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الالهوو    احتادوهو أن  ،يف اجلامعة الرسوليةمن قبل غريب مل ُيسمع  قوٌل 
وهو  ،خاص احتاٌد أنه صحيٌحكياننا حنن البشر.  سََّمال َي بالناسو  يف الرب هو احتاٌد
ما نضعه حتت وهو  ،باملرة ولكنه جاء مبا مل يكن له وجوٌد ،فعاًل خاص باألقنوم الثاين

 بصر القارئ حتديدًا من التسليم الرسويل:
بيولووج    بأسلوٍبالذي مل تتكون أعضاء جسده   

 جسوده بوسويلة    ألننا مل نصوبح أعضواء    ؛أي مثرة التوالد الطبيع  ،مثل آدم األول
يضوًا  أ"ألننا مجيعًا بروح واحد  بل كما يعلمنا رسول الرب: ،وه  الزواج ،بيولوجية 

ألننوا   ؛(13: 12كوو  1اعتمدنا إىل جسد واحد .. ومجيعنا ُسقينا روحًا واحدًا" )
بنواء  أ النظام الطبيع  اآلدم  "ألننا مجيعًا لسطوةُنقلنا من العبودية  ،حسب دقة التعبري

 أو صناعَة وحىت ال يتبادر إىل ذهن أي إنسان أن هذا قراَر .بيسوع املسيح" باإلمياناهلل 
نالوا البنوة هلل هؤالء هم "ألن كلكم  باإلميانل الرسول العبارة بأن الذين يكمِّ ،العقل

بكوهنوا  -وماذا حدث لنا؟ لقد أزالت املعمودية  ،اعتمدمت باملسيح قد لبستم املسيح"
"ليس  :والفوارق االجتماعية ،"ليس يهودي وال يوناين" :الفوارق الدينية العرقية -تنبِّ

ل قد ُغِس ،لذكور مكانًا متمايزًايز البيولوج  الذي أعطى ا، بل حىت التميعبد وال حر"
: 3)غوال   "ألنكم مجيعًا واحد يف املسيح يسوع؛ وال أنثى ًا"ليس ذكر :يف املعمودية

26-28.) 

ىل فقد ُرفع يسووع إ  ،واجلواب ال وجود له يف جمال العالقا  اإلنسانية كلها 
وحسب احلساب التارخي   ،وهو حسب النظر اآلدم  يف السماء ،(10: 1جمده )أع 

وعندما كتب بولس العبارا  السابقة كانت عدة سنة،  2015يفصل بيننا وبينه اآلن 
بول   ،ومل يعد هلا وجود ،أن يكتب أن هذه الفوارق قد ُرفعتدون سنوا  قد عرب  
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: 13ىل األبد" )عب إح هو هو أمسًا واليوم و"يسوع املسي :رمبا يف هناية خدمته يكتب
الوذين  "خاص وعالقة خاصة، ومل يكن األمم  الغريوب   مل يعد لليهودي وجوٌد .(8

سرائيل وغرباء عن عهود املوعد، بال رجاء هلم إجنبيني عن شركة أكانوا بال مسيح بل 
وكيوف مت   ؟فكيف ُأبيد  كل هذه العوائو   ،(12: 2له يف العامل" )أفسس إوبال 

وليس بفكرة واحودة أو كتواب    ،مصاحلة الفريقني اليهود واألمم يف "جسد واحد"
جديدة تنقل الكل إىل ذلك اجلسد الواحد الذي أشار بل حبياة  ،واحد أو تشريع جديد

من املستحيل أن تكون هذه النقلة قد  .(18-16: 3غال  – 13: 12كو 1اليه يف )
 Ethnicيستطيع أن يلغ  األصل العرق  قد القانون متت بواسطة تشريع أو قانون ألن 

