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 مقدمة

 
؛ كشــف بالنعمــة غــري ســر املســيحمــن املمكــن أن يُ ، يعــرف العهــد اجلديــد ســراً  ال

ويتضــح  ،فالســر الكنســي هــو ســر واحــد وهــو ســر حتقــق وجــود الكنيســة كجســد للمســيح
 :بولسكتابات الرسول   يفهذا املعىن جبالء شديد 

ــــرِّ " - الَّــــِذي  ِحبََســــِبِه .  َكَمــــا َســـبَـْقُت َفَكَتْبــــُت بِاِإلجيَـــازِ . أَنـَّــُه بِــــِإْعَالٍن َعـــرََّفِين بِالسِّ
الَّــِذي ِيف َأْجَيــال أَُخــَر َملْ يـَُعــرَّْف . ِحيَنَمــا تـَْقرَأُونَــُه، تـَْقــِدُروَن أَْن تـَْفَهُمــوا ِدرَايَــِيت ِبِســرِّ اْلَمِســيحِ 

يِســـَني َوأَنِْبَيائِــِه بِـــالرُّوحِ بِــِه بـَنُـــو اْلَبَشـــ أَنَّ األَُمـــَم ُشـــرََكاُء ِيف : ِر، َكَمـــا قَــْد أُْعلِـــَن اآلَن ِلُرُســـِلِه اْلِقدِّ
يــلِ  َــا َخاِدمــ. اْلِمــريَاِث َواجلََْســِد َونـَــَواِل َمْوِعــِدِه ِيف اْلَمِســيِح بِاِإلجنِْ ــُه َحَســَب  اً الَّــِذي ِصــْرُت أَن َل

يِسَني، أُْعِطيَـْت هـِذِه . اْلُمْعطَاِة ِيل َحَسَب ِفْعِل قـُوَّتِهِ  َمْوِهَبِة نِْعَمِة اهللاِ  يِع اْلِقدِّ ِيل أَنَا َأْصَغَر مجَِ
ـــَر بـَـــْنيَ األَُمـــِم بِِغـــَىن اْلَمِســـيِح الَّـــِذي الَ ُيْستَـْقَصـــى، َوأُنِـــَري اجلَِْميـــَع ِيف َمـــا ُهـــَو  النـِّْعَمـــُة، أَْن أَُبشِّ

ــرِّ اْلَمْكتُــوِم   ٣ : ٣أفســس ". (ُمْنــُذ الــدُُّهوِر ِيف اِهللا َخــاِلِق اجلَِْميــِع بَِيُســوَع اْلَمِســيحِ َشــرَِكُة السِّ
- ٩(. 

ـــرِّ اْلَمْكتُـــوِم ُمْنـــُذ الـــدُُّهوِر َوُمْنـــُذ اَألْجَيـــاِل، لِكنَّـــُه اآلنَ " - يِســـيِه،  السِّ قَـــْد أُْظِهـــَر لِِقدِّ
ــرِّ ِيف األَُمــِم، الَّــِذي ُهــَو اْلَمِســيُح ِفــيُكْم الَّــِذيَن أَرَاَد اهللاُ أَْن يـَُعــرِّفـَُهْم َمــا ُهــَو ِغــَىن َجمْــ ِد هــَذا السِّ

الَّــِذي نـَُنــاِدي بِــِه ُمْنــِذرِيَن ُكــلَّ ِإْنَســاٍن، َوُمَعلِِّمــَني ُكــلَّ ِإْنَســاٍن، ِبُكــلِّ ِحْكَمــٍة، .  َرَجــاُء اْلَمْجــدِ 
 .)٢٨ - ٢٦: ١ كو(". َكاِمالً ِيف اْلَمِسيِح َيُسوعَ ِلَكْي ُحنِْضَر ُكلَّ ِإْنَساٍن  

 وال ،واحـــداً  إذن هـــو الكشـــف حلقيقـــة صـــريورة املـــؤمنني مســـيحاً ، الســـر الكنســـي
ـــه، ـــة الســـر وعزلت ـــه يف املســـيح ال معـــىن لفردي وجـــود  وجـــود للجـــزء مبعـــزل عـــن الكـــل وال ألن

مل يكـــن أن ذلـــك يعـــين حتقـــق وجـــود الكيـــان كلـــه، هـــذا عـــن اجلدليـــة بـــني الفـــرد  للعضـــو مـــا
فبــالرغم مــن  ،ولكــن هنــاك جدليــة أخــرى بــني الوحــدة والتعــدد ،يالســر الكنســ يفواجلماعــة 

أي الكنيســة الواحــدة الكائنــة يف كيــان  ،أن الغايــة الــيت يكشــفها الســر هــي اخلليقــة اجلديــدة
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ومـــا االعتقــــاد  .يتنـــاقض مـــع التعدديــــة الـــيت يكشـــفها الســـر أن هـــذا ال املســـيح الواحـــد إالَّ 
، ت متـــأل ســـبعة احتياجـــات وجودنـــا العتيـــقشـــباعاإكشـــف لســـبعة   بوجـــود ســـبعة أســـرار إالَّ 

بــأن الــروح " فرضــا فاســداً "وإذا افرتضــنا ". ســبعة أرواح اهللا املرســلة إىل العــامل"عنــدما يقبــل 
يكون من اجلائز حينئذ أن نقسم السـر الكنسـي إىل سـبعة  ،القدس ينقسم إىل سبعة أرواح

 !!!.أسرار منفصلة ومنعزلة كل عن اآلخر 
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 "الوحدة والتعدد"ية السر الكنسي وجدل

 

 ديةالواح: أوالً 
؛ وهـــو حتقيـــق وجـــود اخلليقـــة اجلديـــدة الكائنـــة يف الكلمـــة، ســـر املســـيح هـــو واحـــد

، لــذلك فــإن أي حماولــة لفهــم حقيقــة الســر الكنســي مبعــزل عــن ســر التجســد ســوف تبــوء
 .بالتأكيد، إىل الفشل

 ،يقــة اجلديــدةللخل منــه رأســاً  مــن طبيعتنــا جــاعالً  إن الكلمــة حينمــا لــبس جســداً 
بـل أعلـن  ،فقـط" رأس"هـو جمـرد ، فهو مل يعلن لنا أن غاية سر التجسـد هـي حتقيـق لكيـان

 .ة بضمنا كأعضاء تنتمي لذلك الرأسفينا كمال النعم
لســر التجســد قــد بلــغ قمتــه يف ظهــور شــخص الــرب ) النــوعي(إن البعــد الكيفــي 

" كميـاً " ولكن هناك بعـداً ، كرأس،  الذي هو قمة حضور الكلمة يف البشر، يسوع التارخيي
للتجسد هو تكميل الكيان اجلديد بتحقيق وجود باقي أعضـاء اجلسـد املنتمـني هلـذا الـرأس 

حركــة ســريان ســر املســيح  لــذلك نقــول بــأن الســر الكنســي هــو. وجــودهم منــهلواملســتمدين 
. وبالتــايل فهنـاك عالقــة عضــوية بـني ســر التجسـد والســر الكنســي .مـن الــرأس إىل األعضـاء

البنــاء الــذي يتكمــل ويتكشــف اآلن يف الســر ، يف ســر التجســد ظهــر حجــر زاويــة الكنيســة
 .الكنسي

 التعددية: ثانيا
هـــو موقـــف دفـــاعي يتخـــذه وجودنـــا العتيـــق للتغلـــب علـــى فشـــله يف  التعـــدد دائمـــاً 

 .البائسةالبقاء وذلك باستنساخ املزيد من صورة ذاته 
ة منهــا هــي رســالة حمفــورة يف التعــدد أيضــا يتجلــى يف وجــود عــدة صــور، كــل صــور 
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 .تنا من أجل حتقيق الوجود الدائمطبيعتنا وفحواها هو كشف آللية تعتمدها طبيع

 توصيف وجودنا العتيق
 :هو، من حيث طبيعته :أوالً 

 .وجود ينشأ من العدم بفضل إرادة خارجة عنه -١
 . فيه ننمو وننضج، وجود متغري غري ثابت -٢
 .�اية املطاف يفوجود ينحدر حنو العدم  -٣

 :هو، من حيث دوافعه :ثانياً 
 :واحدةومها وجهان لعملة ، وجود يسيطر عليه دافعان أساسيان

 .الرغبة -١
 .اخلوف -٢

 .ومستوى الطموح واحللم باملستقبل، املستوى الغريزي: للرغبة مستويان
 :بدون أي منهما ينهار الوجود، هناك غريزتان أساسيتان

 ).ة يف األكلالرغب(غريزة اجلوع  -١
 .غريزة اجلنس -٢

 :سباعية احتياجاتنا الوجودية هي، إذن
 .هذا العامل يفوهذا ما تعلنه والدتنا ، االحتياج إىل بداية من اخلارج -١
 .تعلنه طبيعتنا من خالل رحلة النمو والنضج وهذا ما، االحتياج إىل الثبات والبقاء -٢
 .تعلنه طبيعتنا باحندارها احلتمي حنو املوت ماوهذا ، االحتياج إىل العودة إىل الوجود -٣
فمــن خــالل الشــركة يف ؛ وهــذا مــا تعلنــه غريــزة اجلــوع، االحتيــاج إىل الشــركة يف اآلخــر -٤

 .منوت الطعام من املفرتض أن ال
 .وهذا ما تكشفه غريزة اجلنس، االحتياج إىل جتاوز الذات إىل اآلخر -٥
 .ا يعلنه الطموح اإلنساين الال�ائيوهذا م ،االحتياج إىل األخذ الدائم -٦
 .تعلنه غريزة اخلوف وهذا ما، االحتياج إىل دفع املوت -٧

 :يف األسرار، يف املسيح إشباعهاهي اليت يتم ، هذه االحتياجات الوجودية
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من اخلارج هو ما يـتم إشـباعه يف املسـيح حينمـا يصـري اإلنسـان ، فاالحتياج إىل البداية -١

