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 ،نقول يف اعترافنا العاملي: "نؤمن بكنيسة واحدة مقدسة جامعةة سسةولية"   
وتاله عدة انقسامات مل هتةد  فقةو وحةدة     م451يف  االنقسامجاء سغم ذلك و

بل جعلت احلديث عن "كنيسة مقدسة" شبه معدوم ألسباب معروفة ال أسيد  ،الكنيسة
ر القاسئ بأن أول كتاب معاصةر  ذكِّاإلسهاب يف عرضها وال يف شرحها. يكفي أن ُأ

مث تةاله   ،املسةك   "الكنيسة اخلالدة" لألب مة   هو لنا عن الكنيسة كان وال يزال
س  فعل األنبا شةنو ة  ذلك أن  .(1)ثة"ي"بدع حد كتاب األنبا شنو ة كتاب  للر  على

ويف  ،سخرية الذعة عن الكنيسة جسد املسةي   :: قد تطرف يف اجتاه الثالث 
 .الكنيسةة ... ا   –عباسات ال تليق أن يتفوه هبا موعوظ: الكنيسة تسجد لنفسةها  

يت حلةم مسةقو سأ    أو الثاين يف ب ،وال ة آ م اجلديدتعليقه الساخر على  
 حنن مل نولد من العذساء ... ا .بأننا ، البشرية املفتداة

 ون أن قسَّةهه  الذي  ،هو جسد املسي  ،بل البعيد متامًا عن الوعي ئب،االغ 
                                                           

وجوهر ما ُيشاع باسم  . جوسج حبيب بباوي، الر  على كتاب بدع حديثة، الكتاب األول بعنوان: حقيقة  (1)
 .2009. والكتاب الثاين بعنوان: هل هذه بدع، وهل هي حديثة، القاهرة 2008العقيدة األسثوذكسية، القاهرة 
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ولو  من العذساء ثالثة أجسا  قال عنها: جسد املسي  املإىل  األنبا شنو ة الثالثيدسي 
ى هذا التقسةيم،  وأطلق عل .جسد املسي  الكنيسة – اإلفخاسستياجسد املسي  يف  –

ومل يعرفها  ،وهي نظرية شاعت يف العصر الوسيو األوسويب ،نظرية "األجسا  الثالثة"
  كلهنضس السكندسي ح  يوحنا الدمشقي وغريغوسيةو أالشرق األسثوذكسي من 

 أحياها األنبا شنو ة من جديد!أن إىل  الالهوتي  األسثوذكس،آخر عهالقة باالما  

نفسةًا   ،الوجو  املسةييي كلةه  هتدم هذه النظرية مل يدِس األنبا شنو ة أن  
الةذي  -املسييي إالَم ينتهي  :الذي يفرض نفسه عندئٍذ السؤال احلاسمألن وجسدًا. 

كةو  1) ين جيد نفسه، وأنال سر  خول شركة جسد املسي  يف املعهو ية ويف املسية
أي جسد من هذه األجسا  الثالثة ينضةم؟ حسةب صةلوات    إىل  (؟12-13: 12

وهةو   ،هو يصب  عضوًا يف جسد املسي  الكنيسة "شجرة الزيتون املثهرة" ،املعهو ية
ب عن احلياة اإلهليةة  هن قبول املتغرُِّ  ،ون"اليالبزيت االبتهاج "الغأحد معاين الدهن 

وبعد ذلك يشترك يف الذبيية اإلهليةة جسةد    .لرب الكنيسةليكون عضوًا يف جسد ا
يف  هقبولة ، اهناس متامةًا  ثالثة أجسا جسد املسي  إىل  فاذا حدث تقسيم ،الرب و مه
هي اجلسةد الثالةث.    ،آخر غري جسد الرب ًاجسد أصبيتألن الكنيسة  ؛الكنيسة

غري ذلك  ،جسد ثالثإىل  منا انضمإو ،اإلله املتجسدإذن إىل املسييي وبالتايل مل ينضم 
بةل يف   ،فهو ال يشترك يف املسي  الواحةد  ،تناولإذا و اجلسد الذي ولد من البتول.

