وماء. ألن املسيح قال ،ممزوجاً 

بل مخراً،  ولذلك دم املسيح بكل يقني ليس ماءً  ،)١٠: ١٥(يوحنا 
مل يكن  إذاا والذي به حنيا، نَ صَ أس دمه الذي به خلَّ وال يظهر يف الك
ألن اخلمر هو الذي يُظِهر لنا دم املسيح، وهذا ما  ؛يف الكأس مخراً 

 يعلنه لنا الرب وبشهادة األسفار املقدسة.

وملكي صادق الذي أعطى رمزًا لسر ذبيحة الرب،  -٤
بزاً وملكي صادق مالك ساليم أخرج خ اإلهلية،وكما تشهد األسفار 

لذلك بارك  ؛وهو كاهن اهللا العلي ،)١٨: ١٤ومخراً.. (تكوين 
. وملكي صادق كان مثاًال للمسيح، ألن الروح القدس يعلن إبراهيم

"قبل كوكب الصبح  :يف املزامري ويقول عن لسان اآلب لالبن
ولدتك. أنت هو الكاهن إىل األبد على طقس ملكي صادق" 

أكيد هو الذي قامت عليه ). وهذا الطقس بالت٤: ١١٠(مزمور 
الذبيحة.. وَمْن هو كاهن اهللا العلي، أكثر من ربنا يسوع املسيح 

لكي صادق، اخلبز م نفس ما قدمه مم ذبيحة هللا اآلب، وقدَّ الذي قدَّ 
 واخلمر أي جسده؟

والروح القدس بواسطة سليمان، يُعلن عن مثال ذبيحة  -٥
مر، بل املذبح الرب، حيث يذكر ذبيحة القربان أي اخلبز واخل
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دته على أعمدهتا السبعة، ذحبت بيتها وشيَّ  تْ نَ "احلكمة بَـ  :والرسل
خدامها  وأرسلتالذبائح ومزجت مخرها يف الكأس وهيأت مائدهتا 

ن هو ساذج فليتقرب تدعو اجلميع بصوت عال إىل كأسها قائلة: مَ 
ولكل ناقص الفهم تقول: تعالوا كلوا من خبزي واشربوا من  ،إيلَّ 

. ويعلن الروح القدس )١()٥-١: ٩الذي مزجته لكم" (أمثال  مخري
، وهذا يؤكد بكأس الر بصوت النبوة، أن اخلمر الذي ُمزِج باملاء هو  

 ما مت يف آالم الرب قد سبق وأخرب عنه الروح القدس. أنلنا 

ويف بركة (يعقوب) ليهوذا يظهر نفس الشيء، أي  -٦
نه سوف أسوف يسبحونه ويعبدونه، و  إخوتهمثال املسيح، ألن 

يُطارِد بيده أعدائه، ويهربون من أمامه أي بيديه اللتني محلتا الصليب 
وهزمتا املوت، وأنه هو نفسه األسد اخلارج من سبط يهوذا الذي 

ىل كل إسريبض يف آالمه، ولكنه سينهض ليكون رجاء كل األمم، و 
ه وبدم العنب ثوبه" "غسل باخلمر لباس اإلهلية:هذا تضيف األسفار 

فأي شيء آخر  )٢(فإذا أشار إىل دم العنب ،)١١: ٤٩(تكوين 
 يكون سوى مخر كأس دم ربنا؟

ويف أشعياء يشهد الروح القدس لنفس احلقيقة عن  -٧
"ملاذا ثيابك محراء وثيابك كدائس املعصرة"  :آالم الرب ويقول

اء؟ بكل فهل تستطيع املياه أن جتعل الثياب محر  ،)٢: ٦٣(أشعياء 
نه يتحدث عن دم الرب أيقني لقد أشار إىل اخلمر حىت يتضح لنا 

خربوا أالذي أُظِهر بعد ذلك يف كأس الرب حسبما سبق األنبياء و 

يف  السكندريهذا النص من سفر األمثال يقرأ يف مخيس العهد يف القطمارس القبطي وقد أقتبسه القديس كريلس  )١(
 كربيانوس على قدر كبري من األمهية وتأكيداً لقدم استخدام هذا النص.  إشارة) وتعد ٢٣-١٤: ٢٢عظته على (لوقا 

 يف العربانية واآلرامية كلمة دم ومخر واحد وبالذات النبيذ األمحر. )٢(
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عنها (الكأس).. وباألقدام ندوس ونضغط على املعصرة لكي نعصر 
العنب أوًال حىت نستطيع أن حنصل منه بعد ذلك على اخلمر. كذلك 

كان املسيح نفسه قد   إذاإالَّ  ن نشرب دم املسيحمل يكن ممكنًا أ
 إذا كان قد َشِرَب هو أوًال الكأس اليت وإالَّ  ،ُعِصَر وُضِغَط عليه

 أعطاها هو للمؤمنني ليشربوا منها.

وحنن ال حنتاج إىل براهني كثرية يا أخي لكي نربهن  -٩
كن عن املعمودية. ول إشاراتٌ األسفار إىل املياه هي  إشاراتعلى أن 

 -كمثال لنا   -التعليم الذي يستند إىل سلطان ما فعله الرب نفسه 
ألنه أخذ  ؛يؤكد أن الكأس، جيب أن يكون ممزوجاً باحتاد املاء واخلمر

"اشربوا  :كأسًا يف مساء يوم آالمه وباركها وأعطاها لتالميذه قائالً 
منها كلكم ألن هذا هو دم العهد اجلديد.. ألين أقول لكم أنين ال 

شرب من نتاج الكرمة إىل اليوم الذي أشربه جديدًا معكم يف أ
 ).٢٩-٢٨: ٢٦ملكوت أيب" (مىت 

مه الرب  ويف هذه الفقرة بالذات جند أن الكأس الذي قدَّ 
م دم وأن هذا اخلمر دعاه هو دمه، ولذلك ال يـَُقدَّ  ،كان ممزوجاً 

م ذبيحة الرب حسب قدَّ املسيح إذا مل يكن يف الكأس مخر، وال تُ 
مها كانت تقدمتنا وذبيحتنا مثل تلك اليت قدَّ   إذاإالَّ  صول الطقسأ

يف آالمه. وكيف ميكن أن نشرب من اخلمر اجلديد مع املسيح يف 
كانت ذبيحة اهللا اآلب واملسيح خالية من اخلمر،   إذاملكوت أبيه، 

 أو مل يكن فيها كأس الرب املمزوج حسب تقليد الرب.

ميكن أن تعلن لنا دم .. لذلك املياه وحدها ال -١٠
 "..املسيح..
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 الماء بالخمر هو عالمة اتحاد المسيح بالكنيسة: مزجُ 

وعلى وجه  -لنا كلنا ولكن، ألن املسيح محََ  -١٣
املياه هي  أنعندما محل خطايانا، لذلك حنن نفهم  -التحديد 

ن دم املسيح. ولكن عندما منزج املياه يف علَ ويف اخلمر يُ  ،الشعب
يصبح الشعب واحدًا مع املسيح، وتصبح مجاعة  ،مرالكأس مع اخل
به، أي بالذي يؤمنون به، وهذه الرابطة هي   ومتحدةً  املؤمنني مرتبطةً 

هذا املزيج، ال  أنكاحتاد املاء واخلمر الذي ُمزَِج يف كأس الرب، حىت 
ميكن فصله إىل مخر وماء، ولذلك ال ميكن فصل الكنيسة عن 

الكنيسة الذي يتمسك مبا تأسس  أي الشعب الثابت يف ،املسيح
 عليه ومبا يؤمن به.

لذلك يف تقديس كأس الرب، ال ميكن تقدمي املاء وحده، 
َم أحٌد اخلمر وحده، فإنه  وإذاوال ميكن تقدمي اخلمر وحده،  يكون َقدَّ

عزل يكون قد م املاء وحده، ل دم املسيح عنا، أو إذا قدَّ زَ عَ قد 
جا معًا واحتدا كٌل باآلخر يف هذا امتز  إذاالشعب عن املسيح. ولكن 

 ."ياالحتاد الوثيق، يتم ويكمل السر الروحي والسمائ

 القيمة الالهوتية للنصوص:

ســـبب احتـــاد الكنيســـة  أنممـــا ال شـــك فيـــه، أن الشـــهيد كربيـــانوس يـــرى بوضـــوح:  
الــــيت جتعــــل املســــيح واحــــداً معنــــا وفينــــا، هــــذه احلقيقــــة  اإلفخارســــتياباملســــيح، هــــو ذبيحــــة 

ــ كه بتقــدمي الكــأس املمــزوج. وكربيــانوس يــرى الكنيســة واحــداً مثــل الروحيــة، هــي أســاس متسُّ
تـــتم باحملبـــة  إ�ـــا، ةأوتوماتيكيـــاملـــزيج الـــذي ال ميكـــن فصـــله، ولكـــن هـــذه الوحـــدة ليســـت 

احلاضر يف الكنيسة، واملستعد لقبـول  املاء، هو الشعب  إليه، والشعب الذي يرُمز وباإلميان
 كأس الرب.
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ولكــن هـــذه الوحــدة، قائمـــة علــى أســـاس بشــرية املســـيح، ألن دمــه وجســـده، مهـــا  

 العنصر املشرتك الوحيد بيننا وبينه.

لكــــن األهــــم مــــن كــــل هــــذا، هــــو أن نفهــــم كيــــف أحــــس كربيــــانوس بعبــــارة "هــــذا  
طابقة متاماً ملا فعله املسيح، وهو الذكرى هنا هي أن تكون ذبيحتنا م إن .اصنعوه لذكري"

فلنفعـل حسـبما  ،منا الكأس لذكرى الرب ولذكرى آالمه"وكلما قدَّ  :يقول يف ذات الرسالة
ذلـك  ،"يُعلِـن ويُظِهـر" :ومن الكلمـات األساسـية عنـد كربيـانوس .)١٦: ٦٢فعل الرب" (

مــــن  أن اخلمـــر هــــو الــــذي يُعلِـــن دم املســــيح يف الكــــأس. وكربيــــانوس لـــيس مــــن أنصــــار أيٍ 
  إذا"كيــف نســفك دمنــا ألجــل املســيح  :االجتاهــات الربوتســتانتية بكــل تأكيــد، ألنــه يقــول

ولكــــن دم املســــيح هــــذا، لــــيس ســــائًال  ،)١٥: ٦٢كنــــا نــــرفض أن نشــــرب دم املســــيح؟" (
أو  ،س. وبكل يقني يشدد كربيانوس على أن فراغ الكأسنه يف الكأإحنصل عليه بقدرتنا، 

ألن الـذي يعطـي هـذا  ًة؛وضع أي سائل آخر غري اخلمر املمزوج باملاء، جيعل الكأس فارغ
ـــا، ولـــذلك جيـــب أن  كـــون تالـــدم هـــو يســـوع املســـيح نفســـه، وحســـب كلمـــات عهـــده معن

ألن ذلــك الـــدم  ؛ملســـيحبـــاخلمر املمــزوج. ولكــن اخلمـــر يُعلِــن أو يُظِهــر دم ا ةً الكــأس مملــوء
علــى الــدوام، ولكــن  طاملــا أن شــخص يســوع نفســه حاضــرٌ  ،ا، حاضــٌر دائمــاً املســفوك عنّــ

حضــور يســوع غــري املنظــور ودمــه غــري املنظــور، هــو حضــور يقتضــى وجــود الكــأس كعالمــة 
 ظاهرة للحقيقة األبدية اليت تُعَلن يف الزمان.