 .سر املعمودية، هذا ما يكشفه سر املسيح. التبينمن اآلب ب مولوداً 
واالحتيــاج إىل التثبيــت والبقــاء يف الوجــود هــو مــا يــتم إشــباعه يف املســيح حينمــا يصــري  -٢

 .التثبيت، سر املسحة؛ هذا ما يكشفه سر املسيح .للروح القدس اإلنسان هيكالً 
 ،تم إشـــباعه يف املســـيحواالحتيـــاج إىل العـــودة إىل النمـــوذج األصـــلي للوجـــود هـــو مـــا يـــ -٣

 .سر التوبة، سر العودة؛ وهذا ما يكشفه سر املسيح. وحينئذ يدرك ويقر بفساد طبيعته
واالحتيــاج إىل الشــركة يف اآلخــر هــو مــا يــتم إشــباعه يف املســيح حينمــا يصــري اإلنســان  -٤

 .سر اإلفخارستيا، وهذا ما يكشفه سر املسيح. يف جسد الكلمة عضواً 
يف اآلخــر هــو مــا يــتم إشــباعه يف املســيح ، جتــاوز الــذات وحتقيــق الوجــود واالحتيــاج إىل -٥

وهـذا مـا يكشــفه ). املسـيح( البسـا الـذات البديلــة العتيقـةحينمـا يتخلـى اإلنسـان عـن ذاتــه 
 ).الزجية(سر احلب ، سر املسيح

 فتتبدل الطبيعـة البشـرية إىل ،يتم إشباعه يف املسيح واالحتياج إىل األخذ الدائم هو ما -٦
سـر ، لآلب وهذا مـا يكشـفه سـر املسـيح مرفوعةً  العطاء حينما يعطي اإلنسان ذاته ذبيحةً 

 .الكهنوت
واالحتياج إىل دفع املوت والشفاء من دائه هو ما يتم إشباعه يف املسـيح حينمـا تنتقـل  -٧

 .الشفاء سر، إىل اإلنسان حياة املسيح وهذا ما يكشفه سر املسيح

 نسيالسر الك وسباعية ،سبعة أرواح اهللا
واملعلــــن يف املســــيح هــــو حتقيــــق وجــــود الكنيســــة  ، ســــر املســــيح املخفــــي يف الكــــون

وألن الكنيســة هــي الوجــود اإلنســاين اجلديــد عــدمي الفســاد . كهيكــل أبــدي للــروح القــدس
فإنه يف الكنيسة يستعلن إشباع كـل احتياجـات وجودنـا العتيـق فتسـتعلن مسـحة كـل أركـان 

إمنـا يسـتعلن جتـدده ) السـبعة(ك فإن كـل ركـن مـن أركـان عتيقنـا لذل؛ وجودنا بالروح القدس
 .بالشركة يف الروح القدس على مستوى النعمة

يف هـــذه الطبيعـــة  مطبوعــاً  كــل أيقونـــة مــن أيقونـــات طبيعتنـــا العتيقــة متثـــل حلمـــاً   -
لــذلك فقــد أطلــق الكتــاب علــى كمــال  ،بالشــركة يف الــروح القــدس إالَّ  يتحقــق أبــداً  وهــو ال
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أرواح اهللا تعبـــري ســــبعة  –الـــيت فيهـــا يتكشـــف حتقيـــق مجيـــع احتمـــاالت وجودنـــا  -النعمـــة 
 .)٦: ٥رؤ . (املرسلة إىل كل األرض

وخيــرج قضــيب مــن جــذع : "كــان النــيب أشــعياء هــو أول مــن تنبــأ عــن هــذا الســر  -
يسى وينبت غصن من أصوله وحيل عليـه روح اهللا روح احلكمـة والفهـم روح املشـورة والقـوة 

 .)١ :١١أش . ("فة وخمافة الربروح املعر 
"πνεῦμα τοῦ θεοῦ πνεῦμα σοφίας καὶ συνέσεως πνεῦμα 
βουλῆς καὶ ἰσχύος πνεῦμα γνώσεως καὶ εὐσεβείας  "  

الغصن الذي نبت مـن القضـيب ، الكلمة املتجسد، هذا هو الرب يسوع التارخيي
يعـــة البشـــرية الـــذي نبتـــت فيـــه الطب -والـــذي يف جســـده اخلـــاص ، اخلـــارج مـــن جـــذع يســـى
صــائرا منبعــا ، االمــتالء بــالروح القـدس" سـباعية"قـد قبــل اســتعالن  -اجلديـدة عدميــة املــوت 

 .المتالء كل األعضاء املشرتكني يف جسده
يف وجودنــــا اجلديــــد، يف ، إذن هــــذه هــــي ســــبعة اســــتعالنات شــــركة الــــروح القــــدس

 :فالروح القدس هو، املسيح
ــــوالدة اجلديــــدة" املعموديــــة" املســــتعلن يف "βουλῆς"روح املشــــورة  -١ : الــــذي يكــــرس ال
وأمــا الفريســيون . ومجيــع الشــعب إذ مسعــوا والعشــارون بــرروا اهللا معتمــدين مبعموديــة يوحنــا"

غــري ، مــن جهــة أنفســهم" την βουλην του θεου"   مشــورة اهللاوالناموســيون فرفضــوا 
 .)٣٠و  ٢٩:  ٧لو ". (معتمدين منه

أخــريا يــا : "الــذي يكــرس تثبيــت الوجــود" املســحة"ن يفاملســتعل" ἰσχύος"روح القــوة  -٢
البسـوا سـالح اهللا الكامـل  ."της ισχυος αυτου "  قوتـهشدة إخويت تقووا يف الرب ويف 

 .)١١و  ١٠: ٦س أف( . إبليسلكي تقدروا أن تثبتوا ضد مكايد 
املســـتعلن يف التوبـــة الـــذي يكـــرس إدراك حقيقـــة الوجـــود " συνέσεως" روح الفهـــم  -٣
يعــــين الضــــالل " الفهــــم"بينمــــا فقــــدان ، لعتيــــق ويكــــرس العــــودة للجديــــد الــــذي يف املســــيحا

اجلميــع زاغــوا وفســدوا . اهللا لــيس مــن يطلــب ." ο συνιων"   مــن يفهــملــيس " :والفســاد
 .)١٢و١١:  ٣رو(". واحدليس من يعمل صالحا ليس وال . معاً 
لــذي يكــرس شــركة الكنيســة ا"  ، اإلفخارســتيا" املســتعلن يف" τοῦ θεοῦ"روح اهللا  -٤
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 :يف املسيح 
ـــــل كمـــــا اشـــــرتكتم يف آالم املســـــيح، افرحـــــوا لكـــــي تفرحـــــوا يف اســـــتعالن جمـــــده أيضـــــا "    ب

ـــــــروح اهللا إن عـــــــريمت باســـــــم املســـــــيح، فطـــــــوىب لكـــــــم، ألن مـــــــا للمجـــــــد و . مبتهجـــــــني مـــــــا ل
"του θεου πνευµα " أمــا مــن جهــتهم فيجــدف عليــه وأمــا مــن جهــتكم . حيــل علــيكم

 .)١٤و  ١٣: ٤بط  ١". (فيمجد
لــذي يكــرس معرفتنــا ا، ســر احلــب، "الزجيــة"املســتعلن يف "  γνώσεως"روح املعرفــة  -٥

 عرفــواأمــا أنــا فعرفتــك، وهــؤالء ، أيهــا اآلب البــار، إن العــامل مل يعرفــك": لــآلب يف املســيح
ليكـــــون فـــــيهم احلـــــب الـــــذي  ،  "γνωρισω " وســــأعرفهموعـــــرفتهم امســـــك . أنــــك أرســـــلتين

 .)٢٦و ٢٥: ١٧يو .( "وأكون أنا فيهمبه،  أحببتين
الــــــذي يكــــــرس انعتــــــاق العقــــــل " الكهنــــــوت"املســــــتعلن يف  "σοφίας"روح احلكمــــــة  -٦

جــاعال مــن  -ســيب دميومــة األخــذ واخلضــوع لســطوة املســتقبل  -اإلنســاين مــن ســيب الــزمن
ذا هــ"σοφια "  حكمــةألن " :اإلنســان كاهنــا يعطــي ويرفــع تقدمــة ذاتــه لــآلب يف املســيح

أبـولس، : فإن كـل شـيء لكـم! إذا ال يفتخرن أحد بالناس.… هي جهالة عند اهللا، العامل
كـل . أم أبولس، أم صفا، أم العامل، أم احلياة، أم املـوت، أم األشـياء احلاضـرة، أم املسـتقبلة

 .)٢٣ – ١٩: ٣كو  ١. ("وأما أنتم فللمسيح، واملسيح هللا. شيء لكم
 الـــذي يكـــرس انعتـــاق اإلنســـان" الشـــفاء"  املســـتعلن يف "εὐσεβείας"روح التقـــوى  -٧

وأمـا خـوفهم . ولكـن إن تـأملتم مـن أجـل الـرب، فطوبـاكم" :من عبودية اخلـوف إىل خمافـة اهللا
وال تضطربوا، بل قدسوا الـرب اإللـه يف قلـوبكم، مسـتعدين   "µη φοβηθητε" فال ختافوه

:  ٣بــط  ١". (دائمــا لاوبــة مــن يســألكم عــن ســبب الرجــاء الــذي فــيكم، بوداعــة وخــوف
١٥ – ١٣(. 
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 في سفر الرؤيا االستعالن السباعي للروح القدس

 
أنـــك تركـــت : لكـــن عنـــدي عليـــك: "روح الفهـــم، املرســـل إىل كنيســـة أفســـس -١

فاذكر من أين سقطت وتب، واعمـل األعمـال األوىل، وإال فـإين آتيـك عـن . حمبتك األوىل
 .)٥و  ٤: ٢.(قريب وأزحزح منارتك مكا�ا، إن مل تتب

