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شـكوى القـس أشـرف نـادي ١٦/٩/٢٠١٤نشر موقع البوابة نيوز بتاريخ الثالثـاء  

اإلجنيلــي إىل جممــع القــاهرة حبيــب راعــي الكنيســة اإلجنيليــة املشــيخية بشــربا اخليمــة شــكواه 
املشيخي ضد القس سـامح مـوريس راعـي الكنيسـة اإلجنيليـة بقصـر الـدوبارة بشـأن مـا أثـاره 

ل خبـز ومخـر العشـاء الربـاين إىل جسـد والـذي هـو حتـوُّ  ،يف عظته عـن فريضـة العشـاء الربـاين
والفكـــــر  ،ودم املســــيح احلقيقيــــني، األمـــــر الــــذي ينـــــاقض الفكــــر الكتــــايب اإلجنيلـــــي عمومــــاً 

 وجاء نص الشكوى الذي حصلت عليه "البوابة نيوز" كالتايل: ،صاً املشيخي خصو 
 األفاضل رئيس وأعضاء جممع مشيخة القاهرة اإلجنيلي. 
 نعمة لكم وسالم بربنا يسوع املسيح ... 
مقدمــه لكــم القــس أشــرف نــادي حبيــب راعــي الكنيســة اإلجنيليــة املشــيخية بشــربا  

مــن جلــان اجملمــع املختصــة مــع الفاضــل القــس طالبــاً إجــراء حتقيــق وفحــص لإلميــان اخليمــة، 
الدكتور سامح موريس خبصوص ما نـادى بـه مـن علـى منـرب الكنيسـة اإلجنيليـة املشـيخية يف 

مياننـــــا!!! بتعلـــــيم وإ –ميانـــــه إ، عـــــن ٢٠١٤ســـــبتمرب  ٥قصــــر الـــــدوبارة، يف صـــــباح اجلمعـــــة 
، "سـيح احلقيقيـنيل خبـز ومخـر العشـاء الربـاين إىل جسـد ودم امل"اإلستحالة والـذي هـو حتـوُّ 

ـــــــاقض الفكـــــــر الكتـــــــايب اإلجنيلـــــــي عمومـــــــاً والفكـــــــر املشـــــــيخي خصوصـــــــاً  األمـــــــر الـــــــذي يُن
transubstantiation  ًـــا ولتســـمحوا يل أيهـــا األفاضـــل القديســـني أن أورد حلضـــراتكم حرفي

ـــه الســـابقة يف  ـــدكتور القـــس ســـامح مـــوريس الـــيت ذكرهـــا يف عظت ـــارات الفاضـــل ال بعـــض عب
 :حضور املئات، وكانت العظة ُمذاعة على الفضائيات للماليني

. .رسـتيا .وليس فكـراً صـعباً إلمياننـا هبـذه اإلفخا ،أقدم شرحاً بسيطاً وليس عميقاً  
وأننا نقـول يف قصـر الـدوبارة إننـا نتنـاول مـن جسـد الـرب ودمـه لنكـذب علـى النـاس، لكـن 

ـــه يف أرأي مـــارتن لـــوثر  –احلقيقـــة غـــري ذلـــك  ؟ إن ده جســـد املســـيح ودمـــه. اإلفخارســـتياي
وقال هذا جسد حقيقي ودم حقيقي، وحنن نتناول جسـد املسـيح احلقيقـي ودمـه احلقيقـي، 

 فكر "سر" االفخارستيا! (مالحظة: مل يذكر املرجع الذي يستشهد به). فلم يغري كثرياً يف
حنـا منهـا، فالكنيسـة دي بنـت إشخصية جون كالفن أبو الكنيسة املشيخية اللي  
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عقيـــدهتا علـــى جـــون كـــالفن، مـــاذا قـــال جـــون كـــالفن يف رأيـــه يف موضـــوع املائـــدة املقدســـة؟ 
عشــان يف نــاس بتقــول إن أنــت مــش بتقــول العقيــدة احلقيقيــة للكنيســة املشــيخية (مث يُــورِد 

يقـدم " هلـذا املرجـع!): editionاقتباساته من كالم كالفن دون ذِْكر املرجع، وال رقم الطبعة 
 ."لنا املسيح يف مسات اخلبز واخلمر مشاركة حقيقية يف جسده ودمه

ســيح نفســه، حــىت نصــري أعضــاء فيــه، فــال ينبغــي أن إننــا ُكلنــا يف العشــاء نتنــاول امل
نتقدم إذا كنا حنمل حقًدا أو ضغينة ضد أي إنسـان حـي. مـا قيـل يف الكلمـة يتوافـق أيًضـا 
مــع ِســّر العشــاء (تعقيــب القــس ســامح: َفَســمَّى العشــاء ِســّر) الــذي بواســطته يقودنــا الــرب 

 للشركة مع يسوع املسيح.
أن نقــول إننــا نشــرتك يف جســد الــرب يســوع املســيح عــاٍل وفــائق اإلدراك  إنــه ِســرٌّ 

ودمه. (تعقيب القس سامح: كالم أصعب من كده) إذا اتفقنا على هذا نعرتف بـال شـك 
أن نُكــران التنــاول احلقيقــي، يســوع املســيح املمنــوح يف العشــاء، جيعــل هــذا الِســّر عبثًــا وبــال 

ألة اشـرتاك يف روحـه، بـل فائدة، وهذا جتـديف مقيـت وغـري جـدير باالهتمـام، فليسـت املسـ
من الضروري أيًضا أن نشرتك يف ناسوته فالبد أننا حًقـا نتنـاول جسـد يسـوع املسـيح ودمـه 

 يف العشاء حىت منلك يسوع ُكليًة.
بــل للقــس ســامح مــوريس) إن  ،لكــن االتفــاق (والكــالم لــيس اقتباًســا مــن كــالفن 

ِســـّر، وإن يف العنصـــرين ُدول اخلبـــز واخلمـــر هنـــاك جســـد املســـيح ودمـــه،  اإلفخارســـتياهـــذه 
لنتحد به يف ناسـوته، ولـيس فقـط بروحـه والهوتـه، وإن هـذه املائـدة مقدسـة جـًدا ألن فيهـا 

 املسيح شخصًيا.
مث اقتــبس مــن كتــاب "اآلبـــاء الرســوليني" مــن رســـائل أغنــاطيوس األنطــاكي الـــذي 

