
 

 
 
 
 
 

 
ُ
  قيامة

ِّ
 من القربِ  الرب

 واستعادة الوعي األرثوذكسي باخلالص
 
 
 
 
 
 

 دكتور
 جورج حبيب بباوي

 ٢٠١٤أبريل 

w w w . c o p t o l o g y . o r g  



 

 

 .قصـصالدقيـق يتجـاوز السـرد ونقـل الروايـات و  مل ندرس التاريخ الكنسي بشـكلٍ  
تـــاريخ املســـيحية يف طريقهـــا إىل أن أن أمهـــات كتـــب يف اآلونـــة األخـــرية مسعـــت  تكنـــإن  و 

وهـــم أعمـــدة التـــاريخ أل�ـــم مؤرخـــو  ،ثيؤدوريـــت –ســـقراط  –ســـوزمني  :العربيـــةتـــرتجم إىل 
نشــر طبعـة يف متنــاول القــارئ القبطـي لكتــاب تــاريخ البطاركـة بعــد أن متكــن  وأمتــىنالتـاريخ. 

ألن  ؛قراصـــنة شـــبكة املعلومـــات مـــن وضـــعها علـــى الشـــبكة. وحتقيـــق الكتـــاب مـــن جديـــد
 درس التاريخ.لكل من  ظاهرٌ  الطبعة احملققة هبا عوارٌ 

وهــي يف  ، تــرن يف أذينيبعبــارة شــيخ مــؤرخي التــاريخ املعاصــر أرنولــد تــوينال تــزال  
ـــــرفض  :شـــــكلها املختصـــــر ـــــذي ي ـــــة ســـــيادة الفكـــــر األصـــــويل ال ـــــاريخ هـــــو بداي "اجلهـــــل بالت

هـــي فعـــالً بدايـــة التشـــيع وخلـــق  ،ألن اتبـــاع الســـلف الصـــاحل دون قـــراءة التـــاريخ .التعدديـــة"
 الِفَرق.

أيضــاً عــن الســاحة دراســة تــاريخ احليــاة  تغابــكمــا غابــت دراســة التــاريخ العــام، و 
بينمــا  ،"العبــادة"كلمــة هــي   ،ةاملســيحيوصــف بكلمــة غريبــة عــن املســيحية الــيت تُ الليتورجيــة 

فقــد   ."اخلدمــة" أو "الليتورجيــة" هــي أقــرب الكلمــات إىل نــص وروح العهــد اجلديــد نفســه
جـــاءت الرتمجــة العربيـــة لكــن و  -حســب األصـــل اليونــاين-كــان الرســل يقيمـــون الليتورجيــة 

 .)٢: ١٣"وبينما هم "خيدمون الرب ويصومون قال الروح القدس" (أع  :لتقول

أيضـــاً تـــاريخ عقائـــد املســـيحية الـــذي حيمـــل لنـــا مـــا هـــذا وذاك، غـــاب غـــاب كمـــا و 
ا أن تـاريخ املسـيحية"، فهـذه اخلارطـة هـي الـيت ميكنهـميكن أن ُيسمى بلغـة العصـر "خارطـة 

احلـزين الـذي  وأسـباب االنفصـالبدايـة تكشـف لنـا و  ،الشـرق والغـربترسم لنا الفروق بني 
 ،القســطنطينية –بــدأت بــواكريه منــذ القــرن العاشــر لتضــع حــداً للوحــدة الكنســية بــني رومــا 



سـبقه الشـرخ املـؤمل يف  . هـذا االنفصـال الـذيومها كانا أكرب جتمع مسيحي يف العـامل القـدمي
 ،املفــــزع حقــــاً  االنقســــام وحــــلَّ  ،أرمنيــــا –ســــوريا  –عنـــدما اســــتقلت كنــــائس مصــــر  م٤٥١

والــذين  م٤٥١وباتــت كنيســة اإلســكندرية العريقــة منقســمة بــني الــذين رفضــوا اجملمــع الرابــع 
 قبلوه.

ـــــل جـــــداً واملخيـــــفظـــــل يف   ـــــدأت ترمجـــــات اآلبـــــاء ،هـــــذا الفـــــراغ اهلائ وبـــــدأت  ،ب
احليـاة" للـدكتور  سـراالفخارسـتيا كتـاب "صـلين هـو  الدراسات اجليدة جـداً. كـان آخـر مـا و 

ودراسـة األب مـىت املسـكني  ،وهو أعظم ما صدر بعد كتاب األسرار السبعة ،مارك شنودة
ترمجــــة  ،اآلبــــاءدراســــات مــــع مركــــز باالشــــرتاك  بنــــاريوندار ى لــــع وأمتــــىنعــــن االفخارســــتيا. 

األرثوذكســـي يف "ســـيب  أل�ـــا جتـــاوزت ســـقطة الالهـــوت ؛الدراســـات األرثوذكســـية املعاصـــرة
العصـر تعلـيم خللـط بـني عـن حالـة ااملطران يوحنا زيـوزالس عربَّ به الذي  االسموهو  ،بابل"

 الوسيط والتعليم الشرقي األرثوذكسي.

 ص هي سبب اجتماع الكنيسة يوم قيامة الرب:قيامة المخلِّ 

وهـو  ،األولهـو "أحـد" أي اليـوم األول  ،القدمي "يوم األحد" االسمال زلنا حنفظ  
ذا هكــ .)١٠: ١أول يــوم يف األســبوع الــذي قــام فيــه الــرب. وكــان ُيســمى يــوم الــرب (رؤ 

 . وقـد)١: ١٤الديـداكي  –(تعليم االثـىن عشـر املسيحية اليوم يف أقدم الوثائق هذا ُعرف 
فهـو اليـوم الـذي ال  ،إىل مغنسـيا الـذين حيفظـون السـبت تهغناطيوس يف رسالأقاوم الشهيد 

 ).٩أي اليوم الذي أشرقت فيه حياة اخللود (فقرة  ،عالقة له بيوم القيامة

ـــذلك كانـــت الكنيســـة  ،بـــل للشـــركة يف حيـــاة الـــرب ،الجتمـــاع حنـــن نـــذهب ال  ول
لينـــا حيـــاً. مل يكـــن جمـــيء يســـوع إيســـوع يـــأيت ف ،فخارســـتيا منـــذ العصـــر الرســـويلجتتمـــع لإل

 ع حياته على أعضاء جسده.قنوم الكلمة نفسه ليوزِّ أبل مبجيء  ،بكلمة الوعظ فقط

هـــــي ســـــقطة الهـــــوت حركـــــة  فقـــــط احليـــــاة بالكلمـــــة وبالصـــــالة وبقـــــراءة األســـــفار
 اإلصالح اليت أبادت الشركة الكيانية يف كيان اإلله املتجسد.