ال ختـــف البتـــة فمـــا أنـــت عتيـــد أن " :املرســـل إىل كنيســـة مسرينـــا، روح التقـــوى -٢
هــوذا ابلــيس مزمــع أن يلقــي بعضــا مــنكم يف الســجن لكــي جتربــوا، و يكــون لكــم . تتــأمل بــه

ذيــه مــن يغلــب فــال يؤ …كــن أمينــا إىل املــوت فســأعطيك إكليــل احليــاة . ضــيق عشــرة أيــام
 ).١١و ١٠:  ٢( ."املوت الثاين 

مــن يغلــب فســأعطيه أن يأكــل مــن املــن " :املرســل إىل كنيســة برغــامس، وح احلكمــةر  -٣
ه أحـــد غـــري وأعطيـــه حصـــاة بيضـــاء، وعلـــى احلصـــاة اســـم جديـــد مكتـــوب ال يعرفـــ، املخفـــي

 .)١٧:  ٢. ( "الذي يأخذ
أنــك تســيب املــرأة : عليــك قليــل عنــديلكــن : "املرســل إىل كنيســة ثيــاتريا، روح املعرفــة -٤

. حــىت تعلــم وتغــوي عبيــدي أن يزنــوا ويــأكلوا مــا ذبــح لألوثــان، ول أ�ــا نبيــةايزابــل الــيت تقــ
فـراش، والـذين يزنـون معهـا يف ضـيقة  يفهـا أنـا ألقيهـا . وأعطيتها زمانا لكي تتوب ومل تتـب

 .)٢٢ - ٢٠: ٢( ." يتوبون عن أعماهلمإن كانوا ال، عظيمة
لـى األمـم، فريعـاهم ومن يغلب وحيفظ أعمايل إىل النهاية فسأعطيه سلطانا ع" -

كمـــا أخـــذت أنـــا أيضـــا مـــن عنـــد أيب، ،  كمـــا تكســـر آنيـــة مـــن خـــزف،  بقضـــيب مـــن حديـــد
 .)٢٨ -٢٦: ٢. (وأعطيه كوكب الصبح

أن لــك امســا أنــك حــي ، أنــا عــارف أعمالــك: "املرســل إىل كنيســة ســاردس، روح القــوة -٥
 ).٢و١: ٣( ."كن ساهرا وشدد ما بقى، الذي هو عتيد أن ميوت. وأنت ميت
 :٣. ("ولــن أحمــو امســه مــن ســفر احليــاةمــن يغلــب فــذلك ســيلبس ثيابــا بيضــا، " -
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٥(. 
مــن يغلــب فســأجعله عمــودا يف هيكــل إهلــي، : "املرســل إىل كنيســة فيالدلفيــا، روح اهللا -٦

أورشـــليم اجلديـــدة ، وأكتـــب عليـــه اســـم إهلـــي واســـم مدينـــة إهلـــي، وال يعـــود خيـــرج إىل خـــارج
 .)١٢: ٣. (وامسي اجلديد النازلة من السماء من عند إهلي

أشــري عليــك أن تشــرتي مــين ذهبــا مصــفى : "املرســل إىل كنيســة الودكيــة، روح املشــورة -٧
وكحـــل عينيـــك . كبالنــار لكـــي تســـتغين، وثيابــا بيضـــا لكـــي تلــبس، فـــال يظهـــر خــزي عريتـــ

 ).١٨: ٣(" بكحل لكي تبصر
مـــــن يغلـــــب فســـــأعطيه أن جيلـــــس معـــــي يف عرشـــــي، كمـــــا غلبـــــت أنـــــا أيضـــــا "  -

 ).٢١: ٣. ( جلست مع أيب يف عرشهو 
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 رموز وجودنا

 

 ."والمشورة، الوالدة"رمزية  -١
هكـذا يفصـح وجودنـا ، خنرج إىل الوجـود كأبنـاء ينتمـون إىل أصـل هـو جيـل اآلبـاء

ولكــن الواقــع املأســاوي هــو أن كــل مــن ، البيولــوجي عــن أنــه وجــود يبــدأ مببــادرة خارجــة عنــه
ولكـن يف املسـيح فقـط تبـدو الصـورة ، جودنـا يف النهايـة عبثيـاً ليبدو و ، اآلباء واألبناء ميوتون

واألبنــاء يظلــون أحيــاءا إىل ، فاألصــل يظــل أصــال إىل األبــد ألنــه شــخص اآلب، غــري ذلــك
بـــاالبن يف الـــروح ، )بـــالتبين ( األبـــد ألن تلـــك هـــي مشـــورة اآلب وإرادتـــه أن يشـــركهم فيـــه 

 .القدس
يحة المـــتالء رمزيـــة وجودنـــا مبشـــيئة وهكـــذا يســـتعلن ســـر املعموديـــة القـــراءة الصـــح

بقبـول شـركة . فينـا، الروح القـدس، "روح املشورة"وذلك حينما نقبل استعالن ، خارجة عنا
بالعضـوية يف ، أي أن نولـد مـن اآلب، الصـاحلة جتاهنـا" مشـورة اهللا "الروح القدس تتم فينـا 

 .ابنه املتجسد

 ."النمو، والقوة"رمزية  -٢
نتغـــري يف مســـرية منـــو لنـــزداد قـــوة . الوجـــود يف حالـــة ضـــعفبعـــد أن نولـــد خنـــرج إىل 

ولكـن يف املسـيح فقـط يتحقـق الثبـات . ويزداد ترسيخ وجودنا ولكن ذلك يتبـدد يف النهايـة
 .يف الوجود األبدي بقوة الروح القدس

القــراءة الصــحيحة المــتالء رمزيــة ، )ســر املســحة" (ســر التثبيــت"وهكــذا يســتعلن 
الــروح " روح القــوة"وذلــك حينمــا نقبــل اســتعالن ، "غــري متغــري احتياجنــا إىل وجــود ثابــت"

 .فينا، القدس
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كهيكـــل للـــروح ،  وجودنـــا إىل األبـــد) ويتقـــوى(يثبـــت ، بقبـــول شـــركة الـــروح القـــدس
 .الساكن فيه

 ."والفهم، وهم الوجود"رمزية  -٣
بــل يظــن أن  ،يظــل اإلنســان طيلــة حياتــه ال يتخيــل أن املــوت حقيقــة بالنســبة لــه

وحــــىت علــــى . وأمــــا بالنســــبة لــــه فهــــو خالــــد يف هــــذا الوجــــود، اآلخــــرين وحــــدهم ذاك يــــزور
املستوى الغريزي تستجيب طبيعتنا دائمـا ألي خطـر بـردود أفعـال رافضـة للمـوت حـىت ولـو  

ولكــن يف املســيح فقــط يــدرك ويفهــم البشــر . أقــدم عليــه منتحــر، كــان هــذا املــوت اختيــارا
 .قط يدركون أ�م كانوا ومهايف املسيح ف. بشاعة حقيقة وجودهم العتيق

هــــذا "تــــرك"وهكــــذا يســــتعلن ســــر التوبــــة القــــراءة الصــــحيحة لرمزيــــة احتياجنــــا إىل 
والعـــــودة إىل النمـــــوذج األصـــــلي للوجـــــود، العـــــودة إىل ، "تـــــرك املـــــوت"إىل ، الوجـــــود الـــــومهي

 .فينا، الروح القدس، "روح الفهم"وذلك حينما نقبل استعالن ، املسيح
لاللتحـاق فنرتكـه ونعـود ، بشـاعة عتيقنـا" نفهـم ونـدرك"قدس بقبول شركة الروح ال

 .بنموذجنا األصلي الرب يسوع املسيح

 ."والشركة، األكل"رمزية  -٤
، "اآلخـــر"يف أي أننـــا باشــرتاكنا ؛ حنــن نأكـــل لنعــيش وبـــدون األكــل �لـــك جوعــا

، اهــذ. يتحقــق وجودنــا ولكــن مأســاة أيقونتنــا هــي أننــا نأكــل ولكننــا منــوت أيضــا، الطعــام
ع األخــر هــو شــركة مــ، هــو مظهــر احتفــايل –كمــا تــوحي أيقونتنــا   –فضــال عــن أن الطعــام 

 .اجلالس معنا على املائدة
يف املســيح فقــط يتحقــق لنــا املأكــل احلــق بالشــركة يف احليــاة األبديــة الــيت وهبهــا لنــا 

 .عندما جعلنا أعضاء يف جسده
حتياجنــا إىل الشــركة مــع ا"وهكــذا تســتعلن اإلفخارســتيا القــراءة الصــحيحة لرمزيــة 

وذلــك حينمــا نقبــل اســتعالن . اآلخــر واحتياجنــا أيضــا إىل أن نشــكر علــى الشــبع األبــدي
 .فينا، الروح القدس، "روح اهللا"
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 .بقبول الروح القدس تتأله طبيعتنا بالشركة العضوية يف جسد ابن اهللا

 ."والمعرفة، العشق"رمزية  -٥
ويف احلــب . تــه مــن خــالل معرفــة اآلخــريف احلــب حيــاول اإلنســان حتقيــق وجــود ذا

واملعرفــة هــي بنيــة الرغبــة . يتخطــى ويتجــاوز العاشــق ذاتــه بغــرض االحتــاد بــاآلخر والبقــاء فيــه
التعبــــري احلقيقــــي عــــن الــــدافع املعــــريف  اجلنســــية ومــــا التعــــري والرغبــــة يف كشــــف املســــتور إالَّ 

حلظـــة مـــن اللـــذة  لألســـف تـــؤول امللحمـــة يف النهايـــة إىل) وآه مـــن لكـــن(ولكـــن . للجـــنس
أمـا يف املسـيح . وختتزل القضية يف جمرد آلية إلنتـاج مزيـد البشـر الـرازحني حتـت هـول املأسـاة

إذ حيققــون ، فقــط فالصــورة مغــايرة متامــا حيــث يصــبح للبشــر واقــع معــريف صــادق وحقيقــي
الــذي فيــه قــد جتــاوزوا ، وجــودهم مــن خــالل معرفــة اآلب الــذي منــه ينبــع وجــودهم اجلديــد