ال عالقة له جبسد الرب املصةلوب   ،فخاسستياهو يف اإل ثاٍن له جسٌد آخر ثاِن مسيٍ 
 واحلي.

عن الرب  هاغترابمن نظرية األجسا  الثالثة إال  ماذا أخذ املسييي :
من ملس أجسا  النساء  منعإىل  ا فعت الكراهية هلبعد أن  رأةماذا نالت املو ؟واملخلص

 ،كنيسة أخرىإىل  تنتهي ،صاست ذخائر القديس ؛ ألن هكذا القديس  يف الكنائس
ليس حسب التكوين  ،اليت صاست جتهع الرجال والنساء ،الكنيسة الواحدةت هي ليس

أسا  تكوين الكنيسة الذي يوصة    ،"اخللقة اجلديدة" حسب بل Genderالعضوي 
عيَّنة قبل الدهوس دجمٍد باٍق غةري مةتغري، واملتيةدة    امل"بأنه: الكنيسة الواحدة املقدسة 
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ألن "اجلسد  .(1)"إهلنا اآلب ويسوع املسي حسب مشيئة اهلل اآلالم احلقيقية ب ةختاسملوا
)أوغسطينو  يف شرح  "املسكونة كلهابل يف  ،ليس فقو يف الكنيسة احمللية ،هو للرأ 
 ؛"ميال  الكنيسة قةد   :وغسطينو أوحسب القصد اإلهلي يقول  .(10: 90مزموس 

ن خلةق  إبل  ،(2: 128وا قديس " )شرح مزموس ُعألهنا كائنة حيثها يوجد الذين ُ 
 ،كليهنضس الرومةاين أ) "اء الكنيسةحبوَّ ،احتا  الرب الرجلإىل  شاسةإآ م وحواء هو 
يف شرح هذا االحتةا  يف   أوسجيينو وقد أسهب العالمة  .(4 - 1: 14الرسالة الثالثة 

 :وهنا نضع قطوف من عند اآلباء يف الكنيسة ،(8: 2شرح سفر النشيد )

ضد اهلرطقةات  إيريناو ، ة" )ةةيف املسكون َ ِرر و  الذي ُغةة"الف -
5: 20 :2). 

 (.2: 1 الكنيسة فر و  اهلل )أثناسيو ، ضد األسيوسي  -

 .(5: 262أوغسطينو  ) ، جمد املسي "العرو ، احملبوبة" -

 (.8: )ترتليان املعهو ية "رت نوح بالسالمهنا احلهامة اليت بشَّ"أ -

 .(2: 75)كربيانو  سسالة  "وهي فلك نوح" -

 .(21: 361)أغسطينو  عظة  "بناء اهلل" -

 .(2: 74)كربيانو  سسالة  "هيكل اهلل" -

بل اجتهاع املؤمن  ألن "املسي  على بيتةه كةابن    ،ليس مكانًابيت اهلل " -
 (.74: 3شرح زكريا  ،) يدميو  الضرير "(1: 3وحنن بيته" )عب 

"ووضع لنا هذا السر العظيم الذي للتقةوى"   :وعندما نقول يف القدا  اإلهلي 
                                                           

 .23، ص 1: 1أفسس ، 2016 . جوسج حبيب بباوي، سسائل الشهيد أغناطيو  األنطاكي، القاهرة، يناير  (1)
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 :يشرح ذهيب الفم عباسات الرسول ،(16 :3 تيهو 2)

 فهم هذا السر الذي يدهشنا ألنه حقًا" عظيٌم"الكنيسة هي عهو  الكون. لن
، اخلالق ظهر متجسدًا، وتربس بالروح "اهلل ظهر يف اجلسد ،هو سر التقوى

ألن أفعال  ؛(19: 11كها هو مكتوب "احلكهة تربست بأفعاهلا )م  
: 53نه مل يغش بفهه )أش إويقول النيب  ،احلكهة كانت بال خبث أو شر

ألن املالئكة جيتهعون معنا لرؤية ابن اهلل الذي مل  ؛وشاهدته املالئكة ،(9
ن لكل يشاهدوه )متجسدًا( ... ويص  هذا التدبري بأنه "سر" ألنه مل ُيعَل