 حي: حي لجسدٍ  رأسٌ  المسيحُ 

ـــدُ   ـــربِّ  مواعي ـــا ليســـت مواعيـــد ال ـــاريخ لشـــخصٍ  اً لن ـــام يف كتـــب الت وال حـــىت يف  ،ين
: ٢٨ىل انقضـــاء الـــدهر" (مـــىت إألن "هـــا أنـــا معكـــم كـــل األيـــام و  ؛الكتـــاب املقـــدس نفســـه

 "احلضــور املتجســدهــي "بــل  ،ولكنهــا ليســت جمــرد كلمــات ،) قــد تبــدو هــذه كلمــات٢٠
ضـــد  ،٨ثناســـيوس (راجـــع علـــى ســـبيل املثـــال: جتســـد الكلمـــة ف أحســـب تعبـــري القـــديس 

 ).٨٦: ٢ – ٥٥: ٢ – ٥٩: ١األريوسيني 

حــد وهــو يغلــب املــوت يف كيــان كــل مــن يتَّ  ،يف كيانــه اإلنســاين املــوتَ  غلــبَ  احلــيُّ 
مجاعــة  هــي بــل  ،أي أعضــاء جســده لــيس أي مجاعــة ،بــه. وجســد يســوع املســيح اجلماعــة

 ،لينــا حيــاة االبــنإفاجلســد حيمــل  .)٣: ٥�ــا جســده مــن حلمــه ومــن عظامــه (أفســس كوَّ 
منـــه تصـــل  حـــيٌّ  جلســـنا معـــه يف الســـماويات. رأسٌ أو  فيـــه إىل الســـماء ولـــذلك محلنـــا االبـــنُ 

ألن "كمـا يف آدم ميـوت اجلميـع، هكـذا يف  ؛صارت اإلنسانية كلها فيـه .احلياة لكل عضوٍ 
طنا وســـلَّ  ،تركنـــا املـــوت يعبـــث باحليـــاةلكننـــا و  .)٢٢: ١٥كـــو ١املســـيح ســـُيحيا اجلميـــع" (

ألن الـذي  ؛اع الصـليببـل ضـ ،فضـاعت القيامـة ،على اخلطية وحدهاكم من الضوء أكرب  
 ،صـالة الصـلح القبطيـةشـهد عـن ذلـك كمـا ت  ،أُبيد على الصليب هو املوت حامل اخلطيـة

ــــاملوت ال ينفصــــل عــــن اخلطيــــة "مــــن تــــذكار الشــــر الالبــــس املــــوت  et ervorin – ف
~m~vmou"، مبيعـني مـن قبـل خطايانـا" ،كني بـهَسـهـذا الـذي كنـا ممُ  ،ك علينـافاملوت "متلَّـ، 

 يف تشبيه بليغ يقول رسول الرب:و  .وقد مات الذي أمسك علينا كل خطايانا

املــرأة املتزوجــة (الــيت حتــت رجــل) هــي مرتبطــة بالشــريعة (النــاموس) طاملــا الرجــل * 
 .حيٌّ 

 فقد حتررت من شريعة الرجل (مل تعد زوجته). ،إن مات الرجل* 

ن تزوجـت رجـل إيـة مـن الشـريعة حـىت ا�ـا ليسـت زانن مات الرجـل فهـي حـرة * إ
 آخر.



 ق الرسول هذا التشبيه القانوين جداً على املسيح واإلنسانية:كيف طبَّ  

مــات الــذي   .املسـيح جبســديضـاً قــد مــتم للشـريعة (النــاموس) أنــتم أإذاً يـا إخــوة * 
 مبيعني من قبل خطايانا. ، بهنيكنا ممسك

ســـد اآلدمـــي مـــات اجل .هـــذا هـــو حتـــرر اإلنســـانية مـــن وســـاطة الشـــريعة (النـــاموس)
 على الصليب.

 ، ...قــــيم مـــن األمــــواتوهــــو "للـــذي أُ  ،يف زواج جديـــد ،لكـــي تصـــريوا لآلخــــر* 
 ).٤-١: ٧لنثمر هللا" (رو 

"اآلن قـــد حتررنـــا مـــن (وســـاطة الشـــريعة متامـــاً مثـــل املـــرأة الـــيت مـــات زوجهـــا). إذ * 
). كني فيـــه (مـــات املســـيح ومعـــه ماتـــت الشـــريعة عـــن عمـــل الوســـاطةمـــات الـــذي كنـــا ممَســـ

: ٧والــدليل علــى ذلــك "حــىت خنــدم (نعبــد) جبــدة الــروح ال بالعبوديــة (عتــق احلــرف)" (رو 
٦.( 

 ومع موت يسوع: ،موت املسيح يسوع هو موت الشريعة 

 وداود ..... اخل. وإبراهيممات اجلسد الذي جاء من آدم * 

السابق علـى  ،دعي يسوع آدم األخري◌ُ  اولذ ،مات االنتساب العرقي إلسرائيل* 
 شريعة موسى وعلى دعوة ابراهيم وعلى تاريخ األسباط.

ألنـــه قـــام  ؛أي اجلســـد الـــذي يتـــأمل وميـــوت ،ماتـــت احليـــاة اجلســـدانية البيولوجيـــة* 
صـار لـه "جسـداً ممجـداً"  ،وصـار "اإلنسـان اجلديـد" ،ل إىل عـدم فسـادبالروح القـدس وحتـوَّ 

 ).٥٠-٤٣: ١٥كو ١سهب الرسول يف شرحه يف (أ) ٢١: ٣(فيليب 

صـلب ومنـوت ونقـوم مـع املسـيح ولذلك حنـن نُ  ،غاب األصل الرتايب من الوجود* 
 ).٨-١: ٦(رو 



 األقنوم المتجسد هو الذي مات وقام:

 ،ومهــــا معـــــاً األقنـــــوم = الشـــــخص ،تركنــــا كلمـــــة أقنـــــوم وأمســــكنا بكلمـــــة شـــــخص 
الفـرد. وحــىت  فالشـخص أقـرب كلمـة إىل اليونانيـة والقبطيـة والســريانية. والشـخص لـيس هـو