وهكـذا . القراءة الصحيحة لرمزية شبقنا املعريف" الزجية"وهكذا يستعلن سر احلب  .عتيقهم
إىل احلد الذي يتساوى فيه مع السـحر وعبـادة  أيضا نستطيع أن نفهم ملاذا يؤمث الزنا كتابياً 

إذ يصـــــبح األداة الـــــيت يتفســـــخ بـــــا الرمـــــز؛ بإعالنـــــه تعـــــدد النبـــــع ، )١٥: ٢٢رؤ (األوثـــــان 
فــــإذا كانــــت ؛ ح الزنــــا مــــن املنظــــور املســــيحي مرادفــــا إلنكــــار املســــيحوهكــــذا يصــــب، املعــــريف

 .ح ففي اخلارج ال يوجد إال الزناةالكنيسة هي عروس املسي
احتياجنـا إىل معرفـة "القـراءة الصـحيحة لرمزيـة " سر احلب الزجيي"وهكذا يستعلن 

وهـذه هـي "يف ابنـه املتجسـد ، معرفـة اآلب، فنعـرف حـق املعرفـة) املخـالف جنسـياً ( "اآلخر
يــو (. "ي وحــدك ويســوع املســيح الــذي أرســلتهأن يعرفــوك أنــت اإللــه احلقيقــ: احليــاة األبديــة

 .فينا، الروح القدس" روح املعرفة"وذلك حينما نقبل استعالن ). ٣: ١٧
هـــي الكنيســـة ، حينمـــا نصـــري عروســـا، اآلب" نعـــرف"بقبـــول شـــركة الـــروح القـــدس 

 .تجسد يف البشراالبن امل، اليت تزف إىل عريسها املسيح

 ."والحكمة، الحلم"رمزية  -٦
احللــم بالــد اآليت هــو صــورة متثــل ســيب العقــل البشــري وعبوديتــه حتــت نــري ســطوة 

وهكـذا يفشــل مــا قــد حتقــق بالفعــل ، املسـتقبل أي ســطوة االنتظــار الــدائم للحلــم املســتحيل
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لـة مـن االحتيـاج من أحالم يف حتقيق اإلحساس بالشبع والوفرة ويظل اإلنسان دائمـا يف حا
ولكـــن يف املســـيح فقـــط يصـــري لإلنســـان وجـــود آين أبـــدي متحـــرر مـــن . والرغبـــة يف األخـــذ

بعـــد، مســـتقبل مـــن املمكـــن أن يـــأيت جبديـــد آخـــر ، إذ ال يوجـــد؛ ســـطوة املســـتقبل وانتظـــاره
بالشــــركة يف ، فيتحــــرر العقــــل مــــن عبوديــــة االنتظــــار؛ يتفــــوق علــــى ذلــــك الــــذي يف املســــيح

 ).الكلمة(احلكمة 
القــراء الصــحيحة لرمزيــة حاجتنــا إىل أن تتحــرر " ســر الكهنــوت"هكــذا يســتعلن و 

إىل اختيارية العطاء إذ يـتم تقـدمي الـذات ورفعهـا كذبيحـة ، عقولنا من عبودية انتظار األخذ
 .فينا، الروح القدس، "روح احلكمة"وذلك حينما نقبل استعالن .مقبولة لدى اآلب

إذ نـــتخلص مـــن جهالـــة هـــذا العـــامل ، ءبقبـــول شـــركة الـــروح القـــدس نصـــري حكمـــا
 .الذي ال يستطيع أن يقدم ما يشبع طموحنا الال�ائي

 ."والتقوى، الخوف"رمزية  -٧
، يهرب لينجو مـن املـوت ولكنـه يف النهايـة ميـوت، يف حلظة اخلطر خياف اإلنسان

وهـــو ، ولكـــن يف املســـيح فقـــط ينجـــو اإلنســـان مـــن املـــوت. ويفشـــل اخلـــوف يف دفـــع املـــوت
) ٢و١: ١٠انظـر أع (املوت ويهزمه ليس باخلوف العتيـق بـل خبـوف اهللا أي التقـوى يدفع 

وذلــك حينمــا يصــري اإلنســان شــريكا يف الطبيعــة اإلهليــة هاربــا مــن الفســاد الــذي يف العــامل 
 ).٤و٣: ١ بط٢انظر (بالشهوة 

القراءة الصـحيحة لرمزيـة حاجتنـا إىل أن نتحـرر مـن " سر الشفاء"وهكذا يستعلن 
وذلــك حينمــا ، مبواجهــة املــوت واالنتصــار عليــه واخلــالص منــه يف املســيح، اخلــوف عبوديــة

 .فينا ،الروح القدس، "روح التقوى"نقبل استعالن 
 .من داء املوت"الوقاية"بقبول شركة الروح القدس يصري لبشريتنا 
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 احتماالت وجودنا

 

 :من منظور الشركة في الوجود اإللهي: أوالً 
 .هذا ما يستعلنه سر املعمودية: بين اآلب لإلنسان الوجود كمضمون لت -١
 "ســر املســحة"هــذا مــا يســتعلنه : الوجــود كمضــمون للشــركة يف الــروح القــدس -٢

 .)التثبيت(
ـــــــن -٣ ســـــــر "هـــــــذا مـــــــا يســـــــتعلنه : الوجـــــــود كمضـــــــمون للشـــــــركة يف جســـــــد االب
 ."اإلفخارستيا

 :من منظور الخالص من الوجود العتيق: ثانياً 
 ."سر التوبة"هذا ما يستعلنه : للرتك والعودةالوجود كمضمون  -٤
ســر احلـــب "هــذا مــا يســتعلنه : الوجــود كمضــمون لتجــاوز الــذات إىل اآلخـــر -٥

 ."الزجيي
 ."سر الشفاء"هذا ما يستعلنه : الوجود كمضمون ملواجهة املوت وهزميته -٦
ســر "هــذا مــا يســتعلنه : كمحرقــة وكذبيحــة،  الوجــود كمضــمون لتقــدمي الــذات -٧

 ."وتالكهن

 كمال السر الكنسي
ذلــك ، ســر املســيح هــو ســر كامــل فيــه يــتم تكــريس الوجــود اإلنســاين عــدمي املــوت

فكمـا حيقـق ؛ للثالوث القدوس؛ أي صورة للوجود اإلهلي) أيقونة(الوجود الذي ميثل صورة 
الـذي هـو روح اآلب ، بـاالبن يف الـروح القـدس، اهللا وجود ذاته بـأن ينبـع وجـوده مـن اآلب
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بالنعمـــة مـــن اآلب بالعضـــوية يف جســـد ، بـــن، هكـــذا أيضـــا ينبـــع الوجـــود اإلنســـاينوروح اال
هــذا هــو إذن ســر املســيح الــذي يتحقــق فيــه اســتعالن ســر . االبــن يف شــركة الــروح القــدس

 .الثالوث القدوس يف اخلليقة
 .سر كامل فإننا نقول بأن سر املسيح هو سر واحد وهو ،لذلك

كيــان . واحـد يف عــدة صـور هـو جــوهر) قـق يف املســيحكياننـا اجلديــد املتح(سـر املســيح  -
 .وجودنا العتيق" رموز احتماالت"واحد يف سبع أيقونات هي سبعة امتالءات لسبعة 

 مبعـىن أ�ـا اسـتعالن كامـل للوجـود اجلديـد وال؛ كل أيقونة هي كشف كامل لسـر املسـيح  -
هــي كــل الوجــود ، بــل أن كــل أيقونــة هــي كــل ســر املســيح ،تتكامــل األيقونــات فيمــا بينهــا

لكمـــال اســـتعالن  ومـــا تعـــدد األيقونـــات إالَّ ، هـــي كـــل النعمـــة، اجلديـــد، هـــي كـــل احلـــدث
، أي منهــا بإشــباع، النعمــة باســتيفاء إشــباع مجيــع االحتياجــات واالحتمــاالت الــيت يتحقــق

 .وجودنا
 :كل من) وعلى حدة(فوجودنا اجلديد يف املسيح تكشفه بالكامل 

رمزيــة احتمــال وجودنــا "وذلــك حينمــا متتلــئ  ،"ألبــديالبــدء ا"صــبغة : أيقونــة -١
 نابعــاً  فيتكــرس لنــا يف املســيح بــدء أبــدي ووالدة أبديــة ونتقبــل إىل األبــد وجودنــاً  ،"بــالوالدة

صــائرين أبنــاء لــه باشــرتاكنا يف االبــن املتجســد ، شــخص البــدء املطلــق، مــن شــخص اآلب
ـــة ـــوالدة الال�ائي ـــا بصـــبغة ال و ســـر املســـيح، هـــذا هـــو ســـر هـــذا هـــ. وهكـــذا يصـــطبغ وجودن

 .هذا هو سر املعمودية، الصبغة
ـــاة األبديـــة وعـــدم الفســـاد فاملســـيح هـــو ســـر صـــبغة . يف املســـيح يصـــري للبشـــر احلي

 .سر والدتم ثانية كأبناء لآلب، اجلميع باحلياة
رمزيـــة احتيـــاج وجودنـــا إىل "وذلـــك حينمـــا متتلـــئ ، "مســـحة التثبيـــت: "أيقونـــة -٢
وذلـك بفضـل قـوة الـروح  ،رس لنـا يف املسـيح وجـود ثابـت غـري منحـلفيتك ،"لبقاءالثبات وا

هــذا هــو ســر  .لــه أبــدياً  منــا كنيســة أي هــيكالً  القــدس الــذي ميســحنا مســحة أبديــة جــاعالً 
 .هذا هو سر املريون، املسيح الذي فيه ميسح اجلميع

