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 أيقونة الغالف

 بسبسطية القديسون األربعون شهيداً 

 

كـــانوا قـــادًة يف الفرقـــة الرومانيـــة املشـــهورة واملعروفـــة بالناريـــة. وقـــد ذهبـــوا يف عهـــد 
 ليكينيوس (بداية القرن الرابع) اىل جبهات ارمينيا حلماية حدود االمرباطورية.

ن يقــدم اجلــيش ذبــائح لألصــنام، فــاجتمع اجلــيش كلــه لتقدمــة أطلــب االمرباطــور 
ذ إلفرقــة الناريــة عــن االشــرتاك يف هــذه التقدمــة. و ربعــون مــن قــادة اأهــذه الذبيحــة. فــامتنع 

مـام الـوايل أىل الـوايل يف سبسـطية. ملـا مثلـوا إمرباطوري، قادهم اجلنـد مر اإلخالفوا بذلك األ
 ."انا مسيحي"جابوا كلهم بصوت واحد أسأهلم عن أمسائهم، ف

ــــاعهم بــــالرجوع  ــــة آبــــائهم، ووعــــدهم بــــأن إحــــاول احلــــاكم إرضــــاءهم وإقن ىل ديان
ننـا "إيصر سوف يكافئهم علـى خـدماهتم بـأعلى الرتـب. فكـانوا جييبـون علـى كـل هـذه: الق

 '."رضلن خنون ملكنا الذي هو ملك السماوات واأل

بعد ذلك أمر احلاكم بـأن ُيسـجنوا لعّلهـم مـع الوقـت يرجعـون عـن رأيهـم، وطلـب 
كـــــم علـــــيهم �ـــــم مل يرتاجعـــــوا عـــــن مـــــوقفهم. فصـــــدر احلأ الَّ إبوا بعـــــذابات كثـــــرية، عـــــذَّ ن يُ أ

ىل ضـفاف إأن يُعذَّبوا وسط حبرية قد مجدت ماؤهـا مـن شـدة الـربد. وملـا وصـلوا بباإلعدام، 
 "إنىل البحــرية، وكــانوا يقولــون بعضــهم لــبعض: إالبحــرية أُمــروا بــأن ينزعــوا ثيــاهبم وأن ينزلــوا 

جــل معاصــينا. ن يســوع احتمــل ذلــك ألإاجلنــد نزعــوا ثيــاب املخلّــص واقتســموها بيــنهم، و 
مــنهم خــارت  ن واحــداً أ الَّ إ. "ر بــذلك عــن خطايانــاجــل حبــه، ونكفِّــننــزع اآلن ثيابنــا ألفل

 عزميته فخرج من املاء البارد.
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ميانــا، إلــيهم بإعجــاب. فــأمتأل واحــد مــن احلــراس إوكــان احلــراس الواقفــون ينظــرون 
. فأمر قائد احلراس بأن يلقى يف البحـرية، فعـاد الشـهداء "نا مسيحي"أ وصاح برفاقه وقال:

 ول. ىل عددهم األإ

جسـامهم، ولُيقتـل مـن  أمر احلاكم بأن ُخيرجوا مـن البحـرية لُتقطـع أويف اليوم التايل 
جسـام املائتـة واملهشـمة كان ال يزال حيا بينهم. فأخرجهم احلراس كلهـم، ووضـعوا تلـك األ

وا حبيـاهتم ومبجـد الـذين ضـحُّ  ربعون قائـداً ا. هكذا استشهد األيف عربة، وذهبوا هبا ليحرقوه
أم الشـهداء يف الثالـث عشـر مـن شـهر برمهـات العامل وشباهبم يف سـبيل املسـيح. تعيّـد هلـم 

 .القبطي

حــدهم قــد أبينمــا جنــد  ،هــم يستشــهدون يف حبــرية اجلليــد هــا ،يف األيقونــة املقدســة
 حـد احلـراس يهـمُّ أاملظلـم، لكـن  قلـب املبـىن ىلإودخـل  ،وخرج من املـاء ولـبس ثيابـه فَ عُ ضَ 

  .مياناً منه بالرب يسوع الذي يستشهدون يف سبيلهإخبلع ثيابه والنزول معهم 
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 إهداء

 

 ُأم الشهداء، إلى شهداء كنيستنا المجيدة،

 ال سيما الذين قُتلوا من أجل اإليمان

 في كل قرى ومدن مصر،

 اسكندريتهاإلى صعيدها  من

 بدايًة بمار مرقس الرسول، حتى عصرنا الحديث

 وديعًة وميراثاً وتراثاً خميرًة وبذرًة و 

 لآلتين بعدنا إلى األبد.
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 ضرورة ال مناص منها

 

ر بعــض الوعــاظ علـى املســتوى الشــعيب وحــده، ومــن أجــل التبســيط الشــديد، يصــوِّ  
ـــل الـــوزير، �ـــا وســـاطة بـــني اهللا والبشـــر مثـــل مـــن يـــذهب إىلأشـــفاعة القديســـني علـــى   وكي

جنيليــة نفســها، بســبب عجــزه عــن االتصــال املباشــر بــالوزير. والــبعض يســيء إىل الوقــائع اإل
أن  همنـــ اً لبـــاويستشـــهدون مبـــا حـــدث يف ليلـــة آالم الـــرب، عنـــدما أومـــأ بطـــرس إىل يوحنـــا ط

) .. وكـــأن بطـــرس كـــان غـــري ٢٥-٢١: ١٣مه (راجـــع يوحنـــا مســـلِّ  هـــو نمـــيســـأل الـــرب ع
املباشر باملسـيح .. أمثلـة وتشـبيهات تفـوق احلصـر. لـيس لـدينا أي نيـة  قادر على االتصال

ولكــن كــل هــذه األمثلــة  .مســاعدة علــى دوام األخطــاء يعــدُّ يف نشــرها، ألن نشــر األخطــاء 
ـــذلك  ،تـــدور حـــول نقطـــة واحـــدة، وهـــي أن اخلـــاطئ عـــاجز عـــن االتصـــال املباشـــر بـــاهللا ول

 يطلب وساطة القديسني، األحياء والراقدين.

 رثوذكسية على وجه اإلطالق.نقول بكل وضوح، هذا ليس تعليم الكنيسة األ 

ن اخلـــاطئ ال إهـــو أيضـــاً، يقـــول  ولكنـــه خطـــرٌ  ،آخـــر أكثـــر اعتـــداالً  اجتـــاهٌ  هنـــاكو 
ولـــذلك يطلـــب  ،يســـتحق املثـــول بـــني يـــدي اهللا، وغـــري قـــادر علـــى أن يتوجـــه إليـــه بـــالكالم

 شـرح هـذه النقطـة، ولكـن زيـادة تأكيـد شفاعة القديسني. وغالبية الوعاظ مـاهرون جـداً يف
وهـــو أيضـــاً، لـــيس تعلـــيم الكنيســـة  ،يضـــاً ال يتفـــق مـــع روح اإلجنيـــلأعـــدم االســـتحقاق هـــو 

 رثوذكسية.األ

رثوذكســية اخلــاص بشــفاعة القديســني؟ ومــا هــو .. مــا هــو تعلــيم الكنيســة األ ناذ 
ادة أوثـان وبقايـا مصدر هذه العقيدة؟ وهل هي عقيدة غريبة عن روح املسيحية، أم هي عب
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 ؟وما إليه من ادعاءات وخرافات املتطرفني ، أم هي عبادة أموات،تقديس األبطال

م كلمــا ارتفعــت نــربة اهلجــوم املقنَّــع علــى أُ ،  ســاطعةً  أقــرر حقيقــةً  -بدايــةً -دعــوين  
الشـــهداء، كلمـــا وجـــدت نفســـي أمـــام ذلـــك الســـيل مـــن اجلهـــل، وعـــدم اإلميـــان، بـــل ومـــن 

حاهبا أ�ــم قــادرون علــى إعــادة كتابــة التــاريخ، أو تقــدمي صــورة زائفــة الوقاحــة الــيت يظــن أصــ
ـاً هـائالً مـن االحتجـاج علـى مـا ال يعرفـون،  من اخرتاع عقوهلم، حشدت فيهـا الكراهيـة كمَّ
مـــرًة باســـم الكتـــاب املقـــدس، وأخـــرى باســـم وســـاطة الـــرب يســـوع نفســـه، كـــأن الـــرب جـــاء 

كأن الكتاب املقـدس هـو الـذي بـىن الكنيسـة، ليقود أفراداً متباعدين ال أعضاء جسده! أو  
وهــو لـــيس جهـــالً وادعـــاًء كاذبــاً فقـــط، بـــل هـــو أيضـــاً حماولــة لفـــرض الـــرأي الشخصـــي عـــن 
طريق قرارات خاطئة، واألدهى من ذلك، االدعاء بـأن رأيـاً مـا هـو التعلـيم الرسـويل، بـالرغم 

 من عدم استناده إىل أي أساس تارخيي.

 تعبـريٌ إالَّ هـي مـا إن زيـارة أمـاكن دفـن الشـهداء، دعوين أيضاً أقرر حقيقـًة أخـرى،  
هــا، أو تقبيلالقديســني  بأجســادالتمســح  -حــىت- عــن احملبــة للــذين دفعــوا حيــاهتم مثنــاً، وإنَّ 

ــــريٌ إالَّ هــــو إْن  ــــريٌ  تعب ــــول هــــؤالء يف حياتنــــا، وتعب  .عــــن احــــرتام الشــــهادة والشــــهداء عــــن قب
مــع الشــهداء  هــو يف احلقيقــة وقــوفٌ  ،ولــذلك، مــا يوَصــف يف التقــوى الشــعبية بأنــه "بركــة"

وذات  ،صــفاً واحــداً، واالعـــرتاف بأننــا واحــد معهـــم، وأن لنــا ذات اإلميــان، وذات القضـــية
 املصري.

إن عشــــرين قرنــــاً مــــن التــــاريخ تشــــهد لنــــا. نســــيُج حيــــاٍة واحــــدة امتــــد مــــن البشــــري  
لينا، عـرب القديسـني والنسـاك والشـهداء. صـرٌح ال ميكـن أن يهدمـه القديس مرقس الرسول إ

 أحد؛ ألنه صرح احلي من بني األموات، محل اهللا يسوع املسيح الغالب دائماً.

 ارجمـن اخلـسـواء  ،باملعاناة والصرب والدم سوف نسري، مهما كانت اجلـراحلذلك، 
عــــة، وكانــــت مســــئوليتهم مــــن الــــذين تولــــوا مســــئولية خدمــــة البيكانــــت أو   داخل،أو مــــن الــــ

 .إالَّ أمانةً زيدنا أقول إن ختلى البعض منهم عن األمانة، لن ي .تلزمهم باألمانة والدقة
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ن قرنـــاً تشـــهد لـــِك يـــا أم الشـــهداء، والشـــهادة حيـــاة، والشـــهداء أحيـــاء. يعشـــر إن  
والشــهادة احليــة متجســدة يف الصــلوات واألعيــاد وحيــاة أعضــاء جســدِك الــذي افتــداه مــن 

 الذين عاشوا أوفياء ليسوع املسيح رب اجملد. الردة،

حىت ال تكون ضحيًة سهلًة خلداع معلمي الكـذب و  -عزيزي القارئ-من أجلك  
الــذين ينكــرون وحــدة جســد املســيح الكنيســة، وال يؤمنــون بــأن الــذين رقــدوا يف الــرب هــم 

بدايـــًة  هـــذا البحـــث، والـــذي نرجـــو أن يكـــونيـــاء "يف كـــورة األحيـــاء إىل األبـــد"، قـــدمنا أح
 يتبعها أحباٌث أخرى.

 دكتور 
 جورج حبيب بباوي 

 قبطية ١٧٣١ 
 عيد النريوز 
 ميالدية ٢٠١٤ 
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 الفصل األول
 كنيسة مصر تحت الحصار

 

، تفرضـه منظومـة العصـر وهـو األشـرُّ  ،حصـار مـن الـداخلترزح كنيسة مصر حتت  
ويساندها اجلهل بالرتاث، وهو حصاٌر مصدره فقدان التاريخ واجلهل بـرتاٍث امتـد الوسيط، 

إىل نـور عبـد امللـك املرحـوم الـدكتور أسـتاذنا هـذا التشـخيص هـو مـا دعـا أ. طوال ألفي عـام
وعرفــت كيــف آلــت  ،ذا اســرتدت تارخيهــاإ الَّ إن مصــر لــن تتعــاىف إ -يف جمــاٍل آخــر-القــول 

مقولــة صــادقة ســبقها منــذ أكثــر مــن نصــف قــرن مــن  يوهــ .األمــور إىل مــا هــي عليــه اآلن
 يف الَّ إن مناخ األصولية وتربته وبـذاره ومثـاره ال تـنجح إ :يبالزمان مقولة املؤرخ الربيطاين توين

 ن التاريخ:ذلك ال خيفى على فِطن، ذلك ألفقدت تارخيها القومي. وسبب  بالدٍ 

 على نفس األسئلة املطروحة. متعددةٍ  جاباتٍ إ أوالً  ظ لناَحفِ 

فهـــو  ،وأبـــرز جنـــاح القيـــادات وفشـــلها ،حمـــاوالت النجـــاح والفشـــل ثانيـــاً ســجَّل لنـــا 
 .أيضاً  سباب اهلزائمأل بل هو سجلٌ  ،نتصار فقطلال اً ليس تارخي

نــه يؤكــد صــمة والتفــوق العرقــي والــديين والعلمــي .. اخل ألينــزع قنــاع العِ  ثالثــاً وألنــه 
وعلـى سـبيل املثــال ال  .ن مـا لـدينا جــاء مـن روافـد كثـرية مــن الـوطن ومـن خـارج الــوطنألنـا 

ورغــم  .يطاليــةإ –فرنســية  –بريطانيــة  –وروبيــة أبنيــة الدولــة احلديثــة يف مصــر  عــدُّ تُ  ،احلصــر
ـإف ،مرارة وظالم االحتالل س النظـام اإلداري ن االحتالل بكـل مـا فيـه مـن بشـاعة هـو مؤسِّ

 ءوكذلك نظام التعليم، وبذلك يكون االحتالل قد خلق نظاماً يساعده علـى البقـااملصري 
طـــويًال، ولكنـــه مل يـُــدرك أن أجيـــاالً ســـوف تنشـــأ يف داخـــل هـــذا النظـــام، وبواســـطة منـــاهج 

 التعليم سوف تطالب االستقالل.
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 ن:كلٌّ م  ن اهلجوم الذي يقودهإأسوق هذه املقدمة لكي أقول  

باســم الالطائفيــة وعــودة مســيحي الشــرق األوســط  ، وآخــرون*د. ســامح مــوريس
ن اســـتفادت مــن اخطـــاء أبعــد  ،هــو هجـــوم حركــة اإلصــالح يف شـــكلها اجلديــد ،للمســيح
 .١٩والـ  ١٨القرن الـ 

نقـــد نصـــوص العهـــد مبجموعـــة نفســـها ســـمي تقـــوده جمموعـــة تالـــذي جـــوم اهل* و 
 القدمي.

ـــذين مللحـــدين ا* وهجـــوم  ـــه  حلـــادٍ إوا يف حضـــن ارمتـــال ـــه رفـــضٌ أ إالَّ ال يعرفـــون عن  ن
ال عالقــــــة لــــــه  غلبــــــه تعلــــــيمٌ أوهــــــو يف  ،قــــــال مــــــن علــــــى املنــــــابرلتعلــــــيم الكنســــــي الــــــذي يُ ل

 وال حىت باملسيحية نفسها. باألرثوذكسية،

أقــــول إن اهلجــــوم الــــذي تقــــوده هــــذه اجملموعــــات وغريهــــا علــــى الكنيســــة القبطيــــة 
مـا ميكـن أن يُوَصـف بـه هـو أنـه ال يسـتند إىل أي أسـاٍس  وتراثها الطقسي والليتورجي، أقـل

تـــارخيي بـــاملرة، وبالتـــايل ال ميكـــن لـــه أن يصـــمد أمـــام حماولـــة رده إىل أصـــوله، وعرضـــه علـــى 
 التاريخ، ولذلك فإنه ال حمالة سوف يذهُب أدراج الرياح.

 خداٌع وكذب

ي مــــن اقتباســــات لــــألب مــــىت املســــكني القبطــــ -يف مــــرارة قلــــبٍ - ضــــحكتُ فقــــد  
ا تؤيـــد هجـــوم اإلجنيليـــني علـــى وكأ�ـــتبـــدو حبيـــث  ،مـــن ســـياق الشـــرح عُ قطَـــتُ  ،األرثوذكســـي
حـىت  ،ن راهـب األسـقيط مل خيـرج خـارج الكنيسـة أم الشـهداءأونسى هـؤالء  ،األرثوذكسية

ليقــود  ، فقــد عــادعــاد لــدير األنبــا مقــاروعنــدما  .ان منفيــاً عنــدما طُــرد وعــاش يف وادي الريَّــ
حتــت حصــار فرضــه ، وبــالرغم مــن ذلــك فقــد عــاش ن ينــدثرأأكــرب حركــة تعمــري لــدير كــاد 

األب  لكـن مـا جيـب أن ننبـه إليـه ونقـرره هـو أنو  ، ومن لـف لفـه.عليه األنبا شنودة الثالث
 كلمة ضد أي عقيدة من عقائد الكنيسة.قلمه ليكتب  مل جيرد  تهمىت املسكني طوال حيا
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بــل  باســتخدام األمســاء املشــهورة والبــارزة، -كــذباً وخــداعاً - ومل يكتــِف املهــامجون
ـــات  جنـــدهم يطـــالبون بـــالعودة إىل اآلبـــاء!!! وزيـــادة يف اخلـــداع تطرقـــوا ِلمـــا ُنِشـــر مـــن خطاب

  مــن ســياقها، نــزع كلمــات وســطور مــن ،نالــه نفــس النصــيب ، الــذيفليمــون املقــارياألب 
فتحـول  ،ة وحمبـة اهللا الفائقـة للخطـاةبديـة اخلـالص والنعمـأتبت لكي تؤكـد مكانـة الـرب و كُ 

نــه عــاش راهبــاً يف ديــر األنبــا أرغــم  ،هــو بــدوره إىل مصــدر آخــر للهجــوم علــى األرثوذكســية
احليــاة األرثوذكســية يف مــلء نعمــة املســيح الــيت ُتســتعلن  اً شــئعايكــاد ال يعرفــه أحــد،  ،مقــار

 يف صلوات الكنيسة وحياة قديسيها.

 ياطملفات األنبا بيشوي مطران دم

وحتـــــت حصـــــار مقاومـــــة الـــــرتاث  ،حتـــــت حصـــــار اجلهـــــل بالتـــــاريخإذن  الكنيســـــةُ  
مــــؤمتر التعلــــيم الــــذي قــــاده البابــــا تواضــــروس الثــــاين برباعــــة إن كــــان و  .األرثوذكســــي نفســــه

ولكــن ال زال حتقيــق بعــض هــذه التوصــيات علــى أرض  ،وحكمــة قــد جــاء بعــدة توصــيات
يف قيــادة البابــا تواضــروس الثــاين مل خيبــو بعــد ولكــن الرجــاء  حيتــاج إىل مثــابرة وجهــد،الواقــع 

ـــال عـــن وهـــو  ،يهـــدد هبـــا الكـــلو  ،مطـــران دميـــاطميلكهـــا ملفـــات ســـرية  وجـــود رغـــم مـــا يُق
ألن الكنيســة  ؛إذا كــان صــحيحاً  ،موضــوع يســتوجب قطعــه مــن الكهنــوت وإعادتــه للــدير

 ،أو مباحــث أمــن الدولــة CIAليسـت مؤسســة بوليســية مثــل اجلســتابو أو املخـابرات املركزيــة 
ألن جمـــرد وجــود هـــذه األوراق هـــو دليــل علـــى ارتـــداد  ؛لفـــات تضـــم خطايــا البشـــرمبفظ تحتــ

ــــ ،املســــيحاإلميــــان ب مالكهــــا عــــن ــــا األرثوذكســــي هــــو ألن َم ــــا حســــب تراثن ن حيفــــظ اخلطاي
 ،وعندما يقف الشيطان أمام املذبح املقدس يف مالبـس أسـقف ،أي الشيطان ،"املشتكي"
 .كل ما هو مقدس  فهذه �اية

لكــن يف  ،نتعشــم أن يكــون كــل حــديث عــن هــذه امللفــات هــو "هــذيان" اجلبنــاء
 الـرد على شبكة املعلومـات مل يعـد لـدينا إالَّ املنشور هذه األجواء القامتة وأمام سيل اهلجوم 

 .، ومواجهة ما يتم من خداعاألكاذيبهذه على 
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 عبادة األموات:

القــس اإلجنيلــي املشــهور هــو صــاحب  ،شــرقيصــديقنا الراحــل الكــرمي د. لبيــب م 
"جلســت الكنيســة القبطيــة عنــد قبــور آبائهــا تنــادي  :العبــارة املشــهورة يف مــذكرات قســيس

ـــاك و  ."يل مـــثلهمهـــؤالء هـــم آبـــائي فهـــاتوا  تعشـــم يف عـــودة أآخـــر كنـــت وال زلـــت  قـــسٌّ هن
قديســي  وهـو يقصـد بـاألموات ،هــو صـاحب عبـارة "عبـادة األمــوات" ،ليـهإالـوعي بالتـاريخ 

وبــاخوميوس  ،وكــريلس خــامت اآلبــاء ،ثناســيوس الرســويلأو  ،نطونيــوس الكبــريأمثــل  ،الكنيســة
ــــرآم اســــقف الفيــــوم ،أب الشــــركة ــــا اب ــــب األنب ــــاريخ القري ــــا كــــريلس الســــادس ،ويف الت  ،والباب

شـهيد مصـر إىل العصـر احلـديث  مـرقس آخر ميتد من مار جيشٍ خبالف  ،وحبيب جرجس
وهــو أحــد أســباب  ،داد معلمــي اإلميــانالــذي قــد ينصــف األب مــىت املســكني ويضــعه يف ِعــ

 .ما عالن قداسة شخصٍ إ

ن يصــــدر مــــن فــــم أقــــذر جــــداً ال يليــــق  اهتــــامٌ "، هــــو عبــــادة األمــــواتواالهتــــام بـــــ "
 تصــدر ن الأن املســيحي جيــب أمــن قديســي الكنيســة و  ،مســيحي مســع مــن العهــد اجلديــد

 ."كلمة رديئة أو باطلة ال تبين من فمه"

، تارخييـــةال هاجـــذور  ىلتأخـــذ صـــورهتا احلقيقيـــة عنـــد ردهـــا إقـــذارة االهتـــام علـــى أن 
وهنا يتبدى التناقض احلقيقي بني املهامجني الذين حتللوا من قيـود التـاريخ وأطلقـوا اهتامـاهتم 

راغ، وبيننا حنـن عنـدما نلجـأ للتـاريخ على عواهنها، وكأن الكنيسة القبطية كانت حتيا يف الف
مـــا مييِّـــز اإلنســــان أن ذلـــك  لـــيحكم يف مـــدى انتمـــاء أيِّ مـــن الفـــريقني للحيــــاة اإلنســـانية،

مل يكـن وأول ما نلفت النظر إليه هو أنـه . بشكٍل أساسي هو أن اإلنسان حيوان له تاريخ
لينــا إل دخلــت بــ "،عبــادة"كلمــة   -لغتنــا األصــليةيف أي  ،حســب األصــل القبطــي-لــدينا 

 للكتــاب املقــدس. يف الرتمجــة البريوتيــة "فــان ديــك"جنيليــني مــن ترمجــة شــيخ اإلهــذه الكلمــة 
ذلــك ". em]i[ - "خدمــةي كلمــة لــدينا يف القبطيــة واليونانيــة هــألن الكلمــة املســتخدمة 

جنيليــة هــو كــل كتــب الرتاتيــل اإلعلــى ذلــك والشــاهد - يعــرفمل يكــن القــس اإلجنيلــي  نأل
مــا انتهــت إليــه مــن هبجــة الضــمري يف نظــم املــزامري إىل  بعــت يف مصــر ولبنــان ابتــداءً الــيت طُ 
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لنــا يف الســرائر  هــي خدمــة الثــالوث، em]i[ - ن اخلدمــةأ -هــذه الكتــب يف وقتنــا احلــايل
ــ الكنســية، وبالتــايل اخلدمــة هــي ممارســة لعالقــة الشــركة  ،ألنــه خيــدمنا ؛نحن خنــدم الثــالوثف

 وصــفٍ لــيس أكثــر مــن جمــرد  ،ن كــل مــا ورد يف هــذه الرتاتيــلحــني أبيننــا وبــني الثــالوث، يف 
األخـــــوة . وإذا أردنـــــا أن منثِّـــــل لـــــذلك، مــــا يـــــرتمن بـــــه لعالقــــة خارجيـــــة بـــــني املـــــؤمن واملســــيح

 يف عيد جتسد الرب يسوع: اإلجنيليون

 ... إخل رى ماذا اخلربيا تُ  –يف األعايل  صوتٌ  نَّ رَ  -

 أو

 اخل. جاء يسوع ومت السرور ....

 باإلنســانيةقنــوم اهللا الكلمــة أاحتــاد علــى  -مثــل غريهــا-ال تؤكــد مثــل هــذه الرتتيلــة  
 ضاع التجسد.وهكذا وجميء الكلمة لكي حييا بيننا.  ،(الناسوت)

ختلــو مــن  ،عالقــة خارجيــة بــالرب يســوعلوصــف جمــرد جممــل هــذه الرتاتيــل هــو إن  
 االحتاد الشخصي باملسيح.

خبصـــــــوص ســـــــر جنيليـــــــة يف مصـــــــر أحـــــــد زعمـــــــاء الكنيســـــــة اإل عنـــــــدما واجهـــــــتُ و  
ال يصــل إىل كــأس العشــاء الربــاين   ،ن كــل حــديث عــن دم املســيحاإلفخارســتيا، قلــت لــه إ

ـــــا أن نصـــــنِّف  ،كـــــدم حقيقـــــي ـــــارخيي امســـــه "تعلـــــيم حتـــــتعلـــــيم الهـــــذا ينبغـــــي علين ت بنـــــد ت
يف  االســـتنارةبعـــد نـــوال  يـــتم الـــذي يُعِـــدُّ وال يقـــوِّم؛ ألن التقـــوميوهـــو التعلـــيم  ،املوعـــوظني"

عنـــدما يـــرتك أم الشـــهداء ويـــذهب إىل -ل القبطـــي األرثوذكســـي تحـــوَّ يوهكـــذا  .املعموديـــة
 من مؤمن إىل موعوظ. -قصر الدوبارة

هبـة دون أن يأخذ وضـعه الطبيعـي باعتبـاره  ،لعظةعند ااملسيح"  "دمُ قف عندما ي 
باملسـيح  -بعـد-حـد سـيحية مل يتَّ ن الـذي حييـا احليـاة املإفـ ،وعطية املسيح يف كـأس الشـكر

ولكـن هـذه املعرفـة  ،يـؤمن بـه حقـاً حـىت وإن كـان  ،يعرفـه عقليـاً  -فقـط-بـل  ،احتاداً حقيقياً 
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تســري يف اجتــاه مضــاد ملــن أســس االحتــاد بــه وبــاآلب عنــدما "صــار جســداً" وحــل أو ســكن 
لــيس الوعــد  ذافهــ ،)١٩: ٢٨ىل انقضــاء الــدهر" (مــىت إبيننــا "هــا أنــا معكــم كــل األيــام و 

 بل هو حضور كياين. -ننا نعرفه فعًال عقلياً أرغم -وعداً لفظياً عن حضور نعرفه عقلياً 

 الحي، ال توجد فيه أعضاء ميتة جسد المسيح

ـــة  ـــة احليـــاة األبدي ـــد كـــأس الشـــكر ودم الـــرب هب بـــل الصـــلب  ،وال يقـــف األمـــر عن
 واملصلوب ... فكل الرتاتيل اإلجنيلية مثل:

 احلمل ..... اخل.قد قضى ديين كله 

مرتفــع يــزعج  وبصــوتٍ  بفــمٍ ل مثــل تلــك ترتَّــ ،لــيس هلــا أســاس يف الكتــاب املقــدس
 مالئكة السموات.

 مديون أنا مديون...

ـــة بشـــكل إو  ،ألن هـــذا التعبـــري غائـــب مـــن العهـــد اجلديـــد  ن ورد يف الصـــالة الرباني
 ،ك هنـا لـيس الـدينرت فإن ما يُ  ،"اترك لنا ما علينا" حسب األصل األرامي والقبطي :جمازي

 الرباطات. بل حلِّ 

دفن يف هكــــذا خــــرج الصــــليب واملصــــلوب مــــن احليــــاة املســــيحية خروجــــاً جعلــــه يـُـــ 
مــع غيـــاب الهـــوت و  .وبالكلمـــة ،بالـــذاكرة وحــدها ،ليـــه الســامعونإيعــود  ،ملفــات التـــاريخ

يف احلركــة اخلمســـينية بعـــد  -ظـــاهر بعنـــفٍ -د اعــإن كـــان قـــد و  ،ن االبــنالــروح القـــدس ُمعلِـــ
يف كتابـات املتصـوفني إالَّ  ،٢٠الــ ) حىت مطلـع القـرن ١٩غياب امتد من يوحنا كالفن (ق 

Mystics- ،حقيقـة البـذل الـدائم  ال ،أصبح الصليب قضية عقلية مدفونـة يف التـاريخ القـدمي
"مـع املسـيح ُصـلبت"  :اليت جعلت رسول الرب يقول بعد عـدة سـنوات مـن صـلب املسـيح

 وخدمتنا حنن للثالوث. ،غابت خدمة الثالوث لنا ، وهكذا)٢٠: ٢(غال 
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وهـــي أصـــالً كنيســـة  ،التـــارخيي باالنفصـــال عـــن الكنيســـة األم االنكســـاربـــدأ قـــد و  
عنـدما نشـأت كنـائس أخـرى  ،ومـن هنـا ١٦روما اليت حاربتها حركة اإلصالح يف القـرن الــ 

ــــاريخ القــــدمي  ،خــــارج الكنيســــة األم ــــارة  ،كــــان مــــن الضــــروري التنكــــر التــــام للت وســــادت عب
 ،ن املســيحية بــدأت بالرســول بــولس مث عــادت إىل الظهــور علــى يــد لــوثرمؤداهــا أشــيطانية 

 كان تاريخ موت.من عمر املسيحية  سنة  ١٦٠٠وكأن تاريخ 

و"عبادة األموات" جـاء شـعاراً لبـرت التـاريخ، ولتربيـر االنفصـال عـن الكنيسـة األم،  
يف تلــك احلقبــة حركــة اإلصــالح بكــل عنــف، وحنــن هنــا نقصــد كنيســة رومــا، الــيت هامجتهــا 

 بإطالق شعارات غري تارخيية مثل هذا الشعار. وخبداع البسطاء أحياناً 

وضــــم هــــؤالء مــــا اســــتطاعوا مــــن  ،وجــــاء املبشــــرون إىل مصــــر وأسســــوا كنائســــهم
والســبب األساســي  ،عامــاً  ٥٠األقبــاط األرثــوذكس وكانــت هجمــات متواليــة احنســرت منــذ 

تبــــت وظهــــور القديســـني. ولكــــن كانــــت أم الشــــهداء والــــردود الـــيت كُ  هـــو �ضــــة التعلـــيم يف
ـــارخيي مـــع مـــا ُأضـــيف  ـــه مـــن مســـتنقع العصـــر إحمـــاوالت اقـــتالع كـــل مـــا هـــو صـــحيح وت لي

مـــن كتـــاب "رحيانـــة النفـــوس" للقـــس شـــنيدر إىل كـــرازة  الوســـيط تـــدور يف كـــل جيـــل ابتـــداءً 
 سامح موريس.

 على تجسد الرب وصلبه وقيامته: االعتداء

قــــذر حيمــــل يف طياتــــه   هــــو حــــديثٌ  ،عــــن عبــــادة األمــــوات حــــديثٍ  أيُّ  ،ديثاحلــــ 
 هـــذه الكراهيـــة امتـــدت إىل ثوابـــت وأساســـات يف املســـيحية نفســـها بغـــضِّ  .كراهيـــة ظـــاهرة

 النظر عن االنتماء املذهيب.

فكـل الراقـدين بيسـوع  ،ال يوجد أموات في المسـيحنه هي أهذه الثوابت  أولو  
الـــرب: "ال أريـــد أن جتهلـــوا أيهـــا األخـــوة مـــن جهـــة الراقـــدين كمـــا يقـــول رســـول هــم أحيـــاء،  

ن يسـوع مـات وقـام أن كنا نـؤمن إ"ألنه  ؟ملاذا ،لكي ال حتزنوا كالباقني الذين ال رجاء هلم"
فــــال يوجــــد  ،)١٤-١٢: ٤يضــــاً معــــه" (أفســــس أفكــــذلك الراقــــدون بيســــوع حيضــــرهم اهللا 
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ن يب ولو مات فسيحيا. وكـل مـن كـان "أنا هو القيامة واحلياة. من آم :موتى يف الذي قال
ـــا  ـــد" (يوحن ـــاً وآمـــن فلـــن ميـــوت إىل األب ـــا صـــورة هـــؤالء ٢٦-٢٥: ١١حي ـــذلك تطالعن ) ول

 األحياء يف يسوع يف سفر الرؤيا.

 .يليــا معــاً إبــل لقــد عــاد هــؤالء األحيــاء ملقابلــة الــرب علــى جبــل التجلــي: موســى و  
 ،)٥٦: ٨براهيم هتلل بأن يرى يـومي فـرأى وفـرح" (يوحنـا إ"أبوكم  :ويقول رب اجملد نفسه

 بل أحياء. ،له أمواتإالصدوقيني الذين ينكرون القيامة بأن اهللا ليس  خ الربُّ بل وبَّ 

فـإن االعتـداء علـى هـذه  ،وعندما يوصـف الشـهداء والنسـاك واآلبـاء بـأ�م أمـوات 
الكراهيـــة دور مـــدمر يســـعى وأصـــبح للمقـــت و  ،حـــىت لألعمــى اً ظـــاهر يكـــون احلقيقــة الثابتـــة 

ن الـذين "رقـدوا أوهـي  ،لتقويض حقيقة كتابية كـربى جـاءت بتجسـد الـرب وصـلبه وقيامتـه
 يف املسيح" هم أحياء.

 ذن ليسوا موتى .. واالفتراء واضح.إهؤالء 

 ظـلَّ  . والكنيسـة موضـوعٌ وحدة جسد المسيح الكنيسـةهذه الثوابت هي  وثاني 
ـــوعي املعاصـــر إىل  ولكـــن يظـــل  ،ن عـــاد بفضـــل كتابـــات األب مـــىت املســـكنيأغائبـــاً مـــن ال

لـيس هـو جسـده  اً،واحـد اً ن للمسـيح جسـدأوهـي  ،هليـةالوعي غري منفتح على احلقيقـة اإل
وعبــارة  .بــل جســده الــذي جيمــع فيــه كــل املــؤمنني ،وحــده الــذي أخــذه مــن القديســة مــرمي

ـــا مجيعنـــا بـــروح واحـــد  :رســـول الـــرب ال حتتـــاج إىل تعليـــق أو شـــرح يضـــاً اعتمـــدنا إىل أ"ألنن
 ).١٣: ١٢كو ١قينا روحاً واحداً" (جسد واحد .. ومجيعنا سُ 

هـو أحـد عطايـا اهللا يف و  ،بـالروح القـدس يتمإىل جسد املسيح الكنيسة  االنضمام 
بــــل "فريضـــــة  "،ســــر املعموديــــة"ولكــــن ال يوجــــد لــــدى هـــــؤالء ســــر امســــه  .ســــر املعموديــــة

يعــــود إىل رفــــض الهــــوت الكنيســــة الكاثوليكيــــة  Mysteryفــــض كلمــــة ســــر ور  .املعموديــــة"
يعـــين أن الســـرائر  ،لتحـــل حمـــل كلمـــة ســـر Ordinances -فـــرض  واســـتخدام كلمـــة .أصـــالً 

"فريضـــة العشـــاء تعبـــري كتابـــة هـــذه الســـطور تـــاريخ  ولـــذلك شـــاع حـــىت  ،حتولـــت إىل فـــرائض



٢٣ 

 ، ملعانـــدة الكنيســـة األمإالَّ  ،تبالـــذا االســـمختـــري هـــذا أُ ملـــاذا  عـــن دون أي حبـــث ،الربـــاين"
بـل هـو تعلـيم الكنيسـة اجلامعـة  ،ورفض التعليم القدمي جداً الذي ال عالقة له بروما وحدها

 شرقاً وغرباً.

إىل جســد املســيح بــالروح القــدس يصــبح ذلــك العضــو ميتــاً؟  االنضــمامفهــل بعــد  
باملسـيح الـذي صـار شنيع نابع من بغضة شيطانية؟ كيف يصـبح املـؤمن  أليس هذا افرتاضٌ 

ولكـن  ،ميتـاً؟ فاجلسـد حقـاً يف القـرب ،هيكًال للروح القدس بعـد انفصـال جسـده عـن روحـه
ت حبلـول روح يسـوع بل تأهلَّ  ،صار هلا شركة يف حياة الثالوث ،الروح اليت نالت قوة القيامة

ولـذلك  ،)١١: ٨الذي أقام يسوع مـن األمـوات سـاكناً فـيكم" (رو "فالروح القدس  ،فيها
ــ "فالــذي أقــام املســيح مــن األمــوات ســيحيي أجســادكم املائتــة  :ل رســول الــرب التعلــيميكمِّ

يف فصـــل الـــيت تبـــدو ولكـــن شـــناعة الكراهيـــة  .)١١: ٨يضـــاً بروحـــه الســـاكن فـــيكم" (رو أ
هــــذا  ،جســــده عــــن الكنيســــة كأعضــــاءوهــــم األحيــــاء بــــالروح القــــدس يف يســــوع   ،الراقــــدين
وهي تقسيم الكنيسـة إىل كنيسـة جماهـدة علـى األرض  ،معةله قصة قدمية سيئة السالفصل 

التعلـيم ، يف حـني أن وكنيسة منتصرة يف السـماء حتـت رئاسـة املسـيح ،حتت رئاسة بابا روما
ميــان النيقــاوي يف قــانون اإل باإلميــانوهــو االعــرتاف  ،الرســويل هــو "اجلســد الواحــد الكنيســة"

ألن اجلســـد الواحـــد لـــه رأس  النقســـام؛ا"كنيســـة واحـــدة مقدســـة جامعـــة رســـولية" ال تقبـــل 
 واحد هو يسوع املسيح.

الـذي حيـاول الـبعض االعتـداء  ،السـماء واألرض وحـدةهذه الثوابـت هـو  وثالث 
عليــه باســم الكتــاب املقــدس. وقــد بــدأ هــذا االنفصــال بتقســيم الكــون إىل ثــالث طبقــات، 

نقســام الكــون إىل ألن ا ؛أي جهــنم Infernoيف  )١٤(ق  Danteوهــو مــا عــرب عنــه دانــيت 
 ،مث املطهـــر هـــو الصـــورة الشـــائعة يف العصـــر الوســـيط ،جهـــنم –الســـماء  –أقســـام: األرض 

 وهي ال تزال عالقة بأذهان الكثريين يف الغرب حىت ساعة كتابة هذه السطور.

ذلــك أن منظومــة العصــر الوســيط، كانــت وال تــزال تقــوم علــى تقســيم الكــون، بــل  
لتقســيم هنــا، هــو مــنهج امتــد إىل كــل شــيء، لــيس فقــط إىل وتقســيم التــاريخ والالهــوت. فا
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عصور احلضارة وتاريخ الثقافة، بل إىل الالهوت نفسه ... ويف وسـط هـذا التقسـيم مل تنـل 
أي نصــــيب يف الغــــرب إالَّ يف كتابــــات  رئاســــة املســــيح علــــى الكــــون املنظــــور وغــــري املنظــــور

الـذي بُعـث إىل احليـاة  Eckhartالنساك الذين مل يكن هلم صوت مسموع يف التعليم مثـل 
املســـيح يـــرأس ســـنة األخـــرية. وطبقـــاً هلـــذا التقســـيم،  ١٠٠الفكريـــة يف الغـــرب، فقـــط يف الــــ 

حـاول الـبعض بعـث هـذا قـد و  .والبابا يرأس الكنيسة اجملاهـدة ،الكنيسة املنتصرة يف السماء
 نه فشل.أيبدو  ، ولكنالتعليم يف عصر األنبا شنودة الثالث

"لتــدبري  :اجملــد يســوع املســيح هــو الــرأس الواحــد حســب تعبــري الرســوللكــن رب  
: ١يجمـع كــل شـيء يف املســيح مـا يف الســموات ومـا علــى األرض" (أفســس لمـلء األزمنــة 

مــن  وتــرك لنــا اآلبــاء ابتــداءً  Recapitulationهــذا التعلــيم الكتــايب باســم  فَ رِ ُعــقــد و  ،)١٠
رأس الواحــد الــذي جيمــع كــل شــيء. لكــن ) الكثــري عــن الــ١٥٠القــديس ايرينــاوس (حــوايل 

 .بــــل األمــــوات ،الشــــهود األحيــــاءهــــم ليســــوا  -عنــــد هــــؤالء الــــذين امتلئــــوا بغضــــةً -اآلبــــاء 
ــــ ،م مــــوتىهفالشــــهود عنــــد  يف اإلجنيــــل لــــيس هلــــم وجــــود إالَّ  Incarnatedدوا والــــذين جسَّ

رســالة  ال ،وأصــبح اإلجنيــل كتابــاً  ،غربــاء عــن حيــاة الكنيســةيف احلقيقــة هــم لــذلك  ؛الــذاكرة
ـــأعلـــى  حيـــاة بـــرهن اآلبـــاءُ  د تعلـــيم الـــرب يف أنطونيـــوس الكبـــري �ـــا رســـالة حيـــاة عنـــدما جتسَّ

كلمـــات يســـوع رب وإالَّ فـــإن   ،الـــذي مســـع قـــول املخلـــص وبـــاع كـــل أمالكـــه ليكـــون تلميـــذاً 
 !قيلت للشاب الغين وحده ، تكون قداحلياة

ن تلــك الســحابة تكــوِّ  ،معــاً مفرداتهــا معــت إذا جُ  ،هكــذا تبــدو صــورة التعلــيم
 :القاتمة

 على مستوى الذاكرة واإلرادة. املسيح معروفٌ  •
 يف رأس أو عقل السامعني. دم املسيح فكرةٌ  •
 وبالتايل ينفصلون عن املسيح رب احلياة. ،الذين يؤمنون ميوتون •
فكـــل مـــن جـــاء بعـــد  ،لـــيس للكنيســـة وجـــود تـــارخيي يعـــود إىل الـــرب والرســـل •

 فيهم رسل املسيح. نتى مبعصر الرسل هو يف عداد املو 
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 ن تغلق دائرة الكراهية علينا باب احلياة يف املسيح.أن نقبل ألكن يستحيل علينا 

 الهوت الصالة في األرثوذكسية

"الالهـويت  :يفـاجريوسإوعنـه نقـل  ،ورجيينـوسأبـل كمـا قـال  ،الالهوت ليس علماً  
اباً جيداً عـن الصـالة وعـن باملرة كت -لديهم-نقرأ  ذا ملهل .مسموع" ن يصلي بصوتٍ هو مَ 

ُعــرف باســم يوحنــا  Mysticبــل طــردت الكنيســة اللوثريــة أكــرب متصــوف  ،االحتــاد باملســيح
Angelus Silesius 1624 – 1677 حتولــت هكــذا و  .فانضــم إىل الكنيســة الكاثوليكيــة

إىل آخــر  شــفاعة ...  –توســل  –حــديث مــع اهللا  –طلبــة  –طلــب  –الصــالة إىل دعــاء 
تؤكد ما سبق وقلناه سابقاً عن العالقة اخلارجية مع الرب اليت تفتقـر  عباراتكل ذلك من 

 .Sacramentalإىل العالقة السرائرية 

رثوذكسـية أبـات قبطيـة اعـد الغائـب حـىت مـن كتالبُ  يهـ Mysticalوالعالقة السرية 
ولكــن اهلجــوم عليــه منعــه  ،حــاول األب مــىت املســكني إعادتــه إىل الــوعي الكنســي ،معاصـرة

بسبب التمسـك مبنظومـة العصـر الوسـيط، وهـي: الشـرح العقلـي للعقيـدة مثـل  من االنتشار
أن يقال إن السـر الكنسـي هـو عالمـة منظـورة حتتـوي أو تشـري إىل نعمـة غـري منظـورة، وهـو 

كـــل عالمـــات   -طبقـــاً هلـــذا التعريـــف-تعريـــٌف عقلـــيٌّ أجـــوف ينكـــر االحتـــاد باملســـيح؛ ألنـــه 
وهكـــــذا خيلـــــع وضـــــع اليـــــد ... إخل ال تبقـــــى إالَّ يف الـــــذاكرة.  – املـــــريون –الســـــرائر: امليـــــاه 

التعريــف الســابق شــركتنا يف الثــالوث، واســتعالن الــروح القــدس الــذي يعطــي الســرائر كلهــا؛ 
 .ألنه حال وساكن فينا ينري قلوبنا ملعرفة "سر املسيح"

اعتبــار الســرائر ليســت هــي الشــركة يف  -عــن جهــل-بــل أضــاف التعلــيم املعاصــر 
سـيح، بــل وِصــَفت، وال تــزال تصــنف علــى أ�ــا "وســائط النعمــة". لكــن ســر اإلفخارســتيا امل

بالـذات ال ميكـن أن يوَصـف بأنـه "وسـيط نعمـة"؛ ألنـه هـو يسـوع املسـيح ربنـا ذاتـه جســداً 
ودماً والهوتاً. هكذا، بواسطة استعارة أمساء وتصنيفات ال تعرف عنها األرثوذكسـية شـيئاً، 

 سية عن الطريق احلي، طريق االحتاد بالرب يسوع املسيح.احنرف مسار األرثوذك
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�ـا طلبـة وتوسـل وشـكر أو  ،مـع اهللا ال تزال الصالة توصف بأ�ـا حـديثٌ ذلك، ك 
عـــداً آخـــر معناهـــا يف املســـيحية اختـــذ بُ يف حـــني أن  ،كلمـــات تصـــلح لليهوديـــةوهـــي  ... اخل 

 وحلول الروح القدس فينا. ،لينا متجسداً إبسبب نزول االبن 

ـــ  ـــة وجعلهـــا "صـــلة"بـــل جتاســـر الـــبعض وفسَّ هكـــذا و  .ر الصـــالة مـــن الكلمـــة العربي
وكمـا شـرحها  ،مها العهـد اجلديـدغابت الثوابت اليت وصلتنا من املسيحية الرسـولية كمـا قـدَّ 

 .وهي شركتنا في حياة الثالوث ،معلمي اإلميان

ولكـي  ،لنـا يف يسـوع اسـُتعِلنتحنن نصلي لكي نبقى يف احلياة اجلديدة جداً اليت 
 نبقى يف هذه الشركة الفائقة. وكل كلمة ننطق هبا تعود إىل ثالثة ثوابت:

بـىن علـى والـيت ال تُ  ،أي صلة الشـركة الـيت بيننـا وبـني االبـن الوحيـد ،الصلة األول:
ألن هــذه الشــركة إذا ظلــت مؤسســة علــى  ؛بــل علــى الــروح القــدس والســرائر ،الكلمــة فقــط

نفسـنا مـن عمـل االبـن وعمـل أ حنـرم؛ ألننا عندئـٍذ ا إىل رتبة املوعوظنيدنعُ  ،الكلمة وحدها
ــ ،نســاين املــدعو إىل التجديــدالــروح القــدس يف كياننــا اإل ل للقيامــة مــن األمــوات والــذي يؤهَّ

 وحياة الدهر اآليت.

وهـــو مـــا  ،ي"ال صـــالة لنـــا بـــدون اســـتدعاء "امللـــك الســـمائي الـــروح املعـــزِّ  :الثـــاني
عـن  ألن الصـالة بـدون الـروح القـدس هـي ختـلِّ  ؛ليتورجية األرثوذكسـيةتؤكده كل صلوات ال

 قيادة وعمل الروح القدس.