 ،يظــل فــرداً  "الفــردُ  :، ولــذلك لــه عبــارة مــوجزةقيقــةإىل هــذه احل فطــنحميــي الــدين ابــن عــريب 
ت كلمـات أخـرى وحلَّـ ،وعنـدما غابـت كلمـة أقنـوم .أي صـار شخصـاً" ،مىت أحب تأقنمو 

، إالَّ أن هـــذه الكلمـــات القـــوة –وهـــي يف حـــد ذاهتـــا بريئـــة جـــداً مثـــل: النعمـــة  ،تبـــدو بريئـــة
ــــد الشــــياطني صــــارت ــــة األقنوميــــة ،يف ي ــــذي حيجــــب احملب ــــع ال ــــة الشخصــــية ، أيالربق  ،احملب

له اجملد. ولكن الليتورجية صـوت  لالبنوالقيامة األقنومية واجلسد املتأقنم باالحتاد األقنومي 
 :الكنيسة اجلامعة تُعلن لنا يف صالة الصلح

 املخوفة jom;هلنا القوة إيها املسيح "أ -

 ".(تعلو على الفهم) اليت هللا اآلبالغري املفهومة 

 ، بل وأصلت:عند هذه الكلمات الليتورجية ومل تسكت

 "اجلالس فوق العرش امللتهب الشاروبيمي -

 واملخدوم من القوات النارية

 .".... من أجل تنازلك الغري املوصوف

 هي اقنوم االبن. ،أي قوة اآلب ،القوة

الســـاعة صـــلوات كمـــا نقـــول يف   ،و"ذاق املـــوت باجلســـد" ،مـــات األقنـــوم باجلســـد
ن يـأكلين "َمـ :دون أن ينقسـم إىل الهـوت وناسـوت-هو هو األقنوم الذي يقـول  .التاسعة

 ).٥٧: ٦حييا يب" (يوحنا 



ويعطـي هلـم ناسـوتاً بـال  ،لوهيتـه عـن اخلطـاةإملـاذا حيجـب االبـن  ،عند عطـاء احملبـة 
ن عطــاء اجلســد قــال عنــه الــرب إ ،الهــوت؟ هــل أدرك هــؤالء املنقــادين إىل تعلــيم شــيطاين

"أنــا هــو اخلبــز  :واألقنــوم هــو الــذي قــال ؟)٦٣: ٦"اجلســد ال يفيــد شــيئاً" (يوحنــا  :نفســه
هــــؤالء الــــذين إن  .)٣٣: ٦أنــــا هــــو خبــــز اهللا الواهــــب احليــــاة للعــــامل" (يوحنــــا "و ،احلــــي"

 ،ه خطايـاهمما جتـود بـفقط هم يقدمون  .هليةال يعرفون احملبة اإل ،ينكرون االحتاد األقنومي
 ،ن تقـدمي عطيـةمـوهدف اخلـاطئ  ،بلذة اخلاطئ دٌ مقيَّ  ،وما تقدمه اخلطايا هو دائماً حمدود

 ومن أجل أن ينال شيئاً مقابل ما يعطيه. ،به اللذة حفهو يعطي حسبما تسم

ألن  إلحّقـــ .يـُــراد بـــه باطـــل حـــقٍّ كـــالُم فهـــو   ،الالهـــوت ال يؤكـــلإن وعنـــدما قـــالوا  
يسـوع باسـمه، فهـو  امسـكيقـول الشـيخ الروحـاين " .ري منظـورالالهوت غـري حمسـوس وغـ

يضــــاً وعنــــدما يتحـــــرك فيــــك روح يســــوع، امســــك الـــــروح أو  . باالســــمال يُمســــك إالَّ 
ــالحواسال يُ  فهــو روحٌ  ،بالمحبــة  ،لجســد نفســهبالنســبة لحــىت  إذن، فاألكــلُ  ".مســك ب

 .األســنان واللســان :وهــو مــا يعلــو علــى كــل احلــواس ،عطــاء، هــو أي شــركة ،"تنــاولهــو "
أكثـر مـن  يٌّ قـأكثر مما هو حمسوس. فاملوت جعل احملسـوس حقي هو حقيقيٌّ ولكن ما يعلو 

غري احملسوس؛ ألن املوت هدم البصرية، فجعـل مـا متسـكه احلـواس هـو الصـحيح؛ ألن هـذا 
 ومن ضياع ما تراه العني ومتسك به اليد. ،هو رد الفعل على اخلوف من املوت

ـــم لكـــن عـــدم أكـــل ا  لالهـــوت، وهـــو حـــقٌّ ال ينكـــره أحـــد، حتـــوَّل إىل ســـيٍف يقسِّ
يؤكــل. لكـن هــذه الكذبـة الكــربى  هاملسـيح الواحـد إىل اثنــني، وبالتـايل صــار الناسـوت وحـد

ينسى أو تعمد أن ينسى جتسد ابن اهللا. ألن التجسد جـاء مبـا عجـزت عنـه  من وعيٍّ  قريبةٌ 
 ياة اإلهلية.اإلنسان إىل الشركة يف احل الشريعة، وهو ردُّ 

ذنا مـن اهللا؟ والجـواب: ال خـ، فمـاذا نكـون قـد أو كان المسيح إنساناً فقـطل
شيء، فقد صار كواحٍد من األنبياء، جاء بتعلـيم أخالقـي ممتـاز. لكـن المسـيح يقـول 
لنا: "أنا هو القيامة"، والقيامة ليست خاصـة بالهـوت االبـن؛ ألن الالهـوت ال يحتـاج 

للمـــوت، وبالتــالي هـــو ال يقــوم، ولــذلك "أنـــا هــو القيامـــة إلــى قيامــة، فهـــو غيــر قابــل 



 والحياة" هي أعظم ما ذكره الرب عن االتحاد األقنومي.

بنـا مـن اهللا اآلب، بـل حنن ال نأخذ من اجلسد أو من الناسوت شيئاً ميكنه أن يقرِّ  
و بـــه مـــن احليـــاة اإلهليـــة نفســـها. مـــاذا يســـتطيع اجلســـد أإن هـــذا اجلســـد حيتـــاج إىل مـــن يقرِّ 

الناسـوت أن يعطـي؟ ال شـيء. وحـىت يف موتـه احمليـي، مل يكـن مـوٌت للجسـد املنفصـل عــن 
مثلنا ال حيقق الفداء وال الغفران وال يرد احلياة لإلنسـانية.  إنسانٍ  الالهوت؛ ألن هذا موتُ 

 فقد سبق ومات أنبياء مثل أشعياء وحزقيال وغريمها، ومل تنل البشرية مبوت هؤالء شيئاً.

