
 

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

 

 
 
 
 

 



 2 

شاهده كاسييان نديد ا را     ال نزال ندخل اهلياكل بدون األحذية. ترتيٌب 
ه القديس كريلس الكبري بأن جلد احليوانات امليت ال يدخل حيي   َحَروَش اإلسقيط،

 يدبوع احلياة الغزير.
جتسيد االبين   هلية نن إكان أول مهسة  ،وهو العليقة املشتعلة ،الر ز القدمي 
ألندا ندخل إىل  كان استعالن  ؛خنلع األحذية دانإوظلت تقوى الكديسة تقول  ،الوحيد

 ،حي  األ دن )املعمودية(اإلهلي،  لظهو اإلهلي ل التكوين ،االبن الوحيد. وسبق اهليكل
 ،ليست هذه طبوغرافيا للتسيلية  .ونرش الثالوث اهليكل واملائدة السمائية ،وبيت حلم
يدسى الذين مل يعايدوا  ،هلية. وغالبًابني أ اكن االستعالنات اإللروح القدس ابل يربط 

 ،"املريون". هو نفسيه اإلهلي  س بزيت املسحةقدَّ"تكريس كديسة" أن هذه األ اكن ُت
 ،واملذابح ،يقوناتواأل ،س  اء املعموديةويقدِّ ،سدا بعد املعموديةأي املريون الذي يقدِّ

 س الكل لكي تشتعل الكديسة بدا  التقديس. سحة واحدة تقدِّ ،واهلياكل
يف اآلباء الرسل والشهداء وقديسي  َنَكَس الذي جيمعدا الروح القدس الواحد 
بل وقبل قراءة األسفا  يف طلب  ،وحنن ندخل إىل "جممع" هؤالء يف التسبحة ،الكديسة

م ونفهم  ا هيي  دفعية   "لكي نعل :ألن بولس هو الذي يقرأ شهادته لدا ؛الشفانات
ه بك أنت وكما تشبَّ ebol\ hitotfتعاليمك املقدسة اليت ُقرأت نليدا اآلن بواسطته 

هني بيه يف العميل   يضًا اجعلدا  ستحقني أن نكون  تشبِّأيا  ئيس احلياة. هكذا حنن 
 دين امسك القدوس و فتخرين بصليبك كل حني" )سر البولس(.ميان ممجِّواإل

بيني   ال فرق باملرة م،أو طلباهت تهمولذلك نطلب شفان ،جيمعدا ذات الروح
ألم  "شيفانة "هو "طلبة". وختصيص كلمة  ،ألن أحد  عاين كلمة شفانة الكلمتني؛

ألن أم الديو    ؛لغوي بال أساس الهويت لباقي القديسني هو نبٌ  "طلبة"الدو  وكلمة 
جيور أن ألن هذا  ات أنلى وأدىن؛شركة واحدة ليس فيها د ج يف ع خو س الشهداء 

 وليس بالكديسة الواحدة الوحيدة اجلا عة الرسولية. ًا ببعض املؤسسات،خاصيكون 
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 36أختام املريون، اليي   -الروح واجلسد-حنن ندخل الكديسة ونلى كياندا  
 كان إنداد )س بيت حلم ويف داخلدا ذات الروح القدس الذي قدَّ ،حنن ندخل . مشًا

هلديا يف  إواهليكل حي  "نمانوئييل   (،محيم امليالد اجلديد  كان)واأل دن  (،القربان
 ،األنضاء احلية يف جسد املسيح الواحد ،وندخل إىل ذات خو س القديسني ،وسطدا"

 ألن الرب "باملوت داس املوت". ؛الكديسة اليت ال يقوى نليها املوت
اإلهليية   حملبةأي اخلفية اليت حيس هبا الذين اشتعلوا با ،السريةاإلهلية  تلك الدا  

