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متهيد

بادئ ذي بدء، ال أريد أن أعرض لتاريخ الدراسات الليتورجية اليت تعود 
إىل هناية القرن التاسع عشر، واليت انطلقت أساسًا مع حركة استرداد تراث 

اآلباء يف فرنسا، ومنها إىل جهات أخرى يف أوروبا الغربية.
كان ميالد حركة التجديد Renewal يف أوروبا مصدره ثالثة اجتاهات 

ُولدت معًا وتزامنت بشكل واضح:
األول:  إعادة اكتشاف اآلباء.

الثاين:   إعادة تدوين تاريخ العقيدة املسيحية.
الثالث:  اكتشاف صلة العبادة املسيحية باملجمع اليهودي يف القرون األوىل، 
بعد  العبادة  تطور  الغنوصية، مث  مثل  البدع  ملواجهة  العبادة  وتطور 

ذلك ملواجهة األريوسية والنسطورية.
وسوف نتناول هذه االجتاهات الثالثة بشيء من التفصيل.

أواًل: إعادة اكتشاف اآلباء
لعب اآلباء دورًا هامًا يف حركة اإلصالح الديين يف أوروبا، فقد استطاع 
مارتن لوثر - بالعودة إىل الهوت القديس أوغسطينوس مطعَّمًا مبا استوعبه 
لوثر من الهوت القديس بولس - أن ينَقض على الهوت العصر الوسيط، وأن 
يقوِّض النظام العقيدي لكنيسة العصر الوسيط. وهكذا كان من الضروري 
للجانب الكاثوليكي إعادة اكتشاف القديس أوغسطينوس واالنكباب على 
دراسة رسائل بولس الرسول، وقد استغرق هذا قرابة ثالثة قرون تتبادل فيها 

جامعات أوروبا الربوتستانتية األحباث واالهتامات.
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الكنيسة  على  للهجوم  الفم  ذهيب  يوحنا  باستخدام  كالفن  يوحنا  وقام 
املشيخي اإلجنيلي، وكان  املذهب  ُوِلد منه  الذي  الكاثوليكية، وهو اهلجوم 
من الضروري إعادة اكتشاف القديس يوحنا ذهيب الفم واستيعاب ما جاء يف 

كتابات هذا األب.
وهكذا دخلت دراسات اآلباء املجاالت املذهبية، واحتدم اجلدل حول 
ما جاء يف كتابات اآلباء، وقرأ كل جانب إميان كنيسته يف كتب اآلباء، حىت 
جاء القرن التاسع عشر هبدنة شبه مسلحة بني كل األطراف، حاول فيها كل 
جانب إعادة تقييم ما جاء يف دراسات القرون السابقة، ومل يستقر األمر إالَّ 

يف القرن العشرين، وهو الفترة احلالية اليت شهدت:
أواًل:  حتديدًا دقيقًا لكل املصطلحات الالهوتية عند اآلباء.

ثانيًا:  حتديد مسار التطور التارخيي للفكر املسيحي.
فهم صحيح  أجل  من  الكنسي  للتاريخ  املذهيب  التفسري  عن  التنازل  ثالثًا:  
للتاريخ دون إسقاط وجهة النظر املذهبية على ما جاء يف كتب التاريخ.

وقد فتح جمال البحث باب احلرية إلعادة اكتشاف ما جاء يف كتابات اآلباء 
يف الصالة والصوم واألسرار، والطقوس الكنسية واكتشاف الفروق الكربى 

والتشابه الذي نراه يف التاريخ والعبادة املسيحية يف الغرب.

ثانيًا: إعادة تدوين تاريخ العقيدة املسيحية
كان تطور الدراسات التارخيية يف آخر القرن الثامن عشر وبداية القرن 
الكاثوليكي واجلانب  العقيدي بني اجلانب  الصراع  التاسع عشر هو حمصلة 
انتماء  حقيقة  حول  شعواء  حربًا  أوروبا  جامعات  وخاضت  الربوتستانيت، 
حركة اإلصالح الربوتستانتية وامتدادها لكنيسة الرسل. وهذا هو ما نراه يف 
كتابات اجلانبني، ولكن هذه املشكلة، أي رسولية كنائس حركة اإلصالح، 
 ،History of Doctrines هي اليت أدت إىل ظهور علم تاريخ العقيدة املسيحية
نظرة  لديه  الرسل، وكل طرف  كنيسة  إىل  االنتماء  يدَّعي  ألن كل طرف 
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بالتقليد Tradition الكنسي. وكانت كنائس اإلصالح ترى أن ما  خاصة 
التالية  العصور  املقدس وحده هو األساس، وأن ما أضافته  الكتاب  جاء يف 
للعصر الرسويل هو ما جيب إعادة النظر فيه، ولكن على أي أساس؟ وَمن 
هو احلكم والقاضي يف األمور اليت جاءت بعد العصر الرسويل، مثل قرارات 
املجامع املسكونية، ونظام العبادة، والهوت األسرار؟ ما هو مقياس الصواب 
واخلطأ إذا وجدنا عادات وصلوات ال تظهر يف العهد اجلديد نفسه، ونراها 
يف وثائق التاريخ الكنسي يف القرون التالية مثل الرابع واخلامس وما بعدمها؟

لذا كان من الضروري البحث عن تاريخ العقيدة، وهو حبٌث جاء مواكبًا 
ومتزامنًا حلركة نقد قوية بدأت يف مراكز الدراسات اللغوية واالجتماعية يف 
فرنسا بشكل خاص، فقد جاء هجوم النقاد يف القرن الثامن عشر بعدة أسئلة 
أحد  أنه  أم  املسيح شخصية حقيقية،  قبل: هل كان  من  تكن مطروحة  مل 
التاريخ على وجود هذا الشخص  القدمية؟ وما هو حكم  العصور  خرافات 

وصلبه وقيامته؟ .. إخل.
وكان من الضروري أن يبدأ كل أستاذ للتاريخ الكنسي - حىت عهد 
غري  الوثائق  خالل  من  املسيح  شخصية  وتارخيية  حقيقة  بتأكيد   - قريب 
لوا لنا  املسيحية للمؤرخني من الرومان الذين عاصروا ميالد املسيحية، وسجَّ
وردت  اليت  املسائل  من  البنطي، وغريها  بيالطس  عهد  على  لب  الصَّ واقعة 
هذه  العلمي  البحث  أسلوب  دخل  وهكذا  وغريه.  وتاسيتوس   Pliny عند 
املبادئ  إرساء  يف  ذلك  ساهم  النقاد،  مع  الكنيسة  صدام  وبسبب  احللبة، 
العامة للبحث غري املذهيب. وكانت نتيجة ذلك إعادة اكتشاف تاريخ العقيدة 
املسيحية، وضرورة البحث بأسلوب غري مذهيب عن تطور العقيدة. وجاءت 
اعتقادات حركة  والعشرين ضد  التاسع عشر  القرنني  الدراسات يف  أغلب 
دائرًا  العلمي  احلوار  والزال   .. العبادة  جمال  يف  وبشكل خاص  اإلصالح، 

حول اإلفخارستيا والكهنوت.
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ثالثًا: صلة العبادة املسيحية باملجمع اليهودي، وتطورها يف مواجهة البدع
إن إعادة اكتشاف صلة العبادة باملجمع اليهودي، أي بالتراث الروحي 
التارخيي بسؤال:  النقد  تاريخ طريف؛ فقد جاءت حركة  له  أمٌر  اليهودي، 
ما هو مصدر العبادة املسيحية، ومن أين جاء هذا الكم اهلائل من صلوات 
جهود  بفضل  حتوَّلت  الكنيسة  أن  هي  فاشلة  إجابة  أول  وكانت  وتراتيل؟ 
الرسول بولس إىل حركة لألمم، وأن هؤالء جلبوا معهم صلوات وعادات، 
املسيحية وعقائد  العبادة  ُوِلدت  وأنه من خالل هذه  وثنية،  واعتقادات  بل 

الكنيسة كلها.
النهضة األوربية، وهي حركة معقدة  النظرة وليدة حركة  كانت هذه 
هلا تاريخ معقد، ولكن نكتفي بالقول بأن رفض ما هو إهلي، ورد كل شيء 
هو  والتقاليد،  واملجتمع  اإلنساين  والشعور  العقل  إىل  الديانات  جماالت  يف 
القرن  هناية  إالَّ يف  والتارخيي  العلمي  بالتحدي  تقاَبل  مل  اليت  العامة  اإلجابة 
الثامن عشر. وطوال القرنني السابع عشر والثامن عشر انقسمت الدراسات 
إىل جانب يهاجم كل ما يف املسيحية ويرده إىل الوثنية، وجانب آخر حياول 
الرد من خالل دراسات تارخيية تؤكد أن العبادة املسيحية ُوِلدت يف أحضان 
الديانة اليهودية، وأن جذورها عربانية، وأن ما نراه من ساق وفروع، إمنا هو 
عائٌد بشكل أساسي إىل اليهودية. وفتح هذا جمال البحث يف كل شيء من 
لغات ومفردات، وعادات، وصلوات، ورموز، وبدأت الدراسات الليتورجية 
على هذا النحو وسط هذا الكم اهلائل من املعلومات والدراسات، وكان من 

الضروري ضبط قواعد البحث وحتديد جماالته.
وجاء القرن التاسع عشر

قاطبًة،  املسيحية  بالكنائس  الليتورجية اخلاصة  النصوص  بتدوين كل  أواًل:   
تارخيها  واثبات  النصوص  هذه  وحتقيق  األصلية،  باللغات  ونشرها 

وضبطها على ما هو متوفر من خمطوطات أو مطبوعات.
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ثانيًا:  استفادت الدراسات الليتورجية من دراسات التاريخ الكنسي، ومن 
نشر كتابات اآلباء، وأمكن حصر الكثري من العادات والقوانني اخلاصة 
بالعبادة املسيحية شرقًا وغربًا مبا وصلنا من معلومات تارخيية وردت 

يف كتابات اآلباء.
ثالثًا:  جاء علم اآلثار واحلفريات ليؤكد لنا الكثري الذي كان من القضايا 
املعلقة مثل شكل الكنائس، وهندسة املباين، ونظام جتمعات اهليئات 
وصلبان  كؤوس  من  بالكثري  القبور  وجاءت  املسيحية.  واجلماعات 
وكتب، وصلوات ونقوش ... وتوافر لدينا كم هائل من املعلومات، 

استمر تصنيفه قرابة قرن ونصف.
هذه هي نقطة البداية، وهي كما ذكرت، استمرت أكثر من ثالثة قرون.

ولكن ما الذي جيري اآلن يف الدراسات الليتورجية؟ وما هي أمهيتها 
بالنسبة لنا يف مصر؟

يف  اآلن  حيدث  ما  أهم  عند  أتوقف  سوف  األول،  للسؤال  بالنسبة 
الدراسات الليتورجية، تاركًا التفاصيل الدقيقة ملناسبة أخرى.

الكنائس  بني  املذهبية  الصراعات  الليتورجية  الدراسات  جتاوزت  فقد 
هي  املعمودية  إن  قلنا  إذا  املثال،  سبيل  وعلى  قرن.  نصف  من  أكثر  منذ 
الوالدة الثانية، فهذه حقيقة عقائدية متتد من العصر الرسويل، وتدخل يف كل 
الصلوات القدمية، وتظهر يف كتابات اآلباء بشكل طبيعي. وهناك مثاٌل آخر 
على أمهية جتاوز النظرة املذهبية، وهو اعتبار اإلفخارستيا ذبيحة. ولكن ما 
م؟ وهل هي تقدم لآلب، أم هي تقدمة املسيح،  هي هذه الذبيحة؟ وملن تقدَّ
أم تقدمة الكنيسة؟ ال زال ذلك كله حمل جدل. أمَّا أهنا ذبيحة، فهو موضوع 

استقر وانتهى، وال أريد أن أدخل يف تفاصيل أخرى ال تفيد إالَّ الباحثني.
أمَّا بالنسبة للسؤال الثاين وهو املتعلق بأمهية الليتورجيات يف الدراسات 
الالهوتية، ويف مصر بشكل خاص، فإنين أريد أن أخصص احلديث على هذه 

القضايا األربعة الرئيسية:
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أواًل: ال ميكن فهم العقيدة املسيحية بدون املمارسة، واملمارسة هي صلوات 
وأسرار الكنيسة.

ثانيًا: ال ميكن إدراك الفروق األساسية بني املسيحية وغريها من الديانات مثل 
اليهودية أو البوذية أو اإلسالم، إالَّ بالعودة إىل العبادة، ونظام العبادة 

وغاية العبادة.
ثالثًا: ال نستطيع أن ننادي بأيِة هنضة روحية أو فكرية ال متس العبادة وال تنبع 

من داخل العبادة، أي من الليتورجية.
الذي  التضارب  أن  آخر  أي وقت  من  أكثر  اليوم  الواضح  من  بات  رابعًا: 
حدث يف الدراسات اخلاصة بالعهد اجلديد نفسه نتيجة حتليل نصوص 
الكتاب املقدس بأسلوب نظري عقلي، أدَّى إىل عدم تناول نتائج هذا 
التحليل بالبحث، وكذلك عدم تناول أثر الدراسة النظرية على صلة 
اإلنسان باهلل يف املسيح يسوع. فقد اكتشف النقاد أن أهم خطأ وقعوا 
ما يف  أن كل  املسيحية، وهو  الديانة  مييِّز  أهم عنصر  إغفال  فيه هو 
املسيحية  وأن  ويدور حوله.  املسيح  ُبين على شخص  الديانة  هذه 
حقيقة  هي  ما  وبالتايل  نفسه.  يسوع  هي شخص  األمر  حقيقة  يف 
العالقة بني الشخص والنص؟ والروح واحلرف؟ وهل كانت املسيحية 
دعوة موازية للديانة اليهودية، وهل هي هرطقة خاصة نشأت يف داخل 
اليهودية، أم هي دعوة جديدة جدًا؟ فاليهودية تقوم على دراسة نص 
الكتاب وشروح علماء الشريعة، والوسيط بني اهلل واليهود هو التوراة 
اجلديد؛  العهد  يف  الوسيط  هذا  يتغّير  بينما   ... موسى  شريعة  أو 
ليصبح يسوع املسيح، وحبلول الشخص حمل الشريعة والنص، اختلفت 
أهداف الديانة، وأصبح من الضروري أن حتكم حياة الشخص تفسري 
الكتاب  نقد  أساتذة  على  ميلي  ما  اآلن  وهو  العكس،  وليس  النص، 
املقدس تغيري مواقفهم السابقة والعودة إىل اخلط الرسويل القدمي، وهو 
أن املسيح يشرح الكتاب املقدس، بينما يعجز الكتاب املقدس عن 
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شرح املسيح؛ ألن شرح املسيح للكتاب املقدس مبين على حياة يسوع 
نفسه، وعلى إميان اجلماعة وعلى املمارسة، وعلى العالقة اجلديدة اليت 

جاء هبا االبن وقدَّمها كعطية من عند اآلب لإلنسانية.
الغرب  أمهله  موضوع  وهو  الثالوث،  موضوع  جديد  من  برز  وهكذا 
طوال فترة القرون السابع عشر حىت منتصف القرن العشرين .. وعودة عقيدة 
الثالوث تؤكد لنا أن الدراسات النقدية اليت أمهلت دعوة يسوع املسيح لعالقة 
أن  اليهودية  أهنا وقعت يف فخ حاولت  جديدة بني اإلنسان واهلل، أدركت 

تبتعد عنه)1(، وهو يقوم على خداع سهل لألسباب اآلتية:
أواًل: يقرأ فيه اإلنسان أفكاره يف النص ويفرضها عليه.

النص، وحياول أن جيد يف  فيه اإلنسان مشاكله وأسئلته على  ثانيًا: يفرض 
النص إجابة على سؤال مل يكن مطروحًا.

ثالثًا: فرُض الفكر املعاصر بكل قضاياه ومشاكله على تراث قدمي كانت له 
نظرة خاصة لإلنسان واهلل والكون واحلياة، أي أننا ال نسمح للنص 
بأن خياطب ما عندنا، بل خناطب حنن النص آملني يف جواٍب، هو يف 

أغلب األحوال جواٌب ال عالقة له بالنص نفسه.
الشريعة  اعتبار  املسيحية  ظهور  وبعد  قبل  اليهودية  علماء  حاول  فقد 
أو التوراة هي القاضي األول واألخري يف كل ما جاء يف العهد القدمي، أي 
القانون الذي يفسر العهد القدمي كله. ولكن حدثت أخطاء هائلة كان أوهلا 
رفض اإلجنيل نفسه، ومطاردة بولس، واعتبار أن املسيحية دعوة هتدم الديانة 
اليهودية. بل حتول الهوت اليهودية اخلاص باملسيح يف القرن األول والثاين إىل 
اجتاه معادي متامًا لكل ما كانت تقبله اليهودية عن إلوهية املسيح كابن هلل)2( 

)1( املقصود بالفخ هنا هو حتول العالقات )العالقة( اإلهلية اإلنسانية إىل عالقة أحادية يقوم فيها اإلنسان بطقوٍس تكشف 
له حقيقة كيانه، وال ُتعِلن له اهلل، وهو ما حاولت اليهودية االبتعاد عنه بنداءات األنبياء املتكررة.

)2( وهو ما تعرب عنه شخصية املاسيا اإلهلية كما وردت يف سفر دانيال )7: 13 - 14(، وكما عرب عنها مزمور 45 
�كرسيك يا اهلل إىل دهر الدهور�، وشخصية عمانوئيل يف أشعياء )9: 6 - 7، 7: 14(.
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.. ولعل هذا هو أحد أسباب والدة احلركة الروحية املعروفة باسم اليهودية 
املسيانية، فقد عاد هؤالء إىل املسيحية حسب الدراسات اليت ُنشرت بسبب 
اكتشاف ما أمهلته اليهودية من تفاسري األنبياء يف العصور السابقة على مولد 

الديانة املسيحية.
أعود إىل النقطة األوىل، فهي يف حقيقة األمر ذات صلة وثيقة بالنقطة 
املمارسة، أي بدون  العقيدة املسيحية بدون  الرابعة، فنحن ال نستطيع فهم 

صلوات وأسرار الكنيسة، وبشكٍل خاص، املعمودية واإلفخارستيا.
ر علينا أن نفهم أي عقيدة من عقائد املسيحية بشكل سليم  ملاذا يتعذَّ

بدون العودة إىل الصلوات واألسرار الكنسية؟
واجلواب هو أن طبيعة الديانة املسيحية نفسها، فرضت على كل باحث 
أن ال يبدأ بفكر املسيح مع أن هذا موجود، أو بتعاليم املسيح مع أن هذا 
متوفر، بل بشخص املسيح. وهنا تؤكد الدراسات الليتورجية أن اسم الديانة 
نفسها »املسيحية« و»املسيحي« مأخوٌذ من األصل العرباين القدمي، ودخل 
الليتورجي  لدينا االسم  الكنسية والليتورجيات  الطقوس  اليونانية. ويف  اللغة 
القدمي Ξριστοι املسحاء، واملمسوحني)3(، وهو االسم الذي ُأخذ من خدمة 
املعمودية واملريون، وبالتايل فاالسم َيُرد الديانة إىل "هبة وعطية اهلل"، وهي 

اهلبة والعطية اليت جاء هبا املسيح.
اإلفخارستيا، وهو  أو  الرب  الكنسية هو سر عشاء  املمارسات  وأقدم 
عشاٌء خاص، تقدِّم كل الصلوات والطقوس عرب تاريخ املسيحية كله وجود 
املسيح يف هذا العشاء، حيث يوزِّع جسده ودمه، فهو - أي اإلفخارستيا - 
مثل اسم الديانة، يؤكد هبة وعطية الطعام السمائي، الـمَّن النازل من فوق، 

واخلبز الواهب احلياة للعامل.
)3( »ها إنكم اعتمدمت يف املسيح ولبستم املسيح، فأصبحتم على مثال صورة املسيح ابن اهلل. ألن الذي اختارنا ألن نكون 
أبناء بالتبين، جعلنا على صورة جسد املسيح املجيد. ومبا أنكم أصبحتم شركاء املسيح، فأنتم مدعوون حبق مسحاء، 
وعنكم قال اهلل: ال متسوا مسحائي. إنكم أصبحتم مسحاء بتلقيكم ختم الروح القدس«. راجع تعريب األب جورج 

نصور لعظات القديس كريلس األورشليمي، طبعة الكسليك، لبنان 1982، ص 393.
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اليهودي  الفصح  بني  العالقة  يف  طوياًل  الليتورجيات  علماء  وقد حبث 
والعشاء الرباين، ولكنهم مل يصلوا إىل شيء. وبالرغم من أن اخلبز واخلمر 
والشكر والصلوات هي اإلطار العام الذي جيمع بني اإلفخارستيا وصلوات 
اإلفخارستيا  أن  لدرجة  جدًا  كبرية  االختالفات  أن  إالَّ  اليهودية،  وطقوس 
تتعدى وخترج على اإلطار اليهودي كله .. فالديانة اليهودية ال تسمح بأن 
م إنساٌن جسده ودمه، ولو بشكل رمزي، هذا غري مقبول باملرة، بل ممنوع  يقدِّ
يف سفر الالويني والتثنية. وبالتايل تفرض علينا اإلفخارستيا أن نبقى يف إطار 

م الدراسات الليتورجية ما يلي: بشارة اإلجنيل باحلياة اجلديدة، وهنا تقدِّ
أواًل: شخص املسيح الفريد والفذ الذي ال مثيل له.

ثانيًا: العالقات اجلديدة من خالل حياة وموت وقيامة شخص املسيح.
ثالثًا: التحول يف كيان اإلنسان، أو اخللق اجلديد.

رابعًا: اجلماعة املسيحية، أو الكنيسة باعتبارها جسد املسيح، وهو اسٌم جديٌر 
باالهتمام؛ ألنه يزنع عن الكنيسة أي صفة اجتماعية.

تلك هي أركان العبادة املسيحية، وهي كما نراها تؤكد لنا أن العقيدة 
أو اإلميان املسيحي هو ممارسة وليس فكرًا عقالنيًا فلسفيًا. وسوف نتناول 

كل ركن منها يف فصل مستقل بشيء من التفصيل.