"صاس معروفًا بواسطة  :ألنه قال بكل صواب ؛وال ح  للهالئكة ،البشر
"وبال شك عظيم هو سر  :ولذلك يقول .(10: 3الكنيسة" )أفسس 

 11هلًا" )عظة صاس إ نساننسانًا واإلإألن اهلل صاس  ؛. حقًا عظيٌم"التقوى
 (.37: 4على تيهوثاو  األوىل 

نطلب يف القدا  اإلهلي أن نكون "جسدًا واحةدًا وسوحةًا    ،شركتناوعن  
ألن  ؛وال ميكن فصل الرأ  عةن اجلسةد   .واحدًا وجند نصيبًا ومرياثًا مع القديس "

 :ولذلك يقول ذهيب الفم .ت سأسهَعِطُق ،ٌتميِّ اجلسد بال سأ  هو جسٌد

"اجلسد والرأ  واحد ألن الكنيسة واملسي  واحد" ولذلك أخربنا الرسول 
جلسده  االسمإذ قد أعطى نفس  ،عن املسي  بداًل من أن خيربنا بالكنيسة

، هكذا من أعضاء متنوعة ٌننه مكوَّ، سغم أوجسدكم واحد :حينها قال
على كوسنثو   1: 30)عظة  "حنن مجيعًا واحديضًا الكنيسة ألننا أ

 األوىل(.
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وال زال  ،نألن جسد املسي  هو الذي يكوِّ ؛برهانإىل هذا الوص   تاجحيال  
فصاس  ،  الكنيسة. مصدس التقديس هو الرأ  الذي ُمس  بالروح القد ويقدِّ ،يكون
الرسةويل )الةر  علةى    ثناسةيو   ق أهنا منس  حنن فيه" كها سلَّ"لكي  ،"املسي "

 (.47: 1األسيوسي  

وهةو   ،أن اخلطية تفصل اخلاطئ عن الةرب مت خداع هذا اجليل بإشاعة  -1
من النعهة.  عل اخلطية أقوى فاعليًةجيتعليم هو و ،تعليم ضد كل ما يف األسفاس املقدسة

وهو يقول عنا يف مثل الراعي يف )يوحنا  ،اخلالق الذي خلقنا Logosالرب هو الكلهة 
واآلب  خرايف يف يدي وال يقدس أحد أن خيط  من يةد أيب أنةا  "( 30 - 29: 10

صاست اخلطيةة   ، هكذالألس ولكن  "،ياها وهو أعظم من الكلإعطاين واحد أيب أ
 أعظم من اآلب واالبن الروح القد .

جيةا ل    ، التعليم املزيَّذا هب  للَّضونتيجًة هلذا اخلداع، ظل أحد األخوة امل
أن ، مصرًا على (2-1: 15على مدى ساعت  من الزمان يف شرح )يوحنا بكل عن  

سرائيل كرمة إهي هذا املثل ن مناسبة ، بالرغم من أن  ذكرت له أاآلب ينزع األغصان
اسميةا   – 11-8: 80مزموس  11-1: 49ت من أسض مصر )تكوين َلِقالرب اليت ُن

نةه هةو الكرمةة    إولذلك قال الرب  ،(82: 8زكريا  – 10: 5اسميا  – 21: 2
خ اليهةو   ولذلك كان الرب يةوبِّ  ،وصاس جتسده هو استعالن هذه احلقيقة ،احلقيقية

 ،جنبتأألن الكرمة احلقيقية اليت ُغرست و ؛خاص بعد جتسدهالذين مل يكن هلم وجو  
سد الرب هو الذي حيهةل حتةذيرًا   وصاس جت ،عنقو  احلياة النوس حاملُة مُّصاست هي ُأ

"كل غصن يف ال يأيت  :ميانليس هو سفض اإل وضع  اخلطية ،ميانض اإلن يرفلكل َم
نةا  أبثهر" ومع ذلك يقول لبطر  ولباقي التالميذ الذين هربوا ساعة القبض عليةه " 
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 الكرمة وأنتم األغصان".