 يقول:
ــزَة واحــدة، - الــيت هــي تريـاق اخللــود، الرتيــاق الــذي نتناولــه حــىت ال  "تكسـرون ُخبـْ

 منوت بل حنيا إىل األبد يف املسيح يسوع".
 اإلفخارسـتياوالصالة، أل�م يرفضون اإلقرار بـأن  اإلفخارستيا"ميتنعون عن ِسّر  -

 هو جسد خملصنا يسوع املسيح الذي تأمل عن خطايانا وأقامه اآلب بصالحه".
ســامح مــوريس) حنــن نــؤمن (؟؟؟) ومنــارس هــذا، بــأن هــذه  إًذا (والكــالم للقــس -
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 .املائدة، هذا اخلبز، وهذه اخلمر، هي جسد املسيح ودمه الذي نتناوله باإلميان
يه؟ أن نتحد باملسـيح، هـو جتسَّـْد، أخـذ جسـم بشـريتنا، الالهـوت أهدف املناولة 

لنتحـــد حنـــن بـــه،  لـــبس الناســـوت ليتحـــد بنـــا... وعلـــى الصـــليب احتـــد خبطايانـــا... احتـــد بنـــا
وعنــدما نتحــد حنــن بـــه، خنلُــص، ننجــو، حنيـــا... أنــا اخلبــز النــازل مـــن الســماء... أنــا خبـــز 
ــْن يأكــل جســدي ويشــرب دمــي  ــْن يــأكلين حييــا يبَّ، َم احليــاة، وهــذا اخلبــز هــو جســدي، َم

 يثبت يفَّ وأنا فيه... 
ـــر  - ب هـــذا (الكـــالم والتعقيـــب يل) خبـــالف حديثـــه عـــن أن تنـــاُول جســـد ودم ال

احلقيقيـــني يـــدخل إىل املعـــدة فتمتصـــه خاليانـــا وأعضـــاؤنا حـــىت يصـــري كائنًـــا فينـــا، فننضـــح 
 املسيح الذي فينا لآلخرين !!!

األفاضــل الِكـــرَام، إن ســـبب تقـــدميي هلـــذا الطلــب هـــو غـــرييت علـــى احلـــق الكتـــايب، 
ربنــا  ءجمــيالــذي أثــق كثــريًا أن كنيســيت املشــيخية هــي الرائــدة فيــه علــى مســتوى العــامل وإىل 

يســـوع، واحلـــق دائًمـــا واحـــد، وهـــو مـــا ال يســـمح بـــأي جمـــال جملاملـــة أحـــد، أو طـــرح حلـــول 
 وسط، على حساب هذا احلق.

وبنـــاء علـــى مـــا  -... األفاضـــل رئـــيس وأعضـــاء جممـــع مشـــيخة القـــاهرة اإلجنيلـــي 
 أطلب بصفيت عضًوا يف هذا اجملمع املوقر اآليت: -سبق 

وبًـا وُمْعَلنًـا يف جمـالت الكنيسـة الرمسيـة وقنواهتـا رًدا رمسًيا مـن اجملمـع املـوقر مكت -١
عـن  -ِضـمًنا  –الفضائية على هذا التعليم؛ ألن السـكوت عـن الـرد معنـاه أن اجملمـع راٍض 

َباَرك عنه.
ُ
 هذا التعليم، وهو ما أنأى هبذا الكيان امل

ــــدكتور ســــامح مــــوريس، وجملــــس  -٢ ــــا إزاء الفاضــــل القــــس ال ــــا رمسًي ــــا جممعًي موقًف
 سة اإلجنيلية بقصر الدوبارة.الكني

 الرب مع مجيعكم
 القس أشرف نادي حبيب     

 راعي الكنيسة اإلجنيلية بشربا اخليمة         
  ٢٠١٤سبتمرب  ١٠شربا اخليمة يف           
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 ظهر الوجه القبيح ،أخيراً 

 لفكر القرن السادس عشر األوروبي

 عصر اإلصالح البروتستانتي

 

نـــادي وال رداً علـــى القـــس أشـــرف  ،القـــس ســـامح مـــوريسلـــيس هـــذا دفاعـــاً عـــن  
الكنيسـة  أغصـانت علـى حبيب. هذه مسألة خاصـة بالكنيسـة اإلجنيليـة املشـيخية الـيت تربـَّ

ــــرب .القبطيــــة األرثوذكســــية ــــيت ختصــــنا هــــو املســــيح ال ومــــا يقدمــــه  ،لكــــن املســــألة األوىل ال
ســر الشـــكر وهــو  ،ســههليــة تعطـــى لنــا مــن الــرب نفإاآلخــرون مــن تعلــيم عــن أقــدس نعمــة 
 مث إىل ابتزاز آخر يف القرن السادس عشر. ،الذي خضع لالبتزاز يف العصر الوسيط

مـع  ،"فريضـة العشـاء الربـانيمالمح هذا الوجه القبيح هو اسـتخدام تعبـري " أول
بـــل هـــي ثابتـــة علـــى  ،أل�ـــا مل تنشـــأ يف مدرســـة التـــوراة ؛فـــرائضتوجـــد هبـــا أن املســـيحية ال 
والكلمــة العربيــة  .)٢: ٢٢لعهــد اجلديــد، عهــد يســوع، عهــد دمــه (لوقــا األســاس اإلهلــي ل

وتعـــين مـــا أُمـــر بـــه حســـب  Oridinance"فريضـــة" هـــي نقـــل ملـــا جـــاء يف كتـــب اإلصـــالح 
خمتصـر  W. A. Brownراجـع االقتبـاس يف  Westminister  اعرتاف االميان املشـهور باسـم

 .٤٠٥الالهوت املسيحي ص 
ومل  ،، وهـــو طريـــق الـــرب ال يعـــرف األمـــرالطريـــق األصـــليالحـــظ افـــرتاق الطـــرق:  

الكلمـة ألن  ؛ع حياتـه علـى تالميـذه بـإرادة حـرةبـل وزَّ  ،بـأن ميـارس فريضـةً  اً يأمر الرب أحـد
يضـــاً دم أويعـــين  "،د ا م ا"ر محـــوالنبيـــذ األ .زبـــتعـــين يف األراميـــة حلـــم وخ "ل خ م -خلـــم "
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والعطـــاء الشخصـــي  ،احملبـــة أصـــبحت فريضـــةعطيـــة فالعنـــب أو الـــدم اإلنســـاين يف األراميـــة. 
ولــذلك قــال هـذا هــو جســدي .. هـذا هــو دمــي ..  ،وهـو كــل مـا ميلكــه يســوع أي جسـده