يصبح هوذا   ،(52: 11بناء اهلل إىل واحد" )يوحنا أتنازل اهلل لك  جيمع " نولكن دو
ن أبل وتعجز كل األفكار مهما كانوت صواحلة    ،على أي تشريع العمل مستحياًل

 رافاالعتو وهو ما يرد يف صويغة   ،تؤسس هذه الوحدة اليت تعود إىل "جسد واحد"
معمودية واحدة  –ميان واحد أ –رب واحد  –روح واحد  –: جسد واحد باإلميان

له وآب واحد للكل )اآلب( الذي على الكل )باالبن( وبالكل )بالروح القود((  إ –
-4: 4أفسس ) - (حسب شرح ايريناو( –ويف كلكم )يف اجلسد الواحد الكنيسة 

، نتلوه كل يوم لك  يعود صالة باكر مت أم الشهداء هذا االعتراف يفوحسنًا قدَّ .(6
وه  قوام اخللقوة   ،بأننا قد دخلنا هذه الشركة اجلديدة ،ال الفكر وحده ،لينا الوع إ

 وهنا يضع تلميذ الرب احل َّ ،ألن الرب الواحد هو: "رأ( اجلسد الكنيسة" ؛اجلديدة
نفقود   أن ،لشريعةح بنا يف حبر متاها  الفكر وأروقة ابنا وطوَّ َررََّغ الذي يريد جيٌل
يصول وجيوول   ،نصبح عبيدًا لسلطان غاشم ال يعرف حىت النعمةأن و ،احتادنا بالرأ(

ل الرعب واخلوف يف قلوب اجلبناء الذين فقدوا العالقة الكيانيوة  دِخباسم الكهنو  لُي
 بالرأ(. ماذا يقول رسول املسيح عن رأ( اجلسد:

ن األموا ، لك  يكون هو "هو رأ( اجلسد الكنيسة، هو البداءة، بكر م -
 (.18: 1متقدمًا يف كل ش ء" )كولوس  

 (.19: 2الرأ( هو منه كل اجلسد ينمو منوًا من اهلل )كولولس   -
 ،ألنه آدم الثاين أو األخري الذي بعد أن ما  الكول يف آدم األول  ؛البداءة -
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اجلميوع   للكل: ألنه كموا يف آدم ميوو    جاء آدم األخري أو الثاين لك  يعط  حياًة
أو حسب تعبري الرسول  ،وهو حالتنا حسب الطبيعة البيولوجية ،)والحظ الفعل ميو 

حيا اجلميع" لكن "املسيح باكورة" فهو املتقدم مث االنسان الطبيع ، هكذا يف املسيح سُي
 (.23-22: 15كو 1الذين للمسيح يف جميئه" )

سوديًا يف املتجسود   ملء الالهو  حيل ج ،أن حيل كل امللء" رَّألنه فيه ُس -
 (.9: 2 -13: 1)كولوس  
 د حلول كل ملء األلوهة؟بعد أن أكَّ ،هل فصل الرسول الرأ( عن اجلسدف 

ولكن هذه  ،(20: 1باملصاحلة بدم صليبه )كولوس   :لقد جاء هذا امللء 
ُيلق  هبا اصوحاهبا يف دهليوز    ،لت إىل فكرة جمردة امسها عقيدة الكفارةحتوَّ املصاحلة،

ذه ه نأ :وتركوا احلقيقة املاثلة ،سنة وأكثر 2000التاريخ القدمي أي اهنا حدثت منذ 
 .(22: 1"يف جسم بشريته باملو " )كولوس   املصاحلة متت

ن "اهلل إ اليت أطلقها الرسوول:  احلة اإلهلية ه  أسا( تلك الصرخةهذه املص
 ""املسيح فيكم رجاء اجملود حدده: و ،ىن جمد هذا السرأراد أن يعرف )األمم( ما هو غ

 (.27: 1)كولوس  
ت َحَته  تلك الدعوة اليت َف ،وه  كلما  رسول الرب "،املسيح فينا" :