ال يتحـــدث بطريقـــة الهوتيـــة  وميكننـــا أن نالحـــظ بســـاطة كربيـــانوس املطلقـــة، فهـــو 
 -معقــدة، يتحــدث عــن اخلمــر والــدم، اخلبــز واجلســد بــدون أن يــدخل يف تفاصــيل صــارت 

مث الثـــامن  ،بعـــد اجلـــدل الالهـــويت يف القـــرن الثالـــث عشـــر يف الغـــرب والقـــرن الســـادس عشـــر
أساســية، ولــذلك يتحــدث كربيــانوس عــن ذبــائح الــرب  – األرثوذكســيةعشــر يف الكنيســة 

ألنـــه يعـــين القداســـات نفســـها،  ؛صـــيغة اجلمـــع عـــدة مـــرات، وهـــو علـــى صـــوابماً مســـتخدِ 
".. جيـب أن نشـري إىل ذبـائح الـرب  :قرأنـا بدقـة ذلـك الـنص إذاوميكننا أن نتأكد من هذا 

ــــنفســــها الــــيت تُ   ٦٢ويف رســــالة  .)٦: ٧٥مــــن الذبيحــــة" ( ن أن اتفــــاق املســــيحيني نــــابعٌ عِل
مها" ألن آالم الـــرب هـــي الذبيحـــة الـــيت نقـــدِّ  ؛"وحنـــن نـــذكر آالمـــه يف كـــل الـــذبائح :يقـــول
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)١٧: ٦٢.( 

  أنومـــــع وجـــــود صـــــيغة اجلمـــــع واملفـــــرد معـــــاً يف ســـــطر واحـــــد، ميكننـــــا أن نتأكـــــد 
كربيــانوس يعــين القداســات نفســها. ولعــل قيمــة اســتخدام صــيغة اجلمــع، هــو التأكيــد علــى 

خـذ امسهـا الذبيحة نفسها كعمل أساسي، جيعل الصلوات نفسها واالحتفـاالت نفسـها، تأ
من العمل العظيم الذي عمله يسوع ألجلنـا علـى الصـليب. وكربيـانوس مثـل ترتليـان يفسـر 

، وهـو كمـا ذكرنـا يف املقـاالت السـابقة التفسـري اإلفخارسـتيانـه أنص الصـالة الربانيـة، علـى 
 الشائع يف الشرق.

هــــي ســــالح الشــــهداء،  وأ�ــــاالروحيــــة،  اإلفخارســــتيايؤكــــد كربيــــانوس علــــى أمهيــــة  
إىل االحتفـال بسـر الشـكر يوميـاً  اإلشارةلذلك جيب أن يأكل املؤمنون منها يومياً، ولعل و 

 ).٣: ٥٣عند كربيانوس (رسالة  إفريقياوردت ألول مرة يف كتابات آباء مشال 

ن كــــان إحــــىت و  ،ويف زمــــان كربيــــانوس كــــان جســــد الــــرب يوضــــع يف يــــد املتنــــاول 
 :مرعلمانياً، والحظ كيف يصف كربيانوس هذا األ

ح اليد اليمىن بسيف الروح حىت ما ترفض بشجاعة "لنسلِّ 
، متتد اليد اليت اإلفخارستياذبائح األوثان املميتة، وعندما نتذكر 

أخذت جسد الرب إىل الرب نفسه وتأخذ يف الدهر اآليت من الرب 
) (النص االجنليزي ٩: ٥٤السمائية" (رسالة  األكاليلنفسه مكافأة 

 .)٣٥٠نشر يف اجمللد اخلامس من جمموعة آباء ما قبل نيقية ص 

 :َلد أو الصرب يقول مقالته املشهورة عن امتياز اجلَّ ويف

"ليكن صربكم قويًا ثابتًا يف القلب حىت ال يتدنس اجلسد 
رباءة النابعة من كذلك ال تتسخ ال  .املقدس وهيكل اهللا بالعبادة الوثنية

بالسيف أو سفك  اإلفخارستياالرب بالغش وال تتلطخ اليد اليت محلت 
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 .)٤٨٨نفس املرجع ص  ،١٤: ٩الدم" (مقالة 

 :عندما حوكم كربيانوس قال الوايل 

 "قرارنا أن ثاسليوس كربيانوس يقتل بالسيف".

 الشكر هللا". Deo Gratlasأجاب كربيانوس "

 ذبيحة احلقيقية.وال اإلفخارستياوهذه هي  
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 الفصل الثامن

 

 )١()٦الذبيحة (

 استعمال كلمة "ذبيحة" في كتابات اآلباء

 

 )٢١٧ - ١٩٢(من السكندري  أكليمنضسالقديس 

، مثل كـريلس عمـود الـدين، حيتـاج إىل مـن ينصـفه السكندريال زال أكليمنضس  
نـــه أول عمالقـــة أ... ولكـــن ممـــا ال شـــك فيـــه  ويـــرد لـــه اعتبـــاره الـــذي خدشـــه الغـــرب عليـــه

حســـــــب روايـــــــة  Pantaenusن كـــــــان قـــــــد درس علــــــى بنتينـــــــوس إ. وهـــــــو و اإلســــــكندرية
نــه عنــدما كتــب أهــم مؤلفاتــه أإالَّ  ،)١٣: ٦يوســابيوس القيصــري (تــاريخ الكنيســة كتــاب 

الالهوتية، وهي أقدم ما وصلنا من مدرسة اإلسـكندرية، مل يكـن قـد اسرتشـد بكتـب أحـد 
مؤلفـات غـريه، لريتفـع إىل مسـتوى أعلـى مـن مسـتوى مدرسـيه.  أهلمتـهمن الذين سبقوه أو 

ن الــذين ارتــادوا طريــق معرفــة إهــذه النقطــة ال جيــب أن تفوتنــا بــاملرة عنــدما نــدرس اآلبــاء. 
كـــانوا مبفـــردهم، وهـــؤالء شـــقوا الطريـــق لغـــريهم. وســـيظل   ،أي الـــرواد األوائـــل ،أســـرار الـــروح

ل كـذلك أول مـن شـق الطريـق يف عـامل الفكـر لألقاويـل، ولكنـه سـيظ عرضةً  دائماً كل رائدٍ 
 غري احملدود.

 .١٧ص  إىل ١٤ص  ١٩٧٥ديسمرب  –جملة مرقس  )١(
                                                           



٢٨٣ 
 

 والتجسد: اإلفخارستيا

 Zwingli )١(من مؤيـدي تفسـري زوينجلـي السكندرياعترب البعض أكليمنضس  
يــدعو األقبــاط إىل اعتنــاق عقيــدة  أن" اإلميــانبــل حــاول القــس واطســن يف كتابــه "أصــول 

مـــــا بـــــأن قـــــد علَّ  سوأورجيينـــــو  ســـــكندريالكليمنضـــــس ن أالكنيســـــة الربوتســـــتانتية مـــــدعياً أ
 رمزي. عشاءٌ  اإلفخارستيا

م فقــــط حتــــدث عــــن أكليمنضــــس باعتــــدال، وقــــدَّ  ومــــن بــــني كــــل الغــــربيني، واحــــدٌ  
 .)٢(تعاليمه بدون أن يتجىن عليه

، من باقي املوضوعات اإلفخارستياعن  أكليمنضسعزلنا ما يذكره  إذاويف الواقع  
أمـــام مـــزيج غريـــب مـــن  أنفســـناجنـــد  فإننـــاى حـــدة، والعقائـــد، وأخـــذنا هـــذه النصـــوص علـــ

. وقـد اإلفخارسـتيا إزاء أرثوذكسيمل يكن له رأي  أكليمنضساألفكار تكاد تقول لنا بأن 
 اإلفخارســتيا إننتــذكر دائمــاً  أن. ولكــن علينــا )٣(وقــع يف هــذا اخلطــأ بعــض علمــاء اآلبــاء

للـــرب جســـد حقيقـــي ودم حقيقـــي، وهـــو مـــا  أنحبقيقـــة التجســـد، أي  اإلميـــانقائمـــة علـــى 
 حنصل عليه لالحتاد به.

 :كليمنضسأيقول 

".. لقد : "ولكن من اجلانب اآلخر امسع املخلص يقول
أنت يا من كنت مريضًا مولودًا يف عامل املوت. أنا  ثانيةً  ولدتك مرةً 

وله موقف معروف من سر الشكر عارض فيه مارتن لوثر بشدة وكان زوينجلي  روباأو يف  اإلصالحأحد قادة حركة  )١(
باملعىن  اإلنسانأكثر تطرفًا من لوثر ألنه أنكر أي قيمة روحية للخبز واخلمر وأعترب هذه العناصر جمرد رموز تذكر 

 .R. Seeberg “History of Doctrines” Vol. 2. pp. 319 f راجع -الروحي ملوت املسيح 

(2) J.N.D. Kelly “Early Christian Doctrines” p. 153 and 213 

(3) J. Oulton “Holy Communion and Holy Spirit” London, 1951. 
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 ،سأريك وجه اهللا اآلب الصاحل، لذلك ال تدعو لك أبًا على األرض
ىل إى يدفنون موتاهم. أنا سوف أقودك إىل الراحة و بل دع املوت

بركات ال يُعربَّ عنها، ما مل تره عني ومل تسمع به أذن ومل خيطر على 
 األشياء، ما تشتهي املالئكة أن تنظره، لرتى ما هي إنسانقلب 

 - ٩: ٢كورنثوس   ١الصاحلة اليت أعدها اهللا لقديسيه الذين حيبونه (
يك ألنين أعطي نفسي لك الذي يغذِّ ). أنا هو ١٢: ١بطرس  ١

ن يأكله ال يذوق املوت، وأنا الذي أقدم كل يوم شراب خبزاً، كل مَ 
م الدروس السمائية، ألجلك أنا قبلت املوت، عدم املوت. أنا معلِّ 

ودفعت عنك موتك الذي كان ميلك عليك بسبب خطاياك السابقة 
النص  ٤: ٢٣باهللا" (من هو الغين الذي خيلص  إميانكوعدم 

 ).٥٩٨ - ٥٩٧االجنليزي ص 

وتقــدمي الــرب لنفســه واضــح جــداً، ألنــه خبــز احليــاة الــذي نأكلــه، وكلمــة "تقدمــة"  
مــن   ١٩عنــدما يتحــدث يف الفصــل  أكليمنضــس د، تظهــر بوضــوح عنــلإلفخارســتيا كاسـم

  م اهلراطقـة والشـيعن الفلسـفة تُعلِّـأكتاب "املتنوعات" عن عدم كفاية الفلسفة ملعرفة اهللا، و 
كيف جيادلون بكفاية ويبتعدون عـن احلـق، وهـؤالء اهلراطقـة هـم الـذين "يسـتخدمون اخلبـز 

وهناك من حيتفـل  ،وليس حسب قانون الكنيسة )١( βροσφορα واملاء فقط يف التقدمة
 ).٣٢٢ص  ١٩: ١باملاء فقط" (املتنوعات  باإلفخارستيا