فاملســـيح هـــو ســـر  ،للـــروح القـــدس أبـــدياً  ســـح البشـــر صـــائرين هـــيكالً يف املســـيح ميُ 
 .اجلميع مسحة
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رمزيـة احتياجنـا أن نعـود إىل النمـوذج "وذلـك حينمـا متتلـئ ، "العـودة: "أيقونة -٣
وهنــا ويف ، فيتكــرس لنــا يف املســيح وجودنــا احلقيقــي الــذي أراد اهللا لنــا أن نكونــه ،"األصــلي

املسـيح فقـط تتـوفر لنـا الرؤيـة والفهـم لنـدرك كـم كنـا بؤسـاء فاسـدين فنعـرتف بتلـك احلقيقـة 
هـذا هـو سـر التوبـة ، هذا هـو سـر العـودة، هذا هو سر املسيح. يف ضوء النموذجاملتكشفة 
 .واالعرتاف

فاملســيح هــو ســر عــودة ، يف املســيح يعــود البشــر إىل منــوذجهم الــذي جبلــوا عليــه
 .توبة اجلميعو 

 ،"رمزيــة احتياجنــا للشــركة يف الطعــام"مــا متتلــئ نوذلــك حي، "الشــركة"أيقونــة  -٤
فيـــه  صـــائرين أعضـــاءاً ، حيـــاة الكلمـــة املتجســـد يففيتكـــرس لنـــا يف املســـيح الشـــركة احلقيقيـــة 

هـذا ، هـذا هـو سـر املسـيح. فإنه تتحقق أيضا شركتنا يف ما بيننـا ،وفيما تتحقق شركتنا معه
وبالتـــايل فهـــو ســـر الشـــكر علـــى الشـــبع األبـــدي، هـــذا هـــو ســـر  ،هـــو ســـر الشـــبع األبـــدي

 .اإلفخارستيا
فاملســـيح هــــو ســـر شــــركة ، يشـــبع البشــــر باحليـــاة األبديـــة وعــــدم املـــوتيف املســـيح 

 .وشكر اجلميع
رمزيـــة شـــبقنا املعـــريف يف جتـــاوز "وذلـــك حينمـــا متتلـــئ ، "احلـــب الزجيـــي"أيقونـــة  -٥

فيتكـــرس لنـــا يف املســـيح كيـــان يتبنانـــا فيـــه اآلب فتتحقـــق فينـــا إىل  ،"ذواتنـــا واحتادنـــا بـــاآلخر
فــيض عليهــا وجودهــا اجلديــد النــابع مــن رجلهــا ورأســها الــرب اخلليقــة الــيت ي" أنثويــة"األبــد 
 .هذا هو سر املسيح، هذا هو سر الزجية. يسوع

 املســـيح يعـــرف البشـــر اآلب معرفـــة أبديـــة باشـــرتاكهم يف ابنـــه الـــذي صـــار هلـــم يف 
 .فاملسيح هو سر الزجية األبدية بني اإلنسان واهللا، وصاروا له عروسا رجالً 

رمزيـــة احتياجنـــا إىل الـــوفرة واألخـــذ "وذلـــك حينمـــا متتلـــئ  ،"التقدمـــة"أيقونـــة  -٦
فيتكرس لنا يف املسيح وجود الغـىن الكامـل الـذي بـه نتحـول إىل العطـاء لدرجـة  ،"الال�ائي

فنســـتحق أن ، أننـــا نقـــدم ذواتنـــا العتيقـــة قربانـــا وذبيحـــة إىل اآلب مشـــرتكني يف مـــوت الـــرب
هــذا هــو ســر ، هــذا هــو ســر املســيح. وعالــرب يســ، ننضــم إىل باكورتنــا الصــاعد إىل الســماء
 .تقدمة الذات، هذا هو سر الكهنوت
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مقبولـة لـدى  ذبـائحً فيقـدمون ذواتـم ، رئيس الكهنة يصري البشر كهنـة، يف املسيح
 .فاملسيح هو سر كهنوت اجلميع وتقدمتهم املقبولة، اآلب

ملـوت رمزيـة احتياجنـا إىل دفـع ا"وذلك حينما متتلئ ، "مسحة الشفاء"أيقونة  -٧
فيتكـــرس لنـــا يف املســـيح الوجـــود عـــدمي املـــوت بفضـــل العضـــوية يف جســـد  ،"واخلـــالص منـــه

وبـــذلك تتحقـــق الوســـيلة الوحيـــدة للخـــالص مـــن املـــوت " جســـد الكلمـــة"احليـــاة ذاتـــه؛ أي 
بـــل والوقايـــة األبديـــة منـــه وذلـــك مـــن خـــالل التـــدبري اإلجيـــايب الـــذي للنعمـــة، ، والشـــفاء منـــه

هـذا هـو سـر الشـفاء مـن ، هـذا هـو سـر املسـيح. عـدم املـوتوهكذا متسـح طبيعتنـا مبسـحة 
 .داء املوت

يف املسيح يتم شفاء اجلميع من داء املوت الذي يدفع عنهم بفضل اشـرتاكهم يف 
 .فاملسيح هو سر شفاء اجلميع، حياة الكلمة
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 "الجماعةالفرد و "السر الكنسي وجدلية 
 

يف شـــــخص الكلمـــــة ســـــر الكنيســـــة املســـــتوعبة ، ســـــر املســـــيح هـــــو ســـــر اجلماعـــــة
لذلك فإن السر الكنسي ليس جمـرد أداة للتقـوى الفرديـة ولكنـه حـدث التكـريس . املتجسد

ـــزامن واملـــتالزم لكـــل مـــن وجـــود الفـــرد ووجـــود اجلماعـــة وذلـــك بفضـــل الطبيعـــة اخلاصـــة  املت
ــــا هــــو عالقــــة االنتمــــاء . للعالقــــة بــــني الفــــرد واجلماعــــة املقصــــودين ومفهــــوم اخلصوصــــية هن

طرفني؛ فتحقيق وجود العضو هو حتقيـق لوجـود اجلماعـة بـنفس القـدر ؛ألن العضوي بني ال
وجـــود اجلماعـــة لـــيس جمـــرد اجتمـــاع لموعـــة مـــن األفـــراد املنعزلـــة عـــن بعضـــها ولكنـــه وجـــود 

 .جلسد واحد يضم يف كيانه الكثرة الكثرية من األعضاء
رأســـه املســـيح وفيمـــا يتحقـــق وجـــود عضـــو مـــن أعضـــاء جســـد ، الكنيســـة شـــخص

، فـــإن الشــخص الكامـــل يصــبح أقـــرب للتحقـــق بقــدر اإلضـــافة الــيت أضـــافها وجـــود املســيح
 .ذلك العضو

النقطــة اجلوهريــة يف فهــم العالقــة بــني الفــرد واجلماعــة يف الســر الكنســي هــي حتريــر 
أي حتريرهــا مــن جمــرد كو�ــا مؤسســة إنســانية متمــايزة " (املأسســة"مفهــوم الكنيســة ذاتــه مــن 

اجلديـــد يف  اإلنســـاينكـــذا أل�ـــا بكـــل بســـاطة هـــي الوجـــود فالكنيســـة ليســـت ه، )ومعزولـــة
 .هي الكون اجلديد، هي ملكوت السماوات؛ هي اخلليقة اجلديدة، املسيح

وفيما يصطبغ وجود الفـرد اإلنسـاين بصـبغة الـوالدة األبديـة ، يف سر املعمودية -١
مديا أي صــــبغة القبــــول الال�ــــائي لوجــــوده كشــــريك بالنعمــــة يف االبــــن الــــذي يقبــــل ســــر  -

 ،)الكنيسـة(فإن ذلك يعـين أن اجلـنس البشـري اجلديـد يف املسـيح  -وجوده الذايت من أبيه 
 ).شخص البدء املطلق(فقد مت تبنيه من لدن اآلب ، إمنا قد أصبح ابنا لآلب

ــــدء " املعموديــــة"يف  ــــة مــــن الب تتكشــــف حقيقــــة الوجــــود اإلنســــاين الكنســــي كحال
 .الال�ائي، كحالة من الوالدة األبدية
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وفيمــا يتحقــق للفــرد اإلنســاين وجــود ثابــت وبــاق ) التثبيــت(يف ســر املســحة  -٢
 -عـن الوجـود النفسـاين الفاسـد واملنحـل  أي وجود روحـاين عوضـاً  -مبسحة الروح القدس 

إمنــا قــد أصــبح هــيكال ، )الكنيســة( فــإن ذلــك يعــين أن اجلــنس البشــري اجلديــد يف املســيح 
 .أبديا للروح القدس

شــــف حقيقــــة الوجــــود اإلنســــاين الكنســــي كوجــــود روحــــاين أي  تتك" املســــحة"يف 
 .كشريك يف الطبيعة اإلهلية

الوجود الذي قد سـبق  إىلوفيما يتحقق للفرد اإلنساين العودة ، يف سر التوبة -٣
فــإن ذلــك يعــين أن اجلــنس  -ببؤســه ومقــراً  فيــرتك واقعــه البــائس معرتفــاً  -أن خلــق مــن أجلــه 

إمنــا قــد أصــبح ذات النمــوذج األصــلي الــذي خلــق  ،)نيســةالك(البشــري اجلديــد يف املســيح 
 .من أجله

تتكشــف حقيقــة الوجــود اإلنســاين الكنســي العائــد إىل النمــوذج الــذي " التوبــة"يف 
 .أراده اهللا أوالً 
الفــرد اإلنســاين " شخصــنة"وفيمــا تتحقــق ، ســر الشــركة، يف ســر اإلفخارســتيا -٤

 بصـريورته عضـواً  -م ينتمي للطبيعة العتيقـةبعد أن كان جمرد رق - حراً  صريورته شخصاً  أي
إمنـا قـد ، )الكنيسـة(فإن ذلك يعين أن اجلنس البشري اجلديد يف املسـيح ، يف جسد املسيح

وكل شـخص يسـاهم يف تلـك الشـركة بويـة خاصـة ، لكل الشخوص جامعاً  أصبح شخصاً 
 .متمايزة غري متكررة وغري قابلة للتبديل أو اإللغاء

