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 املئوية الثانية

 

 ،القيامة

 واإلفخارستيا جسد المسيح

 

 للقارئ: تحذيرٌ 
عن قيامة اإلنسان والكون يف  ما سبق وذكرناه يف الفصل األول (املئوية األوىل 

للشيوخ الذين هلم مواهب  ، وإمنا هو تعليمٌ ) هو تعليم ال ينفع املبتدئنياملسيح يسوع
عالية روحية تساعدهم على فهم أعمال الرب واإلميان به إهلًا متجسدًا من والدة اإلله، 

 شاركنا كل ما لنا لكي نشاركه حنن كل الذي له من أجماد وغىن الالهوت.

كلمات الفصل   لذلك أتوسل أنا صفرونيوس عبد املسيح أن ال ينسخ أحدٌ  
فهي أسهل وأقل خطورة على الذين  ،للشيوخ، ويكتفي بكلمات الفصل الثاين ل إالَّ األو 

 يسلكون مع الرب ويسريون معه على دربه.

فتقر وهو اعلينا أن نتأمل دقة التعليم الرسويل عن حمبة ربنا يسوع املسيح الذي " 
ات احلياة أي بيت حلم. ونال ذ ،فقريًا يف "بيت اخلبز" دَ لِ فتقر؟ وُ االغين". وكيف 

اإلنسانية احملدودة اليت لنا. هذا هو الفقر احلقيقي ألنه أخضع ذاته لكل حدود وقوانني 
 وصار مثلنا يف كل شيء ما خال اخلطية وحدها. ،الطبيعة اإلنسانية
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 -وهو أنه  ،واحد كان من املستحيل متامًا على الرب أن خيطئ لسببٍ  -١ 
األزيل الكائن دائمًا يف  االبنعن اهللا اآلب. فهو  مستقلةً  مل حييا حياةً  -كآدم اجلديد 
كانت كينونة الرب الدائمة مع اآلب ال تسمح   ،ولذلك السبب عينه ،"حضن اآلب"

ألنه  -ليس حسب مسافات الزمان  - حلياته وكيانه اإلنساين أن يوجد بعيدًا عن اآلب
يف كل زمان ومكان، ألن اهللا كائن  ؛ال توجد مسافة تستطيع أن تفصل اإلنسان عن اهللا

ل وتأمُّ  ،اإلدراك من اهللا إىل الذات بانتقاليبدأ روحيًا  االنفصالوهو خالق الكل، وإمنا 
 مدُ ال ترى كيا�ا املستَ  متمايزةٍ  فريدةٍ  بها بصورة منفردة بال شركة، كذاتٍ هذه الذات وحُ 

 عة فيها.ودَ أو من القدرات امل ،من الكون هو مستمدٌ  إمنابل تظن أن كيا�ا  ،من اهللا

 االستقاللأو شكل  ،االنفصالهكذا مل حيمل جسد الرب وحياته بذرة  -٢
أي سر  ،وتاً لنا يف السر اليدألنه بذلك صار غذاًء وقُ  ؛قنوم الكلمةأو عن أُ  ،عن اآلب

ألن  ؛ن أصغر جوهرة يف السر اليد هي جسد الربإالشركة. ولنفس السبب حنن نقول 
باعد بني الصغري لذي جاء مع اخلطية هو الذي يفصل األجزاء ويُ ا واالنفصال االنقسام

والكبري، وجيعل القسم أو اجلزء األصغر أقل من اجلزء األكرب. فاخلطية ترى يف املسافة 
 كل املسافات والفواصل. وباإلحتاد بني أل�ا تعربُ  ؛ولكن احملبة ال ترى املسافة ،انفصال

قدرة املسافات والزمان على  اختفت ،والدة اإلله أقنوم االبن والناسوت الذي أخذه من
 .االنفصالتعميق 

بل حسب  ،ع جسد الرب حسب قوانني الطبيعة املنظورةوحنن ال نتناول وال نوزِّ 
وهو قدرة احملبة على أن جتمع دون أن يقوى عليها الزمان أو  ،قانون احملبة اجلديدة

 ،انقطاعدمه، حنيا فيه دائمًا بدون ألننا حنن الذين نأكل جسد الرب ونشرب  ؛املسافة
 حىت وإن كنا ال حنس بذلك.

حد بنا منذ املعمودية املقدسة اليت فيها نشرتك يف بنوته دون هو يرانا ويعرفنا ويتَّ 
عد األزيل) باملرة عنه، فاملعمودية املقدسة هي اليت أدخلتنا يف املستوى األزيل (البُ  انفصال
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ول اآلدمي األ االنفصالسافات، والذي فيه انتقلنا من الذي يعلو على حدود الزمان وامل
ألنه مجع األزل وغري  ؛إىل شركة آدم اجلديد االبن الوحيد الذي حنيا فيه وبه وحييا هو فينا

احملدود يف أقنومه املبارك اإلهلي مع الزماين واحملدود يف طبعه اآلدمي اجلديد، ونقل اخلليقة 
حد فيها األزل مع الزمان إىل أن يتَّ  جديدةٍ  ية إىل حدودٍ األوىل من حدودها القدمية الفان

الشي القيامة العامة كل احلي مع املائت إىل أن تُ  ، ويتَّحد فيهاالزمان يف يوم الدينونة لعُ بتَ يُ 
 ألن املوت أُبيد يف الرب ويُباد فينا كل يوم. ؛ما يفصل احلياة عن املوت

ذبح الفائق، فإننا ال ندخل كغرباء وال م إىل املائدة السماوية واملوعندما نتقدَّ 
بقوة سر املعمودية  -يف جسده الواحد الذي  ةٍ حيَّ  بل نتقدم كأعضاءٍ  ،نتقدم كمفصولني

 السري الفائق الذي يعلو على حواس اإلنسان. االجتماعصار لنا فيه  -

ا ومع كل الذين نالوا هذ ،وحقيقة املعمودية جتعلنا جسداً واحداً مع الرب الواحد
وتنقلنا من احلياة األرضية الرتابية إىل احلياة حسب الروح القدس. وهذا  ،اخلتم السمائي

ال بقوة اإلرادة اإلنسانية وحدها أي  ،حدين باملسيحصرنا متَّ  -منذ املعمودية  - يعين أننا
 ١(أف  واحدٍ  دها حتت رأسٍ بل بعمل ذلك القادر أن جيمع كل األشياء ويوحِّ  ،إرادتنا

نا معًا ومع كل القديسني عندما عَ ن إرادتنا اإلنسانية فيه منذ جتسده، وهو مجَ أل ؛)١٠:
بل مع كل القوات السماوية التي تشترك معنا حسب طقسها في أخذ إنسانيتنا، 

وخمر للقوات  بخبزٍ  ىسب عطاء وهبة المحبة الذي ال يعطتناول الطعام الروحي ح
ألنهم عند تالوة الصلوات  ؛ة اهللا الفائقةنًا محببل يعطى في التسبيح معلِ  ،السماوية
ويشتركون معنا في السر  ،يتناولون معنا ما تعلنه الكلمة بقوة الروح القدس ،المقدسة

وبذلك يشتركون معنا  ،حسب طقس السمائيين في التسبيح ويعاينون السر الفائق
أي جسد الرب ودمه، بل يأخذوا من  ،دون أن يأخذوا من ذات ذبيحة الكنيسة

 .أي عطاء المحبة ،ذات مصدر الذبيحة األزلية
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ة يف الزمان حسب تسليم الرب وطقسه يف عليِّ  نةٌ علَ مُ  واحدةٌ  وهي ذبيحةٌ 
وهو ما  ،ن العاملسابقًا قبل كو من األزل ومن التدبري املعروف  صهيون، ولكنها آتيةٌ 

فقد جلس مع  مه الرب نفسه.نشاهد قبسًا منه يف صلواتنا ويف ترتيب التسليم الذي سلَّ 
ه باإلرادة دون أن يفصل رَ سَ وكَ  ،وأعطاه بقوة الهوته ،ومحل جسده على يديه ،تالميذه
فهي قوة واحدة، وقوة احلياة يف اجلسد  ؛لألن اإلرادة ال تُفصَ  ؛منه عن اآلخر جزءً 

ع احلياة على كل بذات احلياة. واإلرادة هي اليت توزِّ  اً الواحد جتعل كل عضو يف اجلسد حيَّ 
خلليقة وتعطي الوجود ملا هو آٍت وحتف  اخلليقة من العدم. بذه اإلرادة احلية الواهبة ا

بل لكي  ،جسده وأعطاه لتالميذه األطهار وكسره دون أن ينكسر محل الربُ  ،احلياة
وخيانة  ،وخوف بيالطس ،مبكر وخبث اليهود دةٍ غري مقيَّ  حرةً  عه مرياثاً للجميع وعطيةً وزِّ ي

ألن طقس الكسر ال يعلن  ؛عهجسده ليوزِّ  رَ سَ وكَ دون إكراه.  يبة تُعطألن احمل ؛يهوذا
 .في المحبة، بل توزيع هبة الحياة انفصالبل التوزيع، فال  االنفصال،

دًا أنه هو الرأس الذي تأخذ منه كل األعضاء جسده مؤكِّ  ع الربُ وزَّ لقد  -٣
الكائنات، كذلك أعطى لكل من العدم وأعطى الوجود لكل  قَ لَ وكما خَ  .احلياة الواحدة

وأعطى أيضاً عطية  .الوجود يف وليمة احلياة األبدية ،الذين اشرتكوا يف وليمة علية صهيون
اخلليقة األوىل اليت نالت الوجود والشركة،  -من جديد  -فرسم بذلك  ،الشركة يف الوليمة

فتم رسم  ،"مبتوزيع هبة اجلسد والد" :والشركة ،"خذوا" :وصارت تنال الوجود بالدعوة
لق األول عندما جلس معنا د بذلك اخلَ وجدَّ  ،اخلليقة اجلديدة على أساس األوىل القدمية

تكئ يسوع ا"وملا كان املساء  :ع علينا جسده، ولذلك قال اإلجنيليعند املذبح لكي يوزِّ 
ع هبات يوزِّ  أي فصح اليهود، وجلس كملكٍ  ،فرسم بذلك �اية الرمز ،مع تالميذه"
 عها بالتعليم ومعجزات الشفاء.وهي حياته اإلهلية بعد أن وزَّ  ،هبةٍ  ويعطي أعزَّ امللكوت 

الذي  االنفصالأن تكون حياته طعامًا لكي يبيد كل أنواع  الربُ  مَ سَ رَ لقد  -٤
 جاء مع اخلطية، ولكي حيرر اإلنسان من الداء اخلفي القدمي الذي ال ميكن أن يُقلع إالَّ 

 بالعطية.
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ليس فقط  ،لكي نأخذ أبديةً  يعطي جسده لكي حنيا به حياةً  أن الربُ  مَ سَ رَ 
ظهر لنا بل رسم ورتبة القيامة نفسها اليت نذوقها عربوناً حيث يُ  ،رسم ورتبة القيامة كتعليم

 .اجلسد منه كرأس من املسيح تأيت إمنا هي هبةٌ  ،أن عطية احلياة

وحسب  .يدةاآلن يف السماء، رأسًا للخليقة اجلد الربُ  ،حسب الظاهر -٥
هو أيضًا على األرض يرسل حياته مثل نور الشمس لكل الذين  ،أي السر ،احلقيقة

يريدون أن يأتوا إليه بإميان وحمبة. وكما أنه من الصعب أن نفصل الرأس عن األعضاء، 
، هكذا ال واحدٍ  جلسدٍ  واحدٌ  وال توجد مسافة أو زمن بني رأس اجلسد واجلسد، بل رأسٌ 

 ب عن الكنيسة.ميكن أن نفصل الر 

بل للمحبة  ،ال ختضع وحدة احملبة لرتتيب اتصاالت واجتماعات املاديات -٦
س الكنيسة املقدسة أوًال اإلهلية طقس الوحدة حسب عمل الروح القدس الذي أسَّ 