 .إىل فريضة ل من عطاءٍ حتوَّ  ،خذوا كلوا .. خذوا اشربوا
حشـد أكـرب قـدر مـن  فمزيـَّ قٌ طريهو  والطريق الذي تفرع عن الطريق األصلي

كيـــف يعطـــي جســـده وهـــو جـــالس مـــع تالميـــذه؟ وهـــو مثـــل   ،االعرتاضـــات العقليـــة الباطلـــة
: ٢كـو ١"قارنني الروحيات بالروحيات" ( :ل التعليم الرسويل الذي يقولف جتاهَ طريق مزيَّ 

١٣.( 
مــا يــزعج هــو االقتبــاس الــذي أورده القــس أشــرف نــادي عــن القــس ســامح  يوثــان

حــىت يصــري  عضــاؤنا أمــوريس عــن دخــول جســد الــرب ودمــه إىل املعــدة "فتمتصــه خاليانــا و 
 . ونقــول إن هــذا االقتبــاس مــزعج؛ ألناملســيح الــذي فينــا لآلخــرين .." نضــحكائنـاً فينــا، فن

أن  هـو ن مـا غـاب مـن التعلـيم املعاصـروهنـا يظهـر أ .املسيح فينا قبل التناول وبعـد التنـاول
ألنـه الكلمـة ابـن  ؛وعطيـة الوجـود هـي مـن االبـن حـىت قبـل أن نـؤمن ،وجودنا حنـن هـو هبـة

ت الكــل يف ) وهــو الــذي بقدرتــه اإلهليــة خيلــق ويثبِّــ٣-١: ١الق كــل األشــياء (يوحنــا اهللا خــ
 الوجود

 الذي لنا فيه الفداء -
 بدمه غفران اخلطايا -
 الذي هو صورة اهللا غري املنظور بكر كل خليقة -
 نه (االبن) خلق الكل ما يف السمواتفإ -
 وما على األرض -
 الكل به -
 وله -
 ).١٦: ١٣: ١سي ق (كولو لِ قد خُ  -

، أو يأخـذمل ومأساة األخ سـامح مـوريس هـي مأسـاة الفكـر املصـري نفسـه الـذي  
ألن  ؛وبقـاء اخللـق حـىت بعـد السـقوط ،ألن أساس الفـداء هـو اخللـق ؛يقبل األساس الواحد



 
 

٧ 

وهــو التعلــيم الرســويل الــذي شــرحه القــديس  ،اخلــالق مل حيــرم اخلليقــة كلهــا مــن نعمــة الوجــود
ال ســيما الفصــل الثالــث والرابــع) ألن  ،الكلمــة الفصــول اخلمســة األوىل ثناســيوس (جتســدأ

 وهو ال زال يتبعه. ،الكلمة لُّ اإلنسان هو ظِ 
فكـر العصـر الوسـيط األوريب الـذي أثـاره  ، أو باألحرى االعـرتاضالسؤال ،ولذلك 

هـــو ســـؤاٌل ســـخيف. ومـــا جيـــب أن  عـــن كيـــف يعطـــي جســـده وهـــو جـــالس بـــني تالميـــذه؟
عنـــدما يســـمع كـــل واحـــد عبـــارة الـــرب  ،جســـدهالـــرب ع كيـــف يـــوزِّ  :هـــولنـــا يكــون حمـــل تأم

بــل  ،م للكــل دون أن ينقســميقــدَّ  ،عويظــل جســداً واحــد يــوزَّ  ،""هــذا هــو جســدي :نفســه
يؤكــل دون أن يُبــاد مثــل الطعــام البائــد الــذي ينــزل إىل املعــدة؟ واجلــواب لــيس لــدى األخــوة 

وهــي فصــل وتقســيم املســيح نفســه إىل  ،قاتلــة أل�ــم أصــالً قــد وقعــوا يف أخطــاء ؛اإلجنيليــني
دون أن  الشــفوي،عــرتاف التنــال القيامــة نوعــاً مــن ا وقــد ،وأهــم جــزء هــو الصــلب ،أجــزاء

 ،مـواتوهو نفسه احلي مـن األ ،وهو نفسه قاهر القرب ،يكون املصلوب هو نفسه املتجسد
ألن  ؛رجيـــة لنـــاهـــذه حقـــائق االميـــان الـــيت تســـلمها الليتو  .وهـــو نفســـه رأس اجلســـد الكنيســـة

بــل والـيت ال ميكــن  ،دة وغالبـة املـوتهليــة املتجسـدة املمجَّــع حياتـه اإلاملسـيح احلـي بيننــا يـوزِّ 
 ع حتت مراقبة وحتليل القوى العقلية اليت تسود عليها قـوة اإلدراك الـيت ال تعـرف إالَّ أن توضَ 
وجعل املسيح شخصاً بشـرياً  ،وهو ذلك املنظور الذي سيطر على الفكر األورويب ،املنظور

نسـانياً قـد إ إذا كـان جسـداً ال ميكن أن يـوزع جسـده إالَّ  ،عادياً مثل بولس وبطرس ويوحنا
ولـــيس  ،أن ينـــال "قطعـــة" مـــن اجلســـد ،كـــل مـــن يريـــديف إمكـــان  وأصـــبح  ،حاصـــره املـــوت

 مسات الوجه القبيح.مالمح و اجلسد كله. هذا هو أحد 

 قارنين الروحيات بالروحيات:
 ، فيقـول:ميان بأن الرب جـاء لكـي ميـأل اخلليقـةثناسيوس العظيم اإلأشرح معلمنا ي 

"مــن معرفــة اهللا بــإعالن الكلمــة نفســه يف كــل مكــان: فــوق وحتــت ويف العمــق ويف العــرض، 
ويف  .بنزولـه إىل اجلحـيم ،ويف العمـق .نسـاناً ، عندما صـار إوحتت .ففي اخلليقة ،أما "فوق"