هـــو الـــذي جعـــل موتـــه باجلســـد ســـبب  ،د الهـــوت اهللا الكلمـــة باجلســـدلكـــن احتـــا 
 :؛ ألنهحياةٍ 

 أباد املوت من الطبيعة اإلنسانية اليت أخذها من القديسة مرمي. أوًال:

أعطى اخللود هلذا اجلسد؛ إذ ال يكفي أن يقوم اجلسد، بل أن يقـوم لعـدم  وثانياً:
 ).٣١، ٢٧: ٢ (أعفساد، وهو عمل الالهوت يف حفظ اجلسد من الفساد 

إذا كان األمر هكذا، فلماذا نأكل اجلسد وحـده؟ ومـا قيمـة أكـل جسـد إنسـاين؟  
لقد أجاب القديس كريلس الكبري السكندري علـى هـذا السـؤال بالـذات يف حـواره الطويـل 

األنبـــا شـــنودة الثالـــث يف هرطقـــة نســـطور ال حيتـــاج إىل إثبـــات، فهـــو  وســـقوطمـــع نســـطور، 
 .)١(وكأنه ينقل عنه عباراته حرفياً يردد عبارات نسطور، 

 إن أكل اجلسد وحده يعيدنا إىل احلياة البيولوجية القدمية اليت تبلى باملوت. 

حول نسطورية األنبا شنودة الثالث، وحكم اجملمع املسكوين  coptictruth.com راجع البحث املنشور على موقع )١(
 م على الذين ميزقون املسيح الواحد واهب احلياة األبدية.٣٤١الثالث 

                                                           



 د الحي والمحييجَّ مَ الجسد المُ 

ال أدري ملاذا غاب ما ذكرناه تواً من وعـي الـذين يتكلمـون مثـل نسـطور، وأحيانـاً  
ــــــن نــــــذكر  ــــــل أريــــــوس، ومــــــرات مثــــــل أوطــــــاخي؟ ل األمســــــاء، لعــــــل احليــــــاء يعيــــــدهم إىل مث

األرثوذكسية! لكن تبقى نقطـة هامـة ال ميكـن التنـازل عنهـا: مـا هـي طبيعـة جسـد الـرب يف 
 اإلفخارستيا؟

 حسب الليتورجيات األرثوذكسية، هو:

 احلياة. جسدُ  -  

 حميي. جسدٌ  -

 طعام اخللود. -

جــب رؤيــة اجلســد هــو الــذي ح اجمليــدةوتقــدمي الــرب جلســده يف العليــة قبــل اآلالم 
 
ُ
ـــمَ امل الزال الفكـــر  أي الـــروح القـــدس. ،مل تقبـــل االســـتنارة مـــن روح يســـوع د عـــن أذهـــانٍ جَّ

تقســـيم الـــرب حســـب  -بالتحديـــد-ي ن ينشـــر عفونـــًة أرضـــيًة يف العقـــول، هـــاإلجنيلـــي العِفـــ
عـن األحـداث  مراحل تارخيية جتعل من كل ما حيدث يف حياة الـرب تارخيـاً وحـدثاً منفصـالً 

يــة األخــرى. فقــد َفَصــَل املــيالد البتــويل عــن القيامــة، يف حــني أن قيامــة الــرب هــي الــيت التارخي
أصـــل  أكملـــت مـــيالده مـــن العـــذراء؛ ألن احلَبـــل وتكـــوين الناســـوت بـــالروح القـــدس هـــو ردُّ 

ـــ د، وبدايـــة الوجـــود اإلنســـاين إىل اهللا؛ ألن االبـــن أعادنـــا روحـــاً وجســـداً إىل اهللا عنـــدما جتسَّ
 نية اجلديدة هو املتجسد آدم الثاين، وليس آدم األول.وصار أصل اإلنسا

وفصــَل الصـــليب عـــن القيامـــة؛ ألن الصـــلب هـــو دفـــع الـــثمن وإرضـــاء اآلب، وهـــو 
 - ١: ١جتــديٌف عــن جهــل؛ ألن االبــن املتجســد هــو مالــك وخــالق الكــل مــع اآلب (يــو 

وتوقـف الفكـر عنـد  )، وهكذا ال يكون للقيامة من دور سوى أن تعلن أن املسـيح حـيٌّ،٣
ذلـــك، مـــع أن القيامـــة هـــي الـــيت أعطـــت قـــوة اخلـــالص للصـــلب؛ ألن املصـــلوب لـــيس فقـــط 



حيٌّ، بل هو الغالب الذي دمَّر املوت، ودمَّر الفساد، وأباد سلطان اجلحيم، وبالتـايل جـاء 
حامـل اخلطايـا،  الرب إلينا بالقوة وباخلالص من أكرب مأساة لإلنسانية، وهي مأسـاة املـوت

  فـ
ُ
 مسألتني ميكن فصلهما عن بعضهما. اس املوت" ليسلبَ "الشر امل

علــــى عــــرش احليــــاة ملكــــاً وخملصــــاً اســــرتد البشــــرية مــــن املــــوت، ومــــن  ع احلــــيُّ وتربَّــــ
"امسُــَك القــدوس هــو الــذي نقولــه  :الشــيطان، وجعــل اخلطيــَة عــاجزًة عــن أن ُمتيــت اإلنســان

 (أوشـيةنفوسنا بروحك القدوس وال يقوى علينا موت اخلطية وال علـى كـل شـعبك"  فتحيا
 ).االجتماعات

الســرائر عــن فصــَل الهــوت عصــر اإلصــالح كلــه: لــوثر وكــالفن، والبــاقني، لكــن و 
ـــثمن  ـــة عـــن الصـــلب والقيامـــة؛ ألن املســـيح دفـــع ال ـــدبري اخلـــالص. فقـــد مت فصـــل املعمودي ت

موديـــة اعرتافـــاً وشـــهادًة ال شـــركة يف مـــوت الـــرب، أي وأرضـــى العـــدل اإلهلـــي، وصـــارت املع
كمــا حتولــت اإلفخارســتيا إىل ذكــرى عقليــة ِلمــا حــدث يف املاضــي،  صــلبه ودفنــه وقيامتــه.