الفصل األول

شخص املسيح الفريد والفذ
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املسيح يسوع هو ابن اهلل، وهذا يعين أن الكالم عن التبين ال ميكن فهمه 
إالَّ من خالل هذه الدعوة اجلديدة اليت تقول لنا إن يسوع هو ابن اهلل الذي 
جاء وفتح لنا باب الشركة يف بنوته، أو حسب تعبري آخر عند الرسول بولس 
هو أننا �ورثة هلل باملسيح� )غال 4: 7(. وبنوة االبن تتوسط كل شيء يف 
هذه  لنا  بل صاغت  اخلالص،  وعمل  الوساطة  لنا  تشرح  فهي  الليتورجية، 
لآلب  املسيح  وبنوة  “أبانا”.  بكلمة:  تبدأ  اليت  املسيحية  الصلوات  البنوة 
جعلت اسم “يهوه” العرباين خيتفي من الصلوات املسيحية، وحيل حمله اسم 
�الكائن  يهوه  يترمجون اسم  البنوة - جعلت األمم  اهلل اآلب، وهي - أي 
الذي كان والذي سيأيت� إىل “اآلب”، فهو الكائن كآب أزيل، وهو الذي 

يأيت يف ابنه يسوع املسيح.
هكذا ترسم املمارسة، خطوط حتول الكلمات العربانية واألمساء اإلهلية 
يقول  ملاذا  نفهم  أن  نستطيع  املسيح. وهكذا  التبين يف يسوع  بسبب عطية 
الرسول بولس إن اإلجنيل �هو قوة اهلل للخالص� )رو1: 16(، فهو بشارة 
قوة احلياة. وإذا كانت القيامة هي أهم أعياد املسيحية، وهي العيد األسبوعي 
يف طقوس الكنيسة يف العصر الرسويل ويف القرن األول، فقد ظل أيضًا هو 
االحتفال األسبوعي الذي بسببه تقام اإلفخارستيا يف يوم قيامة الرب أو يوم 
األحد. فنحن جنتمع مع يسوع احلي القائم من بني األموات لكي يعطي لنا 
جسده ودمه. وهذا اليوم هو ذاته يوم العنصرة الذي حلَّ فيه الروح القدس.

وحسب الطقس البيزنطي والقبطي، فقد حل الروح القدس يف الساعة 
هذا عالمًة  ترك  وقد  اإلهلي،  القداس  يقيمون  التالميذ  عندما كان  الثالثة)4( 

)4( املقصود الساعة الثالثة من بدء النهار، أي الساعة التاسعة صباحًا بالتوقيت احلديث.
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دور  ُيربز  الذي  البيزنطي  الطقس  القداس يف  ترتيب صلوات  على  واضحًة 
الروح القدس بشكل ظاهر يف صلوات الليتورجية.

وهكذا كانت اخلربة املسيحية للتبين، والقيامة، ومرياث احلياة األبدية، 
وعطية الروح القدس، والشركة يف جسد الرب ودمه، وقبل كل هذا املعمودية 
القدس،  والروح  واالبن  اآلب  الثالوث،  عقيدة  صاغت  اليت  هي  املقدسة، 

اجلوهر الواحد واملثلث األقانيم.
اآلباء،  مه  قدَّ الذي  الدفاعي  اجلانب  هلذا  أعرض  أن  أريد  ال  هنا  وأنا 
الرباهني  استبعدنا  إذا  ولكن  األريوسية.  درسوا  الذين  لكل  معروف  فهذا 
وكيف  الثالوث؟  عقيدة  العبادة  صاغت  كيف  نسأل:  أن  علينا  الدفاعية، 

سامهت املمارسة املسيحية يف فهم وتشكيل نظرة املسيحيني إىل طبيعة اهلل؟
اجلواب يأيت من رسالة اإلجنيل، وهي اقتراب اهلل وتنازله لكي يشترك يف 
احلياة اإلنسانية ويتجسد. لقد فرَض علينا التجسد أن منيِّز بني أقانيم الثالوث؛ 
اآلب،  يعِلن  لكي  جاء  الذي  اآلب،  رسول  وهو  االبن،  هو  املتجسد  ألن 

ويصلي له، وُيظهر حمبته العظمى، واهتمامه بالبشر.
هذه  وجاءت  الثالوث.  عن  نعرفه  ما  كل  يسوع  حياة  صاغت  لقد 
الصياغة من خالل املمارسة اليت تبدأ بعطية التبين يف املعمودية، والصلوات 
القدمية،  الوثائق  ويف االجتماع اإلفخارسيت األسبوعي. ولكن ماذا نرى يف 
ويف التعليم الرسويل نفسه؟ إذا كان الوسيط بني اهلل والناس هو ابن اهلل، فهذه 
الوساطة مل تنشأ بقرار من الشريعة وال حبكم الناموس، وإمنا هي إعالٌن عن 
حمبة اهلل. هذه ليست فكرة أو مبدأ، وإمنا هي احلقيقة اليت تشرح لنا املمارسة 

املسيحية نفسها.
فاملسيحي يصلي حياة يسوع املسيح عندما ُيصلب وُيدفن ويقوم معه، 
ليس يف املعمودية فقط، بل يف احلياة اليومية، وبشكل خاص يف مسألتني كل 

منهما على قدر كبري من األمهية:



19 18

- املحبة األخوية الغافرة،
- واملحبة اليت تكوِّن الشركة.

حنن حنب ونغفر كما أحبنا املسيح وغفر لنا. هذا هو قلب وجوهر عقيدة 
إلوهية املسيح. غفر اهلل لنا جمانًا يف املسيح، وبذلك أعلن حمبته، وحنن باملمارسة 
املتجسدة  املحبة  بل  املجردة،  العارية  املحبة  ليس  منارس،  وباملسيح  نغفر، 

املصلوبة احلية اليت هتزم املوت.
لقد جاءت حمبة اهلل اليت أعلنها املسيح بتحوٍل يف سلوك اإلنسان جتاه 
اآلخرين، وجتاه اهلل. فقد جاء املسيح وطلب مّنا أن نتشبَّه باهلل، وأن نسلك 
وُيمطر على  األبرار واألشرار،  ُيشرق مشسه على  الذي  اآلب  نفس سلوك 
الصاحلني واخلطاة. وهذا هو السلوك اإلهلي الذي رأيناه يف حياة يسوع يف 
طلب املغفرة للصالبني، ويف عدم تغيُّر حمبته للتالميذ، ويف تأكيد يسوع على 
أن اآلب ال خيتلف عنه مطلقًا، بل له نفس املحبة، وأنه لكي يؤكد لنا هذه 
املحبة، فإنه سوف ُيرسل معزيًا آخر، روح احلق، الروح القدس؛ لكي يؤكد 

لنا أن الالهوت سوف حيل فينا.
لقد جاءت الليتورجية بإيقاع روحي وفين يشرح عقيدة الثالوث دون 

جدل يظهر فيما يلي:
فكما أن اآلب يرسل االبن ليقوم االبن بكل ما يريده اآلب، هكذا يقوم 
القس بأعمال األسقف، ويقوم األسقف بدور اآلب حسبما نرى يف رسائل 
أغناطيوس. وكما أن أيًا من األقانيم ميكنه أن يقوم بعمل األقنومني اآلخرين، 

هكذا يتوىل القس قيادة الشعب يف الكنيسة، ويصلي باسم اجلماعة كلها.
املمارسة نرى عقيدة املساواة بني األشخاص، والوحدة يف  حول هذه 
اجلوهر. ونرى أيضًا أن التمايز واالختالف بني أقنوم وأقنوم ال ينشأ بسبب 
م  الطبيعة أو اجلوهر، بل بسبب الصفة اخلاصة باألقنوم، وهي صفة ال تقسِّ
اجلوهر، بل حتفظ وحدته. وهنا جيب أن نرى يف املمارسة الرسولية القدمية 
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اليت أشار إليها الرسول بولس بكلمتني:
- اجلماعة، أو الكثريين.

الذي  الواحد، وهنا هو املسيح  املمارسة:  أقول جيب أن نرى يف هذه 
جيمع الكل بسبب الشركة يف اخلبز الواحد حسب قول الرسول: �فإننا حنن 
الواحد�  اخلبز  يف  نشترك  مجيعنا  ألننا  واحد،  جسد  واحد،  خبز  الكثريين 

)1كور10: 17(.
هذه الشركة يف اجلسد الواحد، واليت جتعل الكل جسدًا واحدًا، مرجعها 
أو  املسيح  جسد  إن  إىل   - اآلباء  من  وغريه  السرياين  أفرام  يقول  كما   -
ناسوت الرب صار هو املرآة اليت نرى فيها حقيقة شركتنا، ونرى فيها اآلب 

واالبن والروح القدس.
ال  املسيح  أن  وهي  واضحة،  حقيقة  إىل  تعود  املسيح  جسد  ووحدة 
د وجيمع الفرقاء �أبناء اهلل املتفرقني  ينقسم، بل هو عنصر الوحدة الذي يوحِّ
أيضًا  الواحد، وهو  هنا هو اجلسد  والواحد  )يوحنا11: 52(.  إىل واحد� 

جوهر الالهوت الواحد للثالوث.
وما جيب أن نالحظه هنا، هو أن ما هو إهلي وخاص باهلل، إمنا ُيعطى لإلنسانية 
من خالل املسيح، لكي حيول املسيُح االنقسام والتباعد إىل متاُيز واختالف يقود 
الوحدة، فثالوث الالهوت يشرق على اجلماعة من خالل ناسوت االبن لكي خيلق 
ليس فقط املبدأ الروحي، بل التطبيق واملمارسة، وهو الوحدة والتماُيز على أساس 
انتماء عدة أعضاء جلسٍد واحد، وكل عضو له موهبة، لذلك مل يكن عبثًا أن وضع 
الرسول بولس أساس الوحدة يف املسيح يف اإلصحاحات 10، 11 من كورنثوس 
دًا  األوىل على أساس املمارسة واخلربة الليتورجية، لكي ينطلق بعد ذلك مؤكِّ
العالقة الكيانية بني الروح القدس وجسد املسيح، وهو يف 1 كور 12، الرب 

نفسه، والكنيسة. وبعد أن شرح الرسول تعدد املواهب، وضع املبدأ الثالوثي:
- املواهب املتعددة ُتظهر الروح الواحد:
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�لكل واحد يعطي إظهار الروح للمنفعة� )1كور 12: 7(.
الروح  ُيظهر  املواهب  تعدد  أن  أي  العكس،  وليس  الوحدة،  يعلن  د  فالتعدُّ
الواحد، وبالتايل تعلن املواهُب الروح القدس الواحد. وعند ذلك ربط الرسول 

تعدد األعضاء باجلسد الواحد مؤكدًا أن هذا اجلسد الواحد هو املسيح:
وكل  كثرية،  أعضاء  وله  واحد  هو  اجلسد  أن  �كما 
أعضاء اجلسد إذا كانت كثرية هي جسد واحد، كذلك 

املسيح� )1كور12: 12(.

فالروح الواحد هو الذي كوَّن اجلسد الواحد يف أحشاء القديسة مرمي. 
والروح الواحد هو الذي ُيظهر املسيح الواحد ويعلنه، لكي جيمع أبناء اهلل 
املتفرقني إىل واحد. وهنا جيب أن ننتبه إىل حقيقة اإلميان أو التعليم العقيدي: 
الروح  إظهار  مستوى  على  متاَرس  ولكنها  الواحد،  بالروح  ُتعَلن  الوحدة 
القدس الواحد باملواهب املتعددة، وهي ذات املواهب اليت تعِلن تعدد أعضاء 
اجلسد، ووحدته. وقد سبق هذا اجتماع الكثرة وتناوهلم اخلبز الواحد لكي 
يصريوا جسدًا واحدًا، وبالتايل ُيصبح االختبار اإلفخارسيت غري منفصل عن 
إظهار الروح الواحد؛ ألن املسيح الذي أعطى الروح القدس، ُيعطى بالروح 
النعمة؛ ألن  الثالوث، ووحدة  القدس للكنيسة، وهذا مرجعه وحدة جوهر 
لنا ربًا واحدًا، إميانًا واحدًا، نعمًة واحدًة، جسدًا واحدًا، معموديًة واحدًة.

ويؤكد الرسول االختبار العام لكل املسيحيني، هؤالء الذين يقول عنهم: 
يونانيني�  أم  كنَّا  يهودًا  واحد  إىل جسد  اعتمدنا  واحد  بروح  �ألننا مجيعًا 
)1كور12: 13(، فالذي جيمع الكثرة، وجيعل من الكثرة واحدًا، هو الروح 
الذي جيمع الكل يف جسد واحد هو املسيح، كما مجع الروح الهوت االبن 

الكلمة يف أحشاء البتول، لكي يعلن لنا جتسد الرب الواحد يسوع املسيح.
يقول القديس باسيليوس يف كتاب الروح القدس)5(:

)5( راجع: الروح القدس للقديس باسيليوس، ترمجة د. جورج حبيب بباوي، مطرانية الغربية لألقباط األرثوذكس، الكلية 
اإلكلرييكية الالهوتية – سلسلة آباء الكنيسة رقم 11 – 1981م.
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احلياة  تستمر هذه  أن  العقلية ال ميكن  احلياة  »يف عامل 
العقلية الفائقة وفق قانوهنا بدون الروح القدس. إن ثبات 
اجليش  ثبات  مثل  هو  القدس  بالروح  الروحي  العامل 
وقيامه وفق نظامه العسكري، وال ميكن أن يتحقق ذلك 
إذا غاب قائده، أو مثل انسجام اخلورس الذي يتداعى 
إذا أمهل مديره القيادة وضبط األنغام« )ف 16: 38(.

العقلية هو قانون احلياة الكنسية، هو االنسجام “اهلارموين”  وقانون احلياة 
الذي ال تذوب فيه األشخاص، بل ُيصاغ التنوع والتعدد على مثال الثالوث، 

وقد عكست التسبحة السنوية هذه احلقيقة يف عبارة موجزة رائعة:
»سبعة رؤساء املالئكة وقوٌف؛ يسبِّحون أمام الضابط 
الكل؛ خيدمون السر اخلفي. ميخائيل هو األول، غربيال 

هو الثاين، رفائيل هو الثالث، كمثال الثالوث« 
)ذكصولوجية السمائيني(.

أنغام  يف  الكنيسة  ائتالف  ضرورة  ذلك  بعد  التسبحة  تؤكد  مث  ومن 
القيثارة يف ذكصولوجية باكر:

»هؤالء الذين آلفهم الروح القدس معًا مثل قيثارة،
مسبِّحني اهلل كل حني«.

كما يؤكد القداس اإلهلي نفس املبدأ، أي الوحدة واالنسجام يف الطلبة 
املشهورة اليت تسبق صلوات األواشي:

»اجعلنا مستحقني كلنا يا سيدنا أن نتناول من قدساتك؛
طهارًة ألنفسنا وأجسادنا وأرواحنا؛

لكي نكون جسدًا واحدًا وروحًا واحدًا،
الذين أرضوك  القديسني  وجند نصيبًا ومرياثًا مع مجيع 

منذ البدء«.
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وجيب علينا أن نقرأ هذا النص بدقة؛ ألنه بدون طهارة النفس واجلسد 
والروح ال ميكن أن نصبح جسدًا واحدًا، فالوحدة ال ميكن أن ُتفرض علينا، 

وال ميكن أن يقهر اهلل إرادة اجلماعة اليت ال تريد الوحدة.
واجلسد  النفس  توبة  عن  موجز  حديث  أنطونيوس  األنبا  رسائل  ويف 

بالروح القدس، إذ يقول يف الرسالة الثالثة:
»من كثرة الضعف وثقل اجلسد وحرب األعداء؛ ذُبلت 
بغري  النفس  حواس  وصارت  الطاهرة،  اجلسد  حواس 
مع اجلسد؛ ألن جوهرها عدم  النفس  تنحل  قوة، ومل 
املوت، )ومع ذلك( ال تستطيع أن تنعتق )من اخلطية( 
بربها. وهلذا مل تستطع أن تطلب ما خيصها لترجع إىل 
حالة خلقتها األوىل، لذلك عمل اهلل مع النفس بصالحه، 
وعلَّمها أن تسجد لآلب كما جيب )يو 4: 24(؛ ألن 
اهلل واحٌد هو، واجلوهر العقلي أيضًا كائٌن يف الوحدانية 

)أي ال وجود حقيقي للحياة الروحية إالَّ باالحتاد(«.

ولذلك يكمل القديس انطونيوس كالمه قائاًل:
إن  لكم:  ظاهرًا  أحبائي -  يا   - الكالم  هذا  »فليكن 
كل املجتمعني )أي اجلماعة( إذا مل يكونوا قلبًا واحدًا، 
دينونة«  هلم  ويصنعون  احلروب  أنفسهم  على  جيلبون 

)رسالة 3: 1(.
ويقول يف الرسالة السادسة:

املحبة  من  متلوا  وال  تكلوا  ال  األحباء،  أوالدي  »فيا 
أنتم  الذي  اجلسد  هذا  اجعلوا  بل  لبعض،  بعضكم 
البسوه جممرًة ترفعون فيها مجيع أفكاركم ومشوراتكم 
الرديئة وتضعوهنا أمام الرب لريفع قلوبكم إليه. اطلبوا 
غري  ناره  بإتيان  عليكم  ينعم  أن  العقل  قوة  بكل  منه 
املادية من العالء إليكم، لتحرق كل ما يف تلك املجمرة 
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وتطهِّرها .. حينئذ تنظرون أثر إنسان )شكل اإلنسان 
اإلهلي  الينبوع  من  )املعمودية(  باملاء  طالعًا  اجلديد( 
)الروح القدس( وميطر لكم املطر الروحاين الذي لروح 

البارقليط ..« )رسالة 6: 8، 9(.

الرموز الليتورجية للجسد
أنا ال أريد هنا أن أفتح »ملف اجلسد«، فهذا موضوع هام جدًا أمهلناه 
طوال عصر النهضة القبطية املعاصرة، ففي داخل هذه النهضة تيارات روحية 
ليس هلا جذور يف احلياة الليتورجية وال يف العقيدة األرثوذكسية، وتعبِّر هذه 
التيارات عن معاداة للجسد، وعن أمراض نفسية معروفة لنا. ولكن ما أود 
الذي  اجلديد  تامة شكل اجلسد  بدقة  الليتورجية تصف  أن  إليه هو  اإلشارة 
يتكون يف املسيح، وكما رأينا من الرسالة السادسة للقديس أنطونيوس، فإن أحد 
أشكال اجلسد هو »املجمرة«، وهو االسم الليتورجي لوالدة اإلله، واملجمرة 
رموز  وهي  باجلسد،  كثرية خاصة  رموز  ومثل  )املريون(،  العطر  مثل  مثلها 
نابعة من الكتاب املقدس نفسه، وتعود إىل الكون، مثل قطيع اخلراف، أبناء 
النور، الكرمة وغريها. كما أن هناك رموٌز تعود إىل الليتورجية، مثل البخور، 
الناطقة. ولدينا تداخل مجيل وتقاطع بني اجلسد  الذبيحة  القربان،  املجمرة، 
يف شكله الطبيعي، واجلسد املتجلِّي بنعمة الروح القدس، والذي تعبِّر رموز 
الليتورجية عن شكله اجلديد، وعن توبته ومجاله، بل وعن قدرتنا من خالل 
هذه الرموز أن نرى - بشكل جزئي سري - شكل جسد القيامة بالشكل 
للقديس  الروحية  والعظات  أورجيينوس،  العالمة  به يف عظات  ُوِصَف  الذي 
مكاريوس، أي اإلنسان اجلديد الذي له حواس جديدة يعطيها الروح القدس.

ويف أحد وثائق القرن العاشر يسأل راهٌب األب صفرونيوس:
»سؤال: هل ميكن لنا حنن الترابيون أن نرى شكل جسد 

القيامة؟
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اجلواب: نراه يف رموز صلواتنا، فهو مثل املجمرة اليت يصعد 
منها خبور املحبة. وعندما حيترق البخور، فإن رائحته العطرة 
متأل كل ما حولنا، وهكذا تشري املحبة إىل ما هو باٍق؛ ألن 
الرسول قال: �املحبة ال تسقط أبدًا�، وهي هلا البقاء لنحب 
أجسادنا كعطية من اهلل، ألننا باإلميان ويف املسيح نستطيع 
أن نراها تتجلى باحلياة اجلديدة بنعمة الروح القدس. عندما 
نرشم عالمة الصليب، فإننا منيِّز داخليًا االنتقال من املوت 
والدينونة إىل احلياة اجلديدة مبحبة األخوة كما قال رسول 
ربنا يسوع املسيح، وهكذا مبحبتنا منيِّز احلياة اليت ال متوت.

سؤال: ما الذي جيعل املحبة وأعمال املحبة تبقى؟
اجلواب: اهلل حمبة، ولذلك بالنظر العقلي ندرك أن األمور 
اليت نعملها مبحبة يسوع املسيح خملصنا لن متوت؛ ألن هلا 
الدوام والبقاء. وخدمة األخوة مبحبة يسوع، جتلب سالم 
وال  النفس ال ميوت  اجلسد. وسالم  مشقة  رغم  النفس 
له. وهذا النظر العقلي،  ينتهي؛ ألنه من رئيس السالم ومكمِّ
جيعلنا نرى كل األشياء اخلاصة باحلياة اجلديدة يف رموز 

سوف ُتكشف لنا يف يوم الدينونة، يوم قيامة األجساد«.

أعود إىل موضوع الثالوث؛ لكي أؤكد لكم أن نسيج الليتورجيات مجيعًا؛ 
أساس  على  مبيٌن  اخِلدم  وباقي  واإلفخارستيا،  واملريون،  املعمودية،  ِخدم  أي 
لتلك  األساسية  ل “البنية”  الثالوث، تشكِّ أي عقيدة  فهي،  الثالوث.  عقيدة 
اخِلدم. وقبل أن ندخل يف هذه النقطة، جيب أن نوضح اليوم أكثر من ذي قبل، 
أن الطقس ليس نظامًا، فهذا خطأ كبري ساد التعليم املعاصر يف حماولة للرد على 
هجوم الكنائس غري األرثوذكسية، وحنن نقول عادًة إن لكل شيء نظام، واحلياة 
ال تتحرك إالَّ بنظام، وللجسد نظام ... هذا صحيح، ولكن لكل نظام هدف، 

فما هو هدف الطقوس، إذا كان الطقس هو جمرد نظام؟



27 26

وهي   ακουλοσια كلمة  هي  الطقوس  كتب  يف  املستخدمة  الكلمة 
الكهنوت لالريوباغي،  تعين ترتيب وليس نظامًا)6(. وحسب كتاب رئاسة 
وعظات كريلس األورشليمي وغريمها من كتب اآلباء الذين شرحوا األسرار، 
نكتشف أن الترتيب يسري يف ثالث خطوات: االستنارة - التطهري - االحتاد. 
ليتورجية اإلفخارستيا - وهي حمور  اليت جعلت  الثالثة هي  هذه اخلطوات 
وقلب الليتورجيات كلها - تنقسم إىل قسمني: االستنارة والتطهري، وهو ما 
ُيعرف عند علماء الغرب، باسم ليتورجية املوعوظني، مث القسم الثاين: االحتاد، 

وهو ما ُيعرف عند ذات العلماء باسم ليتورجية املؤمنني.
وقد درجنا منذ مطلع القرن املنصرم أن نردد تقسيم الغرب لليتورجية إىل 
قسمني: قداس املوعوظني، وقداس املؤمنني، وهو تقسيٌم ال بأس به، ولكن 
كما نعرف، إذا أطلقنا أمساًء جديدًة على األشياء، تغيَّرت هذه األشياء مبرور 
الزمن واكتسبت - بسبب األمساء اجلديدة - وضعًا آخر. وهنا البد وأن 

نسأل:
ملاذا ال تسمح الكنيسة للموعوظني بالبقاء بعد العظة، واخلروج قبل ُقبلة 
الصلح؟ إن كل املصادر القدمية قبل وبعد التقليد الرسويل هليبوليتوس تقول 
لنا: إن املوعوظ مل يتطهر بعد، أي مل ينل الروح القدس، ولذلك كان عدم 
وجوده، بل إن عدم مصافحته تدل على أنه مل يؤهَّل بعد لالعتراف بالقيامة، 

أي قيامة املسيح، يؤكد ذلك الترتيب الليتورجي الذي يظهر يف:
أواًل: ثالوث احلاضرين: الكاهن - الشماس – الشعب.