عـــن حيـــاة  أكليمنضـــسيتحـــدث  ٢٥ويف الكتـــاب الرابـــع مـــن املتنوعـــات وفصـــل 
األيــام الســبعة للتطهــري يف والدة األطفــال، هــي مرتبطــة  أنالفضــيلة وعــن ضــرورة اكتشــاف 

 احتفـل"يف اليـوم السـابع  أكليمنضـس:أصًال باأليام السبعة اليت متت فيهـا اخلليقـة، ويقـول 
ـــأيت باملصـــاحلة كمـــا هـــو مكتـــوب يف حزقيـــال ـــامن، ي ، ألنـــه )٢(بالراحـــة، ولكـــن يف اليـــوم الث

 ذبيحة. ألن كل ما يقدم هللا هو ذبيحة. -ابروسفورا تعين تقدمة  )١(

) حيث يقول الرب حلزقيال "سبعة أيام ٢٧-٢٦: ٤٤نص حزقيال لكنه كان يعين (حزقيال  أكليمنضسمل يقتبس  )٢(
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وميضــي بعــد ذلــك  .)٢٥: ٤.." (املتنوعــات  املصــاحلة هــذه أخــذنا العهــد حســب خدمــة
وجمـد اهللا هـو عـدم املـوت. وهـذا  ،" تعـين "جمـد اهللا"ةليشرح يف نفس الفصل كيف أن "رفقـ

صــرنا هــيكًال مقدســاً للــرب.  إذايف الواقــع هــو الــرب الــذي ال نطلــب ســواه، والــذي يتحقــق 
"اذهـيب يف  :عندما قـال هلـا الـرب ةرفق إليهانطلقت والرب هو سالم احلياة واالنضباط الذي 

 ،"ملــك الســالم" بأنـه). وسـامل تعــين السـالم الــذي ُوِصـَف خملصــنا ٣٤: ٥سـالم" (مــرقس 
م خبـزاً ومخـراً  حسبما يقول موسى. وملكـي صـادق ملـك سـاليم كـاهن اهللا العلـي الـذي قـدَّ 

 ).١٦١ - ٢٥: ٤" (املتنوعات اإلفخارستياأي  ،كرمز، خيرب بالطعام املقدس

األساســية جتتمــع يف هــذا الفصــل كمــا هــي واضــحة  اإلفخارســتياعناصــر  أنورغــم 
بالــــذات ال  أكليمنضــــس أن تقدمــــة ملكــــي صــــادق، إالَّ  -املصــــاحلة  -اليــــوم الثــــامن  :لنــــا

بالـذات موجـود  أكليمنضسيشرح لنا ماذا يقصد من كل هذا. ومفتاح هذه املشكلة عند 
 أكليمنضـــسمـــن الكتـــاب الرابـــع يقتـــبس  ٢٥ذا الفصـــل ، ففـــي هـــأكليمنضـــسيف كتابـــات 

وهـو يفعـل هـذا لكـي  ،ستة نصوص من األدب اليوناين القـدمي، مـن هـومريوس ويوربيـدوس
يفتح اجملال أمـام اليونـانيني لدراسـة املسـيحية، ولـذلك السـبب وحـده أشـار بطريقـة غامضـة 

قانون الكنيسة جيب ، املعلم الكنسي الصادق، يعرف أن أكليمنضس. ولكن لإلفخارستيا
 ن السكوت عن احلديث عن األسرار واجب.أأن يطاع و 

 واللوغوس: اإلفخارستيا

نقــرأ هــذا الــنص  أنواللوغــوس، يلزمنــا  اإلفخارســتياقبــل أن نكتــب أي شــيء عــن  
َؤدِّ  ٢من الفصل 

ُ
 :)١(ب"من الكتاب الثاين املعروف باسم "امل

الكهنة يعملون على  أنمتت هذه األيام يكون يف اليوم الثامن فصاعداً  فإذايكفرون عن املذبح ويطهرونه وميألون يده. 
الثامن أي يوم الرب وهو يوم قيامة الرب إىل اليوم  اإلشارةاملذبح حمرقاتكم وذبائحكم السالمية فأرضى عنكم.." لكن 

 .اإلفخارستياواجتماع 

 .لإليضاحالكلمات بني األقواس ليست موجودة يف األصل وقد أضيفت  )١(
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لبين  عالمةً  "اخلمر املقدس يُعصر يف معاصر األنبياء. وكان
بوا وعرفوا الفرق بني التجوال والراحة، وكان عصره الذين هتذَّ  إسرائيل

يشري إىل اللوغوس الذي ُجرَِح ألجلنا، ألن دم العنب أي اللوغوس، 
ميتزج باملاء ألن دمه ُمزَِج باخلالص. ودم الرب له معنيان. أي  أنأراد 

روحي الذي به دينا من الفساد، (والدم) الدم جسده الذي به افتُ 
 ؛ُمِسَحنا، وُشْرب دم يسوع يعين، أن تصبح مشرتكًا يف خلود الرب

ألن الروح (الهوت اللوغوس) هو العنصر الفعال مثلما الدم هو 
" الروح κρασις"حياة اجلسد، وكما ُميزج اخلمر باملاء كذلك ُميـــزج 

بينما  اإلمياني ، ولكن املزيج الواحد من اخلمر واملاء يغذِّ باإلنسان
الذي يتناول، يقود إىل اخللود. ومزيج املاء  باإلنسان(مزيج الروح 

وهو نعمة جميدة.  اإلفخارستياواللوغوس معروف ومشهور باسم 
ويشرتكون فيه يتقدسون يف اجلسد والنفس  باإلميانوالذين يقرتبون 

اآلب (بطريقة)  إرادةهلي مركب ولذلك مزجت إخملوق  اإلنسانمعاً. 
وباحلقيقة الروح يتصل بالنفس ألن النفس  ح واللوغوس.سرية: الرو 

ا اجلسد فهو يتصل باللوغوس ألن اللوغوس منه، أمَّ  إهلامهاتأخذ 
 أخذ جسداً".

علـى طقـس مـزج اخلمـر  مبينٌ  Mysticalهذا الشرح السري  أنومما ال شك فيه  
) قبــل ٦٥: ١ع (الشــهيد يوســتينوس يف كتــاب الــدفا  إليــهوقــد أشــار  اإلفخارســتيا،باملــاء يف 

ال يقــف عنــد جمــرد احلــديث  أكليمنضــسســنة علــى األقــل. ولكــن  ٦٠حبــوايل  أكليمنضــس
بــالروح القــدس الــذي يعمـــل يف  اإلنســانيةعــن الطقــس، بــل يواصــل شــرحه لعالقــة الــنفس 

ويلهمـــه، مث عالقـــة التجســـد بـــاالبن املتجســـد، وهـــي عالقـــة قائمـــة أساســـاً علـــى  اإلنســـان
مـن الكلمـة (اللوغـوس املتجسـد)  اإلنسـانس جسـد قـدَّ التجسد يُ نه بسبب أأي  ،التجسد

الواحــد: الــروح واجلســد. وكمــا  اإلنســانومــزج اخلمــر باملــاء هــو مــزج عنصــرين مثــل عنصــري 
 املركب يصبح واحداً مع الكلمة. اإلنسانهكذا  ،صار اخلمر واملاء واحداً 
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 الفصل التاسع

 

 )١()٧الذبيحة (

 السكندري أكليمنضسالقديس 

 )٢١٧ - ١٩٢(من 

 

 واللوغوس: اإلفخارستيا

ليس من اخلطيـة  اإلنسانية،هو لشفاء  -اللوغوس  -تذكرنا أن جميء الكلمة  إذا 
 اإلنسـانيةل يف الطبيعـة بـاهللا. هـذا اجلهـل املتأصِّـ اإلنسانيةواملوت فقط، بل من عدم معرفة 

 لشركته مع اهللا. اإلنسانالنتائج املباشرة لفقدان  إحدىهو 

اهللا أو الوصــول  إدراكمعرفتــه بــاهللا، أصــبح عــاجزاً متامــاً عــن  اإلنســان دَ َقــنــدما فَـ وع 
بـاهللا.  أكيدةً  معرفةً  اإلنسانعن اهللا، ولذلك جاء الرب الكلمة لكي مينح  يقينيةٍ  إىل معرفةٍ 
أكثــــر مــــن مــــرة إىل ســــفر التكــــوين، لكــــي يشــــرح حقيقــــة العالقــــة بــــني  أكليمنضــــسويعــــود 
 -أي القـدرة علـى النطـق  ،، أعطاه العقلاإلنساناهللا عندما خلق  أنواهللا. ذلك  اإلنسان

 .٢٢ إىل ٢٠ص  ١٩٧٦يناير  –جملة مرقس  )١(
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يف اللوغـوس االبــن  اإلنســانوهــذا بـال شــك هـو اشـرتاك  -وهـي تعـين القــدرة علـى التفكـري 
 أكليمنضس:األقنوم الثاين يف الثالوث. ويف نص فريد يصعب ترمجته إىل العربية يقول 

) اإلهليةة ُخلق على صورة اهللا (وهذه الصور  اإلنسان"
 األشياءاهللا خلق كل  أنكما   وإمناليست هي شكله املادي الظاهر، 

 أنل اللوغوس الصاحل الذي ترىب يف ظِ  اإلنسانبكلمة، كذلك وهب 
 بَ هِ الصاحلة مبا وُ  األشياءيعمل كل  أنيكون على صورة اهللا، أي 

النص  - ١٦: ٦والفهم" (املتنوعات  اإلدراكمن مقدرة على 
 غري دقيق). ٥١٢ االجنليزي ص

 اإلدراكاهللا، وهـذا  إدراك -الكلمـة  -اللوغـوس  λογος أنندرك  أنوهنا علينا 
 λογικω ويف اليونانيــة Faculty of reasonالعقــل أو  - اإلنســانلــه مــا يقابلــه يف 

وهــذه املنحــة  ،)٣٠: ٥(املتنوعــات  اإلنســانوهــو شــعاع الكلمــة، وعمــل الــروح القــدس يف 
 .لإلنسان) اليت ُمِنحت ٧: ٢(تكوين  اإلهليةهي النفخة 

كـــان املســـيح الكلمـــة قـــد جـــاء مـــن أجـــل اخلـــالص، فهـــو يبـــث احليـــاة واحلـــق   فـــإذا 
هـي اختبـار معرفـة  اإلفخارسـتيان إمن الضالل باملعرفة، ولذلك فـ اإلنسان، وينقذ لإلنسان

نفســي لــك  أعطــي"ألنــين  اإلهليــةواشــرتاكه يف احليــاة  اإلنســاناللوغــوس، هــي جتديــد خلــق 
 ).الفصل السابق.." (راجع . خبزاً كل من يأكله ال يذوق املوت

 أكليمنضــسالتنــاول هــو اختبــار معرفــة اهللا، وهــذه النقطــة بــارزة جــداً يف كتابــات  
نه ليس طعاماً عادياً ولكنه خبز اخللود، وما النص الغريب الذي أخذناه من إ. السكندري

ب ســوى شــرحاً ســرياً يوضــح عالقــة وف باســم املــؤدِّ الفصــل الثــاين مــن الكتــاب الثــاين املعــر 
ــــ اً املتنــــاول بــــاللوغوس املتجســــد. لــــيس التنــــاول احتــــاد ــــ اً آلي يــــتم خــــارج وعــــي  اً أو ميكانيكي