 (.5: 5للثالوث الذي سكب حمبته فيدا بالروح القدس ) و 

، أي اجملد والكرا ة اخلاصيني  "جمدًا وإكرا ًا" :باستعالنهذه السيمفونية تبدأ  
ألن شيركتدا يف   "؛بديانيًا لكديسية ا   "و .ألن املصاحلة أبدية "؛سال ًا"و .بالثالوث
ألنديا   ؛بين حياتدا. وتصرخ القلوب املستدرية بدو  الشركة بتماجيد الثالوثالثالوث ت

ل" )حتلييل   ها  ئيس الكهدة يسوع املسيح الذي  ده نأخذ "احِلأتيدا بالتقد ة اليت قدَّ
 ميان.ناهلا وخد ها  علمي اإلألندا ندخل إىل ذات اخلد ة اليت  ؛اخلدام(

، ونطلب ذات احلياة ونسمع شهادهتم ،يفتح الروح كدور احلكمة  ن األسفا  
وانعم لدا كل  ،"اجعلدا  ستحقني نصيبهم و رياثهم :خذوها  ن الثالوث القدوساليت أ

 .هني جبهادهم" )سر الكاثوليكون(ك يف آثا هم ونكون  تشبِّلحني أن نس
 (،تقد ية )والكلمة اليونانية األصل "ابروسفا ين" تعين -التقد ة نلى املائدة 

 وهو وجود املونوظني. ،سبب تا خيي  عروف اتقد ة هلوتغطية ال
( ونيداء  6: 2بل وأجلسدا  عيه يف السيماويات )أف    ،لقد أقا دا املسيح 
جنيل هيو  ، اإلألن اخلرب السا  ؛بل القيا ة ،ال خيص الوقوف : )للصالة قفوا(الشماس

)خوالجي اليدير   دخلدا إىل هذه احلياة"أصدا وهلدا الذي خلَّإ"أيها الرب  :بشا ة احلياة
 .(221احملرق ص 

قدوس ا . قدوس القوي. قدوس الذي " ىت استعملت الكديسة: وإذا تسألدا: 
لييس   ،ألن  ا يضاف نرب العصو  ؛ليس التا يخوالعربة يف االستدا ة  ؟ال ميوت ... "
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 ؛اإلهليي  بل هو "فصلة" يف ذات الدغم ،أو جمرد استحسان ،مبزاج أو مبشانر غا ضة
هو و .نعترف خبصوصية الثالوث الذي ال شبيه لهندد ا أي نقدِّس، ألندا نتقدس ندد ا 

يف قداسته  ألندا حنن يف املسيح ال منوت. القدوس أنطانا شركًة ؛تقديس الذي ال ميوت
 خذناها، نا لٍةأ بل نرتل لدعمٍة ،ل كلمات سبق حفظهاحنن ال نرتِّ .(10: 12)نب 

بل نلى  محتك هيذه الييت    ،"ال نتكل نلى برنا :سةوهي حسب تقوى الكدي ،فيدا
 .)صالة احلجاب يف القداس الباسيلي( أحييت هبا جدسدا"

وهي دائمًا تسبق األواشي. نصيلي   ،"قفوا للصالة" :يدادي الشماس الشعب 
فيال   ،ألن أ واج العامل تضرهبا ؛ ن أجل سال ة الكديسة، الكائدة  ن أقاصي املسكونة

 هونطلب ذات الثبات للخدام لكي يكمل "تقد  اال تداد،تدتهي شهادهتا وال تسقط يف 
ولييس   ،" ئاسة الكهدوت" عبا ةوهي املعىن الصحيح ل ،وقيادة الكديسة ،يف اخلد ة"

" كماًل  ئاسية   :والدليل نلى صحة  ا نقول هو يف كلمات األوشية ، ئاسة الكهدة
كمل هيذه  تو .وبر" بطها ٍة ق باستقا ة  انيًا شعبَك..  فصاًل كلمة احل.الكهدوت 

 .األوشية، أوشية االجتمانات
 ؛مييان ع يف قانون اإلوا إىل التعليم الصحيح املوَدعاستمانصتوا حبكمة ا  .. "
 ليه.إنيدا نبقى لكي ندال  ا ُد ،ميان واالنترافساس اإلأألندا نلى 