إذ ال جتوز الصالة بغري وجود هؤالء، وهم حسب االستعمال الطقسي   
القدمي، جسم الشهادة، والشهادة هنا ال تعين الشهود باملعىن القانوين، 
بل شهود حلول اهلل املتجسد يف الكنيسة. والشهادة هنا هي شهادة 
)6( الترتيب )الطقسي( هو نقل املصلي من مرحلة إىل أخرى، مثل خلق العامل إىل السقوط إىل جميء الرب، مث استدعاء 
الروح القدس، هذا هو ترتيب حسب التدبري، أي حسب خطة اخللق واخلالص املستعَلنة يف الرب يسوع. والتدبري 
هو اإليكونوميا أي التدبري اإلهلي الذي رتَّب - بدوره - أن يأيت موسى قبل اإلجنيل لكي تكشف الشريعة عجز 

اإلنسان )غال 3: 23 - 25(.



27 26

ملبدأ الشركة، أي الشركة يف الثالوث، وهي اليت جتعل الشركة أساس 
احتياجات  األرثوذكسية تضم  الكنيسة  الصلوات يف  الصلوات؛ ألن 
الكنيسة كلها الروحية والزمنية، السماوية واألرضية، وتؤكد قبل كل 
هذا، التضامن الروحي مع كل إنسان يف الكنيسة، وهو ما يعين مسئولية 
كل فرد عن وحدة جسد املسيح. فنحن حنمل مسئولية روحية حنو 
الراقدين واملسافرين واملرضى والقرابني وسالمة الكنيسة، واملصاحلة، 
وغريها من املسئوليات اليت تقدمها األواشي والطلبات. هذا هو معىن 
الشهادة؛ ألن الليتورجية تزنع عن صلواتنا الطابع الفردي، وقد ميَّز 
املسيح له املجد بني صالة اجلماعة يف العظة على اجلبل، وصالة الفرد 
بتوجيه الكالم إىل اجلماعة، وإىل الفرد، كٍل على حدة. وترك الصالة 

الربانية كمثال لصالة اجلماعة.
ثانيًا: انتقال الطلبة من الكاهن إىل الشماس إىل الشعب. ما هو املقصود بنداء 
الشماس؟ يقول الكاهن: اذكر يا رب سالمة كنيستك الواحدة. ومن 
فيقول  الواحدة،  الكنيسة  الشماس: صلوا من أجل سالمة  مثَّ يطلب 
بينما  الغرب،  يف  تعديله  جرى  النمط  هذا  ارحم.  رب  يا  الشعب: 

احتفظت به الكنائس الشرقية.
ملاذا ندخل حنن الثالثة لكي نصلي معًا على هذا النحو؟

أ- ألن الصالة شركة الكنيسة كلها.
ب- ألن إنذار الشماس - بشكل خاص - ينقل الصالة من اهليكل 
إن  الكهنوت،  رئاسة  كتاب  يقول  وهنا  الكنيسة.  إىل صحن 
واملذبح،  اهليكل  هي  الرأس  إنسان،  شكل  على  تبىن  الكنيسة 
والصحن هو باقي اجلسد، وبالتايل الصالة هنا هي صالة اجلسد 

الواحد، حيث تنتقل الطلبة من الرأس إىل باقي األعضاء.
هذا يقودنا إىل النقطة األساسية، وهي االستنارة بكلمة التعليم، واملعلِّم 
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العالمة  الرسويل وعظات  التقليد  هنا قد يكون من غري اإلكلريوس حسب 
وهي  املوعوظني،  على  تلقى  كانت  العظات  هذه  أغلب  ألن  أورجيينوس؛ 
تشرح أهم حقائق اإلميان املسيحي، وتترك شرح األسرار إىل الوقت الذي 

كان فيه املوعوظ ُيخَتَبر وُينَقل إىل رتبة املستنريين.
باإلميان  والتطهري  االستنارة  أن  هو  إليه  نلتفت  أن  جيب  ما  أن  غري 
واالعتراف وقبول التعليم، هي مرحلة تدوم معنا قبل وبعد املعمودية. وهنا 
جيب أن نتوقف أمام هذه احلقيقة، وهي أن غفران اخلطايا ال يعين فقط العفو 
عن املخطئ أو اخلاطئ، فحصر معىن املغفرة يف هذا اجلانب وحده هو تعليم 
اإلسالم، ومل يكن هذا التعليم معروفًا يف اليهودية، وال يف العهدين. الغفران 
كلمة كبرية، وهي تعين: حل الرُُّبط - التصرف جبوٍد وكرم – االستنارة – 
الشفاء – املصاحلة - رفع عقوبة املوت - جتديد الطبيعة اإلنسانية - العودة 
الليتورجيات ويف  نراها يف كل  املعاين  الواحد. كل هذه  إىل شركة اجلسد 

كتب اآلباء ودون استثناء)7(.
حنن ننال الغفران، أي االستنارة والتطهري بالصالة والتوبة، واالعتراف 
والصوم، ودراسة كلمة اهلل. والذي حيدد معاين كلمة الغفران هو الصلوات 

نفسها اليت تقال، وعلى سبيل املثال يقول الكاهن يف بدء اخلدمة:
. ها املطانية، اغفروا يل«)8(. »باركوا عليَّ

ويف التحليل الكبري يقول:
»انعم لنا بغفران خطايانا: باركنا، طهرنا، حاللنا،

وحالل كل شعبك«.

ويف حتليل اخلدام، يعطي هذا التحليل بشكل خاص؛ ليؤكد وحدتنا مع 
)7( راجع يف معاين كلمة املغفرة كتابنا عن التمييز واإلفراز، الفصل العاشر: متييز معاين املغفرة، ص 142 وما بعدها، 

www.coptology.com منشور على موقع
)8( يقول اخلوالجي املقدس: “مث يصافح إخوته الكهنة ويسأهلم السماح واملساعدة له يف الدعاء والطلب عنهم وعنه وعن 
سائر الشعب. ومبصافحته هلم تشهد قلوهبم أنه طيِّب اخلاطر من ِقبلهم، وأهنم طيبو اخلاطر من ِقبله وبينهما صلح”. 

راجع رفع البخور – التهيؤ للصالة.
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الثالوث  من  بالصالة  اإلذن  بطلب  أشبه  فهو  اإلميان،  البيعة وصحة  معلمي 
اجلسد  أيضًا وحدة  يعين  الغفران  أن  يؤكد  ترتيب  اجلامعة، وهو  والكنيسة 

الواحد على أساس اإلميان.
واخلطوات الثالثة: االستنارة والتطهري واالحتاد هي الترتيب أو الطقس 

الذي يكشف عن البنية الثالوثية للخدمات.
اخلدمة:  هبا  تبدأ  اليت  العبارة  أن  ندرك  ألن  حنتاج  حنن  السبب  وهلذا 

“سالمًا وبنيانًا لكنيسة اهلل”، إمنا تؤكدها الطلبات:
للمحبة    اليت  القلب  وحدانية   - الكنيسة  أساس  »ثبِّت 
التقوى  طريق  لنا  اإلميان. سهِّل  بر  لينُم  فينا،  فلتتأصل 

.. لتنقِض افتراقات الكنيسة«. )القداس الغريغوري(.

والبناء والنمو من املفاتيح اهلامة يف الالهوت الشرقي، فنحن ننمو �بناًء من 
اهلل� )2كور5: 1(، و�ننمو منوًا من اهلل� )كولوسي2: 16(؛ ألننا �بناء اهلل� 
)1كور3: 19(، و�يسوع حجر الزاوية� )أف 2: 20( و�البناء ينمو هيكاًل 
للرب�، وهو حسب كلمات الرسول: �غري مصنوع بيد� )2كور 5: 10(. 
املسيح غري  �ختان  املعمودية:  على  الرسول  أطلقه  الذي  الوصف  ذات  وهو 
املصنوع بيد� )كو2: 11(؛ ألنه “من فوق من اهلل، ليس من هذه اخلليقة”، 
ولذلك حنن كما يقول الرسول: �ُنبىن يف الروح القدس� )أف2: 12(. و�بنيان 
جسد املسيح� )أف4: 11( هو الذي ُيبىن باملحبة )أف 4: 16(. وهذا هو 

قانون احلياة اجلديدة.
وهنا جيب أن ُأشري إىل أنه لدينا تعبري هام جدًا ورد يف صالة استدعاء 

الروح القدس يف القداس الكريلسي:
»أرسل إىل أسفل من علوك املقدس،

ومن مسكنك املستعد،
ومن حضنك غري املحصور،



31 30

ومن عرش مملكة جمدك،
البارقليط روحك القدوس ..«.

وأريد أن أقف عند تعبري »مسكنك املستعد«. يقول القديس باسيليوس عن 
الروح القدس:

»حقًا إن الروح القدس هو مكان القديسني،
وكل قديس هو حقًا مكان الروح القدس؛
م ذاته ذبيحة وهيكاًل لسكىن اهلل، ألنه يقدِّ

ولذلك قيل إهنم هيكل اهلل )1كور 6: 19(«)9(.

الروح القدس هو مسكن القديسني، وهو مكان القديسني يف الثالوث، 
ولذلك هو مستعد دائمًا أن يقبل الذين يأتون إليه، وهو ميارس اإلخالء التام 
لذاته- كما يقول ديونسيوس السكندري - إذ يقبل أن يسكن يف فقر الطبيعة 
اإلنسانية. واالبن يف حضن اآلب، كما تقول صالة قسمة عيد امليالد: “الكائن 
يف حضنه األبوي كل حني”، وجيب أن ُأضيف، حىت وهو معلق على الصليب. 
ولذلك، من حضن اآلب، حيث يستريح رأس الكنيسة ربنا يسوع املسيح، 
والذي دخل إىل قدس األقداس املوضع الذي مل يدخل إليه ذو طبيعة بشرية، أو 
حسب تعبري رسالة العربانيني: “ليظهر أمام وجه اآلب ألجلنا”، املسيح الذي 
هو يف حضن اآلب دائمًا، هو أيضًا مكان إقامة الروح القدس، بل هو املكان؛ 
ألنه هو الذي يسكب الروح القدس على الكنيسة، وهو املسكن املستعد الذي 

فيه يستريح الروح القدس، ومنه ينحدر على باقي أعضاء اجلسد.
هكذا تدعونا الليتورجية إىل أن نكون شعَب رجاٍء يف مراحم اهلل؛ ألهنا 
تنادي بنمو وبناء اإلنسان، وهذا النمو حيدث يف هذه الدنيا، بكل ما فيها من 

فقر وضعف وجهل وشر ..
إن تراثنا األرثوذكسي يفرض علينا - بكل ما ميلك من أصالة - أن ال 

)9( الروح القدس للقديس باسيليوس، مرجع سابق، ف 26: 62 ص 155.
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نقع يف ذات الفخ الذي وقعت فيه حركة اإلصالح ... فاخلطية ال تشرح لنا 
رمحة اهلل وحمبته، بل رمحة اهلل هي اليت تشرح لنا اخلطية. اخلطية هي التعدي، 
التعدي،  وهي غياب اخلري وبالتايل ال ميكن أن نفهم ما هو كائن بواسطة 
بل نفهم التعدي بواسطة ما هو كائن. ال ميكن أن ندرك ما هو غائب إالَّ 
بواسطة ما هو حاضر، وهذا يفرض علينا أن نعيد حبث موضوع اخلطية يف 

ضوء التقديس والتطهري واملحبة اإلهلية كما تعلنها الليتورجية.
لنبدأ مبا هو اجيايب حىت ندرك ما هو سليب، لئال إذا بدأنا مبا هو سليب 

نفشل يف إدراك ما هو اجيايب.
الظلمة  تشرح  فكيف  ظلمة،  هي  اخلطية  إن  املثال  سبيل  على  قلنا  لو 
 .. الظلمة  لنا  يشرح  الذي  هو  النور  الصحيح،  هو  العكس  النور؟  وجود 
وهكذا بعد أن ندخل مرحلة االحتاد حنن لسنا بال خطية. حنن نعود إىل نفس 
الصلوات يف كل أسبوع، ورمبا يف كل يوم لكي نبدأ من جديد باالستنارة 
والتطهري واالحتاد .. لكي نصل إىل “كمال السر”. وكما تقول الليتورجية: 

عندما ننمو؛ “نضيء بشكل املسيح املحيي”.





الفصل الثاين

العالقة اجلديدة بني الثالوث واإلنسانية
يف املسيح وبالروح القدس
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يف بداية القداس يقول الكاهن:
»أنت يا رب علمتنا هذا السر العظيم الذي للخالص«.

إن معرفتنا باألسرار نابعة من املسيح. فاملسيح هو وحده الذي يشرح املسيح 
بالروح القدس. هذا هو الدور النبوي للرب، أي املعلم. واختيار كلمة نيب 

تفيد التعليم الرؤيوي املبين على معاينة السر. وتقول الصالة بعد ذلك:
»أنت دعوتنا حنن عبيدك األذالء غري املستحقني؛

لنكون خدامًا ملذحبك املقدس«.

فاخلادم ال يدخل بسلطة خاصة ميلكها؛ فهذا هو تشريع جممع ترنت يف 
الغرب، أي تشريع القرن السادس عشر، بل كما تقول الصالة:
»أنت يا سيدنا اجعلنا مستوجبني بقوة روحك القدوس 
أن نكمِّل هذه اخلدمة، لكي بغري وقوع يف دينونة أمام 
جمدك العظيم؛ نقدم لك صعيدة الربكة جمدًا وعظم هباء 

يف قدسك«.

فالروح القدس هو النعمة اليت يرسلها املسيح ملن خيدمون السر. ويعبِّر 
القداس الكريلسي - يف صالة احلجاب - عن هذا بشكل أوضح:

»أعطين يا رب روحك القدوس، النار غري املادية اليت ال 
ر فيها اليت تأكل كل الضعيفات، وحترق املوجودات  ُيَفكَّ
الرديئة، ليميت حواس اجلسد اليت على األرض، ويلجم 
حركات الفهم اليت تقوده إىل اخلياالت اململوءة أوجاعًا 
وآالمًا، وكما يليق بالكهنة، جيعلين فوق كل فكر ميت،

وليجعل يفَّ الكلمات امُلَطهِّرة، لكي أكمِّل هذا القربان 
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املوضوع، الذي هو سر مجيع األسرار بصحبة وشركة 
مسيحك«.

قلب  يف  التقديس  كلمات  أي  الـُمَطهِّرة،  الكلمات  يضع  فالروح 
كيف  املسيح  وشركة  بصحبة  بل  التالوة،  من  ليس  يعرف،  لكي  الكاهن 

يكمِّل تقدمي القربان.
هذه هي العالقة اجلديدة اليت جاء هبا الثالوث. املسيح يعلن ذاته بالروح 

القدس للطبيعة املخلوقة من العدم، واملدعوة إىل االحتاد باهلل.
وإذا كانت االستنارة والتطهري تتم بالروح القدس، حسب ما هو ظاهر 
من هذه الصلوات، فإن العالقة اجلديدة تعتمد اعتمادًا مطلقًا على نعمة اهلل، 
وعلى قبول اإلنسان هلذه النعمة، ولكن يبقى سؤاٌل ُطِرَح يف الغرب منذ بداية 
اإلصالح،  حركة  مع  اجلدل  احتدام  يف  مناقشته  وُأعيدت  الوسيط،  العصر 
وُبِعَث من جديد يف إطار احلوار املسكوين بني الكنيسة الكاثوليكية، والكنيسة 
واجلواب  اإلنسان؟  النعمة يف حياة  دور  هو  وما  النعمة؟  ما هي  البيزنطية: 
طويٌل ومتشعِّب وخيص اجلدل الالهويت يف الغرب. أمَّا الشرق فقد احتفظ 
- منذ العصر الرسويل - بإجابة واحدة، وهي أن النعمة هي املسيح نفسه، 
وأن هذه النعمة - وهي دائمًا بصيغة املفرد وليست بصيغة اجلمع - هي نعمة 
د مستوى  واحدة ُتعطى من اآلب باالبن يف الروح القدس، وأن تنوُّع وتعدُّ

العطاء، إمنا هو يف النهاية يقود إىل املسيح، وإىل االحتاد باهلل.
1- النعمة هي معروٌف وإحسان.

2- النعمة هي فضٌل وُجود.
3- النعمة هي املسيح.

املعىن األول يظهر يف حديث الرسول بولس عن عطاء وصدقة كنائس 
مكدونية: �أعطوا حسب الطاقة أنا أشهد فوق الطاقة .. ملتمسني منا بطلبة 

كثرية أن نقبل النعمة وشركة اخلدمة اليت للقديسني� )2كو 8: 4(.
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والفضل واجلود يظهر يف نفس اإلصحاح: �فإنكم تعرفون نعمة ربنا يسوع 
املسيح أنه من أجلكم افتقر وهو غين لكي تستغنوا أنتم بفقره� )2كو 8 :9(.

ويؤكد الهوتيو كنائس اإلصالح أن هذا املعىن ميس أدق نقطة يف الهوت 
التربير باإلميان، فهو ُجود وفضل اهلل حسب  الكنائس، وهو موضوع  هذه 
كلمات الرسول يف )رو 3: 22( �متربرين جمانًا بنعمته بالفداء الذي بيسوع 
مه اهلل كفارة باإلميان بدمه إلظهار بره، من أجل الصفح عن  املسيح الذي قدَّ

اخلطايا السالفة بإمهال اهلل�.
ل مشكلة باملرة. فاهلل يعطي  واملعىن األول والثاين لكلمة نعمة ال ُيشكِّ

نعمة الوجود وتفيض عطاياه ونعمته على كل اخلليقة.
ولكن املعىن الثالث هو الذي جتود به الليتورجية، حيث تقول الكنيسة 

يف أوشية اإلجنيل للسيد املسيح:
»أنت هو حياتنا كلنا،

وخالصنا كلنا، ورجاؤنا كلنا،
وشفائنا كلنا، وقيامتنا كلنا«.

ه الليتورجية أنظارنا إليه، هو عطية  املسيح هو امللء، والفيض، وهو ما توجِّ
اآلب لنا. هكذا تقدم ليتورجية ذهيب الفم نص يو 3: 16 �هكذا أحب اهلل العامل 
حىت بذل ابنه الوحيد لكي حييا به العامل�)10(، والنص ذاته يظهر يف ثيئوطوكية 
االثنني)11(، بل هو شرح القديس كريلس السكندري. والبذل كحركة حمبة ال 
ميكن أن يكون متجهًا إىل الفراغ والعدم، البد وأن يكون هناك َمن يأخذ. وإذا 

كان اآلب يبذل االبن ويقدِّمه، فالذي يأخذ هو العامل، اخلليقة.
الشرقية  الكنيسة  رو 5: 20 يف كل صلوات  كلمات  تدخل  كذلك 
)10( راجع نشيد التقديس، القداس اإلهلي ألبينا اجلليل يف القديسني يوحنا ذهيب الفم رئيس أساقفة القسطنطينية: “قدوٌس 
أنت وكامل القداسة، أنت وابنك الوحيد وروحك القدوس. قدوٌس أنت وكامل القداسة، وعظيٌم جالل جمدك. 

لقد أحببت عاملك؛ حىت أنك بذلت ابنك الوحيد لكي ال يهلك من يؤمن به، بل تكون له احلياة األبدية”.
)11( “افرحوا وهتللوا يا جنس البشر؛ ألنه هكذا أحب اهلل العامل حىت بذل ابنه احلبيب عن املؤمنني به لكي حييوا إىل األبد. 

ألنه ُغِلَب من حتننه وأرسل لنا ذراعه العالية”. القطعة اخلامسة من ثيؤطوكية االثنني.
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�حيث كُثرت اخلطية ازدادت النعمة جدًا�. وعبارة »كُثرت اخلطية« تقال 
تفاضلت  الذي  املوضع  وهو  الرب،  ُصِلَب  حيث  اجلمجمة،  موضع  على 
وازدادت فيه النعمة. كما تقال عن اإلفخارستيا: »وحيث كُثر اإلمث فلتكُثر 
قارن  عندما  القدس،  الروح  ونعمة  أيضًا عن عطية  وتقال  نعمتك«.  هناك 
الرب البشر األشرار الذين يعطون عطايا صاحلة ألبنائهم وقال: �وإن كنتم 
وأنتم أشرار تعرفون أن تعطوا أوالدكم عطايا جيدة فكم باحلري اآلب الذي 

من السماء يعطي الروح القدس للذين يسألونه� )لو 11: 13(.