كشــــف حقيقــــة الوجــــود اإلنســــاين الكنســــي كوجــــود شخصــــي  يف اإلفخارســــتيا تت
 .وليس جمرد طبيعة حية

وفيمـا يتحقـق للفـرد اإلنسـاين التخلـي عـن أنانيتـه وعـن ، الزجيـييف سر احلـب  -٥
فـإن  -فيتجاوز ذاته إىل معرفـة اآلب فيتحقـق وجـوده األبـدي  -متركزه حول وجوده العتيق 

إمنــا قــد أصــبح وجــودا حيققــه ، )الكنيســة(يح ذلــك يعــين أن اجلــنس البشــرى اجلديــد يف املســ
التحقيــــق  - يف شــــبق معــــريف أبــــدي - فيــــتم، مجيــــع أفــــراده بــــالتخلي عــــن كيانــــاتم العتيقــــة

 ).بني املسيح والكنيسة(املتبادل لوجود الذات، يف اآلخر
 .يف سر الزجية تتكشف حقيقة الوجود اإلنساين الكنسي كوجود معريف
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قــــق للفــــرد اإلنســــاين تقدمــــة عتيقــــه كمحرقــــة وفيمــــا يتح، يف ســــر الكهنــــوت -٦
فــإن ذلــك يعــين أن  -فيتحقــق لــه عوضــا عنــه وجــوده اجلديــد  -يشــرتك بــا يف مــوت الــرب 

ويف ، قــد أصــبح صــعيدة مقبولــة لــدى اآلب، )الكنيســة(اجلــنس البشــري اجلديــد يف املســيح 
الـذي هـو  كهنوته من رأس الكيـان  املسيح يصبح كل عضو كاهنا يرفع تقدمة ذاته مستمداً 

 .الرب يسوع املسيح، رئيس الكهنة
كقربــان وكصــعيدة ،  يف ســر الكهنــوت تتكشــف حقيقــة الوجــود اإلنســاين الكنســي

 .مقبولة) أنافورا(
ســـر مســـحة الشـــفاء، وفيمـــا يتحقـــق للفـــرد اإلنســـاين اخلـــالص مـــن املـــوت  يف -٧

 - مـة املتجســدبالشـركة يف حيـاة الكل -بــل والوقايـة األبديـة مـن شــوكته  ،والشـفاء مـن دائـه
مـن عبوديـة  قـد أصـبح حـراً ) الكنيسـة(فإن ذلك يعين أن اجلنس البشري اجلديد يف املسـيح 

 .اخلوف اليت من املوت
كوجـــود غـــري قابـــل  ،يف ســـر الشـــفاء تتكشـــف حقيقـــة الوجـــود اإلنســـاين الكنســـي

 .للموت
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 حتواء المتبادل بين األسرار السبعةاال

 
ي يكشــفه كــل ســر مــن األســرار الســبعة،  إذا كــان شــخص املســيح هــو اجلــوهر الــذ

بــني األســرار ) co-inherence(فــإن ذلــك يعــين أن هنــاك نوعــا مــن االســتيعاب املتبــادل 
 .السبعة، فشخص املسيح هو منطقة تقاطع مجيع األسرار

فمـن غـري املتخيـل ؛ وحديث الالهوت يبدو أكثر بساطة من هذا الطرح الفلسـفي
يف سـر املعموديـة تتكشـف  –علـى سـبيل املثـال  –ول بأنـه أن نقـ ومن غري املقبـول الهوتيـاً 

لــــآلب باشــــرتاكه يف بنويــــة االبــــن املتجســــد،  ابنــــاً  صــــائراً  -والدة جديــــدة ، والدة اإلنســــان
يف  ، أي عضـــواً "إفخارســـتياً "دون أن يكـــون مضـــمون هـــذا األمـــر هـــو صـــريورته  -بالنعمـــة 

ودون أن . لـه ابنـاً ، عليهـا تلـك العضـوية الـيت يـرى فيهـا اآلب كـل مـن حصـل، جسد االبن
وشريكا يف الـروح القـدس " ممسوحاً "هو صريورة اإلنسان ، أيضا، يكون مضمون هذا األمر

 .، الصائرين هيكال للروح القدس"أوالد اهللا"ذي يسكن إىل األبد يفال
الـــــذي ، إذن اســـــتعالن كمـــــال والدة اإلنســـــان مـــــن فـــــوق وخلقتـــــه خلقـــــة جديـــــدة

ويســتوعب ، للــروح القــدس أبــدياً  مســحته هــيكالً  ضــمنياً يكشــفه ســر املعموديــة يســتوعب 
 .عضويته يف جسد الكلمة ،أيضاً  ضمنياً 

فوالدة اإلنسان للحيـاة ؛ ونستطيع أيضا أن نطبق نفس املفهوم على باقي األسرار
وتعـين . مـن داء املـوت الطبيعـي اإلنسـان أبـدياً " شـفاء"ألبدية كابن لـآلب السـماوي تعـين ا

 وتعــين أيضــا عرســاً . مقبولــة لــدى اآلب"كهنوتيــة"إلنســانية كصــعيدة الــذات اأيضــا تقدمــة 
إىل النمـوذج الــذي جبــل اهللا " عــودة وتوبــة"وتعــين أيضـا . أبديــة بـني اإلنســان واهللا" زجيـة "و

 .اإلنسان عليه منذ البدء
 :ولنا يف هذا السياق سؤاالن أساسيان وجوهريان

 واحد؟األسرار السبعة في سر " اختزال"هل نتحدث عن  -١
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فاألســـــرار الســـــبعة هـــــي ســـــبعة اســـــتعالنات لســـــبعة ، "ال"اإلجابـــــة هـــــي بالتاكيـــــد 
ــ جديــداً  يصــري وجــوداً  امــتالءات الحتياجــات أركــان الوجــود اإلنســاين العتيــق حــىت مــا  اً مؤهلَّ

مــن فســاده  ، منعتقــاً )ســباعي االســتعالن، شــركة الــروح القــدس(بالشــركة يف الطبيعــة اإلهليــة 
فهــل مــن . ألركــان وجودنــا العتيــق موازيــاً  ختزال يفــرتض أيضــا اختــزاالً والقــوال بــاال. الطبيعــي

، ن وجودنــا العتيــق هــو وجــود ينشــأ مــن العــدم بــإرادة خارجــة عنــهإاملمكــن أن نقــول مــثال 
فتعريـــف الوجــــود ، للوجـــود اإلنســـاين؟ بالتأكيــــد ال فقـــط؟ هـــل تصــــلح هـــذه العبـــارة تعريفــــاً 

البد أن يكون ذلك التعريـف السـباعي  - يحاً صح لكي يكون تعريفاً  -اإلنساين الطبيعي 
، فمــثال، فــالتعريف األحــادي ينطبــق علــى أنــواع أخــرى مــن الوجــود. الــذي رصــدناه ســابقاً 

وال  تتطــور تنمــو وال ولكــن املالئكـة ال، املالئكـة أيضــا تنشـأ مــن العـدم بــإرادة خارجــة عنهـا
 .متوت وليس عندها دوافع وجودية خمتلفة

 .هو حديث غري ذي مضمون وغري ذي معىن "االختزال"حديث ، إذن
مــــن خــــالل ذلــــك التعريــــف الســــباعي ألركــــان  وجــــود إنســــاين طبيعــــي إالَّ  وألنـــه ال

) إذا جـاز التعبـري(يف هذه املنظومـة األسـرارية  مضمون للسر الكنسي إالَّ  ال الوجود، فأيضاً 
ذي ، الواحــديف الــروح القــدس ، فيمــا يســتعلن مــلء الواحــد، الــيت فيهــا يســتعلن مــلء الكــل

 .االستعالن السباعي
 صلة لها بالواقع؟ ال، هل نتحدث عن نظرية هائمة -٢

فاملنظومـــة األســـرارية تنطلـــق مـــن الواقـــع بتالمســـها مـــع الوجـــود ، اإلجابـــة أيضـــا ال
يعتـرب املـرء  وبـدو�ا ال ،والدليل على ذلك هو وجود ثالثة أسـرار أساسـية. اإلنساين البائس

ــــــة واملــــــريون "وهــــــي ، ة األســــــراية الكنســــــيةأنــــــه قــــــد دخــــــل إىل املنظومــــــ ) املســــــحة(املعمودي
صـــورة ، ونســـتطيع أن نـــدرك أن هـــذه الثالثيـــة إمنـــا تســـتعلن الوجـــود اجلديـــد. واإلفخارســـتيا

واملــريون . فاملعموديــة شــركة يف اآلب بــالتبين. عوضــا عــن العتيــق الفاســد، الثــالوث القــدوس
. كة يف االبــــن بالعضــــوية يف جســـــدهواإلفخارســـــتيا شــــر . شــــركة يف الــــروح القــــدس باملســــحة

وبالتــايل هــي دخــول ، يف أي أقنــوم هــي شــركة يف األقنــومني اآلخــرين -بــالطبع  -والشــركة 
 .إىل مظلة شركة الثالوث

املنظومـــة األســـرارية تتعـــاطى مـــع الواقـــع اإلنســـاين لتنقلـــه إىل نعمـــة الشـــركة يف ، إذن
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فهـذا أيضـا حيرتمـه ، لشـكل واآلليـةا مـن حيـث اأمَّـ، هـذا مـن حيـث املضـمون. الواقع اإلهلي
فلـــــيس األمـــــر جمـــــرد احـــــرتام واقعيـــــة وجودنـــــا مـــــن خـــــالل األســـــرار ، منطـــــق الســـــر الكنســـــي

ـــة كفاحتـــة للمنظومـــة األســـرارية، بـــل أيضـــا يف احـــرتام الرتاتبيـــة، األساســـية ، إذ تـــأيت املعمودي
، بـديل الصـحيحال -يف املقابـل  -فتقـدم، أي الـوالدة، لتتعاطى مع البدايـة الطبيعيـة للوجـود