علــــى اللوغـــوس املتجســــد، وهــــذا اهلــــدف غــــري الظــــاهر  فٌ ، بــــل هــــو تعــــرُّ وإدراكــــه اإلنســـان
يما تلـك الـيت تُنتـزع وجيعـل فهـم النصـوص صـعباً، ال سـ أكليمنضـس أسـلوبد بوضوح يـَُعقِّ 

من وسط فصل كامل، ولعل خري مثال على ذلك هو الفصل السادس من الكتـاب األول 
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عالقــــة املعموديــــة  أكليمنضــــسب. يف هــــذا الفصــــل بالــــذات يشــــرح املعــــروف باســــم املــــؤدِّ 
، ويؤكد على أمهية إزالة ما حيجب مشاهدة اهللا بوضـوح، ويـرى يف نـزول الـروح مـن باإلميان

اهللا (راجـع  أسـرارلكـي يقبـل  اإلنسـانلتفـتح عقـل  اإلهليـةعلى جميء املعونـة  ةً السماء عالم
وهـــو معرفـــة اهللا،  األساســـي،إىل هدفـــه  أكليمنضـــسويعـــود  .)٢١٦الـــنص االجنليـــزي ص 
ـــدَّ  لكـــل النـــاس. بعـــض النـــاس حيتـــاجون إىل اللـــنب فقـــط،  آيلٍ  م بشـــكلٍ وهـــذه املعرفـــة ال تـَُق

هــي نــص  أكليمنضــسوالقاعــدة الــيت يســتند عليهــا  ،)والــبعض إىل الطعــام الكامــل (اللحــوم
ـــا أيهـــا األخـــوة، مل أســـتطع أن أكلمكـــم كـــروحيني.. بـــل كأطفـــال يف  :الرســـول بـــولس "وأن

  ١املســيح، لقــد غــذوتكم بــاللنب ال بالطعــام ألنكــم مل تكونــوا بعــد قــادرين علــى ذلــك.." (
ة كاملـــة عـــن أمـــور ). واألطفـــال هـــم الـــذين مل َيِصـــلوا إىل معرفـــة ســـليم٢-١: ٣كورنثـــوس 

 :املسيح وأسراره، هؤالء يغذيهم االبن اللوغوس، ولنقرأ هذا النص بعناية

"لقد َدَعي (الرسول) الذين آمنوا بالروح القدس، روحيني، 
يتطهروا، دعاهم جسديني، وهؤالء  أنخذوا التعليم دون أا الذين أمَّ 

بأمور  أل�م يفكرون مثل الوثنيني ويهتمون ؛باحلق ُوِصفوا جسديني
فيكم حسد وخصومة  إذنه إاجلسد وهؤالء (يقول عنهم الرسول) "ف

: ٣كورنثوس   ١أال تكونوا جسديني، وحبسب البشرية تسلكون" (
وهذا يعين، لقد وضعت  .لبنًا لتشربوا" أعطيتكملذلك "أنا  ؛)٣

ولكن التعبري "أنا أعطيتكم  األبدية،فيكم املعرفة اليت تغذيكم للحياة 
 ن،وهو رمز لقبول التعليم بالكامل، ألن األطفال ال يشربو  ،شراباً"

: ٦"دمي شراب حقيقي" (يوحنا  :فقط، والرب يقول نيرضعو  وإمنا
 .)٢١٨ص  ٦: ١(املؤدب  )١()٥٥

يف وســط هــذا الكــالم، جيــب أن نفهمــه  اإلفخارســتياوجــود نــص عــن  إنوبــالطبع 
 ىل اللوغوس.وحاجته إ اإلنسانالعام الذي يتحدث فيه عن  اإلطاريف 

 أي شراب البالغني ال شراب الرضعان الذين ال يشربون بل يرضعون. )١(
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اللوغـــوس هـــو "اللـــنب"  أنهـــي تأكيـــده علـــى  أكليمنضـــسواملشـــكلة الـــيت يعاجلهـــا  

 :ويقول

"ليس طعامًا ألنكم ال حتتملون الرؤيا الواضحة اليت للدهر 
ولذلك أضاف  ؛)١٢: ١٣كورنثوس   ١أي وجهًا لوجه ( ،اآليت

 .(الرسول) ألنكم مل تكونوا بعد قادرين.. ألنكم بعد جسديون"
ام الذي نأكله ليس هو طعامًا مادياً، ولذلك الرؤيا الواضحة والطع

، ليست جمرد شكل تراه النفس، بل احلق الذي اإلهليةعن األمور 
 ."يُغرس يف النفس، وهذا ما تتغذى عليه النفس البشرية

، هــــو أن يفهـــــم البســــطاء الـــــدم واجلســـــد يف أكليمنضـــــسولعــــل مـــــا كــــان خيشـــــاه 
وهـو بـالطبع عكـس مـا يقصـده الـرب متامـاً، وبالــذات يف مبعـىن مـادي حسـي،  اإلفخارسـتيا

 أكليمنضس:وهلذا السبب نفسه يقول  ٦حديثه الطويل يف يوحنا ص 

 وإذا"الكلمة نفسه سائٌل مثل اللنب، جامٌد مثل الطعام، 
م مثل يف العامل، تُقدَّ  باإلجنيلالكرازة  أننرى  فإننا ،قَِبلنا هذا التفسري

، لكن دالطعام اجلامو أساس الكرازة هو وه اإلمياناللنب، بينما 
الذي تتغذى عليه  اإلميانجييء من التعليم الذي هو أساس  اإلميان

"كلوا  :يوحنا عندما قال إجنيلالنفس، ويف مكان آخر قال الرب يف 
ز يف وصفه وقد وصف وميَّ  ،)٥٤: ٦جسدي واشربوا دمي" (يوحنا 

الذي تشربه الكنيسة بوعد (الرب) أل�ا  اإلميانبطريقة سرية مزايا 
، أي باإلميانمكون من أعضاء تغتذي وتتصل ببعضها  إنسانمثل 

اجلسد، وبالرجاء أي النفس، متامًا مثل الرب الذي عندما جتسد، 
هو الرجاء الذي يظل  اإلمياندم  أنصار له جسد ودم، ويف الواقع 

، أي اإلميانرجاء ينزف انتهى ال إذا، ولكن اإلميانالعنصر الفعال يف 
 ).٢١٩ص  ٦: ١" (نفس املرجع اإلميانتنتهي متاماً فاعلية 
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يـــرى الـــدم، احليـــاة أو العنصـــر الفعـــال أو  أكليمنضـــس أنننتبـــه إىل  أنهنـــا علينـــا 
وقـد  اإلنسـان، وهو يؤكد هذا يف الفقرة التالية هلذه الفقرة "الـدم هـو أهـم عنصـر يف اإلميان

 مساه البعض جوهر النفس".

ـــليســـت وليمـــة حِ  اإلفخارســـتيا  ، بـــل وليمـــة روحيـــة، اإلميـــانة ينتهـــي فيهـــا عمـــل يَّ سِّ
إىل خـــواء االســـتعارات، بـــل يقـــول  اإلفخارســـتياال يهـــرب مـــن حقيقـــة  أكليمنضـــسولكـــن 

 :بكل وضوح

 ،مع اهللا اإلفخارستيا"الذي يأكل، يأكل للرب وحيفظ 
 )١("ارستيااإلفخولذلك الطعام الذي نأكله بكل تقوى هو ما نسميه 

 .)٣: ٢ب (املؤدِّ 

إىل اختبــار الكنيســة هــو التنــاول لتــذوق اللوغــوس  أكليمنضــسن أهــم مــا يقدمــه إ
، ذلــك العطــاء الــذي حتملــه لإلنســانيةنفســه كغــذاء للــنفس، هــو اســتمرار عطــاء اللوغــوس 

 الدائمة واليت ال تتغري. اإلهليةاحملبة 

كربيـانوس، ولـيس أثـر الذبيحـة الذبيحة ليست آالم الرب فقـط كمـا رأينـا عنـد   إن 
على حياتنا هو التطهـري مـن اخلطايـا فقـط كمـا رأينـا عنـد اغنـاطيوس األنطـاكي وايرينـاوس، 
بــل الذبيحــة هــي معرفــة االبــن الوحيــد اللوغــوس الــذي هــو الغــذاء احلقيقــي للــنفس، وكمــا 

 أكليمنضس:يقول 

مه الغذاء الذي يقدِّ  ،اللوغوس صار بسبب التجسد إن"
 ).١٠: ٢لكل أصحاب األجساد" (املريب دائماً 

، اإلفخارســـتيايف إالَّ  يـــتم تنـــاول اللوغـــوس بشـــكل حقيقـــي، وكهبـــة أنوال ميكـــن  

  االجنليزية لصعوبة النص اليوناين.مل تتم ترمجة هذا الفصل إىل )١(
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ويعكس القداس القبطي كل هذه األبعاد، وإن كان تركيز الكنيسة اليوم على قضية املغفـرة 
وانـب يـذكرنا جب السـكندريأن نـص صـالة القسـمة للقـديس كـريلس إالَّ  قد فـاق كـل شـيء

 :أخرى أساسية

"أنر عقولنا لنعاين سبحك، نق أفكارنا واخلطنا مبجدك.. 
صعاد الذبيحة على إأظهر يف نفوس عبيدك جمد أسرارك اخلفية وعند 

بنعمتك وعند نزول جمدك على  أعضائنامذحبك تضمحل اخلطية من 
يا محل اهللا، رفع عقولنا ملشاهدة جاللك.. اخل" (قسمة تُ  أسرارك

جي املقدس، طبعة دير السيدة العذراء (احملرق)، ص راجع اخلوال
 ).وما بعدها ٦١٠
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 )٢ملحق(

 ،الكنيسة اجلسد الواحد

 )١(العقيدة، واالختبار الليتورجي

 

 

 

  

إصدار بيت الشمامسة القبطي باجليزة، أكتوبر  –الكتاب السنوي الثاين بعنوان احلياة الليتورجية مقالة ُنشرت يف  )١(
 .٣٨إىل  ٢٣ص  ١٩٧٨
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 ،الكنيسة الجسد الواحد

 العقيدة، واالختبار الليتورجي

 

 تمهيد:

أل�ــا  ؛هــذاالكنيســة ليســت مجاعــة، وال هــي مثــل اجلســد، الكنيســة أرفــع مــن كــل  
الكنيســة  إن ) ال يقــول٢٧ - ١٢: ١٢كورنثــوس   ١جســد املســيح. والرســول بــولس يف (

ولكن الرسـول كـان يف غايـة الدقـة  ،ف من أعضاءأو مثل اجلسد املؤلَّ  ،تشبه جسد املسيح
ـــــ" :ألن يؤكـــــد ـــــُتْم َفَجَســـــُد اْلَمِســـــيِح،َوأَمَّ ـــــرَاد ا أَنـْ ـــــوس   ١" (اً َوَأْعَضـــــاُؤُه أَفْـ  ).٢٧: ١٢كورنث

عـام يف كتابـات القـديس بـولس، بـل بكـل دقـة  الكالم عن اجلسد ال يـأيت بشـكلٍ  ،ولذلك
لكــي نفهــم هــذه احلقيقــة علينــا أن  وأننــااملســيح والكنيســة جســد واحــد،  أنيؤكــد الرســول 