الذي هو رأ(  نتم مملوؤن فيهأ"و :لنا االحتاد بالرب يسوع واليت جعلت الرسول يقول
حيو   الرأ( )أو األصل أو الينبوع(  فهو ،(10: 2)كولوس   "كل رياسة وسلطان

 الورب  وحماولة إخضاع .يعلو الرب على كل مستويا  وحمصال  النظريا  والنظم
ه  اليت جعلت الرسول قبل نداء الوحدة بالرب يطلب من  ،لنظام عقل  من اختراعنا

 :الكل
 اسلكوا فيه ،"كما قبلتم املسيح يسوع الرب

 لني ومبنيني فيهمتأصِّ
 ميان ..يف اإل دينموطَّ

باطل )تشامخ الفكر( حسوب   ال يأسركم )يسبيكم( أحد بالفلسفة وبغروٍر
األسس واألنظموة  )حسب أركان العامل  ،تقليد النا( )النظريا  واألفكار املوروثة(
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واملبادئ والتشريعا  اليت قامت وال تزال تقوم عليها كل أنظمة العامل ليس يف عصور  
 .(8-6: 2كولوس  ) "(بل يف عصرنا ،بولس وحده

ولف  ،إىل فقدان الوع  بالوجود اجلديد َعِفتلك ه  احلقيقة الغائبة عن جيل ُد
ألن ذلوك   ؛ال عالقة له خبدمة الكهنو  كاذٍب زائف  حوله حبال الشريعة بسلطان 

 وهو هبة اهلل اآلب لنا، هو تور ُ  ،من املسيح االبن الوحيد هو وجوٌد ،الوجود اجلديد
واخلضووع   ،االنتساب العرق  :يف اجملتمع ميان الذي له أصوٌللى اإلالوجود الساب  ع

يورف    كواذبٍ  مثل اتضاٍع ،إىل املسيح زورًا نسُبلقواعد السلو  األخالقية اليت ُت
ال أدري كيف دخلت كلمة جمانًا، وه  كلمة هلوا وقوع   ) تهاالنعمة وجيادل يف جماني

"متوربرين   :اليونواين والقبطو   حسب دقة كل من الون   لذا ف ؛(وخلفية جتارية
δικαιούμενοι  بعطيةδωρεάν  (24: 3نعمته" )رو. 

وخاضوا فيه حروبًا كالمية  "،التربير"ساتذة اجلدل عندنا موضوع أفتح قد و
و ، أميوان واألعموال"  تربير باإلما إذا كان "اللك  تتمزق نعمة اهلل وتتمحور حول 

ألن التربير ليس من  ؛لغوي : :أينسقط الفريقان يف خطهكذا و "؟ميان فقط"باإل
 ؛الهويت  ".ميانتربرنا باإل"فعل املبين للمجهول البل هو كما واضح من  ،ميانناإ

أي اميان البشر هو الذي جواء   ،ميانفلم يكن اإل .ميانألن الذي يربر هو اهلل وليس اإل
يقودم   بالذي جعل اآلميان هو يكن اإلومل  ،(18: 1باالبن من حضن اآلب )يوحنا 

 25: 3هو املو  )رو و ،أخطر هذه القيودمبا فيها أي حترير وفك القيود  ،ابنه كفارًة
 ،ميان يسعى لنوال النعموة س، واإلل وال يؤسِّقَبميان َياإلف .(21: 5و  18: 5مع رو 

إىل  ،ميانوه أي إ ،نسانجنيل من اإلا حتولت بشارة اإلوإلَّ ،ولكنه ليس هو مصدر النعمة
 وهو ليس عطية اهلل. ،ليه من ذاته، ويسعى إنسان لك  ينال ما يفعلهاإل

 ،أحضان الورق إىلبشارة احلياة باملهزلة الكالمية اليت ترم   أتساءل عن تلك 
به هو  خاٌص بنوعني من االحتاد؟ احتاٌد رنا الربُّوتأسرها للحروف واأللفاظ؟ هل بشَّ