 ١٩-١٧: ٣راجـع أفسـس (، لقد امتأل الكـل مـن معرفـة اهللا أي يف كل املسكونة ،العرض
 ).٤٦ترمجة د. جوزيف موريس فلتس ص  ١٦وجتسد الكلمة فصل 
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 ثناسيوس:أوبعد ذلك يقول القديس 

أو أنـه بسـبب وجـوده  -كمـا قـد يتـوهم الـبعض-"ألنه مل يكن حمصوراً يف اجلسد  
كــان العــامل حمرومــاً عــن   ،ك اجلســديف اجلســد كــان الكــون خاليــاً منــه، أو أنــه بينمــا كــان حيــر 

"غــري أن األمــر املــدهش والعجيــب جــداً هــو  :والحــظ الفقــرة التاليــة .أفعــال قدراتــه وعنايتــه"
فإنــه هــو نفســه حيــوي كــل األشــياء. وبينمــا  ،أنــه مــع كونــه هــو الكلمــة الــذي ال حيويــه شــيء

يف   فإنه حبسب جوهره هو متميـز عـن كـل اخلليقـة، فهـو حاضـرٌ  ،هو موجود يف كل اخلليقة
نـه حيـوي كـل األشـياء" أ"وواهباً احلياة لكل شـيء مـع  :يضاً أوالحظ  .كل األشياء بقدرته"

 فهي هذه العبارات: ،أما ما هو جدير باالهتمام حقاً 
 حىت مع وجوده يف جسد بشري* 
 معطياً احلياة له* 
 نح احلياة للكون كله يف نفس الوقتفقد كان من الطبيعي أن مي* 
 مع كونه حاضراً يف كل جزء من اخلليقة فهو يعلو على كل شيء* 
 وبينما صار معروفاً بأعماله اليت عملها يف اجلسد* 
ـــه كـــان يف نفـــس الوقـــت ظـــاهراً أ*  عمالـــه يف الكـــون". (جتســـد أيضـــاً بواســـطة فإن

 ).١٧الكلمة فصل 
ال سيما قـداس ذهـيب الفـم وتسـبحة كنيسـتنا ولذلك تقوى الصلوات األرثوذكسية  

 تقول:
 هو عن ميني اآلب -
 مع اللص يف الفردوس -
 ربيف اجلحيم مع املوتى (عندما نزل إىل اجلحيم) عندما قُ  -
 ثناسيوس.أكما يذكر   –وهو ميأل كل مكان وال حيويه مكان  -
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 تمزق بسبب سيادة المنظور على غير المنظور:
أمـا مـا  ،ميان باملسيح "الكائن يف كل مكان"كلها تدعونا إىل اإلالعبارات السابقة   

 حيدث يف وليمة امللكوت فهو:
هـــذه  ،ومـــات وقـــام بَ لِ اســـتعالن ذلـــك احلضـــور اإلهلـــي ملـــن جتســـد وتـــأنس وُصـــ* 

 نساين الذي أخذه ربنا من القديسة مرمي.االستعالنات متت يف اجلسد اإل
 ١٥نســان (جتســد الكلمــة فصــل اإل التجســد هــو اســتعالن التنــازل إىل مســتوى* 
 ).١٦وفصل 
ص  ٥: ١٠الصــلب هــو اســتعالن قــوة احليــاة علــى املــوت و�ايــة املــوت (فصــل * 

٢٧.( 
ص  ١٠وحسب كلمات أثناسيوس العظيم "متت قيامة احلياة" (فصـل  ،القيامة* 

 -ميـان واحملبـة واحلـقبكل مـا زرعتـه فينـا التقـوى والتـاريخ واإل-نحن نرفض ولذلك، ف .)٢٧
 :أن يصبح املسيح

 مثناً يُدفع لآلب عندما يصلب. -
 أو أن يكون قد

 عليه الغضب اإلهلي أو عقوبة املوت. حلَّ  -
 .الوجه القبيحهذا بعض مالمح تلك هي ألن  

، وحماولــة فيهــا تطــاول فظيــع علــى ابــن اهللا ،هــذه أفكــار جتديفيــة تُقــال عــن جهــل
عرفـة احملـدودة بـاحلواس واملنطـق اإلنسـاين اخلاضـع للم ،نسانية إلخضاع احملبة الفائقـة املعرفـةإ

 -حسب التـدبري-بينما بداية الرب يسوع هي  ،النهايةو البداية  حدود وهي ،حلدود املوت
  يلَّ إألنـه "قـد دفـع  ؛و�اية الرب يسوع هي اجللوس عن ميني اآلب .امليالد األزيل من اآلب

 .)١٨: ٢٨كل سلطان يف السماء وعلى األرض" (مىت 
هل للرب سـلطان علـى اخلبـز واخلمـر علـى كـل املـذابح واملوائـد هنا يثور السؤال: و 

 -عبارة ال جيوز كتابتهـا وال حـىت النطـق هبـا –قامته يف السماء إأم أنه قد مت حتديد  ،اإلهلية
 عـن مـرارة الـنفس تعـربِّ و  ، عن مرارة نفـس عـن اختفـاء املسـيح الـرب عـن الكـونولكنها تعربِّ 

لكـي يكـون أو أنـه  ،لينـا يف القداسـات فقـطأنـه يـأيت إجيعـل الـبعض يظـن الـذي اجلهـل  من
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عرضـــنا التعلــيم الرســـويل يف  ســـبق لنــا أن قــد نشـــري إىل أننــا  !!!يـــدخل املعــدةفينــا، عليــه أن 
 .)١(كتاب "املسيحي واملسيح يف شركة اجلسد الواحد"

 ):٢٧: ٦الطعام الباقي والطعام البائد (يوحنا 
والذي يعطيه هو ابـن  ،للحياة األبديةالذي هو عبارة الرب الطعام الباقي حسب  

الطعام الباقي للحيـاة األبديـة هـو  ،)٢٧: ٦ألن اهللا اآلب ذاته قد ختمه (يوحنا  ؛نساناإل
"أنــا هــو  :هــو يســوع حســب قــول يســوع ،) الواهــب احليــاة للعــامل٣٣: ٦خبــز اهللا (يوحنــا 
 أما الطعام البائد، فهو معروف. .)٤٨: ٦ – ٣٥: ٦خبز احلياة .." (

 طعام الحياة األبدية:
وهــو  ،ومــا ُيســتهلك هــو بائــد ،ألن نفــاذ أي شــيء هــو اســتهالكه ؛ال ينفــذ -١