الذي جيمع نسل آدم اجلديد املولود من املاء والروح كمثال  ،بتجسد الكلمة كآدم اجلديد
لذي جعل آدم الجديد هو الجذر الجديد لإلنسانية واألصل واميالده من العذراء، 

، الذي ينقل منه الروح القدس إلى كل األغصان الحياة الغالبة الموت أي حياة الرب
 ،، انفصاالت اخلطية، انفصال الروح عن اجلسداالنفصالوهي حياة غالبة لكل أنواع 

 واإلنسان عن اهللا مصدر احلياة. ،واجلسد عن اهللا

حياة عدم املوت يف  لكل املؤمنني -روح احلياة  - الروح القدس أعطى -٧
فصارت قيامة الرب  ،املسيح. هكذا مت التآلف بني روح احلياة والقيامة اليت ال موت فيها

واملؤمنني باملسيح يف حياة  ،بني روح احلياة أي روح يسوع أي الروح القدس االلتقاءهي 
 ية متأهلة فينا.وإنسان ،واحدة إهلية متجسدة يف الرب

وحسب  .باملؤمنني أعضاء جسده الربَ  جتمع الصلواتُ  ،حسب الظاهر -٨
نرى هذه األعضاء كائنة يف فكر املسيح  -أي تلك اليت يعلنها "روح احلق"  -احلقيقة 
فهو يعرف خرافه ويدعوها بأمساء، وخيرج أمامها ويسري قدامها لكي يرتب هلا  ،ويف حمبته
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 ،ما هو الكائن يف فكر الرب وقلبه وحمبتهيعرف لروح القدس طريق اخلالص. هكذا ا
األزيل  األساسوجيمع الكل بالكلمة وبالسر اليد معلنًا  ،ويعطي كل الذين حيبهم الرب

 هلذه الوحدة اليت متت حسب التدبري يف الزمان.

"خذوا كلوا هذا هو  :نرى أنه هو الذي قال ،حسب تسليم الرب -٩
إىل  ألننا بقوة الدعوة نأيت ؛م القربانر علينا أن نقدِّ لكلمات يتعذَّ وبدون هذه ا ،جسدي"

ن هذه الكلمات قيلت مرة واحدة يف العلية، وقوة إ ،لوتأمَّ  .هذه العطية السماوية
استمرار العطاء ليس يف عدد املرات اليت تقال فيها، ولكن قوة العطاء يف بقاء احملبة اليت 

مة يف دعوة الرب، وهي دعوة جذرها اإلرادة احلية اليت ال . وقوة الكلاالنفصالغلبت قوة 
ترتاجع وال ترتدد، أل�ا إرادة احلي الواجب الوجود الذي ال يعرف اخلوف والشك ومل يقع 

 حتت أسر املوت.

مع االبن ومع اآلب منذ األزل، وهو الذي كوَّن  الروح القدس كائنٌ  -١٠
األردن، وهو الذي يعطي لنا جسد الرب ناسوته يف بطن البتول، وهو الذي مسحه يف 

ألنه هو الذي كوَّنه، لذلك نستدعي الروح لكي ننال قوة الوعد والدعوة "الكالم الذي 
ينقل قربان الكنيسة إىل جسد  ،وعندما حيل الروح القدس .أكلمكم به هو روح وحياة"

ة ومؤسس حيث ميلك الروح القدس رب الكنيس ،أي يدخل إىل دائرة األزل ،الرب ودمه
 يف جسد الرب. جسد الرب لكي يعطي لنا شركةً 

عندما جلس الرب مع تالميذه، أعطاهم جسده ممزوجًا بقوة الصليب،  -١١
مه إلينا وسلَّ  ،تلمذةٍ  وشريعةَ  اً بل أعلنه لنا طريق ،ألن الصليب مل يفارقه ؛أي قوة البذل

به عندما أعطى جسده ودمه ليف الكنيسة. وملا كان الصليب يف فكر الرب وق إهلياً ترتيبًا 
يف علية صهيون، أعطاه لنا اجلسد والدم والصليب ممزوجًا يف هذا السر مبحبته للبشر 

 غالبة االنفصال.
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ألنه بصوته احمليي أعاد لعازر  ؛وكانت قوة القيامة أيضًا يف علية صهيون -١٢
ن لنا علَ يف الرب تُ  وهكذا كانت قوة احلياة اليت .من األموات، والذين ملسوه نالوا الشفاء

"هذا هو  :بقوله هألن ؛حسب التدبري. وهكذا بصوته أعطى القيامة ومزجها بالسر اإلهلي
أعلن  ؛لذكري" اصنعوهجسدي الذي يكسر عنكم وعن كثريين يُعطى ملغفرة اخلطايا هذا 

وألنه  .""وأنا أقيمه يف اليوم األخري :وأيضاً  ،ن يأكلين حييا يب""مَ  :ألنه قال أيضاً  ،القيامة
صارت عطية اجلسد والدم يف علية صهيون هي عطية حياة وقيامة  ،هو القيامة واحلياة
 "هذا هو جسدي .. وخذوا كلوا". :منذ أن نطق بكلمة

يف جسده املصلوب باإلرادة والنية،  االشرتاكوبكلمات احلياة أعطانا قوة  -١٣
كل من ملسه   ىفساداً، والذي شف يف جسده احمليي الذي مل يرَ  امتهيف قي االشرتاكوقوة 

 قبل أن ُيصلب.

عالنًا له إجيًا مت خارج حياة الرب، بل كان مل يكن الصليب عمًال خار  -١٤
 بإخالء الذات عندما صار الربُ  سة. بدأ الصليبُ يف جوهره ويف حياته اإلهلية املتأنِّ  أصلٌ 

ألنه أخلى ذاته  ؛ة الربيف معمودي ظاهرٍ  ن بشكلٍ علِ بشرًا مثلنا. بدأ عند بيت حلم، وأُ 
لكي ينال قوة ومسحة الروح القدس لكي يعمل معه الروح القدس حسب شركة احلياة 

نقل هذه املسحة  ،اإلهلية الواحدة للثالوث. وبإخالء ذاته لقبول مسحة الروح القدس
  -له هو. وبقوة الروح بِ ل الروح القدس ألجلنا لكي نقبل حنن غىن الروح كما قَ بِ إلينا، وقَ 

 جديدٍ  لكي يبدأ الكرازة بعصرٍ  )١: ٤لو (يسوع من الربية  جعر  -كما يقول اإلجنيلي لوقا 
والتخلي  ،نًا بقبول الرب قوة الروح القدسعلَ للروح القدس. هكذا كان إخالء الذات مُ 

 يف مسحته اإلهلية. وننال حنن بذا اإلخالء شركةً  ،عن قوته الذاتية لكي ُميسح

ولكي ننال  ،لكي يصنع املعجزات والشفاء -التدبري حسب  -جاء الرب  -١٥
داً بذلك عمل مؤكِّ  ،نه بروح اهللا خيرج الشياطنيإحنن فيه التحرر من الفساد ومن املوت. وقال 

 ل به.بل منذ احلبَ  ،ل هذا الروح منذ والدتهبِ ألنه قَ  ؛الروح القدس فينا بعد صعوده إىل السماء
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نسانية لكي تعود اإلنسانية إىل أصلها اإلهلي نًا جلسده ونفسه اإلله مكوِّ بِ قَ 
أي  -له يف مسحته لكي تنال اإلنسانية فيه بِ ت. وقَ بَ هِ أي الصورة اليت وُ  ،بالروح القدس
 وهي شركتنا يف الروح القدس. ،املسحة -يف يسوع 

أعلن هناك على الصليب إخالء الذات بكلمات  ،وملا جاء الرب إىل اجللجثة
 -ألنه عندما أخلى ذاته  ؛وحقًا كان خياطب اآلب ،"؟ي ملاذا تركتين"إهلي إهل :املزمور

خالء الذي خيتربه القديسون الذين اإلكان قد وصل إىل عمق  -ده حسب تدبري جتسُّ 
بل   ،ةؤ جمرد نب توليس حقٍ  وهي كلماتُ  ،)١ :٢٢(صرخوا ذات الصرخة املدونة يف مزمور 

ويف هذه  .عنهم يف ساعات األمل واملوت كانت صرخات القديسني الذين عرفوا ختلي اهللا
وادي "ودخلت نفس الرب اإلنسانية  ،اقرتبالساعة بالذات كان انفصال املوت قد 

وملا وصل  ،ظالل املوت" دون أن ختاف، وبذه الكلمات أعلن الرب أنه يسري حنو اهلاوية
"يف  :قبل من هكمل" وأسلم الروح يف يدي اآلب الذي قال ل"قد أُ  :إىل �اية الطريق قال

الذات ببذل النفس  إخالءوهكذا وصل الصليب إىل كمال  .يديك استودع روحي"
 على اجللجثة. وعالنيةً  ،واجلسد روحياً يف العلية

م لنا جسده ودمه سبق الرب ورأى موته وقيامته بالروح عندما سلَّ  ،وهكذا
ألنه  ؛ذلك اإلخالء التامد بفأكَّ  ،"خذوا اشربوا .."خذوا كلوا ..  :بكلمات إرادته ونيته

أو ينبوعًا ال يفيض  ،أو أن يكون رأسًا بال جسد ،مل يعد يقبل أن حيف  حياته لنفسه
حيف  خرياته لنفسه، فأعطانا جسده ودمه وفيهما سر الصليب  حمبةٍ  أو حبرَ  ،بالصالح

 وقوة القيامة.

 ،كر اإلهلية صهيون صليبه وقيامته معًا يف سر الشيف عليِّ  وملا مزج الربُ  -١٦
عًا إياه قلوب التالميذ، أعلن احتاده بم قبل صلبه على ومحل جسده على يديه مستودِ 

بل قبل كل الدهور، ومعه عندما  ،اجللجثة، أل�م معه يف صليب حمبته منذ بيت حلم
 دعاهم وعرفهم وأعلن هلم سر حمبته، واشتاق أن يعطي هلم حياته.
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هم بالكلمة وبالروح القدس وباحملبة وكان هو في .أي يف قلبه ،كانوا فيه
ن كل هذا لنا وللعامل كله. علَ وكان من الضروري أن يُ  .وبالسلطان اإلهلي الذي قبلوه

ومن رتبة العالقة اخلاصة  ،فأعلن الرب سر حمبته ونقل اإلحتاد من السر إىل العالنية
ني إىل حظرية اخلراف اآلتألنه كان يرانا حنن  ؛بالتالميذ إىل رتبة العالقة الكونية بالكنيسة

 بواسطة تعليم الرسل القديسني.

ة صهيون إىل اجللجثة لكي نرى هكذا نقل الرب إعالن صليبه من عليِّ  -١٧
ما لِّ لنا بكلمات احملبة يف العلية، وسُ ما اإلعالن الواحد حملبته يف جسده ودمه اللذين ُسلِّ 

 حمبةٍ  . سرُ واحدٍ  لربٍ  واحدٌ  دمٌ و  واحدٌ  جسدٌ  - واملوت على اجللجثة ملألبسر ا -لنا 
أعطاه لنا حنن الذين ندخل إىل ذات الشركة مغتسلني بآالمه وموته لكي حنيا بقوة  واحدةٍ 
 قيامته.

احملبة هو  عطاءُ  ،ولذلك .فهي ال تقبل التقسيم ،ال ثنائية يف طبيعة احملبة -١٨
ق اجللجثة عندما ُعلِّ  ال خيتلف جوهره عما حدث علىالُعلِّية  واحد. وما حدث يف عطاءٌ 
 أي الصليب املكرم. ،على عود احلياة الربُ 

 اإلعالن. وباختالف ،الشركة باختالفخيتلف الطقس 

 األول والطقس األول كان مع األحباء، مع الرسل، ومع الكنيسة. اإلعالن

 اإلعالن الثاين والطقس الثاين كان مع األعداء .. وكانت احملبة واحدة.