اخلاص بنا؟ بل األدهى  هذا االحتادأين ورد استعالن  .بنا؟ حسنًا خاٌص واحتاٌد ،وحده
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!! كيف ميكن أن يكون لنا ؟ن نتحد؟ أليس بالرب الواحدمَب ،يل وما ُكتبمن كل ما ِق
، دون أن مث نضع حواجز وموانع بني الرأ( واألعضاء ،هو الرب املتجسد ،واحٌد رأٌ(

 ؟على املستوى البيولوج جود حىت تكون هلذه احلواجز واملوانع و
 :يف املعمودية ،(14-1: 6يف )رو  ردمىت يبدأ االحتاد؟ واجلواب و

 اعتمدنا ملوته -
 فنا معه يف املعمودية للمو ُد -
حي  ال  ،يف "شبه املو "  وقوة التعبري ه ،حدين معه بشبه مبوتهرنا متَِّص -

 ألن باق  العبارة: "؛حقيق ٌّ موٌ "ولكنه  ،كليل شو إتوجد مسامري وحربة و
 "نصري أيضًا بقيامته". -
 حسب دقة الكلما :إذن، التحول يف الكيان حيدث ف
 .معه" َبِلنساننا العتي  قد ُصإ" - 

 :والسبب
فقد أبيد   ،د للمو  سلطاٌنووال يع ،لك  ميو  ؛ل جسد اخلطية"بِط"لُي -

ولوذلك يقوول    ،وما بعده( 12: 5د له الرسول يف )رو وهو ما مهَّ ،اخلطية واملو 
 .نفسكم أمواتًا عن اخلطية"أ"احسبوا  :الرسول

حدين معه بشبه موته" لك  يقول الرسول "مع املسيح ُصولبت،  هكذا "متَّ -
نفسوكم هلل  : "قدموا أدهوهو ما يؤكِّ ،(20: 2فأحيا ال أنا بل املسيح حييا يف" )غال 

سان باهلل مل يكن حتواًل يف عالقة اإلنلتحول ألن ا ؛(13: 6كأحياء من األموا " )رو 
أو حسب ترمجة فوان   ،بل ألننا لسنا حتت أحكام الشريعة ،بسبب جود وصالح اهلل

بل "حتت النعمة" وه  عبارة جيب أن ُتفهم  ،(14: 6ديك "لستم حتت النامو(" )رو 
 ""شوكة املو  فه  اخلطية، وقوة اخلطية ه  الشريعة :حسب كلما  الرسول نفسه

ألن الشوكة اليت تقود اإلنسان إىل اخلطية ه  املو ، أي طلوب   ؛(56: 15و ك1)
وجتد اخلطية قوهتا يف املمنوع  ،حالم الذا  بدون اهللأاخللود الذايت، وحتقي  مطالب و
ا "مل أعرف اخلطية إلَّ :وهو ما يؤكده الرسول نفسه ،الذي يتصور اإلنسان أن فيه حياًة

 (.7: 7ل الشريعة ال تشته" )رو ُقشهوة لو مل َتمل أعرف ال فإنين ،بالشريعة
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فهل ميكن أن  ،(25: 11نا هو القيامة واحلياة" )يوحنا أ" :عندما يقول الرب 
 ،(25: 6"نصري أيضًا بقيامته" )رو  :ل الرسولنتكلم أو نشري إىل قيامة أخرى؟ أمل يُق

-"لكن نقبل حنن قيامتوه   :وه  عبارة ركيكة غامضة ولكن حسب الترمجة القبطية
alla en]swpi on etefkeanactacic." 
حنون نقبول    alla فقد سبقها "متحدين معه بشبه موته" وجي ء "لكون 