 ،ن كانـت "عربونــاً"إوهـي و  ،الصـالة هـي رؤيــة احليـاة األبديـة نفسـها هنــا :الثالـث
وهــو مــا جــرى  ،ولــذلك نــرتك األمــور الزمنيــة كلهــا ، أننــا نصــلي لنبقــى يف احليــاة األبديــةإالَّ 

ترتيبه يف احليـاة النسـكية الـيت باتـت هـي بـدورها يف حاجـة إىل مـن يـدافع عنهـا أمـام هجـوم 
 بغضة غريب.
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 السماء واألرض: هي استعالن وحدةا هالصالة المسيحية في جوهر 

وحبكـم ظهـور عـدة انقســامات منـذ بدايـة احلركــة يف  ،حبكـم نشـأة حركـة اإلصــالح 
 ،واالنتماء الفـردي بقـرار فـردي ، انفصال الفرد عن اجلماعةيفل وال تزامتثلت  ١٦ـ القرن ال

 ،وصـارت الصـالة هـي جهـد الفـرد ،جنيلية لإلميـان الشخصـي للفـرددت النظرة اإللِ وُ  هكذاو 
ن أيؤكــد  ،مل ينشــأ بــاملرة الهــوت خــاص بالصــالةلكــن و  .ومســامهة الفــرد يف حيــاة اجلماعــة
تضــامنون معضــاء جســد املســيح الواحــد أ ن اجلماعــةأو  ،الصــالة هــي حيــاة شــركة اجلماعــة

 ١١ن اإلصــحاح أومتحــدون يف احليــاة ويف اخلــالص ويف نــوال عطايــا احليــاة اجلديــدة. ومــع 
ن هـــؤالء أ إالَّ  ،بــراهيمإمـــن  ميــان عـــدد مــن األفـــراد ابتــداءً إعـــن  مــن العربانيــني يقـــدم شــهادةً 

"ال يكملـــوا بـــدون املـــؤمنني ن هـــؤالء مجيعـــاً أبـــل تؤكـــد الرســـالة  ،شـــعبل كـــانوا قـــادةً األفـــراد  
يضــــاً إذ لنــــا أ"حنــــن  :كأســــاس  حيــــاة الشــــركةالرســــول ضــــع يمث  ،)٤: ١١عــــب باملســــيح" (

 :فالكنيسـة كانـت مجـاعتني ،)١: ١٢عب سحابة من الشهود مقدار هذه حميطة بنا .." (
 ،واحـدة وعاشـت طـوال التـاريخ شـركة كـل املـؤمنني يف حيـاةٍ  ،٧٠مث الـ  ،الرسل االثىن عشر

وهـذا  ،ومعموديـة واحـدة ،ميـان واحـدإو  ،وهـو احليـاة األبديـة ،ومصـري واحـد ،ف واحـدوهد
ليهـا (راجــع إوا عُـن يســلكوا كمـا حيـق للـدعوة الــيت دُ أ ،مـا يطلبـه رسـول املســيح مـن اجلماعـة

جسـد واحـد روح واحـد كمـا " ،طالبـاً حفـظ وحدانيـة الـروح بربـاط السـالم ،)١: ٤فسـس أ
ألن املســيح رب اجملــد جــاء لكــي ميــأل الكــل (أفســس  ؛احــد"عيــتم إىل رجــاء دعــوتكم الو دُ 
 وتوزيع هبات احلياة اجلديدة هو توزيع يؤكده الرسول نفسه: .)١٠-٣: ٤

 ألجل تكميل القديسني -

 لعمل اخلدمة -

 لبنيان جسد املسيح -

 ن ننتهي مجيعاً إىل وحدانية اإلميانأعلى  -
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 د) يف كل شيء إىل ذاكبل صادقني يف احملبة تنمو (كجماعة وجسد واح -

 الذي هو الرأس املسيح -

 الذي منه كل اجلسد مركباً معاً  -

 ).١٥-١٢: ٤حيصل منو اجلسد لبنيانه يف احملبة (افسس  -

 يف مناســـبات خاصــة مثـــل الَّ إإىل أفــراد  وال جنــد يف رســائل القـــديس بــولس رســـالةً  
 .وكذلك تيطس ،للجماعةن امها رسالت ،وحىت الرسالتني إىل تيموثاوس .رسالة فليمون

وســـاد  بَ َلـــغَ  االنقســـام،أصـــالً علـــى أرض  دَ لكـــن غلبـــة املـــنهج الفـــردي الـــذي ولِـــ
لـــم ينشـــأ الهـــوت خـــاص بالصـــالة كحيـــاة للجماعـــة الـــيت تتحـــد يف ف ،وأعمـــى حيـــاة هـــؤالء

قبـــل لكـــي يكـــون ولكنـــه يُ  ،ســـر قبـــول الفـــردوإن كـــان فهـــو  ،وحـــىت ســـر املعموديـــة .الصـــالة
ر القـــارئ بـــأن عشـــاء وال داع ألن نـــذكِّ  .)١٣-١١: ١٢كـــو ١احـــد (عضـــواً يف اجلســـد الو 

بــــل هـــــي  ،هـــــي ليســــت للفـــــرد ،ألن كلمـــــات الــــرب واضــــحة ؛الــــرب هــــو عشـــــاء اجلماعــــة
 :للجماعة

 خذوا كلوا هذا هو جسدي -

 اشربوا هذا هو دمي واخذ -

وهـو  ،يطلـب الرسـول بـولس الصـالة مـن أجلـه ،على هذا األساس اإلهلي بالـذات 
بـل  ،)٩: ١كولوسـي   – ٣: ١جل كل الكنـائس الـيت خـدم فيهـا (راجـع كولـو يصلي من أ

 ٢٥: ٥افســس  – ٣: ٤ن يفــتح لــه الــرب بــاب اخلدمــة (كولــو أيطلــب الصــالة مــن أجــل 
"طلبـة البـار هلـا قـوة عظيمـة" (يعقـوب  :)١٨: ١٣والعربانيـني  ١: ٣ – ١١: ١تـس  ٢ –
بــــل يقــــول يف  ،)٩: ١اً" (رو ي مــــن أجلكــــم دائمــــصــــلِّ "أُ  :فلمــــاذا يقــــول بــــولس ،)١٦: ٥

توســـل يف ربنـــا أيهـــا األخـــوة بربنـــا يســـوع املســـيح (حرفيـــاً ألـــيكم إ"أطلـــب  :صـــراحة واضـــحة
ن جتاهــدوا معــي يف الصــلوات مــن أجلــي إىل اهللا لكــي أُنقــذ أيســوع املســيح) ومبحبــة الــروح 
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مــن الــذين هــم مــن غــري املــؤمنني يف اليهوديــة (املتطــرفني مــن اليهــود الــذين كــانوا يســعون إىل 
لـيكم بفـرح إقتله) ولكـي تكـون خـدميت ألجـل اورشـليم مقبولـة عنـد القديسـني حـىت أجـيء 

 ).٣٣ – ٣: ١٥" (رو أمجعنيله السالم معكم إاهللا واسرتيح معكم.  بإرادة

ن الرســول أ ،حتــت ســلطان املــنهج الفــرديرزح يــالحــظ أيهــا القــارئ الــذي ال زال  
 ،واملسيح والروح مها الذين جيمعان الكنيسـة ،يطلب يف املسيح يسوع ومبحبة الروح القدس

كتابــة هـــذه تـــاريخ  وحــىت  ١٦ولكــن مـــا غــاب عـــن الهــوت حركـــة اإلصــالح منـــذ القــرن الــــ 
 السطور هو:

ى اســـتعداد أن ن تكــون علــأو  ،ن جتاهــد اجلماعــة مــن أجــل بـــولس يف الصــالةأ -
 تقبل نتائج الصالة.

 ن تكون خدمة بولس مقبولة ألنه جيد مقاومة وحيتاج إىل تعضيد.أ -

ولــدينا ثالثــة أســئلة هامــة ألصــحاب املــنهج  ،وهــذه هــي عبــارات الرســول الســابقة
   الفردي:

الـــرب يســـوع يعـــرف حالـــة بـــولس واحتياجـــات بـــولس؟ أمل يكـــن  األول: لالســـؤا
لـيس ألن املسـيح  ،ولكـن الكنيسـة تقـف معـاً يف "وحدانيـة الـروح" ،بكـل تأكيـد هـو يعـرف

ويقبــل الكـــل  ،وُتســتعلن للكـــل ،النعمـــة ىولكــن لكـــي تعطــ ،يتــأخر أو ألنـــه قاســي القلـــب
 نتائج الصالة من أجل بولس.

من الرب يسوع بشكل مباشر للخدمـة  يُدعقد بولس إذا كان  والسؤال الثاني:
ـــا يف طريقـــه إىل ـــال رؤي ـــة عنـــد ألمـــاذا يطلـــب ف ، دمشـــقوالكـــرازة ون ـــه مقبول ن تكـــون خدمت

ولكـن مـا أكثـر العقبـات الـيت  ،ن يسهل له الرب يسوع كل عقبةأالقديسني؟ من املفروض 
 واحـدة (عقوبـة الَّ إربعـني جلـدة أ قبلـتُ  ،من اليهود مخـس مـرات دَ لِ فقد جُ  ،واجهت بولس

املشـنا هـي عقوبـة كـل مـن يـتكلم بالعصـى (حسـب  بتُ رِ ثالثـة مـرات ُضـ ،القانون الروماين)
لـيالً و�ـاراً قضـيت يف  ،ثالث مرات انكسرت يب السـفينة ،تِمج رُ  مرةً  ،ضد شريعة موسى)
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وباقي ما تعـرض  .من األمم ،من بين جنسي (اليهود) –لصوص  – لسيو  بأخطارالعمق 
 ).٢٧-٢٣: ١١كو ٢(يف له الرسول تراه كله 

صــــراع وعيــــه بهــــو لعصــــر الوســــيط عــــن الهــــوت ا -يهــــا األحبــــاءأ-مــــا غــــاب إن  
ونراهــا يف  ،علــى مســتوى الســماء أوالً  نــةٌ معلَ  وهــي حــربٌ  ،ب املســيححيــارِ  الكنيســة يف عــاملٍ 

بـل مـع الرؤسـاء مـع  ،حلـم ودم ع�ا ليست مصارعة مـإ .األحداث اليت حتدث على األرض
ولكن مـع والة العـامل  ،كل هؤالء هم القوى السياسية واالجتماعية)  نو كالسالطني (وقد ي
وبعـد  .)١٣: ٦مع أجنـاد الشـر الروحيـة يف السـماويات" (أفسـس  ،هردعلى ظلمة هذا ال

ني بكــل بصــالة وطلبــة كــل وقــت يف "مصــلِّ  :يقــول ،ن حصــر رســول املســيح هــذا الصــراعأ
وألجلـــي لكـــي  ،وطلبـــة ألجـــل مجيــع القديســـني ،وســـاهرين هلـــذا بعينـــه بكــل مواظبـــة ،الــروح

يف سالســل.  نــا ســفريٌ أم بســر اإلجنيــل الــذي ألجلــه علِّــعنــد افتتــاح فمــي ألُ يعطــى يل كــالم 
 ).٢٠-١٨: ٦ن أتكلم" (افسس ألكي أجاهر فيه كما جيب 

وبــولس ال يــأيت مــن ظــالم التــاريخ القــدمي، بــل حســب الرتتيــب الرســويل نفســه، مــا 
هـا مـع كـل يرد حتت اسم "شفاعة القديسني" هو الوحـدة يف اإلميـان الـيت جتمـع الكنيسـة كل

ــــب مــــني. هــــذا يظهــــر يف الاملعلِّ  ــــذي قــــدمي جــــداً الرســــويل الرتتي ــــرف باســــم ال شــــفاعات "يُع
والصـالة الـيت تُقـال تكشـف معـىن هـذه  ،اليت تسبق قراءة رسائل القديس بولس "القديسني

 :الشفاعات

هلنا .. انعم علينا وعلى شعبك كله إيها املسيح أرب املعرفة ورازق احلكمة ..  "يا
ري منشغل وفهم نقي، لكي نعلم ونفهم ما هي منفعة تعاليمك املقدسة اليت بعقل غ

 رئت علينا اآلن من قبله (أي بواسطة بولس نفسه)".قُ 
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ولـــذلك تقـــول  ،ألن القـــارئ يتلـــو شـــهادة بـــولس احلـــي العضـــو احلـــي يف الكنيســـةو  
 :الصالة

ن نكون أيضًا اجعلنا مستحقني أهكذا حنن  ،نت يا رئيس احلياةأه بك "وكما تشبَّ 
دين امسك القدوس ومفتخرين بصليبك كل حني ممجِّ  ،ميانهني به يف العمل واإلمتشبِّ 
"... 

وتــدعو  ،بــل كمثــال ،هــذه الكلمــات ال تضــع بــولس كشــاهد فقــط يشــهد لإلميــان
شـكالً  ٣٦٥م لنـا يقـدِّ  ،وهو ما جعـل الفنـان القبطـي عـرب العصـور ،إىل االفتخار بالصليب

 صليب لكل يوم من أيام السنة. ،ليبللص

إن كـــان ميتـــاً، فشـــهادة  هـــل بـــولس شـــاِهد حـــي أم أنـــه مـــات؟ الســـؤال الثالـــث:
ال ميكـن املوتى ال يؤخذ هبا. وإذا كانـت كلمـة اهللا "حيـة وفعالـة"، فـإن كاتـب هـذه الكلمـة 

 أن يكون يف قبضة املوت.

 أيقونة كاملة:كنيسة ال

ون حيــاء يف املســيح يصــلُّ أعضــاء أنــة مــن املكوَّ هكــذا تكتمــل الصــورة أو األيقونــة  
ــ ،مــن أجــل اآلخــر كــلٌّ   ،معــاً  الكــل  عَ وَمجَــ ،د الســماء واألرضحتــت الــرأس الواحــد الــذي وحَّ

وصـف صـلوات  ،كـل مساجـة العـداوةويفيض ببل  ،كم هو قذرولذلك  يف جسد واحد .. 
مـــــن مصـــــدر آخـــــر غـــــري  "عبـــــادة"بينمـــــا جـــــاءت كلمـــــة  "،عبـــــادة مـــــوتى"القديســـــني بأ�ـــــا 

مث ســــيادة املــــنهج  ،نكــــار لتجســــد الــــرب وموتــــه وقيامتــــهإمــــن  "مــــوتىكلمــــة "و  )١(مســــيحي
 وانفصال رئاسة املسيح وحماصرة رئاسته يف السماء فقط. ،وانقسام الكنيسة ،الفردي

  

 ترمجة فان دايك اليت أخذت مبصطلحات عربية غري مسيحية. وكلمة "عبادة" هي أهم هذه املصطلحات. )١(
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هـــل هـــذه عبـــادة مـــوتى، أم صـــالة أحيـــاء يف جســـٍد حـــي؛ إذ ال ميـــوت عضـــو يف  
 اء سكني االحتجاج الربوتستانيت لينكر، رمبا عن جهل:جسد املسيح؟ ولكن، هكذا ج

 ).١٤ - ١٢كور   ١جتسد الرب الذي جعل الكنيسة جسد املسيح احلي ( -١ 

 موت الرب احمليي وقيامته اللذان هدما املوت وأعطيا احلياة واخللود. -٢ 

وحــدة اجلســد الواحــد حتــت رأٍس واحــد هــو الــرب يســوع املســيح الــذي حييــي  -٣ 
 جسده.

ـــد   وهكـــذا متـــت حماصـــرة رئاســـة املســـيح علـــى الكـــون املنظـــور وغـــري املنظـــور وحتدي
  مكان إقامة الرب يف السماء فقط.
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 الفصل الثاين
 ،الشفاعة

 الالهوتي الصحيح عنيوالم االسم

 

. "وشــفيع ،شـفاعة"واســتعمال كلمـة  "،وسـيط"ز بـني اســتعمال كلمـة ن منيِّـأجيـب  
 فهو الوسيط الوحيد. ،يسوع املسيحاألوىل قاصرة على املخلص رب اجملد 

 :وردت ثالث مرات يف العهد اجلديد "الوسيطكلمة "

 )٥: ٢تيمو  ١وسيط واحد بني اهللا والبشر ( -

 )١٥: ٩عب (فهو وسيط عهد جديد  -

 ).٢٢: ١٢عب (يسوع وسيط (حرفياً الوسيط) للعهد اجلديد  -

مـن شـفاعات  έντευξιςحرص فان ديـك علـى اسـتبدال معـىن الكلمـة اليونانيـة  
فأطلــــــب أول كــــــل شــــــيء ان تقــــــام طلبــــــات وصــــــلوات  – ١: ٢تيمــــــو ١إىل طلبــــــات يف (

 وابتهاالت وتشكرات ألجل مجيع الناس.." والرتمجة الصحيحة هي:

 δεήσεις   Petitionطلبات  •
 προσευχάς   Prayersصلوات  •
 έντεύξεις   Intercessionsشفاعات  •
 ευαριστίας   Thanksgivingتشكرات  •

  



٣٤ 

ورجيينوس يف أول وأقدم مقال عـن الصـالة هـذه الفقـرة بالـذات أشرح العالمة قد و 
 فقال:

م من أجل طلب خاص إلنسان ينقصه شيء ما، "الطلبات هي صالة تقدَّ 
نسان لديه جرأة إاهللا بواسطة إىل الشفاعات هي طلبات من أجل أمور خاصة وتقدم 

 ).٢: ١٤أو شجاعة" (مقالة الصالة 

حســـب  "در كثـــرياً يف فعلهـــاتـــعـــىن القـــدمي عـــن "طلبـــة البـــار الـــيت تقولكـــن غـــاب امل 
وهـي الصـالة الـيت تقـدم مـن أجـل أمـور خاصـة.  ،يصـلي هـو شـفيعٌ البـار ف ،ترمجة فان ديك

ألن الرســــول يكتــــب يف  ؛وقــــد واجــــه املــــرتجم صــــعوبة ألنــــه مل يقــــرأ األصــــل اليونــــاين جيــــداً 
يقـدس " :بينمـا األصـل اليونـاين يقـول ،"ألنـه يقـدس بكلمـة اهللا والصـالة" ):٥: ٤تيمـو ١(

 .διά λόγου θεού και ένεύξεωςبكلمة اهللا والشفاعة 

وهــي  ،التقــديس بكلمــة اهللا والشــفاعة أورجيينــوس الســابق،وحســب شــرح العالمــة  
ومـع  ،وهنا الصراع مع الشريعة اليهودية اليت ُحترم أطعمة معينـة ،الطلبة من أجل أمر خاص

ميــان تــابعني أرواح مضــلة هم رســول الــرب بــأ�م مرتــدون عــن اإلوهــم مــن وصــف ،الغنوصــية
نـع عـن أطعمـة قـد خلقهـا تَ ن ميُ أوتعاليم شياطني .. مانعني عن الزواج (الغنوسيون) وآمرين 

اهللا لتتناول بشكر مع املؤمنني وعاريف احلق. ألن كل خليقة اهللا جيـدة وال يُـرفض شـيء إذا 
هللا والصـالة اخلاصـة بالتقـديس أو الشـفاعة أو الطلبـة س بكلمـة األنه يقـدَّ  ،أُخذ مع الشكر

ولعلنـا  ،اخلاصة. فكل طلبة خاصة هي شفاعة من أجل موضوع معني من أجل العـامل كلـه
 ن ما ُيسمى باألواشي هو شفاعة الكنيسة يف الكون كله.أن نذكر أهنا جيب 

تعلنـــه وتقـــديس كـــل شـــيء بكلمـــة اهللا، لـــيس بقـــراءة كلمـــة اهللا فقـــط، بـــل هـــو مـــا  
الكلمة عن عمل الثالوث يف الكون ويف اإلنسان، أي عودة اخلليقة يف يسـوع املسـيح رأس 

 اخللقة اجلديدة إىل حياة جديدة مصدرها الثالوث نفسه.
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وحتمــاً، كانــت شــريعة العهــد القــدمي حتــرِّم أطعمــًة معينــًة، وتالقــت، بــل وجــد هــذا  
للحــوم واألمســاك، وكــل مــا هــو حيــواين؛ صــدى مرحيــاً عنــد أقطــاب الغنوســية الــذين حرَّمــوا ا

ألن هــذه األجســام احليوانيــة هــي أجســام الســاقطني مــن البشــر الــذين عــادوا إىل احليــاة يف 
 شكل حيواين، للتوبة.

بـــالطبع، اليهوديـــة ال تقبـــل تناســـخ األرواح مطلقـــاً، ولكـــن حتـــرمي أي طعـــام يقدمـــه  
ســـه إىل ذات األرضـــية املشـــرتكة بـــني "األممـــي"، أو يـُــذَبح بيـــد أممـــي، حيـــول مبـــدأ التحـــرمي نف

 اليهودية والغنوصية.

 الوسيط الواحد هو الكاهن الوحيد

يف املؤلفـــات اليونانيـــة الكالســـيكية الســـابقة علـــى انتشـــار املســـيحية، الوســـيط هـــو  
هــــو حمايــــد  ،خلــــالف بينهمــــا حمايــــد يقــــف بــــني طــــرفني يســــاعد علــــى وضــــع حــــدٍّ  شــــخصٌ 

Neutral ـــيس طرفـــاً يف النـــزاع نفســـه . مجـــع النصـــوص عـــدد كبـــري مـــن علمـــاء الـــديانات ول
اجمللد الرابع من القاموس اخلـاص  ،ملخص واف هلا ، وقدماملقارنة واآلداب اليونانية القدمية

 .وما بعدها ٥٩٩من ص  باملصطلحات الالهوتية للعهد اجلديد ابتداءً 

ألن موســــى الــــذي وقــــف  ؛هــــذا املعــــىن ال ينطبــــق علــــى أســــفار العهــــدين ،بــــالطبع
بلغـة القـانون  ،وسـيطالأي  ،ن نراه يف النصوص. فهـوأطاً مل يكن حمايداً رغم ما ميكن وسي

Arbiter  ٌحمايــد. ولــذلك ال يوجــد فعــل خــاص يف يونانيــة العهــد اجلديــد عــن عمــل  َحَكــم
غـري معـروف  μεσιτεύωفالفعـل يتوسـط  ،الوسيط وهو فض نزاع أو التوسط بـني طـرفني

 املعـىن يف ترمجـة وملـاذا تغـريَّ  .)٣٣: ٩واحدة يف سفر أيـوب ( ورد مرةً  واالسم ،يف السبعينية
"لــيس بيننــا مصــاحل يضــع  :فهــو حســب فــان ديــك "،حصــالِ مُ "إىل  "وســيط"فــان ديــك مــن 

ألن الـــرب  ؛"لـــيس بيننـــا وســـيط يضـــع يـــده .." :والصـــحيح أو الصـــواب ،يـــده علـــى كلينـــا"
ليس مصاحلاً إلله غاضب هو اآلب، وهو ما دسَّه "فان ديـك" لـيس يف هـذا الـنص فقـط، 
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، فصـــار عـــدم )١(فـــرتجم الـــنص إىل: "الـــذي مل يشـــفق علـــى ابنـــه" ٣٢: ٨بـــل أيضـــاً يف رو 
الشفقة من صفات اآلب، أو من أعماله؛ ألنه غاضب على اإلنسـانية. لكـن الوسـيط هنـا 

نســان معــاً يف شخصــه اإلهلــي املتجســد، فهــو لــيس مصــاحلاً حمايــداً، جيمــع يف كيانــه اهللا واإل
 بل وسيطاً يف حمبة ال �ائية، جيمع اهللا واإلنسان يف شركة أبدية.

وحــىت عنــدما اســتخدم رســـول الــرب فعــل "املصـــاحلة"، فقــد اســتخدمه اســـتخداماً 
). ١٩: ٥كــور  ٢خاصــاً بالثــالوث: "إن اهللا كــان يف املســيح مصــاحلاً العــامل لنفســه ..." (

ألن  ؛الشــخص احملايــدهــذا أي  ،بــاملعىن اليونــاين الكالســيكي "وســيطاً "لــيس فاملســيح إذن 
 اهللا الكلمة هو:

فهـو لـيس  ،ي بدونه ال وجود هلذه الكائناتذوال ،اللوغوس خالق كل األشياء -
 بل خالقاً. ،حمايداً 

 ألن الصالح واجلود واحملبة ال تعرف احلياد.و  -

 ٢٠-١٩: ٣غالطية 

ن يـــأيت أيكتـــب رســـول املســـيح "ملـــاذا الشـــريعة؟ قـــد زيـــدت بســـبب التعـــديات إىل  
له، مرتباً مبالئكة يف يد وسيط. وأما الوسيط فال يكون لواحـد  دَ عِ النسل (املسيح) الذي وُ 

: ١٩: ٣(إذ هـــو يقـــف بـــني طـــرفني متنـــازعني) ولكـــن اهللا واحـــد (الوســـيط هـــو اهللا) (غـــال 
ألقواس إليضاح املعىن. فقد سبق اهللا وأعطى الوعـد بالربكـة ضفنا كلمات بني اأوقد  ،)٢٠

إلبـــراهيم مث جـــاءت الشـــريعة بعـــد ذلـــك. وجمـــيء الشـــريعة بواســـطة موســـى ال تلغـــي الوعـــد 
ن الشــريعة املوســـوية قـــد فقـــدت مكا�ـــا متامـــاً يف أبالربكــة. ومـــن يـــدرس غالطيـــة جيـــداً جيـــد 

: ٨، وقد ورد نص رو ١٩٩٣األوسط راجع الرتمجة العربية اجلديدة اليت أصدرهتا دار الكتاب املقدس يف الشرق  )١(
؟". ويف ءهكذا: "اهللا الذي ما خبل بابنه، بل أسلمه إىل املوت من أجلنا مجيعاً، كيف ال يهب لنا معه كل شي ٣٢

م ورد هذا النص هكذا: "إن الذي مل يضن بابنه ١٩٨٩لبنان،  –الرتمجة الكاثوليكية اليت نشرهتا دار املشرق يف بريوت 
 إىل املوت من أجلنا مجيعاً، كيف ال يهب لنا معه كل شيء؟"نفسه، بل أسلمه 
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ألن الــدعوة يف العهــد اجلديــد  ؛نســانيةفهــي ال تــنظم أي عالقــة بــني اهللا واإل ،العهــد اجلديــد
 تفوق كل ما وعد اهللا به يف العهد القدمي.

 ،مــالك تعــين رســول وُمرســل مــن اهللا للخدمــةكلمــة ألن   ؛املالئكــة هنــا هــم األنبيــاء 
وموســى لــيس هــو الوســيط  .وهــو مــا ينطبــق علــى األنبيــاء وامللــوك والقــوات الســمائية أيضــاً 

 يفبـل كانـت  ،وهـي مل تكـن بـاملرة الوسـيط ،بل جـاء بالشـريعة ،بالوعد اإلهلي ألنه مل يأتِ 
وال املعـــىن  ،فـــال املعـــىن اليونـــاين الكالســـيكي احملايـــد ينفـــع ،جمملهـــا حتكـــم علـــى مـــن يعتـــدي

 ١( ألن ذات التعلــــيم يظهــــر بــــنفس املعــــىن يف ؛يصــــلح Arbiter مَ َكــــالقــــانوين الرومــــاين احلَ 
سيط واحد بني اهللا والناس اإلنسـان يسـوع له واحد وو إ"ألنه يوجد  ):٦-٥: ٢تيموثاوس 

عبــارة يف فهــم  ئن خنطــأال جيــب هنــا و  .املســيح الــذي بــذل نفســه فديــة ألجــل اجلميــع .."
هو نفسـه حتديـد الوسـيط  ،وهو اإلله الواحد ،ألن حتديد الواحد ؛"اإلنسان يسوع املسيح"
دقيـــق عـــن بـــذل  نســـانية املســـيح يســـوع هـــي تعبـــريإواإلشـــارة إىل  ،الواحـــد اإلنســـان يســـوع

 وهو املوت على الصليب. ،الذات "فدية ألجل اجلميع"

 ١٥: ٩) وسيط عهد جديد (عب ٦: ٨وسيط عهد أفضل (عب 
 ):١: ١٢مع عب 

ألن أعظـم مـا  ؛الشائع عندنا هو فصل الوسيط عن العهـد اجلديـد الخطأ األول:
لعهــد أفضــل" وهــو "صــار يســوع ضــامناً  ،جــاء بــه الوســيط هــو مــا يفــوق العهــد القــدمي كلــه

بـــل بقــــاء العهــــد  ،والضــــمان هنـــا لــــيس ضـــمان مصــــاحلة أو غفـــران فقــــط .)٢٢: ٧(عـــب 
ـــاً  اً مفتوحـــ ـــيس لفظي ـــوة ،لكـــل اخلطـــاة عـــرب كـــل العصـــور. هنـــا الوعـــد ل بـــل هـــو  ،وال هـــو نب

وقـد دخلـت هـذه الكلمـة يف الكتابـات املسـيحية  ،هو "الضـامن" ،شخص رب اجملد نفسه
 نه عهد شخص حي غالب.القدمية مؤكدة فاعلية العهد أل

اً بيننـا وبـني َمـكَ ألنـه مل يكـن حَ  ؛لوهية الوسـيطإالشائع هو جتاهل  الخطأ الثاني:
 ،بـــل هـــو هنـــا الواهـــب العهـــد نفســـه ،)٣-١: ١مـــع اآلب (يوحنـــا  بـــل هـــو خـــالقٌ  ،اآلب
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نــــال زخــــم وقــــوة القيامــــة. تأمــــل  ،)٢٠: ١٣والعهــــد بــــدم يســــوع هــــو عهــــد أبــــدي (عــــب 
لــه الســالم الــذي أقــام مــن األمــوات راعــي اخلــراف العظــيم ربنــا إ"و  :عبــارات الرســول نفســه

فــاهللا الــذي صــاحل الكــل لنفســه يف  ،)٢٠: ١٣يســوع املســيح بــدم العهــد األبــدي" (عــب 
لـه الغضـب واالنتقــام إلـيس  ،لــه السـالمإهـو  ،)٢٠: ١، كـو ١٩: ٥كـو ٢يسـوع املسـيح (

 ن قبلـه األنبـا شـنودة الثالـثكما يـدعي مطـران دميـاط ومـ-الذي صب انتقامه على االبن 
 ،بديــة العهــد وضــمان بقــاء العهــد األبــديأبــل مــن أجــل  -تــابعني الهــوت العصــر الوســيط

 ألن الدم = حياة. ؛أي حبياة يسوع ،فصار العهد أبدياً بالدم ،قام يسوع

مــــون وكــــان جيــــب علــــى الــــذين كــــانوا يعلِّ  ،لوهيــــة املخلــــص هــــي أســــاس وســــاطتهإ 
ألن اهللا وحده هـو الوسـيط عنـد  "؛الوساطة اإلهلية"ينقلوا التعبري إىل  نبالشفاعة الكفارية أ

 ١: ٢ثنــاء خدمتـــه بغفــران اخلطايـــا دون تقــدمي ذبـــائح" (مـــرقس أوهــو مـــا أعلنــه الـــرب  ،اهللا
البــن لغفــران الكــان   ،ويف مثــل االبــن الضـال الــذي أرعــب الفريسـيني .)٥٠ – ٣٦: ٧لوقـا 

لوهيتـــه هـــي إو  ،ولكـــن يســـوع رب اجملــد هـــو اإللـــه املخلــص ،حلكـــم الشــريعة اً الضــال مضـــاد
 ساس حريته.أ

 :، ومنظومة العصر الوسيطوسيط العهد الجديد واألبدي

ن أ الــــذين يظنــــون نيمــــني األصــــوليحتمــــاً والبــــد مــــن مواجهــــة تطــــرف بعــــض املعلِّ  
الــدفاع عــن شــفاعة القديســني هــو اعتبــار هــؤالء القديســني وســطاء لــدى الــرب يســـوع .. 

نين ال أؤمـن بشـفاعة أبـ االهتاموجاء  ،وحاولت املراجعة والتصحيح ،هذا عدة مراتمسعت 
ن نـــــراهن عليهـــــا أو نتجاهـــــل قوهتـــــا أالقديســـــني .. لكـــــن احلقـــــائق األبديـــــة الـــــيت ال ميكـــــن 

 وفاعليتها هي:

وألن اآلب أرســـله  ،ألنـــه جـــاء مـــن عنـــد اآلب ؛يســـوع وحـــده هـــو الوســـيطإن  -
 يوال داعـ ،ألنـه يعـين املخلـص ؛هـو خالصـة البشـارة ،وعنفسـه يسـ واالسـم ،خلالص العامل

 لوضع آيات العهد اجلديد فهي معروفة.
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 ،أي هـو العهـد اجلديـد ،يسوع حمل الشـريعة والـذبائح واهليكـل والكهنـوت حلَّ  -
وهـو اهليكـل  ،وهـو ُمقـدم الذبيحـة ،وهو الذبيحة والكاهن معاً  .بل حياة ،فهو ليس شريعة

وهـو الـذي جعلنـا  ،)٩: ٢كل "مـلء الالهـوت" (كولوسـي   تهسانينإاألبدي الذي حيل يف 
 ألن اهللا حيل فينا. ؛لروح القدسل هيكالً  -بتجسده-

وهــو   ،فهــو النعمــة وهــو احليــاة وهــو القيامــة ،ال توجــد ثنائيــة بــني يســوع والنعمــة -
 كـــل مــــا لــــدينا يف هــــذا الــــدهر ويف الــــدهر اآليت مـــن خــــالص وحيــــاة وغفــــران وقيامــــة وتــــنبِ 

ال بــديل وال يوجــد  ،يضــاً واهــب الــروح القــدس لنــا مــن عنــد اآلبأفهــو  ،ومــرياث امللكــوت
 .اآلخر ن يأخذ مكان الوسيط مهما كان هذاأه نآخر ميك

 الوسيط الوحيد والكاهن الوحيد:

جــاء العصــر الوســيط بتعلــيم ازدواجيــة الكهنــوت: الكــاهن إىل األبــد علــى طقــس  
 ،إذ يلـــي األســــقف تراتبيـــة،مث  ،بشـــكل خـــاص واألســــقف ،ملكـــي صـــادق يســـوع املســـيح

يســـوع املســـيح هـــو ن أضـــاع مـــن الـــوعي اضـــح هنـــا أنـــه و  .مث الشـــماس (الـــدياكون) ،القـــس
يف األرثوذكســـية،  Hierarchyالكـــاهن الوحيـــد، وأنـــه هلـــذا الســـبب ال توجـــد هـــذه الرتاتبيـــة 

ــإ ،األســقف والقــس والشــماس :هــؤالءوأن  . ت يســوعهــو كهنــو  اً واحــد اً منــا خيــدمون كهنوت
 ت موازين كل شيء:بوغري خاٍف على أحد أن هذه الرتاتبية قل

فقـــــد جعلـــــت خدمـــــة الكهنـــــوت يف الكنيســـــة خدمـــــة شخصـــــية، يقـــــوم هبـــــا  -١
شخص، هو أرفع مقاماً من الشعب. بينما خدمة الكهنوت هي ذات خدمـة الـرب يسـوع 

 هــو الــذينفســه. وهــو مــا تؤكــده صــلوات الرســامات يف كــل الكنــائس األرثوذكســية، بــل و 
 .رب هــذا الكهنــوت املقــدس الــذي لــك" ذكــر يــاأُ " :مــرقس وشــية يف قــداس مــاراألحفظتــه 

ن الواقف عند املذبح (الواقفون عند املـذبح) مجيعـاً يقولـون أإذ  ،وحفظه التسليم الليتورجي
ألنـه  ؛وهـو الـذي قـال ،وهـو الـذي كسـر وبـارك ،هـو الـذي أخـذ اخلبـزعن الرب يسوع أنـه 

 يســـوع م جســـد يســـوع إالَّ ال يســـتطيع أحـــد أن يقـــدِّ  ر القـــراء بأنـــهن نـــذكِّ أمـــن نافلـــة القـــول 
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وهـو  ،ألنه جسـده اخلـاص ؛ن يقدم هذا اجلسدأفهو وحده الذي له السلطان على  ،نفسه
هـــذه الوصـــية قبلتهـــا مــــن أيب"  ،خـــذهاآن أضـــعها وســــلطان أن أ"يل ســـلطان  :الـــذي قـــال

ـــذاتولـــذلك  .)١٨: ١٠(يوحنـــا  ـــز واخلمـــر للـــرب نفســـه  ،الســـبب بال تقـــدم الكنيســـة اخلب
ألن تقـدمي القربـان لـيس فقـط  ؛اجلسـد والـدم -بالتقدمـة-لكـي تنـال  ؛تقدمة حرية واختيـار

ع ألنــه هــو الفاعــل واملــوزِّ  ؛بــل هــو تأكيــد علــى كهنــوت املســيح ،طاعــة حمبــة الكنيســة للــرب
ذي تقوم بـه كـل الكنـائس هـي شـركة وحرية تقسيم وتوزيع اجلسد ال ،جسده على املتناولني

 الكنيسة يف كهنوت الرب يسوع بواسطة املختارين هلذه اخلدمة اإلهلية السرية الفائقة.

أدخلــت هــذه الرتاتبيــة أيضــاً فكــرة وســاطة الكــاهن بــني الثــالوث والشــعب يف  -٢
العصر الوسيط، فصار الهوت السرائر يُفَهم على أساس آخر، وهو أن السرائر هي عطـاء 
الكهنـــــوت، وبســـــلطان الكهنـــــوت. وهكـــــذا نقلـــــت الكتـــــب األرثوذكســـــية تعبـــــري "ســـــلطان 
الكهنـــــوت" مـــــن املراجـــــع الكاثوليكيـــــة العربيـــــة للمرســـــلني الكاثوليـــــك، بينمـــــا حتـــــرص كـــــل 
القداســات األرثوذكســـية يف كــل مكـــان مـــن العــامل علـــى أن تؤكـــد أن حــىت اســـتدعاء الـــروح 

لــه ســلطان، وَمــن يطلــب هــو مــن ال ميلــك، القــدس، إمنــا يــتم بالصــالة، وَمــن يصــلي لــيس 
 ولكن الصالة هلا أساسها الالهويت الواضح، وهو ما يقوم به الكاهن يسوع املسيح.

 للكل: كخالقٍ   ،هو وسيط ،اللوغوس خالق كل األشياء

 ؛ن وســاطة املســيح هلـــا األســاس اإلهلــي الســابق علــى جتســـدهأن ننســى أال جيــب  
بــدون  مسـتحيلٌ  ، الزمــان والتـاريخ واحليـاة االنسـانيةالكلمـة يف -ألن حـىت جتسـد اللوغـوس 

ن يـدخل دنيـا وحيـاة اإلنسـان أهو القـادر علـى  ،ألن الكلمة وحده كخالق ؛لوهية الكلمةإ
وترفــع ذلــك إىل  ،بــراهيم يف شــخص القديســة مــرميإنســانية حقيقيــة تأخــذ مــن نســل إحبيــاة 

لكـي ميـد  ؛اخلاصـة بالشـعب القـدمي Ethicاملستوى اإلهلي الـذي يعلـو علـى احلـدود العرفيـة 
 نسان ولكنه هو واقع الكلمة املتجسد.إحياته إىل كل البشر. هذا مستحيل على 
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 المسيح هو الفادي والملك:

اجلمعــة العظيمــة يــذكرون حلــن "كرســيك يــا  شــرتكون يف الصــالة يــوملعــل الــذين ي 
هن والذبيحـــة للكـــا The Royal Marchألنـــه الســـالم امللكـــي  ؛)٦: ٤٥اهللا" (مزمـــور 

 .ويف جسده يبيد املـوت ،ويرفع الدينونة كإله ،وامللك الذي جاء لكي يدخل خماض املوت
ن يف البشــــارة ملــــرمي العــــذراء "قــــوة العلــــي تظللــــك" فهــــي لينــــا يف اجملــــد اإلهلــــي املســــتعلَ إجــــاء 

Shekinah  ٣٨-٣٤: ٤٠(خروج  االجتماعالشاكيناه اليت كانت حتل على خيمة.( 

ار هــو خيمــة االجتمــاع اجلديــدة: "الكلمــة صــار جســداً وســكن لكـن التجســد صــ 
عـــن "هيكـــل )، ٢٢ - ١٩: ٢)، وإذا درســـنا هـــذه الكلمـــات مـــع (يـــو ١٤: ١بيننـــا" (يـــو 
السلم بني السماء األرض، يظهر لنا أن الوسـيط جـاء لكـي يوحِّـد يف كيانـه، أي جسده"، 

 ).٣ - ١: ١السماء واألرض معاً (أف  في شخصه أو أقنومه

لــك اإلهلــي"، أو "ملكــوت اهللا" وع 
ُ
نــدما جيمــع الكــل حتــت رأٍس واحــد، يــدخل "امل

دنيــا اإلنســان، دخــوٌل ال ينتهــي بالصــعود، بــل بالصــعود يتــوَّج مسائيــاً بعــد أن أكمــل تــدبري 
اخلــالص. وعنــدما حتـــدى الــربُّ اليهــود وقـــال هلــم إن اهليكــل ســـوف يُهــَدم، ولكنــه ســـوف 

)، ١٩: ٢يــتكلم عــن هيكــل جســده كمــا َشــِهد يوحنــا ( يقــيم اهليكــل يف ثالثــة أيــام، وكــان
ـــو  ـــه كـــل مـــلء الالهـــوت جســـدياً" (كول )، فـــإن ٩: ٢فـــإن هيكـــل جســـده الـــذي "حيـــل في

الكاهن الوحيد يف هذا اهليكل، وهو "ملء الالهـوت جسـدياً" هـو َمـن لـه مـلء الالهـوت. 
ــَن" بعـد خـرو  اه األردن لكــي يســوع مـن ميـ جوقـد ُمِسـَح هـذا اهليكــل بـالروح القـدس، و"ُدشِّ

إلـه  -ملـك  -جيمع عمل الروح املستعَلن يف العهد األول أو العهـد القـدمي إىل عملـه كفـاٍد 
 كاهن إىل األبد على طقس ملكي صادق.  -متجسد 

إقامـة األمـوات  -غفـران اخلطايـا  -أعلن الكاهن سلطانه اإلهلي بشـفاء األمـراض  
 - ١٨: ٥، لــــو ٨ – ٢: ٩مــــر  ،١٢ – ٣: ٢(راجــــع علــــى ســــبيل املثــــال ال احلصــــر مــــر 

)، وهكـذا دخلــت املســحة، أي مســحة يســوع يف عمــل يســوع يف طــرد األرواح الشــريرة ٢٦



٤٢ 

"بــروح اهللا"، ولــذلك قــدَّم الــرب يســوع ذبيحــة حياتــه، أي جســده ودمــه بــالروح األزيل، أو 
 .١٤ – ١٣: ٩الروح القدس حسب قراءة كنيسة اإلسكندرية لكلمات عب 

 الذبيحة العظمى

: ٥مــــت  – ٧: ٤يــــذبح، ومكــــان الذبيحــــة هــــو املــــذبح (راجــــع ال  θύωعــــل الف 
). دخلــــت هــــذه الكلمــــة "الذبيحــــة" مــــن ١٨: ١٠كــــور   ١، ١٣: ٩كــــور   ١، وأيضــــاً ٢٣

م يف هيكــل أورشــليم وكانــت الــذبائح تقــدَّ العهــد األول، أو القــدمي حســب االســم الشــائع، 
) وعنــدما كتــب رســول املســيح كورنثــوس األوىل  ١٨: ٢٣ – ٢٣: ٥يف زمــان الــرب (مــىت 

ـــزال تقـــدم يف  ـــذباح ال ت ـــه كـــان أورغـــم  )١٦: ١٠كـــو ١ورشـــليم (راجـــع بدقـــة أكانـــت ال ن
م يف املــذبح والذبيحــة كانــت تقتضــي االبتعــاد  أن شــركة املقــدِّ يــتكلم عــن ذبــائح األوثــان إالَّ 

وقـد أخـذت هـذه الكلمـات حقهـا  اإلفخارسـتيا،ا كـان يريـد االشـرتاك يف ذبيحـة الكامل إذ
والشـيع الـيت تفرقـت مـن  ،اجلانب اإلجنيلـيواملعارضة دائماً تأيت من  .البحث االكادميي من

 اً جيـــد اً حبثـــيف ذلـــك التارخييـــة واللغويـــة (راجـــع  عـــن جهـــل باخللفيـــة املـــذهب اإلجنيلـــي تعـــربِّ 
باألحبـاث عـن االسـتفادة  نـاتأخر قـد و  ١٩٠٣صـدر عـام  W. Heitmullerللمـؤرخ  )١(جداً 

 اإلكلــريوسوبعــض  ،نــدرة البــاحثني والتضــييق علــيهم ماليــاً بواســطة الشــعب نفســه بســبب
 –فقـــد حاصـــرت الشـــيع اإلجنيليـــة كـــل الســـرائر: املعموديـــة  .)الـــذي خيـــاف مـــن الدارســـني

َرف بالبـديل العقـايب، أي أن يسـوع العشاء الرباين بالذات يف دائرة عقيدة الفـداء، أو مـا يُعـ
املسيح هو الذي احتمل غضب اهللا اآلب نيابًة عن البشـرية، وأن هـذا هـو اخلـالص برمتـه. 

 أما السرائر، فما هي إالَّ تذكاٌر عقلي ِلما مت يف املاضي.

"املســيح فصــحنا  :أمــام كلمــات رســول املســيح نفســهولكــن حجــة الشــيع تســقط  
 أن إالَّ  ،وهــي وإن كانــت ذات مفــردات العهــد القــدمي ،)٧ :٥ ركــو ١وقــد ذبــح ألجلنــا" (

مخـــيس العهـــد  ونفصـــلي ، وهـــم بـــذلكيـــوم اجلمعـــة الكبـــرية متن الفصـــح أالشـــيع تـــرى هـــذه 

 املعمودية والعشاء الرباين. )١(
                                                           



٤٣ 

تـدبري  وندمر يـوبـذلك عما حـدث يف يـوم اجلمعـة، والسبت الكبري واألحد يوم قيامة الرب 
ألن فصـح املسـيح هـو عشـاء الـرب الـذي كـان يقـام يف يـوم  ؛اخلالص عن جهل وعن عناد

 أي يوم األحد. ،قيامة الرب من األموات

ويف عبــارة تتحــدى  ،املســيح حمبــة) التأكيــد علــى ٢: ٥ويعيــد الرســول يف (أفســس 
كونـوا متمثلـني بـاهللا  "ن جتاديف معاصرة عـن عقيـدة الكفـارة يقـول الرسـول: مكل ما يقال 

سلم نفسـه ألجلنـا قربانـاً وذبيحـة أيضاً و أحبنا املسيح أسلكوا يف احملبة كما اكأوالد أحباء و 
نقـــع يف فـــخ ثنائيـــة العـــدل  ،فهـــل بعـــد مـــا قيـــل عـــن هـــذه احملبـــة العظمـــى "،هللا رائحـــة طيبـــة

 وننسى احملبة. ،والرمحة

فعلــى  .)٥: ٢بــط  ١ومــن ذبيحــة الــرب نفســه جــاء تعبــري "الكهنــوت امللــوكي" ( 
 -حســـب تعبـــري الرســـالة نفســـها-م حنـــن نقـــدَّ  ،ذبيحـــة الـــرب نفســـهأســـاس كهنـــوت الـــرب و 

 ذبائح روحية مقبولة عند اهللا بيسوع املسيح"."

 بشارة اإلنجيل في الرسالة إلى العبرانيين:

لــيس لــدينا دراســات عــن الرســالة إىل العربانيــني  ،حســبما أعــرف مــن واقــع مــا ُنشــر 
عظـات ذهـيب  ، وأيضـاً جيـدة جـداً  وهـي دراسـة أكثـر مـن ،سوى تفسري األب مىت املسـكني

 اآلباء.دراسات الفم اليت ُنشرت عربياً بواسطة مركز 

والـرب يســوع  ،رئاسـة الكهنـوت يف العربانيــني تعبـري ال يفــرتض وجـود كهنـة آخــرين 
بيـوم  خـاصٌ  ،رئـيس الكهنـة االسـم "رئـيس"،ولكـن  .هو الرئيس حسبما شاع لدى الـبعض

 وهو يوم اجلمعة، يوم الصلبوت كما نقول حنن. ،الكفارة العظيم

ومـن هـذا  ،) الذي أكمل اخلـالص بـاآلالم١١: ٢والحظ: رئيس اخلالص (عب  
رئيس كهنـة أمينـاً يف ، فيقول: "يبدأ الرسول يف تقدمي رئاسة كهنوت الرب يف يوم الصلبوت

رئــــيس ويســــتمر التقــــدمي يف مقارنــــة  ،)١٧: ٢عــــب ( "مــــا هللا حــــىت يكفــــر خطايــــا الشــــعب



٤٤ 

 .)٦: ٣ننــا حنــن بيتــه (أ) مؤكــداً ان املســيح هــو رب البيــت و ١: ٣الكهنــة يســوع مبوســى (
) ١٥-١٤: ٤ويصــل يــوم الكفــارة، يــوم الصــلبوت بــدخول رئــيس الكهنــة إىل الســموات (

ـ ،مؤكداً أن هذه الرئاسة مل يأخذها بالوراثة د نفسـه ليصـري وال طلبها بنفسه "املسيح مل ميجِّ
نـــت الكـــاهن علـــى أنـــا اليـــوم ولـــدتك .. أنـــت ابـــين أب الـــذي قـــال لـــه بـــل اآل ،رئـــيس كهنـــة

طقس ملكي صادق إىل األبد. الذي يف أيام جسده إذ قدم بصراخ شـديد ودمـوع طلبـات 
ـــأوتوســـالت للقـــادر  ومـــع كونـــه ابنـــاً تعلـــم  ،ع لـــه مـــن أجـــل تقـــواهن خيلصـــه مـــن املـــوت، ومسُِ
مـدعواً مـن ، بـديأيطيعونـه سـبب خـالص  صار جلميع الذين لَ مِّ وإذ كُ الطاعة مما تأمل به، 

 ).٩-٥: ٥اهللا رئيس كهنة على رتبة ملكي صادق" (عب 

 .نسانية فيه بالطاعة هللا اآلبكمال املسيح هو كمال الطبيعة اإل 

ويصـل حبـث الرسـول قمتـه يف االصـحاح السـابع عنـدما يبـدأ مبلكـي صـادق الــذي 
 ،الكــاهن إىل األبــد ،)٢: ٧الم (وهــو "ملــك الــرب مث ملــك الســ ،بــراهيمإأخــذ العشــور مــن 

شيئاً عن مـيالده وموتـه وال عـن السـبط الـذي احنـدر  ،التوراة –الذي ال يذكر العهد األول 
 .ســرائيلإلــه إلــه الشــعوب ولــيس يهــوه إأي  ،يــل عيلــون)إ -وهــو "كــاهن اهللا العلــي  ،منــه

اســـرائيل لســفر املـــزامري ســوف ينـــدهش مــن غيـــاب أي تفســـري  )١(ربابنــةوالــذي درس ســـفر 
بــل وســوف  ،م اهللاَســوقَ  ،الــذي يــذكر فيــه املزمــور ملكــي صــادق ١١٠جــاد وكامــل ملزمــور 

أل�ـم  ؛سـرائيلإفقـد جتاوزهـا علمـاء  "،جلس عن مييـيناقال الرب لريب " :يندهش من عبارة
اإلصـــحاح  دخليـــوهنـــا  .بـــال تفســـريتركوهـــا  ،ن معناهـــا يف يســـوععلِ ا اســـتُ وملَّـــ ،مل يفهموهـــا

 يف صميم املوضوع: عالساب

 عجز الكهنوت الالوي. -
الشـــريعة بكـــل مـــا فيهـــا مـــن  لَ ِبـــألن الشـــعب قَ ؛وحدانيـــة الكهنـــوت بالشـــريعة  -

 ساس خدمة الكهنوت (الالويني والتثنية).أتفاصيل على 

 ١١٠)، هو آخر ما وصلنا من شرح املزامري. وقد ترك الرباي مزمور ١٥يعد سفر الرباي مسعود (من العراق ق  )١(
 بال تفسري. تأمل!

                                                           



٤٥ 

يف  رٌ يـُّـوبالتـايل يصـري تغ ،عهـد يسـوع األبـدي ، الكهنـوت يف العهـد اجلديـدتغريَّ  -
ومل يفهم الـذين يصـرخون بـأن ذبـائح العهـد القـدمي كانـت رمـزاً لذبيحـة  .)١٢: ٧الشريعة (

ليـه الرسـول إوهـو مـا أشـار  ، الـذبائح بذبيحـة واحـدة الكهنـوت يعـين تغـريُّ بأن تغريُّ  ،املسيح
، )٥: ١٠بــذبائح اخلطيــة والقربــان واحملرقــات ( اهللا مل يســر إنيف اإلصــحاح العاشــر مؤكــداً 

 :ذ تقــولإ ،وهــو مــا تؤكــده افتتاحيــة ســفر الالويــني "،ن اهللا مل يريــدها"إ :بــل يقــول صــراحةً 
. وهــو مــا شــرحته الدســقولية بــأن تقــدمي الــذبائح مل يكــن بوصــية ،)١: ١(ال  "مت"إذا قــدَّ 

مــن الرتمجــة  ٩٠ص  ٦: ٤ عظــة ،العظــات ضــد املتهــودين ،ذهــيب الفــمراجــع  – ٥كــو   ١(
 ).٥٨ص  ٣: ٣اإلجنليزية، وأيضاً عظة 

 الوحيد لآلب: االبنالوسيط الكاهن 

 ،قدمنا دراسة مطولة عن موت الرب يسوع احمليي على عود الصـليبسبق لنا أن  
، تعرضــنا فيهــا هلــذا املوضـــوع بعــت بعــد ذلـــكمث طُ  ،ُنشــرت علــى موقــع الدراســـات القبطيــة

أي كيانــه أو  ،ةالوســيط جــاء لــيس بالذبيحــ تفصــيًال، ولكــن ينبغــي لنــا هنــا أن نشــري إىل أن
"أنـا أطلـب  بل جاء بعطية الـروح القـدس فهـو يقـول: ،مه هو نفسه لآلبأقنومه الذي يقدِّ 

مـــن اآلب فيعطـــيكم معزيـــاً آخـــر ليمكـــث معكـــم إىل األبـــد. روح احلـــق الـــذي ال يســـتطيع 
العامل ان يقبلـه ألنـه ال يـراه .. أمـا أنـتم فتعرفونـه ألنـه ماكـث معكـم ويكـون فـيكم" (يوحنـا 

١٧-١٥: ١٤.( 

 ؛وبــدون يســوع ال عالقــة لنــا بــالروح القــدس ،حنــن نقبــل الــروح القــدس مــن يســوع 
ســتبقى دائمــاً  ،ألن إزالــة كــل العوائــق الــيت متنــع الــروح القــدس مــن العمــل فينــا وحلولــه فينــا

 عمل رئيس الكهنة والذبيحة معاً يف األقنوم الواحد ربنا يسوع املسيح.