أواًل باعتباس  "،س ومقدَّ ، مقدَّ"تزيي  معىن كها مت خداع هذا اجليل ب -2
ألن أجزاء خيهة االجتهةاع مثةل    ؛فا ح وهذا خطٌأ .ن ما هو مقد  هو بال خطيةأ

واملولو  البكر فات  الرحم ُيةدعى   .هي بال إسا ة ، اليت توَص  بأهنا مقدسة،"القد "
ذبيية اخلطيةة   يتعُ بل  ، مقد  أيضًا،يف اهليكل القد  "قد  األقدا "و ،"قدو "
"قدسةهم يف   إىل اآلب: وقد طلب الرب بنفسةه  .(29: 6أقدا " )الوي   "قدُ 

 :بل يقول الةرب نفسةه   ،(17: 17حقك. كالمك )استعالنك( هو حق" )يوحنا 
فالتقةديس   .(19: 17يةو  "ألجلهم أقد  أنا ذايت ليكونوا مقدسة  يف احلةق" )  

ليكةون   ،د وهو نوال تقديس الروح الق ،ما هو أعظمإىل  رنووالتقديس ي ،ختصيص
 ،لكي يكون لنا هذه النعهة العظهةى  ؛(10: 12لنا شركة يف قداسة اهلل نفسه )عب 

ألن اهلل القدو  هو اهلل الذي ال مثيل له، وعندما نشترك  ؛أي س  ما هو خاص وفريد
 ( ألننا بدون القداسة حنن خاسج الشركة.14: 12يف قداسة اهلل نرى الرب )عب 

ين "مةدعو  (7: 1ميان قديس  )سو  خلوا اإلعي الذي على هذا األسا  ُ 
ألن "، "كنيسة اهلل اليت يف كوسنثو  املقدسة  يف املسةي   " (2: 1كو  1) "قديس 

ن يةدس   وَمة  (.30: 1كو 1) "وفداًء املسي  صاس لنا حكهة من اهلل وبرًا وقداسًة
يدسك أن هذه الكنيسة كانت تعةاين مةن انقسةامات     كوسنثو إىل  الرسالة األوىل
مجعة "  أ"القديس  إىل  بولس يف الرسالة الثانية يكتب ومع ذلك ظلَّ ،وخطايا كثرية

فيليب )ن يف املسي  يسوع وألن القديس  هم املؤمن ؛1: 2ساجع أفسس  2: 1كو 2)
 (.1: 1كولوسي ) "مجيع القديس إىل " (1: 1

أي طغهةات هلةا    ،الفكر الطبقي والرئاسي العسكريإىل الكنيسة  خل لقد 
ن يثبةت عكسةه يف الرئاسةة    أوهو ضد ما حاول األسيوباغي  ،ستب أعلى وأعظم

وليس حسب قدسة  ،ألن املتقدم هو متقدم حسب النعهة ؛السهاوية وسئاسة الكهنوت
؛ ألن يف األوشةية  "سئاسة الكهنةوت "أو امتياز. ونفس الكالم ينطبق على  ،شخصية
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بل لكي حيفظ وحدانية القلب اليت للهيبة.  ،ال لكي يسو  ،سكندسية متقدمق  اإلأس
هةذا ضةد    ؛النعهة أعظم أو أهم أو أكرب هال جتعل ،من الثالوث بنعهٍة وما يناله أحٌد

: "وأعضاء اجلسد اليت مما جعل الرسول يكتب ،تكوين اجلسد الواحد املتنوع األعضاء
امة أفضل، واألعضاء القبيية فينا هلا مجال أفضةل ..  هنا بال كرامة نعطيها كرحنسب أ
هنا أ عو و .(24-23: 12كو 1أفضل" ) اجلسد معطيًا الناقص كرامًة مزجلكن اهلل 
طالق األلقاب .. ا  مةن  رة والتفاخر بنشر األخطاء واخلطايا وإتأمل املسالقاسئ إىل 

الةوعي املسةييي   عنةهم  ولكنها صاست متعة عند الذين غاب  ،أموس ال جتوز أصاًل
ر ظِهُي ،ن يص  كاتب هذه السطوس باملطرو  واحملرومَهفاألسثوذكسي بأهنم مسييي . 