ن كان روح الوذي  إ: "ال قيامتني ،نه توجد قيامة واحدةأألن الرسول يؤكد  "؛قيامته
حي  فالذي أقام املسيح مون األمووا  سويُ    ،أقام يسوع من األموا  ساكنًا فيكم

"سنحيا  :يضًا، ولذلك يقول أ(1: 8أجسادكم املائتة أيضًا بروحه الساكن فيكم" )رو 
باخلطايا، أحيانا معه  ًاألننا عندما كنا "أموات ؛(4: 13 ركو2معه )يسوع( بقوة اهلل" )

لوذلك يشودد    ،(6-5: 2املسيح. أقامنا معه وأجلسنا معه يف السماويا " )أفسس 
"ألعرفه وقوة قيامته وشركة آالمه متشبهًا  :الرسول الركب املرتعشة اليت تواجه املو 

 .(10: 3مبوته )مصلوب معه( )فيليب 
الرب األخوري أو    ءتلك ه  احلقيقة اليت جتعل رجاء املسيح  الذي ينتظر جم

ألنه "سيغري شكل جسد تواضعنا ليكون على صورة جسد جمده  ؛الثاين من السموا 
وما أعظوم شوهادة    .(21: 3حبسب استطاعته أن خيضع لنفسه كل ش ء" )فيليب 

قيامتنا وحياتنوا  هو "ألنك أنت  :م الشهداء عندما تصل  يف أوشية اإلجنيلواعتراف ُأ
 ، وأيضوًا: "لنض ء بشكلك احملي " :عطى لنا لتقولالذي ُأبل ترى جمد الرب  ،كلنا"

 .زمانًا أنعم علينا بنور قيامته"يف الظلمة "وحنن اجللو( 
 لقد أقامنا بنفس قيامته.إذن، 

لوذلك   ،(13: 4تسا 1ي الكنيسة "من جهة الراقدين" )أراد بولس أن يعزِّ 
وحرف  ،(14: 4تسا 1ة بأهنم "الراقدين بيسوع" )يصف الذين تركوا احلياة البيولوجي
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لذا الن  يعوين:   διάاجلر يف العربية "ب" أضعف بكثري من حرف اجلر يف اليونانية 
 ،لقد رقدوا بواسطة يسوع، ألننا ال ننفصل عنه مبوو  اجلسود   "،الراقدين بواسطة"

ألن "األموا  يف  ؛(14: 4تسا 1يضًا بواسطته" ): "سيحضرهم اهلل أويكمل الرسول
 ًاأن هنا  اعتراف ،بل كما يبدو من الفقرة كلها ،( ليسوا موتى16: 4تسا 1املسيح" )

 :هذا إذا قرأنا الفقرة كاملة ،كان يقال يف العصر الرسويل
 "من جهة الراقدين ...

نؤمن أن يسوع ما  وقام، فكذلك الراقدون بيسوع سيحضرهم اهلل معه ألن 
رئيس مالئكة وبوق اهلل سوف ينزل من السماء واألموا   الرب نفسه هبتاف بصو 
"سوف حيضرهم اهلل  διά( بواسطة أو ب 16- 13تسا 1يف املسيح سيقومون أواًل" )

"هكذا نكون مع الرب  :واضحة وحيضرنا اهلل معه لغاية  .فهذا هو عمل الوسيط ،معه"
ليها إسوف نعود  خاصة باحلياة األبدية اليت "كل حني"و .(17: 4تسا 1كل حني" )
 بعد قليل.