فتحول اخلالص إىل حدث تارخيي قدمي مرت عليه عدة سنوات، وأصـبح كـل مـا لـدينا هـو 
 ما حدث يف هذه الذكرى. -عقلياً -أن نتذكر 

رب سـجيناً للتـاريخ القـدمي فقـط، بـل انفصـل الـرأس، أي املسـيح وبالتايل مل يعد الـ
ـــان ســـرائري  فهـــي  Sacramentalعـــن جســـده، أي الكنيســـة، ومل يعـــد للكنيســـة أي كي

، بل طُمست فكرة "جسد يسوع السري"، وهـي أصـالً تعـين ليست جسد املسيح احلقيقي
يف العقـول، بـل جسـد  ةفكر سد معنوي عبارة عن غري املعَلن والظاهر، وال تعين باملرة أنه ج

حقيقــي؛ ألن احلقيقــي يف تــدبري النعمـــة هــو مــا هـــو حــيٌّ وغــري قابـــل للفنــاء وغــري مســـتعبٍد 
نـال جمـد احليـاة اآلتيـة، وهـي احليـاة هـو مـا للموت أو الفساد، وال هو خاضٌع للدينونة، بل 

حقيقيــة؛  احلقيقيــة؛ ألن احليــاة البيولوجيــة زائلــة ومتحولــة يــدب فيهــا الفســاد، فهــي ليســت
، أي يســـوع، وهـــو الـــذي وهـــب أن يكـــون لنـــا "أنـــا احلـــق" :ألن احلـــق الـــذي ال ميـــوت قـــال

 وجود حقيقي.

عـن  ١١رن الــ قـتـاريخ تطـور الفكـر الالهـويت، السـيما يف الغـرب منـذ ال أمَّا عـرض



العشــاء الربــاين، فهــو فصــٌل مــؤمل وحــزين ســاد فيــه تطــرف املــدافعني واملهــامجني معــاً. ولكــن 
لعشاء الرباين عن الصليب والقيامـة بسـبب الرتتيـب التـارخيي الـذي فرضـه الهـوت انفصال ا

املـــــوت  -تارخييـــــاً -يف حـــــني أن العشـــــاء الربـــــاين ســـــبق  ١٦عصـــــر اإلصـــــالح يف القـــــرن الــــــ 
والقيامة، ولكن تدبريياً املسـيح هـو هـو أمـس وإىل اليـوم وإىل األبـد. هـو نفسـه قبـل العشـاء 

لن جمـده علـى جبـل التجلـي (طـابور)، وظهـر جمـده الـذي وبعد العشاء، وقبل الصـلب اسـتع
ــــيب  ــــا بســــبب اإلخــــالء يف جتســــده (فيل ــــى املــــاء، ٦: ٢ُحِجــــَب عن ــــذي ســــار عل )، وهــــو ال

وأسكت العاصفة، وغلب املوت يف اآلخرين، هو يقول قبل موتـه علـى الصـليب وعنـد قـرب 
ميــوت، ولــذلك كــان  ، فهــو القيامــة قبــل أن)٢٥: ١٠لعــازر: "أنــا هــو القيامــة واحليــاة" (يــو 

ـــه هـــو األمل الروحـــي احلقيقـــي، إذ ســـار النـــور يف وادي املـــوت املظلـــم، وهـــو تعبـــري عـــن  موت
 فظاعة املوت والشعور احلقيقي بالغربة.

الروم ترتل يف يوم اجلمعـة أنشـودة كنيسة اليونانية، أو   –ال تزال الكنيسة الشقيقة 
عــن يســوع الــذي مل يكــن لــه أحــد يدفنــه، وقــد رأى يســوع  عظيمــة: "أعطــين هــذا الغريــب"

غربتـه يف املرضــى والسـجناء وكــل الــذين كسـرهم الزمــان واجملتمـع، وقــال لنــا إن مـا نفعلــه مــع 
شخصــياً؛ ألن التجســد أدخــل كــل إنســان يف قلــب احليــاة اإلهليــة هــو لــه إمنــا نفعلــه هــؤالء 

 ).٤٥ - ٤١: ٢٥(راجع مىت 

اء الهــوت حركــة اإلصــالح هــو فــرض الرتتيــب التــارخيي دائمــاً إن أكــرب أخطــ أُكــرر
التدبري. لقد ضاع منَّا أن يسوع نفسه هو الطقـس، أي الرتتيـب، وهـو الطقـس  ترتيبعلى 

ألن كل ما يف هذا الطقس اإلهلي املتجسد هو ترتيـب احملبـة الـيت ال تعـرف فواصـل وحجـج 
 الفلسفة وبراهني التاريخ.

العبــور إىل احليــاة، هــو ذاتــه و الفصــح؛ ألنــه قبــل الفصــح أراد يســوع أن يكــون هــ
ولذلك عرب بنا من فصٍح قـدمي لـه جـذور تارخييـة إىل فصـح جديـد لـه جـذر إهلـي هـو احليـاة 

، بــاإلرادة م حياتــه محــالً مــذبوحاً . كانــت املناســبة ضــرورية، بــل صــنع الفصــح، أي قــدَّ الغالبـة
الـذبح  ، يف حـني أناحدة الوحيدةال نزال مثل اليهود نرى أن احلرف هو احلقيقة الو ولكننا 



الـزىن لـيس  ، وهكـذا)١٠: ١٠ليس بالسكني، بل باإلرادة قبل أن يكـون بالسـكني (عـب 
هـو االتصــال اجلســداين وحــده، بــل هـو زىن القلــب، وهــو زىن اإلرادة، ومــن األقــوال اخلالــدة 

ا هبـا يف لألب مىت املسكني: "عندما قال يسوع إن كل من نظر إىل امرأة واشـتهاها فقـد زنـ
قصـــة مـــا يزيـــد األمـــر إيضـــاحاً قلبـــه، حكـــم علـــى كـــل جـــنس الرجـــال بعـــدم الـــرباءة". ولعـــل 

العظــيم الــذي محــل كيســاً مملــوءاً بالرمــال وثقبــه والرمــال تنــزل منــه وجــاء إىل  موســى األســود
اجتماع األخوة للحكم على أٍخ سقط يف الزىن وقال إن خطاياه تتبعه ورفـض االشـرتاك يف 