املوت اليذي دخيل حبسيد    "ظهو ه احمليي" يهدم أ سل اآلب ابده لكي "ب 
 .ابليس"

: 2ن حسب )سفر احلكمة اسنليه اإل، بل سعى إ ن ا  نقوبًة مل يكن املوُت
ا تألت  ،دم املوت بالظهو  احمليي( وندد ا ُه4وايضًا جتسد الكلمة فصل  24و  23

 وهبل  ،وال هو نطية أ ضية ،ألي نظام أ ضي األ ض  ن سالم مساوي ال ميت بصلٍة
 رَّألن ا  ُس ؛تسبح املالئكة الثالوث القدوس وتعطي له اجملد ن أجلها تلك العطية اليت 
 بيددا. الكلمة الذي جتسد وحلَّهو ألن الساكن يف وسط البشر  ؛بالبشر  ن جديد

 نأو ،نسانن خيدم اإلأو ،نسان املضطرب  ن السالما  أن ميأل قلب اإل  سرُة 
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 ره  ن:يطهِّ
 ،  الدنس -
 ،الغشو ن  -
 ،الرياءو ن  -
 ،كل فعل فيه نودة للسرية السابقةو ن  -
تذكا  الشر  ذا هووه ،بدون ا  هليًةإ و ن حماولة االنسان أن يكون صو ًة -

 الذي جلب املوت.
 :هذه املصاحلة اليت يهبها ا  هي اليت تفتح طريق األكل  ن شيجرة احليياة   

"لكي ندال بغري وقوع يف ديدونة"  ن املوهبة السماوية اجلسد والدم الييت هليا ذات   
 صفات األلوهة:

 غري املائتة. :أواًل -
 السماوية. :ثانيًا -

 َمَكي وَح ،اجلحيم وداَس ،املوت د الذي غلَبألندا ندال جسد املسيح املمجَّ
 الدواء الواهب احلياة.هي نلى الديدونة بأهنا ليست 

 :نشودةُأر نده يف املصاحلة تعبِّاإلهلي  االستعالنو
 ليدا اليوم يا سيدنا املسيحإتعال "

 وأضيء نليدا بالهوتك الفائق )العايل(
 ا سل نليدا هذه الدعمة العظيمة

 ي.اليت لروحك القدوس املعزِّ
 .(247خوالجي الدير احملرق  - )أسبسمس آدام بعد صالة الصلح 

! @! @! 
يدبوع احلياة، الروح القدس الذي أخذته  ،يا واهب الروح القدس ،يسوعنشكرك يا "

بل تعطيه لدا  ،حتتفظ به لذاتكلكي ال  ،سحت يف األ دن ن اآلب ألجلدا ندد ا ُ 
 (.20: 2يوحدا 1لكي يكون لدا شركة  عك يف ذات  سحتك" )
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ليس كما ساد يف  ،يرفع االبروسفا ين أثداء الصالة بعد أن تغطية يدي الكاهن
منا إو ،فال نالقة بني نري آدم وخد ة السر ،نري آدمأن هذه التغطية هي ر اندا نن 

وليس ييدي   ،املسيح  ب اجملد  ئيس الكهدة يألن اليدين اللتني ختد ان السر مها يد
يقدم يديه وفمه لليرب   اخلدميالكاهن  نإ :خدمي السر. هكذا يقول ذهيب الفم نفسه

 أثداء الليتو جية.