 مدى قب  حياته.
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والعربة ليست يف قدم أو  ،متأخر هو تعليٌم ،فرازات اجلسد "فطر"إالتعليم بأن  
فةرازات  أن إميان. اعتباس ال حيكم على اإل -مهيتهأسغم -ألن التاسيخ  ؛حداثة التاسيخ
التخوي  من التناول وهو كالم غري صيي ،  ،أي أن اجلسد غري مستعد ،اجلسد فطر
قةانون وال  يفرضها ال هو كالم حق يرا  به باطل ألن املهابة  ،ن "للسر مهابة"مبقولة إ

هم لنفسةه احلةق يف أن   بعضيتجلى يف أن يعطي بتدخل سافر سافل ُتزسع يف النفو  
 ،حقري سةافل  هذا سلوٌكأو عن العالقات الزوجية.  ،يسأل النساء عن الدوسة الشهرية

هةو التعلةيم    ،ن نترك األمر لضهري املتناولس من حق أي إنسان أن يسأل عنه. وألي
أحد مطاسنة الوجه البيةري  ل البعض كها يفعل فعن يأال  ،الذي جيب أن ُيقال علنًا
 مةر الةذي  ألا ؛ليسأل زوجات الكهنة عن أسراس خمدع الزوجيةة الذي كان يطوف 

ليس بسبب فةيض احملبةة    ،عتِنقت وُمِييكش  عن اشتياقات هذا املطران اليت ُس
 بل ألسباب أخرى ال ختفى على القاسئ. ،اإلهلية

 

 .
ألن الصوم هةو   ؛وسبو افرازات اجلسد بالصوم هو تشريع غريب عن عطية الشركة
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ن يكون صوم الفم والبطن. ويف القرن الرابع وحسب شها ة القديس أصوم العقل قبل 
يؤخةذ خبةز   كان ( كان التناول يوميًا يف منازل املؤمن  و93باسيليو  يف الرسالة )

وجو  قةراءات يوميةة يف   ولعلنا نالحظ أن . (1)كلها فيه األسرة ي تشتركاحلياة لك
 و  ليل تاسخيي يؤكد االحتفال اليومي بالسر املقد .هل ،القطهاس 

د بل نقاوة القلب وطهاسة الفكةر توحِّة   ،اجلسد ال يستعد بالصوم اجلسداين 
فهةي   ،سةنان ا االستيهام وغسل األللروح. أمَّ ويصب  اجلسد مرآًة ،اجلسد بالروح

ألن هةذه   ؛أي عالقة الشركة باهلل، وال  خل هلا باملرة يف عالقتنا ،نظافة حتتهها احلياة
ووحةدة   .بالتنةاول  وصاست كاملًة ،الشركة بدأت يف املعهو ية ويف مسية املريون

حتا  بالرب الذي بةدأ يف  القليب هو حتقيق اال االستعدا األسراس الثالثة هي اليت جتعل 
ا تقوى العصر الوسيو اليت اهتهت كةثريًا بنظافةة   جسده .. أمَّإىل  نضهاماال اسأسر

واالحتا  الذي ينال زخةم   ،فقد أمهلت متامًا حياة الشركة ،اجلسد والصوم قبل التناول
 وقوة اخلالص.

  

                                                           
 انظر مليق هذا املقال. (1)
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ن أوحيةاولون   ،"القةنص"  هم الذين مياسسون ،قداسة اجلسد ننكرويالذين  
يتسللون منها لالنقضةاض   فجوًة ،جيدوا يف الوثائق القدمية اليت تشهد للتعليم الصيي 

، واملثال على ذلك سسالة القديس أثناسيو  إىل آمون أب سهبةان  على قداسة اجلسد
 .نتريا

ألن  ؛ماذا تقول الرسالة: "كل األشياء اليت صنعها اهلل مجيلةة وطةاهرة   
ثناسيو  . هكذا س  القديس أكلهة اهلل )االبن( مل يصنع شيئًا عد  النفع أو غري طاهر"

"ألننا سائية املسي  الذكية يف ، ويؤكد: اخلالق االبن الكلهةإىل  الرسويل طهاسة اخلليقة
 (.15: 2كو 2الذين خيلصون" )

وماكرة،  ن سهام الشيطان متنوعةإ" :سغم ذلك يؤكد الرسويل ،ولكن 
ن يعيق اإلخوة عن املهاسسات العا ية ملقيةًا  أوهو يتيايل إلزعاج البسطاء، وحياول 

 فيها بينهم سرًا أفكاسًا عن النجاسة والدنس.