 ...جممع القضاء 

، )٣ - ١: ١لعلنــا نقــرتب مــن قــوة وفعــل اإلرادة الســابق علــى خلــق العــامل (أف 
وهـــو تـــدبري "مـــلء األزمنـــة"، فلـــيس لـــدى الـــرب زمـــاٌن واحـــٌد يعمـــل فيـــه، وهـــو ذات الزمـــان 
الذي يضـع قيـداً عليـه ال يسـمح لـه باحلركـة، فهـو جـاء لكـي يكـون منـا باجلسـد؛ ألنـه كـان 

صـار معنـا متجسـداً يف احلضـور املتجسـد حسـب تعبـري معنا حسـب إلوهيتـه قبـل جتسـده، و 
 ).٢٨العظيم أثناسيوس (جتسد الكلمة ف 

 كيف صارت اإلفخارستيا ذكرى عقلية في عقول العابدين؟

ألن الفداء كلـه مت يـوم اجلمعـة، وهـي إحـدى نظريـات العصـر الوسـيط، وقـد  أوًال:
إلينـــا يف مصـــر يف عظـــات ســـربجن  تصـــلو مـــرت مبراحـــل تطورهـــا منـــذ أنســـلم حـــىت لـــوثر، و 
رغـم األمهيـة القصـوى ليـوم اجلمعـة، إالَّ أن  ،وإبراهيم سـعيد، مث األنبـا شـنودة الثالـث. بينمـا

االنتصـار علـى املـوت أُعلِـن علـى الصـليب وبالقيامـة، ولكـن ألن الصـليب واملصـلوب صـارا 
بينمـا حسـب املنطـق مثناً وترضيًة لآلب، مل يعد لعشاء الرب أي مكان يف تدبري اخلـالص. 

نفسه، سبق العشاء املـوت والقيامـة، فهـو لـن يكـون ذكـرى بـاملرة؛ ألن الـذكرى هـي خاصـة 
مبـــا حيـــدث يف احلاضـــر أو مبـــا حيـــدث يف املاضـــي. هكـــذا صـــار خـــروف الفصـــح عنـــد بـــين 

، ومل يكن فداًء مـن اخلطيـة، بـل مـن املـوت مـن عبور مالك املوت -ذكرى العبور-إسرائيل 
ن "هـــذا روف ذكـــرى للماضـــي. لكـــن الـــرب يقـــول إ. وصـــار احلمـــل أو اخلـــاملـــالك املهلـــك

لذكري أنـا"، وهـو أي الـرب لـيس حـدثاً، بـل شخصـاً، ولـذلك السـبب عنـدما حتـول يسـوع 



ـــه؛ ألن كـــل ذلـــك أصـــبح جمـــرد  ـــه، وضـــاعت قيامت ـــه، وضـــاع موت إىل فكـــرة، ضـــاعت إلوهيت
كــن الواقــع عكــس ذلــك، أفكــار يف عقــول النــاس تكتســب القــوة مــن الفكــر والــذاكرة ... ل

 ره الناس أم ال.يسوُع حيٌّ سواء تذكَّ 

عنــدما ُســِجَن يســوع يف ســجن املاضــي والتــاريخ، حتولــت أعمــال يســوع إىل  ثانيــاً:
ع هـي أعمـاُل اسـتعالٍن للتجديـد و أعماٍل تارخيية تبدأ وتنتهـي يف الزمـان، ولكـن أعمـال يسـ

تارخييــاً مثـــل أشــخاص البشـــر إلعــالن اآلب، فهـــو لــيس شخصـــاً  –للشـــفاء  –للغفــران  –
املاضــي واحلاضــر واملســتقبل، بــل هــو "الكــائن الــذي كــان والــذي  الســجناء يف أبعــاد الزمــان

ســيأيت"، وكــل أعمــال يســوع هلــا اســتعالن يفــوق أبعــاد الزمــان، والعمــل الــذي فــتح كــل أيــام 
ن اإلنســـان علـــى احليـــاة اجلديـــدة هـــو القيامـــة. فقـــد قـــام يســـوع وصـــار ميـــأل كـــل مكـــان وزمـــا

حبضـوره الشخصـي، أي األقنـومي، وصـار جيلـس يف وليمــة احليـاة معنـا معطيـاً جسـده ودمــه 
 لنا.

ـــرز عـــأ ود إىل ســـقطة الهـــوت اإلصـــالح، الهـــوت اإلصـــالح كلـــه، ذلـــك الـــذي أب
الفــــداء بالصــــليب، وأزاح التجســــد، وهــــو احتــــاد الالهــــوت بالناســــوت، أي احلــــدث الــــدائم 

ا االحتــــاد األقنــــومي متــــت مصــــاحلة اهللا واإلنســــان، إىل زاويــــٍة جمهولــــٍة؛ ألن يف هــــذ ،األبــــدي
وأُعِلن متام هذه املصاحلة علـى الصـليب بإبـادة املـوت وبالقيامـة واخللـود. لكـن األسـاس هـو 

 ألن مســـرة اهللا "وبالنـــاس املســـرة" ؛، فهـــو األســـاس األبـــديممـــا ســـبق وحـــدث يف بيـــت حلـــ
ـــه مولـــوداً  مـــن امـــرأة حتـــت النـــاموس  جـــاءت بتجســـد االبـــن "يف مـــلء الزمـــان أرســـل اهللا ابن

(الشـــريعة) ليفتـــدي الـــذين هـــم حتـــت الشـــريعة"، ومل يقـــف الرســـول عنـــد ذلـــك، بـــل أضـــاف 
 - ٤: ٤"ومبـــا أنكـــم أبنـــاء أرســـل اهللا روح ابنـــه إىل قلـــوبكم صـــارخاً أبَّـــا أيهـــا اآلب" (غـــال 

٦(. 

هــذه مســرية ال يفقــد فيهــا الشــخص، أو األقنــوم مــا بــدأ بــه مــن جتســد ومعموديــة، 
ضـــاعت املعموديـــة الـــيت صـــار فيهـــا يســـوع هـــو املســـيح؛ ألنـــه ُمِســـَح بـــالروح القـــدس ولكـــن 

)؛ أل�ــا أصــبحت ٣٨: ١٠الروح القــدس والقــوة" (أع وُدعــي املســيح "كيــف مســحه اهللا بــ



 فقط جمرد اعرتاف باإلميان وشهادة على ذلك.