 من اخلليقة اخلاضعة للموت.
 نقسام هو أحد عالمات املوت.؛ ألن االال ينقسم إىل أجزاء -٢
ن أكـل إ ،السـماءهو يسوع نفسه أو ذاته (أنا هو اخلبز احلي الـذي نـزل مـن  -٣

أحــد مــن هــذا اخلبــز حييــا إىل األبــد. واخلبــز الــذي أنــا أعطــي هــو جســدي الــذي أبذلــه مــن 
 ).٥١: ٦أجل حياة العامل" (يوحنا 

 يسوع الرب الحال فينا قبل التناول:
م الـــرب يســـوع ألن الـــروح القـــدس هـــو الـــذي يقـــدِّ  ؛هـــو حـــال فينـــا بـــالروح القـــدس 
ـــا: لينـــاإ ـــذي يعطين ـــاع، وهـــو ال ـــة مـــا هـــو مســـاوي –غـــرس الرجـــاء  -ميـــان اإل – اإلقن  - رؤي

حمبـــة تعلــيم ووصـــايا  -ضــوع واالحتـــاد بــالرب وحفـــظ وصــاياه طلـــب اخل –الشــوق الشــديد 
ألن اجلســـد خضـــع  ؛هـــو عربـــون قيامتنـــا الـــروح القـــدس الـــرب واالعـــرتاف بـــه ربـــاً ومســـيحاً.

 ).٢٤ – ٩: ٨للبطل مع اخلليقة املنظورة (رو 

 منشور على موقع الدراسات القبطية والالهوتية. )١(
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 لماذا التناول؟ ،إذن
عـــرب بنـــا الـــرب بتجســـده مـــن مرحلـــة الـــوهم والتصـــور العقلـــي وحشـــر احلقـــائق يف  

ومل تصــبح احليــاة  ،بــل شخصــاً  ســتعالن املتجســد. مل يعــد اهللا فكــرًة،الكلمــات فقــط إىل اال
ـــة فكـــرة ـــة اهللا يف املســـيح يســـوع" ،األبدي ـــة مل تعـــد لفظـــاً  ،بـــل "هب بديـــة أبـــل حقيقـــة  ،واحملب

 أل�ا صارت فعًال وعمًال. ؛ن احملبة من أقوالمتجسدة تعمل ضد كل ما نعرفه ع
 ،وال بــالروح القــدس وحــده ،يعطــي الــرب لنــا حياتــه املتجســدة لــيس بالكلمــة فقــط 

 أي حبياته. ،بل جيب أن يأيت االستعالن جبسده ودمه
ــــد منــــا أن نقــــدِّ   ألن يف التقــــدمي "وعــــي  ؛مإذن ملــــاذا اخلبــــز واخلمــــر؟ ألن الــــرب يري

"اصـــــنعوا هـــــذا  :نســـــان لـــــدعوة الـــــربيضـــــاً قبـــــول اإلأويف التقـــــدمي  ،ر"اإلرادة وانتبـــــاه الفكـــــ
نسـانية املسـيح إنفـس الـروح الـذي كـوَّن  ،كما أن التقدمي يتم حبلول الروح القدس  ،لذكري"

ــ ؛حيــل علــى اخلبــز واخلمــر فخارســتيا عــودة للفكــر االنســاين تصــبح اإل -بــدون الــروح- هألن
 والذي يريد أن حيشر العطاء االهلي يف عقله وفيما يقول ويفعل. ،املنفصل عن الثالوث

كلمــات د. ســامح مــوريس موجهــة لألقبــاط األرثــوذكس الــذين نقــول إن  بقــى أن  
، ظـن أنـه احلـق، بعـد أن وحبـث عـن تعلـيم ووعـظ ،ليه عـن جهـل وعـن عـدم معرفـةإانضموا 

ائلـة مـن الكهنـة واألسـاقفة نزل إىل مسـتوى ال يليـق بسـبب األعـداد اهل رفض تعليماً ووعظاً 
جيهلـــون  ، ولكـــنهم طقـــوس الكنيســـةومل يســـتعملوا إالَّ  ،لســـةً الـــذين دخلـــوا إىل الكهنـــوت خُ 

 التسليم الالهويت.

 القلب أم المعدة؟
بل إىل اجلـوف  ،ن "ما يأكله اإلنسان ال يدخل إىل قلبهإيقول الرب بفمه اإلهلي  

"األطعمــــة للجــــوف واجلــــوف  :الرســــول ) ويقــــول١٩: ٧مث خيــــرج إىل اخلــــالء .." (مــــرقس 
 ).١٣: ٦كو ١( "لألطعمة واهللا سيبيد هذا (الطعام) وتلك (اجلوف)

عــن إالَّ نســان مياننــا عنــدما ال نبشــر بــاحلي الــذي ال ميكــن أن يــدخل اإلإعــار لَ يــا  
لينـا عنـدما نقـدم لـه خبـزاً ومخـراً ألنـه كمـا إ!! الـرب يـأيت طريق الفـم كطعـام يسـتقر يف املعـدة

تقر علــى األمــور احلســية. ن فكــر االنســان قــد احنــط متامــاً واســ"إ :ثناســيوسأالقــديس  قــال
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خفى ذاته بظهوره يف اجلسد لكي جيـذب البشـر إىل نفسـه كإنسـان، أيضاً تنازل و فالكلمة أ
 ).٤٦ص  ١: ١٦حساساهتم حنوه" (جتسد الكلمة إه ويوجِّ 

رب قــدر مــن "التشــويش" جــاء اخللــط بــني اخللقــة األوىل، واخللقــة اجلديــدة بــأكلقــد 
هلـي اجلديـد والفوضى العقلية والالهوتية جتلت يف عدم قـدرة اسـتيعاب اجلانـب السـمائي اإل

كـرب دليـل علـى مـا أقـول ولعـل أ .لحياة اجلديدة اليت جاءت مـع "جتسـد الكلمـة"لن املستعلَ 
ولــيس جمــرد اإلطــالع  ،هــو أن األخــوة واألخــوات الــذين طلبــت مــنهم باحلــاح دراســة ،هنــا

تعليقــاً أو  ،اتنهم، وهــم مئــمل أمســع مــ ،علــى كتــاب "اخللقــة اجلديــدة" لــألب مــىت املســكني
 ننا ال نزال:أحىت سؤاًال واحداً على ما قرأوه. والسبب هو 