يف  -فتقــدم ، مث تــأيت املســحة لتتعــاطى مــع هشاشــة الوجــود. وهــو اســتعالن الــوالدة األبديــة
مث تأيت اإلفخارسـتيا لتتعـاطى مـع . وهو استعالن الثبات األبدي، البديل الصحيح -املقابل

 وهـــو اســـتعالن الوجـــود، البـــديل الصـــحيح -يف املقابـــل –فتقـــدم ، اهلويــة الضـــائعة لإلنســـان
 ).كشخص(كعضو ،  يف املسيح، خصي األبدي لإلنسانالش

إذن تتجـــذر األســـرار يف تربـــة طبيعتنـــا العتيقـــة لتتعـــاىل ســـيقا�ا فتصـــل إىل الســـماء 
 .يف املسيح، حيث يتكشف ويتجلى مثرها

حممـوال حنـو امـتالء كـل رمزيـة هـذه ، ينطلق السر الكنسي من صـورة واقعنـا البـائس
 .شخص املسيح، فإذ هو، يتجلى ملء السروحينئذ . يف الروح القدس، الصورة

 شهادة آبائية مبكرة على أن السر شركة في المسيح
يكشــف لنــا فيهــا القــديس كــريلس ، هــذه شــهادة هامــة تعــود للقــرن الرابــع املــيالدي

لــيس جمــرد عمــل مــن أجــل ) كــان الســر  أيــاً (أن الســر ، األورشــليمي يف مقاالتــه عــن األســرار
وحيــدثنا هنــا قديســنا عــن  .شــركة الكنيســة يف املســيح ذاتــهبــل هــو حــدث  ،التقــوى الفرديــة

 .املعمودية واملسحة واإلفخارستيا: االنضمامثالثة أسرار 

 المعمودية شركة في المسيح -١
، وفيـه يؤكــد أن املعموديـة ليسـت جمــرد نـوال الفــرد "مـن املقــال العشـرين"اقتبـاس  -

 : شخص املسيحلنعمة مغفرة اخلطايا أو حىت التبين، بل شركة وزرع يف
فال يظن أحد أن العماد لنعمة مغفرة اخلطايا فقط أو باألحرى  - ٦"

فعماد يوحنا كان يهب مغفرة اخلطايا، أما حنن كما نعلم متام . للتبين
العلم أن العماد كما يطهر خطايانا ويُقدم لنا موهبة الروح القدس، 
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خ بولس هلذا السبب يصر . حيمل مشاركة يف آالم املسيح اً فهو أيض
أم جتهلون إمنا كل من اعتمد ليسوع املسيح اعتمدنا ملوته، : "اً عالي

هذه الكلمات قيلت ). ٣: ٦رو " (فدفنا معه باملعمودية للموت
لبعض الذين فكروا أن العماد خيدمنا ملغفرة اخلطايا وللتبين فقط وليس 

 ."للشركة واالمتثال بآالم املسيح احلقيقية
ه مهما احتمل املسيح من أجلنا ومن أجل لذلك لكي نتعلم أن - ٧"

وليس خياًال، وأننا صرنا شركاء يف آالمه،  اً خالصنا، فقد تأمل حق
ألنه إن كنا قد صرنا : "صرخ بولس بكل قوته وبكل إتقان احلق

 اً حسن. )٥: ٦رو " (بقيامته اً ه، نصري أيضمتحدين معه بشبه موت
حلقيقية قد ُزرعت يف ، إذ أنه مادامت الكرمة ا"مّتحدين معه: "قال

. باملشاركة يف عماد املوت، كنا مزروعني معه اً هذا املكان، فنحن أيض
لو كنا قد : "ثبت عقلك بانتباه كثري على كلمات الرسول فإنه مل يقل

 اً ، ألنه يف حالة املسيح كان موت"هبشبه موت"لكن "ُزرعنا معه مبوته
ألن جسده  ،اً حقودفن . ألن نفسه انفصلت عن جسده، اً حقيقي

لكن يف حالتكم  . له اً شيء حدث حقاملقدس ُلف بكتان نقي، وكل 
كان شبه موت وآالم فقط، لكن مت اخلالص ال يف تشبيه بل 

 ."حقيقة

 المسحة شركة في المسيح -٢
 :اقتباس من املقال احلادي والعشرين -

وأما أنتم فلكم مسحة من القدوس وتعلمون كل شيء حىت إذا "
 ).٢٠: ٢يو  ١" (ثقة وال خنجل منه يف جميئهأظهر يكون لنا 

، )٢٧: ٣غل " (اعتمدمت يف املسيح، ولبستم املسيح"إذ قد  -١"
هللا سبق فعيننا ألن ا"أصبحتم على مثال صورة املسيح ابن اهللا، 

: ٣يف " (جعلنا لنكون على صورة جسد جمده". )٥: ١أف " (للتبين
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وحبق . )١٤: ٣عب " (شركاء املسيح"، حيث أننا نصبح )٢١
تسيئوا إىل ال متسوا مسحائي، وال : "ُدعيتم للمسيح، وعنكم قال اهللا

ُجعلتم مسحاء بقبولكم ختم الروح . )١٥: ١٠٥مز " (أنبيائي
ألنكم صورة ، )باملسيح (وكل األشياء ُعملت فيكم امتثاًال . القدس
يف املاء،  إلوهيتههو اغتسل يف �ر األردن ونشر معرفة . املسيح

نه وأضاء عليه الروح القدس يف متام وجوده، وحّل كذلك وصعد م
 .عليه

ولكم أنتم فشبه ذلك بعد أن صعدمت من بركة املياه املقدسة صار 
وهذا هو الروح القدس الذي . لكم دهن شبه الذي ُمسَح به املسيح

روح السيد : "قال عنه املطّوب إشعياء يف نبوته عن شخص الرب
 .)١: ٦١إش " (الرب علّي، ألن الرب مسحين

ألن املسيح مل ميسحه إنسان بزيٍت أو دهٍن مادي، لكن اآلب  -٢"
للعامل أمجع، مسحه بالروح القدس، كما  اً عينه من قبل ليكون خملص

حة اهللا بالروح يسوع الذي من الناصرة، كيف مس: "قال بطرس
كرسيك يا اهللا : "قائالً  اً صرخ داود النيب أيض ).٨: ١٠أع " (القدس
أحببت الّرب . هر الدهور، قضيب استقامة قضيب ملككإىل د

اج أكثر من وأبغضت اإلمث، لذلك مسحك اهللا إهلك بدهن االبته
، أنتم اً وإذ ُصلب املسيح وُدفن وقام حق. )٧، ٦: ٤٥مز " (رفقائك

يف العماد ُحسبتم جديرين أن ُتصلبوا وُتدفنوا وتقوموا معه على مثاله، 
، "زيت االبتهاج"ا ُمسح بزيت مثايل وكم. اً هكذا يف املسحة أيض

ألنه منشئ الفرح الروحي، هكذا أنتم ُمسحتم بدهن، إذ أصبحتم 
 ."شركاء للمسيح وأتباعه

 اإلفخارستيا شركة في المسيح -٣
 :قتباس من املقال الثاين والعشرينا -
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ألنه يف شكل . لنشرتك إذا بكل ثقة يف جسد املسيح ودمه - ٣"
ويف شكل اخلمر دمه، حىت مبشاركتك اخلبز يعطي جسده لك، 

جسد املسيح ودمه تتحد يف نفس اجلسد ونفس الدم معه، ألنه 
. اآلن جسده ودمه ُوزِّعا يف أعضائنا. هكذا حنمل املسيح يف داخلنا

" ركاء الطبيعة اإلهليةأصبحنا ش"وهكذا حسب قول املطّوب بطرس 
 .)"٤: ١ بط ٢(
ليس  اً أن ما يبدو خبز  اً نا متامإذ قد تعلمنا هذه األشياء، وتأكد -٩"

 اً وأن ما يبدو مخر . ، ولو أنه مساغ يف الطعام لكنه جسد املسيحاً خبز 
وعن هذا ترمن داود . ولو أن مذاقه كذلك لكنه دم املسيح اً ليس مخر 
إلخراج خبز تفرح قلب اإلنسان إلملاع وجه أكثر من " اً البار قدمي

، واجعل وجه اً اكك روحيقوِّ قلبك باشرت "). ١٥: ١٠٤مز " (الزيت
بضمٍري طاهٍر تعكس   اً ، ومع جعل وجهك مكشوف"نفسك يلمع

كمرآة جمد الرب، وتنتقل من جمٍد إىل جمٍد يف املسيح يسوع ربنا، 
 ".آمني. الذي له الد والكرامة والقوة من اآلن وإىل دهر الدهور

 ملحوظة هامة جداً 
الســــر الكنســــي علــــى أنــــه يف حديثــــه عــــن األســــرار يتعــــاطى القــــديس كــــريلس مــــع 

ويف هـذا . هـو سـر املسـيح. فهو حدث الشركة يف شخص املسـيح. احلدث والفعل الكامل
يتعامـــل مـــع األســـرار علـــى أ�ـــا جمـــرد مفـــردات ألفعـــال وأحـــدث متنـــاثرة يـــتم  الســـياق هـــو ال

أن إعطــــاء  -مـــثال –يتبـــىن  فهـــو ال. االســـتفادة منهـــا بطريقـــة تكامليـــة أو بطريقــــة تراكميـــة
مث تــأيت إضـــافة ، حــدث يف املعموديـــة هــو جمـــرد حــدث إضــايف يعظـــم مــن قيمـــة مــااملســحة 

 .اإلفخارستيا لتبلغ باالثنني قمة نعموية جديدة غري مسبوقة
االقتبـــاس األول عـــن املســـحة جنـــد أنـــه مـــن املســـتحيل وضـــع حـــد فاصـــل بـــني  يف