 :عامًا 40رح منذ أكثر من ثناسيو  نفسه ذات السؤال الذي ُطيسأل أ 
جلواب الةذي يقدمةه   "ما هي اخلطية أو النجاسة اليت توجد يف أي إفراز طبيعي؟" وا

هو من عهةل   ن اإلنسانأ -كها تقول الكتب اإلهلية-"نؤمن  :شاٍف جواٌب الرسويل
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 نس من قوة نقية؟ وإذا كنا حنن ذسية اهلل )أع  عهٌل تكونن ييدي اهلل، فكي  ميكن أ
وهةي أكثةر    ،جنس. ولكننا حينها نرتكب خطية نفسنا شيٌءأ( "فليس يف 28: 17

إفةراز جسةدي   لب الدنس. ولكن عندما حيدث أي جن ،ذ فقوفعندئ ،األشياء قذاسًة
خرى بضروسة أن هذا حيدث كها يف أشياء أننا نعرف باخلربة بدون تدخل اإلسا ة، فإ

فراز طبيعةي  ن أي إمن املعقول أن نقول إختصاس .. اكثر : "ولكن بأمث خيتم .الطبيعة"
يها أسألك أ"فباسم اهلل  :يقولن يقدم سأي األطباء أوبعد  .أمامه للعقاب"يقدمنا ال لنا 
ن كان الرب الذي صةنع اجلسةد   إذن هناك احملبوب جدًا من اهلل، أي خطية إ الشيخ

   .(1)أسا ، وصنع هذه األجزاء لتكون هلا مثل هذه املسالك"

 عاءات ال تليق مبةن  ، ولكن بسبب القنص وحشر اما ذكره الرسويل يكفي 
؛ ثناسيو  نفسهأعلى كتابات القديس  موجزًة علينا أن نلقي نظرًة ،هو أم  وصا ق

 ن يقدم هذه الرؤيا املسييية األسثوذكسية.لنرى كي  استطاع أ

ا وس  بوفرة يف كتةاب جتسةد   وهو م ،  اجلسد اإلنساينالتجسد قدَّ 
البشر جسا نا حنن ألطبيعة  مماثٌل ن جسد الكلهة جسٌدأحيث ذكر الرسويل  (2)الكلهة

 (.4: 10 – 4: 9 – 2: 9 – 4: 8)جتسد الكلهة 

 (.4: 31 – 4: 20 – 9: 13 – 1: 9جسد قابل للهوت ) -

 (.4: 20فقد كان جسد اهلل الكلهة جسدًا بشريًا ) -

                                                           
كتابنا:  بشكٍل عام ساجع أيضًا .754-750ص  ،مل، نشره  . وليم سليهان يف الدسقوليةساجع النص الكا( 1)

تطوس النظرة إىل التطهريات اجلسدية يف الطقو  والقوان  الكنسية من العصر الرسويل ح  العصر احلديث، القاهرة 
 وما بعدها. 39ص وعلى األخص ، 2013

 .وما بعدها 90ص  ،2010، القاهرة اجلزء األول ،حماضرات يف جتسد الكلهةكتابنا: ساجع ( 2)
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وذلك اجلسد املقد  هو الةذي   .(5: 17ولكن األهم هو: تقديس اجلسد )
جسد الرب بالروح القد   َ ِسفقد ُم ،"جسد مقد  و م كر " :تنا ي به الليتوسجيا