، والطقس الثاين كانت فيه احلرية مسترتة االختيارطقس حرية الطقس األول هو 
لِّية يف العهو ذاته عطاء اجللجثة، ولكن اخلدمة اإلهلية لِّية الع عطاءُ  .عن عيون األعداء

ألن الثانية مل تكن مع الذين ساروا معه مسرية  ؛ختتلف عن اخلدمة اإلهلية يف اجللجثة
 التعليم وعاشوا معه.
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اليهود ترتيب اجللجثة  واختارلعطاء احلرية، لِّية الع ترتيب الرب اختار -١٩
 ،إذ اتفق اليهود مع الرومان على صلب الرب ،عجيب للقضاء عليه. وحقًا حدث أمرٌ 

تصاحلوا يف الصليب وأسسوا  ،ودون أن يعلموا .فصاروا بذلك واحدًا دون أن يعرفوا
ذا إىل تدبري مصاحلة الشعب مع شريعة املصاحلة خببث ونية القتل، ولكن الرب حوَّل ه

 احلياة اجلديدة. س سالمَ رَ وغَ  ،األمم

يديه على  م بيديه جسده املقدس ودمه الكرمي. ومدَّ وسلَّ  ،يديه الربُ  مدَّ  -٢٠
 ،لنا أن نكسر اخلبز جسده املقدس نَ فأذِ  ،م جسده املقدس ودمه الكرميالصليب وسلَّ 

 -ا الدم تستطيع أن تدرك هذه احلقيقة. أمَّ  بةَ ألن احمل ؛وأن نشرب الدم الكرمي. هذا سهلٌ 
تُعطى بالكلمة وبالشركة  ألن احلياةَ  ؛ظاهرٍ  يعطى دون سفكٍ ف -وهو قوة احلياة 

 وقبل كل هذا وذاك باحملبة. ،وباخلدمة

 -ولذلك علينا أن ندرك  ،مقارنني الروحيات بالروحيات :يقول الرسول -٢١
فالروح يسكن فينا دون أن ينفصل  .لتناول املقدسا - كىن الروح القدس فينامبقارنة سُ 

ألن جسده  ؛ننال اجلسد والدم -باملقارنة  -عن اآلب واالبن، ودون أن ينقسم. هكذا 
حياة ربنا  -كذبيحة واحدة  -ودمه ال ميكن أن ينفصال عن الهوته، بل حيمل كالمها 

 يسوع اإلهلية املتجسدة.

ألن الذبح الداخلي مت حسب  ؛خارجي دمه دون ذبحٍ  الربُ  كَ سفَ  -٢٢
 قبل خلق العامل. إرادته

 وعلى اجللجثة. ،لِّيةالع علن يفأُ  واحدٌ  ذبحٌ 

والثاين للغرباء لكي يفهموا سر األمل واملعاناة.  ،األول لألحباء من أجل الشركة
ويف اإلعالن الثاين مت لقاء احملبة مع العداوة، الرمحة مع البغضة، النقاوة مع اخلبث، احلق 

وبه  ،لكي ينال الذين يأتون إليه العزاء من اإلعالن الثاين ؛مع الكذب، احلياة مع املوت
 مسائي. يدخلون اإلعالن األول بفرحٍ 
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اإلعالن الثاين هو طقس اخلارجني عن شركة االبن الوحيد، وكثريًا ما  -٢٣
 يقودهم إىل اإلعالن األول.

والتوبة أحيانًا ال تقلع جذر  .وإميان ني إليه بتوبةٍ كل اآلت  يقبل الربُ  -٢٤
اخلطية أل�ا حسب حمبة التائب، ولكن رغم ذلك يعطي الرب جسده ودمه إىل كل 

 :وقال أيضاً  .)٣٧: ٦يو (ل إيلَّ ال أخرجه خارجاً" قبِ ن يُ "مَ  :ألنه قال ؛الذين يأتون إليه
 .)٢٨: ١١مت ("تعالوا إيلَّ يا مجيع املتعبني وثقيلي األمحال وأنا أرحيكم" 

فإن هذا اإلعالن يقابله رد  "،سات للقديسنيدْ القُ " :عندما يقول الكاهن -٢٥
، "هو الروح القدس واحدٌ  ،هو االبن القدوس واحدٌ  ،هو اآلب القدوس واحدٌ " :الشعب
نا دًا أن قداستنا هي من الثالوث الذي وحده هو القدوس، وإننا ال نتكل على برِّ مؤكِّ 

 محة وحمبة الرب للبشر.بل على ر  ،للتناول من الذبيحة

 روحيٌ  ومنع هؤالء من التناول هو قتلٌ  ،اإلفخارستيا هي طعام التائبني -٢٦
 .إميانن أظهر عدم مَ  ا من التناول إالَّ منَّ  اً عليه القاتل. ومل مينع شيوخ الدير أيَّ  بُ اسَ حيَُ 

ع طلب الرب ألن اللوم يزر  ؛إىل املسيح غافرة لكي يعود مبحبةٍ  ل مبحبةٍ قابَ وهذا كان يُ 
 ي تواضع القلب.غذِّ ا احملبة فهي تُ أمَّ  .ينال اللوم َمنالذايت والسعي إليه يف قلب 

أي خبز احلياة  ،وحنن نسأل خبز الغد .وا"عطَ تُ  اسألوا" :يقول الرب -٢٧
"وننتظر  :ل لهفهو ذلك الذي نرتِّ  ،ا "الغد"أمَّ  .ألن "اليوم" هو "يوم خالص" ؛اآلتية

 اة الدهر اآليت".قيامة األموات وحي

ال نتكلم عن عندما نتكلم عن جسد ودم ربنا يسوع املسيح، فنحن  -٢٨
 لَ بِ وبعد ذلك صار إهلاً، بل منذ أن حُ  اً مل يكن إنسان الربَ  ألن ؛الناسوت دون الالهوت

 وال طرفة عني. ،واحدةً  هو اإلله املتجسد الذي مل ينفصل الهوته عن ناسوته حلظةً  ،به
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 .وال الالهوت دون الناسوت ،تناول الناسوت دون الالهوتوهكذا حنن ال ن
والتعليم الثاين هو  .ألن التعليم األول هو تعليم نسطور املنشق عن تعليم الكنيسة اجلامعة

 نتناول ،أرثوذكسية فإننا باستقامةٍ  ،ا حننأمَّ  .تعليم أوطاخي الذي أنكر جتسد ابن اهللا
 ،ًا معه حسب وحدته مع اآلب والروح القدسفنصري واحد ،داملتجسِّ  إهلناعمانوئيل 

 وأعضاء يف جسده حسب قانون التدبري اإلهلي.

من  ،فنحن نأكل "اخلبز النازل من فوق" ،عندما نأكل اخلبز السمائي -٢٩
  ،عند اآلب

َ
ونشرب كأس حمبته الذي فاض من جنبه حبياة عدم  ،السمائي" نَّ أي "امل
ناصر فاسدة تفسد، بل نتناول الرب نفسه وننال أننا نتناول ع أحدٌ  نالفساد. فال يظن

 يف حياته. شركةً 

" الروح واجلسد، د وجود اخلبز على املذبح أن الرب هو "غذاءُ يؤكِّ  -٣٠
 والكأس هو غذاء وفرح القلب واجلسد.

 ونشرب لكي نفرح إىل األبد "فرح الرب هو قوتنا". ،نأكل لكي نشبع روحياً لِ 

فصار سر  ،ذلك رفع كل حواجز وموانع اإلحتادوب ،املوتَ  الصليبُ  رفعَ  -٣١
 املوتَ الرُب ا أباد ألننا مبوته ندخل حياة عدم املوت. وملَّ  ؛موت الرب هو سر إحتادنا به

 رفع كل موانع اإلحتاد به.

كإله،   اخلليقةِ  ألنه هو رأسُ  ؛"اجلسدِ  "رأسَ  بالصليب وبالقيامة صار الربُ  -٣٢
على  وبقيامته نال سيادةً  ،على املوت خاصةً  نال سيادةً ومبوته  ،كرَ ده صار البِ وبتجسُّ 

أسَّس و  ،س بذلك قوة احلياة اليت جتمعاهلاوية وأباد الفساد وفتح طريق شجرة احلياة، وأسَّ 
 عزة آدم اجلديد الذي يسود على الكل.

أ جسد االبن، ب األسرار، وهيَّ كلما نتناول منتلئ من الروح القدس الذي رتَّ   -٣٣
 ز جسد الرب ودمه.منيِّ  ،ومن املسيح، وبالروح القدس .بيته، ومسحنا يف املسيحوأعلن ربو 
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"يف  :ألن سفر اخلليقة يقول ؛الصوم قبل التناول هو ترتيب املتقدمني -٣٤
وعدمي  ،فالسماء سبقت األرض، واحلي سبق املائت .واألرض" تالسماواالبدء خلق اهللا 

 أي ابن اهللا سبق الفاسد. ،الفساد

 لكي نأكل خبز احلياة قبل مثرات األرض.نصم لِ 

 ،رديء الصوم املقبول قبل التناول هو أن نغسل العقل من كل فكرٍ  -٣٥
 حىت ما هو مقدس، وأن منأل القلب من اهلذيذ ومن كلمة اهللا احلية.، نا من مساعوآذان

عن طعام  االنقطاعفهذا هو الصوم احلقيقي الذي يسبق  ،وحده نطلب الربَ لِ 
 الفم.

الذات عند  إنكاري إىل إنكار الذات يضبط اللسان. وضبط اللسان يؤدِّ  -٣٦
 نغلق أفواهنا عن كل ما هو باطل.لِ  ،الفامهني. ومىت تناولنا

 فينا بدون الرب. نأخذ طعام احلياة لكي ندرك أنه ال حياةَ لِ 

 الذات احلقيقي. إنكارنحيا يف املسيح وباملسيح لكي نتعلم لِ 

ة اليت فيه ليست ألن احليا ؛يتشامخ وال خياف وال يغضبن ال حياة فيه ال مَ 
 .أبديةً  بل ملن مات وقام لكي يعطي لنا حياةً  ،منه وهي ليست له

فكما أن الرب أحب ذاته  .اإلفخارستيايُقاس جحد الذات بعطية  -٣٧
لآلب يف ابنه يسوع  مها عطيةً ن نقدِّ أ، هكذا علينا أن حنب ذواتنا و مها عطيةً وقدَّ 

 أي الروح القدس. ،وبإهلام روح يسوع املسيح ،املسيح

 .م ذاته ذبيحةً لذلك قدَّ  ؛ألن الرب يسوع حيب نفسه -٣٨

لكي ننال حياة  م ذواتنا ذبيحةً نقدِّ  ،وباحملبة املصلوبة مع يسوع ،نحب أنفسنالِ 
 الدهر اآليت.



۱٥ 

 

 هي دواءٌ  اإلفخارستياألن  "؛خارجاً  تطرح اخلوفَ  "احملبةُ  :يقول الرسول -٣٩
 بح الباطل.يشفي حمبتنا من كل أمراض اخلوف واألنانية والسُّ  وترياقٌ 

 ؟هل تريد أن تعرف كيف حيب الرب ذاته -٤٠

ن هذا الصوت تدرك ملاذا قال "أنا واآلب واحد"، ومِ  :امسع صوته وهو يقول
ألننا عندما نشرتك  ؛نه "خبز اآلب السماوي"إو  ،نه هو "اخلبز النازل من فوق"إالرسول 
فإننا نشرتك يف حمبته لآلب والروح القدس، كما نشرتك يف حمبة اآلب  ،سد الربيف ج

 والروح للرب يسوع املسيح.