دعائم النعمة
تنقلنا الليتورجية إىل قلب اإلجنيل مباشرًة، فهي صالة وشركة، ولذلك 
ال تدخل يف متاهات األحباث التارخيية واللغوية. فالنعمة يف الليتورجية تقوم 

على دعائم ثابتة هي:

أواًل: وساطة املسيح:
حسب صالة الصلح يف القداس الغريغوري:  

»ال مالك وال رئيس مالئكة .. بل أنت بغري استحالة 
دت وتأنست وشاهبتنا يف كل شيء  جتسَّ

ما خال اخلطية وحدها«.
مث تقدم عمل املسيح الفائق:

»صرت لنا وسيطًا لدى اآلب،
 واحلاجز املتوسط نقضته،

العداوة القدمية هدمتها،
أصلحت األرضيني مع السمائيني،

 وجعلت االثنني واحدًا،
مألت الكل بالهوتك«.
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ووساطة املسيح ُتترَجم عمليًا إىل صالة الصلح، وهي عالمة متيِّز ليتورجية 
اإلسكندرية، فقد أخذ اآلباء قضية املصاحلة بكل اهتمام وغرية، فال تناول ملن 
حييا يف خصام، وال سالم ملن حييا يف عداوة. وهنا تؤكد الليتورجية، ليس فقط 
وساطة املسيح بني اآلب والروح القدس والبشر، بل هي وساطة مع الثالوث، 
القداس  يف  الصلح  صالة  حسب  فاملسيح  أيضًا،  االبن  مع  هي  فاملصاحلة 
الباسيلي هو الذي: “هدم املوت بظهوره املحيي”، وجاء باملصاحلة والسالم. 
لقد أعطى هو السالم، ولذلك تطلب الصالة، قبل أن ننال باستحقاق مغفرة 
وتأخذ  إخوتنا،  ومع  باملسيح  اهلل  مع  سالم  يف  نكون  أن  اآلخرين،  خطايا 
يهوذا كمثال ملن رفض الصلح والسالم، حسب نص صالة القديس ساويرس 

اإلنطاكي اليت ُتستخدم يف القداس الغريغوري:
»اجعلنا مستحقني حنن أيضًا يا سيدنا يف هذه الساعة 
وبقية  التشكك  من  شيء  بغري  واحد،  بفكر  املقدسة 
الشر، أن نقبِّل بعضنا بعضًا بقبلة مقدسة، وال تطرحنا 
يف احلكم، وإن كنا غري أنقياء بالكمال من محأة اخلطية 
يرضي صالحك؛  كما  القاتل،  الشر  وتذكار  واخلبث 
أمح كل أدناس سيئاتنا لكي ال يكون لنا هذا السر الذي 

لالهوتك دينونة وال وقوع يف دينونة«.

ثانيًا: عطية املسيح:
تقول الليتورجية للمسيح يف أكثر من موضع يف القداس الغريغوري:

- »أنت ُطهر العامل كله«،
- »الذي أظهر لنا نور اآلب«،

- »الذي أنعم لنا مبعرفة الروح القدس احلقيقية«،
- »أنت الذي وضعت ذاتك وأخذت شكل العبد،

وباركت طبيعيت فيك. قتلت خطييت بقربك.
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أصعدت باكوريت إىل السماء«.

هة لإلنسانية يف  وما أكثر ما يقال، ولكن كل هذه هي أعمال اهلل املوجَّ
املسيح. لقد أتى املسيح كل هذه األفعال وغريها، وهو »اإلله الوحيد اجلنس 
الذي يف حضن أبيه« هو الذي يقدِّس ويوزِّع خبز احلياة، هو الذي - بصوته 

وحده - حيول اخلبز واخلمر، وهو الذي يشفي جبراحات حمبته ..
وكما أن املسيح صاحلنا مع أقنومه ومع اآلب والروح القدس، فإن قداس 
مار مرقس يقدم لنا هذه احلقيقة بشكل واضح عندما تقول الليتورجية عن 

تقدمة اإلفخارستيا:
لك  ونقرِّب  نشكر،  )بواسطته(  ِقَبِله  من  الذي  »هذا 
)اآلب( معه )االبن(، ومع الروح القدس الثالوث املقدس 
املساوي غري املفترق هذه الذبيحة الناطقة، وهذه اخلدمة 

الغري دموية«.
وبعد ذلك مباشرة تقول نفس الصالة:

»ألن امسك عظيم يا رب يف مجيع األمم،
م خبوٌر المسك القدوس، ويف كل مكان يقدَّ

 وصعيدة طاهرة، وعلى هذه الذبيحة وهذا القربان«.

وطبعًا لكي نتأكد من أهنا تقدمة للثالوث، نكتفي باإلشارة إىل رشومات 
احلمل اليت تتم باسم اآلب واالبن والروح القدس؛ ألن تقدمة الكنيسة للثالوث 
تؤكد ما سبق وقلناه من أن االبن املتجسد هو يف حضن اآلب، ولذلك ال 
ميكن فصل االبن عن اآلب والروح القدس. وصعيدة سر الشكر تقوهلا الكنيسة 
للثالوث؛ ألن عطايا املسيح يف هذا السر هي اليت تفتح لنا حضن اآلب، وتصاحلنا 
معه، وجتعلنا شركاء احلياة اجلديدة اليت جاء هبا، واليت تعطى بالروح القدس، 
وهذا هو غاية استدعاء الروح القدس يف القداسات، فاملسيح يعلن اآلب، ويعلن 
نفسه يف اآلب بالروح القدس. وال تزال الفكرة الرسولية القدمية، اليت تؤكد 
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إعالن االبن لآلب والروح القدس يف هناية صالة القداس الباسيلي:
من  تناولنا  أجل  من  هتلياًل  ولساننا  فرحًا  امتأل  »فمنا 
أسرارك غري املائتة يا رب؛ ألن ما مل تره عني ومل تسمع 
به إذن ومل خيطر على قلب بشر .. هذا أعلنته لألطفال 
الصغار الذين لبيعتك املقدسة. نعم أيها اآلب إن هذه 
ونرسل  رحيم،  ألنك  أمامك  كانت  اليت  املسرة  هي 
لك إىل فوق املجد واإلكرام أيها اآلب واالبن والروح 

القدس«.

املسيح حياتنا وعامل الرموز والقياس:
القدس،  بالروح  املسيح  يف  احلياة  ونعمة  وعطية  اآلب،  عن  اإلعالن 
تدريب  هي  وال  جمردة،  أفكار  هي  وال  للتأمل،  عقلية  موضوعات  ليست 

فلسفي ميتافيزيقي. فاملسيح يقدم لنا حياته يف عدة أشكال:
أواًل: بالكلمة.

ثانيًا: مبا أجنزه من حتول يف الكيان اإلنساين.
ثالثًا: بعطية خبز احلياة اإلفخارستيا.

رابعًا: بعطية وسكىن الروح القدس، لكي يقودنا الروح إليه.
هذه الدعائم األربعة مثل حلقة واحدة يقود أٌي بند منها إىل اآلخر، إذ 
ال ميكن فصل الكلمة عن األسرار، أو الروح القدس عن الكلمة، ألنه ال جيوز 
فصل االبن عن الروح طاملا أننا نؤمن بوحدة اجلوهر. وإذا كان التمييز العقلي 
يدعونا إىل التحليل والترتيب، فإن النعمة الواحدة املتعددة اجلوانب ال جيب 

أن تتجزأ يف عقل ويف وجدان املسيحي، بل جيب أن تبقى النعمة الواحدة.
غذَّى  الذي  أوروبا  الهوت  هو   Scholastic املدرسي  الالهوت  كان 
كتبًا  تركوا  الالهوت  أساتذة  ألن  باملدرسي؛  وُدعي  كله،  الوسيط  العصر 
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دراسية، احنصرت مهمة الذين أتوا بعدهم يف شرح هذه الكتب وإضافة هذه 
الشروح لكي ُتضم إىل مواد الدراسة.

لقد جاء هذا الالهوت لكي خيلق نظامًا عقليًا متماسكًا، وعلى أساس 
تفيد  عقلية جيدة،  بطريقة  املسيحية  عقائد  يشرح كل  أن  استطاع  فلسفي 
الذين يدافعون عن اإلميان، ولكن هذا الالهوت مل يدرس الليتورجية باملرة، 

بل وترك لنا الكثري من املشاكل، وأمهل االختبار املسيحي.
حتدَّث  ولذلك   Object و   Value النعمة  املدرسي  الالهوت  واعترب 
الالهوت املدرسي عن األسرار على أهنا وسائط نعمة، وخري مثال على ذلك 
 Summa Theologica الالهوتية  اخلالصة  يف  باألسرار  اخلاص  الفصل  هو 
الالهوتية.  اخلالصة  من  الثالث  القسم  تشغل  الدارسون  يعرف  كما  وهي 
 Virtue of واعترب توما اإلكويين األسرار من املسائل اليت تدخل حتت بند
مثل  باهلل  االتصال  على  قادرًا  اإلنسان  جتعل  اليت  األمور  وهي   Religion

التأمل، والصالة، وتقدمي النذور والعشور، وأخريًا األسرار.
واستخدم توما اإلكويين كلمة “قنوات” Channels للنعمة، ألن األسرار 
تنال فاعليتها من املسيح)12(. وهكذا دخل إىل الالهوت املدرسي هذه التعبريات: 
األسرار واسطة للنعمة - تسبب النعمة - حتتوي على نعمة - متنح نعمة. ومن 
هنا نشأت الدراسة الطويلة عن السر، والعالمة، ومفاعيل السر، والنعمة، مث 

العالقة بني هذه العناصر. وقد ترتب على ذلك ظهور بعض املشاكل:

املشكلة األوىل:
اللغة اليت اسُتخدمت، فالكلمات هي األدوات اليت جتعلنا  هي مشكلة 
اإلنسانية،  احلياة  داخل  ويف  العامل  يف  ما حيدث  على  التعرف  على  قادرين 
مادية كانت أم عقلية. وقد فصلت مدارس العصر الوسيط الفلسفية بني اللغة 
تنتمي بشكل هنائي إىل ما هو  اللغة  البيان أن  الطبيعة. وغين عن  وما وراء 

.III, 9 , 60 :12( اخلالصة الالهوتية(
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إنساين فقط، فهي اليت ُتَترِجم كل ما هو إنساين، ومع الترمجة تسقط معاين 
وأحاسيس ال ميكن أن ُتَترَجم. فلو قلنا لشخٍص ما: »أنت عسل«، فما هو 
املقصود بالضبط من وصفه بأنه »عسل«؟ طبعًا ال ميكن أن يكون القصد 
هبذا الوصف أنه حتول إىل نوٍع من العسل، وإمنا القصد هو هنا هو العالقة بني 
حالوة العسل والشخص الذي نقارنه بالعسل. وتأيت أجيال تقرأ ما نكتب، 
مث تنقل ما وصلها بلغة ومصطلحات السابقني، أي بلغة جمردة دون أن تفطن 
إىل تلك العالقة، ولكنها - يف ذات الوقت - تضيف إليها وحتذف منها، 
وهذا هو ما حدث للكلمة “عالمة Sign”، فهي عند القديس أوغسطينوس 
تعين حضور اهلل الثالوث، وهو احلضور الذي يفوق اإلدراك، ولكن تراه عني 
اإلنسان الداخلية، ولذلك ال يتردد أوغسطينوس يف أن يقول إن اللغة هي أحد 
ينابيع  الشر جفف  نتائج اخلطية األصلية؛ ألن  نتائج خطية اإلنسان، وأحد 
الرؤية الداخلية. وعجُز اإلنسان عن معرفة اهلل، نراه يف التراث الوثين، ويف 

هرطقة ماين اليت كان أوغسطينوس يكتب ضدها)13(.
النعمة  بني  العالقة  وهي  أكرب،  مبشكلة  اللغة،  مشكلة  جاءت  وهكذا 
ثنائية بني اإلنسان وبني  الوسيط يفترض وجود  العصر  واملسيح. كان فكر 
 Object and Subject املوضوعات اليت يدرسها، ويفترض وجود ثنائية بني
وتطورت هذه الثنائية إىل أعظم انفصال بني اإلنسان والعامل على يد ديكارت 

Decartes منذ أفالطون.

 eidos هو أحد جوانب Being واإلنسان يرى يف الفلسفة أن الوجود
اهلوية. وجاء ديكارت ليقول: “أنا أفكر Cogito”، وحتول الفكر هنا إىل 
دليل على الوجود عندما قال: “أنا موجود”، فاليقني والدليل على الوجود 
هو يف الفكر. وهكذا صارت اهلوية اإلنسانية entity والوجود ُيسَتدل عليه مبا 
يدركه اإلنسان، أي أن اإلدراك هو دليل على الوجود، ولذلك صارت كلمة 
“أنا  I ” هي “Subject”، وصار اإلنسان هو حمور احلقيقة. يتضح من 

(13( De Gen . Contra Manich II, 31
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ذلك أن هذا االجتاه الفلسفي قلب دور الرمز، فصار اعتقاد اإلنسان وإدراكه 
وفكره هو الذي يعطي للرمز قيمته. وأصبح الرمز عاجزًا عن أن يكون له 

أي قيمة يف ذاته.

املشكلة الثانية:
هي مشكلة القياس يف املنطق والالهوت Analogy والقياس هو استخدام 
اهلل  على  الصفات  هذه  تطبيق  مث  ومن  القدرة،  مثل  إنسانية  معينة  صفات 
بالقياس  إنه  نقول  أن  املحدود. وهكذا تستطيع  املطلق وغري  بإضافة عنصر 
على وجود اإلنسان يف الزمان واملكان، اهلل موجود يف كل زمان ومكان. 
اليت  النظرية  املعرفة  وإمنا هي مشكلة  واخلطأ،  الصواب  ليست  هنا  املشكلة 

جتعل اإلنسان دائمًا يعود إىل ذاته كمصدر للحق واملعرفة.
هكذا كان الوضع قبل حركة اإلصالح. اإلنسان هو حمور ومصدر كل 

شيء، واإلدراك يعتمد على عالمات وقياس، هو مثرة ذكاء اإلنسان وقدراته.
يضاف إىل هذا مشكلة ثالثة، وهي احلياة السمائية. جغرافيًا هي فوق، 
بعيدة، وكل ما نعرفه عنها هو العالمات والقياس الذي يولد يف ذاكرة وعقل 

اإلنسان.
اهلل،  عن  اإلنسان  باغتراب  قويًا  شعورًا  خلقت  الثالثة  املشاكل  هذه 

وغياب اهلل عن دنيا اإلنسان.
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الليتورجية وحضور اهلل:

يقول أوغسطينوس: »من الضروري أن نتكلم لكي نفهم حىت أنفسنا، 
احلوار  أو  احلديث  أو  فاخلطاب  غامضًا«.  موضوعًا  اهلل  يصبح  ال  ولكي 
ضروري جدًا. وهكذا تقدم لنا الليتورجية ما هو مقدس وإهلي ليس بواسطة 
 Sacred event مقدس  حدث  بواسطة  بل   Categories فلسفية  مقوالت 
اإلنسان، وهو  والفهم إىل أوضح شيء يف حياة  اإلدراك  تعيد  بذلك  وهي 
العالقة Relation بني األشياء؛ لكي يستوعب اإلنسان من خالل هذه العالقة 
ما جيب أن يفهمه وحيياه، أي أهنا دعوة إىل تكوين عالقة مع ما هو مقدس. 

:Stefan George يقول
Thus sadly did I learn this: resignation where the 

word fails, nothing is there.
ألن  وأستقيل؛  ابتعد  أن  )احلقيقة(  هذه  حبزن  تعلمت 
وعدم  كلمة،  لدينا  يكون  ال  عندما  حتدث  االستقالة 

وجود الكلمة يعين عدم الوجود )ترمجة تفسريية(.

الليتورجية تتجاوز مشكلة اللغة والكلمة والقياس، عندما جتعل احلدث املقدس 
مفتوحًا متامًا للفهم من خالل الصالة، وتصبح الصالة نفسها متضمنة هذه العناصر:

أواًل: الصالة - القراءة والطلبة.
ثانيًا: االحتفال الطقسي الرموز.

ثالثًا: اإلعالن عن نعمة تعطي الشركة يف األسرار.
باهلل ويف  اإلنسان  تغيُّر يف عالقة  ملا حيدث من  العالقة  تأكيد  رابعًا: 

كيان اإلنسان نفسه.
ولذلك جيب أن نفهم الليتورجية بشكل خمتلف عما جاءت به فلسفة 
أرسطو والنهضة العلمية. فالليتورجية ال تنتمي إىل العامل الطبيعي أو اإلنساين 
حسب  بل   Cause and effect القياس  حسب  شيء  كل  فيه  يتم  الذي 



47 46

الشركة؛ ألن أساس الشركة يف الالهوت املسيحي هو جتسد الكلمة ابن اهلل 
املقاالت  من  مأخوذ  والفعل “مجع”  معًا.  والناسوت  الالهوت  الذي مجع 
األربع ضد نسطور، فاملسيح هو Synod سينودس اهلل واإلنسان. والتجسد 
يعين أن كل أفعال اهلل وكلماته متجسدة، أي تنتهي بشكل خاص إىل اجلسد 
وإىل حقيقة الوجود اإلنساين يف اجلسد Concreteness of the body هكذا 
اإلهلي”  “الصوت  باعتبارها  الكلمة  عن  األرثوذكسية  الليتورجية  تتحدث 
 ،Phonetic إىل حقيقة  هذا  وينقلنا  )القبطية(،  اهلل”  )البيزنطية(، و”أنفاس 
وإىل حركة الروح القدس بواسطة الصوت ألن الصوت Phone قريٌب إىل 
التجسد الصوت إىل  املكتوبة. وقد حول  الكلمة  احلس واإلدراك أكثر من 
أفعال، وإىل حركات جلسد ابن اهلل. فقد َمدَّ هو يديه على الصليب، وذاق 
املوت باجلسد، وهكذا حتولت الكلمة إىل صوت، إىل حس، وإىل فعل يفهمه 
يف  يبحث  احلديث  العصر  جاء  وهكذا  للجسد.  فهمه  خالل  من  اإلنسان 
عالقة الكلمة باجلسد اإلنساين، ليقول J. Lacan : “إن اللغة البشرية هي 

جسد دقيق أو لطيف Subtle ولكنها مع ذلك هي جسد”)14(.
 physical images فالكلمة ُتفَهم من خالل الصور واحلركات اجلسدانية
اليت تشري إىل املوضوع، وبذلك يصبح املوضوع أمام إدراك العقل واإلحساس 

بشكل مباشر.
وهكذا إذا استطعنا أن نكوِّن صورًة أو عدَة صوٍر عن جسد املسيح، 
التجسد ما خفي يف جوهر  أعلن  لنا، فقد  الستطعنا أن ندرك كل رسالته 
الالهوت، وجعل حقيقة اهلل تفهم جسدانيًا، أي من خالل الصور واألحاسيس 
اليت ينقلها اجلسد الذي أخذه من القديسة مرمي، والذي تعبِّر عنه الكلمات. 
د اهلل،  د اهلل، وجسُد اإلنساِن جسَّ د االبن الثقافة واحلضارة، بل جسَّ مل جيسِّ
د اإلنسان عندما جعله يدرك كل  بأن نقل الالهوت إىل ما هو إنساين، وجسَّ
شيء من خالل اجلسد، الذي جعله - حسب تعبري القديس أثناسيوس - أداًة 
(14( Ecrits p. 301.
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Organon وبالتايل صارت هذه األداة هي صوٌت يصدر عن “أنفاس اهلل”.

ماديًا،  نقاًل  الرسالة  هذه  اجلسُد  ونقل  رسالٍة،  إىل  اجلسُد  حتول  لقد 
بل  عقلي،  ومبدأ  ليس كفكرة  املحبَة  املسيُح  أعلن  فقد  والعظم،  اللحم  يف 
مه يف  الذي قدَّ تعبِّر عنها يديه وقدميه وجسده كله، ذلك اجلسد  كحقيقة 
اإلفخارستيا. ولذلك جتيء قصة تلميذي عمواس، لتؤكد لنا ما سبق أن قلناه 

من أن املسيح هو الذي يشرح الكتاب املقدس )لوقا 24: 44 - 45(.
ويسوع هنا ينال اللقب اإلهلي اخلاص باهلل يف العهد القدمي “احلي” )لوقا 
24: 5(. واحلي ال ُيرى، بل هو ُيظِهر نفسه Ophte، وهو فعل يؤكد أن 
املسيح ُيعِلن، ُيظِهر نفسه، وقد ورد هذا الفعل 13 مرة يف لوقا، و4 مرات يف 
كورنثوس األوىل 15: 3 - 8، و22 مرة يف كل العهد اجلديد. ويفتح الرب 
استدعاء  عليه صلوات  ما حترص  وهو  يرياه،  لكي  عمواس،  تلميذي  عيين 
هو  فالروح  لقديسيك”  قدسًا  وُيظِهرها  “ينقلها  عبارة:  يف  القدس  الروح 

الذي يعلن لنا جسد الرب ودمه.
فالعناصر األربعة اليت أشرت إليها: الصالة، الطقوس، واإلعالن، والشركة 
يف نعمة اهلل، وهي حتول الكيان اإلنساين، كلها تستوجب إعادة تفسري الرمز 
على أساس ما جاء يف الليتورجية، فهو رمٌز يؤكد ما هو حاضٌر يف الواقع، ما 
تعلنه الكلمة والصالة، ما تعبِّر عنه الطقوس، ما ُيوهب يف العالقة مع الثالوث 

من نعمة، وهكذا يصبح الرمُز دلياًل على هذه احلقيقة، ومؤكدًا هلا.
يؤكد األب مشيمان وغريه إن كلمة رمز يف اليونانية Symballein هي 
 Symballein وضع األجزاء معًا لكي تظهر الصورة، أو كما يقال يف اليونانية
logous تبادل الكلمات معًا exchange words ولذلك يقول عامل االجتماع 

ليس   Symbol ألن  آخر؛  شيٍء  إىل  يرمز  ال  »الرمز   :Ortigues الفرنسي 
عالمة Sign. الرمز هو جزٌء من آخر، ولذلك هو يشري إىل املعىن املتكامل 
يف  فاملاء  حيتويه.  ما  وإىل  نفسه  إىل  يشري  إذن  فالرمز  اآلخر«)15(،  بوجود 
(15( Le Discours et le Symbole, 1982, p 65
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املعمودية حيتوي عنصر االغتسال، ولذلك توصف املعمودية باحلميم، واخلبز 
يف اإلفخارستيا حيتوي عنصر األكل والتغذية، وهو أي اخلبز مرتبط رمزيًا 

بالشكر والتسبيح على عطية اهلل.
وحيتوي الرمز على ثالثة عناصر هامة:

الرمز  معىن  يدركون  الطقوس  خالل  من  الذين  العابدين  د  يوحِّ إنه  أواًل:  
ويشتركون فيه.

ثانيًا:  إنه ُيعِلن بواسطة ما يتضمن، ما تؤكده الصلوات أي اللغة، ويشرح 
الرمز ما يف الصلوات.