اجلســد هــو واحــد ولــه أعضــاء كثــرية  أننقــارن بــني اجلســد كمــا نــراه وبــني املســيح ألنــه كمــا 
  ١غــــم أ�ــــا متعــــددة هــــي جســــد واحــــد، كــــذلك املســــيح (وكــــل أعضــــاء اجلســــد الواحــــد ر 

 )، فاملسيح والكنيسة جسد واحد ال خيتلف عن اجلسد البشري.١٢: ١٢كورنثوس 

 نوع الوحدة:

الوحدة اليت نتحدث عنها هي وحدة طبيعية، قائمة على حقيقة احتادنا باملسيح،  
ــْد َتَشــاَرَك اَألْوالَ " :فهــو قــد شــاركنا اللحــم والــدم ــِإْذ َق   اً ِم اْشــتَـَرَك ُهــَو أَْيضــَوالــدَّ  ْحــمِ ُد ِيف اللَّ َف

). شــركة املســيح يف طبيعتنــا هــي شــركة طبيعيــة ألنــه صــار ١٤: ٢" (عربانيــني َكــذِلَك ِفيِهَمــا
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ـــ ) وأيضـــاً ١٧: ٢" (عربانيـــني َشـــْيءٍ  ُكـــلِّ  ُيْشـــِبَه ِإْخَوتَـــُه ِيف ا، مثلنـــا يف كـــل شـــيء "واحـــداً مّن
ـــيَعُهْم ِمـــْن َواِحـــٍد، فَِلهـــَذاَس َواْلُمَقدَّ اْلُمَقـــدِّ  َألنَّ " ـــ ِســـَني مجَِ َبِب َال َيْســـَتِحي َأْن يَـــْدُعَوُهْم السَّ

الكـل واحـد يف آدم األول،  أن). هذه الوحدة قائمـة علـى أسـاس ١١: ٢" (عربانيني ِإْخَوةً 
 ١٢: ٥الكـل واحـد يف آدم الثـاين (روميـة  أنصارت الوحدة اجلديدة علـى أسـاس  ومن مثَّ 

لَِيْجَمَع املسيح آدم الثاين، جيمع الكل معاً يف واحد وهو نفسه ال يتغري " ولذلك ،)٢١ -
 ).٥٢: ١١" (يوحنا َواِحدٍ  ِقَني ِإَىل أَبـَْناَء اِهللا اْلُمتَـَفرِّ 

لــذلك كمــا اشــرتكنا يف آدم األول، نشــرتك يف آدم الثــاين، وتصــبح وحــدتنا يف آدم  
وهـــي  ،ة يف آدم الثـــاين هـــي الكنيســـةالثـــاين أقـــوى بكثـــري مـــن الوحـــدة األوىل. هـــذه الوحـــد

 جسد املسيح.

لنـا ألن نشـرتك يف ألن الناحيـة الطبيعيـة تؤهِّ  ؛ولكن هذه الوحدة، هـي سـرية أيضـاً  
إالَّ  املسيح بشكل طبيعي مثل اشـرتاكنا يف طبيعـة آدم األول، ولكننـا ال منلـك هـذه الشـركة

الـــروح القـــدس فينـــا، ألن الـــروح قائمـــة علـــى عمـــل  إ�ـــاوباحليـــاة املســـيحية احلقـــة،  باإلميـــان
يَعنَـا بِـُروٍح َواِحـٍد أَْيضـألَنـَّ وحده هو الذي جيعلنا أعضاء يف اجلسد الذي هو املسيح "  اً نَـا مجَِ

أة وجــاهزة ولكنهــا ). هــذه الوحــدة مهيَّــ١٣: ١٢كورنثــوس   ١" (ِإَىل َجَســٍد َواِحــدٍ  اْعَتَمــْدنَا
  األسـرارمـن  أخـذنايـاة ومـن األسـرار. كلمـا حتتاج إىل املمارسة، وهذه املمارسة تنبع من احل

فينا. ولذلك عندما  األسراركلما ازدادت الوحدة، وكلما ازدادت الوحدة ازدادت مفاعيل 
نتنـاول  أن"اجعلنا مستحقني كلنـا يـا سـيدنا  :نأخذ جسد املسيح الواحد يف القداس نقول

ألنفســنا وأجســادنا وأرواحنــا لكــي نكــون جســداً واحــداً.."  طهــارةً  )أســراركقدســاتك (مــن 
 املسيح جيمع الكل معاً لكي تتم احملبة. أن(صالة بعد حلول الروح القدس). ذلك 

أ�ــا  مبعــىن خطــأٌ رهيــٌب ذلــك الــذي شــاع بيننــا وجعلنــا نفهــم اخلطيــة مبعــىن قــانوين، 
وهـــذا هـــو غايـــة  ،االنقســـاماخلطيـــة تـَُفـــرِّق اجلماعـــة وتـــزرع  أنتعـــدي فقـــط، دون أن نـــدرك 

ولذلك فاخلالص هو خالص اجلماعة، هو  ،)٣: ٣ كورنثوس  ١ومعىن كلمة "جسداين" (
املمارسة الواحدة اليت جتعل كل املؤمنني حقاً يف وحدة. ولذلك ال نفكر اليوم بكـل أسـف 
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يف معــىن الســلوك الكنســي الســليم، أي الســلوك يف ســبيل الوحــدة، وكــل مــا نتحــدث عنــه  
ــ اإلنســانوكخطايــا حيتــاج إىل مراجعــة. ألن كفضــائل  عــاش يف  إنر بشــكل كامــل ال يتطهَّ

 عاش عضواً يف جسد املسيح. إنيتطهر متاماً  وإمناعزلة، 

وهــــو ِمــــْن مؤلفــــات القــــرن الثــــاين، رأى  -راعــــي هرمــــاس  -يف الكتــــاب املشــــهور  
جــٍر احلجــر البنــاء يرفــع كــل ح أثنــاءهرمــاس الكنيســة مثــل بــرج مبــين مــن حجــارة حيــة ويف 

كـل حجـر ينزلـق بسـهولة فـوق   أنالذي يعلوه لكي يرتفع البناء ويكمـل. وُيالِحـظ هرمـاس 
ـ عَ ِطـاحلجر الذي حتته ألن كالمهـا قـد قُ   بُـينالـربج عنـدما  أنولـيس فيـه نتـوءات حـىت  تَ وحنُِ

 ٢بل من حجر واحد (الرؤيا الثالثة:  ،من عدة أحجار الربج مبينٌ  أنمل يعد أحد يالحظ 
ألن الكنيســـة هـــي بنـــاٌء  ؛)٥: ٢بطـــرس  ١مـــأخوذ مـــن ( ). احلجـــارة احليـــة تعبـــريٌ ٨ - ٦و 

ألن  ؛اءحــــي، ولـــــذلك نـــــرى يف بقيــــة الرؤيـــــا حجـــــارة المعـــــة جيــــدة مســـــتديرة رفضـــــها البنَّـــــ
اســتدارهتا معنـــاه العزلــة، والعزلـــة هــي إحـــدى جوانـــب اخلطيــة الـــيت ال نتحــدث عنهـــا. عزلـــة 

 األنانيــةألن اخلــوف مــن املــوت هــو مصــدر  ؛املــوتوعزلــة اخلــوف مــن  ،االكتفــاء بالــذات
 االحتياط والعزلة يدفع عنه خطر املوت. أن اإلنسانعندما يظن 

تأخذ  -كمثال   -الكنيسة كمثال للثالوث على األرض ولكنها 
 وحدتها من الثالوث:

يوحنـــا مـــن النصـــوص اهلامـــة عـــن عالقـــة  إجنيـــلالســـابع عشـــر مـــن  اإلصـــحاحيُعـــد  
َهــا أَيـُّ " :الكنيســة ســوف تصــبح واحــداً عنــدما قــال أن، حيــث يؤكــد ربنــا الكنيســة بالثــالوث

: ١٧" (يوحنـا َحنْـنُ  ااً َكَمـِذيَن َأْعطَْيَتِين، لَِيُكونُوا َواِحداْحَفْظُهْم ِيف امسَِْك الَّ  وُس،اآلُب اْلُقدُّ 
وحدة الثـالوث الكاملـة والتامـة بـني اآلب واالبـن والـروح القـدس هـي  أنومن املؤكد  .)١١

املؤمنون باملسيح للوصول إىل أعمق درجات الوحدة وكماهلا. يعلـق  إليهاملثال الذي يتطلع 
 على هذا النص بقوله: السكندريالقديس كريلس 

حيفظ تالميذه يف احتاد العقل واهلدف كما لو   أننه يريد إ"
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ا معاً وصار هلم نفس واحدة وروح واحد هو روح احملبة عو كانوا قد مجُ 
ن تربطهم معًا رابطة احملبة القوية اليت ال تنكسر لكي أو  ،األخوية

دة مشاهبة للوحدة الطبيعية بني يكمل احتادهم وتصبح رغباهتم موحَّ 
وتبقى غري منقسمة وال منفصلة وال يقوى عليها شيء  ،واالبن اآلب

 رغبات اجلسد وشهواته اليت تقود إىل من قوات هذا العامل وال
بل يبقى احتادهم يف التقوى والقداسة  األهداف،االختالفات وتعدد 

وكان "وبقوة احملبة الكائنة فيهم. وقد قرأنا عن هذا يف سفر األعمال 
) وهذا ٣٢: ٤(أع  "ونفٌس واحدة واحدٌ  جلميع الذين آمنوا قلبٌ 

عنه الرسول بولس بوضوح االحتاد من الروح القدس، وهو ما يعرب 
جسد واحد، وروح واحد ألننا حنن الكثريين جسد " :عندما قال

كورنثوس   ١( "واحد يف املسيح ألننا مجيعًا نتناول من اخلبز الواحد
أي روح  ،وحنن الذين أخذنا املسحة من الروح الواحد .)١٧: ١٠

ألننا نشرتك يف  ؛نصبح واحدًا مثلهم (الرسل) جسد واحد ،املسيح
حيفظ اآلب تالميذه يف وحدة  أننفس الروح. وهكذا أراد املسيح 

قهم، ويف العقل الواحد غري املنقسم يفرِّ  أنالروح حىت ال يقدر أحد 
unbroken singelness of mind  إنومن يقول 

التالميذ احتدوا وصاروا واحدًا مثل اآلب واالبن يف اجلوهر، يف 
واحدة، فهو ليس بعيدًا عن  إرادةالن طبيعة اهللا القدوس هلا  اإلرادة،

إالَّ  ،نرى ذات اهلدف الواحد عند املسيحيني احلقيقيني ألننا ؛احلق
لسنا مولودين من ذات اجلوهر مثل والدة االبن من اآلب الذي  أننا

 ).٩: فصل ١١الكتاب  ١١: ١٧هو منه وفيه" (تفسري يوحنا 

 أنفيمـا هـو يؤكـد وحـدة مجيـع املـؤمنني، يُـذَكِّرنا  كندريالسوكأن القديس كريلس 
قــوة هــذه الوحــدة ال جتعلنــا ســوى مثــال، واملثــال دائمــاً ال ينطبــق علــى احلقيقــة الــيت ميثلهــا 

وهـذا هـو مـا  ،ألن االبن مولود من ذات جوهر اآلب منذ األزل أو قبل كـل الـدهور ؛متاماً 
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يف الزمان وتأخذ قوهتا مـن عمـل الـروح القـدس، ن وحدتنا تتم إف ،جيعلهما واحداً، أما حنن
نــه ال يوجــد أومــن وحــدة احليــاة املســيحية، ومتاثــل اهلــدف عنــد املســيحيني احلقيقيــني، كمــا 

لقــد عــاجل القــديس كــريلس  ،بيننــا َمــن هــو مولــود مــن ذات جــوهر اآلخــر. علــى أيــة حــال
ــ الســكندري أســأل مــن "لســت  ٢٢ - ٢٠: ١٧ر يوحنــا هــذه النقطــة بوضــوح عنــدما فسَّ

أجل هؤالء فقط بل من أجل الذين يؤمنـون يب بكلمـاهتم (الرسـل) ليكـون اجلميـع واحـداً، 
نـك أفيـك هكـذا ليكـون الكـل واحـداً فينـا لكـي يـؤمن العـامل  وأنـا اآلب يفَّ  أيهـا أنتوكما 

 :السكندرييقول القديس كريلس  أرسلتين".