يضوًا  أ"اهلل قد أقام الرب وسيقيمنا حنن  :يقول الرسول، (14: 6كو 1يف )
هو جزء من ختصي   ،وه  قيامتنا حنن ،أي قيامة يسوع ،والتعليم عن القيامة .بقوته"

 قيامًة ،سوف جيعل قيامة الرب باجلسد وهو ختصيٌ  ،"الرب للجسد" :الرب للجسد
 وهو ما جيعل بولس يؤكد: ،لنا

 (.15: 6كو 1"أجسادكم ه  اعضاء املسيح" ) -
، (1)كم الذي لكوم مون اهلل  "جسدكم هو هيكل للروح القد( الذي في -
(، وألننا هيكل الروح القد(، يصبح السلو  19: 6كور  1لستم ألنفسكم" )وانكم 

 هذه احلقيقة الفائقة. تعبريًا عن
أن رسول الرب يقارن بني االحتاد اجلسداين  لكن ال جيب أن يغيب عن الوع 

 دًا:بني رجل وامرأة مؤكِّ
هو جسد واحد ألنوه يقوول )سوفر     "أم لستم تعلمون أن من التص  بزانية 

                                                           
 فهل فاق املطران رسول املسيح يف، إذًا ،والكذب بأن الذي فينا هو جمرد طاقة أو قوة االفتراءيتحدى هذا كل  (1)

 معرفة االميان أم أنه "العناد الذي يورث الكفر" كما يقول املثل املصري الشعيب؟
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وحدة احليواة   ، وهو تعبري عن(16: 6كو 1) "التكوين( ويكون االثنان جسدًا واحدًا
تتكون حياة من عالقة آمثة،  ،ولذلك حىت يف الزىن ،اليت من خالهلا تتكون حياة أخرى

 ألن الرجل واملرأة كالمها معًا يصنعان وحدة حياة.
 ؛(17: 4كو 1ما من التص  بالرب فهو روح واحد" )أأما احتادنا باملسيح "

 .ومن الوروح  ،هل  يف الروحإن احلياة اجلديدة اليت هلا أصل تكوِّألن الوحدة الروحية 
من التص  بوالرب  ، وفهو جسد واحد باجلسد، ن التص أي َم ،لكن فعل "االلتصاق"

قوة احلياة  ، أيأي قيامة الرب ة،وخنطئ أكرب خطأ إذا غابت القيام .فهو روح واحد
ن الوجود واحلياة جعلنا "لستم ألنفسكم" إاليت جعلت رسول الرب يقول لكل مؤمن 

 (.19: 6كو 1)

άπαρχη

وقد استخدم الرسوول   .هر يف أول موسم احلصاداليت تظه  باكورة الثمار  
أن قيامة الورب هو  بدايوة     ليؤكد  ،(23 – 20: 15كو 1هذه الكلمة يف )

قيامة الرب ه  بداية أو باكورة القياموة للجونس   أن   .فهو الباكورة ،احلصاد
 :البشري

 "قام املسيح من األموا  وصار باكورة الراقدين -
 امة األموا ".)يسوع( قي بإنسان

وكما كانت  .بل حقيقة هلا مثرة ه  الباكورة ،هكذا القيامة ليست خربًا ُيقال 
 ،م هلل اآلبدِّالباكورة الذي ُقهو صار املسيح  ،م للشكر يف العهد األولالباكورة تقدَّ

 نسانية.م معه وفيه اإلدِّوُق
)راجوع   نسانإاملو  دخل بواسطة اخلطية وبواسطة يقول الرسول بولس إن  

ولكون   ،"يف آدم ميو  اجلميوع"  :وهو هنا يؤكد ذا  التعليم ،وبعده( 12: 5رو 
وجيب  ،(22: 15كو 1يف املسيح سُيحيا اجلميع" )"ولذلك  ،قيامة األموا " بإنسان"

يف رتبته املسيح باكورة مث الذين للمسويح يف   واحد  "كلُّ :أن نقرأ بدقة أن يف القيامة
الوذين ينكورون    ،ولذلك ، قيامة لنا بدون قيامة املسيحفال ،(27: 15كو 1جميئه )
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نتم بعد يف خطاياكم" أن كان املوتى ال يقومون فال يكون املسيح قد قام .. "إالقيامة 
كو 1( واألخطر من كل هذا "الذين رقدوا يف املسيح قد هلكوا" )17-16: 1كو 1)

15 :18.) 