 Polysemous الرمز هو جمموعة من العالمات“ :Tadorov ثالثًا: كما يقول
ط  وينشِّ الـُمعاش،  العامل  من  يعرف  مبا  اإلنسان  خيال  حيرك  فهو 
الذاكرة، ويدخل من خالل احلواس إىل الفكر، وجيعل وحدة الفكر 
والشعور أو األحاسيس تلتقي عند اجلوانب الرمزية، أي العالمات 
لقاء   ،Todorov يقول  كما  وتصبح  اإلنسان”)16(.  يدركها  اليت 
اإلنسان مع اهلل يف مستوى تلعب فيه الرموز واالستعارة واملجازات 

الدور األكرب ألدراك أعماق السر.
وحسب تراثنا الشرقي ال ميكن فصل الرمز عن السر، وهنا جتعلنا الليتورجية 
ووضعه  االسباديقون  فصل  مثل  رمزية،  بطريقة  اخلمر  ونقدِّس  اخلبز  نكسر 
رفع  أو  والدم،  اجلسد  أي  الذبيحة  ووحدة  املسيح  قيامة  لتأكيد  الكأس  يف 
االبروسفارين إشارًة إىل القيامة، مث تقسيم اجلسد املقدس إىل قسمني هو الثلث، 
الواحد من ثالثة يظل دائمًا  الثالوث؛ ألن  لعقيدة  والثلثني، وهو رمز واضح 
الواحد بني اثنني، ولذلك يقسم اجلسد 3/1 لتأكيد ختصص أقنوم االبن بالتجسد 

واملوت والقيامة، ويظل الواحد أي االبن الوحيد بني اآلب والروح القدس.
وهكذا - حسب الطقس - يقوم الرمز بدور أساسي يف اإلعالن عن 

حياة املسيح، وهو دوٌر ال ميكن فصله عن السر.
(16 ( Theories du symbole, 1977, p 75
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الفصل الثالث

التحول يف كيان اإلنسان، أو اخللق اجلديد
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اإلفخارستيا جسد املسيح تكوِّن الكنيسة
احلياة  أو  بالعبادة  خاص  تعبري  وهو  املسيح،  جسد  الكنيسة  تعبري 
الليتورجية، وهو ميس بشكل مباشر حقيقة الوجود املسيحي يف العامل. فنحن 
الذين اشتركنا يف حياة املسيح، يف موته وصلبه ودفنه وقيامته، مث بالشركة 
يف اجلسد والدم، ال ميكن أن نكون جمرد بشر عائشني هبوية Identity أو 
بكيان آخر غري كيان املسيح نفسه؛ إذ كيف ميكن أن يقال عّنا حنن البشر 
إننا إخوة للرب، وهو »البكر« بني إخوة كثريين؟ ما الذي جيعلنا إخوة ولنا 
قرابة الدم واللحم، إالَّ ألننا نولد من الروح القدس واملاء كما ُوِلَد هو من 
الروح القدس والقديسة مرمي. فاألصل الروحي واحد وهو الروح القدس، 
إىل  دخل  االبن  أن  وهو  واضح،  فالسبب  العذراء،  عن  املاء  اختلف  وإذا 
د وتأنس  حياتنا اإلنسانية الهوتًا بال جسد، فهو مل يكن متأنسًا وإمنا جتسَّ
من القديسة مرمي، ولذلك احتاج إىل امرأة لكي يأخذ منها اجلسد. أمَّا حنن، 
فندخل احلياة اإلهلية ولنا طبيعة جسدانية، ولذلك حنتاج إىل املياه لالغتسال 
من الصورة الترابية لكي �نلبس املسيح� )غالطية 3: 27(، وهكذا ينقلنا هذا 

التعبري »جسد املسيح« إىل ما خنتربه يف األسرار الكنسية.
ز االنتباه على الكنيسة جسد املسيح، فهي موضوع هذا  أريد هنا أن أركِّ
الفصل. يقول الرسول بولس: �أمَّا أنتم فجسد املسيح وأعضاؤه أفرادًا� )1كو 
12: 12( ومل يقل الرسول إننا مثل جسد املسيح أو نشبه جسد املسيح، بل 
�أنتم جسد املسيح�. والعربة هنا ليست يف دقة اللفظ، بل يف غاية اإلميان. 
لقد استلمنا من اآلباء أن اإلميان هو الذي يشرح اللفظ، واللفظ يتحدد معناه 
بغاية وهدف املتكلم، أي غاية اخلطاب. هذا ما نراه يف طقوسنا وصلواتنا، أي 
الليتورجية حيث نصلي من أجل هذا األمر، غاية الصالة: »اجعلنا مستحقني 
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كلنا يا سيدنا أن نتناول من قدساتك طهارًة ألنفسنا وأجسادنا وأرواحنا؛ 
لكي نكون جسدًا واحدًا وروحًا واحدًا«. حنن نطلب هذه الوحدة، وجنعلها 
أحد أهداف وغاية التناول من جسد الرب ودمه، وبالتايل علينا أن نفكر يف 
معىن ما نصلي ألجله؛ ألننا ال نستطيع أن نطلب شيئًا مث ننكره، بل علينا إذا 
طلبنا شيئًا من اهلل أن نكون مستعدين له. وحنن بالتناول نصبح فعاًل جسدًا 

واحدًا، مع بعضنا البعض، باملسيح.

التحول من الوجود الطبيعي إىل الوجود املسيحي

إىل حلم وعظام  فينا  ويتحول  نأكله  عاديًا،  اإلفخارستيا طعامًا  ليست 
على املستوى البيولوجي، لكي يطرد اجلسم ما ال يقبله، أو ال تقوى أجهزة 
وهذا  ودمه،  الرب  جسد  وماديًا  عقليًا  نأكل  حنن  امتصاصه.  على  اهلضم 
ما يقصده ربنا يسوع املسيح: �من يأكلين فهو حييا يب�. هذه ليست حياًة 
بيولوجية، وإمنا حياة مسيحية؛ ولذلك يدعى الطعام خبز احلياة، طعام اخللود 

الذي يأكله حييا إىل األبد.
عّنا  املسيح: “يعطى  ذات كلمات  األرثوذكسية  الليتورجيات  وتؤكد 
كما  نفسه  الرب  صوت  هو  فهذا  منه”.  يتناول  ملن  أبديًة  وحياًة  خالصًا 
له إجنيل يوحنا �اخلبز الذي أنا أعطيه هو جسدي..�. وأيضًا: �وأنا أقيمه  سجَّ
األكل  املسيح، وهذا عكس  إىل  نتحول  لكي  نأكل  اليوم األخري�. حنن  يف 
املادي الذي خيتفي يف داخلنا ويصبح طعامًا بائدًا يقول عنه الرب: �يندفع إىل 
املخرج�، ولكننا نأكل “خبز الغد” أو “اخلبز اجلوهري” حسب ما جاء يف 
الصالة الربانية. حنن نأكل احلياة الغالبة املوت، ولذلك يقول القديس كريلس 
عن طلبة اخلبز يف الصالة الربانية: “خبٌز جوهري يقيت النفس”، وهذا ما 
جعل الترمجة القبطية تترجم النص اليوناين إىل “خبز الغد”، وهو ذات التعبري 
الذي ورد عند العالمة أورجيينوس، والغد هو اليوم الثامن، يوم قيامة الرب. 
واخلبز هنا هو خبز القيامة، خبز احلياة الذي يعطى لنا لكي حنيا إىل األبد وال 
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نذوق املوت، بل نقوم إىل احلياة األبدية.
حنن نتحول إىل املسيح، وهذا ما تؤكده صالة االستعداد:

»أيها السيد الرب يسوع املسيح الشريك الذايت وكلمة 
الروح القدس أنت  الدنس واملساوي له مع  اآلب غري 
هو اخلبز احلي الذي نزل من السماء. سبقت أن جتعل 

ذاتك محاًل بال عيب عن حياة العامل«.

وبعد طلب التقديس
»لكي يصري هذا اخلبز جسدك املقدس وهذا املزيج الذي 

يف هذه الكأس يصري دمك الكرمي وليكون لنا مجيعًا:
ارتقاًء - شفاًء - خالصًا«.

حنن نرتقي، نرتفع إىل مستوى أعظم، تقول عنه صالة قبل التناول:
»يا رئيس احلياة وملك الدهور .. اخلبز احلقيقي الذي 
ليصرينا   .. يتناوله  ملن  احلياة  واهب  السماء  من  نزل 
تناولنا من أسرارك املقدسة واحدًا معك إىل االنقضاء«.

ويف صالة أخرى:
»لكي نكون جسدًا واحدًا وروحًا واحدًا معك«.

فنحن نرتفع إىل جمد املسيح ونصبح واحدًا معه وبه وفيه .. هو يصبح 
على  وليس  األبدية،  واحلياة  اخلالص  مستوى  على  ولكن  معنا،  واحدًا 
البيولوجي املادي، أي حسب اجلسد، بل حسب الروح، ولذلك  املستوى 

يقول القداس الكريلسي:
من  اليت  بالربكة  رب  يا  لك  اليت  الصعيدة  هذه  »أمأل 
بارك،  وبالربكة  عليها.  القدوس  روحك  حبلول  قبلك 

وبالتقديس قدس«.
اليت  القرابني،  ويقدس  يبارك  لكي  املستوى  ذلك  إىل  االبن  تنازل  فإذا 
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بل كما  بعد،  مائتًا  تُعد طعامًا  فهذه مل  املكرمة”،  بأهنا “قرابينك  توصف 
تقول الطلبة:

»جتديدًا للنفس واجلسد وشركة يف احلياة األبدية وعدم 
الفساد وغفران اخلطايا«.

وعلينا أن نالحظ هنا أن تعبري �عدم الفساد� مأخوذ من )1كو15: 42، 
اليت  الترابية  الطبيعة  القيامة وحتول  الرسول عن  يتحدث  53، 54(، حيث 

فينا، واليت تقول صالة اخلضوع يف القداس الكريلسي عنها:
»يا اهلل الذي أحبنا هكذا وأنعم علينا برتبة البنوة لكي 
ندعى أبناء اهلل، وحنن وارثون لك يا اهلل اآلب وشركاء 
كُطهر  الداخلي  إنساننا  طهِّر   .. مسيحك  مرياث  يف 
ابنك الوحيد .. هذا الذي نريد أن نتناوله. فليهرب عنا 
الزىن وكل فكر جنس .. لكي نتطهر كاملني إذ نصري 
يف  وشركاء  الشكل،  يف  وشركاء  اجلسد،  يف  شركاء 

خالفة مسيحك«.
هذا التحول جيعل املسيح فينا على النحو الذي تعلنه صالة القسمة:

»فليضيء علينا نور معرفتك احلقيقية لنضيء بشكلك 
املحيي«.

وحقًا، إن ما حنتاج إليه هو املعرفة األرثوذكسية اليت نستطيع أن نلمس 
هبا ذلك التحول يف كياننا الذي حيدث فينا دون أن نراه بالعقل؛ ألن انشغال 
العقل باألمور األرضية والشرور جتعل عيوننا قاصرًة عن رؤية حالة التجلي 
اليت نصل إليها عندما نتَّحد هبذه النار السماوية. ولذلك تقول صالة القسمة:

»أنر عقولنا لنعاين سبحك، نق أفكارنا واخلطنا مبجدك 
.. أظهر يف نفوس عبيدك جمد أسرارك اخلفية .. عند 
نزول جمدك على أسرارك ُترفع عقولنا ملشاهدة جاللك. 
وعند استحالة اخلبز واخلمر إىل جسدك ودمك، تتحول 
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نفوسنا إىل مشاركة جمدك، وتتحد نفوسنا بإلوهيتك .. 
جدد حواسنا بقوتك .. أهلنا لالحتاد بك خفية .. وكما 
أنك واحد مع أبيك وروحك القدوس، نتحد حنن بك 
وأنت فينا، ويكمل قولك ويكون اجلميع واحدًا فينا«.

فماذا ميكن أن نقول أكثر من ذلك عن هذا التحول العجيب واملجيد 
الذي حيدث فينا وينقلنا إىل املسيح؟

حنن نتحول إليه يف اإلفخارستيا، نتحول بقوة الصليب، بالقوة اليت جعلت 
الرب يقبل بذل ذاته، هذه القوة حتولنا إىل ذات البذل، لنبدأ بشكل صغري 
بالبحث عن خدمة احتياجات اآلخرين عن حمبة، وعن رغبة يف حياة ُتصَلب 
حتول  يالزمه  أن  الطبيعة جيب  يف  كاماًل  نأخذه  الذي  فالتحول   .. باملحبة 
فكري، خبلع اإلنسان القدمي فكريًا، بكل ما فيه من قيم وأفكار وتصرفات ال 

ختدم ذلك االحتاد العجيب باملسيح.
حنن نأكله لكي نتحول إليه، وهو حيوِّلنا بالصليب، وبالقيامة، ومبسحة 

الروح القدس اليت نشترك فيها به.
والتحول يف الليتورجية وعند اآلباء ُيعلن لنا على هذا املستوى:

أواًل: حتول يف الطبيعة اإلنسانية يف املسيح من طبيعة تقبل األمل واملوت، 
إىل طبيعة جميدة، بال أمل، بال موت، بال فساد، هلا جمد الالهوت.

ثانيًا: حتول يف عالقة الثالوث باإلنسانية بسبب التحول الذي حدث يف 
املسيح، فقد دخلنا مع املسيح ومع الروح القدس إىل حضن اآلب.

ثالثًا: هذا التحول يتممه فينا املسيح يف سر املعمودية، الذي فيه نصبح 
آنيًة جديدًة، ومحالنًا يف قطيع املسيح، وخبورًا، وذبيحًة وتقدمًة 
حيًة روحانيًة. كل هذه الكلمات تقال عّنا يف صلوات الليتورجية؛ 
لكي ندرك حقيقة حياتنا اإلنسانية اجلديدة، ولكي تكون صورتنا 

اجلديدة مأخوذًة من إعالن يسوع املسيح.
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مرتكزات التحول من الوجود الطبيعي إىل الوجود املسيحي

تظهر حقيقة هذا التحول يف صالة املعمودية عندما تقول الصالة:
»انقلهم، أبدهلم .. لكي ال يكونوا بعد أبناء اجلسد،

بل أبناء احلق، أي إخوة للمسيح الذي هو احلق«.
وخلف هذه العبارة املوجزة جدًا، جند التعليم الالهويت الذي عبَّر عنه 

اآلباء بوضوٍح كاٍف، وهو ذات التعليم الرسويل الذي يظهر يف ما يأيت:

أواًل: آدم اجلديد
أقام اآلب جذرًا جديدًا، أو أصاًل جديدًا للجنس البشري هو الكلمة 
املتجسد، أو آدم األخري، أو آدم الثاين. هذا التحول جاء بواسطة التجسد. 
وجيب أن يكون واضحًا متامًا أن جسد املسيح ليس جسدًا بيولوجيًا مثل 
سائر األجساد اآلدمية، هو جسد حقيقي وبشر كامل فعاًل، ولكنه ال يعمل 
أي  القدس،  بالروح  وبه  املسيح  من  نولد  ألننا  بيولوجيًا؛  عماًل  يف وسطنا 
بذات الروح الذي كوَّن جسده، ومسحه يف األردن. حنن ال نولد حسب 
اجلسد. هذا هو التحول، وهذا هو اإلنتقال من حسب اجلسد إىل حسب 
الروح، حسب عبارة إجنيل يوحنا: �ليس من حلم ودم، وال بإرادة رجل وال 

مبشيئة إنسان، بل من اهلل�.
لقد جاء التجسد بأعظم حتول يف عالقة اهلل باإلنسان، ويف هذا يقول 
طبيعة  بل  عقيمة،  طبيعة  ليست  الالهوت  طبيعة  »إن  أثناسيوس  القديس 
خصبة، فقد ولدت أزليًا االبن الكلمة، ومنها أيضًا ينبثق الروح القدس« 
)املقالة األوىل ضد األريوسيني(. ويصف رسول املسيح هذه الطبيعة اخلصبة، 
بأسلوب وكلمات العهد القدمي بأهنا �أورشليم العليا� )غالطية4: 26( اليت 
مل يكن منها أوالد، أي السماء، أي اهلل حسب التعليم اليهودي القدمي، لكن 
اهلل ال ميكن أن يكون عاقرًا، بل خصبًا قادرًا على الوالدة، وإذا كان قد ولد 
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االبن أزليًا، فهو أيضًا خيصب الطبيعة املخلوقة، ولذلك السبب يقول القديس 
 ،)23 )1بطرس1:  باليونانية   Sperma اهلل�  �زرع  هي  الكلمة  إن  بطرس 
الزرع الذي ال يفىن. فالالهوت ينبوع خصب، ليس جافًا، ليس مثل الينبوع 
ولذلك  ماًء،  يفيض  الذي  الينبوع  بل هو  أثناسيوس،  عبارة  اجلاف حسب 
جاء التجسد وفتح رحم اهلل، وجعل الالهوت يلد، ليس والدًة جسدانية، بل 
والدة روحية، يلد يف الزمان بعد أن ولد أزليًا. أمثر والدة االبن أزليًا، واآلن 
يثمر والدة البشر يف الزمان، هذه هي الوالدة من فوق، وكما ذكرت سابقًا، 
الوالدة اجلديدة، يف املعمودية يف عطية سر التبين. وملا ُوِلَد الرُب باجلسد من 
الروح القدس، صار ميالدنا من الروح القدس على مثال والدته .. وهي 

تلك احلقيقة اليت تدور حوهلا أناشيد الكنيسة الشرقية األرثوذكسية.
لقد كانت والدة األمهات – البيولوجية - تفتح باب القرب، ولكن جاءت 
مرمي لكي تلد َمن ُيغلق باب القرب. فتحت حواء باب املوت، وجاءت مرمي لكي 

تغلق باب املوت؛ ألهنا ولدت االبن الذي جعل الوالدة بابًا يؤدي إىل احلياة.
حنن نعلم أننا ال نولد من مرمي العذراء، ولكن من مياه املعمودية، فنحن 
ال حنتاج إىل امرأٍة تلدنا؛ ألن الرب روٌح بال جسد، أمَّا حنن فجسٌد بال روح، 
ولذلك جاء هو إىل رحم البتول، أمَّا حنن فنجيء إىل رحم املعمودية، بشرًا 
مائتني، لنا الطبيعة اإلنسانية امليتة، املحتاجة إىل احلياة، ولذلك نولد كما ُوِلَد 
وبني  بيننا  الفرق  يصبح  اجلديد، وهكذا  آدم  بطبيعة  القدس  الروح  من  هو 
املسيح ليس يف الوالدة، وإمنا يف الفرق بني اجلذر واألغصان. لقد جاء الرب 

إهلًا متأنِّسًا لكي مينح ما أخذه ناسوته باالحتاد، وبالصلب والقيامة.

ثانيًا:امليالد اجلديد بالروح
�كما يف آدم ميوت اجلميع�.  أٌب واحٌد.  لنا  الطبيعي،  القانون  حسب 
إيضاح  إىل  حيتاج  ما  ولكن  شرح،  إىل  حيتاج  ال  قانوٌن  هو  املوت  وقانون 
هو باقي العبارة: �يف املسيح سُيحيا اجلميع�، وهي بصيغة املبين للمجهول. 
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وحسب قانون املسيح، أي حسب الروح، نولد بزرع اهلل، بالكلمة اليت حتول 
اللوغوس.  أي حسب  لوجاسية،   Logismos عقلية  والدتنا  وجتعل  الفكر، 
والدة ندركها وحنسها يف الصلوات. وهنا جيب أن نتوقف عند قدرة كلمة 
واالبن  التعليم.  يف  املعطاة  الكلمة  هي  وثانيًا:  االبن  أقنوم  أواًل:  فهي  اهلل، 
يظهر يف  ال  تعبري  وهو  اهلل”،  لكن “كلمات  تعليق،  إىل  حيتاج  ال  الكلمة 
القوة  العاقلة  القوة  اهلل” هو  املفرد “كلمة  بصيغة  ودائمًا  املقدس،  الكتاب 
اللوجاسية، أي حسب رسالة العربانيني: “كلمة قدرته”، فهي القدرة العاقلة 
هي  هذه  اإلنطاكي.  ساويروس  القديس  العاقلة” حسب صالة  “القوة  أو 
اليت متلك أن تغيِّر اإلنسان، تغيِّر فكره، وهي أيضًا القوة اخلالقة، اليت ميلكها 
اللوغوس الذي خلق كل األشياء، ولذلك هي كلمة اهلل احلية الباقية إىل األبد 

اليت ال تفىن.
تعمل هذه القوة اخلالقة بالروح القدس؛ ألهنا تعطى بالروح، فهي القوة 
اخلالقة اليت تنال قوة احلياة من الروح القدس: �الكالم الذي أكلمكم به هو 
روح وحياة�، فهو ليس نطقًا ُيقال وينتهي، بل هو نطٌق بالروح القدس الذي 
ُيعطي احلياة. ولكن إذا كانت كلمة احلياة تدخل احلياة العقلية لكي تعطي 
رؤية واضحة لعمل اهلل، فهذه الرؤيا ال تقف عند جمرد املعاينة العقلية، بل 
ال ُبد وأن ندرك أن اهلل “روٌح بسيط غري مركب”، وبالتايل، فكل ما يف 
جوهر اهلل ليس طبيعًة إهليًة عاريًة بال مضمون وبال حياة مثل طبيعة الذهب 
كما جنده يف املنجم، إطالقًا، إهنا مثل طبيعة الذهب عند الصائغ، طبيعة اهلل 
طبيعة متأقنمة، كل شيء فيها على املستوى الشخصي أو األقنومي، وبالتايل 
ما نعاينه ونراه، هو كائٌن يف ذات اهلل. ولذلك، اإلعالن عن التبين بواسطة 
الكلمة اليت نبشر هبا، ليس إعالنًا عن فكرة، بل عن البنوة املتأقنمة يف أقنوم 
االبن. وبالتايل، عندما نقوم بالبشارة بعطية التبين، فنحن ندعو إىل شركة يف 
هذه العطية. حنن ال نتكلم، مث ينتهي الكالم بقبول عقلي نظري، بل نتكلم 
لكي نأخذ بقبول عقلي قليب، لكي تدخل كلمة احلياة يف عقولنا وتقودنا إىل 
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تذوق واختبار ومعاينة البشارة باإلميان. وهكذا قال الرسول: �الروح يشهد 
ألرواحنا أننا أبناء اهلل�، هذه شهادة الروح بالكلمة، ولكنها شهادة سكىن 
الروح فينا، وهو ال يشهد شهادة خارجية مثل شهادة اإلنسان أمام القضاء؛ 