إىل كــــل  -أي آدم األول-ننقــــل اخلــــربة املرتاكمــــة عنــــدنا مــــن خلقتنــــا األوىل  -١
اإلنســـان اجلديـــد يســـوع املســـيح  ،الـــرب مـــن الســـماءشـــيء جـــاء بـــه آدم اجلديـــد أو األخـــري 

وقامــت مــن أوجــاع املــوت  ،النــاهض مــن اخللقــة األوىل القدميــة الــيت ُصــلبت علــى الصــليب
ألن  ؛ودخلـــت اجملـــد اإلهلــــي الـــذي جتلــــى علـــى جبــــل طـــابور كحــــدث آتٍ  ،)٢٤: ٢(أع 

بـل  ،محـرلـيس مـن أرض مصـر وعبـور البحـر األ ،ن باخلروج اجلديـدستعلَ الرب كان سوف يُ 
"شـق املسـيح  :ت عنـه مدحيـة تُقـال يف كيهـكوالـذي عـربَّ  ،)٣١: ٩بعبور حبر املـوت (لوقـا 

ضـــاع أصـــلها القبطـــي ووصـــلنا  ،ألن إىل األبـــد رمحتـــه" ،لقـــى الشـــيطان جـــواهأحبـــر اجلحـــيم و 
 أصلها العريب يف ترمجة ركيكة.

هـو سـيادهتا بكـل مـا  ،أسـوأ مـا يف نقـل اخلـربة القدميـة للخلقـة األوىلعلى أن  -٢
لــديها مـــن مصـــطلحات وأنظمــة ونظريـــات علـــى اخللقــة اجلديـــدة الـــيت ال يوجــد فيهـــا نفـــس 

أل�ـــــا جـــــاءت  ؛بـــــال نظريـــــات عقليـــــة بـــــاملرةهـــــي و بـــــل  ،املصـــــطلحات وال نفـــــس األنظمـــــة
باســـتعالن ال عالقـــة لـــه مبـــا هـــو مـــألوف عنـــدنا مـــن اخللقـــة القدميـــة. وعلـــى ســـبيل املثـــال ال 

ا فـــإن العبـــارة تصـــطدم مبـــا يف العقـــل ممـــ ،ن حمبـــة اهللا هـــي بـــال ســـببول إما نقـــاحلصـــر: عنـــد
ن اهللا أل ؛ن حـىت اخللـق لـه سـببأو  ،اً أن لكـل شـيء سـبب مـن قـانون اخللقـة األوىليستوجبه 

ســـفار أحــىت يف لغـــة األســفار األوىل (-بينمـــا  ،وعلـــة وجــود كـــل شــيء ،هــو ســـبب الوجــود
وكـان روح املسـيح يـرف  ،الكـل إىل الوجـود اخللـق هـو إرادة صـاحلة دعـت ،-العهد القـدمي)

علـــى وجـــه امليـــاه (حســـب مـــا جـــاء يف تقليـــد يهـــودي قـــدمي مســـجل يف كتـــاب مهجـــور بـــدأ 
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 ).ZOHARيطفو يف جمال الدراسات السامية يف السنوات األخرية وهو "الذوهار" 
شـــراق نـــور إفقـــد قـــدم لنـــا  ،اخلـــالق Logosجنيـــل يوحنـــا الكلمـــة إوعنـــدما قـــدم لنـــا 

وفشـلت أكـرب العقـول األكادمييـة يف  .الذي ال ميكـن أن تغلبـه أو تقـوى عليـه الظلمـةاحلياة 
شـــراق نــور ال عالقــة لــه بـــأي إأن عمــل اهللا هــو صــالح و  ، وهـــياســتيعاب بســاطة احلقيقــة

وكــان  ،)جنيــل يوحنــاإســبب عقلــي (راجــع علــى ســبيل املثــال فشــل بولتمــان يف فهــم مقدمــة 
 – واعتــــرب أن ثنائيـــة النــــور ،ملــــاين املســـيحييف ذلـــك الوقــــت ميثـــل زبــــدة الفكـــر األ بولتمـــان
"الكلمــة صــار  :بينمــا العبــارة الصــادمة جــداً لكــل مــا يف الغنوســية ،تــأثري غنوســي ،الظلمــة
الصـــالح  إلشـــراقبـــل  ،حلـــل ثنائيـــة النـــور والظلمـــة  يكـــنجتســـد الكلمـــة ملأن أي  ،جســـداً"

 ،ال تقبــل أن يــتم شــيء مــا دون ســبب ، لألســفة القدميــةاخلليقــكــن لو  .هلــي بــال ســبباإل
وقــد ســاد التحليــل العقلــي  .تفهــم أن الصــالح "فــيض" ال خيضــع للتحليــل العقلــي هــي الو 

ـــدينا مـــن هـــو مفتـــون  ،ســـنة علـــى األقـــل ٥٠طـــوال  بولتمـــان  األملـــاين باألســـتاذويف مصـــر ل
BULTMANN. 

 ركة اإلصالح:بعض مالمح الخلقة الجديدة في المسيح في فكر حضياع 
لــوا بعضـكم بعضــاً بقبلــة مقدســة. وحســب قبِّ  :يف كـل القداســات ينــادي الشــماس 

 أقدم ما وصلنا من تعليم املوعوظني للقديس كريلس األورشليمي كان الشماس يقول:
 ."Receiveأي  ،"اقبلوا ."ليقبل كل واحد اآلخر ،اآلخر اقبلوا كلٌّ "

 املوعوظني قائًال:وحيذر القديس كريلس األورشليمي 
اً عنــــد األصــــدقاء. أ�ــــا ومـــ"ال تظنـــوا أن هــــذه القبلــــة هلـــا نفــــس املعــــىن الشــــائع عم

ساءة. ولذلك السـبب قـال املسـيح: إليست كذلك. أ�ا عالمة احتاد النفوس اليت تبيد كل 
رت أن ألخيـك شـيئاً ضـدك، اتـرك قربانـك علـى مت قربانك على املذبح وهناك تـذكَّ إذا قدَّ 

 ،القبلـــة هـــي مصـــاحلة .م قربانـــك"أوالً أصـــطلح مـــع أخيـــك وبعـــد ذلـــك تعـــال وقـــدِّ املـــذبح و 
وبطــرس "بقبلــة  ،"قبلــوا بعضــكم بعضــاً" :مــا صــارخاً  ولــذلك قــال بــولس املبــارك يف مكــانٍ 

