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بل ألننا ال زلنا  ،ليس عن عمٍد ،خلف الشمعتني واملذبح والبخور والصلوات خيتفي+ 
 .ن يف الشهادتنيألنه مستعَل ؛خيتفي ما هو أبدي ،يف الزمان

أي العهددنن   ،وشهادة الرب نفسه ،األسفار شهادُة :ن على املذبحاالشمعت
 األول والثاين.

+++ 
ألننا دخلنا ذلك اجملد سرنًا إىل  ؛مالشاكيناه اليت تقدَّ ،+ البخور هو سحابة اجملد اإلهلي

 ن بقوة يف نوم جمد الرب عندما نأيت للدننونة.ستعَلأن ُن
+++ 

ت إىل وليمدة  عي د أي مثرات األرض اليت ُد ،+ اخلبز واخلمر هو عطية اخلليقة األوىل
 كوت.املل

+++ 
 نأيت.ما حيدث وما و ،ما هو حادٌث + األسفار املقدسة هي شهادُة

+++ 
 واسدتعننُ  ،لقبول الدعوة وابتهاٌل ،الكنيسة على دعوة الثالوث ردُّ هي + الصلواُت

يفدتح ننبدو    لي عمل االبن رئيس الكهنة الذي منه وحده نأيت روح احلد  املعدز   
 التقدنس.

+++ 
 ،نالوا نعمة اخلدمة من خادم العهد اجلدند ربنا نسو  املسيح نفسه ،+ اخلادم أو اخلدام

 نضًا.أ  خدمة كهنوته حسب احتياجات الدهر احلايل واآليت الذي نوز 



 3 

 ال تتوقف. ،هي حركة منحة وعطية للخليقة ،+ احملبة الثالوثية هي حركة حياة األقانيم
+++ 

حياة الثالوث القدوس فينا من اآلب باالبن يف الدروح  + احلياة األبدنة هي انسكاب 
 .القدس

 فن توجد أبدنة خارج الثالوث. ،ليس لدننا ثالوث + أبدنة
+++ 

وال  ،وال حيده الزمان أو املكان ،أبدي ال نتوقف هي عطاٌء ،احملبة الثالوثية حمبة أبدنة+ 
 حىت خطية البشر.

+++ 
ل ندوم  الصنح اإلهلي الذي ال نتوقدف وال نبُطد    + احملبة الثالوثية األبدنة هي تدفُّ

نعطي لنا كمال احملبة الدذي نأخدذه هندا     ينتدف  لك ،نوعية بل يف نقلٍة ،الدننونة
من املوت اجلسداين الذي أدخل يف وعي اإلنسان فكرة بالقيامة عت  "عربونًا" إىل أن ُن
 البدانة والنهانة.

أو  ،آرامية وتعين األبددي كلمة  حسب التدبري األزيل )األزيل اجلسد والدم متَّ + عطاُء
 على كل حدود الزمان. سابٌ  هو عطاٌءفولذلك  (،اإلهلي

ألن احملبة احلقيقية هدي   ؛اللوغوس إىل االحتاد بنا وشوُق ،اللوغوس هو عطُش
 وبدون احتاد ال توجد حمبة. ،احتاٌد

+++ 
بل هو أحد جواندب عمدل    ،الوحيد اجلسد والدم للغفران ليس هو العمل + عطاُء
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ُنعطى ألجلنا  -حسب تعليم الرب نفسه-ولذلك  ؛العطية يف الزمان يف حياة الزمانيني
 وغفرانًا للخطانا". ،أبدنًة وحياًة ،خنصًا

+++ 
ال نسود على ما هو يف  -حسب احتياجات الدهر احلايل-+ ما هو يف ترتيب العطاء 

أي  ،وال جيب أن نشرح الترتيب الزماين ،ترتيب العطاء اإلهلي حسب حياة الدهر اآليت
ألن البدانة هي يف األبددي نسدو     ؛على أنه فعًن نبدأ وننتهي ،بدانة وهنانة القداس