يظهر لنـا  ،حىت ال خنرج عن املوضوع األصلي شديد جداً  وهو اختصارٌ  ،مما سبق 
ــــذي ال ميكــــن آلخــــر أ يشــــرتك معــــه يف  أن -مهمــــا كــــان-ن الــــرب يســــوع هــــو الوســــيط ال

 ،بل بكل جرأة نقول حىت الروح القـدس األقنـوم الثالـث مل يعمـل منفـرداً مـن ذاتـه ،وساطته



٤٦ 

فهـو كمـا قـال  -الذبيحـة  -امللـك  -الوسـيط  -بل يعمـل علـى أسـاس مـا حققـه الكـاهن 
ولكـن  ،(وردت خيـربكم يف بعـض النسـخ "ذاك ميجدين ألنـه يأخـذ ممـا يل ويعطـيكم" الرب:

ولــذلك ال شــفيع وال وســيط  ،)١٤: ١٦(يوحنــا  )يعطــيكم :حســب القــراءة االســكندرانية
 –اخلطيــة  –اللعنــة  –ألن ال أحــد أزال املــوت  ؛يقربنــا إىل اهللا اآلب ســوى املســيح يســوع

سـوى رب اجملـد  ،والتربير والتقديس واحلياة األبديـة ومـرياث امللكـوت والتبـينمقدم املصاحلة 
وهــي شــفاعة مــن ميثــل  ،ننــا يف الوســيط لنــا شــفاعةأن نفهــم أيســوع املســيح. هكــذا جيــب 

اســتخدام كلمــة "نائــب" عــن اإلنســانية مل تــرد يف العهــد هنــا ننبــه إىل أن و  ،اإلنســانية كــرأس
 بل رأس الكنيسة جسده. ،اجلديد

واملســكن احلقيقــي الــذي أقامــه أو نصــبه الــرب ال  ،هــو خــادم األقــداس احلقيقيــة* 
 ،ألن البشر ليسوا خملـوقني بواسـطة بشـر ؛وهو الكنيسة ،أي جسده ،)١: ٨عب إنسان (

 ).١١: ٩ات احلاضر واملستقبل أيضاً (عب ري ولذلك جاء يسوع خبريات أعظم وهي خ

خل إىل السماء قـدس األقـداس "ليس بدم تيوس وعجول .. بل بدم شخصه د* 
 ).١٢: ٨فحقق الفداء األبدي (عب 

م ذاتـــه بـــالروح القـــدس ألنـــه قـــدَّ  ؛يف الزمـــان وعمـــل الوســـيط رئـــيس الكهنـــة دائـــمٌ * 
"يطهــر ضــمائرنا مــن أعمــال  :فهــو ال يــزال كمــا يقــول رســول الــرب ،)١٤-١٣: ٩(عــب 

 ).١٤: ٩ميتة" (عب 

بــل قـــام بـــدم العهـــد األبـــدي (عـــب  )،١٥: ٩هــو وســـيط عهـــد جديـــد أبـــدي (* 
ا قـام بـه عطـت اخللـود واألبديـة ملـَّأيضـاً أبل القيامة  ،وهنا ليس الصلبوت فقط .)٢٠: ١٣
  .)١(اً وحيَّ  اً ت احلياة اليت ال متوت يف ذلك التقدمي الواحد الذي ال يتكرر وجعلته دائمبَّ وث

نرجو من القارئ مراجعة مقالة شفاعة الروح القدس يف أعداء اهللا لألب صفرونيوس، منشور على موقع الدراسات  )١(
  www.coptology.comالقبطية واألرثوذكسية 

                                                           



٤٧ 

 لثالفصل الثا
 المكونات العقائدية لشفاعة القديسين

 

صــــحة شــــفاعة القديســــني األحيــــاء، فهــــذه نقطــــة، ال يرفضــــها  ول إثبــــاتحنــــالــــن 
املتطرفــــون مهمــــا كــــان انتقــــادهم العقيــــدي، وهــــي يف احلقيقــــة إحــــدى املكونــــات العقائديــــة 

صـبحوا ال أوهو أن هؤالء بعد املوت  ،تواجه باعرتاض قويإن كانت لشفاعة القديسني، و 
لتـايل ال جمـال بـاملرة لطلـب صـلواهتم. اذاً ميلكون الصالة، وانقطعت عالقـتهم باألحيـاء، وبا

الكالم يدور حول شفاعة القديسني الراقدين. فما هـو أسـاس هـذه العقيـدة؟ وكيـف يظهـر 
يف الكتــاب املقـــدس وكتابــات آبـــاء الكنيســة العظـــام مثــل: باســـيليوس، وذهــيب الفـــم، ومـــار 

 .، وغريهموسمث اوغسطين ،باإلهلياتافرام، وغريغوريوس النزينزي امللقب بالناطق 

 أوًال: وحدة جسد المسيح:

منـــا إذلـــك تعلـــيم غريـــب عـــن املســـيحية. و  .الكنيســـة ليســـت جمموعـــة مـــن األفـــراد
الكنيسة هي جسد املسيح الواحد. وعلينا أن نرى بكل وضوح أن الرسول بـولس ال يقـول 

كورنثــوس   ١(بــل حنــن جســد املســيح الواحــد  ،مطلقــاً، حنــن مثــل اجلســد، أو نشــبه اجلســد
. كيــــــف نأخـــــــذ )١٨: ١كولوســــــي   - ٢٣: ٥ - ٦: ٣ - ٢٣: ١أفســــــس  - ١٢: ١٢

واجلدية؟ هل هي حقيقة مؤثرة يف احلياة الروحية؟ وهل هلـا قيمـة  االعتبارهذه احلقيقة بعني 
 عقائدية؟ اجلواب بكل تأكيد نعم.

حنـن جسـد املســيح الواحـد، ألننـا كنــا يف آدم مـوتى، وجـاء املســيح وأحيانـا فيـه هــو  -١
). فــــنحن حمصــــورين بــــني آدم األول، وآدم ٤٩-٤٥: ١٥كورنثــــوس   ١ - ٢١-١٢: ٥(روميــــة 

 ما إننا أموات يف آدم األول، أو أحياء يف املسيح يسوع.إالثاين. وال نوجد يف حالة حياد، 



٤٨ 

وحقيقة شـركتنا يف آدم األول حقيقـة نراهـا يف أجسـادنا وأرواحنـا، ألننـا نعلـم  -٢
). وكـــذلك ٢٢: ١٥كورنثـــوس   ١م ميـــوت اجلميـــع" (مـــن أيـــن جـــاء الفســـاد واملـــوت "يف آد

حقيقـــة شـــركتنا يف آدم الثـــاين، هـــي مـــا نـــراه يف أنفســـنا وأجســـادنا "حـــاملني يف اجلســـد كـــل 
)، ١٠: ٤كورنثـوس   ٢ظهر حياة يسـوع أيضـاً يف جسـدنا" (تحني إماتة الرب يسوع لكي 

 ).٢٢: ١٥كو   ١ولذلك يف املسيح سوف نوهب احلياة (

قيقية، هي وحدة يف اجلسد والروح، ولـذلك حنـن الـذين نولـد هذه الشركة احل -٣
مــن آدم األول مــيالداً طبيعيــاً، نولــد مــن آدم الثــاين مــيالداً روحيــاً فائقــاً للطبيعــة، أي املــيالد 

) وهــــذا املـــــيالد هـــــو شــــركة يف مـــــوت املســـــيح ١٣-١٢: ١اجلديــــد يف املعموديـــــة. (يوحنـــــا 
مجيعــاً أعضــاء اجلســد الواحــد، جســد املســيح، وهــو مــا جيعلنــا  ،)٨-١: ٦وقيامتــه (روميــة 

: ٤) لكـي نشـرتك حنـن يف بنوتـه (أفسـس ١٤: ٢ألن املسيح اشرتك يف الـدم واللحـم (عـرب 
١٦-١٥.( 

 من ينكر هذه احلقائق الثالثة فقد أنكر السقوط واخلالص معاً.

 ثانياً: وحدة جسد المسيح والموت:

ىل العـامل، وباخلطيـة املـوت، وهكـذا لقد متنا مجيعاً يف آدم األول "دخلت اخلطية إ
ننـا نعـيش أ). وكانـت بشـارة االجنيـل إلينـا هـو ١٢: ٥اجتاز املوت إىل مجيع الناس" (رومية 

طالقــاً حســب كلمــات إيف املســيح يســوع، مــن جديــد حيــاة جديــدة غــري خاضــعة للمــوت 
احليــاة أن الــذين قبلــوا شــركة احليــاة يف املســيح "ســيملكون يف عــن الرســول بــولس الواضــحة 

كمــا "). ليســت فقــط حيــاة، بــل منلــك يف احليــاة ١٧: ٥بالواحــد يســوع املســيح" (روميــة 
ملكـــت اخلطيـــة يف املـــوت، هكـــذا متلـــك النعمـــة بـــالرب للحيـــاة األبديـــة بيســـوع املســـيح ربنـــا" 

). هذا مـا يصـلنا مـن املعموديـة ألن الرسـول بـولس يكمـل كالمـه عـن ملـك ٢١: ٥(رومية 
). لقـد متنـا معـه ٨-١: ٦املعمودية يف العهد اجلديد وهو (رومية احلياة يف أطول نص عن 

يضـاً أننـا سـنحيا أ). ولكـن "نـؤمن ٧-٥: ٦بشبه موته عندما اعتمدنا ملوته وقيامته (رومية 



٤٩ 

معــه عــاملني أن املســيح بعــدما أُقــيم مــن األمــوات ال ميــوت أيضــاً. ال يســود عليــه املــوت ..  
ـــاء هللا باملســـيح يســـوع ربنـــا" (روميـــة كـــذلك أنـــتم ايضـــاً احســـبوا أنفســـكم .. أ -٩: ٦حي

حيدد الرسول بولس حقيقة الرجاء املسـيحي، وحنـن  ،). هكذا بكلمات ال تقبل اجلدل١١
علينــا املــوت، وهــو مــا جعــل املســيح يقــول، حــىت  دال يســو حيــاء، منلــك يف احليــاة باملســيح أ

أحيـاء" ألن اهللا احلـي نه حـىت هـؤالء "إجميء املخلص، عن البطاركة الذين رقدوا على رجاء 
: ٢٠لــــو  - ٢٧: ١٢مــــر  - ٣٢: ٢٢لــــه أمــــوات بــــل اجلميــــع عنــــده أحيــــاء (مــــىت إلــــيس 

٣١.( 

اذاً حنن أحيـاء يف املسـيح، ويف املسـيح متامـاً بسـبب املعموديـة "كلكـم الـذين  -١
) وبســــبب ســــكىن الــــروح ٢٨-٢٧: ٣اعتمــــدمت باملســــيح .. واحــــد يف املســــيح" (غالطيــــة 

تم فلستم يف اجلسد بل يف الروح إن كان روح اهللا ساكناً فيكم" (روحيـة القدس فينا "أما أن
 ).٢٦: ٣غالطية  - ٩: ٨

 وماذا عن الراقدين ..؟ هل هم يف املسيح؟ -٢

ن كنـــا نـــؤمن أن يســـوع مـــات وقـــام، إواجلـــواب الواضـــح أن الرســـول بـــولس يقـــول "
مـوات أو جمـرد راقـدين يضاً معه". هـؤالء ليسـوا أأاهللا  فكذلك الراقدون بيسوع، سيحضرهم

 ).١٦ - ١٤: ٤تسالونيكي  ١�م الراقدون بيسوع" وهم "األموات يف املسيح" (إ"

األمـوات يف املسـيح. ألن هـؤالء  -وعلينا أن نالحـظ قـوة التعبـري، راقـدون بيسـوع 
وباإلفخارســتيا "حنــن الكثــريين خبــز واحــد،  ،صــاروا يف املســيح يســوع باملعموديــة كمــا أشــرنا

ذاً حنــــــن الــــــذين غلبنــــــا املــــــوت، ال نفقــــــد إ). ١٧-١٦: ١٠كورنثــــــوس   ١(جســــــد واحــــــد" 
عضويتنا يف جسد املسيح الواحد، ال يسـود علينـا املـوت، ألن سـيادة املـوت معناهـا إننـا ال 

 ننا عندما منوت، لسنا يف املسيح ويف املسيح احلياة، كل احلياة.أمنلك يف احلياة بالواحد. و 

بــل  ،املســيح أحيــاء وراقــدين يف اجلســد الواحــد والرســول ال يضــع فقــط وحــدتنا يف
واحـــد حـــي هـــو هيكـــل اهللا "مبنيـــني علـــى أســـاس الرســـل واألنبيـــاء ويســـوع  ننـــا بنـــاءٌ أأيضـــاً 



٥٠ 

املسيح نفسه حجر الزاوية، الذي فيه كـل البنـاء مركـب معـاً ينمـو هـيكالً مقدسـاً يف الـرب. 
هـل يهـدم ف ،)٢٢-٢١: ٢فسـس يضاً مبنيـون معـاً مسـكناً هللا يف الـروح" (أأالذي فيه أنتم 

املوت ذلك اهليكـل؟ كيـف؟ والرسـل واألنبيـاء ويسـوع املسـيح نفسـه، حجـر الزاويـة. وكيـف 
). املســيح حياتنــا ١٨: ١يــدب املــوت يف أعضــاء اجلســد، الــذي رأســه املســيح؟ (كولوســي 

 ).٤: ٣(كولوسي 

بنــاء واحــد حــي، جســد واحــد، هــو جســد املســيح، غلبــة علــى املــوت .. فكيــف 
 ننا باملوت ننفصل عن الكنيسة.إميكن أن يُقال 

العهـــد اجلديـــد كلـــه، ال يصـــرح بشـــكل مباشـــر، أو غـــري مباشـــر بـــأن الراقـــدين، قـــد  
ننـا أمنـا علـى العكـس، يؤكـد إعضاء يف جسد املسيح، أي الكنيسة، و أكفوا عن أن يكونوا 

هــو الفعــل املشــتق منــه كلمــة  "ميلــك"). والفعــل ١٧: ٥ســنملك يف احليــاة بالواحــد (روميــة 
 ).٩: ٦حياء هللا (رومية أ. حنن نرث هذا امللكوت، وفيه حنن "ملكوت"

 ن في ملكوت اهللا أو ملكوت السموات:و الراقد

اهللا، وملكـوت السـموات. هـذا من األخطاء الشائعة عندنا، التمييـز بـني ملكـوت 
يعتمــد علــى أســاس أن ملكــوت الســموات هــو اجلــزاء النهــائي للقديســني، واعتمــاداً  أاخلطــ

ـــبعض أن الراقـــدين هـــم يف مكـــان مـــا، ال عالقـــة هلـــم مبلكـــوت  ـــز يعتقـــد ال علـــى هـــذا التميي
السموات، أو مبلكوت اهللا. بينما حيلو للبعض اعتبار أن الفـردوس هـو غـري امللكـوت سـواء  

 .كان ملكوت السموات أو ملكوت اهللا

 لكن ماذا يقول العهد اجلديد؟

إن نظــــرة فاحصــــة لكــــل النصــــوص الــــيت وردت فيهــــا كلمــــة ملكــــوت، تؤكــــد أن تعبــــري 
جنيل القديس مىت فقـط. فالرسـول مـىت هـو وحـده الـذي يسـتخدم إملكوت السموات، جاء يف 

 ما باقي الرسل فهم يستخدمون تعبري ملكوت اهللا فقط.أملكوت السموات وملكوت اهللا، 



٥١ 

لواضــــــــح اآلن يف الدراســــــــات املعاصــــــــرة لعلمــــــــاء العهــــــــد اجلديــــــــد، أن اهللا ومــــــــن ا
والسموات مهـا واحـد، والفـرق لغـوي فقـط. ومـع أن اجملـال ال يسـمح بنقـل هـذه الدراسـات 

جنيــل مــىت إننــا نكتفــي باقتبــاس نصــوص مقارنــة قاهلــا املســيح نفســه وردت يف أ الَّ إاملعاصــرة 
ردت نفـس أقـوال املسـيح الـيت ذكرهـا مـىت يف حيث يظهر تعبري ملكوت السموات. بينمـا و 

 جنيلي مرقس ولوقا وتظهر فيها عبارة "ملكوت اهللا".إ

: ٣"توبـوا ألنـه قـد اقـرتب ملكـوت السـموات" (مـىت  :+ كرازة املسيح حسب مىت
 ).١٧: ٤مىت  - ٢

"كمـــــل الزمـــــان واقـــــرتب ملكـــــوت اهللا"  :+ وكــــرازة املســـــيح حســـــب مـــــرقس ولوقــــا
 ).٣٤: ٤"أبشر مبلكوت اهللا" (لوقا )، ١٥-١٤: ١(مرقس 

"طـوىب للمسـاكني بـالروح ألن هلـم ملكـوت  :+ ويف العظة على اجلبل يقـول الـرب
يهـــا املســـاكني ألن أ"طوبـــاكم  :). بينمـــا ســـجل لوقـــا نفـــس الكـــالم٣: ٥الســـموات" (مـــىت 

 ).٢٠: ٦لكم ملكوت اهللا" (لوقا 

سـموات أعظـم" (مـىت "األصـغر يف ملكـوت ال :+ وعن يوحنا املعمـدان قـال الـرب
 ).٢٨: ٧) ونفس القول يف لوقا "األصغر يف ملكوت اهللا أعظم" (لوقا ١١: ١١

هلــم أن يعرفــوا "أســرار ملكــوت  بَ ِهــن الرســل وُ إ+ ويف مثــل الــزارع، يقــول املســيح 
ـــأ) ١١: ١٣الســـموات" (مـــىت  : ٤ا يف مـــرقس ولوقـــا فهـــي "أســـرار ملكـــوت اهللا" (مـــرقس مَّ

 ).١٩: ٨، لوقا ١٠

)، ٧: ١٠الــــرب مــــن الرســــل أن "يكــــرزوا مبلكــــوت الســــموات" (مــــىت  + وطلــــب
 ).٢: ٩وأل�ا نفس الكرازة ونفس الرسل "ليكرزوا مبلكوت اهللا" (لوقا 

وهــــــو نفســــــه امللكــــــوت الواحــــــد، ملكــــــوت اهللا أو  ،+ امللكــــــوت يــــــأيت أو يقــــــرتب
) "اقـرتب ملكـوت الســموات" ٢: ٣ملكـوت السـموات "اقـرتب ملكـوت السـموات" (مـىت 



٥٢ 

) "ملكــــــوت اهللا ٩: ١٠، لوقــــــا ١٤: ١)، "اقــــــرتب ملكــــــوت اهللا" (مــــــرقس ٧: ١٠ (مــــــىت
 ).٣١: ٢١قريب" (لوقا 

واحلقيقــة الفائقــة الــيت جيــب أن تســتقر يف أذهاننــا، هــي أن امللكــوت هــو املســيح، 
للدينونــة ويعلــن امللكــوت يف يــوم  وســيجيئهــو الــذي جــاء وأســس امللكــوت عنــدما جتســد، 

أن ندرك هذا بكل وضوح، فهتاف األطفال يوم أحـد الشـعانني هـو قيامة الراقدين. وعلينا 
). ولكـــــن هـــــذه ٩: ٢١مـــــىت  - ١٠: ١١"أوصـــــانا .. مملكـــــة أبينـــــا داود اآلتيـــــة" (مـــــرقس 

ومــن تــرك "). ٣١: ١٩"مبــارك امللــك اآليت" (لوقــا  :ولــذلك يقــول لوقــا ،اململكــة هلــا ملــك
: ١٩) أو ألجـــل أمســـي (مـــىت ٢٩: ١٠بيتـــاً أو أخـــوة .. ألجلـــي وألجـــل االجنيـــل" (مـــرقس 

وهـو امللكـوت. "لـيس أحـد  ،) وعلى الفور نعرف أن املقصـود هنـا هـو شـخص املسـيح١٩
). ونفــس املعــىن واضــح يف ســفر ٢٩: ١٨تــرك بيتــاً أو أخــوة مــن أجــل ملكــوت اهللا" (لوقــا 

 .)١٢: ٨األعمال حيث كان فيلـبس يكـرز مبلكـوت اهللا وباسـم الـرب يسـوع املسـيح (أع 
). هـذا تؤكـده ٣١: ٢٨مـاً بـأمر الـرب يسـوع املسـيح (أع ومعلِّ  ،رز مبلكـوت اهللاوبولس يكـ

ـــة التجلـــي علـــى اجلبـــل ن قومـــاً لـــن يـــذوقوا املـــوت حـــىت يـــروا أحيـــث يـــذكر مـــرقس " ،حادث
: ١٦). وهـــذا امللكـــوت هـــو جتلـــي ابـــن اإلنســـان (مـــىت ١: ٩ملكـــوت اهللا قـــد أتـــى بقـــوة" (

٢٨.( 

ن نـــرث امللكـــوت، ألننـــا مجيعـــاً شـــركاء يف حنـــن الـــذين اعتمـــدنا ليســـوع، حنـــن الـــذي
). شــركاء اجملــد الــذي أخــذناه هنــا بشــكل ٩: ١الضــيقة احلاضــرة ويف ملكــوت يســوع (رؤ 
عـــالن امللكـــوت. وعلينـــا أن نالحـــظ كيـــف حتـــل  إعربـــون وســـوف نأخـــذه بشـــكل كامـــل يف 

كلمة جمد حمل كلمة ملكوت، ألن املعىن واحد "جنلس عـن ميينـك وعـن يسـارك يف جمـدك" 
 ).٢١: ٢٠) "جنلس عن ميينك وعن يسارك يف ملكوتك" (مىت ٣٧: ١٠مر (

ن، ليسوا بعيداً عن امللكوت، أو يف حالـة انتظـار، أو مـا أشـبه ذلـك، كـل و والراقد
ن، هـم الـذين رقـدوا يف املسـيح و هذه مفاهيم غري معروفة يف تقليـد الكنيسـة اجلامعـة. الراقـد

منــا هــم يف املســـيح، إ�ــم مــاتوا يف املســـيح، و )، هــؤالء مل يهلكـــوا أل١٨: ١٥كورنثــوس   ١(
 املرياث األبدي. ،وسوف ينالون معنا عندما نقوم ،أعضاء ثابتة يف اجلسد



٥٣ 

)، ولكــن يف يـوم القيامــة ســوف ١٤: ١حنـن مجيعــاً نـذوق عربــون املــرياث (أفسـس 
 ألننــا ســنقوم يف جمــد، وعــدم اشــرتاك اجلســد ؛ننــال مجيعــاً املــرياث الســماوي باجلســد والــروح

يف هذا هو الذي جيعل اجلزاء الكامل مؤجالً إىل يوم الدينونة، ألن اللحـم والـدم ال يقـدران 
) ٥٠: ١٥كورنثــوس   ١ملكــوت اهللا، فالفاســد ال يــرث عــدم الفســاد ( -أن يرثــا امللكــوت 

ألن املسيح مبوته نقلنا إىل ملكوتـه (كولوسـي  ؛ولذلك حنن مجيعاً نذوق امللكوت منذ اآلن
منا نتقدم أكثر يف معرفة امللكوت، ألننـا بضـيقات احليـاة احلاضـرة إ ،ا نرقدوعندم ،)١٣: ١

فينـــا الـــروح القـــدس،  ). وحنـــن الـــذين حــلَّ ٢٢: ١٤وهــي كثـــرية "نـــدخل ملكــوت اهللا" (أع 
وأخــــذناه عربونــــاً مــــن اهللا اآلب، خنتــــرب حقيقــــة امللكــــوت جزئيــــاً "لــــيس ملكــــوت اهللا أكــــالً 

). فــإذا كــان امللكــوت ١٧: ١٤لــروح القــدس" (روميــة وشــرباً، بــل هــو بــر وســالم وفــرح يف ا
هو بر وسـالم وفـرح يف الـروح القـدس، أال خنتـرب حنـن هـذه األمـور ولـو بشـكل جزئـي، هنـا. 

 ).٢٢: ٥(غالطية  "ألن "مثر الروح فهو حمبة، فرح، سالم ..

اهللا = الســماء = امللكــوت، حقيقــة واحــدة جتعــل الراقــدين يف اهللا، يف املســيح، يف 
 كوت. وبشكل واضح يف وحدة مع باقي أعضاء اجلسد الواحد.املل

 اهللا وحياة عدم الموت:

عالقـة املــوت باخلطيـة، ال حتتــاج إىل شـرح، فهــي حقيقـة مؤكــدة، "اهتمـام اجلســد، 
). واهتمـــام اجلســـد هـــو ٦: ٨هـــو مـــوت، ولكـــن اهتمـــام الـــروح هـــو حيـــاة وســـالم" (روميـــة 

ذي يقـود يف النهايــة إىل االنفصـال عــن اهللا (راجــع احليـاة بعيــداً عـن اهللا، ذلــك االهتمـام، الــ
ن عشــتم حســـب اجلســد فســـتموتون). وحســب تعبـــري الرســول الصـــريح إ - ١٣: ٨روميــة 

) ولكن قوة اخلطية، ونتائجهـا ال تسـود ٥٦: ١٥كورنثوس   ١"شوكة املوت فهي اخلطية" (
للـذي تطيعونـه،  على حياة املسيحي، "الذي تقدمون ذواتكم له عبيـداً للطاعـة، أنـتم عبيـد

)، ألن "أجـــرة اخلطيـــة هـــي مـــوت" ١٦: ٦إمـــا للخطيـــة للمـــوت، أو للطاعـــة للـــرب" (روميـــة 
عضـــائنا لكـــي تثمـــر للمـــوت" أ)، ولـــذلك كانـــت "أهـــواء اجلســـد تعمـــل يف ١٣: ٦(روميـــة 
 ).١٥: ١)، (راجع يعقوب ٥: ٧(رومية 



٥٤ 

والسـالم مــع اآلب، لقـد نقلنـا املســيح مبوتـه وقيامتــه، إىل اهتمـام الـروح، إىل احليــاة 
ـــبـــل لقـــد فَـ  ). لقـــد ٥٥: ١٥كورنثـــوس   ١شـــوكته، اآلن، بســـبب قيامـــة املســـيح ( املـــوتُ  دَ َق

بلــيس الـــذي لـــه ســـلطان إوهـــذا حــرره �ائيـــاً مـــن  ،)٨: ٦مــات املـــؤمن مـــع املســيح (روميـــة 
ــــني  ــــيت يصــــفها  .)١٩: ٢املــــوت (عرباني ــــت فيــــه الطبيعــــة االنســــانية، ال مــــات املســــيح فمات

)، ولكــن فيــه قــام الكــل، وصــار ١٤: ٥كورنثــوس   ٢كــل، مــات الكــل (لباالرســول بــولس 
ـــا، أحيـــاء هللا. هـــو ١٧: ٥كورنثـــوس   ٢جديـــداً بالقيامـــة ( ـــه املتجســـد، جعلن ). املســـيح اإلل

مركــــز هــــذه احليــــاة، أو رأس ذلــــك اجلســــد احلــــي. ليجمــــع كــــل شــــيء، يف املســــيح، مــــا يف 
اً .. وأخضـــع كـــل شـــيء حتـــت الســـموات ومـــا علـــى األرض، يف ذاك الـــذي فيـــه نلنـــا نصـــيب

: ١٠: ١قدميـــه، وإيـــاه جعـــل رأســـاً فـــوق كـــل شـــيء للكنيســـة، الـــيت هـــي جســـده (أفســـس 
٢٣.( 

لـــه حياتـــه الذاتيـــة. هـــذه صـــورة  حنـــن لســـنا أحيـــاء بـــذواتنا، وحياتنـــا منفصـــلة، كـــلٌّ 
ن مـن األفراد املتفرقني، وليست صورة املسيح. فاملسيح هو جسد واحد، مثـل اجلسـد املكـوَّ 

"أنــــتم  :). وهــــذا مــــا جيعــــل الرســــول يقــــول بوضــــوح١٢: ١٢كورنثــــوس   ١خمتلفــــة (أعضــــاء 
). ولــــــذلك صـــــورة األحيــــــاء يف ٢٧: ١٢كورنثـــــوس   ١جســـــد املســــــيح وأعضـــــاؤه أفــــــراداً" (

املسيح، املتفرقني، املبعثرين، هي صورة ختالف الواقع احلقيقـي الـذي حييـاه هـؤالء كمـؤمنني، 
جســد املســيح ويشــرتكون يف حيــاة واحــدة، هــي أل�ــم يعيشــون أعضــاء اجلســد الواحــد، أي 

 حياة املسيح.

بــل نــال  ،فاحلقيقــة الواضــحة، أن اإلنســان لــيس بالطبيعــة خالــد، كمــا أنــه مل خيلــق خالــداً 
من اهللا. هذه احلقيقة املسيحية ختتلف عن تعليم الفلسفة اليونانية، اليت ترى اإلنسـان  اخللود منحةً 

تيموثـاوس  ١ن اهللا وحده هو الذي له عدم املوت (إول بولس، طبيعة. ولذلك يقرر الرسخالداً بال
 ).٢٣: ٦)، وبشكل قاطع "هبة اهللا هي حياة أبدية باملسيح يسوع ربنا" (رومية ١٦: ٦

حنــن ال نقــوم مــن املــوت ألننــا منلــك هــذه القــدرة، ولكــن ألن املســيح هــو القيامــة 
ـــا  ـــاة (يوحن ـــد يؤكـــد ٢٥: ١٠وهـــو احلي ننـــا أ). وال يوجـــد مطلقـــاً تعبـــري يف كـــل العهـــد اجلدي



٥٥ 

منا نُقام يف املسيح يسوع. هو الـذي يهـب لنـا القيامـة، أل�ـا هبـة الـرأس لألعضـاء. إو  ،نقوم
) هـو أصـل احليـاة، ١٠: ١تيموثـاوس  ٢وهذه احلقيقة سـاطعة ألن املسـيح احليـاة واخللـود (

 ).١٥: ٣(أع  أو رأس احلياة 

ــــاة ١٠: ٥ن املســــيح هــــو احليــــاة، حنــــن خنلــــص حبياتــــه (روميــــة وأل ) واخلــــالص حبي
املســيح هــو أحــد املوضــوعات األساســية يف صــلوات الكنيســة، وإحــدى دعامــات القــداس 

ترالـــه  - ٢: ٩اغنـــاطيوس االنطـــاكي مغنيســـا  - ٤: ١برنابـــا  - ٣: ٩اإلهلـــي (الديـــداكي 
نـــك أنـــت هـــو خالصـــنا وحياتنـــا، أل" :، راجـــع أوشـــية االجنيـــل يف الطقـــس القبطـــي)٢: ٩

 ."وقيامتنا كلنا

هــذه احليــاة مســترتة فيــه، غــري ظــاهرة بشــكل مرئــي، لكنهــا ســتظهر يف يــوم القيامــة 
نــه هــو إ قيــل حبــقٍ ذلــك، ) مــن أجــل ٣: ٣عنــدما يعلــن اآلب جمــد ابنــه الوحيــد (كولوســي 

 ).٢٠: ٥يوحنا  ١اإلله احلق واحلياة األبدية (

يف يوم القيامة، ولكنها تبدأ هنا، والرجـاء املسـيحي، يعتقـد احلياة األبدية، ال تبدأ 
بو ربنا يسـوع املسـيح الـذي حسـب رمحتـه ولـدنا أ"مبارك اهللا  :�ا سوف تكمل يف األبديةأ

) هـذه احليـاة تصـل إىل  ٣: ١بـط  ١ثانية لرجـاء حـي بقيامـة يسـوع املسـيح مـن األمـوات" (
وهــو مــا  ،)٧: ٤ تيمــو ٢ - ١٠: ٢(رؤيــا  الــرب أو اكليــل احليــاة بإكليــلكماهلــا، أي تتــوج 
 - ١٢: ٦تيموثــاوس  ١"امســك باحليــاة األبديــة الــيت إليهــا دعيــت" ( :جيعــل بــولس يقــول

١٩: ٦.( 

: ٢٥الفــــرح الــــذي نتوقعــــه والــــذي نتذوقــــه جزئيــــاً ســــيكون كــــامالً يف الــــدهر اآليت (مــــىت 
يعتــرب القــديس بطــرس نفســه يضــاً جزئيــاً، كعربــون. ولــذلك أ). ولكــن الفــرح مثــل اجملــد نأخــذه ٢١

)، ٢: ٥بـط  ١للمجـد العتيـد أن يُعلـن" ( ليس شاهداً فقـط آلالم املسـيح بـل مـع املـؤمنني شـريكٌ 
 ).١٠، ٤: ٥بط  ١اجملد الذي ال يبلى ( بإكليلعندما يظهر رئيس الرعاة لكي يتوج الكل 

  



٥٦ 

أن كـل املشكلة الرئيسية، هـي أن الـذين يغفلـون هـذه احليـاة، هـم الـذين يعتقـدون 
فهــو أن كـل شــيء يبـدأ هنـا ويكمــل بالقيامـة. حياتنــا  ،ا الواقـعمَّـأشـيء مؤجـل إىل القيامــة، 

حتــررت مــن املــوت، بــل حــىت املــوت نفســه هــو فرصــة لكــي تظهــر حيــاة يســوع يف جســدنا، 
 :) وهـــــذا جيعـــــل الرســـــول يقـــــول١٠: ٤كورنثـــــوس   ٢هنـــــا ويف شـــــكلها الكامـــــل بالقيامـــــة (

 ).٩: ٦كورنثوس  ٢"كمائتني وها حنن حنيا" (

ومــــا هــــو نــــوع هــــذه احليــــاة "العــــامل أم احليــــاة، أم املــــوت أم االشــــياء احلاضــــرة، أم 
). ٢٣-٢٢: ٣كورنثـوس   ١نـتم فللمسـيح واملسـيح هللا" (أ مـاأاملستقبلة، كـل شـيء لكـم، و 

نـه ال انفصـال عـن اهللا بـاملوت، ال انفصـال عـن اهللا، ألن أ ،ميان بشـكل واضـحما يؤكده اإل
ا وهذه احملبة سكبت حياة املسيح فينا، حىت أصـبح مـن املسـتحيل علـى املـوت املسيح أحبن

أو احليــاة أو املالئكــة وال مــا يف هــذه الــدنيا وال مــا ميكــن أن يكــون جديــداً يف احليــاة اآلتيــة 
 ).٣٩-٣٨: ٨أن يفصلنا عن حمبة اهللا اليت يف املسيح يسوع ربنا (رومية 

فاملســيح هــو  ،جنيــل القــديس يوحنــاإيف هــذه احلقيقــة الفائقــة تصــاغ بشــكل واضــح 
)، بـــل ميلـــك هـــذه احليـــاة كصـــفة شخصـــية، وهـــي طريقـــة عميقـــة يف ١٤: ١احليـــاة (يوحنـــا 

لوهية االبن. وهذه احلياة ميكن أن يهبهـا االبـن ملـن يشـاء "كمـا أن اآلب يقـيم إالتعبري عن 
) واملســـيح ينقـــل هـــذه ٢١: ٥مـــن يشـــاء" (يـــو  يـــييضـــاً حيأكـــذلك االبـــن   يـــياألمـــوات وحي

، أي احليـاة األبديـة "تـأيت سـاعة وهـي لإلنسـاناحلياة، ألنه واهب احلياة، ولكن نقل احلياة 
). ويف ٢٥: ٥اآلن حـــــني يســـــمع األمـــــوات صـــــوت ابـــــن اهللا والســـــامعون حييـــــون" (يوحنـــــا 

االصحاح السادس كله، هبة احلياة هي االحتاد باملسيح، وهي تناول احليـاة كطعـام روحـي،  
ن أكل أحد من هـذا اخلبـز حييـا إىل األبـد. إكل من يأكله ال ميوت "أنا هو خبز احلياة .. 

). فاملسيح هو نـور العـامل ألنـه ٥١ - ٤٨: ٦واخلبز الذي أنا أعطي هو جسدي" (يوحنا 
). هـذه احلقيقـة خلـف كـل ٤: ١مصدر حياة الكائنات، حىت قبل جميئه يف اجلسد (يوحنا 

)، ونــور ٤٨، ٣٦: ٦)، وخبــز احليــاة (٢٥: ١١هــو نفســه احليــاة (التصــرحيات عــن احليــاة. 
 ).٦٣: ٦)، وكلماته هي روح وحياة (١٢: ٨احلياة (



٥٧ 

واحلقيقـــة الواضـــحة هـــي أن الكتـــاب املقـــدس يســـتخدم كلمتـــني كـــل منهمـــا ميكـــن 
ترمجتهــا إىل حيــاة. ولكــن واحــدة فقــط تعــين احليــاة اآلتيــة مــن اهللا. ومــن هنــا حــدث اخللــط 

 الَّ إن كانـت هبـة مـن اهللا إمة حياة آتية من اهللا، واحلياة االنسانية العادية اليت و بني معىن كل
 �ا ميكن أن تعيش لفرتة بدون اهللا ومتوت، أي تفقد الشركة.أ

ولكـن احليـاة اآلتيـة مـن اهللا هـي  Biosاحلياة مبعناها العادي االنساين البسيط هي 
Zoe  ولذلك تأيتBios ١عادية "لكي نقضي حياة مطمئنـة هادئـة" (لتعين احلياة اليومية ال 

) وهــي أيضــاً الــيت وصــفت كحيــاة يوميــة "لــيس أحــد وهــو يتجنــد يرتبــك ٢: ١تيموثــاوس 
). ولـــذلك فـــإن املـــال كأحـــد ٣: ٤بـــط  ١راجـــع  - ٤: ٢تيموثـــاوس  ٢بأعمـــال احليـــاة" (

لرتمجـة عناصر احلياة ما ميكن أن يصبح يف حالة األرملـة ألقـت كـل حياهتـا، وحسـناً فعلـت ا
). ولـنفس السـبب قيـل عــن ٤: ٢١لوقـا  - ٤٤: ١٢العربيـة، ألقـت كـل معيشـتها (مــرقس 

يضــاً قــول يوحنــا أ). راجــع ٣٠، ١٢: ١٥نفــق معيشــته مــع الــزواين (لوقــا أنــه إاالبــن الضــال 
) ولــذلك ١٧: ٣يوحنــا  ١الرســول "وأمــا مــن كــان لــه معيشــة العــامل ونظــر أخــاه حمتاجــاً" (

) ولعـــل أعظـــم ترمجـــة ١٦: ٢يوحنـــا  ١م املعيشـــة" (احليـــاة أو تعظُّـــ ميُقـــال "تعظُّـــ Biosعـــن 
 ) االهتمامات والغىن ولذات احلياة.١٤: ٨هلذا التعبري هو (لوقا 

منــا هــي احليــاة اآلتيــة إو  Zoeهليــة يف هــذا اإلطــار ال ميكــن أن نــتكلم عــن احليــاة اإل
: ١٩اة األبديـة مـىت فهي دائماً احليـ Zoe) وكلما وردت كلمة "حياة" ٨: ٤تيموثاوس  ١(
يضـاً حبيـاة عـدم املـوت أ. وتوصف ٤٦: ٢٥مىت  - ١٨: ١٨لوقا  - ٧: ١٠مرقس  - ٦

Zeo aphtharsia  ٣١: ٢٢) هـذه احليـاة هـي هبـة اهللا (مـىت ١: ١تيموثاوس  ٢(واخللود 
حياناً يسـتخدم كلمـة حيـاة أ). ومع أن العهد اجلديد ٣٦: ٢٠لوقا  - ٢٦: ١٢مرقس  -

أبدية، أو عدم املوت، مثل قول الرب نفسه "خـري لـك أن تـدخل احليـاة فقط بدون إضافة 
 أن الكـالم واضـح جـداً وال حيتـاج إىل جهـد إلدراك أن احليـاة الَّ إ ،)٤٣: ٩أقطـع" (مـرقس 

 األبدية هي املقصودة.

  



٥٨ 

وهو يسوع املسيح "رئـيس احليـاة" الـذي إن  ،هذه احلياة هلا مصدر رئيسي ووحيد
نعيش وللرب منوت، ألننا للرب الذي مـات وقـام لكـي يسـود. أي لـه عشنا أو متنا فللرب 

) فـإن كـان املسـيح لـه سـلطان احليـاة ٩: ١٤سلطان احلياة علـى األحيـاء واألمـوات (روميـة 
ـــاء واألمـــوات، فكيـــف ميكـــن اســـتبعاد الراقـــدين مـــن شـــركة جســـده أي  ويســـود علـــى األحي

  ٢يا مــــع املســــيح بقــــوة اهللا" ("ســــنح :الكنيســــة وهــــو مــــا يــــدعو الرســــول ألن يقــــول صــــرحياً 
) أي بقــوة الالهــوت، وهــو الــذي مييــز آدم اجلديــد، يســوع املســيح عــن ٢٤: ١٣كورنثــوس 

 ).٢١-٢٠: ١٥كورنثوس   ١ - ١٢: ٥آدم األول الذي مات وخضع للموت (رومية 

ـــفليســ ،منــا هــي حيــاة املســيحإحيــاة املســيحي ليســت يف الواقــع حياتــه هــو، و    ت الـ
Zoe منـا هـي احليـاة الـيت يسـكبها املسـيح "املسـيح حييـا يفَّ" إنابعة من اجلسـد، و هي احلياة ال

) وهي عند املوت بشكل خـاص ٢١: ١) "يل احلياة هي املسيح" (فيليب ٢٠: ٢(غالطية 
) هـــذه املواعيـــد العظمـــى الـــيت وهبـــت لنـــا يف ١٠: ٤كورنثـــوس   ٢تظهـــر هـــذه احليـــاة فينـــا (

 الراقدين يف املسيح ميوتون وينتهون. بأنما  نسانٌ إاملسيح تفقد معناها وقوهتا إذا ادعى 

 حياة بالروح القدس:

نـــه أزيل مـــع اهللا منـــذ أن الكـــالم الواضـــح الصـــريح عـــن االبـــن الكلمـــة األزيل، هـــو إ
-١: ١يوحنــا  ١ - ٤: ١نــه هــو بذاتــه جــاء لكــي يســكن يف اإلنســانية (يوحنــا أو  ،البــدء

 ١٢: ٥يوحنــا  ١يســكب حياتــه فينــا (). وبــدون أن نــتكلم عــن االبــن الــذي جــاء لكــي ٣
) فإن الذين يؤمنون باملسيح قد انتقلوا مـن املـوت إىل احليـاة. بـل ال ٤٧، ٤٠: ٦يوحنا  -

: ١١)، وال ميــوت إىل األبــد (يوحنــا ١٤: ٣يوحنــا  ١ - ٢٤: ٥يــأيت إىل الدينونــة (يوحنــا 
الواحـــــد أي  ). هــــذه احليـــــاة ينقلهــــا إلينـــــا روح احليــــاة، عنـــــدما ننضــــم إىل اجلســـــد٢٦-٢٥

الكنيســة "ألننــا مجيعنــا بــروح واحــد أيضــاً اعتمــدنا إىل جســد واحــد .. ومجيعنــا ســقينا روحــاً 
). فاالنضـــمام إىل اجلســـد الواحـــد ال يـــتم بـــإرادة اإلنســـان ١٣: ١٢كورنثـــوس   ١واحـــداً". (

ـــال احليـــاة االهليـــة الـــيت هـــي فـــوق قـــدرة مهيتهـــا، إالَّ أوحـــدها فهـــي رغـــم   أ�ـــا ال متلـــك أن تن
هليــة مــن اهللا. هــذا هــو دور الــروح إأن يناهلــا، بــل تعطــى كهبــة  لإلنســانوال ميكــن  ،نســاناإل
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القــدس الواحــد، الــذي يســكن فينــا ويعطــي لنــا حيــاة روحيــة واحــدة، جتعــل الــذين يعتمــدون 
نــه أ)، واهليكــل رغــم ٢٠-١٩: ٦كورنثــوس   ١ - ١٦: ٨يتحولــون إىل هيكــل اهللا (روميــة 

أن اهليكـل هـو ناسـوت هـي  أن احلقيقة الواضـحة الَّ إوطقوسها، تعبري مضاد متاماً لليهودية 
فاملســـيح هـــو الـــذي نـــال الـــروح القـــدس كـــآدم الثـــاين  .)٢١: ٢املســـيح أو جســـده (يوحنـــا 

ب لنــا. مــن املالحــظ أحيانــاً أن الــروح حيــل حمــل املســيح أو لكــي يســكن فيــه هــو ومنــه يوَهــ
) ولكـــــن ٩: ٨و روح املســـــيح (). مث هـــــ٩: ٨فـــــيكم (روميـــــة  العكـــــس .. روح اهللا ســـــاكناً 

ن الـذين دخلـوا أو انضــموا إىل إ .)١٠: ٨النتيجـة النهائيـة هــي أن "املسـيح فـيكم" (روميــة 
فاحليــاة اجلديــدة الــيت يســكبها الــروح القــدس  ،هـذا اهليكــل ال ميكــن أن يســود علــيهم املــوت

يهـا اآلب" (غالطيـة أا منا ابناً ينادي اهللا إىل األبـد "أبـَّإو  ،عبداً للموت هيف اإلنسان ال جتعل
٤: ٤.( 
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 رابعالفصل ال
 الدالة، أو الشفاعة

 هي الجرأة والشجاعة في الصالة

 لبعض القطع التي تقال عن والدة اإلله)دراسة (

 

هـــــذه بـــــأن  هعـــــدم اقتناعـــــيف  مـــــن ينكـــــر شـــــفاعة القديســـــنيإالَم يســـــتند ال أدري 
ربنـــا يســـوع  ،وأن الـــرأس ،جســـد املســـيح الواحـــدهـــي الكنيســـة الشـــفاعة تتأســـس علـــى أن 

املســيح مــع األعضــاء هــم معــاً وحــدة واحــدة مكونــة مــن احليــاة اجلديــدة الــيت ال تفــوُّق فيهــا 
أعظـــم مـــن مكانـــة عضـــو  لعضـــوٍ  ن جهـــة االحتـــاد بـــالرأس، وال مكانـــةَ مـــ ،علـــى آخـــر لعضـــوٍ 
ففــي هــذا يتســاوى اآلبــاء والشــهداء ووالــدة اإللــه الــيت تــدخل يف تــذكار الراقــدين يف  .آخــر

 "اجملمع" يف القداس اإلهلي.

ـــيم املعاصـــر  شـــفاعة عـــن ال يوجـــد وســـيط بـــني املســـيح ربنـــا وبـــني املـــؤمنني، والتعل
القديسني حيتاج إىل تنقية؛ ألن التسليم اآلبائي ال يعـرف بـاملرة مـا نـراه يف التعلـيم املعاصـر، 

 وهو دون حصر كل األخطاء:

ن أن اهللا قاسي القلب وحيتاج إىل التوسل احلار حـىت يـرحم، والصـحيح هـو إ -١
أوًال: ن يطلـــب لكـــي ينـــال ت قلـــب َمـــبـــل يثبِّـــ ، إرادة اهللالتوســـل احلـــار مـــن جانبنـــا ال يغـــريِّ 

معرفة إرادة اهللا. وثانياً: الثبات يف الطلبة، أي ثبات رؤية القلـب للهـدف الواضـح الـذي ال 
.  جيب أن يتغريَّ
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ـــة اهللا للخطـــاة -٢ ـــرب يســـوع هـــو "حمـــب  ؛ال يفقـــد أي خـــاطئ حمب ألن لقـــب ال
ــــة يف اهللا .وهــــو يعــــين كــــل البشــــر ،البشــــر" ــــق احملب ــــة اهللا  ؛والصــــالة والتوســــل ال ختل ألن حمب

 ).٤-١: ١العظمى للبشر سابقة على خلق العامل نفسه (أفسس 

ي أقـــرب إىل املســـيح مـــن أ ،مـــا يف الســـماء وعلـــى األرض ال يوجـــد شـــخصٌ  -٣
غصان الكرمة الواحـدة (يوحنـا أألن كل املؤمنني هم  ؛مهما كانت حياة هذا املؤمن ،مؤمن
"لـــــيس لنـــــا جـــــرأة ســـــوى  :وملـــــاذا نقــــول ،ملــــاذا نطلـــــب شـــــفاعة القديســـــني ،إذن .)١٥ص 

 ).كما سبق وشرحناها تعين اجلرأة والشجاعة  ،القبطية –الكلمة اليونانية ( "؟شفاعتك

جتسـد اهللا الكلمـة مـن األم البتـول. هـي شـفاعة دون  اجلرأة هي تلك اليت جاء هبـا
 ،لـــيس ألن عالقتنـــا صـــعبة أو مســـتحيلة ambassadorهـــي ســـفارة مـــن "ســـفري"  ،وســـاطة

هــي شــهادة  ،منــا العكــسإو  ،ولــيس ألننــا مطــروحني يف احلكــم ،ولــيس ألننــا خطــاة مــرذولني
هـــي  .ألنـــه جلـــس علـــى ركبـــيت البتـــول ورضـــع لـــنب أمـــه ؛ن املســـيح بيننـــاأهليـــة علـــى احملبـــة اإل

ن العالقـــة العضـــوية الـــيت جتعلـــه أويـــدرك  ،شـــهادة دامغـــة لكـــل إنســـان يـــرى األم والـــدة اإللـــه
وشــهادة الدالــة هــي والــدة اإللــه الــيت  ،هــي الــيت تعطــي لــه اجلــرأة أو الدالــة ،عضــواً ألنــه بشــر

 حبلت باهللا الكلمة.

ميــان بوحــدة الكنيســة الـــيت ال إىل العــودة إىل اإل حيتـــاجعلــى ذلــك عــرتض والــذي ي
ــــ ألن بقـــاء خـــروف؛  ١٠٠أي الــــ  ،بعـــودة املـــلء فـــرح هلـــا إالَّ  الـــذين ال حيتـــاجون إىل  ٩٩الـ

ومصــدرها  ،هكــذا لــيكن لــك جــرأة أو دالــة مصــدرها التجســد .توبــة معنــاه الفــرح النــاقص
وهــو مــا يعطــي لنــا  ،يعــاً وهــو مــا ســوف ننالــه حنــن مج ،وجــود أم النــور علــى عــرش الالهــوت

 اجلرأة أو الدالة.