ألن الرسول يقول: �أرسل اهلل روح ابنه إىل قلوبنا صارخًا أبَّا أيها اآلب�.
إن قانون الوالدة اجلديدة هو قانون الروحي. وهو يبدأ من حيث ينتهي 
اإلنسان، أي يبدأ مبوضوع املوت. وحسب الروح يتحول املوت الذي فينا 
إىل بداية حياة؛ ألن املسيح قبل املوت وحوَّل املوت إىل بداية عندما يقول 
الرسول يوحنا: �يف البدء كان الكلمة� فالبدء هو الرأس αρχη ورأس املسيح 
املسيح هو  الكنيسة، ورأس  الرسول، واملسيح هو رأس  يقول  هو اهلل كما 
أخذ  هكذا  الينبوع.  أو  املصدر  األزيل،  البدء  االبن،  بدء  هو  اآلب  اآلب، 
املسيح هناية اإلنسان، أي املوت وجاء به إىل البدء إىل الرأس وصارت النهاية، 
حنن  بداية.  إىل  املوت  أي  النهاية  حتوَّلت  قيامة،  املسيح  يف  احلياة  هناية  أي 
جنوز موت املسيح لكي ال جنوز موت آدم. ونقل املسيح املوت من ظاهرة 
بيولوجية إىل قوة روحية حتول املوت بقوة الصليب والقيامة إىل حياة جديدة. 
كيف حدث ذلك؟ اجلواب هو بقبول املوت فكريًا وعقليًا وإراديًا، ولكن 
مع املسيح. يبدأ التحول من اهلروب من املوت بقوة اإلرادة، إىل قبول املوت 
بقوة املسيح، بقوة الروح القدس، ويتحول الدفاع عن احلياة بسبب املوت، 
إىل تضحية وبذل، هذه ليست عملية نفسية عقلية، وإمنا هي عمل النعمة، 
اليت  الوحيدة  الطبيعة  امليتة، وهي  القدمية  الطبيعة  الرسول عن  يقول  ولذلك 
نريد أن خنلعها� )2كو  �لسنا  العقل واإلدراك:  نعرفها معرفة جيدة حسب 
5: 4(، بل يريد العقل أن �يلبس فوقها لكي ُيبتلع املائت من احلياة�؛ لكي 
الذي صنعنا هلذا  �ولكن  الرسول:  املائتة، وحسب كلمات  الطبيعة  تتحول 
عينه هو اهلل الذي أعطانا أيضًا عربون الروح� )2كو 5: 5(، حنن ال نزال 
نئن؛ ألن امليِّت الذي فينا هو طبعنا وال يوجد آخر غريه، هذا يريد أن يأخذ 
احلياة فوق املوت أي يضاعف وجوده ويصبح له وجودين، وجود حسب 
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املوت، ووجود حسب احلياة، وهذا هو مصدر األنني فينا. نريد االثنني معًا 
يف وقت واحد، ولكننا نعلم أن هذا مستحيل، البد وأن حيسم الصليب هذا 
العراك، يترك اإلنسان القدمي لكي ُيبَتَلع بقوة الروح القدس الذي أخذناه هنا 

كعربون؛ ألن كمال عمل الروح القدس سوف يعلن فينا يوم القيامة.
املسيح  يف  اجلديدة  احلياة  أصل  اكتشاف  إىل  بداية،  إىل  املوت  يتحول 
ونعود إىل ذلك اجلذر مثل األغصان يف الكرمة أو الزيتونة الربية اليت ُطعَِّمت يف 
الزيتونة اجلديدة. هذه كلمات تؤكد الصلة الكيانية اليت ال ميكن أن نعبِّر عنها 
إالَّ باستعارات Metaphors ولكن هذه االستعارات خاصة مبا يعرف باسم 
Metamorphosis التحول؛ ألن ما حيدث على املستوى الروحي اإلهلي هو 

أقوى بكثري مما حيدث على املستوى املادي، ويفوق الوالدة البيولوجية.
كانت مشكلة أريوس مع الثالوث أنه طبَّق ما هو حسب اجلسد على 
ما هو حسب الروح. ولذلك جاء باملقولة املشهورة، الوالدة من اآلب، أي 
حقًا  اجلوهر.  يف  واالنقسام  والشهوة  االنفصال،  تعين  األزلية  االبن  والدة 
ينفصل من  مولود  البيولوجي؛ ألن كل  املستوى  هذا صحيح، ولكن على 
األب واألم، وحييا حياة مستقلة �من أجل ذلك يترك الرجل أباه وأمه يلتصق 
بامرأته�، ولكن حسب الروح حيث ال يوجد “حلم ودم، زواج، أو إرادة 
بشر، أو طبيعة خملوقة”. هنا جيب أن ننتبه إىل تعبري الرسول: �غري املصنوع 
الوالدة  ننال  ال  حنن  باملعمودية.  أي  املسيح  خبتان  خاص  تعبري  وهو  بيد�، 
اجلديدة املصنوعة بيد أي مثل ختان اليهود حيث يتم االنفصال بني اإلنسان 
وغرلته، وإمنا ننال امليالد اجلديد الذي ُنغرس فيه يف الزيتونة اجلديدة. ُنغرس، 
املسيح.  يف  نصبح  واحدة،  بعبارة  أو  نقوم،  ُنصلب،  منوت،  نلبس،  ُندفن، 
حنن منوت يف املسيح، وباملسيح، وهذا املوت هو عطية اهلل لنا، وهو ما يقوله 
الرسول: �أن ختلعوا اإلنسان القدمي الفاسد بشهوات وغرور�، فاالنفصال يتم 
على مستوى اإلنسان القدمي، ولذلك يأيت النسك السليب Negative مبا جيب 
أن نتركه عن استحسان وليس عن قهر، مبا يدخل حتت بند �كل األشياء 
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حتل يل، ولكن ليست كل األشياء توافق�. ال ميكن أن خنلع الطبيعة القدمية 
إالَّ بشكل سليب، إهنا مثل التخلص من مالبسنا الداخلية املتسخة. ولكن لو 
نريد  إنسانية.  بال  بال هوية،  عراًة  املستوى؛ نصبح  التوبة عند هذا  توقفت 
أن نترك الطبيعة القدمية من أجل اجلديدة. ولكن إذا تركنا القدمية ومل نلبس 
اجلديدة حتولنا إىل شبه بشر Sub human. إن قانون املوت اجلديد هو احتاٌد 
باملسيح، هكذا حتولت النهاية إىل بداية. وبعد أن نلبس اجلديد الذي هو من 
اهلل، غري املصنوع بيد أو حسب تعبري آخر “ليس من هذه اخلليقة”، فقد 
ماتت هذه اخلليقة على الصليب، وجاءت خليقة جديدة ال متوت، ليست 
طبيعة جديدة هي  إىل  اليت حتولت  األرض  عناصر  بل  األرض،  عناصر  من 
طبيعة املسيح احلي )لوقا 24: 24 - الحظ أن تعبري “احلي” هو أحد أمساء 

الالهوت يف العهد القدمي، فاهلل وحده هو الذي يوصف بأنه “حٌي”(.
حنن منوت يف املسيح لكي نولد. وال فرق بني املوت والوالدة؛ ألن النهاية 
الوالدة أصبحنا أخوة كثريين  أننا هبذه  البداية. هنا يؤكد اإلجنيل  أصبحت 

لربنا يسوع املسيح البكر.
أريد أن أقف هنا عند عبارة اعتراضية خطرية تقول:

)إذا أردنا أن ننال من إلوهية املسيح، ُنزنل مستوى الرب إىل مستوى 
البشر )األريوسية( أو نرفع اإلنسان إىل مستوى االبن )وحدة الوجود(.

علينا أن نالحظ أن التعليم الرسويل ليس خيارًا بني شرَّين، ولكن التجسد 
هو تنازل االبن إلينا، فهل حقًا نزل الرب إلينا، إىل مستوانا؟ أليست هذه 
هي كلمات قانون اإلميان: »نزل من السماء وجتسد«، مث أليست هذه هي 

أيضًا كلمات قانون اإلميان: »صعد إىل السماء«، أي صعد بناسوت آدم.
ما هو املقصود من هذه العبارة االعتراضية؟

طبيعة  وجود  ألن  الواحد؛  املسيح  يف  الطبيعتني  إنكار  فيها  أملح  أكاد 
واحدة فقط يف املسيح يعين حقًا أن الالهوت حتوَّل إىل كائن خملوق، ويعين 
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نزل إىل مستوانا.  الكائن األزيل طبيعًة خملوقًة عندما  فعاًل جعلنا طبيعة  أننا 
وحسب  كريلس،  القديس  عبارة  طبيعتني حسب  من  واحٌد  املسيح  ولكن 
الليتورجية واحد من اثنني, وبالتايل التنازل حدث عندما أخذ القدوس والبار 
الطبيعة اإلنسانية. وتناُزل املسيح إىل مستوانا جعل املسيح يرتفع مرًة ثانيًة إىل 

مستواه األزيل، إىل ذات املجد الذي كان له قبل خلق العامل.
تقول الترمجة العربية القدمية لنص فيليب 2: 5-10: �ال تفعلوا كل شيء 
باملراء أو باملدحة الباطلة، لكن بتواضع الرأي حيب كُل امرئ صاحبه كأنه 
أيضًا.  بصاحبه  أحد  يهتم كل  لكن  بنفسه،  اإلنسان  يهتم  منه. وال  أفضل 
الذي  املسيح، ذلك  أيضًا يسوع  اليت رواها  أنفسكم، تلك  وهذه رووا يف 
ل نفسه، وأخذ شبه  إذا هو شبه اهلل، مل ُيعد هذه ُخلسة أنه عدل اهلل، بل عطَّ

العبد. وصار يف شبه البشر�)17(.
على  الذات  تفضيل  الباطل،  املديح  النفاق،  هو  اآلدمي  املوت  قانون 
اآلخرين. هذه هي قصة آدم وقصة احلضارة اإلنسانية. ولذلك »رووا«، أي 
قولوها كرواية، الرواية اليت رواها أيضًا يسوع املسيح. الرواية اليت ُتعطى يف 
الليتورجية واليت ُترمجت إىل نٍص طويل مجيل له إيقاع شعري والهويت فخم 
ل نفسه«، أي جعل الهوته ال يعمل بالقوة  يف القداس الغريغوري. لقد »عطَّ
اليت تسعى وراء املديح بالفاعلية اليت تعود عليه باملجد الذايت أو املديح الباطل. 
فاملوت يدفعنا إىل طلب املزيد، إىل التطرف يف طلب األشياء؛ ألن املوت ال 
يعرف االعتدال، حىت يف الغضب والكراهية، ال جند للموت الذي حيركها أي 

اعتدال، بل جنوٌح عارٌم حنو القسوة وحنو التدمري.
هكذا جاء الصلب لكي يكشف لنا عن موت كل هذه القوى السلبية. 
وهذا هو تنازل املسيح إىل مستوى اإلنسان، لقد جاء لكي جيعلنا أبناء لآلب، 
ويعطي لنا حسب صالة الكنيسة »هو أخذ الذي لنا وأعطانا الذي له«. وقد متت 
هذه املبادلة يف التجسد والصلب والقيامة. تقول الكنيسة األرثوذكسية اليونانية:
(17) H. Staal, MT. Sinai Arabic Codex 151 Arabic Text, 1985. p 150-151.
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»املسيح بتجسده ألَّهين. املسيح بتواضعه رفعين، املسيح 
عن  مزنهًا  الطبيعي،  باجلسد  بتأمله  جعلته  احلياة  املانح 

اآلالم«.
»أنك بتسمريك على الصليب كإنسان وأنت إله.

أيها املسيح ألَّهت طبيعة البشر.
وبصريورتك لعنًة، منحت العامل الربكة وعظيم الرمحة«.

هذا يتم بالتعليم أواًل.
»لقد صرت وسيطًا بني اهلل والناس أيها املسيح اإلله،

وإننا بك أيها السيد، انتقلنا من ليل اجلهل،
وتقربنا من أبيك مبدأ النور ومصدره«.

وجتديد الطبيعة تقول عنه صالة أخرى:
»أنك طلبًا لصورتك املطمورة يف األهواء،

أيها املسيح جتسدت من العذراء«.

وهكذا مت هذا التحول:
»مبا أنك احلياة ذات األقنوم، أيها املسيح اإلله

لبستين حبنوك أنا البايل،
واحندرت حىت تراب املوت أيها السيد،

وأقمتين بعد ثالثة أيام مسرباًل األموات بعدم البلى«.

وعلى الصليب كما تقول صالة أخرى:
»لقد ُغِرَس الصليب يف اجللجثة،

فأزهر مثمرًا عدم املوت بسيل ينبوٍع دائم الفيضان
هو جنب املخلص«.

الليتورجية يف دورة الصليب حني  أليس هذا هو ما تعبِّر عنه املمارسة 
يزيَّن الصليب باألزهار والورود والرياحني .. وتقول صالة القسمة القبطية:
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»مزجت لنا كأسًا من كرمة حقيقية،
اليت هي جنبك اإلهلي غري الدنس،
هذا الذي بعد أن أسلمت الروح،

فاض لنا منه دم وماء، هذان الصائران طهرًا لكل العامل«
»أنك بصليبك يا يسوع زلزلت ُأسس األرض،

وبطعنك حبربة أنبعت قطرات اخللود، الدم واملاء،
الذين طهَّرت هبما اجلنس البشري من اآلالم«

»بتسمريك على الصليب طوعًا يا رؤوف،
ألَّهت عنصر طبيعتنا الذي فسد«.

لقد نزل املسيح إىل مستوانا، لكي يرفعنا إىل مستواه، وبالنعمة نصل إىل 
ذات املجد، لذلك يقول املسيح يف سفر الرؤيا: �َمن يغلب فسأعطيه أن جيلس 
معي يف عرشي كما غلبت أنا أيضًا وجلست مع أيب يف عرشه� )رؤ 3: 21(. 
الكنيسة؛ ألنه حسب كلمات  عرٌش واحٌد لآلب واالبن، جتلس عليه كل 
الرسول بولس سوف نصبح �وارثون هلل، وارثون املسيح�. وماذا سوف نرث 

إالَّ ذلك العرش اإلهلي الذي نطلبه دائمًا: �اطلبوا ما فوق حيث املسيح�.
ولعل كنيستنا األرثوذكسية القبطية تؤكد هذه احلقيقة بصلوات البصخة: 
“لك القوة واملجد والربكة والعزة ..”. ومهما قيل من تفاسري، فإن كل هذه 
الكلمات خاصة بالهوت االبن واآلب والروح؛ ألن القوة واملجد والربكة 
والعزة، ليست صفات الطبيعة املخلوقة حسب أبسط حقائق اإلميان. وهكذا 
املصلوب. والحظوا  املجد، وبركة  املصلوب رب  املصلوب، جمد  قوة  ننال 
أن عزة املصلوب هي اليت تقول عنها الليتورجية “أبطل عزة املوت” بعزَّته.

إذا كانت عبارات املجد والقوة والشركة يف الطبيعة اإلهلية تثري اعتراضات 
عند البعض، يبقى لنا أن نسأل: وماذا عن املحبة اإلهلية:

�حمبة اهلل انسكبت يف قلوبنا بالروح القدس� )رو 5: 5(.
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�حمبة املسيح� )رو 8: 35(.
�حمبة اهلل اليت يف املسيح يسوع� )رو8: 39(.

�لنكون قديسني وبال لوم قدامه يف املحبة� )أفسس1: 4(.
�اهلل الذي هو غين يف الرمحة من اجل حمبته الكثرية اليت أحبنا هبا وحنن 

أموات بالذنوب واخلطايا، أحيانا مع املسيح� )أفسس2: 4، 5(.
اآلب  اهلل  بإميان من  األخوة، وحمبة  على  �سالم  الرسول  يقول  وأخريًا 
والرب يسوع املسيح. النعمة مع مجيع الذين حيبون ربنا يسوع املسيح يف عدم 

فساد� )أفسس6: 24-23(.
الذي  احلب  فيهم  �ليكون  املسيح:  يسوع  ربنا  عنها  قال  اليت  املحبة 
أحببتين به، وأكون أنا فيهم� )يوحنا17: 26(. هل ميكن أن حنوِّل طبيعة اهلل، 
فيها  وتنقسم  الالهوت،  املحبة عن  فيها  تنفصل  إىل طبيعة مركبة  الثالوث، 
م وتفِصل، فما الذي  املحبة إىل مستويات وأنواع؟ .. وإذا كانت املحبة ُتقسِّ
د؟ يف كل صالة من صلواتنا لدينا ذكصولوجية ال ُتقال جهرًا -  جيمع ويوحِّ
ألنه قدميًا كانت هذه الصلوات تقال سرًا، بسبب وجود املوعوظني - واآلن 

أمهلنا هذه الذكصولوجية:
الوحيد  البنك  اللوايت  البشر  وحمبة  والرأفات  »بالنعمة 
الذي  هذا  املسيح،  يسوع  وإهلنا وخملصنا  ربنا  اجلنس، 
من قبله املجد والكرامة والعزة والسجود، تليق بك معه 

ومع الروح القدس املساوي لك«.

هل ميكن وحنن نقدم املجد والكرامة والعزة والسجود لآلب باالبن مع 
امليكانيكي:  العزوم  إزاء نوع من  إننا  القدس .. هل ميكن أن نقول  الروح 
حركة تنازل لالبن جتعله خملوقًا، وحركة صعود لإلنسان جتعله إهلًا؟ .. أم أن 
م للثالوث باالبن يف الروح  احلركة هي حركة حمبة البشر ونعمة وسجود يقدَّ

القدس؟
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ثالثًا: االبن الوحيد اجلنس

هذه عبارة ذات داللة عند آباء اإلسكندرية، وهي تؤكد أن االبن هو 
الليتورجيات األرثوذكسية،  املولود من ذات جوهر اآلب، ودخلت  وحده 
وصارت أهم ما ُيقال عن ربنا يسوع يف الليتورجية القبطية. فما هو املقصود 

هبذه العبارة؟
االبن مولوٌد أزليًا من اآلب، ومولوٌد زمانيًا من العذراء. هذا امليالد األزيل 
غري الـُمدَرك والذي يفوق قدرات العقل، ُأعلن يف اجلسد، فقد ُوِلد االبن 
من العذراء بدون أب جسداين، فهو بال أب حسب اجلسد، وبال أم حسب 
الالهوت. جاء إلينا هبذه الصفة، روحيًا وإهليًا مولوٌد من اآلب، وروحيًا وإهليًا 
مولوٌد من العذراء، ويف كلتا احلالتني هو االبن الوحيد لآلب. وهكذا نولد حنن 
حسب الروح بال أب جسداين، أي على مثال والدته من القديسة مرمي، نولد 
حنن من الروح القدس. هذه الوالدة هلا اسم آخر “اخلليقة اجلديدة”. وهي 
عطية من فوق، ليست من هذه اخلليقة، ومع ذلك توصف بأهنا خليقة جديدة، 
ألهنا طبيعة مل تكن معروفة من قبل، وال هي كائنة قبل جتسد االبن، وهي ذات 

طبيعة الرأس أي املسيح، الذي هو رأس اجلسد، رأس الكنيسة.
هكذا حسب املثال اجلديد تصبح الكنيسة عروسًا متحدة بالعريس، واحدًا 
معه، تنال هذه احلياة اجلديدة من الروح القدس. هنا ُتعد وساطة اإلنسان يسوع 
املسيح حسب تعبري الرسول بولس: �إله واحد ووسيط واحد اإلنسان يسوع 
املسيح� )1تيمو 2: 5(، ذات داللة هامة. فقد جاء امليالد البتويل بعنصٍر جديد، 
وهو اجتماع الروح القدس مع األحشاء البتولية، لكي يولد إنسان ليس له أب، 
مل يولد من زرع بشر، بل من الروح القدس، وسبق اإلعالن اإلهلي، فقدم لنا 
اثنني من البشر مها اسحق ويوحنا املعمدان كمثال هلذه الوالدة. ولكن اجلديد 
هنا هو أن املولود يعطي لنا شركة يف ميالده، بينما اسحق ويوحنا املعمدان ال 
يعطيان لنا هذه الشركة، بل صارت هذه احلياة قاصرة عليهما، وانتهت باملوت.
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امليالد والقيامة معًا، حدثا بالروح القدس روح احلياة. يف امليالد ُجِبَل 
أمل، وغالبًا ألوجاع  تألَّه وصار بال فساد وبال  القيامة  الكائن اجلديد، ويف 
التحول يف طبيعة اإلنسان خاٌص  القديس بطرس. هذا  تعبري  املوت حسب 
أزليًا من  نولد  االسم؛ ألننا مل  ننال هذا  اجلنس، وحنن ال  باملسيح كوحيد 
فرقًا  ليس  اهلل،  وأوالد  اجلنس،  الوحيد  بني  والفرق  اهلل،  أوالد  اآلب، حنن 
وحنن  اجلذر  هو  املسيح  ألن  وال  وحدها،  األزلية  يف  وال  فقط،  االسم  يف 
األغصان، وإمنا ألن االبن الوحيد اجلنس هو اإلله املتجسد. حنن بشر ننال 
ولكن  باسم “آهلة”،  نفسه  الوحي  نوصف يف كلمات  الالهوت،  صفات 
يبقى الفرق الكبري بني من هو إلٌه بالطبيعة، وإلٌه بالنعمة، وميكننا أن نوجز 

بعض مالمح هذا الفرق على النحو التايل:
1- املسيح هو إلٌه متجسد. هو أقنوم متجسد، إرادته وفكره، وحياته، 
هذه  يف  نشترك  ال  وحنن  القدس،  والروح  اآلب  صفات  هي  صفاته  وكل 
القدر  هذا  الثاين.  آدم  أي  الناسوت،  فيه  اشترك  الذي  بالقدر  إالَّ  الصفات 
يؤكده القديس بولس يف )1 كو 15: 45( حيث يضع صفات املجد والقوة، 
القائمة من بني األموات وهي صفات إهلية،  عدم الفساد كصفات للطبيعة 

ُوِهَبت لناسوت االبن بواسطة االحتاد، وحتققه وُأعلنت بالصلب وبالقيامة.
2- االبن مولود من ذات جوهر اآلب، فهو أقنوم أزيل، وعندما ُوِلد يف 
الزمان، أضاف العنصر اآلدمي الزماين إىل أقنومه اإلهلي األزيل، وبالتايل تصبح 
النعمة اليت ُتعطى لنا يف املسيح، نعمة تنقل احلياة من مصدر وجودها األصلي، 
أي العدم، إىل مصدر احلياة وكل حياة أي الالهوت، دون أن تفقد هذه احلياة 
طبعها اإلنساين، وهذا عائٌد إىل املحبة اإلهلية. فقد أحبنا املسيح كبشر، وهو 
»حمب البشر«، ولو ضاع العنصر البشري فينا؛ لضاعت حمبة البشر، وحتولت 
إىل شيء آخر. ولكن بقاء الطبيعة اإلنسانية اآلتية من العدم، كطبيعة خملوقة، 
هو بقاء املحبة اإلهلية اليت جتعل اخلليقة متأهلة وخملوقة يف نفس الوقت. ال تفقد 
كياهنا اآليت من العدم، ويف نفس الوقت تنال احلياة اليت ليست من العدم، بل 
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الدائمة اليت ال متوت، املزنهة عن املوت.
هذا ما تؤكده عبارات االحتاد بني الالهوت والناسوت. فعبارة »بغري 
اختالط« تعين أنه من ناحية األصل، يظل ما هو إنساين كما هو. وعبارة 
»بغري امتزاج« تعين أالَّ حتل طبيعة حمل األخرى، وعبارة »وال تغيري«، أي ال 