للحياة  "املسيح هو باكورة مثار الذين ُدُعوا لكي يُبَنوا معاً 
"آدم  :السمائي األول ألن بولس يقول عنه اإلنساناجلديدة، وهو 

 :) وكما كتب يوحنا٤٧: ١٥كورنثوس   ١الثاين الرب من السماء" (
). ١٣: ٣" (يوحنا اإلنسانابن إالَّ  "وليس أحد صعد إىل السماء

وكل الذين على صلة به، السيما الذين اختارهم ليكونوا رسًال 
ذين مجعوا له مثار نعمته وهم قد شاهدوا جمده وخدموه وتابعني له، ال

ألنه هو  ؛وصاروا بالنسبة له مثار احلياة اجلديدة اليت جاءت بعده
). ولقد طلب هلم بركة ١٨: ١أي الكنيسة (كولوسي  ،رأس اجلسد

وتقديس الروح الذي سيأيت من عند اآلب ولكن بواسطته 
الكتب املوحى هبا  (املسيح)... ولكن ال أحد من الذين يفحصون

نه طلب أحيل الروح على الرسل فقط، بل  أننه طلب أيتخيل 
ألجلنا حنن أيضًا الذين نتبعهم ونعيش يف بداية عصر املسيحية، 
لذلك أضاف الوسيط بني اهللا والبشر ورئيس كهنة نفوسنا هذا النص 

بل  ،"ولست أسأل من أجل هؤالء فقط :لكي يكبح اخلياالت الغبية
يقع  أنيبدو غري معقول  ألنهلذين يؤمنون يب بكالمهم"، من أجل ا

أعين آدم  ،واحد إنسانكل البشر حتت عقاب الدينونة بسبب 
س مؤسِّ  ىاألول، حىت الذين مل خيطئوا يف ذلك الزمان عندما تعدَّ 
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جنسنا الوصية اليت أعطيت له، هؤالء لبسوا صورة الرتايب غري 
من السماء،  اإلنسانأي  ،وسطنااملمجدة، وعندما جاء املسيح يف 

ال  أن، جيب باإلميانفهؤالء الذين ُدُعوا من خالله للرب أي الرب الذي 
 أنناتشكيلهم حسب صورته (املسيح). وكما  إعادةحيول بينهم وبني 

صورة الرتايب غري احملبوبة، نراها يف أمثلة عدة ويف أشكال  إننقول 
طية وضعف املوت والفساد خمتلفة من البشر الذين حيملون دنس اخل

نه على أإالَّ  العاملية، واألفكاروعدم طهارة الشهوات اجلسدية 
النقيض من هذا، نتأمل صورة السمائي أي املسيح اليت تشرق بالنقاء 

وبكمال عدم الفساد وباحلياة وبالقداسة، ولذلك كان  واإلخالص
 أنل من املستحيل علينا حنن الذين سقطنا من خالل العصيان األو 

حصلنا على اشرتاكنا ووحدتنا يف اهللا،  إذاإالَّ  نعود إىل جمدنا القدمي،
وبذلك مل يعد  ،الن طبيعة البشر قد ُأخِضَعت من البدء للموت

بالروح القدس الذي إالَّ  يصل إىل االحتاد باهللا أن إنسانممكنًا ألي 
ة يزرع فينا التقديس اخلاص بأقنومه، ومن جديد يعيد تشكيل الطبيع

ىل إإىل اهللا و  اإلنسانخضعت للفساد، يعيدها إىل حياته فيعود اليت أُ 
 ويعلن عن ىل اجملد الذي فقده. واالبن هو املثال الذي يعربِّ إشبهه و 

اآلب، وروحه هو املماثلة الطبيعية لالبن، هلذا السبب فهو من جديد 
 بصورة اهللا ومثال العلي. النفوسخيلق نفوس البشر وخيتم هذه 

عشر  اإلثىنيصلي ربنا يسوع املسيح ليس من أجل  لذلك
فقط، بل من أجل كل املختارين يف كل عصر الذين يتمسكون 

والتطهري  باإلميانويطيعون كلمات تعليم الرسل، ويأخذون التقديس 
نه من أالذي يتم فيهم من خالل االشرتاك يف الروح، وهو مل ير 

تـَُعّلم أي  أل�اعناها، خبصوص صالته وم يرتكنا يف شكٍّ  أناملناسب 
 أنطريق للرب جيب  وأييكون سلوكنا حنن البشر،  أنسلوٍك جيب 
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نسري فيه لكي نصل إىل ما يسره. فما هو هدف صالته؟ ليكون 
اآلب يفَّ وأنا فيك ليكون الكل  أيها أنتنك أاجلميع واحدًا كما 

إىل واحدًا فينا. فهو يطلب رابطة احملبة واالتفاق والسالم لكي يصل 
االحتاد الروحي، كل الذين يؤمنون لكي تشبه وحدهتم اليت تتم من 
خالل احملبة الكاملة واالتفاق غري املفرتق للنفوس، مالمح وحدة 
اجلوهر اليت لآلب واالبن. لكن رابطة احملبة اليت تربطنا كًال باآلخر، 
وقوة االتفاق ال تقوم وال تدوم من ذاهتا، وهي لذلك ليست مثل 

حيفظان  أل�ماب واالبن غري املتغرية اليت هي قائمة بذاهتا وحدة اآل
 أل�اوحدهتما بسبب وحدة اجلوهر، وهذه الوحدة طبيعية وحقيقية 

 ،ا وحدتنا حنن البشرأمَّ  .قائمة على كل ما يف طبيعة اهللا من صفات
، مظهر للحقيقة. وكيف ميكن للشبيه اإلهليةفهي مظهر للوحدة 

Imitation ألن مثال احلق ال ميكن  ؛يصبح مثل احلقيقة الواقعية أن
بل هو جمرد شكل، ويظل   ،يكون يف حمتواه مثل احلق نفسه أن

 وإذاكذلك شكًال للحقيقة، ما مل يدخل عليه عنصر غريب يشوهه، 
يقلب تعاليم وحدة أقانيم  أننه قادر على أختيل  أوظن هرطوقي 

يربهن على نظريته  أنوبالذات اآلب واالبن، وحاول  ،الثالوث
مها لنا على هذا النحو (حنن لسنا واحدًا ألن شكل اجلنونية وقدَّ 

مل تنصهر كٍل  أرواحنا أنجسد كل واحد منا خمتلف عن اآلخر كما 
يف األخرى، ولكن وحدتنا هي يف الطبع ويف حمبتنا هللا ويف االتفاق 

لى نفس اهللا، هكذا االبن وع إرادة إمتامووحدة اهلدف ورغبتنا يف 
واالتفاق  اإلرادةهذا الشرح هو واحد مع اآلب أي واحد معه يف 

ونعترب قائلها  ،فإننا نرفض مثل هذه النظرية كلها ،وليس يف اجلوهر)
باجلهل وعدم الفهم، ملاذا؟ ألن األمور اليت هي أعلى وأمسى  مذنبٌ 

 ، وال ميكن أنلإلنسانية، ال ميكن مقارنتها مبا اإلنسانيةمن الطبيعة 
ُخنِضع َمن ليس له جسد للقوانني اليت خضع هلا الذين هلم أجساد. 
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. ولو انعدمت الفوارق اإلنسانية األشياءَ ، اإلهلية األشياءُ ال ُتشابه 
اليت بيننا وبني اهللا، ألمكن لنا أن نُقارن بني ما خيص اهللا وبني ما 

 وهي ،خيصنا، ولكن إذا كانت هناك اختالفات بني طبيعة اهللا والبشر
 اإلهليةاختالفات تفوق التصور، فلماذا حياولون أن يفهموا الطبيعة 

 بارتكاباليت ال ترتبط بأي ناموس خيص البشر الضعفاء، وخيطئون 
ما هو غري معقول، وإذا فعلوا ذلك فهم يبنون احلق من الظالل أو 
يؤلفون احلق من صورته اليت تشبهه فقط، وبذلك يعطون الكرامة 

ما هو ثاٍن مكان األول، وَيِصلون إىل فهم سبب للمخلوق وجيعلون 
ولكن حىت ال نبقى طويًال يف  .نفسها األشياءمن  األشياءكل 

نه عندما إنقول  اإلجنيليمناقشة هذا املوضوع ونتوه عن معاين النص 
م املسيح وحدته مع اآلب ووحدة اآلب معه كمثال وصورة يقدِّ 

ليت مينحها هو للنفوس امللتهبة للشركة غري املفرتقة واالتفاق والوحدة ا
مبحبته، فهو يرغب أن نتآلف معًا بقوة الثالوث الواحد يف اجلوهر 
ونصبح واحداً، وتصبح الكنيسة بأسرها جسدًا واحدًا صاعدة 

ألن  )١(باملسيح إىل تلك الوحدة اليت جتعل الشعبني شعبًا واحداً 
حائط  هو سالمنا الذي جعل االثنني واحدًا وهدم" :بولس يقول

السياج املتوسط ونقض العداوة جبسده وحىت الناموس والفرائض أزاهلم 
نساناً جديداً واحداً صانعًا سالماً ويصاحل إلكي خيلق االثنني يف ذاته 

(أفسس  "االثنني يف جسد واحد مع اهللا بالصليب قاتًال العداوة به
اً ). ولقد مت هذا يف الذين آمنوا باملسيح وصاروا نفس١٦ - ١٤: ٢

واحدة وأخذوا قلبًا واحدًا يف متاثلهم الكامل يف حياة التقوى وحمبة 
واشتياقهم للفضائل، وما قلته ليس بعيدًا عن  إميا�ماهللا ويف طاعة 

كان معىن النص يلزمنا بأن   وإذااحلق، بل هو مناسب وضروري، 

 اليهود واألمم كما هو واضح من النص. )١(
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ن كلمات املخلص إو  -خصوصًا  -نغوص وراء ما هو أعمق 
اآلب يفَّ وأنا فيك هكذا ليكون  أيهانك أكما "تدعونا إىل ذلك 
ننتبه إىل ما معىن هذه الكلمات.  أنجيب  فإننا "،الكل واحدًا فينا