دهور الـــذي لـــه اســـتمراٌر دائـــم؛ ألن الفصـــح هـــو حيـــاة يف العليــة مت فصـــح كـــل الـــو 
حلـم حيـث البـداءة أو  توع الغالبة املوت اليت تعرب إلينا بواسطة االحتاد األقنومي مـن بيـيس

أصــــل الوجــــود اجلديــــد إىل هبــــة الــــروح القــــدس يف األردن، مث تــــدخل عــــرين املــــوت وتبيــــده 
 وتعطي اخللود للجسد.

 الخبز الحي

كيــــف يبقــــى طعامــــاً وال يبيــــد   .)٢٧: ٦هــــو الطعــــام البــــاقي للحيــــاة األبديــــة (يــــو 
imperishable  هــو طعــام ال يفــىن، هــو  ؟)١٤: ٤يــو (مثــل امليــاة تنبــع إىل حيــاة أبديــة
. ويســوع يقـــول: "أنـــا هــو خبـــز احليـــاة"، هــو اخلبـــز النـــازل مـــن )٣٥: ٦"خبــز احليـــاة" (يـــو 

الســـماء لكـــي يأكـــل منـــه اإلنســـان، فكيـــف غـــاب مـــن الـــوعي أنـــه نـــزل لكـــي يأكـــل منـــه 
. "أنــا هــو اخلبــز احلــي"، اإلنســان إن هــذا هــو ســبب نــزول الــرب لكــي ال ميــوتاإلنســان، 

: ٨٤، ٢: ٤٢"عطشـــت نفســـي إىل اهللا احلـــي" (مـــز  :و"احلـــي" هـــو أحـــد أمســـاء الالهـــوت
، ويســوع احلــي لــيس لــه مكــان بــني املــوتى، هكــذا يبشــر املالئكــة بالقيامــة للنســوة (لــو )٢

). وينقـــــل إلينـــــا يســـــوع احلـــــي الـــــذي ٣: ٣كـــــور   ٢، وروح اهللا "روح اهللا احلـــــي" ()٥: ٢٤
غلبت حياته املوت، ينقل إلينـا هـذه احليـاة لكـي نصـري حنـن الـذين متنـا يف آدم "هيكـل اهللا 

، )١٥: ٣)، والكنيسة جسد املسيح هي كنيسـة اهللا احلـي (ا تيمـو ١٦: ٦كور   ٢احلي" (
: ١٢ي" (عــب فقــد انتشــرت فيهــا حيــاة "احلــي"، وقــديس الكنيســة هــم يف مدينــة "اهللا احلــ

١٢.( 

، ٦ومــن الــرب والرســل جــاء تعبــري "غــري املائتــة الســمائية" صــدى إهلــي ليوحنــا ص 
وكل من يأكل ال ميوت ألن ما حدث يف العلية هو هبة يسوع "اخلبز الذي أنـا أعطـي هـو 
جسـدي"، وهـذا سـهٌل، ولكـن اجلمـال، أي مجـال احليـاة هـو ذات الفعـل الـذي يعـود علــى 

. قوة هذه "األنا" هـي يف "أبذلـه تكلم واحد "واخلبز الذي أنا أعطي"اجلسد واخلبز؛ ألن امل



من أجل حياة العامل". وسوف يردد الرب ذات املعىن بكلمات أخـرى "جسـدي الـذي أنـا 
)؛ ألن البــذل والعطــاء احلــر هــو اخلبــز = اجلســد= هــو أنــا، ال ١٩: ٢٢أعطــي لكــم" (لــو 
 انفصال وال ثنائية.

 خبز القيامة من األموات

قــول الــرب: "إن مل تــأكلوا جســد ابــن اإلنســان"، مؤكــداً جتســده، و"تشــربوا دمــه" ي
). وبـاقي العبـارات إذا ُردَّت إىل أصـلها ٥٣: ٦صلبه، "فليس لكم حياة فـيكم" (يـو  معلناً 

خــاص  trogeinاألرامــي، بــل واليونــاين جنــد أ�ــا تعــين "مــن يتغــذى"؛ ألن الفعــل اليونــاين 
بالتايل: "مـن يتغـذى جبسـدي ويشـرب دمـي فلـه حيـاة أبديـة وأنـا بالتغذية ال جمرد األكل، و 

ــــــو  ــــــوم األخــــــري" (ي ــــــز القيامــــــة، وهــــــو يســــــوع، وهــــــو )٥٤: ٦أقيمــــــه يف الي . إذن فهــــــو خب
اإلفخارستيا، وهنا يعجز أسرى التاريخ ونظريات الفداء عـن شـرح عبـارات الـرب "جسـدي 

 :أي حق يف مقابل the only realمأكٌل حق"، وكلمة "حق" هنا تعين 

 ما هو زائل وعابر -

 مائت وفاسد ألنه خاضع لشرائع اخللق األول. -

 متغري ومستعبد ألنه ينتمي إىل ما حدث بعد السقوط. -

ــا خبــز القيامــة الــذي نأخــذه يف عشــاء الــرب، فهــو مــرًة ثانيــة، وحســب تأكيــد  أمَّ
نوميــة "وأنــا أكــون الــرب نفســه "مــن يأكــل جســدي ويشــرب دمــي يكــون يفَّ"، والقــوة األق

فيــــه"، وحســـــب األصـــــل اليونـــــاين والقبطـــــي "يكـــــون" ال جمـــــرد "يثبـــــت"، فهـــــو يـــــتكلم عـــــن 
 ). ومن مث يأيت تصريح الرب نفسه:٥٦: ٦"الكينونة"، ال جمرد الثبوت (يو 

 "أرسلين اآلب احلي -

 أنا حيٌّ باآلب".



ول القـدوس، ولـذلك يقـ هو ال يتكلم عن حيـاتني، بـل هـي حيـاة واحـدة للثـالوث
 االبن له اجملد:

 "اآلب حيٌّ  -

 أنا حيٌّ باآلب

 من يأكلين (أنا)

 فهو حييا يب".