نه تقد  ألنه إواآلن قيل "واألهم  ،(47: 1عندما اعتهد يف األس ن )ضد األسيوسي  
ومنه هو بةدأنا نأخةذ املسةية     ،نسانًا )اجلسد الذي تقد  هو جسده(إاآلن صاس 

فقةد   .(47: 1واخلتم، يوحنا قائاًل "أنتم لكم مسية من القدو " )ضد األسيوسي  
لينا حنن البشر منه )يسةوع  ديس الذي مت يف الرب كإنسان يصل إمس  الرب ألن التق

يقةول عةن جتسةد     10ويف املقالة الثانية فقرة  .(47: 1 ضد األسيوسي املسي ( )
أنةه أخةذ    إالَّ ،وسغم كونه الرب ،  اجلسد"لكن كلهة اهلل تأنس لكي يقدِّ :الكلهة

 ية.صوسة العبد" لقد تقدمت االنسان

ويف  .ليه هولكي حيول اجلنس البشري من آ م إ لينا متجسدًاإجاء الرب  
ولذلك قيل  ،د اجلسد من مر  والدة اإللهِل"ُو :عباسة ال حتتهل القنص يكتب الرسويل

ولكةن   ،م لكل املخلوقات أصل وجو هاد مع أنه هو الذي يقدِِّلنه هو نفسه الذي ُوإ
بل  ،الترابإىل  فال نعو  بعد بشرًا من تراب ونعو  ،ذاته إىل Originلكي حيول أصلنا 

السهاء .. ألننا ال منةوت حسةب   إىل  ل بهيَهالتصقنا بالكلهة الذي من السهاء ولُن
إىل  وساجع نفس الشرح يف الرسةالة  ،33: 3أصلنا السابق أي آ م" )ضد األسيوسي  

إىل  أي أصل الوجو  قد ُنقل يف املسي  مةن آ م  ،ذا كان األصلإ(. ف4أ لفو  فقرة 
آ م حيث شريعة موسى اخلاصة باخلليقةة  إىل  فكي  نعو  بعد ذلك ،الرب املتجسد

 القدمية؟

يف سسالته إىل  ثناسيو عه القانصون: هل ذكر القديس أويبقى سؤال هام وض 
عباسة واحدة طبعًا ال توجد  ،التناول أو الدوسة الشهرية؟ وحسب النص والقنص آمون

ما جيول يف عقول القناصة. لكن السؤال الكنسي الذي إىل  أشاس فيها املعلم السكندسي
 جابة الشخصية الفر ية اليت هتدم ما كان يدافع عنه اثناسيو  هو:ال يسه  باإل
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أم  ،قداسة اجلسد؟ وهل قداسة اجلسد خاصة بةالرب وحةده  تكلم عن هل 
 ؟، أي حننبالرب سأ  اجلسد وباألعضاء

ألن تعليم  ؛له اخلري اخلالق؟ حتهًاأن وظائ  األعضاء هي من صنع إهل ذكر  
الغنوسية واملانوية وثنائية أفالطون والثقافة اليونانية السائدة بأن اجلسد هةو سةجن   

 ،وصالح التكوين اإلنساين ،كعهل اخلالق الصاحل ،جعل تأكيد صالح اخلليقة ،الروح
 ئ  األعضاء شريرة أو جنسة.كون وظاال يسه  بأن ت ،أي اجلسد

" املسي  الرب هو "نقلُةإىل  صل اإلنسان من آ مأألن انتقال  ؛القنص ال جيدي 
 العهد اجلديد اليت جيب أن حنرص عليها إن كنا ال نزال مسييي .
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 مليق

-1- 

خا م بشاسة اخلالص. حمبًة يف سبنا مؤسس احملبةة، وسةالمًا يف    صفرونيو  
يسوع سب ادجمد سالمنا األبدي. جيٌد أن نسهر يف عشية ونص  الليل وباكر، والسهر 
هنا هو حفظ القلب وحراسة احلوا  من كل ما هو غريب عن سبنا يسوع. األعظةم  

اجلسد والدم. هذه الشركة هو أن يكون لنا حراسٌة ونقاوٌة بعد شركتنا يف  -يا أخوة-
اليت جتعل جسدنا هو جسد الرب؛ ألننا فعاًل "من عظامه وحلهه"، كها قال الرسةول.  
وبعد التناول علينا أن نترك املائدة يف هدوء وخنتلي باملخلص طالب  ناس احملبة اإلهليةة  
 اليت هلا جذوة حية ال متوت يف  اخلنا، ولنطلب اشتعال هذه الناس لكي نةذوق قةوة  

 االحتا  بالرب.