 .ولذلك جيعله طعاماً حلياة العامل كله ،الوحيد االبنَ  حيب اآلبُ  -٤١

 .س قربان االبنلذلك يقدِّ  ؛الوحيد وحيب الروح القدس االبنَ 

أي الكنيسة  ،جيمع أعضاء جسده لذلك ؛والروح القدس اآلبَ  وحيب االبنُ 
 يف الروح القدس. حمبةٍ  مها لآلب قربانَ ويقدِّ 

رك سر اجتماع فإننا ند ،عندما جنتمع يف الكنيسة حول مذبح الرب -٤٢
 :الرب بنا حنن البشر

 :فهو يقول ،د سر وجوده معنا يف السر اليدحمبته الذي يؤكِّ  إعالنمن  :أوالً 
 .اعي الصاحل يبذل نفسه عن اخلراف""أنا هو الراعي الصاحل والر 

أي موته احمليي الذي فيه أباد املوت لكي تبقى حمبته  ،من هبة حمبته :وثانياً 
 .األبدية

ألنه صار رأس اجلسد أي الكنيسة لكي جيعل هلا رؤية مساوية  ؛من قيامته :وثالثاً 
أن نراه حىت يف السماء. ومن فوق ننال ما يريد الرب لنا  يٍّ ح من خالل وجوده كرأسٍ 

 كامًال.  فنرى كل شيءٍ  ،يكمل زمان املغفرة وتعود اخلليقة إىل اآلب
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 فهو يعلن ليس انفصالَ  ،الرب يف السر اليد جسدَ  م الكاهنُ عندما يُقسِّ  -٤٣
ألنه يعطي  ؛ويعلن مرياث كل متناول .ز أعضاء جسد الرببل متايُ  ،عن بعضها أجزاءٍ 

 كرمي.لكل متناول جسد الرب يسوع ودمه ال

ألنه هو  ؛د املتفرقنيبل جيمع املنقسمني ويوحِّ  ،وحقًا ال ينقسم الرب وال يتعدد
 الرأس الذي منه كل أعضاء اجلسد.

ثة أسرار حتدث معًا يف وقت فإن ثال ،عندما نأكل معًا الذبيحة املقدسة -٤٤
 :واحد

حسب أي املسيح الذي منه أخذنا وجودنا اجلديد  ،سر عودتنا إىل الرأس :أوالً 
وهذا ال يعين  ،)١٧: ٥كور   ٢("إن كان أحد يف املسيح فهو خليقة جديدة"  :قول الرسول

 .)٣٥: ٨ (روفال شيء يفصلنا عن املسيح كما يقول نفس الرسول  ،أننا انفصلنا عنه

 .تنثبُ  ،ألننا بالوسيط الواحد ربنا يسوع املسيح ؛سر ثباتنا يف الثالوث :وثانياً 

أي باملسيح  ،ألننا به ؛حتادنا بالثالوثالذي هو الرب اسر احتادنا ب :وثالثاً 
 إذ يرانا اآلب أعضاء جسد ابنه الوحيد. ،بالروح القدس بابنهندخل شركة حمبة اآلب 

 ويف سر عودتنا للرأس تتجدد فينا قوة قيامة الرب وشركة آالمه. -٤٥

 خلطايا.وننال مغفرة ا ،ودنسٍ  ويف سر ثباتنا يف الثالوث نغتسل من كل جناسةٍ 

لنا ملرياث ننال كل اإلعالنات واملعرفة السماوية اليت تؤهِّ  ،ويف سر احتادنا بالرب
 امللكوت.

د أنه ال توجد لنا قيامة وبذلك أكَّ  ،"أنا هو القيامة واحلياة" :قال الربُ  -٤٦
"مات من أجل خطايانا وأُقيم من أجل  :بدون شركتنا يف قيامته اليت قال الرسول عنها

أي تربير احلياة من املوت. وهكذا نأكل خبز احلياة الذي ال  ،)٢٥: ٤ روراجع (" تربيرنا
 بل ينال القيامة من الرب. ،ن يأكلهميوت مَ 
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تقوى على نعمة  وأسقامناليس ألن خطايانا  ،حنتاج إىل التناول دائماً  -٤٧
وزادت فينا  ،قويت فينا إرادة احلياة ،الرب، بل ألننا كلما زاد عطشنا إىل حمبة املسيح

 .رغبتنا يف الشركة

لكي حتيا نفوسنا وأجسادنا  ؛نطلب الرب دائمًا ونأكل هبة احلياة أي جسدهلِ 
 بل قهرت الفساد. ،حبياته اليت ال متوت

أنه  إالَّ  ،وهي وإن كانت سلوكه وحياته ،ن الرب نفسه نأخذ بتوليتهمِ  -٤٨
جون وال "ال يزوَّ  :بقوله عن القيامةدًا لنا هذا سها وزرعها يف اخلليقة اجلديدة مؤكِّ أسَّ 

ونرى  ،زرع فيناوبذا صارت هذه احلياة املالئكية تُ  .يتزوجون بل يكونوا كمالئكة اهللا"
 ل شهوات اخلليقة القدمية.أي احلياة املالئكية تقاتِ  ،وهي ،مثرتا الكاملة يوم الدينونة

لذين ارتبطوا لحىت  وعندما زرع الرب البتولية يف آدم اجلديد، صارت لنا مجيعاً 
حد جبسد الرب يسوع املسيح البتول ألننا مجيعًا نتَّ  ؛ونناهلا حنن يف احلياة الرهبانية .بالزجية

وحنن نأخذ هذا اجلسد  .الكامل الذي أخذه من الروح القدس ومن العذراء القديسة مرمي
بركات حياة ع علينا جسده لننال فيه ومن الرب نفسه الذي يوزِّ  ،ذاته من الروح القدس

 القيامة.

اس) لكي حيل الروح القدس على القرابني يف اخلدمة اإلهلية املقدسة (القدَّ  -٤٩
الوحيد  لالبنم الذي سلَّ  -أي الروح القدس  -ألنه هو ذاته  ؛منا جسد الرب ودمهيسلِّ 

أي إنسانيتنا. وكما استلم الرب جسده ودمه من  ،جسده ودمه وكل ما خيص إنسانيته
أي جسد األقنوم الثاين بعطية  ،هكذا حنن نأخذ جسد الرب ودمه ،الثالثاألقنوم 

 أي الروح القدس. ،وموهبة روحه القدوس

وسر  ،سر ميالده من البتول :فإننا نأخذ حياة الرب كلها ،عندما نتناول -٥٠
 ،وقيامته ،وموته احمليي ألجلنا ،وصالته ،وصومه ،وغلبة الشيطان يف الربية ،معموديته
وجمد صعوده إىل امللكوت. وتظهر حياة الرب فينا حسب أعمارنا وخربتنا  وعظمة
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سوف "نكون مثله"   ،واشتياقنا، ولكن يف �اية هذا الدهر عندما يطل علينا نور األزل
 كما قال الرسول.

يف قداسة وحمبة  واحدةٍ  بزوجةٍ  بااللتصاقيأخذ املتزوجون بتولية الرب  -٥١
ويقيم حفل زواجه ووليمة عرسه يف  ،وتزوج الكنيسةألن الرب الذي خطب  ؛املسيح

والعفة يف  ،أي الزهد يف إرضاء الشهوة ،يعطي البتولية لكل الكنيسة ،القداس اإلهلي
خوة. احلرص على أوقات الصالة وخدمة اإلو  ،والطعام ،والكلمات ،يف األموال ،السلوك

 البتولية. (حرفياً عنصر)هذه هي مكونات 

عن العامل  االنقطاعهبان بتولية الرب يف حياة الدير يف ونأخذ حنن الر  -٥٢
 سات.س نفسه مثل الزواج والعمل وسائر املقدَّ متاماً والزهد يف الصاحل واملقدَّ 

فهو  ،منا الروح القدس جسد ودم عمانوئيل يف القداس اإلهليعندما يسلِّ  -٥٣
ألننا  ؛تاج دائماً إىل التقديسأي سكناه يف طبعنا اإلنساين احمل ،جيدد فينا أيضاً شركته فينا

نأخذ جسد ودم الشفيع ورأس الكنيسة لكي تنحدر منه مسحته املقدسة إلينا حنن الذين 
 ننال فيه كل خريات الالهوت.

يد هكذا ستكون قيامة األجساد، سوف نرى ما أخذناه يف السر ال -٥٤
وستقوم  ،دم املوتألننا سنرى فينا عدم الفساد وع ؛أي سر الشكر اإلهلي ،والفائق

نه سريًا يف تسبيح الشاروبيم والسريافيم، يأجسادنا مبجد املسيح وهو ذات الد الذي نعا
سوف  ،وبسبب جتسده الذي رفعنا إىل مقامه اإلهلي .ألننا نشرتك معهم يف تسبيح الرب

ولكنه صار  ،ا نردده وحنن على األرضلكي نسمع ذات التسبيح الذي كنَّ  ؛جنلس معه
 أي الكنيسة اجلامعة. ،خيص جسد الرب كلهاآلن 

سأل اف ،هل نسيت أختام املريون اإلهلي؟ إذا كنت تظن أ�ا قد فنيت -٥٥
حد با يف حنن نتَّ  ؟نفسك من أين جتد يف قلبك الشجاعة واإلميان لرشم عالمة الصليب
 املريون وتصبح قوة روحية فينا جتعل رشم الصليب نابعاً من داخلنا.
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بعد نالح  أنه فإننا  ،مة الكنيسةنرشم عالمة الصليب على تقدُ وعندما  -٥٦
 استدعاءأي بعد  ،ألنه بعد إعالن السر اليد ؛التقديس يصبح الرشم بالدم واجلسد

صار اخلبز جسد الرب واخلمر دمه الكرمي. وهكذا ننال قوة الصليب اليت  ،الروح القدس
وصارت تتجدد بقوة الرب نفسه فينا كل  ،نوصارت ختمًا باملريو  ،ت فينا باملعموديةعَ رِ زُ 

 حد به يف اإلفخارستيا املقدسة.مرة نتَّ 

وصار قليب  ،ال تقل لقد تناولت مرارًا وال زالت الشهوة كامنة يف قليب -٥٧
ألنين مل  ؛. بل قل لقد تناولت مرارًا وال زلت أحب الضعف.مرتعًا لألرواح النجسة .

 أخترب قوة الرب وعمل قيامته.

 .جسده ودمه لكي نشرتك حنن فيه أعطانا الربُ  -٥٨

 ،ل الرب على كل شيء آخرتكن هذه العطية شرارة احملبة اليت جتعلنا نفضِّ لِ 
 وبذلك ينتهي سلطان اخلطية من القلب.

فأعلم أن شرارة احملبة اإلهلية ال زالت مشتعلة يف  ،وندمت تَ إذا سقطَّ  -٥٩
 وأنت حيٌ  ،فيك حيةً  الرب لكي تصبح شعلةً  ي هذه النار الصغرية جبسد ودمقلبك. غذِّ 

 فيها.

بل حسب اإلميان  ،ليس حسب األعمال الصاحلة باستحقاقالتناول  -٦٠
ا األعمال أمَّ . )٦: ١١عب (ال ميكن إرضاؤه"  إميانألنه "بدون  ؛األرثوذكسي (القومي)

ري ابنه الوحيد قبل إنشاء العامل يف تدب ألن رضاء اهللا معلنٌ  ؛الصاحلة فهي ال ترضي اهللا
أن األعمال الصاحلة تغضب اهللا يف أي  ،وموته احمليي. وال جيب أن نفكر يف العكس

وبذا  ،علن يف مصاحلة ابنه يسوع املسيحألن رضاء اهللا علينا أُ  ؛طاملا أننا ننكر أ�ا ترضيه
 ننال رضاه. اإلميان
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مهما   -ألن أعمالنا  ؛ه الذبيحة السماويةم إىل هذباإلميان وحده نتقدَّ  -٦١
مل ختلق احملبة والرمحة يف جوهر الثالوث غري املخلوق. ويف كل مرة نتكلم أو  -كانت 

فإننا نعلن معها أن كل صالح وخري  ،نعلن صفات جوهر الثالوث القدوس يف الصلوات
 وحمبة هو من اهللا.