 هذه احلقيقة األبدية تُعَلن حسب التدبري هكذا:

 "هذا هو اخلبز الذي نزل من السماء" -

 "هذا الذي من أجلنا حنن البشر وألجل خالصنا نزل من السماء". -

األبــد (مثــل اهللا احلــي إىل األبــد)" ن يأكــل هــذا اخلبــز فإنــه حييــا إىل "َمــ -
 ).٥٨ - ٥٧: ٦(يو 

؛ ألن الــدم لقــد توقــف الهــوت عصــر اإلصــالح عــن النمــو بســبب نظريــة الكفــارة
"إلــه الســالم  ٢٠: ١٣الــذي قُــدِّم ترضــيًة لــآلب ال ميكنــه أن يفســر عبــارة الرســول يف عــب 

". هنـا توقفـت بـديبدم العهـد األالذي أقام من األموات راعي اخلراف العظيم ربنا يسوع 
األقــالم وجــفَّ العقـــل؛ ألن دم العهــد األبـــدي هــذا مل يكـــن ترضــيًة، بـــل كــان دم املصـــاحلة 
واحلياة والغفران ورد اإلنسان. "دم العهد األبدي" يعود إىل القيامة، فقد قام راعـي اخلـراف 

 إىل . هنــا أعطــت القيامــة تلــك القــوة غالبــة املــوت الــيت تــأيتبــدم = حيــاة = العهــد األبــدي
 الوعي الغارق يف ضباب الفكر وأسر الزمان لكي ُيشرق العهد األبدي باحلياة األبدية.



 بدون القيامة ال إفخارستيا

جيب أن نعود إىل القيامة يف كل خدمـة كنسـية؛ ألن الـذي خيـدم هـو االبـن رئـيس 
وعــن اخلبــز هبــة  الكهنــة، وهــو خيــدم بتقــدمي حياتــه لنــا. كلمــات الــرب واضــحة عــن البــذل

مـن بـاب املـوت ومـن بـاب الزمـان، ومـن كـل  رَ بَــاحلياة األبدية، وهـذا مـا جيعلنـا نـدرك أنـه عَ 
مــا هــو عــابٌر وزائــل. املــوت أدخــل التغيــري، عاألبــواب الــيت تفصــل مــا هــو حقيقــي ومســائي، 

اضـر ولكن القيامة جاءت بثبات احلياة. والزمان كـان ُحيَسـب باألبعـاد الثالثـة: املاضـي واحل
واملســـتقَبل، ولكـــن احلـــي "الكـــائن والـــذي ســـيكون" هـــو يف املاضـــي أزيلٌّ، ويف احلاضـــر راُس 
الكنيسة، ويف املستقبل سيجمع أعضاء جسده، فهو ال ينتقـل مـن املاضـي إىل احلاضـر إىل 
املســـتقبل، بـــل هـــو رب األيـــام والزمـــان يـــدخل إلينـــا عـــرب األبـــواب الـــيت متزقنـــا: االهتمامـــات 

ب باألرقــام وبالســاعات ســاملنطــق الزمــاين الــذي حي –اجلهــل  –داء والبغضــة العــ –اليوميــة 
واملســافات لكــي حيـــدد، ال حســاب امللكــوت حيـــث النمــو بواســطة املـــاء الــذي ينبــع بقـــوة 
احليــاة األبديـــة، أو اخلبـــز احلــي، وهـــو الشـــخص أو األقنــوم احلـــي النـــاهض مــن حتـــت أركـــان 

: ٢والنظريات اليت تضـبط احليـاة القدميـة (كولـو  العامل، أي كل القوى واملوازين واحلسابات
ـــــة ٢٠، ٨ ـــــاة الناهضـــــة يف خدمـــــة الليتورجي ـــــدخل احلي ـــــذلك حنـــــن ن وأساســـــها االحتـــــاد ). ل

 حتاد الالهوت بالناسوت أبعد املسافة والزمان عن عالقة الشركة.األقنومي؛ ألن ا

ال  يفَصـل، وبشـكل حقيقـتُقطـع وتُ  -بشـكٍل منظـور–وحنن نأخذ جوهرًة صـغريًة 
تُفَصـــل، ومـــا صـــالة القســـمة إالَّ توزيـــع "النصـــيب"، ولكـــن النصـــيب "واحـــد"؛ ألن يســـوع 

 واحد، وألن التقسيم جاء مع املوت، لكن التوزيع جاء بالشركة.

املقــدس، فإننــا نشــرتك يف ذات الــرب الــذي أعطــى ذات  عنــدما نقــف عنــد املــذبح
ء يف جســد واحــد. أذكــر احليــاة لبــولس وبطــرس وأنطونيــوس ومكــاريوس؛ ألن الكــل أعضــا

وأثنـاء ترتيـل الشـعب للحـن "بـركتهم  pini];’’ abba antwniمرًة عندما كنت أرتل حلن 
املقدســـة"، أن نظـــر يل القمـــص مينـــا املتوحـــد وقـــال بصـــوٍت ال أكـــاد أمسعـــه: "أنـــت عـــارف 

حد مع كل دول يف الذبيحة الواحدة؟" وسرت رعدة يف كيـايت، فقـد أدركـت أن مـا تَّ أنك مُ 



 هو استعالن الواقع ألن يسوع احلي جيمع أعضاء جسده ويعطينا ذات احلياة. نقوله

 يف اإلفخارستيا حنن شركاء القوات السمائية، وكل قديسي الكنيسة اجلامعة.

ـــواب املغلقـــة الـــيت دخـــل منهـــ ـــو  اإن األب ، ال ميكنهـــا أن متنـــع )١٩: ٢٠يســـوع (ي
والتارخييــة،  ب األحبــاث اللغويــةيســوع احلــي مــن أن يــدخل حياتنــا، حيــث أغلقنــا عليــه أبــوا

اة الســــاقطة حتـــت قبضـــة املــــوت، وهـــو منطــــق احلســـاب باألرقــــام يـــوأغلقنـــا عليـــه منطــــق احل
 واملسافة والزمن والرتتيب التارخيي الذي ال يعرف ترتيب اإلميان.

 االبن الوحيد من اآلب فصار االبن الوحيد من العـذراء، ،لقد وحَّد يسوع ميالده
ــــوم  ويف هــــذه الوحدانيــــة أو الوحــــدة الــــيت متــــت يف شخصــــه مل يعــــد للزمــــان مكــــان يف األقن
املتجســد حيــث خيضــع لــه أو يتصــرف حســب املواســم واألعيــاد، بــل زمــان الــربِّ هــو كــل 
ـــا إىل اهللا يف مواســـم  زمـــان؛ ألن الزمـــان توقـــف عـــن أن يكـــون العامـــل املســـاعد الـــذي يقربن

 .)١٦: ٢و السبت والشهور وطلوع القمر (كول

ة. حيــاٌة ال حــدود هلــا؛ ألن املــوت هــو حــدود القيامــب احليــاة اجلديــدة ظهــرتلقــد أُ 
 احلياة القدمية.

 اجملد لك أيها الغالب، ورئيس احلياة، وواهبها.