يفقد الالهوت وال الناسوت خصائصه وصفاته، فما هو غاية االحتاد؟
واجلواب هو إن نصبح مثل يسوع اإلنسان املتمايز عن الوحيد اجلنس. 
وهنا جيب أن ننتبه إىل احلقيقة األساسية، وهي أننا حسب كلمات الرسول 
بولس: »أفرادًا«، وهذا يعين أننا لنا طبيعة واحدة هي طبيعة جسد املسيح أو 
ناسوت الرب، ولكن اشتراكنا فيها ال جيعلنا كٌل مثل اآلخر متامًا، بل توجد 
العني، واألذن، والقدمني، والكالم هنا عن تنوُّع األعضاء، وهو تنوٍُّع مرجعه 
اآلخر،  دون  لواحٍد  تعطى  اليت  املختلفة  املواهب  الرسول،  حسب كلمات 
ولكنها تعطى للجسد الواحد. ولذلك يقول الرسول إن اجلسد كله له طبيعة 
واحدة، هي عدم الفساد، احلياة األبدية، التبين، املجد، أي الصفات العامة 
مّنا، ولكن لكل واحد يضاف موهبة أخرى، وخدمة  ناهلا كل واحٍد  اليت 
خمتلفة. هذا ال ينطبق على املسيح؛ ألن الكنيسة كلها هي ملء القامة، أي 
قامة املسيح. وهذا عجيٌب حقًا؛ ألن اجلماعة هنا عرب التاريخ تصل يف النهاية 

معًا وكلها إىل مجال وقوة وجمد الرأس.
3- وجيب أن نالحظ على الفور أن الطبيعة الواحدة لناسوت املسيح ال 
تنقسم وال تتعدد وال تتنوع، وإمنا الذي يتنوع ويتعدد هم األعضاء، وتنوع 
حالة  هي  فهذه  كأعضاء،  األعضاء  لبقاء  ضرورية  الوحدة  جيعل  األعضاء 
الوجود حسب النعمة، وهو وجوٌد مشروط، ال ميكن أن يتطابق مع الوجود 
حسب األبدية أو حسب الالهوت؛ الن وحدة جوهر الثالوث، ليست مثل 
فهي  أمَّا هذه،  طبيعية،  فتلك وحدٌة  الكنيسة،  الواحد  اجلسد  طبيعة  وحدة 
وحدة ُتخلق بالنعمة، وتبقى بالنعمة، وال تتحول لتصبح مثل جوهر اهلل؛ ألن 

هذا التحول يعين هناية حمبة اهلل للبشر كبشر.
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وظائف ناسوت املسيح حسب التدبري

يقول الرسول بولس: �حنن ال نعرف املسيح حسب اجلسد�، أي ال نعرفه 
كظاهرة بيولوجية، والدة جسدانية، موت جسداين فقط، بل الرب املتجسد. 
عاش ربنا حياًة إنسانيًة كاملًة بال خطية، ولكن ما فعله باجلسد مل يكن من 
طبيعة اجلسد البيولوجية؛ ألن اجلسد أو اإلنسان ال يقيم املوتى، وال ُيعطى 

طعامًا للخلود، ولكنه خدم احتياجات اإلنسان.
ليس لدينا يف الالهوت الشرقي، وهذا ما تؤكده الليتورجية، قيام الرب 
يسوع خبدمة احتاجها اهلل، بل خدمة احتاجها اإلنسان. كانت خدمته بتدبري 
اآلب وحسب مسرته، ولكنه مل يكن خيدم احتياجات اآلب، بل كان جيمع 
يف كيانه اإلهلي وظيفة: الكاهن واملقدِّم، وكان هو الذبيحة. وعندما جتتمع 
هذه العناصر الثالثة معًا، فإننا نرى على الفور ما تؤكده الليتورجية: الذبيحة 
والكاهن هو املسيح، والكنيسة هي اليت تقدم للمسيح واآلب والروح القدس. 
سه  والتقدمة حسب نصوص كل الصلوات، خاصة مبا حتتاجه اإلنسانية، وما أسَّ
املسيح. ال يوجد لدينا نٌص واحٌد عن احتياٍج لآلب، أو احتياٍج للروح القدس. 
وتؤكد الليتورجيات األرثوذكسية مجيعًا أن العداوة كانت من جانب اإلنسان، 

ومل تكن من جانب اهلل. والتعبريات الليتورجية عن ذبيحة املسيح هي:
- ذبيحة اسحق
- محل الفصح

ال تأخذ الليتورجية باملرة مبا جاء يف سفري الالويني والتثنية، فليس لدينا 
أي نص من القداسات الشرقية والغربية يربط بني ذبيحة اإلمث أو ذبيحة اخلطية، 
أو غريها من الذبائح يف العهد القدمي ما عدا ذبيحة اسحق ومحل الفصح. مل 
يكن يف هذه الذبائح أي عنصر ميكن استخدامه يف العبادة املسيحية. وكل ما 
عندنا من سفري الالويني والتثنية هو: الفداء مبعىن التطهري، وهي كلمة ترد 
على األقل 35 مرة يف القداس الباسيلي. فإذا كان الرب يسوع جاء ككاهن، 
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فإن عدم احتياج اهلل تؤكده صالة القداس الغريغوري: “مل تكن أنت حمتاجًا 
إىل عبودييت بل أنا املحتاج إىل ربوبيتك”. مل خيلق اهلل اإلنسان لكي خيدمه 
اإلنسان، هذا مبدأ غريب على تراثنا الشرقي. حسب كتاب املريب وعظات 
العالمة أورجيينوس، والكتاب املقدس نفسه، وجتسد الكلمة ألثناسيوس: خلق 
يتمتع بكيانه كصورة اهلل، ولكي حييا كظل للكلمة، ويقول  اإلنسان لكي 
أورجيينوس: “هناك خملوقات ُخِلَقت من أجل خملوقاٍت أخرى مثل النباتات 
من أجل احليوانات، واحليوانات من أجل خدمة اإلنسان، أما اإلنسان فهو 
مل خيلق خلدمة أي خملوق آخر، ومل خيلق خلدمة اهلل، بل خلق من أجل ذاته، 
املزامري جملد  اهلل ومثاله« )شرح سفر  يكون وحيقق يف كيانه صورة  لكي 
12: 1089(، ولذلك يقول القداس الغريغوري: »خلقتين إنسان كمحب 
القداس  عنه  يعبِّر  الذي  والالهويت  الروحي  اإليقاع  يضبط  وهذا  للبشر«، 
ألمشي  األرض  يل  ثبََّت  سقفًا،  يل  السماء  »أقمت  دقة:  بكل  الغريغوري 
عليها. من أجلي أجلمت البحر، من أجلي أظهرت طبيعة احليوان، أخضعت 
كل شيء حتت قدمي، مل تدعين معوزًا شيئًا من أعمال كرامتك. كتبت يف 
صورة سلطانك، ووضعت يف موهبة النطق ..«. هذا هو الكائن الذي ُخِلَق 
من أجل نفسه، ولذلك كانت خدمة املسيح من أجل حتقيق غاية اإلنسان؛ 
لكي يفتح له باب احلياة بعد أن »اختطف لنفسه قضية املوت«. جاء املسيح 
لكي حيول عقوبة املوت إىل خالص، وكما رأينا حيول طبيعة املوت، »كراٍع 

صاحل سعى يف طلب الضال«.
ما  نفسه عن جسده، وهذا  وانفصلت  موتًا حقيقيًا،  املسيح  مات  لقد 
ده الليتورجية. نزلت نفسه إىل اجلحيم، وُوِضَع جسده يف القرب، وهكذا  تؤكِّ
صار يف مملكة املوت بالنفس واجلسد، وظل متحدًا هبما، ودخل مملكة املوت 
كلها، فكسر قوة القرب، وأباد اهلاوية وهزم فساد اجلسد. ومل يكن موت املسيح 
موتًا بيولوجيًا، بل قدَّم الرب ذاته على الصليب بالروح القدس )عب 9: 13(، 

ويقول الرسول: �ُمَماتًا ِفي اْلَجَسِد َولِكْن ُمْحىًي ِفي الرُّوِح� )1بط 3: 18(.
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بالروح  القدس، مات  بالروح  الرب، املمسوح  ومات يسوع كمسيح 
القدس، وهو ما يعين أنه قدم ذاته لآلب باملسحة اليت ناهلا من الروح القدس، 
ولذلك قام من األموات بنفس الروح، وحسب الترمجة القدمية: �استبان ابن 

اهلل بالقوة وبالروح القدس بقيامته من األموات�)18(.
القدمي: »يا يسوع  الرسويل  التعليم  الفرح  وتعكس صالة قسمة سبت 
القدس،  بالروح  ُمِسَح  املسيُح؛ ألنه  ُدعَي  فقد  املخلص«،  االسم  ذا  املسيح 
»الذي بكثرة رمحته نزل إىل اجلحيم وأبطل عز املوت، أنت هو ملك الدهور 
غري املائت األبدي كلمة اهلل الذي على الكل«)قسمة سبت الفرح(. ودخول 
إىل  الرسالة  موضوعات  أحد  هو  ككاهن  األقداس  قدس  إىل  حيًا  املسيح 
العربانيني. فقد مات باجلسد، ولكنه دخل حاماًل دمه إىل قدس األقداس؛ الن 
الالهوت ال ميوت، ولكي يقدم الدم، أي هبة احلياة لآلب، تقدمة حياة ال 
موت. فاملوت ال يقدَّم هلل حسب نصوص العهد القدمي كله. الذبائح ُتذبح 
م احلياة أي الدم، ولذلك ال يرمز الدم للموت، بل للحياة. ومن هنا  لكي تقدَّ
جاء إصرار الليتورجية على استخدام ذبيحة اسحق وخروف الفصح كأحد 
الرب على الصليب. وتؤكد صالة  القدمي ملوت  العهد  الرموز األساسية يف 
القسمة هذه احلقيقة: »فذبح اسحق كان إشارًة إىل سفك دم املسيح ابن اهلل 
على الصليب عن خالص العامل. وكما محل اسحق حطب املحرقة، كذلك 
محل املسيح خشبة الصليب، وكما رجع اسحق حيًا هكذا أيضًا قام املسيح 

حيًا من األموات«.
سبت  قسمة  تقول صالة  وهكذا  حياة.  والدم  حياة  عالمة  الصليب 
داخل  السموات، ودخل  فوق  السموات، وصار  إىل  »الذي صعد  الفرح: 
احلجاب، موضع قدس األقداس املوضع الذي ال يدخل إليه ذو طبيعة بشرية«.

كان نزول الرب إىل اجلحيم بالنفس، واجلسد يف القرب، ولكن الالهوت 
محل تقدمة احلياة إىل عرش اآلب. هذا البعد السماوي نراه بوفرة عند آباء 
(18( H. Staal, MT. Sinai Arabic Codex 151 Arabic Text, 1985.
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اإلسكندرية ال سيما العالمة أورجيينوس، والقديس أثناسيوس الرسويل.
وعند اآلباء، الصلب والقيامة والصعود، مها ثالثة أعمال هامة يف تقديس 
الطريق إىل قدس األقداس. مات الرب لكي يدخل بتقدمة الدم إىل السماء، 
وقام حيًا لكي جيعل هذه التقدمة أبدية، وصعد لكي ميلك كشفيع يف الكنيسة، 
يشفع فينا كملك، وال يوجد يف تراثنا الليتورجي ذلك التمييز يف احلديث بني 
شفاعة كفارية وشفاعة توسلية. فنحن نقدم صلواتنا باسم املسيح ويف املسيح، 
م باسم رئيس الكهنة والرأس، والتوسل،  وتوسالت الكنيسة بكل أنواعها ُتقدَّ

إمنا يكتسب قوته من موت املسيح.
ويقول القديس باسيليوس: �قيل عن الروح إنه يشفع فينا� )رو8: 26 
- 27(، ونستنتج من هذا أن الذي يشفع يسأل، وبالتايل فهو أقل من الذي 
يسمع الشفاعة ويعطي، وبالتايل فالروح أقل من اهلل يف الكرامة. ولكن هل 
مسعت ما قيل عن االبن الوحيد إنه �على ميني اهلل اآلب يشفع لنا� )رو8: 
34(؟ إذًا ال خنطئ يف فهم معاين الشفاعة؛ ألن الروح القدس فيك )إذا كان 
حقًا فيك( وال حتسب أنه إذ يعلمنا حنن العميان ويقودنا إىل اختيار األفضل، 
الفهم اخلاطئ أن  لنفسك بسبب  أقل من اهلل. ال تسمح  فإنه يصبح بذلك 
تفقد العقيدة الصحيحة املقدسة اخلاصة بالروح القدس. ال جتعل من حمبة من 
ُيحسن إليك وتعطفه بوفرة، فرصة إلنكار اجلميل؛ ألنه مكتوب: �ال حتزنوا 

الروح القدس� )أفسس4: 30()19(.
والبد من وقفة هامة نؤكد فيها ما يلي:

تليق  منها  واحدة  الشفاعة، كأن  نوعني من  بني  نفصل  أالَّ  1- جيب 
باهلل، وهي الكفارية، والثانية تليق بالبشر، وهي التوسلية؛ ألن هذا الفصل 
م  تقسيٌم للمسيح الواحد، الذي هو إلٌه وإنساٌن وربٌّ ورئيُس كهنٍة بامسه تقدَّ
حىت الصالة الربانية نفسها اليت علَّمها هو لنا. وتقدمي الصالة بامسه هو جوهر 

م الشفاعة إىل قسمني. الشفاعة دون أن نقسِّ
)19( الروح القدس - فصل 18: فقرة 50 ص 172 – ترمجة د. جورج حبيب بباوي.
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2- جيب أن يستقر يف وعي وضمري املصلي أننا نصلي حياة املسيح، 
تلك اليت توضع يف عبارة موجزة �أطلبوا أواًل ملكوت اهلل وبره�، وهنا تصبح 
شفاعة الروح القدس كما يقول رسول املسيح: �الروح ُيعني ضعفاتنا، ألننا 
لسنا نعلم ما نصلي ألجله كما ينبغي، ولكن الروح نفسه يشفع فينا بأنات 
ال ينطق هبا� )رو8: 26(. وشفاعة الروح القدس، هي اليت تدخلنا يف سر 
املسيح، سر موته وقيامته وبشكل خاص آالمه، وسر االنتصار الذي يبدأ به 
الرسول كالمه عن شفاعة الروح القدس: �وإن كنا نرجو ما لسنا ننظره فإننا 
الروح  �وكذلك  الرسول:  يقول  ذلك  وبعد   ،)24 )رو8:  بالصرب�  نتوقعه 
معىن  عن  لنا  ويكشف  فينا  الذي  الضعف  يعلم  فهو  ُيعني ضعفاتنا�،  أيضًا 
انتظار املسيح القوي، الذي تأمل بقوة املحبة، وهي املحبة اليت تبدو ضعيفة، 

ال سيما للذين يتأملون.
وشفاعة الروح القدس، هي شفاعة إعالن وتعليم، حسب قول الرب 
نفسه: �يذكركم بكل ما قلته لكم�، وهي ال تأيت من اخلارج، بل كما يقول 
القديس باسيليوس: »إذا كان الروح القدس فيك«. فهي عمل داخلي، مثل 
عمل االبن وشفاعته »فاملسيح فينا بالروح القدس«، وهي عبارة مألوفة يف 
كل كتب اآلباء، وهي أيضًا خالصة الصلوات الليتورجية، وإذا كان االبن 
فينا بالروح القدس، فإن فصل شفاعة االبن عن شفاعة الروح هو فصل حلقيقة 

احلضور والسكىن الواحدة للثالوث.
3- ولكن ما هو دور التوسل يف األرثوذكسية؟ ألننا جيب أن نعود إىل 
روح اإلجنيل: »أكربكم يكون خادمًا لكم«؟ هذه هي قاعدة الصالة وهي 
قاعدة هامة جيب أن حنرص عليها ضد التفسري األريوسي للمسيحية، وضد 
الفهم االجتماعي الطبقي الذي يصور الكبري والعظيم على أنه املرتفع العايل، 

البعيد جدًا، الذي ال يتصل بأحد.
لقد ضرب املسيح مثااًل على شفاعته، وهو »غسل أرجل التالميذ«، وملا 
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شاء بطرس أن ميتنع مسع حكمًا صارمًا: ال مكان لألقوياء واملتكربين يف وليمة 
امللكوت: �إن مل أغسلك فليس لك معي نصيب أو ليس لك يفَّ نصيب� )حسب 

الترمجة القدمية( وملاذا، ألن بطرس يريد إجنيل العظماء الذين ال خيدمون.
ومن مدرسة الصالة يف الكتاب املقدس، أي سفر املزامري، نعرف كيف 
يغسل اهلل خطايا القلب، وجيعل اخلاطئ أكثر بياضًا من الثلج، بل يؤكد مزمور 
147 حقيقة العظيم اخلادم، وامللك العبد الذي يقوم بكل أعمال العبيد، فهو 
»املعطي للبهائم طعامها ولفراخ الغربان اليت تعرفه« )147: 9(، بل يقوم بدور 
األم واملمرضة »يشفي املنكسري القلوب وجيرب كسرهم« )147: 3(، فاهلل 
اخلادم فكرة غري مألوفة عند الذين - من خالل منطق الشر واخلطية - يتصورون 
أن اهلل مثلهم، لديه نزوع وميل ال يقاوم للقوة والقهر واالستعراض والقمع .. 
ولكن اهلل غري ذلك، فهو جباٌر خادم، قوٌي متواضع، ملٌك عبد، وإىل آخره 
من الصفات اليت جتعل اهلل يغسل دنس اإلنسان ويلقي بعيدًا خبطاياه. وهكذا ال 
يكون التوسل هو عن إنسان، بل التوسل هو إغراء الروح القدس وأنَّات املحبة، 
اليت تسعى رغبًة يف الصعب، وأن تطلب ما يبدو لنا يف وسط اآلالم والضيقات 

مستحيالً.
وال جيب أن نتصور إن التوسل هو إذالٌل وانسحاق أمام اآلب، يقوم 
به االبن مثل املصلِّني، ولكن التوسل هو إعالن عن احلاجة، وهو مشاركة يف 
فرح السماء بتوبة واحد، وهو دعوة توبة لكل اخلليقة املنظورة وغري املنظورة 
لبة، ليس إلله قاٍس، بل ألن الشركة جتعل حتقيق الطلبة هو  ألن تشترك يف الطِّ

للكل، هلل واملالئكة، والكنيسة اجلامعة.
4- التوسل هو جزٌء ال ميكن فصله عن صالتني كالمها حتمل التعليم عن 
طبيعة الكنيسة اجلسد الواحد: األوىل هي صالة حتليل اخلدام، والثانية هي 
صالة املجمع يف القداس، يضاف إليها تسبيح املجمع الكبري يف نصف الليل.

الصالة األوىل هي صالة غايتها الواضحة هي أننا شركاء يف إميان اآلباء، 
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وأننا واحد مع الثالوث، والرسل، ومعلمي اإلميان.
والثانية هي تذكار يظهر فيه االستعطاف املزدوج: من ناحيتنا حنن نتشفع 
بذبيحة اإلفخارستيا، كأمر االبن الوحيد: »ألن هذا هو أمر ابنك الوحيد أن 
نشترك يف تذكار القديسني، تفضل يا رب أن تذكر مجيع القديسني الذين 
أرضوك منذ البدء«، وبالتايل التذكار هنا هو شركة متبادلة بني اهلل والكنيسة. 
والتذكار حيمل يف لغة الليتورجية أواًل: الوصول إىل الغاية، أي هناية السرية. 
ثانيًا: أن نطلب حنن أن نكون مع هؤالء »هؤالء الذين بسؤاالهتم وطلباهتم 
ارمحنا كلنا معًا وأنقذنا من اجل امسك القدوس الذي دعي علينا«. وهكذا 
الكنيسة، ونطلب ذات  لنا ولكل  الرمحة  اهلل  القديسني؛ نطلب من  بتذكار 

املصري الواحد.
ولنا أن نتأمل يف نداء الشماس: »القارئون فليقولوا أمساء آبائنا البطاركة 
لنا خطايانا«.  ويغفر  أمجعني،  نفوسهم  ينيح  الرب  رقدوا.  الذين  القديسني 
وطبعًا من ضمن هذه األمساء أثناسيوس وكريلس وديوسقوروس وغريهم من 

قديسي الكنيسة.
أنه ُسئل عن  الفيوم  ابرآم أسقف  الذين عاصروا األنبا  مسعت من أحد 
الشفاعة مرًة بواسطة شخص غري أرثوذكسي، فقال له: »يا ابين التوسل من 
أجل شيء، ُيعلِّم اإلنسان الرمحة«. وهكذا، فإننا بالتوسل ندخل إىل أعماق 

الرمحة اإلهلية.
واملسيح ال يتوسل كما نتوسل حنن، وال يتذلل أمام اآلب، وإمنا يقدم 
توسالت الكنيسة، أي يعلنها للخليقة غري املنظورة كلها لكي ختتم السماء 
على هذه الطلبة اليت جتعل اخلليقة اجلديدة اليت يرأسها رأٌس واحد هو املسيح، 

واحدة تلمع بالوحدة، واملحبة وهي غاية جتديد اخلليقة.
5- ومن شعر اآلباء السريان، وبشكل خاص مار إفرام، ومار يعقوب 
السروجي، نتعلم حقيقة شفاعة امللك العبد، والسيد اخلادم، وهذه هي أمساء 
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اهلل االبن عند هؤالء الشعراء، فاهلل يسجد للخليقة سجود املحبة، ذلك أن 
عبادة اخلليقة هلل ال تقاَبل بصمت ورضى العظيم املتكرب، فهذه هي يف الواقع 
صفات الشيطان، الذي جيد يف الكربياء غاية وجوده، ولكن اهلل الذي ال غاية 
وال هدف له إالَّ املحبة، فهي جوهره الفائق، جيد سعادًة وفرحًا ال ميكن أن 
نعبِّر عنه. يف مغفرة اخلطايا يقول عنه ميخا النيب: »َمن هو إلٌه مثلك غافر 
اإلمث وصافح عن الذنوب .. ال حيفظ إىل األبد غضبه، فإنه ُيسر بالرأفة. يعود 
يرمحنا يدوس آثامنا وتطرح يف أعماق البحر مجيع خطاياهم« )7: 18 - 
19(. وسرور اهلل بالرأفة والرمحة، بالشكل الذي جيعل اهلل يدوس اآلثام أو 
كما تقول التسبحة: »ُغِلَب من حتننه«، ذلك الذي جيعل سعادة املحبة اليت 
أعطت كل ما لديها وقدَّمت كل خريات امللكوت، وعندما مل جيد ما يقدمه 
م، قدَّم جسده ودمه .. أليس هذا تفوق سجود اهلل وعبادته على  أكثر مما قدَّ

سجود وعبادة اخلليقة؟
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الفصل الرابع

اجلماعة املسيحية،
أو الكنيسة باعتبارها جسد املسيح
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الكنيسة تصبح جسد املسيح يف اإلفخارستيا
لقد ميَّزنا بني العالمة والرمز)20(، وصار من الضروري أن نتوقف عند 
املستوى  أي  الظاهر،  املستوى  على  واحلياة  الوجود  وهو  اإلنساين،  اجلسد 
املادي. وهكذا ال ميكن أن يكون اجلسد إالَّ رمزًا للجسد؛ ألن اجلسد يأخذ 
اإلنسان. ولكي  اليت حيياها  والعقلية  الفكرية  احلياة  معىن وغاية وجوده من 
نتأكد من ذلك علينا أن نقارن بني تعبري »أعمال اجلسد« عند الرسول بولس، 
وهي كلها اجلرائم واخلطايا مثل القتل والزىن، مث مثار الروح، وهي �املحبة، 
الفرح، السالم، طول األناة، اللطف، الصالح، اإلميان، الوداعة، التعفف�)غال 
5: 19 - 23(. وبالرغم من أن أعمال اجلسد ومثار الروح كالمها يظهران 
يف اجلسد، إالَّ أن الفرق بني االثنني، هو الفرق بني الطبيعة اإلنسانية الساقطة، 
والطبيعة اإلنسانية اجلديدة يف املسيح، واليت فيها يتجلى اجلسد بثمار الروح 
الطبيعية  احلياة  أي  للجسد،  رمزًا  يكون  أن  للجسد  ميكن  وهكذا  القدس. 