تعين  ا هو  troponحسب التسليم ألن  َمدِّحسب األصل اليوناين هي  ا ُق 
 ؛ونقف برنيدةٍ  ،م ذاتهحنن نقدم ذواتدا ملن قدَّ وهدا .ثابت و عروف وحسب احلدود

ألنديا يف   ؛ألندا سددخل اخلد ة السماوية اليت خيد ها الثالوث باالبن يف الروح القدس
ندد ا قبلدا الرب يسيوع يف   ،انترافدا باملسيح الرب قد استد نا  ن الغرب إىل الشرق

وهو  ا يؤكده  ،وهو الدظر أو الفهم حسب االنتراف ،"إىل الشرق انظروا" :املعمودية
  رد الشعب:
 يف املصاحلة َبِهسالم الذي ُو محة ال -
 وحياتدا اليت صا ت ذبيحة التسبيح للرب. -
ألن املذبوح ألجلدا هو  عدا يقبل  ؛لذلك يرشم اخلدمي الشعب بعال ة الصليب 

 ."يضًاأو ع  وحك "فهو  عدا  ،ذبيحة حياتدا، كما يقبل ذبيحة حياة اخلدمي
 :ةويطلب اخلدمي وحدانية الذين خيد ون  عه يف الصال 
 ".أين هي قلوبكم .. هي ندد الذبيح الرب يسوع"

 دنا به وبذبيحة حياته.ألنه وحَّ "؛فلدشكر الرب" ،ندد ذلك
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 .(9: 5و دت يف سيفر الريييا يف تسيبيح السيمائيني ) ي      " ستحٌق" 
االجنار العظيم اليذي   بتحريير   هو بل  ،وال هو هبة واالستحقاق هدا ليس  كافأًة

 وفيض املغفرة. ،وسيطرة ديدونة املوت ،املوتاخلليقة  ن فساد 
 "،العظيم "اإلجنارإال أهنا بعد كلمة  ، ن تشويه "نادل"و غم  ا أصاب كلمة 

ألن العدل هو العدل الشيايف   ؛وإنادة املائل إىل وضعه الصحيح ، ا سقط تصبح  دَّ
 الذي ال يعرفه البشر.

 خد ة اخلالص.صدا وأتى بدا إىل ألنه خلَّ "؛الرب  ستحٌق"حقًا  
هيو اآلب   ،يف أن العظيم خالق السموات واأل ضتستعلن نظمة التدبري  إن 

 .ال يوجد فصل بني اخللق واخليالص ، حي  هلدا وخملصدا يسوع املسيح" بدا وإ"أبو 
ألن قد ة املخلص هيي ذات قد تيه    ؛هو اخلالق  ع اآلبأن خملصدا يسوع املسيح و

 كخالق لدا.
 ، فهذاالشرق انظروا"إىل  عية القوات السموات  رة ثانية " يفوندد ا نقف 

ت املصاحلة  يع  ومتَّ ،الفردوس َحِتيسبق شركتدا  ع الشا وبيم والسا افيم. فقد ُف نداٌء
ولذلك  ،الكا وبيم املتقلد السيف الدا ي الذي كان ميدعدا  ن األكل  ن شجرة احلياة

 .س. قدوس. قدوس ...""قدو :لو عهم نرتِّ ،حنن نسمع ذلك التسبيح
العظمية  ف ،يأيت لكي خييد دا هو الذي أن العظيم تستعلن يف قوة التدبري  إن

 والقوة هي يف تدبري اخلالص.

، تسللت نن التسليم الكدسي املودع يف الليتو جياالسائد ندد ا افترق التعليم  
 ميان نن املما سة.اإل أبعديف تعليم نظري  دادخلوكثرية خاطئة،  فكاٌ أ

ن يف ال يوجد يف التسليم الكدسيي امليدوَّ  واملثال الالفت نلى ذلك هو أنه 
إشا ة إىل انفصال ا  نن الكيون واإلنسيان بعيد     ةالليتو جيات األ ثوذكسية أي

حىت بعد أن "سقطدا  ن احلياة األبدية .. مل تتركدا ندك وإمنا الثابت هو أنه  ،السقوط
نلى ذليك  الدليل الباهر و. "أو إىل االنقضاء ،أو أبدًا ،إىل الدهاية a ebol[يضًا أ
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ولكن "يف  ،ابت نن خطاياهاقد تمل تكن بالرغم  ن أن اإلنسانية و .نبياءهو جميء األ
أو حسيب   ، غم فساد االنسانية ،صن املخلِّعِلأي اسُت ،َرَهآخر الدهو  أو األيام" َظ