ألننا فيما سبق، قد أكدنا وبكل صواب أن ُتشِبه وحدة املؤمنني 
قلوهبم ونفوسهم، وحدة الثالوث ومتاثل األقانيم. ولكننا يف  وإتقان

لوحدة الطبيعية اليت تشملنا مجيعاً وكلنا نشري إىل ا أنهذا اجملال جيب 
 أنالقائمة بيننا رغم  Physicalمعًا باهللا دون أن نفقد الوحدة املادية 

لكل منا جسده اخلاص به الذي ميلكه والذي حيفظ له فرادته 
Individuality  ألن بطرس ال ميكن أن ُيصبح بولس، وال ميكن أن

كالمها واحد بسبب   أننتكلم عن بطرس وحنن نقصد بولس، رغم 
منا بالوحدة اجلوهرية اليت لآلب واالبن سلَّ  فإذاوحدهتما يف املسيح، 

ألننا نؤمن ومنجد اهللا الواحد يف الثالوث القدوس،  ؛والروح القدس
لنبحث كيف صرنا واحدًا كٍل مع اآلخر ومع اهللا باملعىن احلسي 

اهللا  والروحي لكلمة وحدة: االبن الوحيد املولود من ذات جوهر
اآلب، والذي فيه كل طبيعة اآلب الذي ولده هذا صار جسداً 

 عنه وصار واحدًا من حتد بطبيعتنا يف احتاد ال يـَُعربَّ احسب الكتب و 
اثنني أي جسده األرضي والهوته، وهو الذي بطبيعته اهللا، هو 

بعكس ما يقوله الذين  واإلنسانمن السماء، وظل دائماً اهللا  اإلنسان
ا احتد فيه العنصر ال يفهمون ه

ّ
 أنن ال ميكن ان اللذاذا السر، ومل

يشارك ويأخذ من الطبيعة  أنقادرًا على  اإلنسانأصبح  ،يتحدا
، وهلذا حصلنا فيه حنن على شركة وحضور الروح القدس الذي اإلهلية

نسانًا مثلنا وألجلنا، إبدأ يف املسيح ومن املسيح أوًال عندما صار 
 اآلبمولود من  ألنهنه بالطبيعة اهللا أم وأخذ املسحة والتقديس رغ

س بروحه هيكل جسده، بل كل اخلليقة اليت تدين ولكنه َقدَّ  ،نفسه
يشملها التقديس. هذا السر بدأ أوًال يف  أنله بالوجود واليت ميكن 
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فيه  ألننااملسيح وصار طريقًا يؤهلنا لنوال الروح القدس واالحتاد باهللا 
 وي.تقدسنا كلنا حسبما ذكرت لت

ولكي نتحد كٌل مع اآلخر وباهللا، رغم وجود فروق بني  
 ا فرادته وروحه وجسده اخلاص به،كل شخص وآخر، ألن لكل منّ 

أن االبن الوحيد َجهَّز الوسيلة حسب حكمته وحسب مشورة إالَّ 
أي جسده بارك بالوحدة كل الذين يؤمنون  ،جبسٍد واحدٍ  ألنهاآلب. 

) نصبح  اإلفخارستياالذي فيه أيضاً ( اإلفخارستيابه ويأخذونه يف سر 
م الذين احتدوا ق ويُقسِّ يُفرِّ  أنكلنا جسدًا واحدًا معه، وَمْن ميكنه 

معًا يف جسده املقدس الذي هو واحد  Knitدوا بوحدة طبيعية وُعقِ 
 ؛اشرتكنا يف اخلبز الواحد، نصبح جسدًا واحداً  إذامع املسيح. ألننا 

ألن املسيح واحٌد ال يقبل التقسيم. لذلك، الكنيسة هي جسد 
املسيح، وكلنا كأفراد أعضائه حسبما قال احلكيم بولس. ألننا كلنا 

أي  ،أخذناه يف أجسادنا أننااحتدنا باملسيح جبسده املقدس حيث 
مملوكة له وليس ألنفسنا.  أعضائناالواحد غري املنقسم، تصبح خدمة 

الرأس، ولكن الكنيسة تصبح جسده املكون من وهنا يصبح املسيح 
لكي ال نكون " :املسيحيني، وبولس يربهن لنا هذا هبذه الكلمات

فيما بعد أطفاًال مضطربني وحممولني بكل ريح تعليم، حبيلة الناس، 
مبكر إىل مكيدة الضالل. بل صادقني يف احملبة ننمو يف كل شيء إىل 

ه كل اجلسد مركبًا معاً، ذاك الذي هو الرأس: املسيح، الذي من
ومقرتنًا مبؤازرة كل مفصل، حسب عمٍل على قياس كل جزء، حيصل 

ن كل الذين إ). و ١٦-١٤: ٤(أفسس  "منو اجلسد لبنيانه يف احملبة
يأخذون جسده املقدس حيصلون على هذه الوحدة احلقيقية احلسية 
يف املسيح. يقول بولس مرة أخرى ويشهد مشريًا إىل سر التقوى 

لذي يف أجيال ُأخر مل يـَُعرَّف به بنو البشر كما قد أُعِلن اآلن ا"
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األمم شركاء يف املرياث واجلسد  أنلرسله القديسني وأنبيائه بالروح 
كنا كلنا من   فإذا .)٦ - ٥: ٣(أفسس  "ونوال املوعد يف املسيح

  أنذات اجلسد واحدًا يف املسيح، من خالل جسده، أال يعين هذا 
إىل الوحدة  وباإلشارةمع اآلخر ويف املسيح؟  هو واحدٌ  امنّ  دٍ واح كلَ 

نأخذ الروح  إننانسري من ذات الطريق، نقول  أننايف الروح، حيث 
دنا كل باآلخر وباهللا، ولكن الذي يسكن يف كل الواحد، وهذا يوحِّ 

ا هو الروح الواحد غري املنقسم الذي حيفظنا، ولكنه جيعلنا فرد منّ 
جسده املقدس جيعل الذين يأخذون هذا اجلسد قوة  أنواحداً، وكما 

من ذات اجلسد الواحد وواحدًا معه وفيه، هكذا الروح غري املنقسم 
ولكنه يظل الواحد الذي جيمع الكل يف وحدة  ،يسكن يف الكل

لَهم  ؛روحية
ُ
حمتملني بعضكم بعض يف احملبة. "لذلك خياطبنا بولس امل

السالم. جسد واحد وروح  حتفظوا وحدانية الروح برباط أنجمتهدين 
 إميانواحد كما دعيتم إىل الرجاء الواحد لدعوتكم. رب واحد، 

له وأب واحد للكل الذي على الكل إواحد، معمودية واحدة. 
تركنا حياتنا  وإذا…  )٦ - ٢: ٤(أفسس  "وبالكل ويف الكل

نه ال يبقى جمال إالطبيعية وأسلمنا ذواتنا إىل ناموس الروح القدس، ف
وحبصولنا على احلياة العليا اليت تشبه  ألنفسنا بإنكارنانه أؤل التسا

ننا نتحول إىل طبيعة أخرى إحياة الروح القدس، الذي حيل فينا، ف
بل أبناء اهللا وبشٌر مسائيون، وبذلك نربهن  ،ونصبح ليس بَعُد بشراً 
 .اإلهليةعلى أننا شركاء الطبيعة 

لذلك حنن كلنا واحد يف اآلب واالبن والروح القدس. 
أو الفكر وكذلك يف احلياة  Identityوواحٌد، وأنا أعين يف اهلوية 

حسب الرب ويف شركة جسد املسيح املقدس وشركة الروح القدس 
 ١١فصل  ١١الواحد" (هنا انتهى نص القديس كريلس الكتاب 
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 ).٢١ - ٢٠: ١٧تفسري يوحنا (

 لكن على القارئ أن يالحظ جيداً: ،اج إىل تعليقوالنص ال حيت 

 ن وحدة الكنيسة مستمدة من الثالوث.إ -١

 �ا على مثال الثالوث، مع الفوارق اليت ذكرها القديس كريلس.إ -٢

، الـذي جيعـل املـؤمنني واحـداً اإلفخارسـتياتتم يف شركة جسد املسيح يف  إ�ا -٣
 وجيعل كل فرد عضو يف جسد املسيح.

ه باتضــاع وعمــل املســيح والــروح الــنفس، والتشــبُّ  إنكــارالوحــدة حتتــاج إىل  إن -٤
 القدس، ألن هذا هو الذي يرفعنا إىل احلياة العليا وكل هذا من اهللا.

ث، وحتتـاج دائمـاً ، وال تـورَّ اإلهليـةوحدة الكنسية توَهب مثل كـل العطايـا  إن -٥
 إىل اليقظة الروحية والنمو.

 ة الكنيسة:االختبار الليتورجي لوحد

 ،)٦ - ١مث الرابـــــع ( ،)١٠ - ١ الثالـــــث مـــــن (أفســـــس اإلصـــــحاحعنـــــدما نقـــــرأ  
وهــي (اجلســد الواحــد) الــذي صــرنا  ،الرســول بــولس يضــع أمامنــا حقيقــة هامــة أننكتشــف 

عنــدما يســتخدمه  ألنــه األمهيــةوتعبــري (اجلســد الواحــد) يف غايــة  .حنــن األمــم (شــركاء) فيــه
يعين املسيح والكنيسة. هذه املسألة الدقيقة يف غايـة  -د بكل تأكي -نه إالرسول بولس، ف

جســد املســيح عــن  -األمهيــة، ألننــا نظــن أحيانــاً أنــه توجــد ثالثــة أجســاد، وهــي بالتحديــد 
أي الكنيســـــة. هـــــذا  ،مث جســـــد املســـــيح - اإلفخارســـــتياجســـــد املســـــيح يف  -ميـــــني اآلب 

املسـيح الواحـد يعطـي  أننـرى  التقسيم ال نـراه مطلقـاً يف العهـد اجلديـد، بـل نـرى العكـس،
 هذه الوحدة على ثالثة مستويات.
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 وحدٌة مع اآلب عندما جلس عن ميني اآلب. - 

 .اإلفخارستياوحدٌة معه هو شخصياً، وهي يف الواقع قلب الوحدة يف  - 

 وحدٌة مع املؤمنني، وهي وحدة اجلسد الواحد. - 

وطبعــاً هــذه مظــاهر ثالثــة للوحــدة، وليســت ثالثــة أنــواع خمتلفــة مــن الوجــود. وألن  
ندرس النصوص اخلاصة باجلسد يف العهد اجلديد لسبب  أنهذه النقطة هامة جداً. علينا 

 االختبار الليتورجي يضعنا يف قلب هذه الوحدة مبظاهرها الثالثة. أنواحد وهو 

 :الرسالة األولى إلى كورنثوس :أوالً 

 اإلفخارســتيا -الســيما  –العاشــر  اإلصــحاحمــن  عنــدما نــدرس النصــوص ابتــداءً 
ـُز الـَّجند أننـا أمـام تعبـري اجلسـد الواحـد " اْلَمِسـيِح؟  ِذي َنْكِسـرُُه، أَلَـْيَس ُهـَو َشـرَِكَة َجَسـدِ اْخلُبـْ