وجعلتنــــا  ،ن أفكـــاراً كثــــرية خاطئـــة دخلــــت حياتنـــا األرثوذكســــيةإأقـــول للمعــــرتض 
وكـــأن يف احملبـــة اإلهليـــة درجـــات أوىل وثانيـــة وثالثـــة ..  ،ن مكانـــة القديســـني أعظـــمأنتصـــور 
س لنـا دالـة لـيإن كلمـات اللحـن: " .وليس ملكوت ربنا يسوع املسيحشيٌء آخر  ااخل. هذ

ي تلـك العالقـة اجلديـدة الـيت جـاء هبـا أ "،عند ربنا يسوع املسيح سوى طلباتك وشفاعتك
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ولـذلك خنـتم  ،وجعلتنـا بالتـايل إخـوة وأخـوات ،والـيت جعلـت لـه أمـاً  ،جتسد ابـن اهللا الكلمـة
 ألننا دخلنا اخلدمة السماوية. ؛لكي نسبحك مع الشاروبيم .."" :ونقولهذه الكلمات 

كـــأن للمســـيح   ،لكـــل مـــن جعــل مـــن جتســـد الــرب عقيـــدة هتـــدم الكنيســة غفــر اهللا
الكنيســة .. فقطــع بــذلك  –جســده يف اإلفخارســتيا  –أجســاداً ثالثــة: مــن القديســة مــرمي 

وهــدم الكنيســة القديســني، شــفاعة التعلــيم بوخلــق تعليمــاً فاســداً أفســد  ،املســتيكي االحتــاد
وهـــم أعضـــاء معنـــا يف  ،داء ووالـــدة اإللـــهعـــن احتادنـــا بالقديســـني والشـــه اإلفخارســـتياوعـــزل 

 أي جسد املسيح الواحد. ،ذات اجلسد الواحد الذي نتناوله

 ... ليس لنا دالةافرحي يا مريم ..... 

الســؤال اخلطـــأ يقــود إىل إجابـــة خاطئــة، وخطـــأين ال يصــنعان معـــاً صــواباً واحـــداً. 
طـــأ هـــي الـــدفاع عـــن واإلجابـــة اخل .اخلطـــأ األول هـــو تصـــور إفـــراد العـــذراء بوســـاطة خاصـــة
واحــد لــه  الكنيســة جســدٌ  ننكــار أإمكانــة وكرامــة والــدة اإللــه إىل احلــد الــذي قــد يقــود إىل 

 واحد هو الرب يسوع املسيح. رأسٌ 

ــا مــريم األم والعبــدة"يقــول اللحــن:  . والعبــدة جــاءت بكــل يقــني مــن "افرحــي ي
ألن تأكيــد  ؛لس الكبــريالقــديس كــري  ،بأنــه "خــتم اآلبــاء" فَ ِصــقلـم الالهــويت البــارع الــذي وُ 
ألن لقــب  ؛مل تكــن مصــدر الالهــوتأ�ــا و  ،مثلنــا بأ�ــا بشــرٌ  أن مــرمي "عبــدة" هــو اعــرتافٌ 

 ،ولـوال جتسـد ابـن اهللا املولـود مـن مـرمي .بالتجسـد واملتجسـد خـاصٌ  هو لقبٌ ، والدة اإلله""
الـــذي فـــي ألن " اللحـــن: ت مـــرمي بأ�ـــا والـــدة اإللـــه. وبعـــد ذلـــك تقـــول كلمـــاتفَ ِصـــا وُ َمـــلَ 

وبـدخول  ،مـرمي هـو فـرح اخلليقـة بتجسـد ابـن اهللا ". فـرحُ حجرك تسبحه المالئكـة .. الـخ
فهـي جتلـس معنـا حـول  كلهـا،  مـرمي هـو فـرح الكنيسـة وفـرحُ  .)٦: ١ البكر إىل العامل (عـب

 اخلدمـة اإلهليـة، هـي ومعهـا كـل الطغمـات السـماوية والرسـل يفأي مذبح الكنيسة  ،املائدة
ويف كـل قداسـات  اإلفخارسـتيا،ل ملء الكنيسة. هذا التعلـيم تـراه يف صـلوات وك ،واألنبياء

ــــة واملارونيــــة.  ــــوعي القبطــــي إالكنــــائس األرثوذكســــية والكاثوليكي ن كــــان قــــد غــــاب عــــن ال
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ضــــد تــــراث الكنيســــة القبطيــــة  ثــــورفالســــبب هــــو اجلهــــل واحلــــرب الشــــعواء الــــيت ت ،املعاصــــر
منـا هـو "عشـاء امللكـوت" الـذي جيمـع  إو  ،ليسـت فقـط "عشـاء الـرب" اإلفخارسـتيانفسها. 

ن قـراءة أوحنـن قـد ال نـدرك  .كل اخلليقة: املالئكة والقوات السماوية، املؤمنني يف العهدين
ن أهـــو تأكيـــد علـــى  ،"السنكســـار" الـــذي جيمـــع أخبـــار نياحـــة ملـــوك وأنبيـــاء العهـــد القـــدمي

هــؤالء قــد اجتمعــوا الكــل مــع الرســل وقديســي العهــد اجلديــد واملــؤمنني عــرب كــل العصــور، 
بنــاء اهللا املتفــرقني إىل أ، مــن الــرب يســوع املســيح نفســه الــذي جــاء لكــي جيمــع هليــةٍ إ بــدعوةٍ 

ولكــن حيــث جــاءت املصــاحلة  ،قهم الزمــان والشــريعةالــذين فــرَّ  )١()٥٢: ١١واحــد (يوحنــا 
واحـد  أي حتـت رأسٍ  ،حتت سلطانه اإلهلي الواحد بني كل اخلليقة، مجع الرب يسوع الكلَّ 

أي الشــكر  اإلفخارســتيا،). وشــركة القــوات الســماوية يف التســبيح هــي ٣-١: ١(أفســس 
) الـيت وضـع املسـيح يسـوع ربنـا نفسـه أساسـها بــذبح إرادي ١: ١٢"الذبيحـة العقليـة" (رو 

يف   لبَ ن بالصــليب وبالقيامــة الـــيت غرســت الصَّـــعلِ اســـتُ  ،)١٨: ١٠يــو  – ١٠: ١٠(عــب 
عمـل ذبيحتـه مـن  ،ونقلت قوة حياة الرب اليت ال تزول ،ةوكل إراد ،وكل جسد ،كل قلب

 إىل قوة اإلرادة اإلهلية اليت هي أساس التدبري. ،العلية يف أورشليم ومن اجللجثة والقرب

 أيقونة الكنيسة حسب كلمات اللحن:

صــارت والــدة  -باألمومــة-الــيت  ،نعلــن فــرح مــرمي العبــدة فإننــا ،عنــدما ننشــد حنــن
لكـــن علينـــا أن و  ،جتســـد الـــرب بـــذات الكثافــة الـــيت نراهـــا عنـــد اآلبـــاء اإللــه. حنـــن مل نـــدرس

أل�ا ولدت بـدون  ؛يقونة الكنيسة اليت تلد املؤمننيأصارت مرمي  ،يف الليتورجيانالحظ أنه 
 أي ربنا يسوع املسيح. ،املولود الذي فتح باب الوالدة اجلديدة للبشر ،زرع بشر

ــــتإن   ــــدي ثاب ــــيم عقي ــــى أي تعل ــــاء ،كــــل اعــــرتاض عل ــــه اآلب ــــه  ،أمجــــع علي وحفظت
 .يكشف عن انتماء املعرتض واخللفية اليت يتكلم منها واليت متلي عليه ما يقوله ،الليتورجية

)، وهو ذات االسم الذي استخدم يف اجنيل ٦: ١أبناء اهللا هو أحد أمساء املالئكة يف العهد القدمي (سفر أيوب  )١(
 )١٤-١٣: ١يوحنا (

                                                           



٦٤ 

ذات داللـة الهوتيـة بالغـة األمهيـة: "بيـت  كتـب عبـارةً قد  األب مىت املسكني  كان
 حلم هي مسقط رأس البشرية املفتداة".

فهـــو "آدم  ،هـــو بدايــة كــل شــيء جديــد؛ ألنــه هــو املســيحاملفتــداة ورأس البشــرية 
 ماحسـب-والبشـرية اجلديـدة املفتـداة مل تولـد مـن القديسـة مـرمي  .)٤٥: ١٥كو ١األخري" (

فهـو صـاحب االعـرتاض السـخيف الـذي مل يقـل بـه أحـد مـن  -تصور األنبا شنودة الثالـث
منهــا، حيــث ينطلــق الــذي كشــف لنــا عــن انتمائــه واخللفيــة الــيت قبــل علــى تلــك العبــارة، و 

إخـــوة الـــرب بـــالوالدة اجلســـدية مـــن القديســـة مـــرمي. اعـــرتاض األنبـــا بـــذلك نكـــون إننـــا  قـــال:
 غــريه ممــن ينتمــون إىل مدرســة العصــر الوســيط األوريب،شــنودة الثالــث هــو مثــل اعرتاضــات 

ال فهـو ولـذلك  ،ة علـى مـا يؤكـد زعامتـه وسـلطانهدوهو حرص األنبا شنو  ،مع فارق بسيط
بــل يضـع نقـده للتعلــيم الالهـويت يف شـكل أســئلة  ،قيــدة وطقـوس الكنيسـةع يهـاجم عالنيـةً 

ــــب عليهــــ ــــه اال جيي ــــة؛ ألن ــــري عــــن ورمبــــا ألن اإلجابــــة  ،رمبــــا ال يعــــرف اإلجاب تكشــــف الكث
ميـان يـدرك أن األنبـا شـنودة ن يعـرف اإللكـن َمـ ،اجلوانب املسترتة اليت حيرص علـى إخفائهـا

مــه يف يل علــى مــا نقــول هــو التقســيم الــذي قدَّ الــدلو ال يــؤمن بــأن الكنيســة جســد املســيح. 
، فهـــو وهــي اعرتاضــات تؤكــد عـــدم الوضــوح وعــدم االميــان يف نفــس الوقــت ،ســئلةأشــكل 

 :صاحب نظرية األجساد الثالثة

 جسد املسيح مبعىن .. املولود من العذراء -
 اإلفخارستياجسد املسيح مبعىن ..  -
 جسد املسيح مبعىن .. الكنيسة. -

والعليـــــة يف  ،"اجلســـــد" هـــــو ســـــكني الفصـــــل بـــــني بيـــــت حلـــــموهكـــــذا صـــــار اســـــم 
نــه هــو أوكأنــه ال يعــرف العالقــة بــني مــا يظــن  ،والكنيســة جســد املســيح الواحــد ،أورشــليم

 !!!ثالثة أجساد

ذات اجلســـد  .نـــه الـــروح القـــدسجســـد املســـيح املولـــود يف بيـــت حلـــم مـــن العـــذراء كوَّ 
 بل جسد واحد. ،ولذلك حنن لسنا أمام "جسدين" اإلفخارستيا،مه لنا الروح القدس يف يسلِّ 
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ــ ن وِّ ألن الــرأس ُكــ ؛الــيت مجعهــا االبــن يف أقنومــه اإلهلــي املتجســدفهــي ا الكنيســة أمَّ
والـــذي كــوَّن الـــرأس هــو الـــروح  ،)١٦: ٢لكــي تتكـــون منــه وفيـــه كــل األعضـــاء (كولوســي 

 روح القدس.القدس ومسرة اهللا اآلب واإلرادة الواحدة للثالوث اآلب واالبن وال

ــــ  – اإلفخارســــتيايف  –م اجلســــد حســــب االمســــاء: مــــن العــــذراء جســــد لكنــــه قسَّ
"ألننا اعتمـدنا بـالروح  :د حىت بينهم بالروح القدس. ولكن الرسول يقولحِّ ومل يو  ،الكنيسة

، ١٢-١١: ١٢كـــو ١عضـــاؤه أفـــراداً (أواحـــد .. أنـــتم جســـد املســـيح و  القـــدس إىل جســـدٍ 
"اجعلنا .. جسداً واحـداً  :إىل صلوات الليتورجية اليت تقول ن يعودأومل حياول حىت  ،)٢٤

"لكـي جنـد نصـيباً ومرياثـاً  :بـل تضـيف ،وهـي ال تقـف عنـد هـذه الكلمـات ،وروحاً واحـداً"
وهـذه  .ألن املسيح يسوع ربنا قد مجعنـا معـاً  "؛مع مجيع القديسني الذين أرضوك منذ البدء

 :هي أيقونة الكنيسة

 ي بنا.أ ،يف جتسد ابن اهللا واحتاده بالناسوت اتهبدايفالكنيسة تأخذ  •
عضـاء جسـده أوال يـزال الـرب جيمـع ويضـم إىل  ،هي جتمع يف املسيح الكـلو  •

 الكنيسة كل الذين يؤمنون به.
 ؛ولكـــن لـــيس مـــن العــــذراء ،كمثـــال مـــيالده مـــن العـــذراء  ،هـــي تولـــد روحيـــاً و  •

أل�ـا ولـدت الـرأس الـذي تولـد منـه   ؛ولذلك تسمى القديسة مرمي أم الكنيسة
 كل األعضاء.

ونقلتهـــا التســـبحة الســـنوية يف  ،شـــرح آبـــاء الكنيســـة هـــذه احلقيقـــة الســـماوية وقـــد
الكثـــري الـــيت تعـــربِّ عـــن  ولـــذلك جـــاءت التشـــبيهات ،القطـــع اخلاصـــة باســـم "الثيئوطوكيـــات"

م الـيت جتمـع الكـل أل�ـا األ ؛ورشـليم"أ"مدينـة  هذه احلقيقـة، وعلـى سـبيل املثـال ال احلصـر:
فقــد امتــد عمــل التجســد واملتجســد لكــي جيمــع البكــر كــل "أوالد اهللا املتفــرقني" يف  ،حوهلــا

ن ، أرثوذكســــيةاحلقيقــــة القدميــــة األ ،غــــاب مــــن الــــوعي املعاصــــرلكــــن و  ،الوليمــــة الســــماوية
 -كمـا كانـت يف الكتـاب املقـدس بعهديـه القـدمي واجلديـد-أل�ا  ؛"الذبيحة" هي "ذبيحة"

 ،ولــذلك .وال ذبيحــة بــدون وليمــة ،وال وليمــة بــدون ذبيحــة ،م يف الوليمــةأهــم مــا يقــدَّ هــي 
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وانتقل الوعي املعاصر إىل الرتكيز على وسـاطة املسـيح ورئاسـة  ،عندما غابت املعاين القدمية
ألن الوسـيط واحـد  ؛وهو موضـوع ال ميكـن طرحـه للمناقشـة وال حـىت املسـاومة عليـه ،الرب

حولـه والـدوران وهو ما ال ميكن اللف  ،ذي صنع اخلالص بقوته اإلهليةهو ال ،والرب واحد
لكـــن وســـاطة الـــرب الواحـــدة  .أو يضـــعفه ،خللـــق تعلـــيم آخـــر ينـــال مـــن عمـــل الـــرب يســـوع

والوحيـدة ال جيـب أن ُتسـتخَدم ضـد وحـدة جسـده الكنيسـة؛ ألنـه جيمـع الكـل حولـه حتـت 
ة الكنيســة جســده إالَّ اســتعالن مــا يف الســموات ومــا علــى األرض. ومــا وحــد رأســه الواحــد

 وساطته، فهي القوة اإلهلية الوحيدة القادرة على أن تعطي حياًة لكل أعضاء اجلسد.

 علـى شـخصٍ  هـو اعـرتاضٌ للكنيسـة، ومل يكن اعرتاضنا على رئاسة البابا البطريرك 
 ورأسٌ  ،واحـد هـو الكنيسـة السليم والقـومي: جسـدٌ  باإلميانالعرتاف ى العبل تأكيد  ،معني

 خلدمة الكهنوت. املدعوينع خدمته على يوزِّ  ،واحد هو الرب وكاهنٌ  ،واحد هو يسوع

ن إ ،وهـــو بـــاكورة مـــا نشـــر ،وعنـــدما ذكـــر األب مـــىت املســـكني يف كتـــاب العنصـــرة
للسر فقط، حاول الذين تتلمذوا علـى العصـر الوسـيط إثـارة  الكاهن يف الكنيسة هو خادمٌ 

ملوضــوع يف قســم الالهــوت يف معهــد الدراســات القبطيــة ونــوقش ا ،القالقــل حــول الكتــاب
ومل يكن النقـاش عـن صـحة مـا   ،ستاذنا األنبا غريغوريوسأالذي كان يرأسه يف ذلك الزمان 

ســــتاذنا األنبــــا غريغوريــــوس أوحصــــر  ،بــــل يف الكهنــــوت نفســــه ،كتبــــه األب مــــىت املســــكني
 املوضوع يف النقاط التالية:

 .به وحده ال يشـرتك فيـه إنسـان أو مـالك خاصٌ  ،ن عمل املسيح كمخلصإ -١
"ال مــــالك وال رئــــيس مالئكــــة وال نبيــــاً ائتمنــــتهم علــــى  :وكانــــت عبــــارة القــــداس الغريغــــوري

 هي السند يف ذلك. بل انت وحدك بغري استحالة جتسدت" ،خالصنا

ولكــن كــل الســرائر نابعــة مــن  ،ن الســرائر الكنســية حتتــاج إىل خــادم خيــدمهاإ -٢
 ،قامون خلدمة السرائر ال سلطان هلم عليهـاوالذين يُ  .عطى بالروح القدسوت ،املسيح نفسه

، بــل الســرائر هلــا ســلطان التــدبري الــذي حددتــه العقيــدة والقــوانني الكنســية وآداب املمارســة
أي ســـلطان الواهـــب واضـــع التـــدبري وواهبـــه، أي الـــرب يســـوع املســـيح الـــذي لـــيس ألحـــٍد 
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ولكــن يف نطــاق ضــيق وهــو  ،وهكــذا ضــرب وعــي العصــر الوســيط .ســلطان علــى جســده
 دائرة الباحثني.

وألبواب الجحيم أغلقي لئال يبتلعوا نفسي يا عروس بال عيب 
 للختن (العريس) الحقيقي:

ن للعـذراء قـوة خاصــة مسـتقلة ذاتيـة تعمـل باســتقالل تـام أو شـبه تــام أرنا إذا تصـوَّ 
بل جتـديفاً. ال توجـد شـفاعة أو  ،فقط ليس محاقةً  -رهبذا التصوُّ -نرتكب  فإننا ،عن الرب

ومــن  .ك اإلرادة اإلهليــةفلــيس لقداســة القديســني قــوة ذاتيــة حتــرِّ  ،مــن الشــفيع طلبــة تنــال قــوةً 
أو جتعــل اهللا يســمع الصــالة وينقــذ  ،ك اإلرادة اإلهليــةم بــأن للقديســني قداســة ذاتيــة حتــرِّ يعلِّــ

ن إ -كمــا ذكرنــا يف الســطور الســابقة-لكــن فقــد نســى تــدبري اخلــالص برمتــه. و  ،الكنيســة
حـد بكــل ومتَّ  ،بـالرأس حـدٌ هـو متَّ فيهـا ن كـل عضـو إو  ،الكنيسـة هـي جسـد املسـيح الواحـد

 ،بــل وغفــران اخلطايــا ،ن اخلــالص والشــفاء والتجديــدألزمنــا أن نــرى األعضــاء أيضــاً. هــذا يُ 
إىل جسـد الـرب  االنضـمامأن  إالَّ  ،ميانـه وتوبتـه واعرتافـهبإن كان يتم بقبـول الفـرد الواحـد إو 

الواحد الكنيسة هو الذي جيعـل اخلـالص والشـفاء والتجديـد وغفـران اخلطايـا هبـة اهللا لكـل 
الكنيسـة، هــو خـالص الفــرد الـذي تســري نتائجـه يف كــل اجلسـد، وإذا أخــذنا مـثالً معاصــراً 

نـــا وصـــار القمـــص مي ،قـــد تقـــوى ونـــال هبـــة الصـــالة الدائمـــةف ،وهـــو الراهـــب مينـــا املتوحـــد
مث ملســـت حياتـــه مئـــات مـــن النـــاس، فهـــو ال زال املثـــال احلـــي للصـــالة  ،املتوحـــد الرباموســـي

ولكـــن مل حيصـــر اهللا خالصـــه فيـــه كفـــرد، بـــل مشـــل الكثـــريين الـــذين دخلـــوا  ،واألبـــوة واحملبـــة
ر القـارئ مـن الوقـوع يف بئـر الرهبنة، ونالوا الشفاء بالتعليم أو باملعجزات. هنا جيب أن حنـذِّ 

كانـت   ،ن القمـص مينـا املتوحـد أو البابـا كـريلس السـادسأن يتصـور أوهو  ،الوسيطالعصر 
هـي أن  ،بائيـة واألرثوذكسـيةولكن احلقيقـة اآل ،له قوة ذاتية قادرة على أن تؤثر يف إرادة اهللا
 ).١٣: ٢يف يضاً (أاهللا هو العامل فيه كما يقول الرسول بولس 

ة الكنيســـة" وعـــن الوليمـــة الـــيت جتمـــع هـــذا يقودنـــا إىل مـــا ســـبق وقلنـــاه عـــن "أيقونـــ
الكـــل. عنـــدما بـــدأت يف كتابـــة تـــاريخ املمارســـات القبطيـــة القدميـــة مـــن الربديـــات والنقـــوش 
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فقـد بـدا واضـحاً  ،وكتابات اآلباء وصلوات الكنيسـة وتوقفـت عنـد مـا خيـص املـوت والـدفن
 الكنيسة اليوم:من الصلوات اجلنائزية اخلاصة بدفن املوتى واليت ال زال أغلبها يتلى يف 

وتنـاول الكـل مـن جسـد الـرب  اإلفخارسـتيااجتماع الكنيسة وتقـدمي ذبيحـة  أوًال:
ودمــه يف حضــور اجلســد امليــت. ولــدينا أقــدم وصــف جلنــاز القــديس األنبــا بــاخوميوس أب 
الشــركة. وقــد ضــعفت هــذه املمارســة يف العصــر اململــوكي والعثمــاين حــىت غابــت مــن الــوعي 

والوليمة هي اجتماع الكل لتنـاول "خبـز  ،. هنا الذبيحة هي الوليمةومن الكتابات القبطية
وقــد مت جتنيــز األب مــىت املســكني يف ديــره حســب هــذا الطقــس القــدمي الــذي رمبــا  ،القيامــة"

 ال زال متبعاً يف باقي األديرة.

بدايـــة إىل لقـــد الحـــظ كـــل الـــذين درســـوا نقـــوش القبـــور القبطيـــة الـــيت تعـــود  ثانيـــاً:
صـدقاء يف عـامل النـور "الـذي أقاء هنا لكي ينضـم إىل أن امليت ترك أصد ،املسيحيالعصر 

ـــراه يف ســـطور قليلـــة يف  ،ال تغيـــب مشســـه" ـــة عـــن أوهـــو مـــا ن خبـــار نياحـــة بعـــض آبـــاء الربي
 حضور الرب يسوع ومعه املالئكة والشهداء الستقبال "ملوكي مساوي" للنفس اليت تنتقل.

لكـي تبـدأ رحلـة أخـرى. وعـن هـذه  ،بـل �ايـة رحلـة ،ليس �اية احليـاة املوتُ  ،هنا
إىل جــيش  االنضــماماحلقيقــة ســجلت األناشــيد املســيحية شــرقاً وغربــاً الرجــاء املســيحي يف 

طلـب معونـة أم الكنيسـة لكـي ال ترتعـب الـنفس أو  يفو  ،الظافرين من الشهداء والقديسـني
بــل  ،لــيس بقـوة ذاتيــة وال بقــدرة خاصــة ،ألن األم ســوف تـأيت مــع الــرب ؛ختـاف مــن املــوت

وهــؤالء  ،ذلــك االبــن أو البنــت الوافــد والوافــدة مــن األرض الســتقبالأل�ــا ســوف تســتعد 
ولقــد أكــد الــرب نفســه االحتفــال اجلمــاعي بتوبــة  .وال هــي غريبــة عــنهم ،ليسـوا غربــاء عنهــا

ســـة بكمـــال تشـــرتك فيـــه املالئكـــة، وهـــو احتفـــال الكني احتفـــالٌ  ،)١٠، ٧: ١٥لـــو واحـــد (
ـــه لكـــي تغلـــق أبـــواب اجلحـــيم ـــدة اإلل ألن هـــذه  ؛رحلـــة االميـــان. هكـــذا نطلـــب أن تـــأيت وال

ــاألبــواب قــد دُ  وألن كــل مــا كــان مينــع شــركة  ؛رت فعــالً يــوم الســبت الكبــري (ســبت النــور)مِّ
 وداسه الرب يسوع. ،بيد متاماً هلية قد أُ االنسان يف اهللا ويف احلياة اإل
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عنــدما  ،يف القــرن اخلــامس أورجيينــوسأطــاح بالعالمــة  لكــن اجلــدل العنيــف الــذي
عليــه يف اجملمــع اخلــاص بســبب ســوء اســتعمال وســوء فهــم التعلــيم "بــرد كــل األشــياء  مَ ِكــحُ 

يف الكتابـــات  فَ رِ أو مـــا ُعـــ "،أزمنـــة رد كـــل شـــيء" ، أو)٢١: ٣إىل مـــا كانـــت عليـــه" (أع 
اجلحــيم حتــت قــدمي ان ســقوط ســلطفكــرة قــد أظهــر أن ، apocatastasisاملعاصــرة باســم 

وبـــدأت فكـــرة انتظـــار  ،ختتفـــي أمـــام الســـؤال عـــن مصـــري غـــري املـــؤمنني بـــدأت ،الـــرب يســـوع
ولــذلك  ،دمــار اجلحــيم يــوم الســبت الكبــريحقيقــة بينمــا خفتــت  ،اجلحــيم للهــالكني تعــود

طلــب معونــة والــدة اإللــه لكــي ال تبتلــع بن الطلبــة اخلاصــة أن الــدالئل تشــري إىل إفــ ،الســبب
ال سـيما  ،هي من التطور الليتـورجي الـذي جـاء بعـد القـرن اخلـامس ،النفس املؤمنةاجلحيم 

 ؛اســحق الســرياين مــن نفــس النكبــة فــالت مــارإتالهــا الــيت و  أورجيينــوس،بعــد نكبــة العالمــة 
ومل يكـن  ،عداؤها اسم "النسطورية"أعليها  قَ اليت أطلَ  ،بناء الكنيسة املشرقيةأألنه كان من 

 اجملمع اخلامس. معروفاً عندما عقد

ميـاين نـراه يف إ عـن مسـتوى روحـي ونضـوج المهـا يعـربِّ ورثنـا اجتـاهني ك، فقـد عموماً 
 النصوص القدمية اخلاصة باملوت والدفن.

نـــه وَصـــف بأن يأغالبـــة لكـــل مـــا ميكـــن الفرطـــة املثقـــة يتمثـــل يف ال األول: االتجـــاه
 وهو مسة عامة. ،تام على املسيح املخلص لواتكا ،خوف

هـو اجتـاه االنتمــاء إىل الكنيسـة حيــث يشـعر املــؤمن بوطـأة وثقــل  الثــاني: االتجـاه
واملالئكـة  ،األم البتـول :بل يطلب أن تقـف الكنيسـة معـه ،وال يريد أن يقف وحده ،املوت

 .القديسني

لكـــن  ،وعلـــى كـــل إنســـان أن جيـــد يف قلبـــه ويف حياتـــه مـــا جيعلـــه حـــراً يف أن خيتـــار
نـه يطلـب أو  ،وهـو أن املسـيح الـرب هـو الغالـب ،ذكرنـاهجيب أن نعود إىل تكرار مـا سـبق و 

 بنا وفينا حنن الذين ال منلك قوة خاصة لكي ندوس أي قوة شريرة.
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 كشـف عـنهـي طلبـة ت ،"لـئال يبتلعـوا نفسـي يـا عروسـة بـال عيـب" :ولعل طلبـة
 :انسمعهنعد ومل  ،تقالتعد أل�ا مل  ؛مل تعد معروفة يف زماننا هامة ثالث قضايا الهوتية

 وهـو مـا تعـربِّ  ،هي زواج النفس اإلنسانية يف العرس اإلهلي باملسيح امللك األولى:
حيـــث مثـــل العـــذارى احلكيمـــات هـــو حمـــور الطلبـــة، ونفـــس أي  )١(عنـــه طلبـــة نصـــف الليـــل

لكـن القديسـة  ،فهـي ليسـت مثـل العـروس الـيت بـال عيـب -مهمـا كانـت-مؤمن تدرك أ�ـا 
وهـي ال  ،ألن مصـدر النعمـة هـو اهللا ؛الـيت لـديها ملـن يطلبهـاع وال تعطي النعمة مرمي ال توزِّ 

 .بل هي عطية الروح القدس ،بشرية بيدٍ  عُ توزَّ 

 ،فهي ليسـت كاملـة ،مهما كانت حياتنا ألنه ؛ننا نتذكر هنا عدم كمالناإ الثانية:
بــل هــي حســب  ،ولكــن امللكــوت وحيــاة الــدهر اآليت ليســت مكافــأة علــى كمــال اإلنســان

يهـا القطيـع الصـغري ألن أبـاكم قـد ُسـر أن يعطـيكم امللكـوت" أ"ال ختـف  :سهقول الرب نف
بعنـــوان اخلـــامس  /ولـــدينا كتـــاب مـــرقس املتوحـــد مـــن آبـــاء القـــرن الرابـــع  .)٣٢: ١٢ (لوقـــا

، وهــو ذو داللــة يف "ضـد الــذين يظنــون أ�ــم باألعمــال الصــاحلة يرثــون ملكــوت الســموات"
 .ملسيحي يف أن يكون عروساً نقية للمسيحوهكذا تعكس الطلبة رجاء ا هذا اخلصوص.

مل نقـرأ وصـف الكنيسـة هبـذه فـنحن  .مجاعـة مـن املـؤمنني تسـيلالكنيسة  :ةثالثال
ول مـــرة يف كتـــاب مشـــرتك ألوردت فقـــد  يف العصـــر احلـــديث، العبـــارة الـــيت هتـــدم الكثـــري إالَّ 

 عـن االجتـاه العـام بع يف اخلمسينات، ورمبا ألنه كـان يعـربِّ لتدريس مادة "الدين املسيحي" طُ 
اتفقوا علـى ، فـجنيليـنيإ –كاثوليـك   -رثـوذكس أذين اشرتكوا يف تأليف الكتاب من لدى ال

ســقط يف حبــر النســيان مــا ورد يف العهــد  ،لكــن مبــرور الوقــت ،هــذه العبــارة الســهلة املقبولــة
 :هي وهو ان الكنيسة ،اجلديد نفسه

 جسد املسيح الواحد -
 هيكل اهللا -
 بيت اهللا. -

 ها هوذا اخلنت يأيت يف نصف الليل. )١(
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 هذه األمساء تكمن "اهلوية" املسيحية.وخلف 

بـل احليـاة اجلديـدة الـيت تنسـكب مـن  ،مسألة االنتمـاءهي القضية األكرب ليست و 
مــن يســوع املســيح نفســه، أي الوجــود املســيحي يف هــذا الزمــان والــذي ينمــو ممتــداً  ،الــرأس

ح نفســـه، حنـــو الوجـــود الكامـــل يف احليـــاة الكاملـــة، حيـــاة اخللـــود، ذات احليـــاة جلســـد املســـي
وذات  ،)٩: ٢فيـــه "مـــلء الالهـــوت" (كولوســـي  ذات الوجـــود لـــنفس اهليكـــل الـــذي حـــلَّ 

ألن اهللا مل يعــد يســكن يف بيــوت مــن احلجــر كمــا شــهد  ؛بيــت اهللا املبــين مــن حجــارة حيــة
ولكـــن عنـــدما تضـــيع األمســـاء،  ،)٥٠ - ٤٦: ٧شـــهيد املســـيحية األول اســـطفانوس (أع 

 أي عالقة الشركة، أي البناء اجلديد. ،قةتضيع املعاين ومعها ختتفي العال

دور الُبعــــد الكنســــي يف العالقــــة الكيانيــــة غيــــاب ظــــل يف يســــود التفكــــري الفــــردي 
مفهـوم باملسيح وبأعضاء جسده، وهو الُبعد الغائب طـوال العصـر الوسـيط، وذلـك لغيـاب 

إلينـا تـدرجيياً بـدأ يعـود الوعي بالكنيسة جسد املسـيح قـد كان إن  و  الكنيسة جسد املسيح.
مـــع املســـيح ... لكـــن ظـــل  –العنصـــرة  –: الكنيســـة اخلالـــدة مـــن خـــالل يف تقـــدم ملحـــوظ

هـو أسـاس اخلـالص  ،كما كـان األب فليمـون املقـاري يقـول "الفرداين"أو  ،التفكري الفردي
"الفــرداين وحيــد زمانــه لســه معــرفش االبــن . كــان األب فليمــون املقــاري يقــول إن: الفــرداين
عماقهــا تلخــص مشــكلة الرتبيــة أولكنهــا يف  ،تبــدو ســاذجة جــداً قــد هــي عبــارة و  ،الوحيــد"

الـــذي يتمثـــل يف: "اهـــتم  ،" "اخلـــالص الفـــردايناملســـيحية جليـــل ورمبـــا ألجيـــال مل تعـــرف إالَّ 
 ،لكــي جيمــع . يف حــني أن االبــن الوحيــد قــد جــاءوملكــش دعــوة بغــريك"خبــالص نفســك 

ــ نســانية الــيت هــدمها آدم األول ويعيــد بنــاء اإل ،س هــيكالً جديــداً وشــعباً جديــداً ولكــي يؤسِّ
لـــيس وحـــدة انتمائيـــة علـــى أســـاس العـــرق والـــدم  ،وخيلـــق فيهـــا مـــن جديـــد ،وشـــتت وحـــدهتا

أو وحـــدة علـــى أســـاس ممارســـة "الشـــريعة املوســـوية" وعبـــادة  ،الواحـــد مثـــل اســـرائيل القـــدمي
أي الـــروح  ،واحـــدبـــل وحـــدة تقــوم علـــى الشـــركة يف الـــروح ال "،"اهليكــل الواحـــد يف أورشـــليم

 ،احليـاة الواحـدة .أي امللكـوت ،املرياث الواحـد .أي جسد املسيح ،اجلسد الواحد .القدس
ية يف أقنــوم االبــن أي اجتمــاع اإلنســان ،االجتمــاع يف االحتــاد األقنــومي .أي احليــاة اجلديــدة

"االجتمـاع  :القـارئ الـذي قـد ال يـروق لـه هـذا التعبـريعزيزي ن جترد قلمك أالكلمة. وقبل 
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ــــــومي"يف االحتــــــاد األ ــــــك مبراجعــــــة التســــــبحة الســــــنوية ،قن ورســــــائل القــــــديس كــــــريلس  ،علي
ســاس اجتمــاع أهــو  ،ن اجتمــاع الالهــوت بالناســوت = التجســدألكــي تــرى  ؛ســكندريال

فهـذا =  .مع اقنوم ،امسه يسوع ن هذا االحتاد ليس احتاداً بني فردٍ أو  ،نسانيةالثالوث مع اإل
وهـو مـا  ،بل هو تنازل اهللا لكي جيمع يف جتسده كل البشـر ،ة يف جوهرهااهلرطقة النسطوري

 :هو جعل الرب يسوع املسيح

 آدم األخري -
 الوسيط -
 الشفيع -
 الرأس -
 البكر -
 البداءة -

وهــي دون  ،وكلهــا خاصــة بتــدبري اخلــالص ،فهــذه األلقــاب كلهــا خاصــة بالتجســد
ـــرب نفســـه ـــيم الصـــحيح عـــن هـــي األلقـــاب الـــيت حتـــدد الت ،أي مســـاس بكرامـــة وعمـــل ال عل

 شفاعة القديسني والكنيسة جسد الرب يسوع املسيح الواحد.

ن الكـل مـات أل ؛الـذي جيمـع اجلـنس البشـري اجلديـد يف كيانـههو  آدم األخير:ف
 ).٤٥: ١٥كو ١والكل سوف ينال هبة احلياة يف آدم األخري ( ،يف آدم األول

ألن ذبـــائح العهـــد القـــدمي   ؛وهـــو وحـــده الـــذي يقـــرب اإلنســـانية إىل اهللا الوســـيط:
؛ "ألنـــــه ال ميكـــــن أن دم ثـــــريان وتيـــــوس يرفـــــع نســـــان إىل اهللاإ أي ميكلهـــــا تعجـــــز عـــــن تقـــــد

 )؛ ألنه (أي هذا الدم) بال قوة حياة تغلب املوت.٤: ١٠اخلطايا" (عب 
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وال يف  ،لـيس يف حمكمـة العـدل األرضـي ،ألنه هـو املـدافع :الشفيع أو الباركليت
وكــل  ،املــدافع ضـد اخلطيــة واملــوت والدينونــة والفســاد واجلهــلهــو بــل  ،حمكمـة عــدل مساويــة

 ب الكل إىل اآلب.لكي يقرِّ  ؛أمراض الطبيعة القدمية

 ،ومـن العـذراء مـرمي ،من الـروح القـدس دَ لِ ألنه رأس اجلسد اجلديد الذي وُ  الرأس:
لــروح بــل "ألجلنــا حنــن البشــر، نــزل مــن الســماء وجتســد مــن ا ،وهــو مل يولــد مــن أجــل ذاتــه

-١٦: ٢لكـــي ينمــــو جســـده وجيمـــع الكــــل أعضـــاء جســـده (كولوســــي  ؛القـــدس .. اخل"
وهنا جيب أن نتوقف أمام مشكلة الذين يفكـرون "حسـب اجلسـد" وحسـب قـوانني  .)١٩

ماليــني  يوجيمــع البشــر ذو  ،كيــف يكــون املســيح يســوع ذا جســد واحــد  :احليــاة البيولوجيــة
كـوت، تلـك القـوانني الـيت ال جتمـع حسـب العـدد ال عالقة لـه بقـوانني املل األجساد؟ سؤالٌ 

ــ ،وحســب األحجــام بــل حســب جــوهر  ،د لــيس حســب الكثــرةبــل حســب النوعيــة، وتوحِّ
والتقســيم  .هــو مأســاة املــوت التجــزُّؤاحليــاة الواحــدة، والكــل فيهــا لــيس جمموعــة أجــزاء ألن 

هـي تقسـيم  ،ولذلك حـىت صـالة "القسـمة" ،صار يف التجديد توزيعاً  ،الذي جاء به املوت
 ،أما توزيع املرياث فهو املسـيح نفسـه ،املرياث كان عند دخول األرض قسيمألن ت ؛املرياث

 وحسب الواحد غري القابل لالنقسام.

ـــراه يف  ،هـــذه القـــوانني ليســـت تـــأمالت شخصـــية إن ـــذي ن بـــل هـــي االســـتعالن ال
 .امــة العطيــةبــل بكر  ،ألن اخلبــز الواحــد مهمــا كــان حجمــه ال يُقــاس بــاحلجم اإلفخارســتيا؛

ألن املســيح  ،بــل املســيح نفســه ،ألننــا ال نأخــذ جــزءاً مــن جســد املســيح ؛ع كــأجزاءوال يــوزَّ 
 ألنه هزم املوت. ؛غري قابل لالنقسامنفسه 

 –املــــــــــريون  –إىل الكنيســــــــــة أي: املعموديــــــــــة  االنضــــــــــماموإذا رجعنــــــــــا إىل ســــــــــر 
دة روحيـة ال تأخـذ قوهتـا بـل وال ،لـيس والدة جسـدانية ،فإننا نولد مـن جديـد اإلفخارستيا،

هي مؤهلة مـن البدايـة ألن تفقـد خصوصـية  ،ولذلك .بل من اهللا نفسه ،وكيا�ا من اجلسد
ألن التجسد جاء حبياة مـن أجـل  ؛أي احلياة من أجل احلياة ،أي الفردانية ،الطبيعة القدمية

 ، كـل شـيءوألجلنـا مت ،ودفـن وقـام بَ لِ وألجلنـا ُصـ ،ألنه "ألجلنا نزل من السـماء" ؛اآلخر
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ومــن أجــل اآلخــر ينــزع عنــه نرجســية اخلطيــة والســقوط لكــي ننــال شــركة احليــاة اجلديــدة مــن 
هــو روح  ،ح بــآخرَســمنُ حنــن  ،ولــذلك .لكــي نكــون لآلخــرين ؛اآلخــر يســوع املســيح الــرب

لكي نصـري جسـداً  اإلفخارستياأي  ،وندخل الشركة ،احلياة األقنوم الثاين يف مسحة املريون
 واحداً .. هذه هي مراحل تكوين احلياة اجلديدة.

 الكيان الجديد:

الــــــذين يســــــتعدون  )١(عظــــــات اآلبــــــاء للموعــــــوظني ،وعمــــــق تــــــأنٍ مـــــن يــــــدرس يف 
تســـليم قبـــل أ باملعرفـــة. و ن جتريـــد االنســـان مـــن آدم األول يبـــدأن يـــرى أميكنـــه  ،للمعموديـــة
بـل لـرد  ،هـو لغسـل الفكـر مـن الوثنيـة فقـط ،خالقمل يكن التعليم عن اهللا ك ،ميانقانون اإل

وهـو نفسـه وكـل  ،ن الكـون = اخلليقـةأوهـي  ،ن ينسـاهاأاالنسان إىل احلقيقة الـيت ال جيـب 
ن احليـاة أ نارة الفكـر لكـي يـدركإاألشياء هي ملك هللا نفسه. هذه دعوة لتهذيب اإلرادة و 

 ،ميــــان بتــــدبري اخلــــالصعنــــد تســــليم اإلو بــــل حيــــاة شــــركة.  ،اجلديــــدة ليســــت حيــــاة خاصــــة
بــل هــو ضــد املســيح،  ،واالجتـاه حنــو الغــرب جلحــد كــل مـا هــو مظلــم، أي لــيس مــن املسـيح

 :بعبـارة ذات داللـة ،االجتاه للشرق حنو الرب نفسه نور القيامة وحياة الدهر اآليتنعود إىل 
وجحـد ميـان هي اعرتاف بوحدة متت بواسـطة التعلـيم واإلو  .هلي"إيها املسيح ألتصق بك أ"

 –جتديـد  –اآلباء التعليم املسـيحي برمتـه: اسـتنارة  بىن ،وعلى هذا األساس ،احلياة القدمية
 احتاد.

يــرى يف االنضــمام إىل الكنيســة بدايــة جيــب أن  ،تربــوي األولوقــد ورثنــا اجتــاهني: 
 لدينا عظات بعد املعمودية. تولذلك كان ،ويتبعها من

ألن  ؛ن تُعــادأال ميكــن  ،الــوالدة رِّ ِســت كَ الهــويت يــرى أن املعموديــة بالــذا الثــانيو 
أمــــــا  االرتـــــداد.ن يُعـــــاد يف حــــــاالت أولكـــــن املــــــريون ميكـــــن  ،اإلنســـــان يولـــــد مــــــرة واحـــــدة

 فهي الغذاء الذي ال ميكن أن يتوقف. ،اإلفخارستيا

 امربوسيوس أسقف ميالن. –ذهيب الفم  –كريلس األورشليمي   –شذرات عند العالمة أورجيينوس  )١(
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واالجتاهــــان معــــاً يؤكــــدان لنــــا أن احليــــاة املســــيحية تبــــدأ لكــــي تنمــــو وتنــــال الفــــداء 
 يأيت: السمائي. يتضح ذلك مما

ومـــن الـــنفس تنتقـــل بـــذور احليـــاة  ،يتكـــون الكيـــان اجلديـــد روحيـــاً يف الـــنفس أوًال:
ألن الطبيعــــة االنســــانية  ؛اجلديــــدة إىل اجلســــد لكــــي يتكــــون جســــد القيامــــة موازيــــاً للــــنفس

ـ ،م الكيان اإلنساينواملوت ال يُقسِّ  .اجلديدة ال تنقسم إىل جسد وروح ل التكـوين بل يكمِّ
ألن اخللــق اجلديــد يلقــي بالعناصــر الرتابيــة يف تــراب األرض مثــل اجلهــاز اهلضـــمي  ؛اجلديــد

والكبد واألمعاء .. وكل ما له عالقـة باحليـاة األرضـية الـيت تتغـذى مبـا ينتجـه تـراب األرض. 
يعود إىل الرتاب فعًال، لكـن يبقـى يف اجلسـد صـورة أو أيقونـة الـنفس إمـا  ،ما هو ترايب ،هنا

ــــ مــــة بســــبب وإمــــا مظلِ  ،ة بــــالروح القــــدس بســــبب شــــركتها يف جمــــد املســــيحدمســــتنرية وممجَّ
يف اخلطايــا. والقــارئ الفطــن يســتطيع أن جيــد هــذا بســهولة يف العظــات الروحيــة  االنغمــاس

 للقديس مكاريوس الكبري.

ومـــن  ،يف اخللـــق اجلديـــد يتكـــون "العـــزم" أو "اإلرادة" مـــن نـــار احملبـــة اإلهليـــة ثانيـــاً:
رادة إياهـــا علـــى مثـــال عـــزم و إنـــاً بـــاهللا. هـــذه خيلقهـــا الـــروح القـــدس مكوِّ العطـــش إىل االحتـــاد 

وبااللتصــاق بيســوع املصــلوب  ،يبــدأ التحــول احلقيقــي بالرؤيــا الروحيــة ،وهنــا .الــرب يســوع
نا رُ فهـو حيـذِّ  ،عمـال اجلسـد امليتـة"أنا رسـول املسـيح مـن "رُ واحلي من األمـوات. وعنـدما حيـذِّ 

لـيس يف اإلرادة فقـط حيـث  ،يتم -هنا-ول الكبري واألخري على اجلسد. التح االتكالمن 
 ،ولــذلك الســبب .بـل يف اختيــار الســلوك الـذي حيفــظ النعمـة االختيــار،تضـبط احملبــة حريـة 
بــل  ،رثوذكســية هــي تغيــري الســلوك مثــل اإلقــالع عــن التــدخني ... اخلليســت التوبــة يف األ

ـــا الداخليـــة و هـــي  ـــذات علـــى املســـيح االختيـــار مـــناالنتقـــال يف حتـــول الرؤي إىل  ،تفضـــيل ال
أو مقاومـــة العـــودة إىل املفـــاهيم القدميـــة  ،الصـــلب تفضـــيل املســـيح علـــى كـــل شـــيء إىل حـــدِّ 

ـــــذات ـــــاروهـــــو  ،والســـــلوك القـــــدمي املبـــــين علـــــى تفضـــــيل ال بينمـــــا  .األول آلدم األول االختي
تــرى فيـه الـنفس مجــال  وهـو اختيـارٌ  ،هـو اختيـار احملبــة ،االختيـار الثـاين اجلديـد آلدم اجلديــد

باهلـدوء  قـائمٍ  إذ يبـدو يف مجـالٍ  ،وهـو مـا يـنعكس علـى اجلسـد نفسـه ،وبقاء األمور األبديـة
 ملوكيـةً  مسـحةً  ،مما يعطي حـىت لقسـمات الوجـه االضطراب،والوقار وسكينة النفس وعدم 
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ن جســده أحـىت  مساويـة. عنـد نياحـة األب املتوحــد والسـائح بفنوتيـوس اشـتعل جســده بنـارٍ 
وحتمـاً هـذه هـي نـار الـروح القـدس الـيت قبلهـا مـن "الـروح  ،حتـول إىل رمـاد (الـنص القبطـي)

وهـــي ذات النـــار اإلهليـــة الـــيت  ،الرســالة الثامنـــة) -النــاري" (رســـال األنبـــا انطونيـــوس الكبـــري 
ي تظهـــر أحيانـــاً يف جتلِّـــ ،وتظـــل كامنـــة ،ل كيـــان املعمـــدين املمســـوحني بـــالروح القـــدسحتـــوِّ 

ويف اجليـل املعاصـر  ،أوالد امللـوك مكسـيموس ودومـاديوس واألنبـا أرسـانيوس القديسني مثل
 القمص مينا املتوحد والقمص ميخائيل ابراهيم.