املغتربة عن اهلل.
جاء املسيح لكي تتجلى يف جسده املحبة، والقدرة اإلهلية، ولذلك مل 
يكن املسيح إنسانًا حييا حسب اجلسد؛ ألن هذا تعبرٌي خاص باخلطية، وخاٌص 
بالسلوك البيولوجي الطبيعي، وإمنا جاء لكي حييا حسب اهلل، وحسب الروح؛ 

لكي جيدد حبياته وموته وقيامته الطبيعة اليت حتيا حسب اجلسد.
عاشها  اليت  احلياة  هي   )6  :4 )1بطرس  بالروح�  اهلل  �حسب  واحلياة 
املسيح ألنه �مماتًا يف اجلسد ولكن حميًّ يف الروح� )1بطرس 3: 18(. وإذا 
كان اجلسد هو الذي حلَّ فيه كمال الالهوت، لكي حييا حسب الالهوت، 
مصدر  إىل  إليها،  أشرنا  اليت  اجلسد  ألعمال  مصدر  من  اجلسد  حتوَّل  فقد 

)20( راجع ما جاء يف هذه الدراسة حتت عنوان: املسيح حياتنا وعامل الرموز والقياس.
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للحياة، ولذلك قال الرب: �اخلبز الذي أنا أعطي هو جسدي الذي أبذله عن 
حياة العامل� )يوحنا 6: 51(. وهنا جيب أن ننتبه إىل استعمال كلمة »خبز« 
.. ففي كل الليتورجيات األرثوذكسية بعد التقديس واستدعاء الروح القدس 
إليها  وُيضاف  الصلوات  كل  يف  تظهر  بل  باملرة،  »خبز«  كلمة  ختتفي  ال 
»احلياة« ليصبح االسم »خبز احلياة«. ولعل أفضل ترتيلة تعكس هذا الترتيب 
السماء وهب  نزل من  الذي  احلياة  أي »خبز  أويك«  القدمي هو حلن »يب 
احلياة للعامل«، وتؤكد الترتيلة أن بداية هذا اخلبز هو السماء، ولكن »أنت يا 
مرمي محلت يف بطنك املن العقلي nno/ton الذي أتى من اآلب”. وحنن 
حنتاج إىل وقت طويل للكالم عن العقل Nnouitou من النوس، وألننا 
مفهوم  حتول  القدمي،  االستعمال  حسب  العقلي  أو  الروحي  اجلانب  أمهلنا 
اجلسد عندنا إىل املعىن املادي .. ولذلك طرح بعضهم هذا السؤال: هل تأكل 
الكنيسة نفسها إذا كانت هي جسد املسيح؟ والسؤال مشروع وصحيح إذا 
كانت اإلفخارستيا هي حسب اجلسد، عندئٍذ يصبح القداس وليمة »آكلي 
إن  يقول  الذي  القديس كريلس)21(  من  مأخوذ  التعبري  البشر«، وهذا  حلوم 
جسد الكلمة يهب احلياة ملن يأكله، وإنه ليس جسدًا بشريًا أي ليس جسدًا 
على املستوى البيولوجي، بل هو »املن العقلي« الذي ال ميكن أن نفهمه على 

املستوى البيولوجي. وهنا جيب أن نقدِّم مالحظتني:
الروح  على  التجديف  عن  سرابيون  إىل  اخلامسة  الرسالة  من  األوىل 
القدس. وفيها يؤكد القديس أثناسيوس إن جسد الكلمة طعام لكل العامل، 

وهو بالتايل ال ينفذ وال ينتهي. 
الثانية من تفسري القديس كريلس السكندري على إجنيل يوحنا، وهي 
ال  الذي  املسيح  »يوزَّع جسد  وتقول:  البيزنطي  الطقس  معروفة يف  عبارة 

ُيقسم، يؤكل وال ينتهي، بل يقدِّس الذين يأخذوه«.
ومن هاتني املالحظتني ندرك أن »اخلبز النازل من السماء الواهب احلياة 

)21( راجع رسالة القديس كريلس إىل نسطور رقم 17 فقرة 12.
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للعامل« ال يقع وال يدخل حتت املستوى البيولوجي حسب اجلسد، بل »احلياة 
حسب الروح«، ولكن حسب الروح ال تعين شيئًا غامضًا جمهواًل. فقانون 
احلياة الروحية حسب اصطالح القديس باسيليوس: »هو ثبات العامل الروحي 
بالروح القدس«)22( وما هو ثبات العامل الروحي؟ يؤكد القديس باسيليوس 
إنه االستمرار يف الصالح، والبقاء يف اخلري هو عطية الروح القدس للقوات 
السمائية. ومن نفس الكتاب ندرك أن الثبات يف الصالح واخلري والقداسة هو 
عطية الروح القدس للقديسني وللكنيسة. وهكذا نفهم من صالة استدعاء 

الروح القدس يف القداس الكريلسي صفات وعمل أقنوم الروح القدس:
»احلال يف كل مكان،

املالئ الكل،
وليس  أحبهم  للذين  مسرتك  بسلطة  القداسة  واهب 

كاخلادم،
البسيط يف طبيعته،

الكثري األنواع يف فعله،
ينبوع النعم اإلهلية«.

هذه العبارات تقال يف أناشيد للروح القدس يف الليتورجية البيزنطية، 
ولذلك يبدو يل من املناسب أن أضع عبارات – من عند القديس باسيليوس 

- تنسجم مع ما ذكرناه اآلن:
وحتريكها  وتقديسها  اخلليقة  على  التملك  »إن   -
لآلب  اجلوهر  يف  مساو  إله  فإنه  القدس،  للروح  هو 

والكلمة«)23(.
- »إن الروح القدس هو عنصر احلياة وله الكرامة، فإنه 

كإله يؤيد الربايا كلها ويصوهنا باآلب واالبن«)24(.

)22( الروح القدس للقديس باسيليوس، مرجع سابق فصل 16، فقرة 38، ص 114.
)23( املرجع السابق، ص 69.
)24( املرجع السابق، ص 70.
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إىل  راجعة  القدس  بالروح  تتجدد  كلها  اخلليقة  »إن 
كياهنا األول«)25(.

هنا جيب أن منيِّز ما هو آِت من أجل الفهم:
1- ينبوع النعم وعنصر احلياة.

2- واهب القداسة بسلطة ومسرة اآلب، وتقديس اخلليقة.
3- التملك على اخلليقة وثبات اخلليقة يف الصالح.

4- حتريك اخلليقة وجتديد اخلليقة وإعادة اخلليقة إىل كياهنا األول.
على  الضوء  تلقي  وهي  الواحد،  القدس  الروح  يعملها  األعمال  هذه 

املالحظتني السابقتني لآلباء أثناسيوس وكريلس:
1- اخلبز الواهب احلياة لكل العامل.

2- اخلبز الذي ال ينفذ مهما تناولناه ويقدس املتناولني.
هذا جيعلنا نرى أن التقديس ونقل اخلبز واخلمر بقوة الروح القدس، إمنا 
هو يف حقيقة األمر دخول تقدمة الكنيسة إىل جمال عمل عنصر احلياة الرب 
املحيي الذي أقام يسوع من األموات والذي جيدد اخلليقة، وُيعيد اخلليقة إىل 
كياهنا األول، الذي ال خيضع لقوى املوت واالستهالك، فالروح القدس يعلن 
احلياة اجلديدة اليت يتحول فيها اخلبز إىل حياة، وهنا - كما رأينا - املسيح 
وعندما  للبشر،  احلياة  وطعام  الروحي،  الغذاء  م  يقدِّ فهو  العقلي،  املن  هو 
واخلمر  اخلبز  تأخذ  الكنيسة  فإن  روحي،  عقلي  كطعام  ذاته  املسيح  م  يقدِّ
وتضع الكل على املذبح وتستدعي الروح القدس لكي تنال اخلليقة األرضية، 
بالتقديس، هبة احلياة من روح احلياة، وتتحد تقدمة الكنيسة باخلبز السمائي 

أي املسيح، وتصبح تقدمة واحدة.
الفرق بني اخلليقة األوىل واخلليقة الثانية، أن الثانية أو اجلديدة ال ختضع 
خاضعة  غري  ألهنا  متوت؛  وال  تنفذ  ال  ُتستهلك،  ال  فيها  واحلياة  للموت، 

)25( املرجع السابق، ص 7.
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للفساد. وإذا قال القديس باسيليوس: »إن الروح القدس هو سر ثبات اخلليقة 
العقلية«، فإن الثبات يف اخلري والصالح يعين أالَّ تصل هذه اخلليقة إىل املوت، 

وأالَّ تتحول عن احلياة.
ألهنا  تفىن  القدمية  اخلليقة  واحلياة.  اخلري  يف  ثباٌت  هو  الثبات  وهكذا، 
خضعت للفساد، أمَّا اخلليقة اجلديدة، فهي جديدة يف املسيح، ولذلك تنقلنا 
عمانوئيل  املائدة  هذه  على  اليوم  معنا  كائٌن  »هوذا  املالئكة:  أعياد  قسمة 
إهلنا«، تنقلنا إىل السماء وإىل الرتب املالئكية، ووالدة اإلله، والذبيحة. وهنا 
جيب أن نالحظ أن الصالة تضعنا يف مواجهة الثالوث: »قدوٌس اآلب ضابط 
الكل آمني الليلويا، قدوٌس ابنه الوحيد ... قدوٌس الروح القدس ... مقدسٌة 
ومملوءٌة جمدًا والدة اإلله ... مقدسٌة ومملوءة جمدًا هذه الذبيحة اليت ُذِبحت عن 
حياة العامل كله«. ففي احلياة اجلديدة كل كائن أمام الثالوث مقدٌس ومملوٌء 
القدوس  روحك  حبلول  طاهر  شيء  كل  من  أفعمتها  اليت  »الذبيحة  جمدًا: 
عليها«. حنن هنا ندخل جمال احلياة: �َمن يأكلين حييا يب�، وحنن ال نستطيع 
أن نطبِّق هذه الكلمات على اخلليقة األرضية؛ ألن الذين أكلوا املن ماتوا، مل 
حييوا باملن وال نالوا هبة احلياة باملن، أمَّا املن السماوي، فهو ُيحيي وُيحيي 
يف املسيح »حييا يب«، فحياة املسيح ال ُتستنَفذ. فاملسيح يؤكل عقليًا، والفم 
باب العقل حسيًا، وكل حواس اجلسد تشترك وتتقدس. وقد طلب القديس 
كريلس األورشليمي يف العظة 22 أن يبل املتناول أصبعه بالدم الكرمي ويرشم 
جبهته وعينيه بعالمة الصليب لكي يقدِّس جسده بدم املسيح. وال زالت لدينا 
بعض العادات اليت ورثناها عن أجدادنا، كلها تشري إىل ما كان حيدث منذ 
ألف سنة. ومع أننا حنوِّل الطعام البائد إىل جسٍد بائٍد، فإن املسيح حيوِّلنا حنن 
إىل حياته، إىل جسده، وألن طبيعتنا الروحية تتحول يف املسيح كٌل حسب 
النعمة اليت ناهلا، لكن حتوُّل اجلسد اإلنساين هو واحد ال اختالف فيه �ُيزرع 
يف ضعف وُيقام يف قوة، ُيزرع يف هوان وُيقام يف جمد، ُيزرع يف فساد وُيقام 
يف عدم فساد�، ولذلك السبب وحده ُدعينا جسد املسيح، أي أن أجسادنا 
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سوف تكون مثل جسده، حسب قول الرسول: �سيغري شكل جسد تواضعنا 
التغيري  هذا  ننال  سوف   ،)21 )فيليب4:  جمده�  جسد  صورة  على  ليكون 

الواحد الذي خيص كل مسيحي.
قداس  إىل  ونأيت  املسيح،  نصبح حنن مجيعًا جسد  عندما  وماذا حيدث 

جديد، هل نأكل بعضنا بعضًا؟
واجلواب بكل يقني: ال، ولكن ال جيب أن يصبح هذا السؤال، أو هذه 
اجلملة االعتراضية سبب إنكار أو شك يف السر املجيد. »اجلسد الواحد« هو 
كلمة أو اسم يطلق على طبيعة املسيح اإلنسانية، واليت هي واحد معه. ونفس 
االسم هو اسم عطية احلياة يف اإلفخارستيا، وال ميكن أن نتصور أن للمسيح 
حسب  البيولوجي.  املستوى  على  حىت  مقبول  غري  تصور  فهذا  جسدين، 
الروح جاء املسيح لكي �جيمع أبناء اهلل املتفرقني إىل واحد� )يو 11: 52(، 
االنفصال،  أشكال  يقضي على كل  لكي  د، وجاء  ُيوحِّ لكي  قد جاء  فهو 
ولذلك يصرح رسول املسيح: �َمن سيفصلنا عن حمبة املسيح�، وجاء لكي 
يبيد املوت، ويعيد إلينا احلياة املفقودة، ويردنا إىل اآلب، وجيدد حلول الروح 
»يف  املجد،  يف  اهلل،  يف  مستتر  اآلن  فهو  فوق.  إىل  ويصعدنا  فينا،  القدس 

الشاكيناه« )فيليب3: 20 - كولوسي3: 1 - 3(.
تلك كانت أبعاد عمل املسيح، ولكنها كلها تدور حول حقائق واضحة:

أواًل: هو الرأس الذي منه كل اجلسد ينمو منوًا من اهلل )كولوسي 2: 19( 
فاجلسد ال ينمو حسب القوانني البيولوجية، اجلسد ينمو منوًا من اهلل. 
اجلسد  منو  والبنيان،  النمو  تضع  عندما  الليتورجية  تؤكده  ما  وهذا 

وبنيان اهليكل: »سالمًا وبنيانًا لكنيسة اهلل«.
الذي  الروح  القدس، هو ذات  الروح  املسيح هو  الذي يكوِّن جسد  ثانيًا: 
كوَّن جسده يف أحشاء القديسة مرمي، وهو ذات الروح القدس الذي 
جيددنا، وهو ذات الروح الذي حيول اخلبز واخلمر، وهو ذات الروح 
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الذي به ننضم إىل ذات اجلسد، إىل املسيح )1 كو 12: 12 -13(.
يف  أننا  ندرك  أن  علينا  بقي  اجلسدانية،  احلياة  قوى  كل  غابت  وإذا  ثالثًا: 
ليست  إفخارستيا  كل  ألن  جديد،  من  نتناول  ال  نتناول،  مرة  كل 
منذ  ُيـمارس  الذي  الرب  عشاء  ذات  هي  بل  جديدة،  إفخارستيا 
اجلهل  إالَّ يف عصور  األرثوذكسية  تعرف  مل  السبب  ولذلك  العلية، 
تعبري »العشاء األخري«، أما عشاء الرب، فهو ذات العشاء: »يا الذي 
بارك يف ذلك الزمان اآلن أيضًا بارك .. يا الذي أعطى تالميذه يف 
ذلك الزمان اآلن أيضًا أعطنا ...«، ولذلك - كما رأينا - حنن نأكل 
دون أن ينفذ، ونتناول دون أن ينقسم املسيح إىل عدة أشخاص، وال 

نأكل أجزاء من اجلسد، بل اجلسد ذاته.
الواحد يوزع املواهب املختلفة ويظل ذات  وإذا كان الروح القدس 
الروح الواحد، فإن املسيح الواحد يوزع جسده كعطية واحدة على 
كل املتناولني ويظل املسيح الواحد، ويظل جسده واحدًا يف الكل. 
وهنا آية العمل اإلهلي، ألن املوت جيعل كل األشياء اليت ُتعطى وتؤكل 
تنفذ وتنتهي وتتحول إىل ال شيء، وتستهلك، أما عمل اهلل فهو ال 
ينفذ وال يستهلك، ألنه ال مير بأجهزة اهلضم البيولوجية، بل بأعضاء 
اإلنسان اجلديد املخلوق �حسب اهلل يف الرب والقداسة� حسب كلمات 
لو كنا  يفيد شيئًا�؛ ألننا  �اجلسد ال  الرب:  قال  الرسول. وعن هذا 
املوت،  إالَّ  نأخذ  ال  فإننا  البيولوجية،  القوانني  نأخذ جسده حسب 
تؤكد  ولذلك  حييي�،  الذي  هو  �الروح  الرب:  يقول  كما  ولكن 
يأكل منه ال  الذي  املحيي«  املقدس هو »اجلسد  الكنيسة أن اجلسد 
اإلهلية ال  الصفة  احلياة« هذه  ميوت، ألن اجلسد هو جسد »واهب 
ميكن أن ُتفهم على أساس ما حيدث يف املعدة ووظائف األعضاء، بل 
هي عالقة احلي بالذين حيتاجون إىل احلياة، اجلوعى إىل اخللود مبن هو 

خالد ومزنه عن املوت.
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أشكال االحتاد يف الالهوت املسيحي

هذه احلقائق السابقة جتعلنا قادرين على الرد على هذا السؤال الغريب، 
والرد سهل ملن يدرك حقيقة السر اإلهلي الذي يعلو على إدراك الفهم.

فيها  االحتاد  االوطاخية،  الكنيسة، وهو  رفضته  لالحتاد،  يوجد شكل  أواًل: 
هو ذوبان، وحسب رأي أوطاخي، املسيح واحد ألن جسده ذاب يف 
الهوته مثل قطرة عسل يف حبر من املاء. وهكذا إذا ذابت الكنيسة يف 
املسيح وحتولت إىل املسيح، مل يعد لنا احتاد، بل سقوط يف االوطاخية.

القبطي »أننا نأكل بعض«، فهذا  وعندما يقول واحد من اإلكلريوس 
الشخص ال يتكلم عن االحتاد، بل يتكلم عن ذوبان الكل يف طبيعة واحدة، 
هي حسب اعتقاده إما »الهوتًا« وإما »ناسوتًا«، أي أن طبيعة الكنيسة 
بعد التناول تصبح هي جسد املسيح، حىت أن الكنيسة تسجد لنفسها 

وتأكل نفسها حسب تعبريات هذا الشخص.
للزجية  املقدس  الوحي  استخدمه  قد  الواحد«  تعبري »اجلسد  أن  ومع   
املقدسة، فإننا نعلم أن الرجل واملرأة ال يذوبان يف سبيكة واحدة هي 
جسد واحد، وإمنا االحتاد هو احتاد بيولوجي وروحي تصبح فيه حياة 

االثنني معًا وحدة واحدة.
ثانيًا: ويوجد شكل للوحدة هو الثالوث، الطبيعة الواحدة، واحلياة الواحدة ومتايز 
األقانيم، وعلى هذا الشكل تصبح الكنيسة حسب كلمات الرسول: �وأما 
انتم فجسد املسيح وأعضاؤه أفرادًا�، أي أننا لنا طبيعة واحدة على مثال 
الثالوث، ولكن يتمايز كل عضو فينا عن اآلخر ويظل »أعضاؤه أفرادًا« 
تأكيدًا لعدم االمتزاج. وهكذا يظل الرأس هو الرأس، واجلسد هو اجلسد، 
الكل له طبيعة واحدة هي طبيعة الرب املمجدة املتَّحدة بالهوته، ولكل 

إنسان الوجود اخلاص الذي مييزه على مثال الثالوث.
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ثالثًا: وحسب الثالوث جيب أن نفهم الكنيسة. وأيضًا حسب التجسد اإلهلي 
هو  الالهوت  ويظل  الناسوت،  هو  الناسوت  يظل  إذ  اآلباء،  وتعليم 
 enhypostasia الالهوت، ولكن يف وحدة واحدة، توصف بأهنا وحدة
إنه  الناسوت  عن  يقال  ولذلك  باالحتاد،  الناسوت  هبا  تأقنم  وحدة 
باالحتاد  متأقنم  هو  بل  به،  خاص  أقنوم  له  ليس  أي   Hypostasia

باالبن. وعلى هذا املثال ندرك معىن وجودنا كأفراد يف جسد املسيح؛ 
وجودًا  وليس  كنائسيًا  وجودًا  لنا  كنسي،  فرد  إىل  نتحول  ألننا 
د  متجَّ أن  بعد  بيولوجيًا  ليس جسدًا  املسيح  ألن جسد  بيولوجيًا؛ 
بالقيامة ومبجد الالهوت. وقياسًا على هذا حنن  حبياة عدم الفساد 
نصبح مثل ناسوت املسيح، نتأقنم باالحتاد بأقنوم االبن، وننال من هذا 
الوجود  بقوة  أفرادًا  فيه ال نصبح  الذي  الكنسي،  الوجود  االحتاد 
جيعل  هذا  بالشركة.  احلياة  كمال  لنا  أشخاصًا،  بل  البيولوجي، 
الشركة هي »رباط كمال املحبة« وينفي ذوبان كل إنسان يف اآلخر، 
وجيعلنا حقًا متأقنمني يف املسيح لكي نكون مثل آدم اجلديد املتأقنم 

باالحتاد بأقنوم االبن الكلمة.