 .)جتسد الكلمة( "كان جتسده هو  د فعله نلى سقوطدا" :شرح الرسويل العظيم
دحن مل فت لدا حنن اجللوس يف الظلمة وظالل املوت". "ظهَر :والعبا ة كافية

 ليدا  تجسدًا  ن البتول.إاجملد باجمليء  تطوع  بُّ ، ولكننطلب هذا الظهو 

دو ات البخو  يف باكر فر ندها تقدمي البخو  يف الشو ية. يعبِّ ،اخلالص بشا ُة 
لدا الطقس قبولدا للتجسيد يف   َظِفبل َح ،ونشية ليست طقسًا غريبًا  بهمًا ال  عىن له

سيكدد ية  ندد أسيد اإل  وهو التشبيه الذي و د ،ان يف احتاد الدا  بالفحمميجتسيد اإل
مبا فيها املصياد    ،كما يوصف يف ندة  صاد  تا خيية ،ختم اآلباء -كريلس األول 

 البيزنطية.
الذي يعبِّر نده  ن يف ندم الفسادالكديسة تقبل وتعيش االحتاد األقدو ي املستعَلف
واإلد اك  فإن اإل ادة ،م شيئًاألندا ندد ا نقدِّ ؛وهدا جتسيد لالنتراف احلقيقي البخو ،

ال سيما إذا كان  ا نقد ه هو انترافدا بتجسد  ،مبا نقدم  دشغاًليكون والعقل والقلب 
 االبن الوحيد  بدا يسوع املسيح.

نبيا ة  ليو  اجعيوا    ،نن الكفا ة والفداء بتعليٍم يصرخون اجع الذين لو  
 لوجدوا أهنا ضد تعليم العصر الوسيط. ،القداس

ولييس   ،هذا نميل حمبية   .ألن الرب "أحب خاصته الذين يف العامل" 
هات العصر الوسيط الذي يدافع نديها بكيل   رَّحسب ُتاإلهلي  ضرو ة فرضها العدل

 ستاذه املتديح.أاملطران وكل  ن شراسة 
يوجد أي أثر حيىت لفكيرة   ال هدا و، أسلم ذاته فداء ندا إىل املوت"" 

ألن اليرب هيو اليذي أسيلم ذاتيه       ؛املوت الديايب أو املوت الدييايب العقيايب  
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afthif `mmin `mmof وهو  ا سبق وانترفدا به يف  ،لكي يهدم املوت ؛إىل املوت
بليس هد ته بالظهو  احمليي الذي إ"واملوت الذي دخل إىل العامل حبسد  :صالة الصلح

 ألبدك الوحيد ...".
أو حسيب   ، ربوطني به وكدا حنن  ثل نبيٍد ،كان املوت ميلك نليدا 

هي سيادة هذه  ."ممسكني به  بانني  ن قبل أو بواسطة خطايانا" :ترمجة أوالد العسال
-12: 5وُ لك املوت نليدا كما شرحها  سول الرب يف ) و  ،وحكم املوت ،املوت
 ."املوت لكت اخلطية باملوت أو يف " :والحظ ،(21

لكي يطلق سراح  ؛"نزل إىل اجلحيم" :وهو خامتة اطالق سراح العبيد 
 ."قام  ن األ وات" وبعدها  باشرًة ،األسرى
 هواملدافعني ندهبذا التعليم أن القائلني تبدو يف  خطو ة التعليم بدفع الديونإن  

 ،ةمحي جليود والر دوا اآلب واالبن والروح القدس  ن الصالح واهنم جرَّأمل يد كوا 
حلكم العدل.  وصا   ثل أي خملوق خاضٍع ،رٍةوجعلوه أسريًا حلكم العدل بال إ ادة ُح

 )يتبع(