ــٌز َواِحــٌد، َجَســٌد َواِحــٌد،فَِإنـَّ  ــُن اْلَكِثــريِيَن ُخبـْ ــا َحنْ يعَ ألَنـَّ  َن ــا مجَِ ــِز اْلَواِحــدِ َن ــا َنْشــَرتُِك ِيف اْخلُْب   ١" (َن
س ال والواضــح هــي وحــدة متــارَ ). ولــذلك الوحــدة هنــا يف جانبهــا الفعَّــ١٧: ١٠كورنثــوس 

هـو املسـيح والكنيسـة، وهـو  اً واحـد اً  يف االحتاد باملسيح الذي جيعل الكل معاً جسـدَرب وختتَ 
  ١" (ِإَىل َجَســـــٍد َواِحـــــدٍ  َمـــــْدنَااْعتَ اجلســـــد الواحـــــد الـــــذي تزرعنـــــا املعموديـــــة فيـــــه كأعضـــــاء "

مث نــرى أن اجلســد الــذي يســتخدمه الرســول كمثــال للحــديث عــن  ،)١٣: ١٢كورنثــوس 
: ١٢اجلســد الواحــد، يوصــف أيضــاً بأنــه واحــد، ولــذلك املثــال نفســه يؤكــد وحــدة اجلســد (

٢٠.( 

 أفسس:الرسالة إلى  :ثانياً 

هـــذا اجلســـد هـــو ن أاملســـيح هـــو رأس اجلســـد، و  أنحيـــث يظهـــر بكـــل وضـــوح، 
اخلليقـة اجلديـدة الـيت ال  أن). مث يعود الرسول لكي يؤكـد ٢٣ - ٢٢: ١الكنيسة (أفسس 

وجــــود فيهــــا جلــــنس يســــمى اليهــــود وجلــــنس آخــــر يســــمى األمــــم، هــــذه اخلليقــــة مصــــدرها 
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والشـــعوب يف جســـد  األجنـــاسالواحـــد اجلديـــد أي آدم الثـــاين الـــذي صـــاحل كـــل  اإلنســـان(

وهنــــا اجلســــد الواحــــد هــــو ذات اجلســــد الــــذي  ،)١٦: ٢ أفواحــــد مــــع اهللا بالصــــليب) (
نـه هـو أُصلب، هو جسد يسوع، وبالتايل ال جمال باملرة للحديث هنا عن أجسـاد ثالثـة، و 

ذات اجلســــد الواحــــد الــــذي نشــــرتك فيــــه، وهــــو ذات اجلســــد الواحــــد الــــذي ُصــــلب، ألن 
ه الرسول بعـد ذلـك كما قلنا تنحدر من آدم اجلديد الواحد، وهو ما يتحدث عن  اإلنسانية

ويصفه (بسر املسيح) هـذا السـر هـو بكـل يقـني اجتمـاع اليهـود واألمـم يف مصـاحلة، وهـذا 
هـذه  .)٦: ٣أف " (ُشـرََكاُء ِيف اْلِمـريَاِث َواجلََْسـدِ االجتماع جعل الرسول يقول عن األمـم "

َة انِيَّــَوْحدَ الشــركة يف اجلســد الواحــد، هــي الكنيســة، وهــي الــيت يصــفها الرســول بعــد ذلــك "
ولــذلك، وبعــد أن يؤكــد الرســول  ،)٤ - ٣: ٤أف " (. َجَســٌد َواِحــٌد، َوُروٌح َواِحــدٌ .ِ وِح الــرُّ 

َوَيُكــوُن م علــى الفــور هــذه الوحــدة بــني املســيح والكنيســة كمثــال للــزواج "هــذه الوحــدة يُقــدِّ 
ــاً َواِحــد اً االثـْنَــاِن َجَســد " اْلَمِســيِح َواْلَكِنيَســةِ  ُل ِمــْن َحنْــوِ ِين أَنَــا أَقُــو َعِظــيٌم، َولِكنَّــ رُّ . هــَذا السِّ

 ).٣٢ - ٣١: ٥أف (

 كولوسي:  : الرسالة إلىثالثاً 

د هنا بعبارات أقوى: إن اجلسـد م الرسول ذات املعىن، ويؤكِّ منذ بداية الرسالة يقدِّ 
ولكــن جســم بشــريته هــذا، لــيس  ،)٢٢: ١" (ِتهِ ِجْســِم َبَشــرِيَّ الــذي تصــاحل فيــه الكــل هــو "

 ،)٢٤: ١" (ِذي ُهــَو اْلَكِنيَســةُ َجَســِدِه، الَّــنــه هــو جســد املســيح وهــو "إضــموناً، أو م فكــرةً 
ــُه ُكــلُّ ْأِس الَّــالــرَّ وألن املســيح هــو رأس اجلســد، يقــول الرســول بكــل وضــوح " اجلََْســِد  ِذي ِمْن

نفهـم بكـل  أنوبالتـايل علينـا  ،)١٩: ٢" (ِمـَن اهللاِ  اً يـَْنُمو ُمنُـو  اً َوُمْقَرتِن اً َورُُبٍط، ُمتَـَوازِر  ِمبََفاِصلَ 
ِجْسـِمِه،  َنا َأْعَضاءُ ألَنـَّ وحدة اجلسد هي اليت جعلت الرسول يقول هذه الكلمات " إندقة 

وهي صدى لكلمات آدم األول عندما وصـف  ،)٣٠: ٥" (أفسس ِمْن حلَِْمِه َوِمْن ِعظَاِمهِ 
وهـي  ،)٢٣: ٢حواء اليت منه أخذت "هذه حلـم مـن حلمـي وعظـم مـن عظـامي" (تكـوين 

هـــذه مـــين أي مـــن  (طريقـــة التعبـــري العربانيـــة الشـــائعة والواضـــحة جـــداً والـــيت تعـــين بكـــل دقـــة 
، ولذلك وحده، ميكننـا أن نقـول: الكنيسـة جسـد املسـيح أل�ـا منـه، مـن كيانـه مـن )كياين
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حياتــه ومــن حلمــه وعظامــه، هــذا هــو ســر االحتــاد بــه الــذي ال مثيــل لــه ســوى ســر الزجيــة، 
 يرفعنا إىل فوق إىل معاينة املسيح والكنيسة. أنض الذي من املفرو 

 الممارسة والمعيشة:

ميارسـه الفـرد كفـرد، بـل السـر  واحدٌ  رٌّ نه ال يوجد سِّ أيف األسرار نرى بكل وضوح  
متارســــه اجلماعــــة. ولــــذلك، حــــىت املعموديــــة، وَحَســــْب ُكتــــب الكنيســــة الطقســــية، الشــــعب 

ألن الشـــعب يـــرى (الغـــرس  ؛تـــتم املعموديـــة بـــدون حضـــور الشـــعب أنحاضـــٌر، وال ميكـــن 
وهـــذه  .عـــن طريـــق االشـــبني (العـــراب) اإلميـــانمه قـــانون اجلديـــد) والشـــعب هـــو الـــذي يســـلِّ 

 أون االشــــبني ن يـَُلقِّــــأنــــه حــــىت يف معموديــــة البــــالغني، جيــــب أاحلقيقــــة الفائقــــة جتعلنــــا نــــرى 
مـــن اجلماعـــة إىل  اإلميـــانهنـــا هـــو تســـليم ملـــن يعتمـــد، ألن التلقـــني  اإلميـــانالشـــماس قـــانون 

وجحـــد الشـــيطان يـــتم أمـــام اجلماعـــة أيضـــاً، والـــدهن بـــاملريون أمـــام اجلماعـــة لـــيس   .الفـــرد
التنـاول  ،كشهود فقط، بل أل�م يشاركون مسئولية حياة ومنـو العضـو اجلديـد. وبعـد ذلـك

حيــث يــتم احتــاده بالكـــل، أي مجاعــة املــؤمنني. يف املعموديـــة االحتــاد شخصــي، ألن الفـــرد 
االحتـاد باجلماعـة. يف املعموديـة االحتـاد الشخصـي باملسـيح،  اإلفخارسـتيايعتمد وحده. يف 

 األحــديــوم إالَّ  وهــو نفســه، أي املســيح يقــود إىل االحتــاد باجلماعــة. يف الزجيــة الــيت ال تــتم
يف القداس حسب قانون وطقس الكنيسـة القبطيـة، مـن إالَّ  وال تتم ،ث جيتمع املؤمنونحي

احتـــاد الرجـــل بـــاملرأة يـــتم علـــى أســـاس احتـــاد الكنيســـة باملســـيح، ولـــذلك يقـــف  أنالواضـــح 
م للعــروس صــليباً علــى بــاب العــريس علــى بــاب الكنيســة حســب الشــهادات القدميــة، يقــدِّ 

ــــتم  ؛الكنيســــة، وتقــــول الكتــــب الطقســــية ألن املســــيح احتــــد بالكنيســــة بســــر الصــــليب، وت
صلوات الكليل بعد رفع خبور باكر، مث يتم تناول العروسني قبل الشـعب كلـه، وبعـد خـدام 
املذبح مباشرة، وال زالت بقايا التناول نراها يف فتح سرت اهليكل أثنـاء قـراءة الوصـية وتغطيـة 

حـــدة الروحيـــة مـــن الكنيســـة هـــي ســـبب اليـــدين بلفافـــة وهـــي أصـــًال لفافـــة التنـــاول، هـــذه الو 
اختيــار الشــعب لراعيــه مــن الــدياكون حــىت البابــا البطريــرك، وهــذه ليســت دميقراطيــة وحريــة 
أبداً. هذه كلمات بشرية ال تكفي للتعبري عن سر املسيح والكنيسة. هنا الكنيسـة تـرى يف 



٣٠٩ 
 

كـــان   فـــإذايـــه، ن يصـــلح ألن يكـــون أبـــاً وراعيـــاً. هنـــا اجلســـد مييـــز عضـــواً فأحـــد أعضـــائها َمـــ
؟!! بــاإلكراهتــتم رســامة  أناجلســد ال مييــز هــذا العضــو، وال يــراه كعضــٍو فيــه، فكيــف ميكــن 

وكيــف ميكــن أن نفــرض راعيــاً علــى ايبارشــية؟!! ... كــل هــذه املمارســات اخلاطئــة الــيت يف 
 كامل ملعىن الكنيسة.  إنكارطريقها إىل الزوال هي يف الواقع 

حليـــاة الســـليمة، ولـــذلك، عنـــدما يهـــبط مســـتوى احليـــاة مـــن اإالَّ  املمارســـة ال تـــأيت 
 :العــامل القبطــي زكريــا ابــن ســباع يف القــرن الثالــث عشــر يقــول إنيهــبط مســتوى املمارســة. 

، وكـم َمـْن ارتفـع "وحدها هي اليت جتعل الرجل واملرأة يف الزجيـة جسـداً واحـداً  "اإلفخارستيا
لتجديــد كــل مــا  إمنــا ،رة يتنــاول فيهــاكــل مــ  أنإىل مســتوى هــذه املمارســة؟ وكــم َمــْن يعــرف 

 البتولية. أويف الزجية  إهليةأخذ وما سيأخذ من عطايا 

ــــة هــــي معايشــــة   ــــاة اجلماعــــة، والليتورجي األســــرار متارســــها اجلماعــــة مــــن أجــــل حي
 وممارسة سر الوحدة بني املسيح والكنيسة.