عامًا حشورنا يف   40ألننا طوال  مألوف؛قد يبدو هذا العنوان غريبًا أو غري  
البحو  عون   و ،مساع العظا و ،العالقة الكيانية اليت بيننا وبني الرب: قراءة األسفار

ليهم أكثور مون   ب واالنتماء إع والتعصُّااللتصاق باملعلمني إىل درجة التشيُّو ،كتب
ا كل واحد منا حسب مقدار احنوداره يف خلو    وأمور أخرى يعرفه ،االنتماء للرب

 وسطاء بينه وبني املسيح.

لوهية ُأميان باإل يغر(فنا بالرب يسوع هو الروح القد(، هو الذي الذي يعرِّ 
. (3: 13كو 1ا بالروح القد(" )إلَّ ن يسوع ربٌّيقدر أن يقول إ "ليس أحٌد :الرب
فهو يرشدكم إىل مجيع  ،"وأما مىت جاء ذا  روح احل  :د املسيحالذي ميجِّروح هو لاو

بل كل ما يسمع يتكلم به وخيربكم بوأمور آتيوة. ذا     ،احل  ألنه ال يتكلم من نفسه
 ،حسب وعود الورب  ف .(14-13: 16ميجدين ألنه يأخذ مما يل وخيربكم" )يوحنا 

التعليم يغرسه الروح القد( مبحبة  والحظ أن هذا ،يهو للمعزِّ ،التعليم اخلاص بالرب
ليه نأيت وعنوده نصونع   فظ كالم  )تعليم ( وحيبه اآلب وإن أحبين أحد حيإ" :نارية

حمبة اهلل قد انسكبت يف قلوبنوا  "ألن رسول الرب يقول:  ؛(33: 14منزاًل" )يوحنا 
ي الوروح  أما املعزِّ" :مث يسلمنا الرب نفسه هذه احلقيقة ،(5: 5)رو  "بالروح القد(

 "القد( الذي سريسله اآلب بامس  فهو يعلمكم كل ش ء 
 .(26: 14)يوحنا 

 ،نوحذف كل ما قاله عن موضوع معويَّ  ،وعندما يتم تقطيع كلما  الرب
ي "ومىت جاء املعزِّ :ألن الرب نفسه يقول بعد ذلك ؛لكذبل ًااملعلم معلمعندئذ  يصبح 
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 د يلهم من اآلب روح احل  الذي من عند اآلب ينبث  فهو يشليكإالذي سأرسله أنا 
يضًا ألنكم مع  من االبتداء" )يوحنا أنتم ( وتشهدون أومن مسع هذه الشهادة يف قلبه)

وقد مسعنا شهادة اآلباء الرسل مدونوة يف األسوفار ويف التسوليم     .(26-27: 15
 الكنس  الذي حفظته الليتورجية.

الساعة الثالثة، ويف  يف كل صلواتنا الكنسية يوجد استدعاء للروح القد(، يف 
ر احلقيقوة  ظِهوهو التسليم الكنس  الذي ُي ،ويف كل خدمة السرائر ،هليةالقداسا  اإل

وال  ،وه  أن السبيل إىل االحتاد بالرب يسوع ليس بالصولوا  وحودها   ،التدبريية
العودة الدائموة إىل  بو بل  ،االلتصاق باملعلم الكنس بوال  ،الدراسا  املستيكية فقطب

ن نسمع ذلوك  أالروح القد( الذي وعدنا به الرب. علينا أن نطلب و ،ينبوع احلياة
حياء الذي قد يبدو واضحًا يف الشعور أو الووع   ن نفهم ذلك اإلأو ،الصو  اخلف 

ع الرب حاملني نسري م ن نستعد ألْنأو ،وأحيانًا يف صو  الراع  الصاحل يسوع نفسه
 الصليب.

 د. جورج حبيب بباوي 
 2015سبتمرب  