ل به احتادنا نوم اسدتعنن ذلدك االحتداد    والنهانة هي يف األبدي نسو  الذي نكُم
 ي.األبد

+++ 
جعلوا من األبددي   ،الزمانيني ،وقبلها البدانة ،أي النهانة ،املوت فكُر ب َل+ عندما َغ

ولذلك  ،زمانيًا خاضعًا لترتيب واحتياجات الدهر احلايل وحدهالذي يف حضن اآلب 
وليس للحيداة األبدندة    ،هؤالء نظنون أن عطاء الدم واجلسد هو ملغفرة اخلطانا فقط

 موات.والقيامة من بني األ
+++ 

بل  ،واحل  ليس زمانيًا فقط ،"جسدي مأكل ح  ودمي مشرب ح " :+ نقول الرب
 :ألن الدذي قدال   ته؛واستعننه يف الزمان ال نسحب منه أبدن ،يف األساس هو أبدي

 "أنا هو القيامة واحل ". :هو ذاته الذي قال ،"جسدي مأكل ح "
+++ 

نبقى يف القداس  -باالحتاد بالرب-ننا إف ،احلايلعندما ننتهي القداس حسب ترتيب الدهر + 
 واستمرار وعد الرب بأن من نشرب من ،وهو القرار اإلرادي بعطاء احلياة األبدنة ،األبدي
 ألن الواهب هو األبدي ابن اهلل. له؛ املاء ننبو  حياٍةهذا املاء نصبح  هذا

+++ 
ليه لكي نتطهر إننا نعود إف ،أبدين هو رادتنا حنن الزمانيني بإرادة م إد + عندما تتوحَّ

 ،نفصال، االغتراب .... اخل. ولذلكمن رائحة وعمل فكر املوت )البدانة والنهانة( اال
 هو "ترناق عدم املوت". ،التناول الدائم كما قال الشهيد أغناطيوس األنطاكي
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 اء جسده؟ض+ هل رأنت إنسانًا ميسك بسكني نقطع أع
 الربُّ نقطع تصور أننمرنضًا حيتاج إىل عنج .. فكيف نساُن هذا اإل دَُّعإذا 

 ؟هو أنت وأنا ،يف جسده ًاعضو
كان علدى   ،(1: 15)نوحنا  "الغصن الذي ال نأيت بثمر نقطعه"قول الرب: 
هدو عدن    "،وكل ما نأيت بثمر ننقيه ليأيت بثمر أكثر" وقوله: .أمة اليهود اليت رفضت

 مر أوفر من اسرائيل.ثالرسل وعن كنيسة األمم اليت جاءت ب
+++ 
 أم الدواء؟ م م له السُّهل نقد  ،+ عندما نرى شخصًا مرنضًا حيتاج إىل عنج
 ؟للخطية عنٌج ن العقوبَةإهل ميكن ألي إنسان عاقل أن نقول 

مدن   ألن األمل واحلزن مها معداً  ؛العقوبة هي أحد مظاهر الشروإذا كانت 
 آخر رغم اختنف األصل واهلدف؟ رٍّش ِب شرٌّ عاجَلفكيف ُن ،جوانب السقوط

+++ 
 ؟+ هل استطاعت خطانا البشر أن توقف احملبة اإلهلية

جيمع ميكن أن  ،أن من مات ألجلنا وقام وداس املوت باملوت إذن كيف نفهم
 !!والعاجزنن عن احملبة؟ه للضعفاء ميقد، ونعيد تداسه حتت قدميههذا الذي أو ميسك 

إذن ... فمداذا   ؟أباد املوتبعد أن احلياة للموت املسيح  نعيد كيف نفهم أن
 حق  الرب؟

 ُكِتب ت هذه السطور ردًا على أسئلة ثنثة من األخوة.
 دكتور 

 جورج حبيب بباوي 