 للموعوظني يف شرح الليتورجية). ٢٣احملبة" (العظة 
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 ).٢٧: ٢ويعظ ذهيب الفم يف تعليم املوعوظني (
ن غطســـوا يف امليـــاه املقدســـة، كـــل احلاضـــرين يقبلـــو�م يف الـــذي كـــلخـــروج  "مبجـــرد  
سـرى أألن هؤالء كانوا سابقاً عبيـداً و  ؛وبتحية القبلة فرحني معهم مهنئني إياهم ،حضا�مأ

 وا إىل املائدة امللوكية".عُ ودُ  ،ولكنهم اآلن صاروا البشر األحرار وبنني
"ملـاذا القبلـة؟  :)٣٤-٣٣-٣٢: ١١ويشرح القبلـة يف نفـس التعلـيم للموعـوظني (

ــــتلت ،جســــادنا للمســــيحألقــــد صــــارت  د نفوســــنا يف هــــذه املناســــبة (املعموديــــة) بواســــطة وحِّ
اجتمــاع الرســل، ألن مجيــع الــذين آمنــوا كــان هلــم قلــب صــبح اجتماعنــا مثــل ؛ لكــي يالقبلــة

واحــد ونفــس واحــدة متحــدين معــاً برابطــة مثــل هــذه جتعلنــا نقــرتب مــن األســرار املقدســة. 
بــل  ،م أوالً قــدِّ  ليقولــه املســيح: إذا تــذكرت أن ألخيــك شــيئاً .... اخل. هــو مل يقــ امسعــوا مــا

عنــدما توضــع التقدمــة أمامنــا لنصــاحل كــل اآلخــر لكــي  .قــال اصــطلح أوالً وبعــد ذلــك قــدم
 ."نستمر يف تقدمي الذبيحة

 نــــا الــــروحُ لَ عَ للقبلــــة. لقــــد جَ  mysticalلكــــن يوجــــد معــــىن روحــــي آخــــر مســــتيكي  
ل بـــاب فـــنحن نقبِّـــ ،اآلخـــر علـــى الفـــم ل كـــلٌّ للمســـيح. لـــذلك عنـــدما نقبِّـــ القـــدس هياكـــل

ألن القبلـــة  ؛عفـــن خفـــي مـــن عقـــلٍ  شـــرير نـــابعٍ  اهليكـــل فـــال يفعـــل أحـــد ذلـــك بضـــمري ملتـــوٍ 
يضــاً نفــس أ اجــعر ( ة"لــوا بعضــكم بعضــاً بقبلــة مقدســ"قبِّ  :مقدســة والقــديس بــولس يقــول

 ٨: ٣ومقالته عن الـنفس اإلنسـانية  ٦٨: ٦األيام الستة للخليقة  ،امربوسيوس دالشرح عن
لـه امربوسـيوس وقبَّ  ،خيـه سـكب نفسـه وهـو ميـوتأألن  ؛خيه الذي كان حيتضرل أوهو يقبِّ 

جنيـــل  خيـــه". ومـــن املالحـــظ أن الـــنص القبطـــي لقبلـــة يهـــوذا للـــرب يف اإلأعلـــى فمـــه لقبـــول 
يف موجـودة ظلت الكلمـة  ،سقطت الرتمجات العربية كلمة فمأيف حني ، و كانت على الفم

 اآلالم).القطمارسات القبطية العربية ألسبوع 
مث إىل  ،قلـــب مـــن الوثنيـــة إىل املســـيحيةأشـــك أن ثقافـــة اجملتمـــع املصـــري املنلســـت  

اإلسالم قد مزجت الكثري من املمارسات. ولذلك مل نعد نسمع حىت بعـد انتشـار النهضـة 
ب مــىت املســكني الــيت قوبلــت بــردة شــديدة وحــىت بعــد صــراعات األ ،القبطيــة يف العشــرينات

كانت هذه مالحظـة الراحـل   .عن جتلي اجلسد بالروح القدس ،للوراء من بعض األكلريوس
ق احليـــــــاة الروحيـــــــة قـــــــي الـــــــذي تـــــــذوَّ الكـــــــرمي األنبـــــــا مكســـــــيموس الراهـــــــب واألســـــــقف احملرَّ 
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مثــــل ي يف اجملتمــــع املصــــر نــــت وكــــان يصــــف العــــادات االجتماعيــــة الــــيت تكوَّ  ،األرثوذكســــية
بأ�ـا "معتقـل احلريـة الـذي لـن يقتحمـه  ،ال سيما جناسة السيدات ،نجاسة اجلسداالدعاء ب

  املسيح".إالَّ 
هــو  ،وأســرى تعلــيم حركــة اإلصــالح ،اء الكنيســة األرثوذكســيةوأبنــ ،الفــم يــا ســادة 

رغــم أن هــذا  ،يــدخل إىل املعــدة يطعامــاً لكــ ألن الــرب مل يعــطِ  ؛أي اجلســد ،بــاب اهليكــل
 اه عيون اخللقة األوىل.ما تر 

 ؛عيون الـذين اسـتناروا بنـور الـروح القـدس فـي الخلقـة الجديـدة اهتر  يذال ما 
 كي تترك القبيح في الخلقة األولى؟ل

 أي الكنيسة: ،ألننا يف الفردوس "؛شجرة احلياة" -١
ننا أمام شجرة احلياة اليت ُمنـع آدم مـن األكـل منهـا بعـد سـقوطه. ألننـا مل أ * نرى 

 ،غربــاء عــن الفــردوس وال عــن احليــاة اجلديــدة. وهــذه النظــرة هــي رؤيــة مــا فــوق احلــرفنعــد 
ـــــة احليـــــاة اجلديـــــدة. طبعـــــاً اإلســـــم "شـــــجرة احليـــــاة" ـــــا الصـــــليب هـــــو الشـــــجرة  ،أي بني وهن

غنــاطيوس أفخارسـتيا هــي مثـرة هــذه الشـجرة "تريــاق عــدم املـوت" حســب تعبـري الشــهيد واإل
 ).شجرة احلياةبيف ثيئوطوكية اخلميس لثانية كيف تتغىن القطعة ااالنطاكي (راجع  

 افيم:ري مع الشاروبيم والس -٢
بــــل يتهلــــل  ،لــــيس فقــــط للــــص الــــذي آمــــن حَ تِ الفــــردوس فُــــ :ةيــــيف التســــبحة اليوم 

الفردوس مبجيء احلمل الكلمـة ابـن اآلب الـدائم إىل األبـد ليخلصـنا مـن خطايانـا (القطعـة 
 السادسة من ثيئوطوكية السبت).