د على صالح مِ هكذا جاءت هذه العطية من فيض صالح اهللا الذي ال يعتَ 
د الرب ومن جتسُّ  ،ومن فيضان احملبة اإلهلية اليت خلقت كل األشياء من العدم ،نساناإل

لكي جيمع يف ميالده  ؛يسوع املسيح الذي أخذ جسده من الروح القدس ومن والدة اإلله
ومن موته احمليي الذي به أباد   ،الفائق ما هو مساوي وما هو إنساين يف شخصه الواحد

 ،العداوة لَ تَ ألنه قَـ  ؛ وحمبته وبغضة اإلنسان وعداوتهصالح اهللابني  االنفصالكل أنواع 
ومن قيامته اليت سكبت احلياة  ،)٢١: ٣ (روعلن بر اهللا "بدون الشريعة" وأَ  ،الدينونة بَ لَ وصَ 

 من جديد يف كل اخلليقة.

ألننا مل نكن نفكر ومل  ؛إمياننانقف أمام هذا الفيضان الفائق ونعلن لِ  ،واآلن
، ومل إليناجاء الذي ك بصالحه، وهو ك اهللا حنو هذا كله، بل هو حترَّ أن حنرِّ  نكن نستطيع

 نكن حنن الذين طلبناه.

ئنا فهو ال يهيِّ  ،دَ جِ وُ  انتقدم إىل هذه الذبيحة بال اتكال على برنا الذايت الذي إذلِ 
 .وحده هو الذي يعطي لنا االستحقاق اإلميانإىل شيء، وال يعطي لنا االستحقاق، بل 

 اهللا. ىألنه آمن فنال رض ؛مرياث الفردوس مبن يربر الفاجر، ومينح اللص اليمني إميانٌ 

وكان يعين ذكرى  ،"هذا اصنعوه لذكري" :قال الرب عن هذه الذبيحة -٦٢
نا إىل اليت تغيب عن أذهاننا بسبب قساوة قلوبنا، وذكرى ميالده الذي به ردَّ  ألوهيته

 ،أباد املوت، وذكرى قيامته اليت أحيا با اخلليقة كلها الروح القدس، وذكرى موته الذي به
 وذكرى جترده عن كل شيء حىت جسده ودمه الذي أعطامها لنا.

 أل�ا عالمات اخلالص. ؛لنتذكر هذه األمور
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أل�ا تستقبل معنا نعمة  ؛عندما يقام القداس اإلهلي تفرح اخلليقة وتتهلل -٦٣
املسيح. وحنن لذلك نسمي هذا السر الفائق "سر أي ربنا يسوع  ،احلياة من رب اخلليقة

 أي جسد ربنا يسوع املسيح ودمه الكرمي. ،ألننا به ننال أعظم عطية ؛الشكر"

أي  ي،ين استناروا وأخذوا النور احلقيقوعالمات فرح اخلليقة تراها يف قلوب الذ
والقلب يرتل  ،وفرح، واجلسد مل يعد ثقيالً  ربنا يسوع املسيح نفسه. فهم يسريون بنشاطٍ 

ويسمع عذوبة الرتتيل يف صوت الرياح وحفيف أوراق الشجر واهتزاز النخيل، بل وهدوء 
 رمال الربية.

 ،وعندما جتمعنا هذه الذبيحة بالقديسني الذين يف كورة األحياء السماوية -٦٤
جتعلنا نفهم أقواهلم حسب  فإننا ننال استنارةً  ،والذين ال زالوا معنا على األرض

تنا، ويشتعل الروح فينا باحملبة حىت أننا ال نطيق أن يكون لنا حياة ختتلف عن استطاع
 حياة آبائنا، وبذا نرى كيف صرنا واحداً مع الرب، وكيف صار لنا شركة مع القديسني.

أي جسد احلياة ربنا يسوع  ،بالتناول من األسرار اإلهلية غري املائتة -٦٥
وحنسها فينا حىت يف أجسادنا املائتة قبل الدهر ندخل عربون القيامة ونراها  ،املسيح
 أي يوم قوة ابن اهللا واستعالن جمده يف يوم الدينونة. ،اآليت

ذاته بالنية  ح الربُ بَ فقد ذَ  ،وأول عالمات عدم املوت نراها يف السر نفسه
هكذا ناً كمال التقدمي على اجللجثة. معلِ لِّية الع أي جسده ودمه يف ،م ذاتهوباإلرادة، وقدَّ 

خذوا كلوا، خذوا  :محل الرب جسده على يده عندما أمسك باخلبز والكأس وقال
نين إ" :وهو ما جعل الرسول يقول ،فنالت الكنيسة من الرب نفسه هذا السر ،اشربوا

. وهكذا حنن أيضًا حنمل )٢٣: ١١ كور  ١راجع (" إليكممته استلمت من الرب ما سلَّ 
ونقبل موت املسيح املصلوب يف أجسادنا لكي حنيا  ،أي باإلرادة ،أيديناعلى  أجسادنا

فإننا بقوة  ،به وفيه مصلوبني معه. وعندما نقبل أن نواجه الداء اخلفي (اخلوف من املوت)
السر ننال نعمة اإلحتاد بالقائم من األموات ألجل تربيرنا، ألنه قام لكي يربر حياة 
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ي اخلوف من فقدان الشركة يف أ ،مقدسٍ  وحيول اخلوف من املوت إىل خوفٍ  ،اخلائفني
 آالمه وقوة قيامته اليت تسبق اآلالم.

نراه يف السالم العميق الذي جيعل بعض ما عربون القيامة  اتومن عالم -٦٦
لد ألن راحة اجلسد توِّ  ؛دٌ جيِّ  وهو أمرٌ  ،عميق بعد التناول ني يستغرقون يف نومٍ ئاملبتد

 نشاط الروح.

د فينا من ولَ ذلك التآلف املؤقت الذي يُ ومن عالمات عربون القيامة  -٦٧
با يف كالمنا ويف  سُّ حنِ  نعمة اإلحتاد باملسيح، عندما يصبح اجلسد والروح يف مصاحلةٍ 

، حىت تنال القيامة ألن الروح اإلنسانية تتعلم املصاحلة مع اجلسد ؛سريتنا وأعمالنا
حتت سلطان اخلليقة األوىل  ألننا ال زلنا ؛ال يدوم هذا التآلفلكن املة. و كواملصاحلة ال
ستعلن اخلليقة اجلديدة اليت أعلنها الرب يسوع املسيح يف ذاته وصار بذلك إىل أن تُ 
 "الباكورة".

نطلب ما هو أبدي ودائم يف يسوع املسيح  لكي ما ؛وال يدوم هذا التآلف فينا
 الذي له الد الدائم.

الذي جيعل الدموع  ومن عالمات عربون القيامة ذلك االشتياق الشديد -٦٨
تنساب يف غزارة عندما نرى الد األبدي الذي ينتظرنا يف الدهر اآليت، وهو ذاته الذي 

 جيعلنا نستهني مبا حيدث لنا.

ت قَ لِ ن اخلليقة خُ إيقول الرسول املبارك الذي استلم "سر املسيح"  -٦٩
. )١٦: ١(كولوسي لقت" �ا "به وله قد خُ مرياثه أل وإ�افيه،  قائمةٌ  وإ�ابواسطة االبن، 

فيه  نناوأله  نناأنرى كيف  اإلميانولكن من  ،قنالِ ومن الصعب علينا أن ندرك كيف خُ 
 نبقى وندوم يف الوجود.
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 -بقربان الكنيسة  -ألننا  ؛وهكذا صارت اإلفخارستيا عالمة اخللق اجلديد
 .األشياءندرك أن االبن هو رب اخلليقة وخالق كل 

 ،أي قربان الكنيسة بغري املنظور ،املنظورَ  صُ جيمع املخلِّ  ومن التقديس نرى كيف
 أي الروح القدس، وأيضاً األرضيني مع السمائيني.

ت يف الرب الذي نبقى ونثبُ  نناأومن توزيع جسد الرب على املتناولني نرى كيف 
 أي ملكوته السماوي. ،صنا، وأحبنا وأعطانا مرياثه األبديأحبنا فخلقنا، وأحبنا فخلَّ 

 .يف هيكل قدسه ألننا قيامٌ  ؛حنن بهو 

 .ألننا نقرتب به لآلب ؛وحنن فيه

 ألننا مرياثه األبدي. ؛وحنن له

 ،أي (به) ،فإننا نرى كيف صار اخللق من العدم ،وعندما ننال األسرار املقدسة
 ألننا (له). ؛وكيف سنصري مثله ،ألننا (فيه) ؛وكيف آلت إلينا اخلليقة اجلديدة

ولذلك يف اخلدمة  ."به"و "له"و "منه" "ألن كل األشياء :يقول الرسول -٧٠
أي من جسدك ودمك الذي  ،"لك كل شيء من الذي لكنقرب " :اإلهلية نقول

 .ع السرس وموزِّ ومنك أنت وحدك مؤسِّ  ،أخذته من البتول

 .حسب ترتيب طقس حمبتكأي  ،"على كل حال"

ية اليت أردت أن نناهلا من أجل املقاصد العليا السماو أي  ،"ومن أجل كل حال"
 ومنك وبك.فيك 

 .كوارثٍ   "له"و ،كوسيطٍ " به"و ٍق،كخال"منه "ويف يسوع نرى 

 :ألن كل األشياء تلتقي يف اخلدمة املقدسة ؛لنتقدم بإميان وحمبة

 .السماء واألرض -
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 .الثالوث احمليي والكنيسة، اجتماع جسد الرب الواحد -

 .اخلليقة األوىل واخلليقة اجلديدة -

 واليت سوف تتم. ،اإلعالنات واملواعيد اليت متت -

 هذا كله جيمعه السر اليد.

 .م أجسادنا لهم يسوع جسده لنا، لنقدِّ قدَّ  -٧١

 .لكي حنيا به ؛نقدم أرواحنا لهم روحه لنا، لِ قدَّ 

نتحرر به لكي نكون له، ولنتقدس فيه لِ م دمه لكي يعتقنا من أسر اخلطية، قدَّ 
 اآلب إىل األبد.لكي حنيا فيه ويف 

وملاذا أشار إىل األكل . )٥٧: ٦(يوحنا ن يأكلين حييا يب" "مَ  :يقول الرب لنا -٧٢
 بالذات؟ واجلواب هو أننا حسب اجلسد حنيا مبا نأكل، لذلك يصبح قول الرب تأكيدٌ 

وأننا حنيا به لكي تصبح أجسادنا مثل جسده، وأرواحنا مثل  ،لنا بدونه على أنه ال حياةَ 
 .)٥: ١٥(يوحنا "أنا الكرمة احلقيقية وأنتم األغصان"  :لكي يتم الوعد اإلهليروحه و 

ويف قلبه يتدفق �ر ماء احلياة  ،، أي حيب ما أحب"ن يأكلين حييا يبمَ " -٧٣
(وذات احملبة اإلهلية لألعداء واألحباء على حد سواء .معطيًا حياةً 

0F

، ألن الكل يلتقي )١
األشياء بكلمة  ومبدع األشياء من العدم وحاف  كلعند واهب احلياة ورئيس اخلليقة 

 .)٣: ١(راجع عب قدرته 

 .ن يأكلين حييا يب""مَ  :وقال أيضاً  ،"أنا القيامة واحلياة" :قال الرب -٧٤

 ولكي حنيا به. ،نتناول لكي نقوم من موت اخلطيةلِ 
                                           

) راجع القداس الكريلسي حيث تقول األوشية "الذين قالوا لنا أذكرونا والذين مل يقولوا .. أعدائنا وأحبائنا اللهم ١(
 ارمحهم".
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(هذه هي عالمات قيامة النفسو 
1F

١(: 

حىت وإن كانت  ،األمور األرضية ل األمور السماوية علىعندما نفضِّ  :أوالً 
 صعبة.