وهـــو املوضـــوع  ،ل مـــن أجـــل الشـــركة يف اجلســـد الواحـــديبقـــى أمامنـــا التحـــوُّ  ثالثـــاً:
ــــاه مــــن األب مــــىت املســــكني ــــة  ،الــــذي مسعن ويظهــــر يف عــــدة فقــــرات يف شــــرح رســــالة رومي
ألن الشـرح ال يقـدم  ؛والقارئ الفطن يعرف ذلـك .وغالطية ومقاالت أعياد الظهور اإلهلي

لـرب يسـوع وهـو مـا حـرص عليـه رسـول ا ،بل االختبار احلـي للجماعـة ،اخلالص "الفرداين"
 .املسيح القديس بولس

جياز شديد نسـتعرض أهـم مالمـح ومكونـات حتـول الفـرد وتأهيـل الفـرد حليـاة إيف و 
ويف  ،ل أهــــم وأســــهل مــــا ميكــــن أن يقــــال هــــو مــــا ورد يف ليتورجيــــة املعموديــــةولعــــ ،الشــــركة

 –النعمــة  –. ورمبــا أدرك القــارئ أن الصــلوات كلهــا تقــدم عمــل اهللا اإلفخارســتياليتورجيــة 
حلـول الـروح القـدس،   –اسـتعالن الـرب يسـوع املسـيح  –التقـديس  –التجديد  –الغفران 

ص فيهـا. هـذه السـمة خاصـة بصـلوات اجلماعـة كل هذا يف عبـارات مـوجزة عامـة ال ختصـي
 ،والغفــــران الــــذي يشــــرتك فيــــه الكــــل ،م النعمــــة املشــــرتكةفكــــل طلبــــة تقــــدِّ  ،وحيــــاة اجلماعــــة

ل حيــــوِّ ال وحلـــول الـــروح القــــدس لكـــل أعضـــاء اجلســــد. هـــذا  ،والتقـــديس واســـتعالن الــــرب
ز لثــالوث الــيت ال متيِّــمبثابــة يــد اهللا ا ،بــل هــو يف احلقيقــة والواقــع ،الصــلوات إىل فــراغ أو عــدم

يعـين فـيض الصـالح  ،ألن التعلـيم الرسـويل عـن "مـلء الـذي ميـأل الكـل" ؛بني عضو وعضـو
 ويبقى على كل عضو أن يأخذ على قدر منوه واحتياجه. .هلي للكلاإل

بـل النعمـة الـوافرة الـيت  ،م يف السرائر الكنسـية لـيس تفصـيالً وال تفضـيالً ما يقدَّ  إن
 ،)١٤: ١فـــوق نعمـــة" (يوحنـــا  "ومـــن ملئـــه حنـــن مجيعـــاً أخـــذنا نعمـــةً  :جنيلـــيقـــال عنهـــا اإل
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 فهي خاصة بفيض النعمة للكل. ،وعلى القارئ أن يالحظ استخدام كلمة "حنن"

 الكيان الجديد كشركة:

ثـــالث دَّى إىل أ ،الـــدفاع عـــن شـــفاعة القديســـني مبـــنهج وأســـلوب العصـــر الوســـيط
 :مثالب

حشـر وســطاء ت هـذه األيقونــة عـن طريــق فقـدت الكنيســة أيقونتهـا، وفســد أوًال:
الكنيســة مؤسســة سياســية أو مجاعــة ال يربطهــا ســوى ذلــك وجعــل  ،بــني املــؤمنني واملســيح

وخلـــــق صـــــورة مشوشـــــة عـــــن الواقـــــع احلـــــي الـــــذي نـــــراه يف كـــــل  ،النـــــزوع مـــــن أجـــــل البقـــــاء
ث حيـ ،الـزواج –اجلنـاز  –الرسـامات  –االفخارسـتيا  –املريون  –املعمودية  :الليتورجيات

ســواء كانــت:  ،جتتمــع الكنيســة كلهــا يف اجتمــاع واحــد مهمــا اختلفــت وتعــددت األســباب
معمودية أم رسامات .. اخل. ألن االجتماع هنا هـو اجتمـاع الـرب الـرأس مـع األعضـاء بـال 

ط بُ وليســـــوا هـــــم "الـــــرُّ  ،ألن الوســـــطاء ليســـــوا هـــــم مصـــــدر النعمـــــة ؛وبـــــال وســـــطاء .وســـــيط
 ).١٦: ٢حد (كولوسي واملفاصل" اليت جتمع اجلسد الوا

ن احليـاة األبديـة تبـدأ بعـد املـوت أباعتبـار أدى ضياع الوعي باحلياة األبديـة  ثانياً:
املـوت أن إىل اعتبـار  ، أدى ذلـكوغالبـاً بعـد يـوم القيامـة ولـيس هنـا علـى األرض يف الزمـان

وخلـــف هــــذا عاشـــت فكـــرة الكنيســــة  .احلـــاجز الــــذي يفصـــل بـــني األحيــــاء والراقـــدينهـــو 
املنتصــــــرة  :مســــــنياملنتصـــــرة يف الســــــماء والكنيســــــة اجملاهـــــدة علــــــى األرض. ومــــــن هـــــذين اال

ع قـانون االميـان ودِ الـذي أُ  باإلميـانمنـت فكـرة رئاسـة بابـا رومـا. وضـاع االعـرتاف  ،واجملاهدة
 "نؤمن بكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية". :نفسه

السنوي بعيد القيامة على معايشة حيـاة الـرب يف األسـبوع  وطغى االحتفال ثالثاً:
مث قيامـة الـرب يـوم  ،ربعاء خيانـة يهـوذاأوقبلها  ،مجعة الصلبوتعلى الليتورجي الذي يؤكد 

علــى  قــينبحقــاً أن  الــيت ال تــزال صــلوات بــاكر وأناجيــل بــاكر حتفظهــا. عجيــبٌ و  ،األحــد
أو اليـــوم  ،أو يـــوم الـــرب ، يـــوم األحـــدع منـــا قيامـــة الـــرب يفيضـــتو  ،صـــوم األربعـــاء واجلمعـــة
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ســـم يبقـــى املـــوت فاصـــالً يقطـــع ويقِّ  ،ن تغيـــب القيامـــةأبعـــد  ،وبـــالطبع .الثـــامن يف األســـبوع
 الكنيسة الواحدة.

 ا:ملن سقط يف مستنقع العصر الوسيط أ� وهكذا بالطبع، تبدو الشفاعة

 على عمل الرب. تعدٍّ  -
  انفصلوا عنا وماتوا.نيالقديسألن  -
 عضاء جسد الرب يف وحدة حياة.أجتمع تعد القيامة مل وأن  -
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 امسالفصل اخل
 ،صالة الجسد الواحد

 ذي ال ينقسم إلى حيٍّ وميتٍ ال

 

 نظرة شاملة على الكنيسة الجامعة

 :أوالً 
 العصور األولى

 

 وحدة السماء واألرض:

 .مل يكـــن حضــــور املالئكـــة يف معســــكر الشــــعب القـــدمي أمــــراً غريبـــاً غــــري معــــروف 
ألن الوعــــد حبراســــة املالئكــــة جــــاء يف املزمــــور  ؛وســــفر املــــزامري هــــو خــــوالجي العهــــد القــــدمي

حيفظونـك  ي"ألنه يوصي مالئكته لك :التسعون حسب السبعينية ر) وهو املزمو ١١: ٩١(
ن هـذا أن ينكـر أفمـن يسـتطيع  ،ي املالئكة حبفظ شعبهصذا كان اهللا يو فإ ،يف كل طرقك"

بــل حيــارب املالئكــة ضــد قــوات الظلمــة يف  ،دمــه الــوحي نفســهميــان مغــروس علــى مــا قإهــو 
بــل حيمــل املــالك جربائيــل رســالة مــن اهللا للنــيب  ،)٦املزمــور اخلــامس والثالثــون (راجــع عــدد 

بل قامت حرب بـني املـالك ميخائيـل والشـيطان حـول  ،)١٦: ٨دانيال لكي يفهم الرؤيا (
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رشــد مــالك أبــل  ،ومل يكــن املالئكــة فقــط مــع األنبيــاء .)٩: ١جســد موســى (رســالة يهــوذا 
ومـن هنـا  .)٨-٧: ١٦ن متـوت مـن العطـش (تكـوين أالرب هاجر إىل املـاء عنـدما كـادت 

"مــــالك الــــرب ينصــــب معســــكره حــــول خــــائفي الــــرب لكــــي خيلصــــهم"  :جــــاءت التســــبحة
 ).٧: ٣٤(مزمور 

ا بعــض األمثلــة عرضــن بــل فقــط ،وألننــا لســنا بصــدد املالئكــة يف الكتــاب املقــدس 
إذ  ،ن وحـدة السـماء واألرض نالـت قوهتـا بتجسـد اهللا الكلمــةأ ،لكـي نؤكـد احلقيقـة الغائبـة

مث قيــادة يوســف  ،)١٤: ٢جــاءت بشــارة املالئكــة للرعــاة وتســبيح اجلنــد الســماوي (لوقــا 
ن بشــــارة أن ننســــى أوال جيــــب  .)١١-١٠: ٤(مــــت  تــــهووالدبيســــوع بــــل احللكــــي يقبــــل 

 ).٢٨-٢٦: ١ءت مبالك (لوقا جتسد ابن اهللا جا

�ـم كنيسـة وأ ،�م فقدوا البعد السمائيأعة لكن مأساة الذين يشتمون شتائم مقنَّ  
 انفصلت عن السماء. ط،رضية فقأ

 شهادة اآلباء بعد العصر الرسولي:

لــيس ألن الكنيســة كــان هلــا أكثــر  ،ن تقســيم عصــور الكنيســةإ ،يف حقيقــة األمــر 
لكـن جـاء التقسـيم إىل عصـور مـن أجـل  ،ل الكنيسـة الواحـدةبـل كانـت وال تـزا ،من وجود

 سهولة البحث وحتديد تاريخ األحداث واألشخاص واحلوار الالهويت نفسه.

 :تعبِّر عن نظرة مذهبية بال تاريخ أخطاء تاريخية

 لإلميـان.ل يف العهـد اجلديـد هـو املقيـاس الوحيـد جِّ ن مـا ُسـأن نظن أهو  الخطأ األول:
وأساســها  ،نكــار االمتــداد التــارخيي لكنيســة رأســها املســيح يســوع نفســهإوجــه اخلطــأ التــارخيي هــو و 

واســتمرارها يف كـل جيــل ومكــان وزمـان. االمتــداد التـارخيي هــو احليــاة الواحـدة الــيت حتملهــا  ،الرسـل
 :عــات عنــه أوشــية االجتماوالتســليم الكنســي تعــربِّ  .مها إىل األجيــال األخــرىاألجيــال لكــي تُســلِّ 

 ألن هذه هي مسئولية الكنيسة يف كل عصر. ؛"ولعبيدك اآلتني بعدنا إىل األبد"
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فهـم  ،ن التسليم الكنسـي تـراه واضـحاً حـىت عنـد الـذين يهـامجون أم الشـهداءإبل  
ولبيــب  –بــراهيم ســعيد إال زالــوا حيرتمــون قيــادهتم التارخييــة واحلديثــة معــاً مثــل لــوثر وكــالفن و 

هـــم حقـــاً ال  .مســـاء أخـــرىأو  ،توفيـــق جيـــد –صـــموئيل حبيـــب  –توفيـــق صـــاحل  –مشـــرقي 
ـــادة)  ؛يطلبـــون شـــفاعة أو صـــلوات هـــؤالء ـــة يف اخلـــدمات (العب أل�ـــم فقـــدوا الصـــلة احلقيقي

ـــرأ .. ملـــاذا تقـــرأ كتابـــاً لشـــخص أمـــع  ،"مـــوتى" مهبـــؤالء، أل�ـــ ن كتابـــات هـــؤالء ال تـــزال تُق
 .اة وتقـدم الفكـر وهـو عصـارة حيـاةمات؟ ألن ما يف الكتاب يساهم يف تطوير وتنوير احليـ

ــفَـ  ن الــوعي الروحــي عنــد هــؤالء مل أم علــى حنــو مــا ال زالــوا معنــا علــى األقــل فكريــاً طاملــا ُه
عضـاء أكاملـة واالحتفـاظ بكـل إبـادة  بادتـه إبـل  ،ينفتح بعـد علـى قيامـة الـرب وهـدم املـوت

 .أي أعضاء جسده حيةً  ،املسيح

عنـدما حبـث قـس ف .وسوء فهم تـاريخ العقيـدةسوء قراءة اآلباء هو  :الخطأ الثاني
كانــت نقطــة البدايــة   )١(و صــلوات القديسـنيأعــن طلـب شــفاعة  ١٨٤٧جنليكـاين يف عــام إ

ن نصــلي للعــذراء واملالئكــة أنــه ال جيــب أو  ،أن "اخلدمــة" أو (العبــادة) هــي للمســيح وحــده
 ،هلــؤالء ألن طلــب صــلوات هــؤالء ليســت صــالة توجــه ؛واخلطــأ اللغــوي ظــاهر .والقديســني

"اطلبــوا عنــا" يف اجملمــع الكبــري يف صــالة نصــف  :ن تقــولأولــذلك حرصــت الكنيســة علــى 
وأول  ،ن القس السـابق ذكـره مل يكـن لـه درايـة ومعرفـة دقيقـة بالتـاريخ الكنسـيأالليل. كما 

ن الوثــائق املســيحية القدميــة ال تعطــي لنــا صــورة كاملــة عــدم إدراكــه أهــو هــذا القــس أخطــاء 
ـــاة الك ســـنة مـــن  ٣٠٠ن ظهـــرت الكنيســـة علـــى وجـــه األرض بعـــد أ بعـــد نيســـة إالَّ مـــن حي

والـذين كتبـوا  .ضـت لـه يف كـل واليـات االمرباطوريـة الرومانيـةالـذي تعرَّ  واالضطهاداملطاردة 
أو مـن الرعـاة مثـل  ،يف القرون الثالثة األوىل كانوا إما من املدافعني مثـل الشـهيد يوسـتينوس

ؤالء كـــان بالنســـبة هلـــالشـــهداء مثـــل أغنـــاطيوس االنطـــاكي. و أو مـــن  ،كليمنضـــس الرومـــاينأ
أو تعزيــة وتشــديد وتشــجيع  ،ميــانالــدفاع عــن اإلكال الكتابــة حمــدوداً باملناســبات نفســها  جمــ

 يف القــرن الثالـث. بــالطبع ســبق ميـان نفســه إالَّ ولــذلك مل تبـدأ الكتابــات لشــرح اإل ،املـؤمنني

(1  ) James Endell Tyler: Primitive Christian Worship. 
 amazonوطبع بعد ذلك وُنِشر على  Kindel- amazonوقد أُعيد نشره على  
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واالســم وحــده  ،هــو دفــاع عــن التعلــيم الرســويلومــا وصــلنا  ،وكــان مــدافعاً  ،يرينئــوسإالكــل 
 د فيه الغنوصية ورد على مزاعم قادهتا.يكفي "ضد اهلرطقات" الذي فنَّ 

 بعــد إالَّ  ،وهــي مقالــة ترتليــان ،ن تظهــر أول مقالــة عــن املعموديــةأومل يكــن غريبــاً  
وكـذلك يف نفـس الفـرتة وصـلنا "التقليـد  ،ميـانسنة تقريبـاً (ورمبـا أكثـر) مـن انتشـار اإل ٢٠٠

 .هيبوليتوس –بوليدس أالرسويل" ملن نكتب عنه عربياً 

ن ن الصـورة الكاملــة مل تــدوَّ أ الَّ إ ،نـه رغــم كـل هــذه الوثــائقأهــو  لــث:والخطـأ الثا
قبل عظات القديس كريلس األورشليمي يف �اية القرن الرابع وانتشـار شـرح األسـفار الـذي 

 Primitive Christianيف الرابـع واخلـامس. مـن هنـا كـان اسـتخدام اسـم وصل إىل القمـة 

Worship  وهـــي مل تكـــن أصـــالً قـــد كتبـــت عـــن  ،حيـــاء بـــأن لـــدينا أول وأقـــدم مصـــادرإهـــو
بـل حــىت دفـاع الشــهيد يوسـتينوس احتــوى علـى ســطور قليلـة عــن عبـادة الكنيســة.  ،العبـادة

كالمهــا   "،عبــادة"هــا مثـل االســم هـو أخطــأ األمســاء كل Worshipن االســم أومـن املضــحك 
، وهــي وافــدة إلينــا مــن عصــر فــاألول هــو لغــة األجنلوســكون ،ريفضــح األصــل العرقــي املتــأخِّ 

والثـاين عربيـة  السـيد النبيـل واألمـري. وهي تعـين تقـدمي التكـرمي ملـن يسـتحق التكـرمي اإلقطاع،
يضــاً  أيونــاين والقبطــي بينمــا حفــظ العهـد اجلديــد ال ،وهــي تعــين مــا يقدمـه العبيــد ،عربانيـة –

ولــيس خــدمتنا  ،وهــي أصــالً تعــين خدمــة الثــالوث لنــا ،وتعــين اخلدمــة )١(λατρείαكلمــة 
والــذي  ،لكــي نغتســل ونتطهــر ونتقــدس ونشــرتك يف احليــاة اإلهليــة ألننــا نــأيت ؛حنــن للثــالوث

ولذلك احنـدرت عالقتنـا بالثـالوث مـن  ،يضاً أيقوم خبدمتنا هو رئيس الكهنة والروح القدس 
ــــادة. ــــيت خيــــدمنا اهللا هبــــا إىل مســــتوى العب ــــة  مســــتوى اخلدمــــة اإلهليــــة ال فقــــد احنــــدرت مكان

اإلنســان مــن ابــن إىل عبــد. وصــار رب الكنيســة، رأس اجلســد ســاكناً يف الســماء. وحتولــت  
  كلمة خدمة ليتورجية إىل كلمة عبادة.

. أما السجود فهو جزء من ٢: ١مرات يف العهد اجلديد ومنه جاءت كلمة ليتورجية أع  ٥ورد  λατρεύωالفعل  )١(
هو خاص بالسجود أحد مكونات اخلدمة. وحنن نسجد ملن خيدمنا اعرتافًا بالنعمة  πρσκυνέωاخلدمة، فإن الفعل 

 اإلهلية.
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ـــــل ال ـــــت أمســـــع يف صـــــعيد مصـــــر مـــــن اجلي ـــــَد يف كن ـــــذي ُوِل ـــــل ال ـــــى اجلي ســـــابق عل
الثالثينيـــات مـــن القـــرن املاضـــي، قـــول الشـــخص أنـــه ذاهـــب إىل الكنيســـة "ليُقـــدِّس"، وهـــي  
كلمة تعين االشـرتاك يف تقـديس السـرائر، ولكـن ثقافـة اجملتمـع واحنصـار دور اللغـة القبطيـة، 

ن الـذي مل جاءت بكلمة عبادة، اليت أبادت كل إحساس بالتواضع اإلهلي عـن ابـن اإلنسـا
 يأِت لكي خيدمه اآلخرون، بل لكي "خيدم ويبذل نفسه فديًة عن كثريين".

وإذا أضفنا إىل ما سـبق، لـيس فقـط غيـاب الفهـم التـارخيي، بـل التعنـت يف دراسـة 
التاريخ الكنسي، حقَّ لنا أن نتساءل: ملاذا يُعتَرب دفاع الشهيد يوسـتينوس أهـم مـن عظـات  

ء التــاريخ مــن الشــيع اإلجنيليــة يُعــد قِــَدم دفــاع يوســـتينوس كــريلس األورشــليمي؟ عنــد علمــا
م) دليـــٌل علـــى أن مـــا جـــاء بعـــد ذلـــك ال قيمـــة لـــه، ولكـــن الدراســـة الدقيقـــة  ١٥٠(حـــوايل 

ُتظِهر ليس فقط التالحم واالستمرارية، بل العقيدة اإلميانية الواحدة، وجيب إضـافة احلقيقـة 
 ياً جديداً، واستنارًة، وتنبِّ .... إخلاللغوية مثل اعتبار املعمودية ميالداً مسائ

قــرب تارخييــاً إىل عصــر الرســل أن يوســتينوس أأي  ،م"دَ ذا كــان اجلــواب هــو "الِقــفــإ
 ،نكـار اسـتمرار ذات احليـاة الكنسـيةإمن كريلس األورشـليمي، فاخلطـأ الظـاهر بوضـوح هـو 

ول علــى مــا الشــاهد األهــو ولكــن العهــد اجلديــد نفســه  .وكــأن الزمــان هــو مقيــاس األصــالة
 هو:و  ،غاب بعد ذلك من فكر هؤالء الباحثني

 وحدانية جسد املسيح الكنيسة.* 

وغيـاب  .ووحدة السماء واألرض حتت رأس الوسيط الواحـد ربنـا يسـوع املسـيح* 
أي  ٣٨١ يف الَّ إميـــان نـــه مل يـــدخل كأحـــد بنـــود قـــانون اإلأحـــىت  ،موضـــوع الكنيســـة ظـــاهر

وجـــاء االعـــرتاف "بكنيســـة واحـــدة"  ٣٢٥النيقـــاوي يف ميـــان عنـــدما أكمـــل اآلبـــاء قـــانون اإل
ن أالكنيســـة الشـــيع والبـــدع واجلماعـــات الـــيت رأت بمقدســـة جامعـــة رســـولية. فقـــد أحاطـــت 

ــ ،حســب مزاجهــا واختيارهــا تنتســب إىل دعــوة االجنيــل كــلٌّ  ن اســم أ مولعــل القــارئ ال يعل
ولـيس علـى  ،علـى رفـض هو اختيار مبين أصـالً و  "،خيتار""هرطقة" جاء من الفعل اليوناين 

لوهيـة املخلـص إن تقبـل أوهي دعـوة للتهـود كـان مـن املسـتحيل  ،مثل األبيونية ،اختيار حرٍّ 
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لوهيـة إألن  ؛ال مصـاحلة بـني االثنـني حني أنـه يف ،وتنادي بشريعة موسى كوسيلة للخالص
ـــه الوســـيط الوحيـــد ـــيت  ،بينمـــا وســـاطة الشـــريعة ،املخلـــص جتعل طلـــق عليهـــا رســـول أتلـــك ال

وهو حمـور رسـالة بـولس إىل  ،عمال الناموس" ال تفيد وال تقدم أي نعمة لإلنسانأسيح "امل
 ال سيما اإلصحاح األول والثاين والثالث. ،غالطية

ميان بالكنيسة مل يكن موضـوعاً مطروحـاً لالعـرتاف يف القـرون األوىل قبـل ألن اإلو  
فهـــو اجلســـد  ،املســـيح جســـد باإلفخارســـتياميـــان يعـــود إىل دقـــة ووضـــح اإلفـــإن ذلـــك  ٣٨١

ليــه يف ســر إوجيعــل كــل مــؤمن واحــداً مــع الــرب ومــع غــريه باالنضــمام  ،الــذي جيمــع املــؤمنني
جيــاز إليــه رســول املســيح يف إشــار أالــذي  اإلفخارســتيا، –املســحة  –املعموديــة  :االنضــمام

 .)١٣-١١: ١٢كو ١يف (

اء االعــــرتاف جـــ ،عنــــد الشـــيع وعنـــد اهلراطقــــة دقلَّـــتُ ألن األســـرار كانــــت و  ،ولكـــن
نكــــار وجــــود الكنيســــة بســــبب إت إىل حــــد وصــــل فيهــــا التفتُّــــ ئــــةبالكنيســــة كضــــرورة يف بي

وأخـــرى ال تـــؤمن  ،االنضــمام إىل (كنـــائس) ال تعــرتف بالثـــالوث مثــل مجاعـــات األريوســيني
 بالتجسد مثل أتباع مرقيان .... اخل.
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 ثانياً 
 أقدم الشهادات

 ،عن وحدة الكنيسة الجسد الواحد
 القديسينوشفاعة 

 

 مــــاو  ١٨٠ يقــــول راعــــي هرمــــاس عــــن وحــــدة الســــماء واألرض (حــــوايل ســــنة -١ 
 :بعدها)

ا الضعفاء املرتاخني يف الصالة والذين يتكاسلون عن طلب أي شيء من الرب "أمَّ 
ن يتأخر كل الذين أن الرب كلي الرمحة ويعطي دون ألكنهم ال يعرفون  ،(يسوع)

لت مساعدة املالئكة القديسني وحصلت من يسألونه .. أما أنت يا هرماس وقد ن
 ).٥و ٤: ٣الرب على شفاعتهم (املالئكة) ومل تعد متكاسالً .." (

ودعـوة الـرب نفسـه للمالئكـة  ،لينـا فـرح الـرب نفسـهإولعل التدقيق يف النص يعيـد  
 ).١٠، ٧: ١٥لو للفرح معه بتوبة واحد خاطئ (

كندري يف كتـاب املتنوعـات كليمنضـس السـأم هـذا مـا يـذكره القـديس ويدعِّ  -٢ 
 يضاً:أإذ يقول هو  )،٢٠٨حوايل (

ألنه  ؛احلقيقي) الذي يصلي الصالة النقيةالكامل (الغنوسي "هذا هو املسيحي 
وهو ال يبتعد قط عن  ،ألنه هو نفسه صار مالئكياً  ؛يصلي مع جممع املالئكة

ن معه خورس القديسني واقفني معه أ الَّ إنه يصلي وحده أومع  ،حراستهم (املالئكة)
 ).١٢: ٧(املتنوعات  "يف الصالة
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 م ٢٠٤أعمال الشهداء  -٣ 

"وحنن خنربكم يا اخوة أيها األطفال األعزاء ما مسعناه وما ملسناه بأيدينا حىت أن من 
حضر منكم، أو من كان غائباً يتذكر جمد الرب. هذه األشياء خنربكم هبا لكي يكون 

هداء، ومعهم يكون لكم شركة مع ربنا يسوع املسيح الذي له لكم شركة مع الش
 ).The Passion At. Perpetue PL 3: 16اجملد" (

 ساتورنينوس أسقف تولوز من القرن الثالث -٤ 

"ألننا عندما نكرم وبكل احرتام، وحنتفل بآالم أولئك الذين أُِخذوا من بيننا، وبعيداً 
سهرنا يف الصالة والتسبيح واحتفلنا بالسر يف  عنا تقدسوا باالستشهاد املفرح. وإذا

األيام اليت نالوا فيها اإلكليل، وصلينا لكي ننال معونتهم وشفاعتهم عند الرب ... 
دعونا �تم وال �مل أصدقاء اهللا وحمبيه أل�م ليسوا موتى، بل لنحرتمهم كأحياء، 

 – Ruinat pp 109وألننا إذا صلينا بثقٍة وبدون شٍك، سوف حنصل على شفاعتهم" (

113 The Acts of St. Saturninus.( 

ــ -٥  ين استشــهدوا يف زمــن ســابور ذحــديث امــرأة عجــوز مــع الشــهداء الفــرس ال
Sapor م٣٤٤ 

"أنتم تعظمونه بدمائكم، ولذلك يل سؤال واحد منكم، أرجوكم أن تستجيبوا له، 
جيعلين مستحقة أن وهو أن تسألوا الرب الذي أحببتموه، والذي ألجله سُتذَحبون، أن 

أراكم عندما يأيت يومي، وأن أدخل معكم إىل حيث ستذهبون، وأن أكون بقربكم؛ 
ألنين امرأة خاطئة، وأنا أؤمن أنكم إذا سألتم الرب، فسوف يغفر يل خطاياي" 

)Acta Mart. 1: 107.( 

 يوستينوس الشهيد -٦

اء اآلهلة املزيَّفة، وليس "لقد اهُتمنا وُدعينا ملحدين، وحنن نعرتف بأننا ملحدون إز 
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بالنسبة لإلله احلقيقي وآب الرب والرمحة الذي فيه كل الفضائل، وليس فيه َشرٌّ باملرة. 
هذا اإلله احلق، ومع االبن الذي جاء منه، والذي علَّمنا هذه األشياء عن كل مجوع 

ألبرار القوات الصاحلة من املالئكة القديسني اليت ختدم اهللا وتتشبه به، وأرواح ا
واألنبياء اليت نوقرها ونطلب صلواهتا. وبالعقل واحلق دون أدىن تردد نعلِّم كل من 

 ).٦يبتغي أن يتعرف على إمياننا" (الدفاع األول: 

 القديس إيرينيئوس عن العذراء مرمي -٧

"َرِغَب اُهللا مرمي أن تطيعه لكي تكون مرمي العذراء املدافعة عن العذراء حواء. وكما 
ربط اجلنس البشري برباطات املوت بواسطة عذراء، فهو اآلن خيلص بواسطة عذراء. 
إن امليزان اآلن تتساوى كفتاه. معصية عذراء يقابلها طاعة عذراء" (ضد اهلرطقات 

١٩: ٥.( 

ســـقف أنقـــرة عـــن شـــفاعة العـــذراء مـــرمي يف جممـــع أفســـس عظـــة ثيؤدوريتـــوس أ -٨
 .٤٣١األول 

"أيتها العذراء، أيها الفردوس الذي هو أعظم من فردوس عدن .... السالم لِك، 
والسالم المسِك يا مرمي، يا ِعطر عدم الفساد ... أنِت معجزٌة فائقة يا مرمي األم 

ندِك يا مرمي ينبوع احلياة وثدييِك حاملة اإلله؛ ألنِك أحضرِت لنا النور الذي أنارنا. ع
الروحانيتني فيهما اللنب العدمي الغش. إىل ينبوع هذا اللنب نُسرُِع يا مرمي لكي نرتشف 
ِعطرًا وحالوة، وحنن ال ننَس ماضينا واحتياجاتنا، بل نقدم لِك طلبات خاصة 

 مبستقبلنا أيضاً".

وحمـور  ،ول مقالة عن الصـالةأ أورجيينوسمة تقريباً كتب العالَّ  ٢٣٣ويف عام  -٩
 ،فهــو الــذي جيمــع الكــل حولــه يف الصــالة ،املقالــة هــو "رئــيس الكهنــة ربنــا يســوع املســيح"

لكــن مل يغــب عــن وعــي الكنيســة   ،وهــو موضــوع ســوف ندرســه بكفايــة يف مناســبة أخــرى
م الكنيسة كل صلواهتا. والكنيسة كلها هـي ن يسوع هو رأس الكنيسة الذي به تقدِّ أكلها 
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 يضاً .. لذلك يقول العالمة العظيم:أاء والراقدين ياملسيح يسوع ومعه كل األعضاء األح

يضاً أولكن املالئكة  ،"ليس رئيس الكهنة وحده الذي يصلي مع الذين يصلون حقاً 
 ،باراً ال حيتاجون إىل توبة ٩٩الذين يفرحون يف السماء بتوبة واحد خاطئ أكثر من 

مها ن انتقلوا. هذا واضح من الذبيحة العقلية اليت قدَّ يضًا نفوس القديسني الذيأو 
 ،رميا الذي يظهر يف املكابيني حماطاً باجلاللأيضاً أاملالك رافائيل عن طوبيا وسارة .. و 

بل جمد فائق وعظمة حوله جتعله يبسط يده اليمىن لكي يعطي سبط يهوذا سيفاً من 
"هذا هو الذي  :يقولليه رجل آخر قديس كان قد مات يشهد و إذهب. ويضاف 

 ١٣: ١٨رميا رجل اهللا (راجع مىت أيصلي بلجاجة من أجل الشعب واملدينة املقدسة 
 )،١٣: ١٥مكابيني  ٢ -السبعينية  ٢٤: ٣ – ١٢: ١٢طوبيت  ٧: ١٥لوقا  –

)" ١٤: ١٥مكابيني  ٢ – ١٢: ١٥مكابيني ٢أونياس (والرجل القديس هو الكاهن 
 ).١: ١١(فصل 

بــل يقــول عــن وحدانيــة احملبــة الــيت  ،عنــد هــذا أورجيينــوسمــة العظــيم وال يقــف العالَّ  
 جتمع كل اعضاء اجلسد:

 ،نون كل شيء، كما لو كان يف مرآةين للقديسني الذين يعاستعلَ ن املعرفة تُ أ"وكما 
ن نستخدم أدو غري معقول ب) فال ي١٢: ١٣كو ١ولكن بعد ذلك وجهًا لوجه (

ن يف هذه احلياة سوف ينال الكمال يف ما يُستعلَ مقاربة بني املعرفة والفضائل ألن 
 ،)٤٣: ٥احلياة اآلتية. واآلن أعظم الفضائل حسب كلمة اهللا هي حمبة القريب (مىت 

ن القديسني الذين ماتوا ال زالوا ميلكون هذه احملبة بدرجة أن نؤمن أوجيب علينا 
أعظم من حمبة الذين الذين ال زالوا يصارعون يف هذه احلياة مبحبة  حيبونوهم  ،أعظم

 .ال زالوا حتت ثقل الضعف اإلنساين وهم منشغلون بالصراع مع اخوهتم الضعفاء
د تفرح واحدًا ميجَّ إن عضوًا واحدًا يتأمل، تتأمل معه باقي األعضاء، وعضوًا والقول: 

ال خيص الذين على األرض  )كما ورد يف األصل  ٢٨: ١١كو ٢معه باقي األعضاء (
ن نقول بكل لياقة هم حيبون الذين غادروا هذه احلياة أم، بل ميكن فقط وحيبون اخوهت
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ن كل قديس ميرض هو نفسه مريض، وهو إ.. واملسيح نفسه يتفق مع هذا قائًال 
ومن  .)٤٠ – ٣٥: ٢٥يضاً املسجون وهو العريان والغريب واجلائع والعطشان (مىت أ

ن  إن املسيح كان يشري إىل ذاته عندما قال أمنا ال يأخذ البشارة بكل جدية ال يعرف 
كل ما حيدث من أوجاع للذين يؤمنون به هو يعتربها أوجاعه اخلاصة" (املرجع السابق 

٢: ١١(. 

أو وحدانيــة احملبـــة  ،أو ربــاط الكمـــال ،هكــذا تظهـــر وحــدة احليـــاة ووحدانيــة احملبـــة
 تأصل فينا".الكنيسة يف القداس الغريغوري "وحدانية القلب فلت طلبهااليت ت

 :مة) يسأل العالَّ ٣ثناء جتسده (فقرة أن يذكر خدمة املالئكة للرب نفسه أوبعد  

سرائيل كل واحد إبناء أن جيمع مع يسوع أ يودمن الذين خدموا يسوع  اً "كم مالك
يوحنا  – ١٢: ٢٧ص كل خائفي الرب الذين يدعون بامسه (اش وخيلِّ  ،من الشتات

) أليس هؤالء املالئكة يقدمون خدمة ١٢: ١٠رو  – ٢١: ٢أع   - ١٦: ١٠
ن مالئكة إألن يوحنا يقول يف الرؤيا  ؛أكثر من خدمة الرسل لكي تنمو الكنيسة

نه أفليس عبثاً  .)١٤- ٧- ١: ٣ – ١: ٢ – ٢٠: ١قائمون خلدمة الكنائس (رؤ 
�م يعاينون بالعيون اليت أن مالئكة اهللا يصعدون وينزلون على ابن االنسان و إقيل 

 س). ١٢: ١٠هوشع  ٥١: ١استنارت بنور املعرفة" (يوحنا 

بـــل حســـب  ،ن املالئكـــة ال يعملـــون حســـب قـــدراهتمأيقـــول مؤكـــداً  ٤ويف الفقـــرة  
 وصية الرب نفسه ألنه

 ،ثناء الصالة يتذكر املالئكة بواسطة الذي يصلي كل األمور اليت يطلبها املصليأ"
 ة العامة اليت قبلوها".ويعمل املالئكة ما يستطيعون عمله حسب الوصي

 فالصالة هي عمل احملبة وهي اليت جتمع الكل.

مة أورجيينوس:  وعن كرامة اجلسد البشري يقول العالَّ
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"إن اجلسد الذي حتل فيه النفس العاقلة، ال يُطرَح بدون وقاٍر مثل أجساد البهائم. 
بالعقل الذي  وحنن املسيحيون نؤمن باحرتام اجلسد الذي سكنته نفٌس عاقلة، ولوِّنَ 

حلَّ فيه، ولذلك فهو يعطي من يقرتب منه؛ ألن من يقرتب منه له نفٌس أيضاً تتقبل 
من هذا اجلسد كما لو كان وسيلًة نافعًة، ما يف النفس اليت جاهدت اجلهاد احلِسن" 

)Contra Cels v111: 30.( 

 ):٢٥٣يقول الشهيد كربيانوس ( إىل كورنيلوس أسقف رومايف الرسالة  -١٠ 

"لنذكر كل منَّا اآلخر حسب االتفاق، أينما كنَّا على هذا اجلانب أو اجلانب اآلخر 
للحياة، علينا أن يذكر كل منَّا اآلخر. ألنه بتنازل وسرعة عمل احملبة، فمن منا يسبق 
اآلخر، فإن حمبتنا سوف تستمر يف حضرة الرب، وصلواتنا من أجل األخوة 

 ).٥: ف ٥٦راحم" (واألخوات لن تتوقف يف حضور آب امل

) علــى مسعــان الشــيخ وحنــة النبيــة ٣٠٥وتعتــرب عظــة القــديس ميثوديــوس ( -١١ 
 هي أقدم ما وصلنا عن شفاعة أم النور، فهو يقول يف هذه العظة:

"سالٌم أبديٌّ لِك يا عذراء والدة اإلله، أنت فرحنا الدائم، وإليك أتوجَّه من جديد. 
ية العيد؛ ألنك اللؤلؤة الفائقة الثمن اليت أنت بداية العيد، بل أنت وسط و�ا

للملكوت .. أنت املذبح احلي الذي قُدَِّم عليه خبز احلياة (الرب يسوع). أنت احللوة 
ماحنة العطايا. أنت األم املشرقة مع نور الشمس؛ ألنك تضيئني بنوٍر وملعاٍن ناري 

علنني السر اخلفي مبحبتك النارية؛ ألنك تقدمني لنا ذاك الذي حبلت به .. أنت ت
أعلن نفسه يف حقارتنا  -بشكٍل ال يُوصف-ابن اآلب غري املرئي ملك السالم الذي 

.. لذلك نطلب منك أيتها الفائقة بني النساء اليت نالت جمد األمومة الفائق وكرامتها، 
أن تذكريننا دائمًا دون انقطاع أيتها القديسة والدة اإلله أسألك أن تذكريين أنا الذي 

دحك والذي بكل فخر يذكرك اآلن طاملا هو حي؛ ألنك حيَّة إىل األبد .. وأنت أم
يا مسعان الوقور كان أول من أخذ يف حضنه إمياننا أن تكون شفيعاً لدى خملصنا اهللا 

.".. 
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مــن  ٢٠وكــان ذكــر القديســني يــتم يف خدمــة اإلفخارســتيا حســب القــانون  -١٢
ل ذلــك توجــد إشــارة واضــحة حلفــظ أجســاد )، ولكــن قبــ٣٢٥قــوانني جممــع غنغــرا (حــوايل 

 ):٢: ١٨الشهداء يف استشهاد الشهيد األسقف بوليكارب (

"ومجعنا عظامه كما لو كانت أغلى من األحجار الكرمية والذهب اخلالص، ووضعناها 
 يف مكان مناسب".

 وقد نقل هذه السرية كاملة غايوس أحد تالميذ ايريناوس.

ــوه يف كتــان ويف استشــهاد األســقف أغنــاطيوس  األنطــاكي أخــذوا مــا تبقــى مــن اجلســد ولفَّ
 مثل كنز ال يقدر بثمن للكنيسة املقدسة .. وبعد أن يسجل تاريخ االستشهاد يقول:

"حنن شهود عيان، نكتب شهادتنا بالدموع. لقد أمضينا الليل كله خلف الباب يف 
رب لكي يقوينا؛ البيت، وأغلب أوقات الليل كنا راكعني يف الصالة سائلني معونة ال

ألننا ضعفنا بسبب ما حدث. وبعد برهة، مننا لفرتة قصرية، فرأيناه بغتًة واقفًا معنا 
يعانقنا، بينما رأى البعض منا أن القديس أغناطيوس واقٌف يصلي ويباركنا. وقد 
أخربناكم بيوم وساعة استشهاده حىت إذا اجتمعتم معاً تشرتكون مع احملارب والشهيد 

للمسيح الذي داس الشيطان حتت قدميه وأكمل سعيه حسب مسرة  النبيل الذي
 ).٧املسيح حمب البشر" (استشهاد اغناطيوس فقرة:

يف هــــذا اجملــــال كــــان االحتفــــاظ بقبــــول األنبيــــاء معروفــــاً يف العهــــد القــــدمي، حيــــث 
سجل سفر امللوك الثاين جثة امليت الـذي ألقـاه املشـيعون علـى قـرب أليشـع وملـا ملـس "عظـام 

 ).٢١-٢٠: ١٣ملوك  ٢ع قام حياً" (أليش

 ) يقول:٩: ٢٣م عظة ٣٥٠وحسب شهادة كريلس األورشليمي ( -١٣

"وحنن نذكر الراقدين أوًال البطاركة واألنبياء والرسل والشهداء لكي بصلواهتم 
 وتضرعاهتم يقبل الرب توسالتنا".
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عضـاء وقبول الصالة هنا هو بكل يقني طلب الوحدة الكاملـة لكـل الكنيسـة يف أ
 جسد املسيح على األرض وأعضاء نفس اجلسد يف السماء.

 ):٣٦٥ولذلك يقول القديس هيالري أسقف بواتييه ( -١٤

"عندما نشاء، فإننا حنصل باحلقيقة على حراسة وتعضيد املالئكة. وكذلك ال جيب 
أن نستهني حبماية الرسل والبطاركة واألنبياء، أو املالئكة؛ أل�م مثل حراٍس حول 

 ).In ps PL.9: 682نيسة" (الك

 وأيضاً:

: ١٢٤"الذين يقفون للصالة ال يفتقرون إىل محاية القديسني واملالئكة (شرح مزمور 
٦.( 

) وهـو ٣٧٠ومن العبارات املأثورة للقديس مار افـرام قيثـارة الـروح القـدس ( -١٥
 يشعر بنهاية حياته:

هللا واملخلص، أنتم لديكم "أيها الشهداء الظافرون الذين احتملوا العذابات ألجل ا
جسارة احلديث مع الرب نفسه. أيها القديسون اشفعوا فينا حنن اجلبناء واخلطاة من 
البشر؛ ألننا امتألنا بالرتاخي لكي حتل علينا نعمة املسيح ولكي تستنري قلوبنا مجيعاً 

  ).١٣: ٨وحنبه (شرح اجنيل مرقس 
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 وأيضاً:

امليزان) من دمك؛ ألن صاليت رمبا مل تصل  "كن شفيعاً يل. طلبايت ليست أثقل (يف
 إليك. اهللا مل حياسبك على شيء ألنه مل يكن لك ما ُحتاَسب عليه عنده.

إذا ما ساعدتين سرًا (داخلياً)، سوف أجمدَك عالنيًة؛ ألنه بدون مساعدتك ال 
 أستطيع أن أحتدث عنك.

حىت أُفرِّح الذين يف عيدَك سوف أُنشُد تسابيحَك مع اخوتَك. لذلك اعطين مخرًا 
 ).Hymn vol. II.16.19.20 Lamy vol. II. 701حيبونَك" (

 وأيضاً:

"يا رب اعطنا فرحاً، وعندما يدخل األبرار إىل حضرتِك، ال تطردنا، بل اجعلنا 
 معهم.

 امنحنا أن ُحنَسب معهم عندما يقومون.

 اجملد ملن أكثر من انتصاراتكم. اجملد ملن عظَّم أعيادكم.

 فاالت بأعيادكم سوف أُنِشُد تسابيه (يسوع) الذي أكثر من انتصاراتكم،يف االحت
 وسوف أُنِشُد مدحياً لذخائركم. بسبب معونتكم قد فُِتَح الكنز.

 اجلراحات تستدعي دائماً وجود الطبيب، يا ليتكم حتضرون الشفاء للقروح واجلراح.

طوا" (أناشيد مقدمة إىل يا أيها األقوياء والشجعان، قوموا واشفوا جراحات الذين سق
 ).Lanny Vol. II, p 701املعرتفني والشهداء، وإىل شهداء سبسطية األربعني، 
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 ويقول أيضاً:

"أدعوكم أيها الشهداء غري املغلوبني يا من حاربتم بشجاعة وانتصرمت على ضيقات 
من  االضطهادات، اطلبوا من املسيح عنا ألنه ال يشاء أن يرى أحداً قد خاب أو ُمِنعَ 

 رمحته.

 Paraenesisسالم يا سيدتنا والدة اإلله، يا من تصلني كثرياً ألجلنا لكي ما خنلص" (

54.( 

 ويقول أيضاً:

"اذكروين يا ورثة اهللا وأخوة املسيح وتضرعوا للمخلص حبرارة ألجلي لكي حيررين 
 ).٤: ١املسيح من ذاك الذي حياربين كل يوم" (اخلوف من �اية احلياة 

وطبعاً، القداسات القدمية كلهـا حفظـت هـذه املمارسـة الـيت ُسـجِّلت علـى  -١٦ 
 ويقول النقش: Autanوتعرف باسم شاهد  Pectoriusشاهد قرب 

السمائية. احفظوا القلب النقي ألنكم نقلتم من املوتى إىل  )١("اجلنس اإلهلي للسمكة
صديقي باملياه الدائمة اخلالدين بواسطة املياه اإلهلية (املعمودية). انعش نفسك يا 

التدفق من كنز احلكمة اليت توَهب. أقبل الطعام احللو ملخلص القديسني، وتغذَّى 
حامًال السمكة يف يديك. أصلي للرب واملخلص وألمي احللوة اليت رقدت ومعها 

 أخي يف سالم السمكة أن تذكر بقطوريوس".

 وأيضاً 

له العذراء كل حني مرمي، ومجيع "لنذكر الكلية الطهر السيدة الطاهرة  والدة اإل
 القديسني واألبرار حىت جند رمحًة بصلواهتم وشفاعاهتم" (قداس يعقوب الرسول).

 .Ιησυς Χριστος Θεου Υιος Σωτηρ  خملصنا ابن اهللا يسوع املسيح ΙΧΘΙΣالسمكة هي يف اليونانية  )١(
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 وأيضاً:

"يا والدة ربنا يسوع املسيح، اطليب عين لالبن الوحيد الذي ُوِلَد منِك لكي يغفر 
 تعديايت وآثامي ..." (قداس عيداس وماري السرياين).

ــــ -١٧  ــــوس الث ــــانوس الشــــهيد ٣٧٩اؤلوغوس، القســــطنطينية، غريغوري م عــــن كربي
 ، يقول:٣٠٤األنطاكي الذي استشهد يف زمن دقلديانوس ومعه يوستينا حواىل سنة 

"يا ليتك تنظر إلينا من علو السماء يا كربيانوس، وأن تقود كلمتنا وحياتنا وكراٍع ارع 
الذئاب القاسية،  معي هذا القطيع املقدس، وقدم هلم معي كل ما هو مفيد، واطرد

والصيادين الذين يصطادون باحلرف، ويوقعون البسطاء بفخاخ الكلمات، وفرحنا 
بالنور الكامل النقي للثالوث القدو الذي يقف أمامه، والذي نعبده ومنجد ألننا معاً 

 ).Orat. in Land St Cypriani P 635: 1193أنت وحنن جناهد ألجله (الثالوث)" (

 وأيضاً: 
مع باقي الشهداء يف السماء يقدمون ذبائح ألجلنا ويصلون ألجل الشعب، "الشهيد 

 وإن كان قد غادرنا، إالَّ أنه مل يفارقنا.

لعلك يا باسيليوس، أيها الرأس املقدس تنظر من علو السماء إلينا. والشوكة اليت يف 
ك تقودنا يف اجلسد واليت أعطانا اهللا إياها، بصلواتك انزعها أو هبنا أن حنتملها. يا ليت

 Orat in Land St. Basilل عمٍل صاحل، وعندما نغادر هذه الدنيا اقبلنا يف مظالك" (

P 636: 601 -5.( 

 ويف صالته إىل القديسني، يقول: 

"يا أيها الساكنون مع الشهداء، اصنعوا معروفًا واقبلوا يف أحضانكم ابن غريغوريوس 
 Carmيف الصالة عند املقابر املقدسة" (كذلك الذين اجتمعوا واشرتكوا   Nonnaونوننا 

50,1:2 p 638:20.( 
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 وأيضاً:

"كثريًا ما أنقذتنا من األمراض ألنك نلت رضاء اهللا. لذلك خلصين اآلن يا أيب 
غريغوريوس بصلواتك املقتدرة، وأنِت كذلك يا أمي نوننا يا من رقدِت وأنِت تقدمني 

 )..Carm 81. P 638: 53الطلبات بفرٍح" (

 القديسة يوستينا وشفاعة العذراء -١٨ 

يف مدينــة القســـطنطينية  ٣٧٩يف عظــة للقــديس غريغوريـــوس الثــاؤلوغوس يف ســـنة  
عندما أخرب اجلموع قصة يوستينا وكربيانوس (األنطاكي) كيـف اسـتخدم كربيـانوس السـحر 
لكـــي ُيســـِقط يوســـتينا يف حبائلـــه، وكيـــف كانـــت يوســـتينا تقـــاوم بالصـــالة واللجـــوء إىل اهللا، 

 يتابع غريغوريوس عظته قائًال:

"وإذ تذكرت يوستينا املعونة واحلماية اإلهلية، بدأت يوستينا تطلب من العذراء مرمي أن 
حتميها؛ أل�ا عذراء مثلها وأ�ا يف خطر، وكانت يوستينا حتصن نفسها بدواء الصوم 

بدون فراش، وذلك حىت متنع مجاهلا من أن يصبح فخاً هلا، ولكي  وبالنوم على األض
 ما تنجو من التجربة، ولكي ما حتوز على رضاء اهللا باإلميان واالنسحاق".

اهللا صـــالة يوســـتينا وكيـــف  بوميضـــي القـــديس غريغوريـــوس ليصـــف كيـــف اســـتجا 
امالً هامـاً سندهتا العذراء حىت أ�ا حصلت علـى تـاج الشـهادة، وكيـف كـان استشـهادها عـ

 .Greg. Nazianz. Orat 24:11. In Land Stيف اهتداء كربيانوس حىت أنه استشـهد هـو أيضـاً (

Cypriani PG. 35: 1182.( 

ويــــذكر ســــوزومني املــــؤرخ الكنســــي أن ظهــــور الســــيدة العــــذراء يف الكنيســــة الــــيت كــــان  
نفســه لعــدد مــن املــؤمنني يف القســطنطينية، وكــان ذلــك مــن  يصــلي فيهــا غريغوريــوس الثــاؤلوغوس

أهـــم العوامـــل الـــيت أدت إىل تكـــاثر اجلمـــوع حـــول غريغوريـــوس والقضـــاء علـــى البدعـــة األريوســـية 
حــىت ُدعَيــت الكنيســة باســم "القيامــة"؛ ألن اإلميــان النيقــاوي كــان قــد مــات، ولكنــه قــام بســبب 

 ).٥: ٨، التاريخ الكنسي ما كان حيدث يف الكنيسة من معجزات (سوزومني
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 ):٣٩٣امربوسيوس اسقف ميالن ( -١٩

"لعل بطرس الذي بكى حبرقة من أجل نفسه، لعله يبكي ألجلنا حنن أيضًا لكي 
 ).٩-٢٥: ٥يضيء علينا وجه املسيح" (شرح األيام الستة 

 ):٤٠٦( Vigilantiusجريوم  ينتهر كيف  -٢٠

ن نصلي كل من أجل اآلخر، ولكن بعد "تقول يف كتابك إنه يف هذه احلياة نستطيع أ
ذلك عندما منوت ال ميكن أن ُتسمع صالة من مات ألجل آخر .. ولكن إذا كان 
الرسل والشهداء عندما كانوا يف اجلسد قادرين على الصالة من أجل اآلخرين أل�م 
 كانوا يف غاية االهتمام باآلخرين، فكيف ال يكونوا كذلك بعد أن نالوا أكاليل الغلبة

 ).٦واالنتصار" (ضد فيجيالنتوس فقرة 

 كيف يؤكد أوغسطينوس نفس التعليم بوحدة جسد املسيح:  -٢١

"الشعب املسيحي حيتفل معاً يف الصلوات الكنسية بذكرى الشهداء؛ أل�م يشجعوننا 
على التشبُّه هبم، وعلى شركة حياة الفضائل اليت اقتنوها، وأل�م يساعدوننا حنن 

 ).٣: ٣توس املاين بصلواهتم" (ضد نس

 :١: ١٥٩ويقول يف العظة 

"يوجد ترتيب كنسي يعرفه املؤمنون، وهو عندما تُقرأ أمساء الشهداء بصوت مسموع 
عند مذبح اهللا، فإننا ال نصلي من أجل الشهداء؛ ألن الصالة من أجل الراقدين يف 

سنا ذكراهم هي للراقدين فقط، وخطأ أن نصلي من أجل الشهداء؛ ألننا حنن أنف
 جيب علينا أن نوصي بطلب صلواهتم".

 ) يقول:٢، ٩: ٢٠ويف كتاب مدينة اهللا (

"ال تنفصل نفوس األتقياء الراقدين عن الكنيسة؛ أل�م اآلن يف ملكوت املسيح، وإالَّ 
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 ملاذا نذكرهم عند مذبح اهللا إالَّ أل�م يف شركة جسد املسيح الكنيسة".