الكلمـة (اخلـالق) ابـن اآلب الـدائم إىل األبـد  ،كلمة مثل احلمل (الفصـح)ويف كل   
 :االيقاع أو النغم اإلهلي للخلقة اجلديدة جند ،"املوت وكل رباطات املوت" الذي حلَّ 

"املدينــة النفســية (العقليــة) الــيت ســكن فيهــا العلــي (أيــل عيلــون) اجلــالس علــى  -
 الشاروبيم والسارافيم ميجدونه ةمركب

 لته على ذراعيك املعطي طعاماً مح -
 ذي جسد من قبل رأفته للك -
ظهـــــر يف االيقونـــــات القبطيـــــة والـــــدة اإللـــــه ترضـــــعتيه اللـــــنب (أمســـــك ثـــــدييك و  -
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ـــديها القديســـة مـــرمي ـــرب يســـوع مـــن ث ـــه هـــو تُرضـــع ال ـــا وخملـــص كـــل أحـــد" إ) ألن نظـــر (أهلن
 ثيئوطوكية اجلمعة).

 هذا هو حتول اخللقة القدمية إىل اجلديدة. 
أن مــرد هــذه القطعــة الفــاخرة مــن الهــوت ذا جنــد هلــو  ،املخلــص يرضــع لــنب األم -
 :االسكندرية

 ذي له".عطانا الأ"هو أخذ الذي لنا و 
فكمـا تقـول  ولذلك يغطون وجوههم. أمـا حنـن  ،الشاروبيم ال يستطيعون النظر -

 بل ونتناول من جسدك ودمك". ،"فننظرك على املذبح :كلمات التسبحة

 الكبير:التحوُّل 
. وعلـى وسـبقنا يف ذلـك القمـص مـىت املسـكني ذا التحـول،ه ىلإسبق لنا اإلشارة  

نا دخلتُـ ،بقايـا اخللقـة القدميـةمـن ال زال األكـل والشـرب واملالبـس ... اخل  الرغم مـن ذلـك
 يف جتربة خلط القدمي باجلديد.

بـــة لكـــل رتَّ امل ،ســـبوعيةاألالتســـبحة وهـــي يف الواقـــع  ،كانـــت التســـبحة الســـنويةلقـــد  
وهــي  ،هــي أول وأعظــم مراحــل التطهــري مــن ســيادة العهــد القــدمي علــى العهــد اجلديــد ،يــوم

 شراق نور االستنارة بالروح القدس.إبداية 
 .لقد "صاحلنا اهللا من قبل صالحه" (ثيئوطوكية السبت القطعة األوىل) -

ـــاتبـــل  ،األســـبابال تـــذكر األناشـــيد هـــا هـــي   ألن القديســـة مـــرمي ؛وختلـــع النظري
 صارت السماء الثانية.

 ما هو التحول الكبير؟
 ).٢٣: ١٤هيكل الروح القدس وسكىن الثالوث القدوس (يوحنا صار اجلسد * 
 ح.اللسان هو األرغن الذي يسبِّ * 
 اليدين مها قوة اإلرادة.* 
 الرجلني مها ثبات اإلنسان والسعي الدائم.* 
 هو مستودع ومكان ومستقر روح الرب. ،أي احلياة الداخلية ،القلب* 
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 العينني مها قوة الفهم.* 
 الفم هو باب هيكل الروح القدس.* 

 ماذا عن الطعام؟
حــــديث عــــن الشــــرح الكيميــــائي للتنــــاول هــــو ردة إىل  لوكــــ "،شــــجرة احليــــاة"هــــو  

"األطعمــة  :رســول الــرباألوىل القدميــة الــيت ضــرهبا املــوت، وهــذا هــو مــا يقــول عنــه اخللقــة 
الطعام هـو مـا  ، اخللقة اجلديدةأما يف .وف، واجلوف لألطعمة واهللا سوف يبيد االثننيللج

 تأخذه سرائرياً.
 يف تسبحة الثالوث نقول:

 رمحنا".أيها الثالوث القدوس أ –"قليب ولسان للثالوث يسبحان 
ســــيمفونية اخللقــــة  نســــاينيــــدخل الكيــــان اإل ،رتفــــع التســــبيح مــــن القلــــبيعنــــدما  

أحـــد أســـباب عـــدم  هـــو وهـــذا ،قيثـــارة الـــروح القـــدس نصـــبح ألننـــا حنـــن بالتســـبيح ؛اجلديـــدة
أل�ـــا ال  ؛بـــل أل�ـــا أضـــعف وســـائل التســـبيح ،لـــيس أل�ـــا شـــر ،املوســـيقىآالت اســـتخدام 

عطــى مــن الــروح القــدس. و 
ُ
يقــاع ص علــى أن نرتــل بإحنــر لــذلك تعطــي للقلــب حريــة الــنغم امل

 ا يفعله التشويش.درأً مل ،واحد من أجل وحدة الشعب يف خدمة الثالوث
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 أليس جسدي هو جسدك يا يسوع؟

 وجودي بوجودك دتَ فقد وحَّ 
 .وحدانية حياة

 أليس قليب هو مكانك؟
 املعدةاً على ضيف كيف حتلُّ 

 ؟لقلب اىلإ نت مشتاقٌ أو 
 ؟حياةٍ  اجلسد والدم عطاءَ  أمل يكن عطاءُ 

 ؟ماديةً  هبةً  كيف صارت العطيةُ 
 إىل ما هو أبديٌّ  ماديٌّ ل ما هو ك حوَّ دُ وجتسُّ 

 احلياةِ  نت يا خبزُ أ
 الذي يأكله ال ميوت

 اخلبزباقي ثل خبزاً م لستَ 
 نت يا كأس اخللودأ

 يف دمائنا كَ دمُ 
 ؛ال يفىن
 املوت. ألنك غالبٌ 

 
 د. جورج حبيب بباوي 
 ٢٠١٤سبتمرب  ١٨ 