ل الصليب بكل عاره، ورفضه لكل صور القوة، وغفران ومساحمة عندما نقبَ  :ثانياً 
ن كان هذا ضد أحكام العقل واحلكمة اإلنسانية اليت تعترب الصليب إاألعداء، حىت و 

 .جهالةً 

فتحيا  ،عندما تزن النفس مبيزان كلمة اهللا كل ما ترى وتسمع وتفكر :ثالثاً 
 ل حكمة األسفار على احلكمة اليت عند الناس.بالكلمة اإلهلية وتفضِّ 

إىل ما هو  عندما ترفض الشهوات الصاحلة واملفيدة من أجل املسيح ناظرةً  :رابعاً 
 .أبدي

يتحول اجلسد إىل قوة  -تدرجيياً  -وعند ذلك  ،تقوم النفس يف املسيح :خامساً 
 -من اهللا  اخلوف اليت أُعطيت لإلنسان هبةٌ عاقلة، والقوى األخرى مثل الغضب و 

 تصبح قوىً  - ٣٥الدرجة  /يوحنا الدرجي لم السماء لَّ وكتاب سُ  ،حسب تسليم اآلباء
 وحيركها الصليب حنو البذل. ،تعمل حتت سيادة النعمة مقدسةً 

ا باقي ت من أجل منفعة املبتدئني. أمَّ بَ تِ كُ   ،عالمات القيامة الواضحةهي هذه 
 فقد ُكتبت يف رسالة األب أغاثون املتوحد وليس لدينا ما ميكن إضافته.العالمات 

، ومبداومة واحدةً  تقوم النفس بالتناول من األسرار اإلهلية غري املائتة دفعةً  -٧٥
أو باحلري شعاع  ،ألن اإلفخارستيا مثل شعاع الشمس ؛التناول تكتشف قوة السر الفائق

 حياتنا دائماً بنور واهب النور ربنا يسوع املسيح. الشمس مثل هذه العطية الفائقة، ينري

                                           
 ري. وهذا التعبري مألوف عند كل اآلباء.) قيامة النفس أو الروح تسبق قيامة اجلسد يف اليوم األخ١(
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ألننا حنف  راحة الرب  ؛وحنن نتناول على األقل يف أيام السبوت واآلحاد
(السبت) بفرح الروح القدس براحتنا يف املسيح، وحنف  قيامة الرب (يوم األحد) بقوة 

 قيامة الذي داس املوت.

ولكنها هبة املسيح  ،انَّ ة اليت فينا ليست مِ حىت نتعلم أن احليا ؛يف نور احلياة نبقَ لِ 
 الفائقة.

 ي"تعالوا إيلَّ يا مجيع املتعبني وثقيل :يقول الرب يف اإلجنيل املقدس -٧٦
وباإلحتاد به يف السر اإلهلي تصبح أمحالنا هي أمحاله ، )٢٨: ١١مت (األمحال وأنا أرحيكم" 

نريي هني ومحلي خفيف فتجدوا "أمحلوا نريي عليكم، ألن  :هو. ويقول الرب بعد ذلك
ألن شركة الرب يف آالم حياتنا جتعل آالم احلياة اإلنسانية هي آالمه،  ؛راحة لنفوسكم"
 جند أن احلمل األكرب خاص باملسيح. ،عندما حنمل نري الصليب ،ولذلك السبب

لتناول حبجة هي غذاء وقوة الضعفاء، واالمتناع عن ا اإلفخارستيا -٧٧
"ال حيتاج  :وعن ذلك قال الرب نفسه .الطبيعة الضعيفة يشفِ  الضعف الروحي لن

 األصحاء إىل طبيب بل املرضى".

أعطانا الرب جسده بقوة اإلحتاد النابعة من أقنومه، أي حسب تدبري  -٧٨
د، وبقوة الصليب اليت أزالت املوت، وبقوة القيامة اليت ردت احلياة، وبقوة صعوده التجسُّ 

 عَ فِ "دُ  :إىل سلطانه الذي قال عنه ب األجيال)(حرفيًا تعاقُ عت األزمنة إىل جمد اآلب اليت أخض
، وبقوة شركته يف ذات جوهر اآلب والروح "يلَّ كل سلطان مما يف السماء وعلى األرضإ

أي جوهر الثالوث الواحد غري املنقسم، وبقوة متايزه األقنومي عن اآلب والروح  ،القدس
ا أن نشك يف أن الرب نفسه هو الذي يعطي لنا القدس، فكيف بعد كل هذا ميكن لن

 جسده ودمه يف سر الشكر.

قنوم أ، فإن هذا اإلحتاد بني "قوة احتاد الالهوت بالناسوت" :وإذا قلنا -٧٩
االبن وناسوته هو الذي جيمع كل املؤمنني معًا وجيعلهم جسد الرب يف سر الشكر، أي 
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ل الكل معًا واحدًا كما جعل ناسوته واحداً قوة اإلحتاد اليت تنبع من أقنومه اإلهلي وجتع
 وال تغيري. امتزاجمع الهوته بغري اختالط وال 

، فقد كان املوت هو الذي يفصل املائتني "قوة الصليب" :وعندما نقول -٨٠
فقد أزال املوت،  ،عن نبع احلياة أي االبن املتجسد، وعندما صاحلنا االبن املتجسد مبوته

لنا الشركة  دَّ رَ صبح معه دائماً، ولكي ال يفصلنا املوت عنه، فَـ وفتح أحضان اآلب لكي ن
 بالصليب. ،يف احلياة

احلياة لنا بالقيامة اليت أعطانا فيها  دَّ رَ  ،وعندما صاحلنا مع اآلب مبوته -٨١
عدم الفساد، فصارت قوة القيامة تسري يف أرواحنا ويف أجسادنا، وهي ذات القوة اليت 

 واخلمر دمه الكرمي. ،جتعل اخلبز جسد الرب

فإننا نقصد إخضاع الزمان  "،قوة صعوده إىل جمد اآلب" :وعندما نقول -٨٢
ألنه حيكم اآلن من السماء ويسوس الكنيسة  ؛وكل حقبات األزمنة إىل سلطانه اإلهلي

 للمتناولني ييعط -الوث حسب قانون السماء وشريعة الث -جسده املقدس، ومن فوق 
 يعة السماء.حياة عدم املوت حسب طب

 ؛تتمايز فيه أقانيم الثالوث ،غري منقسم وألن جوهر الثالوث هو واحدٌ  -٨٣
صارت وحدة اجلوهر للثالوث هي نبع وحدة املؤمنني بالرب يف العشاء اإلهلي، ومائدة 

وهكذا نقل إلينا الرب هذه اهلبة يف السر الفائق لكي  .امللكوت، ووليمة احملبة اليت جتمع
 وال تغيري. امتزاجوال  اختالطالشركة ونصبح واحداً مع الثالوث بال ندخل به أعماق 

 وماذا نقصد بقوة متايزه األقنومي؟ -٨٤

قومي (أرثوذكسي)، فالرب واحد مع اآلب  إميانٌ واجلواب ليس صعبًا ملن له 
أي متمايز يف شركة جوهر الثالوث. هكذا  ،معهما كابنٍ  والروح القدس، ولكنه واحدٌ 

وحيف  لنا البقاء   ،يف ذات الشركة مع الثالوث كأبناءنعمة البقاء  تمايز الحيف  لنا 
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ولد  مه الفائق ألنه هو الرأس الذي منه تُ كأعضاء يف جسد الرب، وحيف  له مكانته وتقدُّ 
علينا يف كل شيء، وهو النبع الذي منه نأخذ كل الصاحلات،  مٌ كل األعضاء، وهو متقدِّ 

، ننا اآلن أوالد اهللا اآلبإ :نا عنه شيء. وملا قال الرسولوهو يظل متمايزًا عنا ال يفصل
 ظهر ربنا يسوع سنكون مثلهومل يظهر بعد ماذا سنكون؟ ولكن مىت أُ  :فقد أضاف قائالً 

قبل يوم الدينونة يف املسيح، ويصعب  نٌ علَ علن فينا، مُ والد الذي سيُ . )٢: ٣يوحنا  ١(راجع 
 .يعطي أكثر مما نظن أو نفتكر ،اهللا عندما يعطي ألن ؛على كلماتنا وأفكارنا أن حتصره

ندرك أن مرياث كل مؤمن هو  ،ن توزيع جسد الرب على املتناولنيومِ  -٨٥
املسيح، كما أن مرياث املسيح هو اآلب، ومرياث اآلب يف عطية ابنه الوحيد وانسكاب 

 ."ألننا بالسر الفائق نصبح "جسداً واحداً وروحاً واحداً  ؛روحه القدوس فينا

أخذ االبن الوحيد جسده من الروح القدس، وأخذ إعالن حمبته من  -٨٦
 اآلب، ولذلك السبب عينه نصلي لآلب، ونصلي لالبن، ونصلي للروح القدس.

شركة الثالوث بشفاعة الروح فإننا ندخل  ،القداسات لآلب يوعندما نصل
ما  تُ بن. وقد كتبْ فإننا ندخل شركة الثالوث بشفاعة اال ،وعندما نصلي للروح .القدس

ن األسفار إيكفي يف الوقت احلاضر عن شفاعة الروح القدس، وأكتفي بأن أقول 
وهو أن اآلب هو  ،واحدٍ  املقدسة واآلباء القديسني مل يذكروا شفاعة اآلب باملرة لسببٍ 

وهو الذي بواسطة االبن  ،كهنةٍ   رئيسَ  مٍ سَ وهو الذي أقام ابنه بقَ  ،مصدر كل األشياء
 وح القدس.أرسل الر 

ألنه هو الذي ُميلي ويلهم قلوبنا ويرتب   ؛وصلواتنا للروح القدس أقل مما جيب
وألن  .س الذي يطلبون اآلب واالبن بواسطة شفاعتهومقدِّ  ،م الصالةعلِّ ألنه مُ  ؛كلماتنا

ألن العطية هو مصدر كل  ؛الروح القدس هو "عطية" اآلب لنا، لذلك ال نصلي للعطية
 صلواتنا.
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القداس اإلهلي نأخذ جسد الرب من الروح القدس، ونأخذ الروح ويف  -٨٧
أي  ،الذبحِ  بنيةِ  -ألننا  ؛ونأخذ االبن والروح القدس من اآلب ،القدس من الرب يسوع

ندخل خدمة كل  ،وبإرادة االبن يف تقدمي ذاته .ندخل شركة الثالوث - نية الرب نفسه
املسيح الذي  لني على برِّ كِ نتناول متَّ  وبتقديس الروح القدس جلسد الرب ودمه، .األسرار

تتقدس كل العناصر اليت ختدم األسرار مثل  ،أي بذات التقديس ،وبه .أحيانا من املوت
 اخلبز واخلمر واملاء.