، وبـــني "لـــبس املســـيح"تكشـــف فيـــه مـــن نعمـــة  جـــوهر حـــدث التغطـــيس يف املعموديـــة ومـــا
الـذي قـد لبسـوه يف (أي صـاروا يف املسـيح " مسـحاء"جوهر املسحة الـذي فيـه صـار الكـل 
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 .)املعمودية
جنــــد يف االقتبــــاس الثــــاين عــــن املســــحة عبــــارة يف منتهــــى ، بــــل واألكثــــر مــــن ذلــــك

أنــــتم يف العمــــاد ُحســــبتم جــــديرين أن ُتصــــلبوا " :الوضــــوح تشــــري إىل ذلــــك اجلــــوهر الواحــــد
زيــت "وكمــا ُمســح بزيــت مثــايل . اً ثالــه، هكــذا يف املســحة أيضــوتُــدفنوا وتقومــوا معــه علــى م

، ألنـــه منشـــئ الفـــرح الروحـــي، هكـــذا أنـــتم ُمســـحتم بـــدهن، إذ أصـــبحتم شـــركاء "االبتهـــاج
 ".للمسيح وأتباعه

 :وفقا للقديس كريلس األورشليمي، إذن
. لــــبس لــــه. احتــــاد معــــه. أل�ــــا صــــلب ومــــوت وقيامــــة معــــه ؛املعموديــــة شــــركة يف املســــيح -
وسـر ، املعمودية هي سـر املسـيح الكـائن يف الكنيسـة". كصورة للمسيح"ريس للكنيسة تك

 .الكنيسة الكائنة يف املسيح
، أل�ا إعطاء خلتم الروح القدس الـذي بـه صـار الكـل مسـحاء ؛املسحة شركة يف املسيح -

وســـر الكنيســـة ، املســـحة هـــي ســـر املســـيح الكـــائن يف الكنيســـة. أي صـــاروا شـــركاء املســـيح
 .ائنة يف املسيحالك
. "يف أعضـاء الكنيسـة) جسـده ودمـه(توزيع لكيانه "أل�ا  ؛اإلفخارستيا شركة يف املسيح -

. هـــي االنتقـــال مـــن جمـــد إىل جمـــد يف املســـيح يســـوع ربنـــا ".الشـــركة يف الطبيعـــة اإلهليـــة"هـــي 
 .وسر الكنيسة الكائنة يف املسيح، اإلفخارستيا هي سر املسيح الكائن يف الكنيسة

 ة الليتورجيا القبطيةشهاد
طبعـة ، نقال عن كتـاب املعموديـة املقدسـة، االقتباسات اخلاصة باملعمودية واملريون

 .م، القمص عبد املسيح صليب املسعودي الرباموسي ١٨٩٦

 المعمودية شركة في المسيح وفي الكنيسة
جــــرن (هــــذا جــــزء مــــن صــــالة ســــرية يصــــليها الكــــاهن وهــــو منطــــرح علــــى األردن 

 ):املعمودية
وقوين لكي أعمل خدمة هذا . أرسل من علوك املقدس قوتك -"
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 .السر العظيم السمائي املبدأ بوضعه
فليتشخص املسيح يف الذين ينالون صبغة امليالد اجلديد مين أنا  -

 .الشقي
 .تدمهم بعد ابنهم على أساس الرسل واألنبياء وال -
 .اغرسهم يف واحدتك الوحيدة اجلامعة الرسولية الكنيسة -
 ).٨٨، ٨٧صفحة (

 عمة في قوة اسم الرب يسوع المسيحالمسحة كمال الن
 .لكن بإرادتك قوتك فاعلة يف كل شيء –"
 .انعم بالروح القدس عند نضج املريون املقدس -
 .ليكن خامتا حمييا وثباتا لعبيدك -
 .بابنك الوحيد يسوع املسيح ربنا  -
 .)١٢٤ و١٢٣ و١٢٢صفحة (
 .آمني.ينحل  هلنا وخامت المسحة مقدسة للمسيح إ -
 )١٢٥(. آمني.كمال نعمة الروح القدس ودرع اإلميان واحلق   -
( وكن أناء طاهرا من قبل يسوع املسيح ربنا . اقبل الروح القدس -

 )١٢٦صفحة 
مالكنا أرسل عليهم نعمة روحك القدوس  أنت أيضا اآلن يا -

 .املعزي واشركهم يف احلياة األبدية وعدم املوت
 .صنا يسوع املسيحلوعد ابنك الوحيد ربنا وإهلنا وخمي كما لك -

 .إذ ولدوا مرة أخرى يستطيعوا الدخول إىل ملكوت السموات
 .باالسم والقوة والنعمة اليت البنك الوحيد يسوع املسيح ربنا

 ).١٢٩ و١٢٨صفحة (

 اإلفخارستيا شركة في المسيح
الــيت يتكشــف فيهــا الفهــم ، ورد يف قســمة القــديس كــريلس مل أجــد عبــارة أروع ممــا
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يف حركـــة معاكســـة ملـــا هـــو ، إذ تتجـــاوز الكنيســـة وجودهـــا املنظـــور، العميـــق للســـر الكنســـي
 .إىل املسيح، إىل وجودها احلقيقي، فرتتفع األذهان إىل حيث ملء السر، مرئي

وهنـــا نســـتطيع أن نرصـــد أن جـــوهر وحقيقـــة التحـــول ومقصـــده هـــو ذلـــك احلـــدث 
 :تصري مسيحاً  لكي ما، تصري كنيسة لكي ما، سةالباطين الذي حيدث للكني

وعند إصعاد الذبيحة على مذحبك تضمحل اخلطية من أعضائنا "
 .عند نزول جمدك على أسرارك ترفع عقولنا ملشاهدة جاللك.بنعمتك 

عند استحالة اخلبز واخلمر إىل جسدك ودمك تتحول نفوسنا إىل 
 .بإلوهيتكمشاركة جمدك وتتحد نفوسنا 

جدد . ربنا وإهلنا قلبا طاهرا وأسكن  روحك يف باطننا ا ياأخلق فين
 .حواسنا بقوتك وصرينا أهال ملوهبتك

من كأس دمك نشرب أعطنا مذاقة روحية لنستطعم مذاقة أسرارك 
 .احمليية

 .وهبت لنا أن نأكل حلمك عالنية أهلنا لإلحتاد بك خفية
تك وهبت لنا أن نشرب كأس دمك ظاهرا أهلنا أن منتزج بطهار 

 ."سراً 

 خالصة عامة
املســيح هــو ســر إشــباع احتيــاج الوجــود اإلنســاين إىل أن يبــدأ مببــادرة خارجــة  -١

فيولـــد مـــن ، "روح املشـــورة"، وذلـــك حينمـــا يقبـــل اإلنســـان الشـــركة يف الـــروح القـــدس، عنـــه
 ".املعمودية "يتم كشفه يف سر هذا هو ما. صائرا ابنا لآلب، فوق

وذلـك ، الوجـود اإلنسـاين إىل الثبـات والدميومـة املسيح هو سر إشباع احتياج –٢
فيصــري هــيكال أبــديا للــروح  ،"روح القــوة"، حينمــا يقبــل اإلنســان الشــركة يف الــروح القــدس

 ."املسحة"يتم كشفه يف سر هذا  هو ما. الساكن فيه
املســــيح هــــو ســــر إشــــباع احتيــــاج الوجــــود اإلنســــاين إىل العــــودة إىل النمــــوذج  -٣

وذلك حينما يقبـل اإلنسـان ، وترك احلاضر الفاسد بالطبيعة، أجله األصلي الذي جبل من
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كـان جيـب أن  فيـدرك بـؤس واقعـه ويقـر بـه عائـدا إىل مـا، "روح الفهـم"شركة الروح القـدس 
 ".التوبة"يتم كشفه يف سر هذا هو ما. يكون إياه

وذلـك ، املسيح هو سر إشباع احتياج الوجود اإلنساين إىل الشركة مع اآلخر –٤
أي تشــرتك يف ، ه طبيعتــهفتتألَّــ ،"روح اهللا"، نمــا يقبــل اإلنســان الشــركة يف الــروح القــدسحي

الـذي هـو شـركة الكنيسـة  ، بالعضوية يف جسد ابنـه، )الذي له وحده عدم املوت(حياة اهللا 
 .يتم كشفه يف اإلفخارستيا  هذا هو ما. كلها

الــذات إىل معرفــة  املســيح هــو ســر إشــباع احتيــاج الوجــود اإلنســاين إىل جتــاوز -٥
فيصـــري لـــه  ،"روح املعرفـــة" وذلـــك حينمـــا يقبـــل اإلنســـان الشـــركة يف الـــروح القـــدس، اآلخـــر

يـتم كشـفه  يف زجية أبدية بني اهللا والبشـر هـذا هـو مـا، لآلب السماوي، وجود معريف أبدي
 ".احلب الزجيي"يف سر 

ة مفادهــا املســيح هــو ســر إشــباع احتيــاج الوجــود اإلنســاين إىل التحلــي حبكمــ -٦ 
وذلـــك حينمـــا يقبـــل اإلنســـان الشـــركة يف الــــروح ، "األخـــذمغبـــوط هـــو العطـــاء أكثـــر مـــن "

ــــه مــــن ســــعي األخــــذ الال�ــــائي"روح احلكمــــة"القــــدس  ــــذات ، ، فتتغــــري طبيعت إىل عطــــاء ال
يـتم كشـفه يف  هذا هو مـا. إذ يرفع اإلنسان ذاته تقدمة وصعيدة مقبولة إىل اآلب، األبدي

 ".الكهنوت"سر
الوجــود اإلنســاين إىل دفــع املــوت والوقايــة منــه  احتيــاجيح هــو ســر إشــباع املســ -٧

فـال ، "روح التقـوى"وذلك حينما يقبل اإلنسان الشـركة يف الـروح القـدس ، والربء من لدغته
يــتم كشــفه يف ســر  هــذا هــو مــا. يعــود خيــاف املــوت إذ قــد حيــل بينــه وبــني موتــه الطبيعــي

 ".مسحة الشفاء"