 على إجنيل يوحنا يقول: ٨٤ويف العظة 

"عند مائدة الرب حنن ال نذكر الشهداء بنفس األسلوب الذي نذكر فيه الذين رقدوا 
 يف سالم، بل باحلري حنن نطلب من الشهداء أن يصلوا ألجلنا لكي نتبع خطواهتم".

 ويف نصٍّ ذي داللة يقول أغسطينوس: 

رغبوا يف "ال حتتوي ديانتنا على عبادة املوتى. ألن الذين عاشوا بيننا يف التقوى مل ي
مثل هذه الكرامة، بل كانت مسرهتم أن يعبدوا الذي أنار حياهتم، وجعلهم يسبحونه 
ألنه وهبنا نصيباً يف مرياثهم. لذلك، فنحن نكرم القديسني لكي نقتفي أثرهم ال لكي 
نعبدهم. وخبصوص املالئكة، فإن أعظمهم يعبد ما يعبده أحقر الناس؛ ألنه عندما 

فسدت طبيعته؛ ألن حكمة املالك وحكمة اإلنسان مها من عبد اإلنسان غري اهللا 
واحد، وكذلك ينبوع احلق هو واحد لكليهما املالك واإلنسان، أي اهللا غري املتغري يف 
حكمته. وهذا ما أُعِلن لنا يف الزمان، أي عندما أراد اهللا حبكمته غري املتغري، الذي 

طبيعة البشر لكي يعلِّم البشر  هو واحٌد معه يف اجلوهر، وشريك اآلب، اختذ لنفسه
أن الذي يُعَبد هو من تعبده كل اخلالئق العاقلة، أي اهللا. وهذا ما جيب علينا حنن أن 
نؤمن به أن أقدس املالئكة واألرواح اليت ختدم اهللا، تشتهي أن نعبد معهم اإلله الواحد 

ال نبين الكنائس  ... لذلك، حنن نكرم املالئكة ألننا حنبهم ال ألننا عبيد هلم. وحنن
هياكل اهللا  -بشرط أن نكون يف حالة الصالح–لعبادهتم ألن املالئكة يعرفون أننا 

: ٢١العلي، ولذلك نقرأ بكل صواب عن إنسان منعه املالك من السجود له (رؤ 
 :De vera religion 45 PL 3a)، بل أن يسجد هللا الذي ختدمه كل املالئكة" (٩

169 - 171.( 

 ويقول أيضاً:

"استفانوس اخلادم معنا ال يُعَبد كإله ألنه يصلي كأي خادم ألن الرسول يوحنا 



٩٩ 

اإلجنيلي يعد ما شاهد كل هذه العجائب اضطرب وسجد للمالك. إنسان يسجد 
: ٢١ملالك، ولكن املالك رفض وقال له قم اسجد هللا ألنين أنا خادم معك ... (رؤ 

٩) "(Serm 319 De Steph Mart VI. PL 38: 1442..( 

 ويقول أيضاً:

"يعرف املؤمنون أنه حسب القوانني الكنسية، أنه عنما يُذَكر الشهداء أثناء اخلدمة 
عند مذبح اهللا، فإننا ال نصلي ألجل راحتهم، على الرغم من أننا نصلي من أجل كل 
الراقدين؛ ألننا خنطئ إذا صلينا من أجل راحة شهيد ألننا حنن الذين حنتاج إىل 

 ).Serm 159 PL 38: 869صالته" (

"حنن ال نصلي من أجل راحة الشهداء، وإمنا من أجل باقي املنتقلني؛ ألن الشهداء ال 
 ).Serm 285 PL 38: 5حيتاجون إىل معونتنا، بل حنن الذين حنتاج إىل محايتهم" (

"جيتمع املسيحيون وبكل وقاٍر حيتفلون بتذكارات الشهداء حىت يقلدو�م، ولكي ما 
 ).Contra Faurt 20: 21ولكي ما تساعدهم صلواهتم" ( )١(استحقاقاهتمينالوا من 

 يوسابيوس القيصري املؤرخ الكنسي: -٢٢

 ).١: ٥"الذين تأملوا من أجل جمد املسيح هلم شركة دائمة مع اهللا احلي" (ك 

 وأيضاً:

"من عادتنا أن نذهب إىل مقابر الذين أحبوا اهللا، حىت ما نصلي معهم، ولكي 
 ).Praep Evang. 13:11نكرمهم، وهذه األشياء مستحقة املديح" (

، يروي يوسابيوس هـذه القصـة عـن إحـدى عـذارى عن شفاعة الشهداء أنفسهمو  

) االستحقاق هنا هو املصري األبدي، ال باملعىن القانوين السائد يف الهوت العصر الوسيط، والذي يعين املكافأة، بل ١(
 باملعىن الالهويت، أي من نال نعمًة أُعطيت له وحفظها.
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مة أورجيينوس، فيقول:  االسكندرية ، وهي بوتامينا تلميذة العالَّ

طف، "ساقها أحد اجلنود لكي تُقَتل، وإذ تصرف باسيليدس معها بكثري من الرقة والع
قالت له بوتامينا: إ�ا سوف تتوسل إىل رهبا من أجله بعد رحيلها، وإنه سوف ينال 
سريعاً جزاء الشفقة اليت أظهرها من حنوها. وبعد أن استشهدت، ُسئل باسيليدس أن 
حيلف، فرفض ألنه ال جيوز له أن حيلف البتة ألنه مسيحي. وعندما ُوِضَع يف السجن 

سبب هذا التغيري املفاجئ والعجيب، فقال إن بوتامينا جاء بعض األخوة وسألوه عن 
بعد استشهادها وقفت جبانبه ثالث ليال متوالية، ووضعت تاجًا على رأسه وقالت 
إ�ا توسلت إىل الرب من أجله، ونالت طلبتها، وأ�ا سوف تأخذه سريعا ..." 

 ).٢٦١ – ٢٦٠، ترمجة القمص مرقص داود، ص ٥: ٤(تاريخ الكنيسة 

 ان الكنيسة اجلامعة: القديس باسيليوس:إمي -٢٣

"حسب إميان املسيحيني الذي بال عيب، والذي قبلناه من اهللا نفسه، أنا أعرتف 
متوافقًا معه أنين أؤمن باهللا واحد ضابط الكل، اهللا اآلب واهللا االبن واهللا الروح 

سد، وأن القدس. وأنا أخدم وأعبد إله واحد يف ثالوث، واعرتف بتدبري االبن يف اجل
القديسة مرمي ولدته حسب اجلسد، ولذلك هي والدة اإلله. واعرتف أيضًا بالرسل 
القديسني، واألنبياء، والشهداء وأطلب صلواهتم لدى اهللا لكي بواسطة هذه الصلوات 
وشفاعتهم يرمحين اهللا الرحيم، وأن يكون يل فدية عن خطاياي، ولذلك أنا أُقـَبِّل 

ات؛ ألن هذا ُسلِّم لنا من الرسل القديسني وحنن ال مننع وأحرتم رمسهم يف األيقون
 ).Caesareansإىل  ٨األيقونات أل�ا يف كنائسنا" (رسالة 

 وأيضاً:

"القوات الروحية يف السماء قيل إن بعضهم كله عيون أل�م حيرسوننا، واآلخر كله 
 ).Homin Ps 33: 11آذان أل�م يسمعون صلواتنا" (
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 القديس جريوم -٢٤ 

إذا كان الرسل والشهداء وهم يف اجلسد قد استطاعوا أن يصلوا من أجل اآلخرين يف "
ذات الوقت الذي كانوا يهتمون فيه بأمورهم اخلاصة، فكم وكم بعدما تـُوِّجوا بتيجان 

 )..Adv Vigilant 7االنتصار؟" (

مع به أذن "لربهٍة أختيل وأتصوَّر جمازاة األتعاب الوقتية، أي ما مل تره عني وما مل تس
وما مل خيطر على قلب إنسان. ما أمجل هذا اليوم عندما جتيء مرمي والدة اإلله 
وتقابلك ومعها خورس العذارى عندما تعربين البحر األمحر حيث يغرق فرعون وكل 
جنوده (الشيطان)، عندئٍذ خترج مرمي أخت هارون (رمزًا ملرمي العذراء) بالدف لتقود 

)" ١٦لعذارى: "فلنسبح الرب ألنه باجملد قد متجد ... (خر التسبحة وتغين وجييبها ا
)Ep 13.Ad Eustoch..( 

 أبيفانيوس أسقف سالميس بقربص -٢٥

"ال جيب أن نكرم القديسني إىل حد اإلفراط، بل علينا أن نكرم رهبم وسيدهم، 
تكن، وعلينا أن نضع حداً الحنرافات هؤالء الناس الذين يدَّعون أن مرمي إهلة، أل�ا مل 
مثل -ومل ينزل جسدها من السماء، بل ُولَِدت من أبوين مثل باقي الناس، ولكن 

أُعطيت بوعٍد خاص وبتدبري إهلي. ولكن هذا ال يعين أن يقدم الناس الذباح  -اسحق
المسها؛ ألن من يفعل ذلك يهلك نفسه، وال جيب أن ينحرف أحد إىل هذا االجتاه 

ء. حاشا أل�ا عذراء قبل وبعد أن ولدت املخلص" ويهني العذرا عانداً اآلخر ويصبح م
)Haer 78: 23 PG 42: 735 – 7..( 

"بكل تأكيد كان جسد العذراء مقدساً، ولكنها مل تكن إهلًة. باحلقيقة هي العذراء 
ومكرَّمة أكثر من غريها، ولكنها مل تـَُهب لنا لكي نعبدها أل�ا هي نفسها تعبد ذاك 

د جاء من حضن اآلب إىل أسفل. لذلك، فإن اإلجنيل الذي باجلسد ولِد منها، وق
نفسه حيصننا بكلمات الرب نفسه: (مايل ولك يا امرأة مل تأِت ساعيت بعد). ولقد 
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دعاها هنا امرأة حىت ال يفرتض أحٌد أن العذراء القديسة كان هلا طبيعة تسمو عن 
 :Ibid 79لشيع" (طبيعة الناس، وكما لو كان الرب يتنبأ هنا عن ضالالت اهلرطقات وا

4. PG 42: 755.( 

"من يكرم الرب يكرم قديسيه، ولذلك من حيتقر أي قديس حيتقر رب هذا القديس، 
 :Ibid 78: 22 PG 42لذلك لتكن مرمي العذراء القديس اإلناء املختار املقدس" (

733.( 

 :عن طبيعة العالقة مع الشهداء والقديسنييوحنا ذهيب الفم،  -٢٦ 

نلتمس ملجًأ فعلينا أن نلتجئ ألصدقاء. لذلك، عندما يؤدبك اهللا، التجئ "إذا كنا 
 παρρησιαوالقديسني الذين أرضوه والذين هلم ثقة ودالة  ءإىل أصدقائه الشهدا

 ).Adv Judaeos 8: 50. PG 48. 937للحديث معه" (

 وأيضاً: 

ما نتوب حنن. "باحلقيقة ما أكثر اقتدار صلوات القديسني، ولكنها تأيت بالثمر عند
ألن موسى الذي أنقذ أمه وستة آالف آخرين معه من غضب اهللا، مل يستطع أن 
ينقذ اخته. ال أقول هذا حىت نكف عن طلب صلوات القديسني، بل حىت ال �مل 

 ).In Matt Hom 5: 4,5ونتثاقل ونتكاسل وننام تاركني خالصنا لآلخرين" (

 وأيضاً: 

عة القديسني وأن نرتجاهم ليصلُّوا ألجلنا. لكن علينا "علينا أن نلتمس املعونة يف شفا
أن ال نكتفي بصلواهتم، بل أن �تم بأمورنا وأن جناهد دائما لننمو ونتغري إىل 

 In Cop XIX Gen Homاألفضل؛ ألن هذا يضع أساساً للشفاعة اليت تُقدَّم عنا" (

44. PG 54: 408.( 
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 وأيضاً: 

الشهداء هي جمد ذاك الذي ألجله استشهدوا. "حنن حنتفل بالشهداء. لكن كرامة 
حنن نكرم الشهداء أل�م تأملوا ألجل املسيح، ولكننا نعبد املسيح الذي تأمل ألجلنا  

 ).In Memoriam Mart Anon. PG 50. 827كلنا" (

 وأيضاً: 

"لنصلِّ مجيعاً ... متخذين من املبارك مالتيوس شريكاً يف صلواتنا؛ ألن له قوة أعظم 
وحمبة متقدة من حنونا حىت أننا حنن اجملتمعني حول الصندوق الذي حيتوي  اآلن،

 De St Meletioجند أنفسنا فيما بعد معه يف مظاله األبدية" ( Θηκηجسده 

Antiochen 3 PG 50. 520.( 

 وأيضاً:

"لتكن لنا حمبة مشتعلة للقديسني. لنطرح أنفسنا أمام ذخائرهم، ولنجتمع يف  
ذه الكنائس فيها قوة تصدر عن عظام القديسني، ليس يف أيام كنائسهم؛ ألن مثل ه

األعياد فقط، بل يف كل يوم. لنحاصرهم (القديسني) ونلح يف الطلب حىت كما لو  
كنا نرغمهم على معونتنا؛ ألن هلم دالة واقتدار، وقد كان هلم ذلك أثناء حياهتم على 

ات املسيح، وعندما يتطلعون األرض، فكم باألوىل اآلن بعدما ماتوا أل�م حيملون مس
إىل جراحاهتم، يشعرون بأ�م يستطيعون أن يطلبوا من امللك. لذلك فلنسأل من 

 ).De Ss Bernice et Prodoce 7. PG 49: 640خالهلم رمحة اهللا" (

 وأيضاً:

"يف محاية البار يوجد مجاعات من اخلدام من املالئكة واألنبياء ومجاعة الرسل 
أن نظن أن الشهداء فقط يصلُّون ألجلنا، بل املالئكة يطلبون  والشهداء، وال جيب

إىل اهللا ألجلنا يف الضيقات، وهم ال يطلبون فقط، بل حيصلون على الذي يطلبونه. 
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ألن النيب زكريا يقول: "وتكلم املالك معي وأجاب وقال هكذا قال الرب"، وكانت 
أورشليم ... ألن هذه هي صالة املالك: "أيها الرب ضابط الكل حىت مىت ال ترحم 

السنة السابعة"، وماذا حدث بعد ذلك؟ هل رفض اهللا صالة املالك؟ كال، بل بكل 
تأكيد ألن النص يقول: "فأجاب الرب املالك الذي تكلم معي بكلمات عزاء"(زكريا 

١٣، ١٢، ٨: ١) "(De Uno Legislation PG 52: 527.( 

 الكنيسةرسالة إلى من يطلب العودة إلى آباء 

هذه هي شهادة اآلبـاء الـيت يـدعو د. القـس سـامح مـوريس، أتباعـه للعـودة إليهـا.  
فهـــل هـــو صـــادق فيمـــا يقـــول؟ أم أن هـــذا جمـــرد شـــعار ودعايـــة جلمـــع أكـــرب عـــدد مـــن أبنـــاء 

 الكنيسة القبطية األرثوذكسية؟ لعله جييب.

تــاريخ، ومــا وممارســة واحتفــاٌل ثابــٌت مــن شــهادة الشــفاعة القديســني عقيــدة ثابتــة،  
  يذكره اآلباء بعد ذلك، فلنِع ذلك جيداً.
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 أوالً 
 

 الدالة والشفاعة
 

لقـــد تاهــــت املعــــايري الكنســــية الصــــحيحة يف عصـــٍر غــــاب عنــــه احلــــديث والتعلــــيم  
"جســد املســيح الواحــد". ويف غيــاب مــا حيملــه هــذا االســم ويؤكــد  الصــحيح عــن الكنيســة

)، يفـتح ١٣ - ١١: ١٢كـو ١عليه مـن عالقـة عضـوية بـني الـرأس يسـوع وبـني األعضـاء (
 هذا الغياب أبواب التهور يف أحكام القطع واملنع من التناول أو اخلدمة.

شــخٌص مــا كمـا يفــتح هـذا الغيــاب أيضــاً بـاب التفســري الفـردي الــذي ميســك فيـه  
بكلمــات الــوحي اإلهلــي لكــي حيــول الكنيســة جســد املســيح الواحــد إىل عــدة مجاعــات أو 
أفـــــراد متباعـــــدين ال تـــــربط بيـــــنهم إالَّ املشـــــاعر واألفكـــــار املشـــــرتكة (إذا وجـــــدت يف عصـــــر 

 االنقسامات والتشرذم).
ملــاذا نصـــلي كـــٌل مــن أجـــل اآلخـــر؟ هــل حيتـــاج هـــذا األمــر إىل شـــواهد مـــن العهـــد  

)، "صــالة اإلميــان تشــفي املــريض" ١٨: ٦"مصــلني بكــل صــالة وطلبــة" (أفســس  اجلديــد؟
ـــع  ـــا حنـــن فنواظـــب علـــى الصـــالة" (أع ١٥: ٥(ي )، بـــل ٤: ٦). ويقـــول رســـل الـــرب: "أمَّ

)، بل ويطلـب الرسـول ٧: ٧كو ١يطلب الرسول أن يتفرغ الذين تزوجوا للصالة والصوم (
ـــه ( )، بـــل يطلـــب مـــن أجـــل  ١١: ١كـــو ٢مســـاعدة الكنيســـة يف الصـــالة مـــن أجـــل خدمت
)، والحــــــظ: "ذاكــــــراً إيــــــاكم يف ١٠: ١كنيســــــة رومــــــا "متضــــــرعاً دائمــــــاً يف صــــــلوايت" (رو 

 ).٢٢)، بل سوف يهب اهللا له احلياة بصالة فليمون (فل: ١٦: ١صلوايت" (أفسس 
ملاذا ال يكتفي األخ الذي حيتج على شفاعة القديسني، بشفاعة املسيح وشـفاعة  
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قولــه؟ وإذا كانــت شــفاعة املســيح وشــفاعة الــروح القــدس هــي الــيت  الــروح القــدس، حســب
 -متنــع شــفاعة القديســني، بــل وتبطلهــا حســب تعلــيم املــذهب اإلجنيلــي الــذي غــاب منــه 

الـذين يتمسـكون مبـا ينـادي بـه هـذا املـذهب، فمـاذا يقـول األخـوة اإلجنيليـون  -وعن وعـي 
ي اهتمــــام يف الكتابــــات عــــن الكنيســــة؟ وهــــل ســــبق أن حظــــي تعبــــري "جســــد املســــيح" بــــأ

 اإلجنيلية املصرية؟
أقــول هلــذا األخ، عليــك أن تالحــظ مــا يواجهــه مــن مقاومــة، مــا يــذكره األب مــىت 

ــــدير  عــــن األصــــول اآلبائيــــة األرثوذكســــية  -يف كتــــابني  –عــــن الكنيســــة، ودفــــاع رهبــــان ال
 لكتابات األب مىت املسكني (راجع الكتاب األول عن الكنيسة جسد املسيح).

ــــذين  لقــــد  غــــاب ذات التعلــــيم عــــن الكنيســــة جســــد املســــيح عنــــد األرثــــوذكس ال
يهتفــون ويصــفقون (مـــع زغاريــد النســاء) لقيـــادات كنســية أخــذت مكـــان املســيح الـــرب يف 

 الكنيسة.
الكنيســـة؛ ألن عشـــاء  makesوبـــالطبع، غـــاب التعلـــيم بـــأن اإلفخارســـتيا تكـــوِّن  

ز واالسـتعارة، وحتـوُّل جتسـد الـرب الرب أصبح هو موضوع احلوار الساخن يف ساحات الرمـ
اإلجنيليـون عشـاء األخـوة إىل جمـرد رمـز وذكـرى، عنـدما يأخـذ  -الذي له جسد حقيقـي  -

 الرب. وحيتج هؤالء بأن الرب يف السماء اليت صعد إليها ألنه مل يعد معنا إالَّ يف الذاكرة.
املســكني، وترمجــة قبــل كتابــات األب مــىت  -هــل قرأنــا ومسعنــا يف العصــر احلــديث 

ــــروح القــــدس  ــــا بــــالروح  -رســــائل القــــديس أثناســــيوس عــــن ال بــــأن الــــرب يســــوع معنــــا وفين
 القدس؟!!

أعــــود إىل الكنيســــة الــــيت تصــــلي كلهــــا لألســــباب الــــيت ُســــلِّمت إلينــــا، وهــــي ذات  
 الرسويل نفسه املدون يف األسفار: األسباب اليت نراها يف التعليم

صـــالة تقـــدَّم لـــآلب مـــن خـــالل الـــرأس يســـوع كـــل صـــالة يف الكنيســـة هـــي   :أوالً 
: "إن اخلــاطئ يعــرتف، ويعــرتف ٢١املســيح. وقــد قــال أوغســطينوس يف العظــة علــى مزمــور 
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معـه الــرأس، لــيس ألن الـرأس أخطــأ، بــل ألن كـل عالقــة شــركة مـع اآلب هــي مــن األعضــاء 
سـت للرأس، يسوع وبقوة الروح القـدس". وعنـدما نصـلي كـٌل مـن أجـل اآلخـر، فالصـالة لي

ويعطــي "الفــرد الواحــد مــن  –قاصــرة علــى َمــن يطلــب؛ ألن الــرب يعمــل يف كــل األعضــاء 
 أجل الكل، ويعطي الكل من أجل الواحد" هذا هو املبدأ الذي يشرح صالة الكنيسة.

الشفاعة هي توسُّل، والتوسُّل هـو طلبـة الكنيسـة كلهـا ولـيس طلبـة شـخص  :ثانياً 
واحــد بعينــه. والشــفاعة والتوسُّــل هــي كلمــات حتــدد اهلــدف الــذي ألجلــه تطلــب الكنيســة، 

مواهــب الــروح القــدس للشــهادة (هــذه ممنوعــة يف الوقــت  –فهــي تطلــب الشــفاء للمرضــى 
 الرأس.احلاضر). هذه كلها من األعضاء للرأس وبواسطة 

عنـــــدما يتصـــــور صـــــاحب الســـــؤال أن العـــــذراء والرســـــل واملالئكـــــة هـــــم يف  :ثالثـــــاً 
الســماء، بينمــا حنــن علــى األرض، ويفصــل بيننــا وبــني هــؤالء مســافة (ال أدري كيــف حيــدد 

وكأ�ـا تـدخُّل يف عمـل االبـن، الـذي  -عندئـٍذ  -أحد ما هذه املسافة)، تبدو لنا الشـفاعة 
 اآلب أيضاً.هو ذاته عمل الروح القدس و 

لكـــن األيقونـــة احلقيقيـــة هـــي أن الـــذين علـــى األرض مجيعـــاً هـــم الـــذين يـــأتون إىل 
"جممــــع" القديســــني وإىل مجاعــــة الــــرب األحيــــاء يف أورشــــليم الســــماوية. هــــؤالء كمــــا يقــــول 
رســول الــرب هــم ســحابة الشــهود، ولكــن هــذا املعــىن ضــاع مــن جيــٍل جيهــل معــىن الشــهادة 

بل و"التقية" الـيت ضـربت كـل شـيء عنـدنا (تراهـا يف توزيـع  الشهود، حتت مطارق اخلوف، 
 كتب األب مىت املسكني سراً وكأ�ا نوع من املخدرات).

أمَّا الشهود، فهم معنـا؛ ألن الشـاهد لـيس "غائبـاً"، وغيـاب الشـاهد جيعلـه عـاجزاً 
والشـــهود مل ينـــالوا كـــل  –عـــن الشـــهادة. الشـــهود أحيـــاء وليســـوا مـــوتى كمـــا يقـــول الـــبعض 

). الكنيسة "تكُمل" حبياة األعضـاء معـاً، ١٣: ١١واعيد؛ أل�م لن ينالوها بدوننا (عب امل
أمَّــا االنقســـام الــذي نعانيـــه، فهــو كســـٌر يف قــارب احليـــاة يــدخل منـــه املــذهب الفـــردي، مـــع 

 أباطيل االستعانة بشواهد الكتاب املقدس لتربير االحنالل والضعف الذي نعانيه.
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اة املســـيح جتمـــع والـــدة اإللـــه وكـــل القديســـني معـــاً. فالكنيســـة حيـــة بالكـــل، وحيـــ
 والصالة هي صالٌة يف يسوع.

الدالـــة، والشـــفاعة لـــدى املســـيح: "لـــيس لنـــا دالـــة عنـــد ربنـــا يســـوع"، هـــي الكلمـــة 
 وتعين حسب قاموس العهد اجلديد اليوناين: παρρησιαاليونانية القبطية 

 ).٣٢: ٨رقس الكالم املتجاسر (م –الشجاعة  –اجلرأة يف الكالم  -
 ).١٥: ٢الكالم علناً (كولوسي  -
 ).٣١: ٢٨الكالم بال مانع (أعمال  -
 ).٣: ١٥كو ٢ – ٢١: ٣يوحنا ١الثقة يف الكالم أو الطلب ( -

 هذا موجز الستعمال الكلمة يف العهد اجلديد.
 هذه اجلرأة، وتلك الشجاعة جتد مصدرها يف:

اإلهلــي. احلــدث الــدائم الــذي * مــيالد املســيح مــن العــذراء، وهــو حــدث التجســد 
 مجع اإلنسانية كلها يف األم، وهي مرمي اليت ولدت رب الوجود يسوع ابن اهللا.
اإلنسانية فـي لقد غاب معىن جتسد الرب عن الوعي، ألنه لو عاد إىل الـوعي أن 

قـــد  -وهـــو يفــوق كـــل قــدرات اخليـــال  -ولـــدت اهللا الكلمــة، ألدركنـــا أن مـــا حــدث  مــريم
مي هــذه اجلــرأة وتلــك الثقــة يف عالقــة األم العــذراء مبــن ولــدت، لــيس ألنــه أعطــى لنــا يف مــر 

بعيـــٌد أو منفصـــل عنَّـــا، أو هـــو يف الســـماء وحـــدها ولـــيس علـــى األرض، بـــل ألنـــه هـــو رأس 
 الكنيسة.

غري ذلك ال يعدو أن يكون خرافات قبطية معاصـرة جتعـل أحفـاد العصـر الوسـيط 
اب مـــن املســـيح. وبكـــل اســـتهتار أيضـــاً ينكـــرون يقولـــون بكـــل اســـتهتار إننـــا ال منلـــك االقـــرت 

 "حمب البشر"، ويقولون "حنن ال نستحق أن نأيت أو نتكلم مع الرب".
هــذا جحــٌد تــام للعالقــة الشــراكية، أي عالقــة الشــركة الــيت لنــا يف يســوع ابــن اهللا. 
إنكــاٌر للبنــوة وعــودة إىل حالــة "العبيــد"! وعنــدما يقــول اللحــن إن رب الوجــود جــالٌس علــى 
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حجر األم العذراء؛ فهو يعربِّ هنا عن اندفاع احملبة اإلهلية وتنازهلا؛ ألن مرمي الـيت محلـت اهللا 
الكلمــة هـــي أيقونـــة الكنيســة الـــيت حتبـــل وتلـــد األبنــاء الـــذين يُولـــدون مــن املـــاء والـــروح مثـــل 

 ).١٣: ١والدة يسوع، "ليس من جسد وال دم وال من مشيئة رجل، بل من اهللا" (يوحنا 
 جاء وحل فينا أو سكن بيننا لكي جيمع الكل فيه.هذا 

* الشـــجاعة واجلـــرأة الـــيت لنـــا ال تعـــود إلينـــا، بـــل إىل التجســـد، إىل ذلـــك االنـــدفاع 
اإلهلي بقوة التواضع اإلهلي. ومرمي ال تطلب إالَّ يف يسوع، وال دالة هلـا إالَّ يف يسـوع، وهـي 

يريـــد أن يقــدم أبنـــاًء هللا مثـــل بـــولس تطلــب البتوليـــة للعـــذارى، واإلميـــان والقداســة لكـــل مـــن 
الـــذي ميـــر مبخـــاض الــــوالدة حـــىت يتكـــوَّن (يتصـــوَّر) املســــيح يف قلـــوب الغالطيـــني األغبيــــاء 

 ).١٩: ٤ – ١: ٣(راجع غالطية 
 فأُي كتاٍب مقدس نتحدث عنه؟

هل استقر يف وعـي األرثـوذكس أن العهـد اجلديـد مثلـه مثـل العهـد القـدمي، تـدوين 
ــــذين قبلــــوا االســــتعالن اإلهلــــي؟ أي هــــل قبلــــوا الكتــــاب املقــــدس باعتبــــاره  لتــــاريخ وحيــــاة ال

تســليماً، أم َحِســبوه جمــرد ذلــك اجمللــد الــذي ميســك بــه كــل فــرد علــى حــدة؛ لكــي يقطــع بــه 
رقـــاب الــــذين خيتلفـــون معــــه، ويأخـــذ كلمــــات الـــروح القــــدس لتصـــبح ســــكاكني يقطـــع هبــــا 

 أوصال اجلسد الواحد؟
 وأقدس من أي مسيحي؟ َمن الذي يقول إن العذراء أفضل

إن صــاحب هــذه املقولــة مل يســتوعب بعــد ســر املعموديــة وســر ســكىن روح يســوع 
ـــاك  ـــر قداســـة مـــن قديســـني، أو أن هن ـــاك قديســـني أكث فيـــه؟ مـــن أيـــن جـــاءت فكـــرة أن هن
درجــــات يف ملكــــوت الســــموات، الــــبعض أقــــرب والــــبعض بعيــــد؟ ... هــــذه صــــورة جمتمــــع 

ـــاز عـــن جنـــم يف الطبقـــات الـــذي اســـتند إىل شـــرٍح خـــاطئ ل كلمـــات الرســـول: "إن جنمـــاً ميت
)، تلـــك الكلمـــات الـــيت بُـــرتت وُقطعـــت مـــن ســـياقها، فقـــرأ هـــؤالء ٤٠: ١٥كـــو ١اجملـــد" (

 الشُّراح جمتمع امللكوت قراءًة طبقية، وتركوا كلمات الرسول الواضحة جداً:
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 أجسام أرضية. –أجسام مساوية  -
 جمد األرضيات شيء. –جمد السماويات شيء  -
 ).٤١ – ٣٩: ١٥كو ١جمد القمر آخر ( –جمد الشمس شيء  -

ولكن الرسول عاد ليقول: "هكذا يف قيامة األموات يُزرع يف فساد ويُقـام يف عـدم 
إخل). فلــم يكــن الكــالم هنــا عــن مكانــة القديســني، بــل عــن  - ٤٢: ١٥كــو ١( –فســاد 

 طبيعة األجساد. أمَّا جسد القيامة فهو جسد واحد.
القديســة ليسـت أقــرب للـرب مــن أي مســيحي مـؤمن. َمــن يقـول هــذا هــو العـذراء  

مــن ينكــر أن الكــل أعضــاء يف جســد الــرب. ومــا العبــارات الفخمــة عــن القديســة مــرمي إالَّ 
تعبريات عن النعمة اليت سوف تكون لنا، واليت ُوِضَعت أمامنا عن عالقة محيمة قوية، هـي 

 مسيحية.ذات العالقة املفتوحة واملقدَّمة لكل نفس 
إنين أقول هذه العبارات: "لـيس لنـا دالـة ... اخل"، لـيس ألنـين بـال نعمـة، بـل ألن  

النعمــة منحتــين هــذه الشــجاعة. ولــيس ألن القديســة مــرمي هلــا دالــة عنــد الــرب ال مثيــل هلــا، 
بــل ألن هــذه الدالــة هــي الشــجاعة، شــجاعة األم وحمبتهــا ملــن ولــدت، وملــن هــم أوالد مــع 

 الذي ولدته. يسوع البكر الولد
لقـــد تغـــىنَّ شـــعراء الســـريان: إفـــرام ويعقـــوب وغريمهـــا بالعـــذراء مـــرمي، ولكـــن أناشـــيد 

 هؤالء تعدت العذراء إىل إظهار جمد اإلنسانية اليت ولدت اهللا الكلمة.
من الطبيعي جداً أن تصبح فكرة وحدة اجلسد الواحد، فكـرة غريبـة علـى نسـاطرة 

النسـاطرة اُألَول. وبـنفس القـدر تصـبح هـذه الفكـرة  القرن العشرين، كمـا كانـت غريبـة علـى
غريبـة أيضـاً علـى الـذين ينكـرون جتســد الـرب كحقيقـٍة تُعـاش يف السـرائر ويف الصـالة. وكمــا 
فعـــل النســـاطرة اُألَول، هكـــذا ميـــزق النســـاطرة اجلـــدد "اجلســـد الواحـــد" بكلمـــات الكتــــاب 

 املقدس، عن جهل وكراهية.
 نصبح مثلك يف عرس امللك السماوي يسوع املسيح.يا أم النور صلي ألجلنا؛ لكي 
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 ثانياً 
 

 شفاعة الروح القدس الرب المحيي
 

  έντυγχάνωالفعل اليوناني 
اسُتخدم الفعل يف الرتمجة السـبعينية حسـب املعـىن الكالسـيكي القـدمي: يف دانيـال  
 مبعىن تقدمي شكوى أو طلب معني. ٣٢: ٨مكابيني األول  – ١٣: ٦

اجلديــــد اســــتخدم القــــديس بــــولس ذات الفعــــل يف شــــكوى النــــيب إيليــــا يف العهــــد 
املقدَّمة ضد إسـرائيل، ومـع أن الرتمجـة العربيـة نقلـت املعـىن "إيليـا كيـف يتوسـل إىل اهللا ضـد 

) إالَّ أن املعــىن ال يســتقيم بــاملرة، فــال توســل يف الشــكوى، ألن النــيب ٢: ١١إســرائيل" (رو 
 .)١(يشتكي وحيتج

عــدى تقــدمي طلــب أو شــكوى، وقــد ورد ثــالث مــرات يف (رو ص ولكــن الفعــل يت 
٨:( 

) كانــت عــن أن الــروح القــدس ٨املــرة األوىل الــيت ورد فيهــا هــذا الفعــل يف (رو ص 
ـــاتٍ  ـــات مـــن "األنـــني"، وهـــي ليســـت لغـــة ٢٦: ٨ال ينطـــق هبـــا" ( "يشـــفع فينـــا بأن )، واألن

ــــى الشــــكوى، وال هــــي أيضــــاً لغــــة التوســــل الســــائدة يف اجملتمــــع حيــــث ي ــــاء عل ســــود األقوي
الضـــعفاء، ويبحـــث الضـــعيف عـــن إنســـان قـــوي أو ذي شـــأن لكـــي يتوســـل مـــن خاللـــه. ال 

االحنـــالل االجتمـــاعي علـــى اهللا مثلمـــا فعـــل ذلـــك واحـــد مـــن  projectط ســـقِ جيـــب أن نُ 

ورد هذا النص يف الرتمجة الكاثوليكية اليت نشرهتا دار املشرق بلبنان، هكذا: "أوال تعلمون ما قال الكتاب يف إيليا؟   )١(
 إسرائيل فيقول". شاكياً كيف كان خياطب اهللا 
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اإلكلـــريوس يقـــول بكـــل جســـارة: إن الـــرب يســـوع قـــال لـــآلب وهـــو معلـــق علـــى الصـــليب: 
فــت مصــدره الرتبيــة االجتماعيــة الســائدة يف اجملتمــع "ســاحمهم علشــان خــاطري"!! هــذا هتا

والــيت ال تنتمــي إىل حــق اإلجنيــل. ألنــه عنــدما يــدخل الفكــر السياســي يف شــرح أســفار اهللا، 
" الـذي ال ميكـن أي أسفار الكتاب املقدس، فإن اهللا يصبح مثل الفرعون أو "الباب العـايل

 عن طريق وسيط وبروتوكول. الدخول إليه إالَّ 
ط" هـذا التصـور السياسـي علـى أن نكون علـى وعـي تـام بأننـا عنـدما "ُنسـقِ  ال بُد

اهللا نفسه، فإننا �ـدم وحـدة احليـاة اإلهليـة أو وحدانيـة اجلـوهر االهلـي للثـالوث. كمـا حنـذف 
مــن الــوعي ومــن العبــادة (اخلدمــة) االميــان الصــحيح بإلوهيــة الــروح القــدس، وبإلوهيــة الــرب 

ثالـــث واألقنـــوم الثـــاين مهـــا معـــاً أقـــل مـــن اآلب. وهـــذه عـــودة يســـوع، ونتصـــور أن األقنـــوم ال
 مقنَّعة لألريوسية.

ال يقبل االميان املستقيم (األرثوذكسي) التعرج بـني فـرقتني: األوىل تـؤمن بوحدانيـة  
يف الثـالوث،  ranksاجلوهر وال تفصل األقانيم. والثانية تفصـل وختلـق "تراتبيـة"، أي رتـب 

األعظــم هــو اآلب القاســي القلــب الــذي ال يتحــرك وال يعطــي فيكــون هنــاك أعظــم وأقــل، و 
شــيئاً إالَّ بعــد توســل وتــذلل نــراه، حــىت يف اجتماعــات الصــالة؛ حينمــا تتحــول الصــالة إىل 
"مرافعــة" حمــام مــاهر يريــد اســتمالة القاضــي، ناســياً ذلــك احملــامي الفــذ أن اآلب هــو ينبــوع 

 )!١٦: ٣عامل (يوحنا احملبة الذي أرسل ابنه بسبب حمبته لكي خيلص ال

 )؟٢٦ - ٨: ٨لماذا يشفع الروح القدس فينا بأنَّاٍت ال ينطق بها (رو 
لقــد دمــرت العظــات الــيت تــدور حــول عبــارة واحــدة، أو "آيــة واحــدة"، لــيس فقــط  

 وحدة الكتاب املقدس نفسه، بل وحدة العقائد الكربى، ويف مقدمتها الثالوث.
شــفاعة الــروح القــدس، علينــا أن نعــود إىل ولكــي نفهــم معــىن كلمــات الرســول عــن  

 ) وما بعدها.١٨: ٨(رو 
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 ) حقيقة معاشة عرب كل العصور.١٨آالم الزمان احلاضر ( -١
لكــــن مــــع هــــذه املعانــــاة، فهــــي "ال تقــــاس باجملــــد". والحــــظ عبــــارة الرســــول:  -٢

الـيت تتوقـع  )١٩"العتيد (اآليت) أن ُيستعلن فينا". فاجملد اآليت هو جزٌء من انتظار اخلليقة (
متجيــد أبنــاء اهللا، ومــع متجيــد أبنــاء اهللا ســوف ميتــد اجملــد إىل اخلليقــة الــيت أُخضــعت للبطــل 

) أي الفســاد واالحنـــالل دون أن يكـــون هلـــا إرادة "لــيس طوعـــاً"، وإمنـــا ألن آدم الـــذي ٢٠(
) وعنــدما ســقط، ٨هــو "صــورة اهللا ومثالــه" نــال الســلطان اإلهلــي إلخضــاع اخلليقــة (مزمــور 

 .)١(رفت معه اخلليقة اليت خضعت له"اجن
) يؤكــــد الفوضــــى والفســــاد والصــــراع ٣ســــقوط آدم كمــــا ورد يف (تكــــوين ص  -٣

 الذي دخل بني الرجل واملرأة، وبني آدم واخلليقة.
ولكــن الفســـاد لــه زمـــان، وســوف يـــأيت االنعتــاق أو احلريـــة، والحــظ أن هـــذه  -٤

"حريـة جمـد أوالد اهللا"، أي هـؤالء الـذين ) هـي ٢١: ٨احلرية حسب عبارة الرسـول يف (رو 
)، وهــو مــا طلبــه الــرب نفســه يف ٢٩: ٨هلــم ذات جمــد يســوع البكــر بــني إخــوة كثــريين (رو 

ـــة يف (يوحنـــا  ـــا اجملـــد ٢٢-١٠: ١٧صـــالة رئـــيس الكهن ـــا، والـــرب أعطان )، فهـــو ممجـــد فين
ينظـروا جمـد  الذي ناله من اآلب؛ ألن قبـول هـذا اجملـد هـو الـذي سـوف يؤهِّـل املـؤمنني ألن

 االبن األزيل؛ ألن الرؤيا يف الدهر اآليت هي شركة وليست (فُرجة).
ومــاذا عــن الزمــان احلاضــر املشــحون بـــ "خمــاض" الــوالدة اجلديــدة، حيــث تــئن  -٥

 )، حىت الذين نالوا "باكورة" الروح القدس؟٢٢اخلليقة ومعها يئن اإلنسان نفسه (
قبـــل  )٢(ل الثمـــار الـــيت تظهــر مبكـــراً والحــظ هنـــا تعبـــري "بــاكورة"، فهـــو خـــاص بــأو 

موعــد احلصــاد؛ ألن احلصــاد هنــا هــو زمــان االنعتــاق، هــو يــوم "حريــة اخلليقــة"، ولكــن هــذا 

 – Dunn – Lampeويقبل هذا الشرح  ٥٣٠عامود  ٦٠جملد  ٥: ١٤عظات ذهيب الفم على رومية راجع  )١(
Fitzmyer .وكل املفسرين يف العصر احلديث 

 – ١٨: ١يعقوب  ١٣: ٢تسا ٢ – ١٥: ١٦كو ١ – ٢٣، ٢٠: ١٥كو ١الباكورة وردت يف األصل اليوناين ( )٢(
 ).First – Fruits –الثمر املبكر  απαρχη ٢٥: ١٦، ١٦: ١١ويف رومية  ٤: ١٤رؤ 
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التعبري يعين أن الروح القدس قد أعطى مبكراً يف زمـان التجديـد حسـب عبـارة الـرب يسـوع 
: ١٩" (مـــىت املســيح نفســـه: "احلـــق أقـــول لكـــم إنكــم أنـــتم الـــذين تبعتمـــوين يف التجديـــد ..

يُســـكت الـــذين يفصـــلون بـــني األقنـــوم واملواهـــب؛ ألن زمـــان  άπαρχη). ولعـــل تعبـــري ٢٨
التحرير أو االنعتاق من فساد اجلسد واحنالل اخلليقـة هـو الزمـان الـذي سـوف ُيسـتعلن فيـه 
"الروح الذي أقام يسوع مـن األمـوات" السـاكن فينـا وهـو الـذي "أقـام املسـيح مـن األمـوات 

مــع االعتــذار إلعــادة صــياغة   ١١: ٨نا املائتــة "بروحــه" الســاكن فينــا (رو ســُيحيي أجســاد
كلمات الرسول حىت يظهر املعىن). هنا العمل االهلي األخـري هـو عمـل اخلـالق، عمـل اهللا، 
الذي سكن فينا حنن الباكورة لكي يتم كمال هذا العمل يف يوم احلصاد، يوم القيامة علـى 

 ن األموات.صورة قيامة يسوع املسيح نفسه م
) والتبين هنـا لـيس رتبـة شـرفية حسـب ٢٣حنن "نئن" يف انتظار كمال التبين ( -٦

ضــالل الــبعض، وإمنـــا هــو كمـــال اخللــق اجلديـــد ليكــون حســـب صــورة قيامـــة جســد يســـوع 
 ).٢١: ٣املمجد (فيليب 

توقـــع الفـــداء للجســـد.  –صـــرب  –رجـــاء  –) يقـــدم الرســـول ٢٥ – ٢٤يف ( -٧
 اصف الدهر ومتاعب الزمان.هذا يف وسط معاناة وعو 

 األنين والشفاعة:
 هو أنني الروح القدس نفسه. -٣هو أنني املؤمنني.  -٢هو أنني اخلليقة.  -١ 

أنني اخلليقة مع أنني املـؤمنني هـو أنـني انتظـار االنعتـاق، ولكـن الـروح القـدس غـري 
القــــدس الــــرب ُمســــتعبد للفســــاد وال هــــو يعــــاين يف أقنومــــه االحنــــالل واملــــوت؛ ألنــــه "الــــروح 

غري قابلة للرتمجة حسـب اللغـة، أو هـي فـوق قـدرة اللسـان  احمليي"، ولكن الروح يئن بأناتٍ 
َمــــن يــــرى مــــا هــــو  آالمعلــــى التعبــــري. فالشــــفاعة هنــــا ليســــت توســــالً بالكلمــــات بــــل هــــي 

حــادث، ومــا ســوف يكــون مــن تعــب، ومعانــاة، واضــطهاد، ومــن مثَّ اجملــد واحلريــة والكرامــة 
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 يئن يف صرب إىل أن حيني االنعتاق. اإلهلية، ولذلك
والرسول يقول: "ألننا لسنا نعلم مـا نصـلي ألجلـه". كيـف يصـلي الشـهيد؟ كيـف  

يصلي طريح السجون من أجل الـرب؟ كيـف يصـلي الراقـد علـى فـراش مـرض مـزمن؟ كيـف 
ء يصلي املضَطَهد يومياً يف مكان عمله؟، أو املطَاَرد من األمـن والقضـاء والزوجـة، أو الـربي

الــذي زُجَّ بــه يف الســجن، وباإلضــافة إىل هــؤالء، الــربيء الــذي ُمنِــَع مــن التنــاول ظلمــاً؟ ... 
 .حزنمن أجل كل هؤالء يئن الروح يف 

مــع مالحظــة أن الرســول قــد حــذَّرنا مــن أن حنــزن الــروح "ال حتزنــوا الــروح"، فــالروح 
طفئــوا الــروح". وباملناســبة، لــو  يــئن حزينــاً ألننــا نطفــئ مبيــاه اخلطيــة شــعلة النــار اإلهليــة: "ال ت

كــان الـــذي فينـــا هـــو مواهـــب فقـــط، فكيــف تـــئن املواهـــب؟ وكيـــف حتـــزن املواهـــب؟ وكيـــف 
 تنطفئ املواهب؟ أليس األنني، واحلزن مها من ميزات حياة الشخص أو األقنوم.

 )؟٢٧: ٨فما هي شفاعة الروح القدس (رو إذن، 
شــــفع يف القديســــني؛ ألن يشــــفع فينــــا الــــروح القــــدس حســــب مشــــيئة اهللا، وهــــو ي 

 ):٨مشيئة اهللا هي "قداستنا"، وتلك هي املرة الثانية اليت يرد فيها الفعل يف (رو ص 
)، وهــي صــرخة الفــرح ٤: ٤يصــرخ فينــا الــروح القــدس "أبَّــا أيهــا اآلب" (غــل  -١ 

 بعودة اخلليقة إىل اهللا.
وح القـدس هـي قيادة االسـتنارة؛ ألنـه هـو الـذي ينـري شـركاء حياتـه، وحيـاة الـر  -٢ 

)؛ ألن شــركاء الــروح القــدس هــم شــركاٌء يف قداســته ٤: ٦التقــديس لنــا والقداســة لــه (عــب 
 .١٠: ١٢عب 

يتكلم فينا يف زمان الشهادة بقـوة ال يقـدر حـىت معانـدي يسـوع أن يقاوموهـا  -٣ 
 ).٢١ألن اآلب يهب الروح وهو يعطي حكمة لو  ١٣: ١١لوقا  – ٢٠: ١٠(مىت 

 الضــــيق عنـــدما يـــذكِّر ويُعلــــن للـــنفس اجملـــد اآليت، حــــىت أن ويعطـــي الفـــرح يف -٤ 



١١٨ 

 ).١٥: ٦مع أع  ٥٥: ٧اسطفانوس استنار عندما رأى جمد يسوع (أع 
ويبقـــى اجلانـــب الشخصـــي الـــذي يكتشـــفه كـــل مســـيحي حســـب احتياجاتـــه  -٥ 

ه وعمق شركته يف اآلالم الرب اليت تقوده إىل جمد القيامـة: "ألعرفـه وقـوة قيامتـه وشـركة آالمـ
). هـــذه صـــرخة رســـول الـــرب ١٠: ٣متشـــبهاً مبوتـــه لكـــي أبلـــغ إىل قيامـــة األمـــوات" (فيلـــيب 

الــذي جيــد يف شــفاعة الــروح القــوة الــيت تســند، ألن الــروح الســاكن فينــا والعامــل فينــا ينطــق 
أحياناً بكلمات الصالة، أو رسـالة نبـوة، واألنبيـاء يف تـاريخ الكنيسـة القبطيـة نطقـوا مبـا هـو 

زمان: يوحنا األسيوطي، وصموئيل املعرتف، ومرقس املتوحد جببـل أنطونيـوس فوق حدود ال
 ... وما أكثر هؤالء الذين ارتفع صوهتم يف زمان األنني باخلالص اآليت.

أال يئن الروح القدس يف قلوب املعذَّبني بـأنواع عـذاب خمتلفـة ليقـول: "يسـوع  -٦
هكـذا مسعنـا  –لالعـرتاف باإلميـان  )؛ ألن الروح يسوق املعـذَّبني٣: ١٢كو   ١هو الرب" (

عـــن الـــذي حـــدث يف الزاويـــة احلمـــراء وغريهـــا حينمـــا نطـــق أنـــني الـــروح القـــدس علـــى ألســـنة 
وأفواه شهداء عصـرنا جهـاراً .. ورمبـا يف صـمت .. يف حلظـات املـوت .. أ�ـا ليسـت أنـات 

، والــذي التوســل .. ولكــن النطــق واالســتعالن مبــا هــو آت، أي باجملــد الــذي ال نــراه بــالعني
قـــد ينكـــره الواقـــع نفســـه حيـــث اآلالم، ولكـــن الـــروح يكشـــفه بعـــني النبـــوة؛ ألنـــه روح الـــرب 
الناطق يف األنبياء، إذ ينطق فينا يف القلـب يف صـمت أو جهـراً بكلمـات احلـق؛ لكـي ننـال 

)، ونســـــمع صـــــوت الـــــروح ينطـــــق فينـــــا ١: ١٢ذات الشـــــركة مـــــع ســـــحابة الشـــــهود (عـــــب 
 ).٧-٦: ٢د اهللا اآلب" (فيليب بالشهادة: "يسوع هو الرب جمل

أمَّـــا املـــرة الثالثـــة الـــيت يـــرد فيهـــا هـــذا الفعـــل يف اإلصـــحاح الثـــامن، فهـــي: "مـــن هـــو 
الذي يـدين املسـيح هـو الـذي مـات، بـل بـاحلري قـام أيضـاً الـذي هـو أيضـاً عـن ميـني اآلب 

 )، فقـــد قيـــل الكثـــري عــن شـــفاعة املســـيح يســـوع، ونســـي القـــائلون٣٤: ٨يشــفع فينـــا" (رو 
 عن ميني اآلب. -١ إنه:

  إنه لن يدين؛ ألن اإلدانة والشفاعة ال يعمالن معاً. -٢



١١٩ 

 

 أنَّات الروح القدس
 م)٢٦٥-م٢٤٨رسالة ديونيسيوس أسقف اإلسكندرية (

 
يشرح ديونيسيوس بابا االسكندرية وتلميذ العالمة أورجيينوس أنَّات الروح القـدس  

 الذي خيلي ذاته لكي يسكن فينا:
"ما هو معىن كلمات الرسول: "الروح نفسه يعني ضعفنا، ألننا عندما ال نعرف كيف 

) ال ٢٧ – ٢٦: ٨نصلي أو ماذا نصلي، الروح يشفع فينا بأنات ال يُنطق هبا" (رو 
يقبل الروح الكلي القداسة أن يسكن حيث توجد خطية، ولكنه هو نفسه اآلن حييا 

 إىل األبد يف قلوبنا البشرية اخلاطئة.