من األرض إىل طعام مساوي روحاين؟  اً أرضي اً خبز  ل القيامةُ كيف حتوِّ   -٨٨
 سة حكمة اإلجنيل.وا يف مدر اجلواب ليس صعباً على الفامهني الذين تربّ 

للكون مكانه املفقود يف شركة  كل الكائنات حبياة جديدة، ردَّ   لقد غمر الربُ 
الثالوث، أي ما خسره اإلنسان األول عندما رمى تاج ُملك اخلليقة حتت سلطان 

فقد لبس هذا التاج  ،ا اآلنط املوت والفساد على كل ما هو حي. أمَّ فتسلَّ  ،الشيطان
د وأعاد لإلنسان ما فقده، وجدَّ  وردَّ  ،)٤٧: ١٥كور   ١(رب من السماء" ثاين "الاإلنسان ال

 إذ خلعها من سلطان اهلاوية، فصارت احلياة هي �اية كل ما هو كائن. ؛احلياة

 انتظاربل لكي حنيا يف  ،هكذا ال نأكل اخلبز األرضي لكي نعود إىل األرض
 .جمد القيامة و�ار عزة ابن اهللا

ندخل  ،بقوة قيامة الرب، وبذات التقديس فإننا ،الروحي وعندما ننال الطعام
أل�ا تأخذ وجودها من  ؛إىل شركة حياة الثالوث حيث تلمع كل العناصر بنور احلياة

واآلن قد أعطاها  .أي غايتها من الروح القدس ،كماهلاو  ،وحركة حياتا من االبن ،اآلب
خدمة اخلالص، ففي الوسيط  الرب يسوع املسيح مكا�ا يف(أي العناصر املخلوقة) 

الواحد، الذي أخذ جسده من أجسادنا أي من عناصر األرض، دخلت اخلليقة عصر 
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(سح يف املسيح، الذي فيهاملسحة املقدسة يف املسيح، وصارت اآلن متُ 
2F

جيمع الرب بقوة  )١
مبسحة عدم الفساد  الكائنات والعناصر اليت ستدخل احلياة اجلديدة ممسوحةً  كلَ   ،الهوته

 األقدس. إميانناومعطياً هلا مكاناً جديداً يف امللكوت حسب 

دها مبا ر نعمة اهللا وال يقيِّ صتكلم عن ما هو آت، وكالمنا ال حيحنن ن -٨٩
ن ا عندما يُعلَ أمَّ  ،)١٢: ١٣كور ١(ألننا "اآلن ننظر يف لغز كما يف مرآة"  ؛نعرف اآلن

 سوف نفهم الكل.ن جزئياً، فعلَ ألنه اآلن يُ  ؛ملكوت املسيح كامالً 

حنن حنيا يف زمان الروح القدس الذي جيمع فيه رئيس الكهنة ربنا يسوع  -٩٠
ألنه أعطى للموت  ؛املسيح عناصر اخلليقة اجلديدة ويعطي هلا مكا�ا يف خدمة اخلالص

وأن يعلن لنا �اية اخلليقة  ،قوة هدم القدمي، وأعطى للمرض أن يتالءم مع عطية الصحة
اجلديدة اليت نراها يف صراخ الكنيسة املقدسة يف صلوات مسحة املرضى.  القدمية وبداية

 ؛وأعطى املياه أن تلد للخالص أبناء وبنات امللكوت، و�اية التمييز بني الذكر واألنثى
 ودخولنا رتبة السمائيني. ،)٢٨: ٣(غال ألنه "يف املسيح يسوع ليس ذكراً وال أنثى" 

أي طعام  ،اخلبز اجلوهريهو فقد صار  ،لقدميةا اخلبز وهو طعام اخلليقة اأمَّ 
بل صار كأس  ،فقدان احلكمة والتعقل سببَ  وهكذا مل يعد اخلمرُ  .اخلليقة اجلديدة
ألننا  ؛"لنقف حسناً" :كر احلقيقي مبحبة اآلب، لذلك يقول الشماساخلالص هو السُّ 

دخولنا الزمان  -متنا بقيا -نني ونقف يف مجال قيامة ابن اهللا معلِ  (من القيامة)قياميون 
 اجلديد الذي فيه ننال رؤية ما هو فائق يف يسوع املسيح ربنا.

فإننا جنتمع  ،عندما نصلي "جممع اآلباء" القديسني يف القداس اإلهلي -٩١
 ،معهم

                                           
ان انسكاب الروح القدس بعد يوم العنصرة وهو زمان الروح القدس كما يقول املؤلف تعين كلمة "اآلن" هنا زم) ١(

 .٩٠ نفسه يف الفقرة
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 .يف الصالة :أوالً 

 .هو رئيس الكهنة واحدٌ  كأعضاء جسد املسيح الواحد الذي له رأسٌ   :ثانياً 

 ة اإلهلية هي اجتماع "ملء الكنيسة اجلامعة" حيث نصبحألن اخلدم :ثالثاً 
ن هذه الوحدة يف سر الذبيحة اإلهلية اليت فيها نصبح معاً وتعلَ  .واحدًا يف املسيح

 .السمائية أورشليمأي  ،كورة األحياء""سني يف يسوع املسيح حنن والذين سبقونا إىل مقدَّ 

يف يسوع املسيح مع شفاعتنا حنن تتحد شفاعة آبائنا القديسني الراقدين  :رابعاً 
 واحدٌ  له رأسٌ  واحدٍ  جلسدٍ  واحدةً  الذين نقف عند املذبح السمائي، لكي تصبح شفاعةً 

 هو يسوع املسيح ربنا.

أي ربنا  ،وأساس هذه الصلوات مجيعها هو الذبيحة والكاهن واملذبح -٩٢
 حَ بِ رقني إىل واحد. وهو ذُ ح لكي جيمع أبناء اهللا املتفبِ يسوع املسيح الذي بالروح القدس ذُ 

أي السماء بقوة  ،م قربانًا حياً، فقد دخل قدس األقداسدِّ قُ  أنه أي ،بالروح القدس
س طريق العبور لكي يقدِّ  ؛دمه الكرمي -أي فيه  - حامًال معه ،الهوته الذي ال ميوت

سوت للمفديني اآلتيني من األرض إىل مرياثه السماوي األبدي، وبعد قيامته أدخل النا
أ جسده، وبالروح القدس الذي هيَّ ، إىل ذلك املرياث عينه لكي يبقى فيه إىل األبد

س وحدة لكي يؤسِّ  ؛ومسحه يف األردن بعد خروجه من املاء، واشرتك معه يف كل شيء
معلناً لنا أننا ننال بقوة الروح القدس  ،عمل الثالوث لنا حنن الذي حنتاج إىل هذه الوحدة

 يف تطهري وغسل الطبيعة اإلنسانية من املوت ودنس اخلطية. فاعلية وعمل الذبح

فإننا  ،سح بعد معموديتناس املذبح بزيت مسحة املريون الذي به منُ وعندما نقدِّ 
أي رشم (ختم  ،عالمة الذبح -مع املذبح ومع األواين املقدسة واأليقونات  -ننال 

ألبيه  اً وجعل الكل قربان ،واحدة ألن املصلوب مجع كل هذه معًا يف وحدةٍ  ؛الصليب)
 السماوي.
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 ؛واحدٌ  وحنن يف املسيح وبه جسدٌ  .واحدٌ  ن جسدٌ و ن الراقدو حنن والقديس -٩٣
ألن الذي جيمع األعضاء الواحدة دون انفصال هو الواحد الذي فيه احتدت الطبيعة 

(من اثنني" كقول معلمي البيعة ألنه "واحدٌ  ؛اإلهلية بالطبيعة اإلنسانية
3F

ال  احدٌ و  جسدٌ ، )١
ن كل أعضاء اجلسد هي واحد رغم إينفصل وال يقوى عليه املوت. وكما يقول الرسول 

والقوة اليت تربطنا معًا هي قوة احتاد  ،ألن احلياة اليت جتمعها هي حياة الرب ؛أ�ا كثرية
والوحدة اليت ال تقبل التقسيم هي وحدة جسده بالهوته، وهي وحدة  .الهوته بالناسوت
ه لكي جسده بواسطة دمه وجسد أعضاءوال امتزاج وال تغيري. فهو جيمع بال اختالط 
 نقياء مثل نقاوته، وهو ما جيعلنا واحداً معه.أأي مثله،  ،سنينصبح فيه مقدَّ 

حنن نأكل جسد الرب ونشرب دمه الكرمي، والرب هو طعام احلياة  -٩٤
 الباقية.

 .ألنه الحياة ؛نىولكنه ال يف ،ألننا نتناول جسده ودمه ؛هو يؤكل فعالً 

وبسبب قيامته من األموات، صار هو طعام احلياة الذي يغلب فساد الطبيعة 
 .)٥٧: ٦(يوحنا أي حييا يف عدم فساد  ،"ن يأكلين حييا يب"مَ  :املائتة كقوله اإلهلي

طت علينا قتاالت األرواح النجسة، وانعكست على عقولنا خياالت فإذا تسلَّ 
فإن هذا ال يعين أننا فقدنا النعمة، بل  ،عقولنا األفكار الشريرة احلياة املاضية وتكاثرت يف

 تةٌ ميِّ  ا�يف حني أت، رنا بأن حياتنا املاضية مل متُ يعين أن العدو الشرير حياول أن يذكِّ 
فيها، بل ُحكم عليها باملوت على  بقاءٍ  أل�ا غري قادرة على أن تأسرنا، وال قوةُ  ؛فعالً 

 عدم جدواها.يؤكد  الصليب، وهو حكمٌ 

ل وحيوِّ  ،لكي يذبح الرب أعداء حياتنا ،رشم الصليب بقوة الذبح اليت يف الربنَ لِ 
 ا.أفكارنا الشريرة اليت تزورنا من وقت آلخر إىل مناسبات متجيد ملن مات عنّ 

                                           
 ) عبارة معروفة للقديس كريلس اإلسكندري.١(
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بصالح اهللا الذي  اإلميانأي  ،قرتب من األسرار باإلميان الذي ليسوع املسيحنَ لِ 
ألنه  ؛ويسرت كثرة من اخلطايا حسب حمبته الفائقة ،ويربر الفاجر ،صاحل األعداءويُ  ،يغفر

 تكثر أكثر حمبة اهللا ونعمته الغنية. اإلمثحيث كثر 

سألين بعض األخوة عن أسباب التناول األسبوعي، وماذا حيدث بعد  -٩٥
؟ وجواب هذه األسئلة حيدد نوع اإلميان، واحدةً  التناول، وهل يكفي أن نتناول مرةً 

ومنونا حنو املخلص نفسه يف  ،نا إلحتادنا بالرب يسوع املسيح ونضوج احملبة والتواضعورؤيت
 التشبه به.

 
ً
أن ال نقع يف حرية وشك،  ،من هذا النوع جيب علينا إذا حاصرتنا أسئلةٌ  :أوال

ا ال نّ ن كُ إبصالح حمب البشر الذي يتوالنا دائمًا بالرعاية حىت  إميانٌ بل أن يكون لنا 
وهو الذي يقودنا حنو احلياة  ،صاحلٍ  هو الذي يسهر على محايتنا كراعٍ حنس با، ف
 احلقيقية.

علينا أن نؤمن أن عمل اهللا اآلب يف ابنه الوحيد ربنا يسوع املسيح وعطية  :ثانياً 
بل هو تدبري احملبة اإلهلية األزلية اليت أُعلنت  ،ال يتوقف على نشاط إرادتنا ،الروح القدس

 إميان االعتباردون أن ختضع لتوبة البشر أو تأخذ بعني  ،املسيح يف الدهور يف يسوع
 ،دًا من البتول والدة اإللههو الذي جاء إلينا بنفسه متجسِّ فالبشر وقبوهلم للرب يسوع. 