ما أعمق معاين كلمات الرسول بولس: "أنَّات ال ينطق هبا". لقد قال الرسول نفسه 
)، وحنن كثريًا ما نطفئ الروح ١٩: ٥تس  ١يف موضع معني: "ال تطفئوا الروح" (

عندما يصبح قلبنا بارداً، وهو ما حذَّرنا منه الرب يسوع املسيح، ألن القلب يربد 
 ).١٢: ٢٤باألمث (مىت 

رباط، ولكن ذلك الرباط ليس للعبودية، بل هو رباط الروح الذي يطهِّرنا احملبة هي 
من األنانية. فالروح الذي هو نار احملبة االهلية حنن ال �تم به، وهو يصرخ فينا، حنن 
نسكب عليه مياه اخلطية الباردة لكي نطفئ اللهب، وهو يعاين ويتأمل من طردنا إياه، 

يوم الدينونة. يشتاق الروح أن يعطي لنا كل الصالح، إالَّ أنه إالَّ أنه ال يرتكنا إالَّ يف 
 يرى أن قلوبنا باردة.

 



١٢٠ 

لقد أخلى الروح ذاته وختلى عن قداسته لكي يغسل قذارتنا. هل رأى أحٌد منَّا ملكاً 
عظيمًا خيلع تاج ملكه ومالبسه امللوكية لكي ينحين لكي يغسل قذارة شحاذ مغطى 

ويُلبسه مالبس ملوكية، مث يئن مشتاقاً ألن يعطي له التاج  بالقذارة، مث يضمد جراحه،
 واملالبس امللوكية.

قاً يتواضع الروح أكثر من تواضع االبن عندما جتسد؛ ألن االبن أخذ نفساً وجسداً ح
من مرمي وجعلهما مقدَّسني باالحتاد بالطبيعة اإلهلية، ولكن عندما يعمل فينا الروح 

طبيعة مقدسة لكي يعمل فيها، بل مدنسة باخلطية فهو القدس، حنن الذين ليس لنا 
 خيلي ذاته".

  



١٢١ 

 

 نثولوجية قصيرة آبائيةأ
 وما بعده ٢٠: ٨على كلمات رومية 
 

-١- 
 انتظار الخليقة

 القديس ايريناوس:
"اهللا الغين يف كل شيء، وكل الكائنات ملك له، رأى أنه من املناسب أن اخلليقة 
نفسها ستعود إىل ما كانت عليه من قبل، أي حالتها األوىل، وهي بدورها ستكون 

 ).١٠٣٢: ٥حتت سلطان القديسني" (ضد اهلرطقات 

 العالمة أوريجينوس:
ذلك عن اجملد الفائق والعظيم  "عندما يذكر الرسول بولس انتظار اخلليقة، فهو يقول

 ).٤٨: ٤الذي سوف يناله هو والذين يعانون مثله اآلالم" (شرح رومية 

 القديس كيرلس السكندري:
"تنتظر اخلليقة استعالن أبناء اهللا وذلك يف الزمان اآليت، وَمن الذي يعرف كيف 

ح لكل أي انعتاق اخلليقة؟ ولكن تدبري اهللا الفائق يرتِّب الصال –سيحدث ذلك 
الكائنات ويدبِّر ما هو أفضل عندما تأيت �اية الزمان ويتجدد الذين عاشوا حياة الرب 
وحتولوا من املذلة والفساد إىل اجملد وإىل عدم الفساد، فإن اخلليقة نفسها سوف 



١٢٢ 

 ).٨٢١: ٧٤تتجدد إىل ما هو أفضل" (شرح رسالة رومية جملد 

-٢- 
 Futilityُأخِضَعت للُبطل 

 :أوريجينوسالعالمة 
ما هو "الُبطل" الذي أُخضعت اليه اخلليقة. هذا يبدو يل خاٌص باجلسد املادي 

 ).٥٠: ٤املنظور، فهو مع غريه من الكائنات قد أُخِضَع للُبطل" (شرح رسالة رومية 

 ذهبي الفم:
"يقصد الرسول أن اخلليقة قد خضعت للفساد. كيف وألي سبب؟ بسببك أنت أيها 

ك خضع للموت وصار مائتاً وخضع لألمل، ومع اإلنسان أخذت اإلنسان، ألن جسد
 ) ..١٨: ٣األرض اللعنة وأنتجت حسكاً وشوكاً (تك 

هكذا عانت اخلليقة الُبطل، ولكنه ليس بُطًال غري قابل للتجديد، ألن اخلليقة سوف 
تنال عدم الفساد مرًة ثانيًة ألجلنا حنن البشر. وهذا ما يقصده الرسول بقوله: 

 ).٨: ١٤عت على رجاء" (عظات على رومية "أُخض

 القديس كيرلس السكندري:
"ال تعرف اخلليقة املنظورة احملسوسة أي شيء عن الوعد الذي أُعطى لنا أل�ا ال 
تفهم، ولكن إذا كان من استطاعة اخلليقة أن تفهم ما حدث، فإ�ا كانت بكل 

عالقة محيمة مع الذين تأكيد ال تقبل االستعباد الذي خضعت له أو أن حتفظ حىت 
ال مثار صاحلة لديهم. ولكن بولس يقول إن اخلليقة "أُخِضَعت على رجاء"؛ ألن 
القديسني املختارين سوف ينالون اخلالص، وعند ذلك سوف يرفع اهللا النري الذي 
ُوِضَع على عنق اخلليقة .. لكن اآلن اخلليقة تئن وهي على حنو ما تتمخض وحتزن، 



١٢٣ 

يقة أي وعي مبا حيدث لنا لصرخت معنا صراخاً عالياً" (شرح رسالة ولو كان لدى اخلل
 ).٨٢١: ٧٤رومية جملد 

-٣- 
 تحرُّر الخليقة

 القديس جيروم:
 ٥٨"عندما ينال أوالد اهللا اجملد، سوف تتحرر اخلليقة من العبودية" (عظة على مزمور 

– ٤١٨: ٤٨.( 

 

-٤- 
 أنين وشفاعة الروح القدس

 

 العالمة أوريجينوس:
"أحياناً ال يعرف االنسان املريض كيف يسأل الطبيب، فال يطلب الدواء الذي يعطي 

 له الشفاء، بل قد يسأل شيئاً يزيد من أوجاع املرض.

هكذا حنن، عندما نذوق مرارة احلياة وضعفها قد نسأل اهللا ونطلب أشياًء غري نافعة، 
رواحنا تصارع مع أهواء لكن الروح يعني حياتنا اجلسدانية، وعندما يرى الروح أن أ

اجلسد اليت تثقلنا، عند ذلك ميد الروح القدس يده لكي يعني ضعفنا" (شرح رسالة 
 ).١٣٦: ٤رومية 
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 ذهبي الفم:
"الروح معنا دائمًا لكي يعني ضعفنا، ولكن ألننا جنهل ما هو نافع لنا نطلب أحياناً 

يف الكنيسة اختاره  ما هو غري نافع لنا، ولكن عطية الصالة قد يناهلا شخص معني
اهللا لكي يطلب ما هو نافع. وعندما يستخدم الرسول كلمة "الروح"، فهو االسم 
الذي يعطيه الرسول هلذه العطية اليت توهب للنفس اليت تعطى هذه النعمة لكي 
تتشفع عن (الكنيسة) لدى اهللا. وَمن ُحيسب أهًال هلذه النعمة عليه االنتباه الشديد؛ 

دخل األنني الروحي عندما يقف أمام اهللا سائًال ما هو نافع للكل. ألنه هو نفسه سي
يف أيامنا الشماس هو رمٌز هلذه اخلدمة؛ ألنه يقدم صالًة عن الشعب" (عظات على 

 ).٩: ١٤رومية 

 أوغسطينوس:
"من الواضح أن الرسول يتكلم عن الروح القدس؛ ألننا حنن ال نعرف كيف نصلي 

أننا ال نعرف بشكل واضح ما هو املستقبل الذي نرجوه لسببني. السبب األول هو 
وما هي األحداث اليت سوف حتدث لنا يف املستقبل. والسبب الثاين هو ما أكثر 
األشياء اليت نراها مناسبة وجيدة يف هذه احلياة وأخرى نراها عكس ذلك، وعلى 

، فإن هذه سبيل املثال عندما حتدث ضائقة ألحد خدام اهللا لكي يتعلم منها شيئاً 
الضائقة قد تبدو لآلخرين كما لو كانت بال فائدة، بل باطلة، ألننا ال نعرف طرق 
اهللا. ولكن اهللا يساعدنا يف الضيقات، بل أن األيام اليت نرى فيها عذوبة احلياة قد 
تصبح هي ذاهتا مصيدة لنا؛ أل�ا تصطاد النفس باملسرات ومبحبة احلياة أكثر من اهللا 

لروح وجيعلنا حنن أنفسنا نئن مشتاقني حملبة الروح نفسه للزمان اآليت" ... هنا يئن ا
(شرح أوغسطينوس لرومية ناقص نشره مركز دراسات الكتاب واآلباء يف الواليات 

 ).٢٧: ٥٤املتحدة، فقرة 

  



١٢٥ 

 

 

 

 

 القسم الثاني

 

 مختارات من عظات اآلباء
 في أعياد القديسين والشهداء
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 الفصل األول
 التاريخنسيان 

 

لقـد نسـينا التـاريخ، وعبـارة جنيـب حمفـوظ تكـاد تكـون مثـل مشعـة يف طريـق مظلــم:  
التعلـيم األرثوذكسـي  –"آفة حارتنا النسيان". وآفة النسـيان تضـرب الكثـري: تـاريخ العقيـدة 

 وثائق الكنيسة. –القانون الكنسي  –نفسه 

قطوا، أو كانــــت بعــــض الكنــــائس تُبــــىن يف أمــــاكن استشــــهاد الشــــهداء حيــــث ســــ 
، أي  Martyriamحيـــث نُقلـــت أجســـادهم. وكـــان هلـــا اســـم غـــاب مـــن مصـــادرنا العربيـــة 

مزارات، ال زال موجوداً يف ترتيب تقديس الكنيسة حسب الكنيسـة القبطيـة األرثوذكسـية. 
اليونان، وبناهـا  –القديس الشهيد دميرتي يف تسالونيكي  Martyriaال زال باقياً من هذه 

 Mamasاالمرباطـــور قســـطنطني. يف قيصـــرية كبادوكيـــة كانـــت كنـــائس قـــد بنيـــت للشـــهداء 
وجوريـــوس وكمـــا ســـنرى، أشـــار إىل هـــذه الكنـــائس باســـيليوس الكبـــري  Gordiusومامـــاس 

احلمصــي يف عظــة ســوف نقــدمها  Asteriusكمــا أشــار اســرتيوس   –وغريغوريــوس النزينــزي 
ســوريا. وخــارج املدينــة، رمبــا  –ات الشــهداء خــارج مدينــة محــص يف مــدح الشــهداء إىل مــزار 

ألن املقابر كانت دائماً خارج املـدن. ويف انطاكيـة كانـت هنـاك كنيسـة علـى اسـم الشـهيدة 
Babylas .وكنيسة على اسم األسقف يوليانوس الشهيد اسقف كيلكية 

لشــهيد ) نعــرف أن عيــد ا١٢٢ومــن رســالة القــديس غريغوريــوس النزينــزي (رســالة  
وسـافر غريغوريـوس النيسـي علـى ظهـر حصـان  Arianzaايفاميوس كان يقـام يف قريـة ارينـزا 

يف مناطق جبلية لكي يقابل صديقه هيالديوس القيصري الـذي كـان حيصـر احتفـال شـهيد 
، ومـن ١٩٩٥عـامود  Maravalيف قرية نائية اندميون (الرسالة األوىل) نشر الـنص اليونـاين 

عنـــا عـــدم اتقـــان اللغـــات القدميـــة وعـــدم التخصـــص يف التـــاريخ، ال  مصـــادر كثـــرية حجبتهـــا
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 .Bibliotheca Hagiographica Graecaسيما جمموعة سري القديسني اليونانية 

ومــن  ١٩٩٨يف  Pasquatoومــن عظــة للقــديس يوحنــا ذهــيب الفــم حقــق الــنص  
نعــــرف أن عــــدة مــــزارات لعــــدة شــــهداء كانــــت مشــــيَّدة خــــارج ســــور مدينــــة  ٢٠٧صــــفحة 

نطاكيــة. ويقــول ذهــيب الفــم للــذين كــانوا حيضــرون العيــد إذا مل يكــن لــديكم واعــظ جيــد، ا
فــإن صــوت الشــهداء العــذب هــو الصــوت الــذي جيــب أن نســمعه؛ ألن اهللا يعــوض هــؤالء 
عن فقر املعلمني. بل يف نفس العظة نعرف أن أعياد الشهداء خارج مدينة انطاكيـة كانـت 

 أكثر من تلك يف داخل املدينة.

حيــث وعــظ ذهــيب الفــم عظتــه املعروفــة عــن  Babylasيف داخــل كنيســة الشــهيد و  
وحتولـــت إىل كنيســـة بُنيـــت علـــى  Martyriumهـــذا الشـــهيد كانـــت مقـــربة الشـــهيد داخـــل 

ــــري  القيــــام حبفريــــات فيهــــا وحوهلــــا لتحديــــد شــــكل  Grabarشــــكل صــــليب اســــتطاع األث
ذكرهـا القـديس  Nyssaينـة الكنيسة الـيت ُدمِّـرت. وبُنيـت كنيسـة علـى شـكل صـليب يف مد

 املرجع السابق). – ٢٥غريغوريوس النيسي يف (رسالة 

(يف أرمينيـــا)، ورغـــم أ�ـــم طلبـــوا يف الوصـــية  ٤٠ومـــن تـــاريخ شـــهداء سبســـطية الــــ  
اخلاصة هبم أن يُدفَنوا معـاً إالَّ أن أجـزاء كثـرية مـن أجسـاد هـؤالء الشـهداء ُوزِّعـت علـى كـل 

 أرجاء االمرباطورية. راجع:

Musurillo, Testament the 40 Martyrs of Sebaste 1970, 354-357. 

نعــرف أنــه طلــب وســاطة  ١٦٥و ١٦٤و ١٥٥ومــن رســائل القــديس باســيليوس  
 .Sabasلكي حيصل على أجزاء من جسد الشهيد سابا  Tomiأسقف 

تــتم يف أيــام  Martyriamوكانــت زيــارات أمــاكن دفــن الشــهداء يف هــذه املــزارات  
  األعياد السيدية ألن ذهيب الفم يف عظة على عيد الصعود يقول للشعب:األعياد حىت

"مهما كان حجم ونوع املشاغل اليومية واالهتمامات اليت تبسط سحابة سوداء قامتة 
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على عقولكم. اتركوا منازلكم واذهبوا خارج املدينة وقولوا "مع السالمة" لكل ما 
اء النقي املنعش واتركوا كل اهتماماتكم يضايقكم واذهبوا إىل املارترييوم حيث اهلو 

ومتتعوا بالسالم والسكينة وكونوا يف شركة القديسني واسكبوا طلباتكم ،وعندما ترتكون 
أمحالكم الثقيلة وتبعدوها عن وجدانكم، فأنتم سوف تعودون إىل منازلكم بتعزية 

 ).٤٤٣: ٥عظيمة" (جملد 

ى، وكـان طلـب شـفاعتهم، كمـا ويف داخل هذه الكنائس كانت سري الشـهداء تُتلـ 
غريغوريـوس النزينـزي  - ٨شـهيداً، فقـرة  ٤٠سنرى يف العظات لكل من باسـيليوس عـن الــ 

ـــــودور، فقـــــرة  – ١٩عـــــن كربيـــــانوس، فقـــــرة  ـــــوس النيســـــي عـــــن ثي واســـــرتيوس  - ٣غريغوري
 .٤احلمصي عن الشهداء القديسني، فقرة 

واالمرباطوريــة الرومانيــة يف بــل كانــت احلــروب احملليــة والصــراع الــدامي بــني الفــرس  
منطقة آسيا الصغرى املتامخة لبالد فارس، جتعل الشعب جيتمع يف كنـائس الشـهداء لطلـب 

 – ٨شـــهيداً فقـــرة  ٤٠معونـــة هـــؤالء الشـــهداء وصـــلواهتم (عظـــة القـــديس باســـيليوس عـــن 
علـــى طلـــب شـــفاعة ثيـــودور.  Euchaitaالقـــديس غريغوريـــوس النيســـي حيـــث الكنيســـة يف 

يف بـــالد البـــنطس، بـــل يؤكـــد  Sinopeهـــو شـــفيع مدينـــة  Phocasهيد فوكـــاس وأصـــبح الشـــ
اســرتيوس أنــه حتــول إىل مــدافع عــن البحــارة، بــل ظهــر الشــهيد نفســه لكــي يشــجع البحــار 
الــذي كــان ميســك بدفــة الســفينة يف عاصــفة وحتــول غنــاء البحــار إىل مــديح للشــهيد (عظــة 

 ).١فقرة 

املسـيحي، ولـيس الشـهيد وحـده، يقـول وبسبب احللول األبـدي للـروح القـدس يف  
غريغوريوس النزينزي: إن أجساد الشهداء هلا نفس قـوة نفـوس الشـهداء لكـل مـن يلمسـها، 
بــل أيضــاً القــرب نفســه. وكــان قناديــل الزيــت تُوضــع علــى أمــاكن الــدفن. ويطلــب ذهــيب الفــم 

: ٥٠لـد من الزوار أن يأخذوا من الزيت لكي يدهنوا به أجسادهم (عظة على الشـهداء جم
 ). ويف عظة على القديس يوليانوس يقول ذهيب الفم:٦٦٤

"إن بقايا األسقف الشهيد، أي جسده كانت تشفي احلمى وتعضد الضعفاء لكي 
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ينالوا التحرر من اخلطية ويف حماربة الشر وشفاء األمراض النفسية واجلسدية؛ ألن 
 ).٦٧٣: ٥هؤالء طلباهتم ال مينعها شيء عند اهللا" (جملد 

بـــل يـــذكر القـــديس غريغوريـــوس النزينـــزي كيـــف تطـــرد أجســـاد الشـــهداء الشـــياطني 
ص  ١٩٨٣طبعــة  Bernadi – ١وتشــفي املرضــى (ضــد اإلمرباطــور يوليــانوس اجلاحــد فقــرة 

١٧٨.( 

 االحتفاالت السنوية أو التذكارات:

كــــان احلجــــاج يقصــــدون هــــذه األمــــاكن للشــــفاء وطلــــب املعونــــة يوميــــاً، وكانــــت  
تقــــدم للــــزوار (ال نعــــرف ســــوى بعــــض الصــــناديق) عنــــد طلــــب صــــلوات  أجســــاد الشــــهداء

ـــد طـــول الليـــل وتنتهـــي بقـــداس وبـــدورة ُحتمـــل فيهـــا أجســـاد  الشـــهداء، وكانـــت ســـهرانية متت
ويبــدو أن الصــلوات كانــت  M. Wachtو  P. Marvalالشــهداء حســب دراســة كــل مــن 

وكـان لسـفر املـزامري تبدأ بالعشية وتسهر حىت الفجر حيث تضـاء قناديـل الزيـت والشـموع، 
قبلي) ومع ازدحام املكان كان يلحق بكل مـزار أمـاكن للصـالة الفرديـة  –دور كبري (حبري 

وإقامـــة  L. Leemansاهلادئـــة. وكانـــت هنـــاك عظـــة أثنـــاء القـــداس حســـب دراســـة األثـــري 
 ١١٤القــداس اإلهلــي يف يــوم العيــد أشــار إليهــا القــديس باســيليوس يف العظــة علــى مزمــور 

). والعظــات ٣٣) وأيضــاً القــديس غريغوريــوس النيســي يف حيــاة مكرينــا (٤٨٤: ٢٩(جملــد 
 .)١(اليت وصلتنا، وسوف تُنشر هي أصًال عظات أُلقيت يف قداسات

  

(1) Schoolrooms for our souls, 2000, 253-257. 
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 ثاينالفصل ال
 Gordiusالشهيد جورديوس 

 

 مقدمة موجزة:

 ٣٥٧أي يف عــام  ٣٣ونـال املعموديـة وهـو يف سـن  ٣٣٠ولـد باسـيليوس يف عـام  
درس يف بـــنطس حيـــث ولـــد. وبعـــدها يف قيصـــرية انطاكيـــة، مث أثينـــا، تعـــرف يف أثينـــا علـــى 
غريغوريـــوس النزينـــزي. زار أديـــرة مصـــر بعـــد معموديتـــه. اشـــرتك يف جممـــع القســـطنطينية عـــام 

كـــان جممعـــاً حمليـــاً ُعِقـــد ملناصـــرة حـــزب مـــع أســـقفه يوستاســـيوس أســـقف سبســـطية، و  ٣٦٠
ولكــن باســيليوس أدرك خطــورة تعلـــيم  Semi-Arianالوســط بــني األريوســية واألرثوذكســية 

صاحب فكرة حلول القوة والطاقـة  Eunomiusالطريق الوسط الذي تبناه ايضاً يونوميوس 
يليوس إىل اإلميــان اإلهليــة؛ ألن االبــن والــروح ليســا أقــانيم، بــل قــوة ونعمــة مــن اهللا. عــاد باســ

األرثوذكســي النيقــاوي قبــل أن يُقــام أســقفاً علــى قيصــرية، وكتــب كتابــه املشــهور دفــاع عــن 
 .٣٧٩يناير  ١وانتقل إىل عامل النور يف  )١(الروح القدس

الشــــهيد جورديــــوس كــــان قائــــد مئــــة يف اجلــــيش الرومــــاين، واستشــــهد يف اضــــطهاد 
تشــهاده باليونانيـة واألرمنيـة، ولـه عيــد ). ُسـجِّل خـرب اس٣٢٥-٢٦٣( Liciniusليسـنيوس 

ُنشــر الـــنص يف  F. Halkinينــاير حســب ترتيــب الكنيســة اليونانيــة حســب دراســـة  ٣يف 
Analecta Bollandiana ١٥-٥ص  ٧٩.( 

القـــديس باســيليوس عظـــة يف عيــد الشــهيد جورديـــوس يف قيصــرية ســـنة  ىوقــد ألقــ 

أيقف الغربية،  ع مقدمة للمتنيح األنبا يوأنسم ١٩٨١نا برتمجة الكتاب ونشرناه يف القاهرة يف طبعته األوىل ) قم١(
 ، والكتاب منشور على موقع الدراسات القبطية والالهوتية.٢٠١٤وُنشرت الطبعة الثانية يف القاهرة 
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ــــــانيني جملــــــد  ٣٧٣ )، نقــــــدم منهــــــا هــــــذه ٥٠٨-٤٨٩عــــــامود  ٣١(جمموعــــــة اآلبــــــاء اليون
 املقتطفات:

"التعليم اإلهلي ال يقوم على قانون، بل على شهادة تكشف أعماق التدبري،   
كافية كأساس لنا ألن مندح القديسني؛ ألن هذا يكفي الذين جياهدون من أجل 
حياة حقيقية. التدبري له قواعد، وهي تقدمي شيء عن الوطن واألسرة والنشأة، وأن 

عن التعليم، ولكن اليوم التدبري اخلاص باليوم هو أن نلزم الصمت عن  نقدم خطابًا 
كل هذه األمور وعن البشر الذين هلم عالقة (بالشهيد)، وأن نقدم شهادة لكل من  
كان يعرفه عن أعماله .. لقد أشرق اليوم الذي حيمل إلينا ذكرى الشهيد الذي صارع 

 ه.لكي يشهد للمسيح، وعلينا أن نقول ما نعرفه عن

لقد ُولَِد يف هذه املدينة (قيصرية)، وهلذا حنن حنبه كثرياً؛ ألنه هو زينة مدينتنا، وأنا  
أعين أنه كما أن كل شجرة مثمرة تقدم مثارها لألرض اليت تنمو عليها هذه الشجرة، 
هكذا كان جورديوس الذي خرج من رحم املدينة ليصعد إىل أعلى جمد وشهرة .. بعد 

 ١٠٠ونال مركزاً رفيعًا وأُسندت إليه القيادة بسبب كفاءته ليقود أن تطوع يف اجليش 
جندي؛ ألنه كان مشهوراً بني قيادات اجليش بقوته اجلسدية وشجاعة روحه. وملا كان 

) الذي امتدت وحشيته وقسوته Liciniusذلك يف زمان الطاغية (االمرباطور ليسنيوس 
حيارب أتقياء اهللا، كان هناك نداء ومرارة روحه لكي حيارب الكنيسة ورفع يده لكي 

يف كل مكان يف األسواق واألماكن العامة حبظر  edictsعام امرباطوري ومنشورات 
عبادة املسيح وعقوبة العصيان هي املوت. وكان هناك أمر عام لكل أحد باالحنناء 
والسجود لألصنام وأن ُحتسب األحجار واألخشاب اليت صنعها الفنانون آهلة، بل أن  

 ل من خيالف سوف يُعاَقب بعذاب ال حيتمل.ك

بسبب ذلك دبت الفوضى يف املدينة كلها، وامتد النهب إىل بيوت األتقياء من 
الناس. ومت االستيالء على األموال، وُمزِّقت أجساد الذين حيبون املسيح إىل قطع 

ب، وال بالضرب املربِّح وُسِحلت النساء إىل وسط املدينة، ومل تبَق شفقة على الشبا
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احرتام للشيوخ الطاعنني يف السن .. بسبب هذا اجلنون الذي اخرتعه وقدَّمه الشيطان 
مل يعد أحد يهتم باآلخر، ونزلت ليلة من الرعب على احلياة اإلنسانية. ودمرت 
األيادي النجسة بيت الصالة وقلبوا املذابح وانعدمت التقدمة، ومل يعد البخور يقدَّم 

 .)١(ةوال حىت مكان للذبيح

والذين خيدمون اهللا طُرِدوا، وكل مجاعة مقدسة خافت، بينما رقصت الشياطني 
للنصر، وجنَّست دهون األجسام احملرتقة والدم املسفوك كل شيء. عند ذلك مل خيضع 
وينحِن هذا الرجل النبيل لقرارات احملاكم، بل ختلى عن قيادته ألنه أنكر سلطان 

تقرًا جمدهم وكل ثراءهم، واألسرة واألصدقاء، بل (االمرباطور والسلطة احلاكمة) حم
ومسرة احلياة نفسها كل مشتهياهتا .. واعترب أن احلياة مع الوحوش أفضل من احلياة 
واخللطة بالبشر عابدي األوثان مثل غرية إيليا الذي ملا رأى انتشار عبادة األوثان يف 

-١: ١٩ملوك  ١ (صيدا هرب إىل جبل حوريب وعاش يف مغارة ساعيًا إىل اهللا
١٨...( 

هكذا كان جورديوس مثل إيليا .. طهَّر أُذنيه وطهَّر عينيه، وقبل أي شيء آخر، طهَّر 
قلبه، فصار قادرًا على أن يرى اهللا، وتقدس فرأى رؤى وتعلَّم األسرار، ليس من 
إنسان، وال بوسيلة إنسانية، بل بواسطة روح احلق الذي صار له املعلم العظيم .. 

ما اجتمع الناس مجيعاً يف مكان مرتفع يف املدينة، مل يغب أحد وال حىت يهودي وعند
واحد أو أممي، وكان يف اجلمع عدٌد من املسيحيني اختلط هبم وحترك الكل حنو 
االستاد كما لو كان الكل ذاهبًا ملشاهدة سباق خيل .. أما جورديوس فكان مثل 

يف ظالم الليل (يف بستان جثيماين)  السيد (املسيح) الذي مل يتعرف عليه اليهود
 وعرفهم بنفسه ..".

وبعــد أن يصــف القــديس باســيليوس استشــهاد جورديــوس والعــذاب الــذي حتمَّلــه  
 يقول:

 ارستيا.ذبيحة اإلفخ –البخور  –يعد هذا السطر الواحد شهادة على املذبح  )١(
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"الذين نصحوه بأن ينكر بلسانه فقط اإلميان وليس بقلبه، ولكنه أجاهبم الذي خلق 
؛ ألن القلب يؤمن به اللسان هو املسيح ولساين ال يقوى أن يقول شيئاً ما ضد خالقه

)، وأضاف الشهيد ١٠: ١٠ملا هو حق واللسان يعرتف به للخالص (راجع رومية 
بعد ذلك "كيف أنكر اهللا الذي أخدمه منذ طفوليت؟ إن السماء من فوق سوف 
ترتعد واألفالك سوف تظلم بسبيب، بل سوف تلفظين األرض متاماً؟ "ال تضلوا إن اهللا 

). وبعد أن رشم نفسه بعالمة الصليب ذهب لكي ٧: ٦ ال ُحيتَقر" (راجع غالطية
يقتل ... وبعد ذلك يقول "وكما أننا نعجب دائمًا بالشمس، كذلك حنفظ على 

). هنا ٦: ١١١الدوام ذكرى ذلك اإلنسان ألن ذكرى الصديق دائمة" (مزمور 
دل يتذكرها الذين على األرض طاملا األرض بقيت كائنة، ويف السماء عند الديان العا

 الذي له اجملد والقوة من اآلن واىل األبد" آمني.
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 لثالفصل الثا

 مختارات ومقتطفات
 من عظة القديس غريغوريوس النيسي

 ، وشهداء سبسطيةعن استشهاد ثيؤدور الجندي

 

 الشهيد ثيؤدور الجندي

كانت له كنيسة، بل دير ظـلَّ عـامراً حـىت القـرن السـادس يف مشـال غـرب (تركيـا)،  
مــزارات يف القــدس ورومــا والقســطنطينية. تُعــد عظــة القــديس غريغوريــوس النيســي ولــه عــدة 

 ٣٧٩أو رمبـــا  ٣٧٠يف ســـنة  Euchitaهـــي أقـــدم مـــا وصـــلنا وقـــد أُلقيـــت يف قريـــة الشـــهيد 
 ٢-١: ١٠ Gregorii Nysseni Opera(جمموعـة مؤلفـات القـديس غريغوريـوس النيسـي 

 ).٧١-٦١ص 

 من االفتتاحية:

) الساكنني يف كل ٩: ٢بط  ١القطيع املقدس الكهنوت امللوكي ("يا شعب املسيح 
مدينة وقرية، لقد تدفقتم من كل مكان دون أن تبالوا مبشقات السفر لكي تأتوا إىل 

 هذا املكان املقدس.

) وأصدقاء الشهيد، انتبهوا إىل ما سأقوله عن ٢٧: ١أنتم يا خدام اخلدمة النقية (مع 
ف تنالو�ا، وأنا أعين اآلن يف هذا العامل حيث حنيا، أما عظم وتعدد الربكات اليت سو 

ما حيدث يف العامل غري املنظور فهو فوق احلصر .. ضعوا يف قلوبكم اجلائزة اليت 
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 سوف يوزعها املسيح على اجملاهدين".

 وبعد أن وصف مجال الكنيسة يقول عن مكان دفن الشهيد يف الكنيسة: 

يلهمنا أن نتقدم إىل الباقي، أي القرب ألن ملسه  "اإلعجاب برؤية هذا العمل الفين
يقدسنا ويباركنا، بل البعض يطلب األذن بأن يأخذ الغبار الذي نزل على مكان 
راحته (القرب) بل حىت الرتاب حيمله البعض كهبة ألنه كنز، وملس العظام نفسها عندما 

ن الذين يفعلون هذا تسمح املناسبة هي أعظم ما يتمناه كهبة من شهيد اهللا العلي؛ أل
هلم تذوق وشوق خاص يريدون أن حيققوه؛ أل�م يفعلون هذا كما لو كان مع جسد 
حي، وبعيو�م يأخذونه باألحضان وبالفم والدموع أيضاً. وعندما يلمسوه بكل 
حواسهم تسيل الدموع من عيو�م. وخياطبون الشهيد ويقدمون توسالهتم لكي 

ن من حيرس اهللا كجندي، ويسألونه لكي يقدم يتشفع عنهم كما لو كانوا يسألو 
طلباهتم هللا كما لو كانت تقدمات يطلبون منه أن يقبلها ويقدمها هللا. من كل هذا 
أيها الشعب التقي عليكم أن تتعلموا أنه "عزيز يف عيين الرب موت قديسيه" (مزمور 

ت ) كل إنسان لديه نفس اجلسد الذي كوِّن من نفس اخلصائص. ومن ما٦: ١١٥
موتًا طبيعيًا يدفن عادًة. أما جسد الذي نال نعمة آالم االستشهاد فهو حمبوب 
وُمكرم ويعاَمل كما سبق وقلت (الفقرة السابقة اليت تُرمجت)، لذلك حنن نرى ونؤمن 
مبا هو آت ... الذين قادوا اجليوش من القادة العسكريني الذين دمروا أسوار املدن 

ين هؤالء من هذا اجلندي اإلنسان الفقري اجملند الذي واستعبدوا شعوبًا ال حتصى، أ
) ومسح حلبة الصراع اليت يقودها ١٣-١١: ٦تسلح باألسلحة من بولس (أفسس 

 )".٨: ٤تيمو  ٢املالئكة وبعد النصر سوف يكلل باملسيح (راجع 

 :٤٠شهداء سبسطية الـ 

يف حبـــرية  قـــدم القـــديس غريغوريـــوس لنـــا عظتـــني عـــن هـــؤالء الشـــهداء الـــذين مـــاتوا 
حتولت إىل ثلج بعد أن أُمروا بالنزول إليه أل�م رفضوا إنكار الرب يسوع املسـيح يف أرمينيـا 
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وهـــــم مجيعـــــاً كـــــانوا مـــــن فرقـــــة رومانيـــــة واحـــــدة مـــــن مدينـــــة سبســـــطية، ونقـــــل اآلبـــــاء خـــــرب 
استشهادهم يف العظة السابقة للقـديس باسـيليوس، وانتشـر خـرب استشـهادهم حـىت إيطاليـا 

وِّنــت الرتاتيــل باليونانيــة والقبطيــة والســريانية والالتينيــة واألرمينيــة، ومعهــا عظــات نفســها، ودُ 
عــن خــرب استشــهادهم، وتعــد وثــائق القــرن الرابــع هــي املــدونات الكاملــة الــيت لــدينا، وهــي: 

عظـــــة ملـــــار إفـــــرام  –عظتـــــني للقـــــديس غريغوريـــــوس النيســـــي  –عظـــــة القـــــديس باســـــيليوس 
ـــة، ويعتقـــد بعـــض علمـــاء ـــَمت إىل  باليوناني اآلبـــاء أن العظتـــني مهـــا أصـــالً عظـــة واحـــدة ُقسِّ

قسمني (رمبا هذا صـحيح) وحسـب تقـومي كنـائس آسـيا الصـغرى، يقـع عيـد االستشـهاد يف 
 مارس. ٩

-١: ١٠األصــل اليونــاين  –العظــة الثانيــة (جمموعــة كتابــات القــديس غريغوريــوس 
 الليتورجية:). االفتتاحية هامة جداً أل�ا اجتماع ١٥٦-١٤٥ص  ٢

"باألمس دعاكم أيها الشعب لزيارهتم، أما اآلن وحسب دعوهتم، فهم ضيوف عندنا 
ينالون كرامة يف فندق الكنيسة. وحسب الضيافة تقدم الوالئم على شرف الضيوف 
وهم بدورهم يوزِّعون ما يف الوالئم على غريهم عندما تقدم هلم هم أوالً. ولذلك علينا 

نفس الوليمة اليت قدموها لنا كبديل ملا قدموه لنا يف عيدهم  اآلن أن نقدم للشهداء
... 

 كرامة الشهداء:

ما أمجل هذا املنظر عند كل من يشاهده. مجيل عند كل من يطلب اجلمال.  
مجيل عند املالئكة ومجيل عند القوات العلوية، وبغيض عند الشياطني وعابدي 

 الشياطني.

بشر عاشوا إىل عظمة شخصياهتم. هم جنود مل يكن هؤالء جمرد بشر عاديني، بل 
املسيح. مشاة الروح القدس. أبطال االميان، أبراج إهلية للمدن .. بشر قهروا اجلسد 
باجلسد، واحتقروا هتديد الطاغية أل�م احتقروا املوت، وهم بذلك ارتفعوا فوق 
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املسيح" املستوى الطبيعي للبشر .. وكان رد فعلهم على كل هتديد هو كلمة واحدة: "
.. واالعرتاف باملسيح يف يد جندي صاحل هو مقالع يضرب العدو فيسقط على 

 األرض مقطوع الرأس (إشارة إىل داود وجليات).

 صراع الشهداء هو كمال صراع الكنيسة مع الشر:

"عندما اعرتف هؤالء باملسيح جهراً كانت القوات السمائية تصفق وتسبح، وكان  
بفرح يقبلون هذا االعرتاف وكان فرح يف السماء، فرح كامل  مواطين املدينة السماوية

وعيد. وحقاً ما أمجل املنظر الذي عاينه املالئكة يف هذا الدهر الذي حيياه البشر. كان 
 حلبة صراع بني الشيطان وبشر وكنا حنن مجهور املشاهدين.

احلية آدم ما أعظم الفرق بني اجلولة األوىل باملقارنة هبذه اجلولة عندما خدعت  
). يف هذه اجلولة األوىل مل يقَو اإلنسان على منازلة العدو الشرير عندما قدم ٣(تك 

له قطعة ليأكلها وكانت مغرية. أما يف هذه اجلولة، فإن كل حيل الشيطان العدو 
بائت بالفشل وبال نتيجة. الشيطان نصب شباك رجاؤه وهم داسوا عليها. هددوهم 

نه. كان فيهم خوف واحد، أن ينفصلوا عن املسيح وهو مبا هو خميف وهم سخروا م
صالحهم الوحيد، ورجاءهم هو أن يكونوا مع املسيح فقط، وكل ما حدث حوهلم 
هو فرتة مؤقتة للضحك، هي جمرد ظالل، مثل أي كالم عاطل وأحالم يقظة 

 خائبة...

 التحول من السقوط إلى المجد:

ر. قائد القوة اإلهلية أعد املكافأة للفائزين "أما قائد الصراع، فقد جهَّز أكاليل النص
. وأل�م اعرتفوا باإلميان بالثالوث قدم الثالوث هلم هبةواستقبلهم الروح القدس بكل 

 نعمة ال تقارن مبا قدموه هم.

ما هي هذه النعمة؟ لقد جمدهم أل�م صاروا أعظم من الذي سقط يف اجلولة األوىل 
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خلطية على الطبيعة اإلنسانية، أما الشهداء فقد أي آدم وحواء. لقد جلب كالمها ا
أقاموا ما سقط بسبب السقوط. آدم وحواء طُردا من الفردوس إىل حياة أرضية، أما 
الشهداء فقد حولوا مكان سكناهم إىل فردوس. آدم وحواء تسلحوا باملوت ضد  

 )، أما٥٦: ١٥كو ١كيا�ما ألن الكتاب يقول اخلطية هي سالح املوت (شوكة) (
الشهداء فقد حولوا املوت الذي تسلح باخلطية بال فاعلية بسبب شجاعتهم؛ أل�م 
عندما احتملوا العذاب كسروا حدة السالح والشوكة طبقًا ألمجل ما قيل "يا موت 

 ).٥٥: ١٥كو ١أين شوكتك يا هاوية أين هي نصرتك" (

 أجمل خاتمة لعظة:

خامتة أعمال الشهداء. هذه هي "العظة تصل إىل خامتتها أو أفضِّل أن أقول إىل 
املناسبة ألن أيام صراعهم مبثابة مقدمة لعيد القيامة سر األربعني يوماً املقدسة. أربعون 

 يوماً هي أيام حتريرنا وأربعون هي عود أكاليل الشهداء".
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 رابعالفصل ال
 عظة القديس باسيليوس

 ةعن شهداء سبسطي

 

، )١(هــؤالء األربعــني شــهيداً بسبســطيةســجَّل القــديس باســيليوس قصــة استشــهاد  
وهــــــم أصــــــالً مــــــن اجلنــــــود يف عهــــــد اإلمرباطــــــور -بأرمينيــــــا، فقــــــد رفــــــض هــــــؤالء الشــــــهداء 

أن يقدموا الذبائح لألوثان، وجاء قرار موهتم عكـس التشـريعات الرومانيـة الـيت   -ليسينيوس
حبـرية مــن كانـت تقضــي بإعـدامهم حبــد السـيف، فــتم قـتلهم بواســطة التعـذيب بإلقــائهم يف 

 اجلليد.

 يقول القديس باسيليوس:

"من حيب الشهداء ال يصيبه امللل من ذكرى الشهداء ... ألن إكرام الصاحلني من 
عبيد اهللا، هو برهاٌن على حمبتنا لسيد الكل. ومن ميدح العظماء يربهن على أنه لن 

كي يتأخر عن االقتداء بالعظماء إذا سنحت الفرصة. امدح الشهيد بكل إخالص ل
تنمو حمبة االستشهاد يف قلبك، وتنال دون أن تذوق االضطهاد أو حرق النار أو 

 ضرب السياط نفس اجملازاة اليت فاز هبا الشهداء.

إن الذين نتحدث عنهم اليوم بفخٍر، ليس واحدًا وال اثنني وال حىت عشرة من 
لنفس القديسني، بل أربعون كانت هلم نفٌس واحدة وأجسام متعددة. ولكن هذه ا

مارس، أما  ٩وتعيد هلم كنيسة الروح األرثوذكس يف  ٣٢٠استشهد األربعون شهيدًا يف شهر مارس سنة  )١(
مارس. وقد سبق لنا أن قمنا برتمجة هذه العظة، ونشرها بيت  ٢٢برمهات املوافق  ١٣السنكسار القبطي فيذكرهم يف 

 .١٩٨١مرب التكريس خلدمة الكرازة يف سلسلة كتابات اآلباء يف سبت
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الواحدة جعلت هلم إرادة واحدة واإلميان الواحد، حىت أ�م أبدوا ثباتًا واحدًا جتاه 
اخلطر. والشجاعة الواحدة للدفاع عن احلق. كانوا واحداً يف الرأي، يف اجلهاد، وهلذا 
نالوا أكاليل اجملد الواحد. فأُي لساٍن ميكنه أن خيرب مبكانتهم، ال لسان واحد وال حىت 

سان تستطيع أن متدح شجاعة هؤالء األبطال. لو كان بطًال واحدًا لشعرنا أربعون ل
بالعجز عن التعبري عن كفاحه، فكيف وحنن أمام أربعني بطالً؟ جيٌش كبري ظافٌر ال 

 ميكن أن يُغلب يف ساحة النضال، ويفوق قدرتنا على الثناء.

. ويا ليتنا نستطيع لنتذكرهم اآلن لكي ينال احلاضرون معنا بركات تذكارات الشهداء
وا  أن نرسم بدقة صورة هؤالء الرجال ابطال. إن اخلطباء والرسامني، إذا أرادوا أن يعربِّ
عن شجاعة األبطال، أخذ اخلطباء يزينون خطبهم بالعبارات البليغة، والرسامون يف 
هتيئة الرخام للنحت؛ لكي يؤثروا يف السامعني والناظرين ويشحذوا مهتهم لطلب 

. وما خيرب به اخلطيب بالكالم، يعلنه الرسام باخلطوط الصامتة. فلنخرب حنن الشجاعة
إذن بشجاعة هؤالء حىت لتبدوا أمام عيوننا صورًة حيًَّة لكي يزداد الشجعان شجاعًة 
ويتشبه هبم الذين يريدون نفس اجملد. فغاية مديح الشهداء هي أن يقبل املؤمنون 

 الشهداء.اجملتمعون يف الكنيسة على التمثل ب

إن مديح الشهداء القديسني ال خيضع لعادات املديح العاملية ألن الذين ينظمون 
مدحياً، إمنا يعتمدون على مصادر دنيوية. أما هؤالء الذين قد ُصِلَب العامل هلم، كيف 
ميكن أن نستخدم الوسائل الدنيوية لكي مندحهم؟ مل يكن هلؤالء الشهداء وطن 

ٍد خمتلف. فماذا نقول، هل هم بال وطن أم أن وطنهم هو واحد، بل كلٌّ نشأ يف بل
العامل كله. وكما أن الذين يعيشون يف شركة يقدمون كل ما لديهم فيشرتك الكل فيه 
ألن الشركة تعين اشرتاك الكل، هكذا أشركنا كل واحٍد منهم يف وطنه؛ ألن اجلميع 

وال نفكر يف مدينتهم  اشرتكوا يف وطٍن واحد. ولكن ملاذا نسأل عن الوطن األرضي،
احلالية، مدينة الشهداء، املدينة اليت صانعها ومبدعها هو اهللا، أورشليم السمائية، 

 احلرة، اليت ولدت كثريين وصارت األم لبولس الرسول.
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هم جسديًا هلم أمساء خمتلفة، أما روحياً، فلهم أبٌّ واحد هو اهللا، ولذلك مجيعهم 
ل ولدوا من الروح القدس يف التبين، وصاروا وحدًة أخوة. مل يلدهم رجل أو امرأة، ب

واحدة صنعتها احملبة املتباَدلة، فصاروا اخلورس املستعد لإلنشاد، واجليش العظيم الذي 
انضم إىل الذين شبقوهم يف متجيد اهللا منذ البدء. وما أروع هذا، فهم مل جيتمعوا فرداً 

 شهدوا، فكيف حدث ذلك؟فرداً، بل اجتمعوا مرًة واحدة، ومرًة واحدة است

متيَّز هؤالء األبطال مبتانة اجلسم وقوة العضالت والصحة فاخنرطوا يف سلك اجلندية، 
وتعلموا مهارة القتال، وكان ثباهتم ما جعل القياصرة مينحو�م مراتب الشرف، فصاروا 

 أشهر املقاتلني وعرف الكل شجاعتهم.

املسيح ويتوعد املعرتفني بالعذاب،  وملا أعلن األمر اإلمرباطوري الذي يطلب إنكار
وثارت ثائرة املضطهدين، فأخذوا يتوعدون املسيحيني بكل أصناف التعذيب. وثارت 
ثائرة قضاة الظلم، واشتد حنقهم على العابدين لإلله احلقيقي. الغش واخلداع اجتمعا 

 السيفُ عليهم، وأصناف العذابات أُِعدَّت. املعذِّبون ال يُشِفقون. النار أحرقت، و 
، والصليب ُنِصَب، اهلاوية فتحت فاها، واهلنبازين والسياط. لقد أعدت جهنم  فأُرهِ 

كل آالهتا، هرب البعض، والبعض استسلم حىت قبل أن تدركهم التجربة وارتاعوا من 
الوعيد، والبعض عندما دنا اخلطر خانتهم إرادهتم، وغريهم نزل إىل امليدان، ومل يبَق 

وخذلتهم أقدامهم. والبعض ُأصيب بالدوار مثل راكب البحر يف حىت �اية املعركة 
وسط الزوبعة، فألقوا محولة املركب من الصرب. أما هؤالء األبطال غري املغلوبني، جنود 
املسيح، جاءوا إىل الوسط، أمام الوايل الذي أبرز هلم األمر اإلمرباطوري، وأمرهم 

من املشاهد املروِّعة اليت أمامهم، وال بالطاعة، فأجابوه جبرأٍة وشجاعة غري خائفني 
، بل أعلنوا جهارًا أ�م مسيحيون. ما أنبل األسنة اليت نطقت جزعني ِلما توعدوا به

باالعرتاف. لقد تقدس اهلواء، واجتمعت املالئكة فرحًة، أما الشياطني وإبليس فقد 
 ُجرِحوا. لقد كتب الرب هذا يف السماء.

ي. وكما أن الذين ينزلون حلبة املصارعة يذكرون صرخ كل واحٍد منهم: أنا مسيح
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أمسائهم، مث يتوجهون للخصم، هكذا فعل هؤالء الشهداء، وتركوا األمساء اليت أُعطيت 
هلم يوم ميالدهم، وأخذ كل واحد منهم اسم املسيح خملص الكل، فأصبح هلم امساً 

 واحداً، فلم يعلن أي منهم امسه، بل الكل قال: أنا مسيحي.

يفعل الوايل؟ كان ماكراً. جلأ إىل اخلداع والوعيد. جاملهم بالكالم احللو على ماذا 
أمل أن ترختي عزميتهم وينكروا اإلميان، وأخذ يقول هلم: ارمحوا شبابكم وال تسرعوا إىل 
املوت هبذه السرعة، فاحلياة مملؤة باألطاييب. أو من العار أن ميوت اجلنود الشرفاء 

اجملرمني واألشرار .. وزاد على ذلك  لب الشرف يف احلرب مثالذين نالوا أعظم مرات
فوعدهم بأمواٍل طائلٍة ومراتب أعظم ومناصب أرفع، حماوًال بذلك أن يعزيهم بأن كل 

 هذا من عند اإلمرباطور. حاول هبذه اخلدع أن يغلب ثبات إميا�م.

حتت وإذ فشل وعجز، انتقل إىل نوٍع آخر من احليل. هددهم بالضرب واملوت 
. لكن، ماذا فعل الشهداء؟ أجابوا القاضي الظامل: العذاب، هذا ما فعله قاضي الظلم

ملاذا تغرينا باالبتعاد عن اإلله احلي؟ ألسَت بذلك جتعل نفسك عدوا هللا وعبداً 
للشيطان؟ ما هي اخلريات اليت تعرضها علينا، وهي ال تقاس مبا تريد أنت أن حترمنا 

بتها العذاب، وكيف نرضى بكرامٍة تؤدي إىل العار، ماذا تقدم منه. كيف نقبل هبًة عاقِ 
لنا؟!! أمواًال تفىن وجمدًا باطًال زائالً؟ تريد أن جتعل كل منا صديقًا للملك، ولكن 
هذه الصداقة جتعلنا أعداء امللك احلقيقي. ماذا يف العامل يغرينا، والكل عندنا باطٌل؟ 

اها ونرتجى كماهلا. انظر إىل السماء، ما أمجلها إن ما نراه ال يوازي اخلريات اليت ذقن
وما أعظمها، واألرض كم فيها من غرائب، ولكن كل هذا ال يعادل سعادة 

 القديسني. كل ما هو حولك زائٌل، أما سعادتنا فباقية.

أمٌر واحد فقط نطلب، وهو تاج الرب. جمٌد واحد فقط نعشقه، وهو جمد امللكوت، 
لدرجة جتعلنا خناف عذاب جهنم. النار اليت أضرمت ال ختيفنا؛  الذي نشتاق إليه

ألننا ال خناف إالَّ من النار األبدية. إ�ا ناٌر مؤقتة تعرف الذين يعبدون األوثان، وهم 
فقط الذين خيافون منها. الضرب هو سهام يصوهبا صبيان. وجروح اجلسد هي جمٌد 



١٤٣ 

ال جمال له سوى اجلسد، لعله  لنا. وإذا مات اجلسد فقد حترر من ظلمكم الذي
قضاتكم يريدون أن يكونوا أفضل من اهللا، وإالَّ غضبوا،  يصل من اجلسد إىل النفس.