على تواضعه وحمبته، ولذلك قال اإلجنيلي  ، بلد الرب معتمدًا على إميانناومل يكن جتسُّ 
 .)١٩: ٤يوحنا  ١( "أحبنا أوالً "نه هو إ

ن ل مَ لنذهب ملن جاء إلينا ونقبَ  ،لذلك ؛هذا هو جوهر اإلميان وخالصة اإلجنيل
 م جسده قرباناً.ل وقدَّ تنازَ 

فهو يف وضع أفضل من الذي يتناول كل  ،ومن استطاع أن يتناول كل يوم
 ألنه حييا بالطعام السمائي احلقيقي جسد ودم ربنا يسوع املسيح. ؛أسبوع
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 دما نتناول؟ماذا يحدث لنا عن 

 ضع عطية اهللا للذكاء والفكر البشري.ال جيب أن خنُ 

أش (نقشتك"  يماذا يقول ذكاء احملبة أو باحلري حكمة حمبة اهللا؟ "هوذا على كف

ىل إو"ها أنا معكم كل األيام و  ،)٨: ٢زك (" هن ميسكم ميس حدقة عين"ومَ  ،)١٦: ٤٩
 .)٢٠: ٢٨مت (انقضاء الدهر" 

أن نفحصها حسب مقاييس الذكاء واحلكمة البشرية.  هذه املواعيد ال ميكن
ن به عمل اهللا. وال يوجد شخص ألنه ال يوجد يف العامل املنظور شيء ميكن أن نقارِ  ؛أوالً 

أي األسفار املقدسة. كل  ،ن به املسيح. وال يوجد كتاب يشبه كتاب اهللاميكن أن نقارِ 
نظورة األرضية. وهذا يفرض علينا أن مسائية ال ميكن مقارنتها باألمور امل هذه هي أمورٌ 

كان فقد  نقارن الروحيات بالروحيات، وأن جنعل مقياس األمور الروحية هو املسيح نفسه. 
مع التالميذ دائماً، وكان مع اآلب والروح القدس. كان يتكلم مع السامرية، وكان يرى 

 ، اهليكل وهو معنامعه يف أنناومن القرية سوخار. هكذا ندرك  ،اآلتيني عرب الزمان إليه
به ندخل شركة اآلب. وعندما تنتهي اخلدمة املقدسة وننصرف من هيكل اهللا، فإننا  وأننا

فهو تسبيح   ١٥٠خنرج من الكنيسة لنكون هيكل اهللا احلي، وهذا ما جيعلنا نرتل املزمور 
 وتأكل من شجرة احلياة، وحتيا على ،كمال اخلليقة اجلديدة اليت صارت يف فردوس اهللا

 األرض يف انتظار ظهور ربنا يسوع املسيح بكامل جمده.

لت وثقُ  ،إذا حاصرتنا األفكار األرضية، وغاب عن ذاكرتنا اسم الرب يسوع 
 ؛فارقنا ومل يعد يسكن فيناقد اجلسدية، فال جيب أن نظن أن الرب  باالهتماماتنفوسنا 

 ،تعتمد على توبة اإلنسانن نعمة اهللا إيم الفاسد الذي يقول ألن هذا الظن يعادل التعل
على  "ها أنا واقفٌ  :سكب فقط على املؤمنني. لنتذكر قول الرب يف الرؤيان رمحة اهللا تُ إو 

لقد دخلنا مع . )٢٠: ٣(رؤ إن فتح يل أحد أدخل وأتعشى معه وهو معي"  ،الباب وأقرع
ته معنا، فهذا ال يعين أنه خرج وترك شرك ،وإذا خرجنا داخلياً  ،الرب يف القداس اإلهلي
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د أعضاء ألن أمانته جتعله جيمع املتفرقني ويوحِّ  ؛فهو يظل أمينًا ال يقدر أن ينكر نفسه
بل  ،جسده به. وحكمة حمبته ال جتعله يرتك اخلروف الضال أو يهمل الدرهم املفقود

 جيمع الكل معاً يف شركته السمائية.

عل جنلكي  -ا كان مهم - وهذا يعين أن نرتك كل فكرٍ  ،يف حياة الصالة نبقَ لِ  
 ومنتظراً مواهب روحه القدوس. ،قلوبنا مذحباً مقدساً مستعداً لعمل الرب يسوع

 ؛ن يف القداس اإلهليوهي تلك اليت تعلَ  ،خبصوص مواهب الروح القدس -٩٦
هي مجيعاً صفات آدم اجلديد اليت أخذها الناسوت من أقنوم االبن الكلمة عندما جتسد، 

ل إلينا حنن حسب قول الرب يسوع عن الروح نقَ لكي تُ  ؛حسحت بالرو وهي ذاتا مُ 
ينطبق على كل شيء،  لو ذا القفه ،)١٦، ١٥: ١٦(يوحنا "يأخذ مما يل ويعطيكم"  :القدس

 ،ألن الرب يسوع يتكلم مع كل قلب بلسان هذا القلب ؛حىت التكلم باأللسنة اجلديدة
 .د الكللسان اجلديد الذي يوحِّ أي ال ،وهو لسان احملبة ،واحدٍ  ويتكلم مع الكل بلسانٍ 

حد بآدم اجلديد نتَّ  أنناصار من الضروري أن نتذكر  ،من أجل هذا األمر بالذات
وننال هذه املواهب حسب إرادة الروح القدس  ،بقوة صليبه وقيامته ويف �ر الروح القدس

 .)١٠: ٣كولوسي (لكي يعلن بنا وفينا اإلنسان اجلديد املخلوق حسب اهللا 

 هو نوع إتحادنا بالرب في سر اإلفخارستيا؟ ما -٩٧

حتاد الهوته بناسوته، أي اننا نتحد بالرب على مثال إني ئأقول لألخوة املبتد
ننا لذلك السبب نفهم أن إذات اإلحتاد الذي حدث يف أحشاء البتول والدة اإلله، و 

مثل  أنناكد لنا تؤ  ،)٥: ١٥(يوحنا "أنا هو الكرمة احلقيقية وأنتم األغصان"  :عبارة الرب
 خاص بالناسوت. اسمٌ  "الكرمة"ألن  ؛ناسوته

كما احتد الالهوت بالناسوت يف األقنوم الواحد ربنا يسوع املسيح،   ،وهكذا
يضًا على أوحنن  ،من اثنني" هو "واحدٌ  حد حنن به بغري اختالط وال امتزاج وال تغيري.نتَّ 
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هكذا كتب الرسول بولس الاهد وحنن "األعضاء". و  ،هو "الرأس" :مثال هذا اإلحتاد
سيح يضاً املأحد رغم أن له أعضاء كثرية، هكذا ألجل سر املسيح، أنه كما أن اجلسد وا

أنه كما مل ينفصل  ،. لذلك علينا أن ندرك)١٢: ١٢كور   ١( حنن رأس اجلسد وأعضاءه
هكذا  ،إلهلي)(صالة االعرتاف يف القداس اوال طرفة عني"  واحدةً  الناسوت عن الالهوت "حلظةً 

ألنه ال ميكن لقوة يف  ؛وال طرفة عني واحدةً  يضًا ال ننفصل عن املسيح حلظةً أحنن 
حسب عبارة أي قوة،  وال توجد ،السماء أو على األرض أن تفصل أعضاء املسيح

يف آذان الزمان والبشر "ال شيء يستطيع أن يفصلنا  هليةٍ إ ي مثل صرخةٍ الرسول اليت تدوّ 
 .)٣٥: ٨(رو يت يف يسوع املسيح" اهللا العن حمبة 

أي لكي يصبح الصليب هو  ،مات الرب على الصليب لكي نرث موته -٩٨
فهو يعين  ،)١٧: ٨رو راجع ("ورثة اهللا بيسوع املسيح"  :باب اخلالص، وإذا قال الرسول

 وراثة احلياة.

ومات  .مات الرب على الصليب لكي مبوته يرفع عائق االحتاد به أي املوت
ومات لكي نصل حنن إىل حياته اليت ال متوت. ومات  .صل إلينا قوة صليبه احملييلكي ت

له إىل خبز مسائي، ألنه محل جسده على يديه وحوَّ  ؛س مبوته ذلك السر الفائقلكي يؤسِّ 
م جسده بذلك هاوية املوت والفساد إىل جمد الالهوت. وقدَّ  رَ بَـ فعَ  ،أي طعام مسائي

 ن بعد ذلك عالنيةً علَ لكي يُ لِّية الع عندما أطعم املائتني يف ،بنفسه من املوت إىل احلياة
 ومن القرب أعلن �اية املوت بالقيامة. ،على اجللجثة

 ،حد بناهكذا بالصليب وضع أساس احلياة غالبة املوت. وهكذا ُصلب لكي يتَّ 
 معه وفيه. وقام لكي جيعلنا أحياءَ 

ألنه هو احلياة.  ؛ حييا يب"ن يأكلين"مَ  :قبل أن يذوق املوت باجلسد قال -٩٩
ألنه هو  ؛)٥٥: ٦(يوحنا مأكل حق ودمي مشرب حق"  "جسدي :صلب قالوقبل أن يُ 

: ١١ (يوحنا"أنا هو القيامة واحلياة من آمن يب ولو مات فسيحيا"  :ن قالمَ  احلياة أي حياةُ 
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وثبات وعن كل ما فيه من قوة  ،عن اخلالص واحلياة والقيامة اً فصار قوله إعالن ،)٢٥
 .)٣: ٢ كولوسي(ر فيه كل كنوز احلكمة واملعرفة" خَّ ومغفرة، فهو "املذُ 

ألنه أخذ  ؛مع املوت الذي لنا يف طبيعتنا - كأقنوم -اليت له  احلياةَ  جيمع الربُ 
 .املوتَ  نا، وفيه تغلب احلياةُ جسداً ونفساً مثل جسدنا ومثل نفسِ 

وهو الذي  ،ذي يأتيه من اخلارجوغلب املوت ال ،ر الطبع اإلنساين باإلحتادطهَّ 
سلطان أن آخذها "ليس أحد يأخذها مين (حياته) يل سلطان أن أضعها و  :عنه قال
ت هذه له، وثبَّ  املوت الذي كانت طبيعتنا خاضعةً  بَ لَ ، وهكذا غَ )١٨: ١٠(يوحنا أيضاً" 

حد يه نتَّ الغلبة بالقيامة. واآلن يعطي لنا عربون هذه الغلبة يف سر الشكر اإلهلي الذي ف
بالرب يسوع املسيح باآلمه احمليية اليت غلبت شوكة اخلطية، وبقيامته اليدة اليت أعطت 
 لنا رؤية احلياة السماوية اليت له واليت سوف تصري لنا، واليت نتذوقها هنا وحنن يف اجلسد.

 ،م فيها القربان، نقدِّ نطلب من الرب أن تكون حياتنا ليتورجية حيةً لِ  -١٠٠
ادنا وأرواحنا على مذبح كلمة اهللا احلية الفعالة اليت هي أقوى من كل سيف ذي أي أجس
 للرب. وبا نذبح النية الداخلية لكي نصري صعيدةً  ،)١٢: ٤عب راجع (حدين 

 .وليكن لنا نية الذبح ورغبة تقدمي أجسادنا كل يوم

ا اسم ربنا يف ذاكرتن يبقألننا عندما نُ  ؛)١: ١٢رو (لنقدم أيضًا حياتنا العقلية 
 ننال هبة البقاء يف األسرار السمائية. ،يسوع املسيح

 .مع القوات السمائية دائمة، وتسبيحٌ  وليكن لنا مصاحلةٌ 

حىت نصبح به  ؛نطونيوسألنطلب الروح الناري حسب وصية معلمنا العظيم 
جسدًا واحدًا وروحًا واحدًا مع الرب نفسه الذي ألجل هذه الغاية أخذ جسدنا من 

 ة اإلله بالروح القدس.والد

 



۳۸ 

 

لكي نرتل بفرح مع القديسني هنا ويف السماء.  ؛من أجل شركتنا املقدسة صلِّ لنُ 
له  حياةٍ  وهكذا نتبع ترتيب اخلدمة املقدسة صائرين بقوة ربنا يسوع املسيح أطهاراً وقربانَ 

 وحده.

لقد ذكرت ما فيه الكفاية، وأسرار الرب عجيبة فائقة ال ميكن أن نصل إىل 
بقوة ومعونة الروح القدس الذي يكشف لنا عن مجال حمبة ربنا يسوع  إالَّ عماقها أ

 املسيح.