وكأننا باالعرتاف باإلله احلقيقي قد أحلقنا هبم إهانًة، ولذلك يتوعدوننا بشر العذابات 
افون من ويعتربون إمياننا جرمية، لكن لن جتدوننا جبناء متخاذلني حيبون احلياة وخي

املصاعب، بل حنن على العكس بسبب حمبة اهللا على استعداٍد ألن يتحمل الكل 
 عذاب اهلنبازين والسحل باخليل والنار وكل أنواع العذاب.

وملا مسع املتعجرف القاسي هذه الكلمات هالته جرأة اجلنود الشجعان، وثرت ثائرته 
علهم يتعذبون طويًال ويشربن وغرق يف حبر األفكار لكي خيرتع وسيلة تفوق غريها جت

مرارة املوت نقطًة نقطة، وهداه فكره إىل وسيلة قاسية بربرية: تأمََّل مناخ البلدة فوجده 
شديد الربودة، وفصل الشتاء قد حلَّ، وكانت ليلة اشتدت فيها الربودة، وهبت ريٌح 

ظلوا يف العراء حىت مشالية تقطِّر مساً، وأمر الوايل أن خيلع هؤالء النبالء مالبسهم وأن ي
ميوتوا من الربد. ولست أظن أنكم تتصورون ما هو برد الشتاء وعذابه الشديد، فإن 
الذين مل خيتربوا قساوته ال ميكنهم أن يشعروا أو يتخيلوا ما حيدث للجسم، فالربد 

، ويسوَّد لون اجللد بسبب جتمد الدم فيه وتدب فيه القشعريرة، القارس خيرتقه
وتتقلص الشرايني والعروق والعضالت، والويل إذا ملس شيء ذلك  وتصطك األسنان

اجلسد املتجمد؛ ألن اللمس يصبح عذابًا ال يطاق. وتسوَُّد األطراُف كلها كأ�ا قد 
أُحرقت بالنار، وتيبس شيئًا فشيئاً. ويفقد اجلسم احلرارة يف األطراف وتتحول 

 فشيئاً. األطراف تدرجيياً إىل عذاب، وهذا يسهل املوت شيئاً 

هكذا حكم الوايل بأن يبيتوا تلك الليلة يف العراء، وكانت املدينة اليت جاهد فيها 
الشهداء قائمة عند بركة من املاء جتمدت مياهها وصارت مثل الطريق املعبَّد ميكن أن 

 تتسابق فيه اخليل وميشي فوقه البشر آمنني.

لسائلة إىل صالبة احلجارة، املياه ا وتحولتملس الربد كل شيء فتجمدت األ�ار، 
 وهبت ريح الشمال لتقتل كل شيء.
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هنا ظهرت شجاعة هؤالء األبطال، فإ�م حاملا مسعوا باحلكم أسرع كل منهم وخلع 
ثيابه عن آخرها ومشى إىل املوت، وكل منهم حيث أخيه على لقاء اجلليد، وكانوا 

: ٤هوات الغرور (أف يقولون: لسنا خنلع مالبسنا، بل اإلنسان العتيق الفاسد بش
). نشكرك يا رب على أننا جتردنا من مالبسنا، وبذلك جتردنا من اخلطية اليت ٢٢

سقطنا فيها بغواية احلية، وها حنن نتجرد منه ألجل املسيح، ها حنن عرايا لكي ننال 
الفردوس الذي أضعناه فتعرينا. مباذا نكافئ الرب على هذا اإلحسان؟ إن الرب قد 

ا، أفعظيٌم أن يتأمل العبد كسيده؟ إننا حنن السبب يف تعري الرب على ُعرَِّي مثلن
الصليب؛ ألن جنوداً مثلنا هم الذين جترَّأوا وجردوه من ثيابه واقتسموها بينهم. يا ليتنا 

هذه الوصمة اليت لصقت بنا. الليل قارس، ولكن الفردوس دافئ.  نمحوحنن اجلنود 
 صرب قليًال ليكون لنا دفء حضن أب اآلباءاجلليد مؤمل، ولكن الراحة حلوة. لن

إبراهيم، وعوض ليلة باردة ننال األبد. أقدامنا اليت تسوَُّد من الربد، وتكاد حترتق 
 سوف تسري مع املالئكة. وأيدينا اليت تكاد تنهار، سوف تُرَفع بدالٍة إىل السيد.

أرضي. أما حنن  كم من زمالء لنا من اجلنود سقطوا يف احلرب من أجل أمانتهم مللكٍ 
فنجود حبياتنا من أجل أمانتنا للملك احلقيقي. كم من أناٍس ماتوا كمجرمني أل�م 
نالوا جزاء امثهم، أفال حنتمل حنن املوت ألجل الرب؟ ال خوف ألننا جنود، ولن يَر 
الشيطان ظهورنا كهاربني. هذه أجسادنا اقتلوها. وألن املوت حتمي، فال مفر من 

ي حنيا ولتكن ذبيحة مقبولة عندك يا رب رائحة ذكية مقبولة (رو املوت، فلنمت لك
 ). إن التقدمة جيدة واحملرقة جديدة تقدم بالربد ال بالنار.١: ١٢

هبذا الكالم كانوا يشجعون بعضهم بعضاً، مثل حرٍس يشجعون بعضهم بعضًا على 
حل على عذاٍب، فرحني بسبب ما سي السري من أجل قساوة العدو ومكره صابرين

 هبم يف املستقبل هازئني بالعدو، وكان للجميع صالة واحدة، وهي:

"يا سيد .. لقد دخلنا امليدان أربعني، فلنخرج أربعني متوجاً، وال يقل عددنا املبارك 
ألنك شرفت هذا العدد بصومك األربعني. وهو نفس العدد الذي نزلت فيه الشريعة. 
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 صوم أربعني". ونفس العدد الذي التمس به إيليا وجهك بعد

إالَّ أن واحدًا منهم قد ُغِلَب من شدة العذاب، فرتك موضعه وهرب تاركًا يف نفوس 
زمالئه الشهداء غماً ال تعزية له. غري أن اهللا ضابط الكل أىب أن ال ُتستجاب صالة 

حبراسة الشهداء كان واقفًا قريباً من النار يستدفئ، وكان  عبيده، فإن اجلندي املكلف
ا سوف حيدث، مستعداً ألن يساعد الذين يطلبون املعونة هاربني. فالوايل كان ينتظر م

قد فكر بأن جيعل قريبًا منهم محام ماء يتصاعد منه البخار لكي يهرب إليه من يريد 
 منهم أن يهرب من الربد.

هذا ما دبَّره الوايل خببٍث، واختار املكان املالئم: بركة املاء املتجمد، ومحام املاء 
ساخن لكي يطيل عذاب الشهداء وغايته أن يقضي على ثبات اجملاهدين بإعداد ما ال

يناسب من أسباب الراحة. ومع هذا مل يكن وجود احلمام إالَّ دليالً على صرب هؤالء. 
فإن النبيل حقاً ليس من يصرب على الضنك وهو ال ميلك شيئاً، بل هو من ميلك، مث 

 ميتنع عن التمتع مبا ميلك.

قديسون جياهدون، وكان احلارس يراقب ما حيدث، فأبصر منظرًا عجيباً: كان ال
مالئكة ينزلون من السماء حيملون أكاليل هبيًة يوزعو�ا على أولئك اجلنود، فوزعوا 
األكاليل على الكل ما عدا واحد تركوه بدون إكليل، وللحال خرج ذلك اجلندي من 

 محٍل بني أنياب الذب. وسط اجلليد وهرب البطل، وعلى الفور صار مثل

أما ما هو موجٌع حقاً، هو كيف خيسر ذلك املسكني احلياة األبدية ومل يتنعم حىت 
باحلياة األرضية؛ ألن جسمه مل حيتمل املاء الساخن، فسقط فجأًة ميتًا ذلك الذي 
أحب احلياة. وهكذا ارتكب خطية اجلحود دون أن جيين منها شيئاً. أما احلارس، 

مات، قصد الربكة وأخذ موضعه وألقى ثيابه وانضم إىل الشهداء صارخاً  فلما رأى أنه
، وكمل عددهم، فأزال بذلك ئمثلهم أنا مسيحي، فأدهشهم هذا التحول املفاج

اليت   غمهم الذي حلَّ بسبب ذلك املرتد املسكني. وصار ذلك مثل ساحة القتال
د الثغرة يف الصفوف، كلما سقط فيها واحد من الصفوف األوىل، حلَّ آخر حمله وس
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فال ينفذ منها العدو. هذا ما فعله احلارس. لقد رأى ذلك املنظر السماوي وعرف 
احلق وجلأ إىل السيد، فُأحصَي مع الشهداء. وبذلك مت ما حدث للرسل؛ ألن يهوذا 

)، وصار ذلك احلارس مثل بولس الذي ١٦: ١بعد ما ترك مكانه أخذه متياس (أع 
ضطِهداً للكنيسة، أصبح املبشِّر باإلميان. ألنه ُدعَي من السماء بعد أن كان باألمس م

). هكذا آمن ذلك ١١: ١مباشرًة، وليس من قَِبِل الناس وال بواسطة إنسان (غال 
احلارس بربنا يسوع املسيح واعتمد فورًا ال بواسطة آخر، بل عمَّده إميانه ليس باملاء 

 ولكن بالدم.

زالوا أحياء ألقوا هبم إىل النار وحرقوهم، مث مجعوا رمادهم  وملا انتصف النهار، وكانوا ال
وألقوه يف النهر، لكي تشرتك كل عناصر الكون يف استشهادهم. كافحوا على األرض 
وصربوا على الرياح الباردة واجلليد وأخريًا ألقوهم يف النار، مث تقبلت املياه بقاياهم، 

 ).١٢: ٦٥مث أخرجتنا إىل الراحة" (مز  وحيق هلم أن يهتفوا: "جزنا يف النار واملاء

هؤالء الذين حّلوا جبوارنا فصاروا أبراجًا وحصونًا منيعًة، حيمون بلدنا من األعداء. 
لكنهم مل حيلوا هنا فقط، بل حلوا ضيوفًا يف بالٍد كثريٍة. ومن الغريب أ�م ال زالوا 

ويف كل مكان، ولو حّلوا حىت هذه اللحظة يظهرون معاً، مجاعًة واحدًة. هم معنا هنا 
يف مائة مكان ال زالوا أربعني. أل�م مثل النار اليت تسري حرارهتا لكل من يقرتب 
منها، وتظل نارًا واحدة. هكذا هؤالء الشهداء األربعني، هم معًا واحدًا مثل ينبوٍع 
ونعمة. إ�م معونة لنا حنن املسيحيني، معونة حاضرة دائمة هؤالء الشهداء، اجليش 

 لظافر واخلورس الذي ميجد اهللا.ا

ال تفكر هل ستجد شفيعًا ليتشفع لك لدى الرب؟ ها هنا أربعون شفيعًا يتضرعون 
بصوٍت واحٍد. لقد قال السيد: "حيثما اجتمع اثنان أو ثالثة بامسي فأنا أكون يف 

). وها هم أربعني، فهل ستشك يف حضور اهللا يف ٢٠: ١٨وسطهم" (مت 
 وسطهم؟

م واملسرور أيضًا شفاعة األربعني. ألن األول سينال معونًة، أما اآلخر ليطلب املغمو 
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فسيدوم فرحه. ولتطلب النساء القديسات معونة هؤالء من أجل أبنائها، أو رجوع 
رجٍل غائٍب، أو سالمة املريض". ولكن لتكن صلواتكم حاضرة مع صلوات 

 الشهداء.

أبناء مثلهم. فليتعلمن من أم الشهيد  هم قدوة للشبان، ويا ليت اآلباء يطلبون من اهللا
الصاحلة اليت رأت أن ابنها مل يزل فيه بقية حياة بعكس أصحابه وذلك لقوة جسده 
وقدرته على االحتمال، وملا رأت الشرطة قد تركوه لعله يغريِّ رأيه، محلته على ذراعيها 

تستحق أن تكون ووضعته يف املركبة مع زمالئه لكي يؤخذوا للحريق. هذه أمٌّ حقيقية، 
أم شهيد أل�ا مل تذرف الدموع، ومل تندب حظها، وال قالت سوى كلمات اإلميان: 
"سر يا بين يف طريقك الصاحل مع زمالئك وال تتخلف عنهم لكي ال تظهر أمام 

 السيد بعدهم".

فيا للغصن الكرمي من الشجرة الكرمية اجلذور. لقد أرضعت هذه األم ابنها بالتقوى 
 فقط. وهكذا ربته وهكذا ودعته. قهل لدينا تقوى مثلها؟ إن الشيطان وليس باللنب

قد خجل وارتد مطعوناً ألنه أثار عليهم القوى الطبيعية، ولكن هؤالء الشجعان غلبوه 
 وانتصروا على الليل الطويل القارس والربد والشتاء وتعري األجسام.

زم، أيها احلراس الساهرون على أيها اخلورس املقدس والرتبة الطاهرة واجليش الذي ال يُ 
البشر واملعاونون الكل يف حياهتم واملشاركون معنا يف الصالة، أيها الشفعاء املقتدرون 
يا جنوم املسكونة وأزهار الكنائس، إن األرض مل تستطع أن حتتفظ بكم، ولذلك 
قبلتكم السماء وفتحت لكم أبواب الفردوس. استقبلتكم جنود املالئكة مع اآلباء 
واألنبياء والصديقني. إن شباباً مثلكم حيتقرون احلياة وحيبون اهللا أكثر من الوالدين قد 
استهانوا مبا يف هذه احلياة من آمال لكي ميجدوا اهللا يف أعضائهم، فصاروا بذلك 

). أقاموا الساقطني؛ أل�م مثل مثال الثبات. ٩: ٤كور   ١منظرًا للمالئكة والناس (
وا اهتمام القديسني، وصاروا عالمة اإلميان وبيارق االنتصار، فنالوا وثبَّتوا الضعفاء وقو 

  إكليل الرب بيسوع املسيح ربنا الذي له اجملد والعزة إىل دهر الدهور آمني".
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 امسالفصل اخل
 ،ظهور العذراء والقديس يوحنا الرسول

 لألسقف غريغوريوس العجائبي

 

ــــه عــــن حيــــاة القــــديس ذكــــر هــــذه احلادثــــة القــــديس غريغوريــــوس النيســــي يف   كتاب
 غريغوريوس العجائيب، فيقول:

عندما اضطر غريغوريوس أن حيمل نري األسقفية، وبعدما متت صلوات الرسامة، سأل "
الذين أعطوه خدمة الكهنوت فسحًة من الوقت لكي حيصل على معرفٍة أكثر بأسرار 

: ١سول (غال اإلميان؛ ألنه شعر أنه ال حيب أن يسأل حلماً ودماً حسب كلمات الر 
)، وسأل من الرب أن يعلن له األسرار املخفية ألنه ال ميلك اجلرأة على الكرازة ١٦

بالكلمة قبل أن ينال إعالنًا فاقًا عن احلق. وإذا سهر طوال الليل يف كلمة اإلميان 
ويناقش نفسه يف كل الرباهني اليت يعرفها؛ ألنه يف ذلك الزمان كما يف أيامنا، كان 

اول تزييف التعليم األرثوذكسي، وذلك بإحاطة احلق بضباب الغموض هناك من حي
وبراهني مضادة هلا طبيعة الزئبق. وإذا كان راقدًا يفكر يف هذه األمور بقلق سائالً 
نفسه عن احلق، ظهر له شخٌص يف شكل بشري على هيئة شيخ طاعن يف السن، 

�ض من فراشه ليسأل هذا وله هيئة مقدسة، فتعجَّب غريغوريوس من الرؤيا حىت أنه 
الشخص عن امسه وعن سبب جميئه، لكن الشيخ أشار إليه وحتدث معه بكلمات 
رقيقة هدَّأت من قلقه وقال له إنه بتدبري إهلي قد ظهر له من أجل األسئلة اليت حتيـِّرُه، 
وحىت ما يُظِهر له احلق يف اإلميان األرثوذكسي. وعندما مسع غريغوريوس هذه 

ع، ولكن الشيخ أشار إليه بيده أن ينظر إىل جانبه، فتطلع غريغوريوس الكلمات تشج
ورأى امرأًة يف شكٍل بشري، لكنها أمسى من أن يعربَّ عنها، وعندما أغشته الرعدة ومل 
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يعد قادراً على أن يتطلع إل ما حوله من اخلوف ألنه رغم أن الوقت كان ليالً، إالَّ أن 
الذين ظهرا له، وكان النور شديد اللمعان، وإذ  نورًا كان يشع عليه من الشخصني 

كانت عيناه ال تقدران على التطلع إليهما مسعهما يتحدثان عن شكوكه، ومسع كالً 
منهما ينادي اآلخر بامسه ولقبه؛ ألنه مسع املرأة تطلب من "يوحنا اإلجنيلي" أن يُظِهر 

وف يصنع حسب رغبة أسرار التقوى هلذا الشاب (غريغوريوس)، وكان رد يوحنا أنه س
 "والدة اإلله"، وهنا علَّمه يوحنا كلمات اإلميان".

وتنتهي القصة بنهوض القديس غريغوريوس العجائيب ليكتب كلمات قانون اإلميان 
)De vita St, Greg. Thaum PG 46: 910..( 

الكنيسة والفردوس وشجرة الحياة والسيف الناري وشفاعة 
 الشهداء:

من الفردوس. أمر اهللا سيفًا ناريًا أن حيرس طريق الفردوس  "عندما طرد آدم وحواء
) والسبب يف ذلك هو أن اهللا أراد أن مينعهما من األكل من شجرة ٢٤: ٣(تك 

احلياة حىت ال يأخذا منها عدم املوت ... السيف املتقلب الناري (الذي يدور دائماً) 
الرجاء الباقي هلما إذا  هل سيمنع هذا السيف احملاربني من دخول الفردوس؟ وما هو

كان صراعهم من أجل اإلميان سوف ينتهي إىل هذه النهاية؟ هل سيكون هلم مصري 
: ٢٣أقل من مصري اللص الذي قال له الرب "اليوم تكون معي يف الفردوس" (لوقا 

)، رغم أن اللص مل يقبل الصلب بإرادة حرة، ولكن عندما اقرتب خالصه هذا ٢٣
قرار رأى الكنز واغتنم الفرصة اليت جاءت إليه وسرق احلياة اللص الذكي وسريع ال

واستخدم املكر والذكاء الذي خيصه كلص قائالً: "اذكرين يا رب مىت جئت يف 
)، عند ذلك اعترب مستحقاً الفردوس. فهل سيمنع السيف ٢٢: ٢٣ملكوتك" (لوقا 

ستعدين وغري الناري املتقلب القديسني من دخول الفردوس؟ .. إنه سيمنع غري امل
املستحقني؛ ألنه سوف يُشَهر يف وجوههم .. أما حنن الذين لنا هذا الطريق ونسري 
فيه بثقة، سوف ندخل الفردوس؛ ألننا قد قبلنا بشفاعتهم القوة اليت لالعرتاف احلسن 
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(جمموعة كتابات القديس  بربنا يسوع املسيح الذي له اجملد الدائم إىل األبد".
 األصل اليوناين). –غريغوريوس النيسي 
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 سادسالفصل ال
 القديس يوحنا ذهبي الفم

 

رسالة، ضمن جملدات شـرح األسـفار  ٢٤٥عظة و ٨٢٠ترك يوحنا ما يقرب من  
وهــــي فــــرتة  ٤٠٦-٣٧٨. خــــدم يوحنــــا يف الفــــرتة مــــا بــــني اقتباســــاتوشــــذرات يف شــــكل 

 رد من القسطنطينية ومات يف املنفى.في وطُ خدمته مشاساً إىل أن نُ 

فــى ونُ  ٣٩٧ســقفاً يف أم ِســورُ  ٣٤٩د يف انطاكيــة حــوايل لِــيوحنــا ســرياين األصــل وُ  
ورقــد يف الــرب  ،رمينيــاأإىل  ٤٠٤يونيــو  ٢٠ثانيــة يف  فــي مــرةً ولكنــه نُ  ،وعــاد ٤٠٣يف عــام 

 "اجملد هللا يف كل شيء". :بعد أن قال عبارته املشهورة ٤٠٧سبتمرب  ١٤يف 

مثــل مثلهــا عــات ســكانية يف أطــراف املدينــة العظيمــة كانــت حتــيط هبــا مجا انطاكيــة 
حلــوان. وكــان أحــد أهــم هــذه األمــاكن  –مصــر اجلديــدة  –القــاهرة الكــربى احملاطــة بــاجليزة 

وكانـت يف  ،دافين. بىن املسيحيون كنيسة للمكـابيني شـهداء اليهوديـة Daphneهو منطقة 
ـــة بـــاليهود حـــوايل  واعتـــرب استشـــهاد  ،هتفـــل بـــحيُ  وكـــان للمكـــابيني عيـــدٌ  ٣٨٠املنطقـــة اآلهل

 املكابيني بداية االستشهاد يف املسيحية.

 نص العظة عن الشهداء:

 P.G.50: 645-54منا هو خمتارات إو  ،ليس هذا النص الكامل 

واليوم أيضًا هو يوم الشهداء .. هنا تشاهدون موكب  ،"باألمس كان يوم الشهداء
واهللا هو قائد  ،بل جيش الشهداء ،يقوده اهللا مبركبات ليس فيها حيوانات عجماء

وامسعوا  .ألن نفوس الشهداء هي مركبات اهللا ؛يقود الكل يف طريق للسماء ،املوكب
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: ٦٧لوف وربوات بال عدد" (مزمور أ" مركبات اهللا :ما يقوله النيب يف هذه الكلمات
  فهو جيلس على الشاروبيم ،ما وهبه للقوات السماوية أعطانا حراً ألن اهللا  ؛س)١٨

عطانا أو يف مناسبة أخرى  ).٥٥: ٣س وأيضًا دانيال ١١: ١٧كما يقول املزمور (
ألنه يسكن فينا  ؛أن جنلس معه يف األعايل حيث هو جيلس :يضًا هذه النعمةأحنن 

 ).١٢: ٢٦الويني  ١٦: ٦كو ٢"أنا أسكن وأسري معهم" (

فإن  ،كله  بل جسده ،اليدين والقدمني ولسانه :اء جسدهضعأم شهيد عندما يقدِّ 
لكي  ؛مون برهاناً بالسلوك أقوى من كل ما ميكن أن يُقال عن الشجاعةالشهداء يقدِّ 

بل يُباد خوف الذين يشاهدو�م. هل ترون اآلن أن صمت الشهداء هو  ،يذهب
 ... أقوى صوت ميكن أن نسمعه؟

 أجساد الشهداء:

ك ما فيها ستهلَ ال يُ  وخمازن ،وينبوع جملاري روحية ،جساد الشهداء هي ميناء ساملأن إ
هكذا  ،اتيةعمن خريات. وكما أن امليناء يعطي سالمًا للسفن اليت تضرهبا األمواج ال

أجساد الشهداء تعطي لنفوسنا هدوءاً وسالمًا حنن الذين نغرق يف مهوم ومستنقعات 
احلرارة حرقتها أاليت  تَعَبةوكما أن ينابيع املياه الباردة تنعش األجساد امل .احلياة اليومية

تعطي بردًا للنفوس املشتعلة بالشهوات  ،يضًا أجساد الشهداءأهكذا  ،واحلمى
ويهدأ من  ،وحيرق شهوات احلسد ،ن النظر وحده يطفئ الشهوة الشريرةإالبغيضة. 

فهذه األجساد أفضل  ،بل كل األمور األخرى اليت ميكن أن تضايقنا ،ثورة الغضب
ف بعد شَ كتَ كنوز األموال تقدم لنا أخطاراً تُ   نإمن خمازن حتتوي على خريات كثرية. 

 ،يفقد الكنز مقداره الكبري ،ع إىل أقسام متعددةألن هذه الكنوز عندما توزَّ  ؛ذلك
وتوزيع ما يف الكنز ال  ،هنا نكشف كنزًا بال أخطار .ولكن هنا لدينا عكس ذلك
زًا أخرى .. ألن التوزيع خيلق كنو  ؛بل العكس حيدث ،يؤدي إىل فقدان ما يف الكنز

ن احلدائق املزينة بالزهور إفهي تزيد بالتوزيع وتنمو عندما تقدم. بل  ة،ا األمور الروحيأمَّ 
أل�ا  ؛والورود لكي يراها الناس ال تعطي ذات البهجة اليت نراها عند قبور الشهداء
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 تعطي لنا ما ال يفسد وسعادة ال ميكن أن تُقهر لكي نفس ترى هذه القبور.

 هداء والتوبة:توابيت الش

على ما فعلناه  ولكي نبكِ  ،ولكي يشتعل القلب بنار باإلميان،لنمسك هبذه التوابيت 
لقد سفك  .ألننا فعًال حنتاج إىل شفاء واعرتاف ؛فعال رديئة وخطايا كثريةأمن 

ألن الدموع لديها قدرة على أن  ؛يا ليت عيوننا تسكب الدموع ،الشهداء دمائهم
ُسحقت ضلوع الشهداء وشاهدوا الذين يقتلو�م جبانبهم. يا  تطفئ نار اخلطية. لقد

يضاً لكي جيلس الوعي على عرش عقلك وال حيايب أليت هذا يستقر يف ضمائرنا حنن 
 ،فرتى حالتك واألفعال السيئة اليت فعلتها ،لكي تطفو خطاياك املسترتة إىل رؤيتك

 ... ولكي تبيد كل الشهوات وخطاياك ولكي ُتسحق بقوة عظمى

يا ليتنا نسحق األفكار اليت فينا وحنكم عليها ونطردها من عقولنا اليت مل تتعلم 
 ".... االنضباط

 الشيطان يقف خارج مبنى الكنيسة:

أي حيث  ،دخل احلظرية املقدسةي"يقف الشيطان خارج الكنيسة. ال يقوى أن 
رية على الدخول .. فهو يقف خارج احلظ إذ ال يقدر ذئبٌ  ،يوجد قطيع املسيح
 ."خائف من الراعي

 :)لشهداء والصراع ضد الشياطين: (االعظة الثانية عن الشهداء

ألن  ؛"لنتعلم معًا هذه احلقيقة ألن جراح الشهداء تلمع بضياء أكثر من الكواكب
 أنه يف إالَّ  ،البشر والشياطني قادرون على التطلع إىل السماء حيث الكواكب الالمعة

فان الشياطني  ،البشر من املؤمنني معاينة ورؤية جراح الشهيدالوقت الذي يستطيع فيه 
ألن قدرهتم  ؛فإن عيو�م تصاب بالعمى ،ولو حاولوا ذلك ،ال تتجاسر أن حتدق فيها
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بل  ،ما حدث يف زمان سابق... على الرؤيا ال تقوى على معاينة النور الصادر منها 
ن معه جنون وأخذه مَ  عليه روح جنس ويتصرف يف ما حيدث اآلن إذا دخل شخصٌ 

بل يف سرعة  ،فإننا نراه يقفز وحياول اهلروب ،مقدس حيث يوجد جسد شهيد إىل قربٍ 
يفتشون عن الباب للخروج بكل سرعة كما لو كانوا يسريون على فحم مشتعل 

 ،بالنار. بل تراهم بعد ذلك عاجزين حىت عن رؤية باب املقربة حيث عظام القديسني
سلت  أ�م عاينوا نور هذه األجساد اليت غُ إالَّ  ،رت رماداً رغم أن هذه العظام صا

ولذلك يف فزع كما لو كان الرعب قد  ،وعاينوا النور الصادر من هذه اجلروح ،هائبدما
 ضرهبم بقسوة.

 زيارة أماكن دفن الشهداء:

�ا إ ،ورشليم العلياألزيارة هذه الكنيسة يف هذه الضاحية؟ ها هي مثل  تسرعون"ملاذا 
 الروحية حيث توجد ينابيع املياه وهي ينابيع الشهداء. Daphneفين ادهنا 

على فروع شجرات مثمرة وهي ال تعطي  شجارٍ أميانكم لكي تروا مثار إافتحوا عيون 
جساد هبا محى (اخلطية) لكي تنال أمثرات تفسد وتصاب بالعطب. هي لشفاء 

 الصالة هللا .. كل ما مراض النفس وشجاعة يفأغفران اخلطايا وترك الشرور وشفاء 
 حولنا هو روحي مملوء بالربكات السماوية".

 الشهداء يشاركون االحتفال بالعيد:

كانــت مجــوع غفــرية تــأيت ألعيــاد الشــهداء وتقــام األســواق وخيــام الزائــرين. وكانــت  
 وهو ما يذكره ذهيب الفم يف أكثر من عظة. ،األناشيد واملوسيقى واملآدب تقام

تكم واخواتكم. هل تريدون أن تشرتكوا يف مأدبة طعام مادي؟ خو إ"احضروا معكم 
 ،شجار اجلميز قرب مدفن كنيسة الشهيدأبعد �اية املأدبة ميكنكم االسرتاحة حتت 

ألنه مع الراحة خيتفي التعب ويذهب  ؛فراحة اجلسد مع قليل من النبيذ ،ن تسرتحيواوأ
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بل يقف قرب املائدة يشارككم  ،عناء الشعور بالذنب. الشهيد يالحظكم عن قرب
 الفرح فال جتعلوا املأدبة فرصة للخطية".

 :Babylasعظة عن الشهيد بابيالس 

وهــي عظــة قيلــت يــوم  ،حــدى ضــواحي انطاكيــةإيف  Daphneيف نفــس الضــاحية  
 ألنطاكية واستشهد يف زمن دقلديانوس. اً سقفأيناير عيد استشهاد بابيالس وكان  ٢٤

يوليـــانوس اجلاحـــد  ن) أ١٨: ٣ي ســـقراط (تـــاريخ الكنيســـة ويـــذكر املـــؤرخ الكنســـ 
ولكــن  ،بأنطاكيــة لكـي يســأل العــرافني عـن املســتقبل وهـو يف طريقــه للحـرب مــع الفــرس مـرَّ 

خـــربوه بـــأن العرافـــة انقطعـــت بســـبب دفـــن الشـــهيد بـــابيالس يف مكـــان أهـــؤالء مـــع آخـــرين 
 .Apolloقريب من معبد اإلله أبولو 

 دفعه عندما كنت عندكم من فرتة قريبة.أن أين الذي وعدت بدفع الدأ"اليوم أريد أن 
وماذا جيب أن أفعل اآلن؟ يف هذا الوقت بالذات بابيالس املبارك قد ظهر وقد دعانا 

 مجيعاً بالصمت دون أن ينطق ألنه شد انتباهنا بالرؤية الالمعة.

 الشهيد وقوة الروح القدس عربون القيامة:

 ،نسانية العادية ال ميكن أن يقدم شيئاً بعد موتهياة اإلاإلنسان الذي حييا حسب احل"
عندنا أل�م ال يطلبون  ال لكي ينالوا شهرةً  ،ولكن الشهيد يقدم لنا أموراً بالغة األمهية
ن موت الشهيد إ .نتم وليس عند غري املؤمننيأشهرة عند عامة الناس. ولكن عندكم 

جممع روحي وحتول من السيء إىل فضل وعربون أبل بداية حياة جديدة  ،ليس موتاً 
ولكن  ،األفضل. يقينًا ال تنظروا إىل حقيقة جسد الشهيد نائمًا كما لو كان بال قوة

وهي نعمة الروح  ،عظم من النفس قد بُثت يف النفسأباحلري اعتربوا أن قوة ثانية 
ن إوهي اليت تصنع املعجزات وجتعلنا نعرتف بالقيامة. ما أريد أن أقوله هو  ،القدس

أكثر من القوة اليت كانت هلا  عطى األجساد اليت ماتت وحتللت وصارت تراباً قوةً أاهللا 
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 ألن اهللا سوف مينح هؤالء حياةً  ؛بل بدرجة أعظم عندما لبست األكاليل ،ثناء احلياةأ
أعظم وأفضل مبا ال يُقاس باحلياة األوىل قبل االستشهاد. فما هو األفضل؟ ال تتعجلوا 

يطلبون من املشاهدين  ،جناز رسوماهتمإألن الفنانني الذين يريدون من املشاهدين رؤية 
 خربكم بالقصة كلها.أعود إىل البداية لكي أريد أن أولذلك  ،أن يبتعدوا قليالً 

اجلاحد) العرش وفاق الذين سبقوه يف عدم التقوى وحصل عندما توىل يوليانوس (
ومترد على نعمته كواهب  ،امتدت يديه إىل اهللا الذي خلقه الطاغية،على صوجلان 

وظل ينبح مثل الكالب املسعورة  ،نه ينظر إىل األرض من فوق السماءأوظن  ،للحياة
الطعام. بل فاق  اليت تنهش الذين يقدمون هلا الطعام وحىت الذين ال يقدمون هلا

جنونه جنون الكالب املسعورة .. هذا الرجل صار يرحب بالشياطني املضادة خلالصه 
ويف نفس الوقت يطرد ويكره املخلص  ،نواع املديح لكي يتقرب منهمأوميدحهم بكل 

فصار حيارب الصليب الذي  ،)٣٢: ٨الصاحل الذي مل يبخل حىت بابنه الوحيد (رو 
 ،وطارد كل قوات الظلمة من كل مكان وركن ،على وجهها أقام املسكونة الساقطة

بل أعلن أن  ،وأعطانا نورًا أسطع من نور الشمس. ومل يتوقف جنونه عند ذلك احلد
سوف خيتفي  )١(جنس اجلليليني (نسبة إىل يسوع من اجلليل) ألنه هكذا كانوا يدعون

نه أو  ،هو رجسٌ  نه اعترب أن اسم "املسيحيني"أواألكثر من ذلك  ،من وسط األرض
ألنه االسم الذي  ؛ملاذا أطلق علينا اسم اجلليليني؟ ألنه أراد أن حيقرنا .مملوء بكل عار

بل عن  ،ولكنه االسم الذي مييزنا حنن ليس عن البشر فقط ،مييزنا عن بقية املواطنني
يضاً الذين خيدمون املسيح. وهكذا فعل كل ما يستطيع لكي ميحو ويسرق أاملالئكة 

 ل ما مييزنا ويبطل رسالة اخلالص..".منا ك

كتب يوليانوس اجلاحد كتابًا بعنوان "ضد اجلليليني" يفند فيه الكتاب املقدس، وعقائد املسيحية من وجهة نظر  )١(
، ويعترب هذا الكتاب هو نواة كل ما كتب ضد الكتاب املقدس ٣٦٣ – ٣٦١ورمبا ما بني  ٣٦٣وثنية يف عام 

 داً عليه.واملسيحية عرب كل العصور. وقد كتب القديس كريلس ر 
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 العرافة في معبد أبوللو:

بوللو أوصار يتوسل باستمرار إىل  Daphneفين ا"هكذا ذهب هذا االمرباطور إىل د
بوللو املستقبل يف رسالة. أعداد من املاشية لكي يعلن له أبالصالة والتذلل وبذبح 

جساد املوتى متنعين من أن إ ؟العظيمله الوثنيني إال له الرأس على لسان قوهناك ماذا 
وانقل هذه األجساد من  ،العظامباحثًا عن ر ف"افتح التوابيت واح :فقال له .الكالم

من هذا التعليم؟ لقد قدمت الشياطني قانوناً  أحط ءهذا املكان. هل كان هناك شي
ومسع  جديدًا وهو سرقة قبور املوتى وطرد املوتى كما لو كانوا غرباء. من الذي عاش

 عن نقل أجساد املوتى؟

نقل إىل مكان آخر  لكن االمرباطور رأى أن األجساد اليت ال حياة فيها جيب أن تُ  
اليت حترتم املوتى  لإلنسانيةبوللو الذي قلب حىت نظام القانون الطبيعي أكما أمره اإلله 

عامة عند  نه توجد قوانني طبيعية أريد أن اسجلها هنا هو أساسها. النقطة اليت أوهدم 
برتاب األرض األم اليت منها   وتثوىوهي دفن املوتى يف األرض يف قبور  ،كل البشر

ى كل شيء .. فال الوثنيني وال الربابرة (الذين ليسوا مواطنني رومان) واملتوحشني تعدَّ 
 هذه القوانني.

ولكن وال واحد منهم أمر  ،ما أكثر األنبياء الذين عاشوا وتنبأوا عن املستقبل 
دًا من الناس الذين سألوه أن حيفر قبور وينقل عظام املوتى. بل العكس هو ما أح

 ،فقد وقف حزقيال النيب عند عظام املوتى وتنبأ ومل متنعه العظام من أن يتنبأ ،حدث
-١: ٣٧قد عادت إىل احلياة وكساها اللحم واجللد (حزقيال  مبل رأى أن هذه العظا

بل أمر بنقل  ،مل يقف عند عظام املوتىوهكذا فعل موسى العظيم الذي  .)١٠
) .. هذا حق ألن كلمات هؤالء هي عطية الروح ١٩: ١٣جسد يوسف (خروج 

وهذا  ،القدس .. كانت كلمات العراف جمرد حجة ألنه كان خياف بابيالس املبارك
 واضح ألنه طلب من االمرباطور نقل رفات الشهيد وليس األجساد األخرى.
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 ابوت ونقل جسد بابيالس؟ماذا حدث عند فتح الت

"عندما مت نقل التابوت يف اجتاه املدينة سقطت كرة نارية مع برق من السماء  
على رأس التمثال (أبوللو) واحرتق كله. واحتدم غضب االمرباطور ووجه غضبه إىل  

 كنيسة املزار لكي يهدمها ولكن خوفاً متلكه فلم يقرتب منها".

 :خيتم العظة بقوله ،دفن الشهيد بإعادةكبري وبعد أن يصف يوحنا االحتفال ال 

"لنشكر اهللا على كل شيء وعلى عطاياه ألنه منحنا الشهداء النبالء والرعاة الذين 
استحقوا الشهادة وصاروا شهداء ألجل "تكميل القديسني وبناء جسد املسيح" 

 ) للمسيح اجملد والكرامة والقوة مع اآلب ومع الروح القدس خالق١٢: ٤(افسس 
 احلياة اآلن وكل أوان واىل األبد آمني".

 :Pelagiaعظة على الشهيدة العذراء بيالجية 

لـــدينا مـــن انطاكيـــة اثنتـــان حتمـــل كالمهـــا اســـم بيالجيـــة. األوىل كانـــت عــــاهرة يف  
ولكنهــــا مــــرت مــــن أمــــام كنيســــة كــــان يعــــظ فيهــــا  ،انطاكيــــة ومجعــــت الكثــــري مــــن األمــــوات

وقررت أن ترتك الزىن وتعود إىل احلياة ونالت املعموديـة ووزعـت  Nonnosاألسقف نونوس 
عطاهــا الــروح أوهنــاك  ،ثروهتــا علــى الفقــراء وذهبــت إىل اورشــليم وعاشــت احليــاة النســكية

ـــيت  ،أمـــا بيالجيـــة يف هـــذه العظـــة .القـــدس أن تعمـــل معجـــزات كثـــرية فهـــي ذات العـــذراء ال
وكانـت عـذراء مـن  ،)٣٧-٣٣، ٧: ٣( وصفها القـديس امربوسـيوس يف كتابـه عـن البتوليـة

وكــان  ،لكــي يقودهــا إىل الســجن مبنزهلــااجلنــد  طيضــاً ويف زمــان دقلــديانوس. أحــاأانطاكيــة 
 وطلبـــــت مـــــنهم االنتظـــــار لكـــــي تغـــــريِّ  ،االعتـــــداء اجلنســـــي هـــــو ممارســـــة عامـــــة عنـــــد اجلنـــــود

 لقـــت بنفســـها يفأوصـــعدت إىل أعلـــى املنـــزل و  ،ولبســـت مالبـــس تليـــق بـــالعرس ،مالبســـها
د هلـا الكنيسـة االنطاكيـة يف وتعيِّ  ،للقاء العريس السمائي استعدتالطريق وماتت. بعد أن 

 أكتوبر. ٨
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ــ  لت املــوت علــى أن تكــون فريســة لوحــوش ميــدح يوحنــا شــجاعة بيالجيــة الــيت فضَّ
 :وبعد أن مدح شجاعتها يقول ،من البشر

 ؛ذا واضح من الغريةألن ه ؛"علينا أن نعرف أن هذا مل يكن ممكنًا بدون معونة اهللا
"بصلوات هذه  :ألن حىت اجلنود مل يدركوا احليلة اليت جلأت اليها .." وخيتم بقوله

العذراء القديسة وكل الذين احتملوا نفس العذاب معها أن حيفظ ذكرى هؤالء ال 
رضاء إن يصبح هذا مثاالً لكم يف كل ما تفعلون لكي تداومون على أسيما ما ذكرته و 

-P.G. 501  579( يء الذي له اجملد القوة من اآلن واىل األبد آمني.اهللا يف كل ش

584.( 

 الوسيط

"ألنه يوجد إلٌه واحد ووسيٌط واحد بني اهللا والناس، اإلنسان يسوع املسيح. الذي 
) " ). يقول هنا ٦، ٥: ٢تيمو  ١بذل نفسه فديًة عن اجلميع شهادًة يف الوقت املعنيَّ

تعدد آهلة. وإن هذا اإلله الواحد أرسل ابنه كوسيٍط يوجد إله واحد، أي ال يوجد 
لكي يعطي الدليل على أنه يريد أن خيلِّص البشرية. لكن، أليس االبن هو اهللا؟ بكل 
تأكيد هو. لكن ملاذا قال اهللا واحد؟ هذا لكي مييِّز بني الوثنية، أي عبادة التماثيل، 

سول يتحدث هنا عن احلق والباطل. والديانة احلقيقية، وليس بني اهللا واالبن؛ ألن الر 
أمَّا الوسيط، فال بُد أن يكون على صلٍة بالطرفني الذين يتوسط بينهما؛ ألن هذه هي 
الصفة األساسية يف الوسيط، أن يكون مشرتِكاً مع كلٍّ من الطرفني الذين يصاحلهما، 

عن وال ميكن أن يكون وسيطًا إذا كان على صلٍة بواحد من الطرفني، ومنفصًال 
اآلخر. لذلك، إذا مل يكن االبن من ذات طبيعة اآلب، فهو ليس بوسيط، وإمنا 
منفصًال عن اآلب، وبالتايل ال ميكنه أن يتوسط بني اآلب والناس. ولكنه اشرتك يف 

. وألنه جاء طبيعة الناس، إذ صار إنساناً، وهو من ذات طبيعة اهللا؛ ألنه جاء من اهللا
لضروري أن جيمع االثنني، ويتصل باالثنني حىت يكون يتوسط بني االثنني، كان من ا

 وسيطاً، ولذلك صار إنساناً، وكان اهللا يف نفس الوقت.
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واإلنسان ال يستطيع أن يكون وسيطاً ألنه يرتجى اهللا. واهللا ال ميكنه أن يكون وسيطاً 
ألن الذين جاء يتوسط بينهم ال يستطيعون أن يقبلوه. على أيِة حاٍل يف موضٍع آخر 

)، وهكذا يف هذا ٦: ٨كور   ١يقول: لنا إله واحد اآلب وربٌّ واحد يسوع املسيح (
النص نقرأ إلٌه واحد ووسيط واحد، وهو ال يقول اثنني؛ ألن يف االثنني تعدد آهلة، 
وهو ما قد رفضه الرسول، وما كان ليتحدث عنه، ولذلك حتدث عن إله واحد وعن 

ن تدركوا دقة تعبري األسفار املقدسة وسيط واحد. ولعلكم من هذا تستطيعون أ
"الذي بذل نفسه فديًة عن اجلميع"، هل كان املسيُح إذن فديًة عن الوثنيني؟ بدون 
شٍك؛ ألن املسيح مات من أجل الوثنيني، وها أنت ال حتتمل جمرد الصالة ألجلهم. 

لى وملاذا تسأل عن سبب عدم إميا�م؟ إ�م ال يستطيعون أن يؤمنوا، ولكن الذي ع
 :Hom VII in 1 Timothy 2االبن أن يفعله قد متمه، وكانت آالمه شهادًة ..." (

5,6.( 

هكذا يشهد لنا التاريخ واآلباء والليتورجية، فإين من يتهمون األرثوذكسـية بعبـادة  
 األموات، من التاريخ أو اآلباء أو الليتورجية؟

فلمــاذا ال نــرى احتفــاالً  ،إلــيهمبــالعودة هــا هــم اآلبــاء يــا ســادة، فــإذا كنــتم تنــادون  
واحــــداً بعيــــٍد لشــــهيد أو بعيــــد لقــــديس عظــــيم مثــــل أثناســــيوس؟ اآلن ظهــــر كــــذب الــــذين 

 يتمحكون يف اآلباء طمعاً يف أبناء أم الشهداء ميلئون هبم اجتماعاهتم.

وإىل أبنـــاء أم الشـــهداء، هـــل وعيـــتم املشـــهد؟ هـــل انكشـــفت الفريـــة الكــــربى، أم  
  ا حيك لكم من حبائل؟مباخندعتم يف بساطتكم 



١٦١ 

 

 

 

 

 

 القسم الثاني ملحق
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 )١(صلوات الشهداء قبل استشهادهم

 

 م)١٥٦القديس بوليكارب: (

عامـــــاً. وصـــــف استشـــــهاده أحـــــد املـــــؤمنني يف خطـــــاب إىل   ٨٦استشـــــهد وعمـــــره  
 كنيسة مسرينا (أزمري برتكيا). ويقول شاهد العيان:

املسامري يف يديه، بل ربطوا يديه خلف "وربطوه يف لوٍح من اخلشب دون أن يدقوا 
 ظهره، مث قادوه مثل كبش اختري للذبح، وعندما ساقوه للنار كان يصلي ويقول:

(أيها الرب اإلله ضابط الكل، آب ربنا يسوع املسيح ابنك احلبيب الذي فيه عرفناك 
نس إله املالئكة والقوات، إله كل اخلليقة، وإله كل الذين يعيشون يف حضرتك، أي ج

 األبرار.

أباركك ألنك أردت أن أكون مستحقًا هلذا اليوم وهذه الساعة. وأن أكون مستحقاً 
أن أُحَسب يف عداد شهدائك، وأن أشرب من ذات الكأس اليت شرب منها 
مسيحك لكي أقوم حيًا إىل األبد بالنفس واجلسد يف عدم الفساد، أي روحك 

 القدوس.

وم، وأن أُحَسب كذبيحة مقبولة عندك؛ امسح يل أن أدخل معهم يف حضرتك الي
ألنك جعلت حيايت استعداداً لذلك. وأريتين سابقاً أن هذا سيحدث يل وها هو قد 

 .١٩٧٥قمنا برتمجة وإعداد هذه النصوص، وُنِشرت يف مقال مبجلة مرقس عدد سبتمرب  )١(
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وأنت اإلله الفادي الذي أباركه على كل بركاته، وأعطي لك اجملد يف رئيس  )١(مت
الكهنة األبدي السمائي يسوع املسيح ابنك احلبيب الذي هو معك ومع الروح 

 .")٢(وفيه نقدم لك اجملد اآلب ويف كل الدهور اآلتية آمنيالقدس 

 )٣(كاريوس وبابيليوس وأجاثونيك

كــان كــاريوس أســقفاً، وبــابيليوس مشاســاً، أمَّــا أجاثونيــك فهــي امــرأة متزوجــة. وقــد  
ـــــــا). وحيـــــــدد العـــــــامل األملـــــــاين  ـــــــع بالنـــــــار يف برجـــــــامون (تركي ـــــــرَِق اجلمي تـــــــاريخ  Altanerأُح

. ويقــــول ١٨٠ - ١٦١أي بــــني ســــنة  )٤(استشــــهادهم خــــالل حكــــم مــــاركوس أوريليــــوس
 شاهد العيان:

يا (: م اخلشب املعدة للنار، رفع عينيه إىل السماء وقالاعندما رأى بابيليوس أكو "
 وحاملا دفعوه يف النار مات على الفور.. )رب يسوع أقبل روحي

ندما أشعلوا النار وبدأت ألسنة النار حترقه، صرخ أمَّا كاريوس فقد ربطوه يف العامود وع
البركة لك يا رب يسوع المسيح ابن اهللا ألنك جعلتني (: بصوت عظيم وقال

 .وبعد ذلك أسلم الروح. )مستحقاً أن أشترك في هذا المصير، رغم أنني خاطئ

يا رب، يا رب، يا رب أسرع إىل معونيت ألنين (: وعندما جاء دور أجاثونيك قالت
 .)لتجئ إليك كحصنأ

 ) اإلشارة هنا إىل رؤيا سبقت استشهاده.١(
يف  Knopf - Krügerونشر النص مع تنقيحات أساسية العامل األملاين  ١٠٤٠: ٥جمموعة اآلباء اليونانيني  )٢(

 .٥، نص ١٩٢٩جامعة توبنجن سنة  –جملده املعروف بأعمال الشهداء وسريهم 
 .١٣ – ١٠نفس املرجع السابق نص  )٣(
 .١٩٥ص  ١٩٥٨ ،علم اآلباء) ٤(
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 )١(لوسيان ومرقيان

وقبـل قتلهمـا  ٢٥٠كالمها قتال بالسيف يف نيقوميديا يف اضطهاد ديسيوس سـنة  
 صليا معاً:

بيحنا الفقري الذي ال يليق بك يا رب يسوع ألنك دافعت عنا. أغفر سنقدم لك ت"
ك أتيت بنا لنا حنن املخلوقني غري املستحقني. أنت أتيت بنا من ظالم الوثنية وبرمحت

نناله ألجل كرامة امسك. الشكر لك ألنك  إىل هذه اآلالم اجمليدة، وهي شرفٌ 
أعطيتنا نصيبًا يف جمد قديسيك. السبح لك. اجملد لك. يف يديك نستودع نفسينا 

 ".وروحينا

 )٢(بيونيوس ومثرودوروس

شخصــاً غنيــاً  كالمهــا أحرقــا بالنــار أحيــاء. كــان بيونيــوس قســاً، وكــان مثــرودوروس 
 . يقول شاهد العيان:٢٥٠يناير سنة  ٢٥من التجار. أحرقا يف مسرينا يف 

بيونيوس أغلق  )٣("وعندما جاء بيونيوس ومثرودوروس إىل املكان حتوال إىل الشرق
"، مث آمين: "عينيه وصلي يف صمت، وعندما نظر إىل النار أشرق وجهه بفرٍح وقال

 ".آمين: "مثرودوروس فقد قالأمَّا ". يا رب اقبل نفسيقال: "

وقـد نطـق هبـا أُنـاس كـانوا قـريبني  ،تعد هـذه النصـوص مـن أقـدم الصـلوات الـيت وصـلتنا 
مــن النــار والســيف، ولكــنهم أســلموا أرواحهــم ليســوع املســيح ابــن اهللا وهللا اآلب ... وميكننــا أن 

 ر والرضى.نالحظ بكل وضوح أن الصلوات ليس فيها طابع االنتقام أو التذمر، بل الشك

والذي طُِبع يف باريس  Acta Primorum Martyrum Sinceraيف كتابه املشهور  Ruinarsنشر النص  )١(
١٨٢٩. 

)٢ (Knopf - Krüger  ٥٦نص. 
 االجتاه للصالة حسب طقس الكنيسة. )٣(
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