اجلسد ليس له كياٌن خاصٌّ مستقٌل عن الروح، وَمن يظن أن جسده له كيان  
وأهواء ذاتية خاصة باجلسد، فهو َمن أساء استخدام جسده، وظنَّ أنه كياٌن آخر يلجأ 
إليه لطلب امللذات. أمَّا َمن تاب بقوة الروح القد ، فهو َمن صاس جسةده عقلةه،   

ي؛ ألن جتديد اإلنسان جيعل من اجلسد صوسًة )حرفيًا أيقونةة(  ونفسه احملسو  واملرئ
للروح. ولذلك بعد شركتنا يف السر، علينا مالزمة القاليل واهلدوء، وطلةب البقةاء   
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الدائم يف الرب باالسم احلي الواهب اخلالص، اسم سبنا يسوع الذي عنةدما نقولةه   
ية احلياة األبدية، وعلى أننا نصل إىل كهال سر اإلفخاسستيا، أي الشكر الدائم على عط

صرنا متَّيدين بالرب. االستعدا  قبل التناول بالصالة والصوم كلٌّ حسب احتياجةه،  
جيب أن يقو نا إىل حفظ القلب ليسوع وحده، فهذا هو غاية التناول من جسد الرب 
 .و مه، متوقع  أن ننال فيه قيامًة يف يوم جمد سبنا يسوع عندما يأيت لكي يدين الكل

اذكرونا يف صلواتكم عندما تقفون عند مذب  الرب، والشركة يف السر اإلهلي. أنةتم  
 شركاء معنا يف مرياث احلياة األبدية.

................................... 

 )الرسالة غري كاملة وسمبا ضاعت صفية(

 قام بالترمجة نيافة املتني  األنبا مكسيهو  مطران القليوبية
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"حسٌن ونافٌع أن نتناول كل يوم، وأن نشترك يف اجلسد املقد  و م املسي .  
: 6فقد قال هو بشكٍل خاص: "من يأكل جسدي ويشرب  مي له حياٌة أبدية" )يةو  

(. ومن ذا الذي يشك يف أن االشتراك الدائم يف احلياة هو ذاته احلياة األفضل؟ أنا 54
ي أتناول أسبع مرات يف األسبوع: يف يوم الرب، ويوم األسبعاء، ويوم االسةتعدا   نفس

 )اجلهعة(، ويوم السبت، ويف األيام األخرى يف تذكاس أيٍّ من القديس .

وال تدعونا احلاجة إىل أن نقول إنه يف أيام االضطها  نفطةر إىل أن نتنةاول    
ليس خطًأ شنيعًا؛ ألن عا ًة قدميةًة  بأيدينا بدون وجو  قس أو خا م ) ياكون(، فهذا 

 مسيت هبذه املهاسسة بسبب ما حيدث.

وكل النساك يف الربية، حيث ال يوجد قس، يتناولون وحيفظون التنةاول يف   
بيوهتم. ويف اإلسكندسية، يف مصر، كل واحٍد من الشةعب )العلهةاني ( يف معظةم    

اول عندما يريد؛ ألنةه عنةدما   األماكن )يف اإلسكندسية( حيفظ التناول يف منزله، ويتن
يكهل القس الذبيية ويقدمها، فاملتناول يشترك فيها  ائهًا ألنه يؤمن بثبات أنه يأخةذ  
ويتناول من الواهب. وح  يف الكنيسة، عندما يقدم القس نصيب املتناول، فهو يأخذه 

ًا هو تناول صيي  سواء أكةان نصةيب   (التناول)إىل فهه. هذا  بإسا ته وبيده ويقدمه
 واحدًا أو عدة أنصبة ُأخذت من القس يف ذات الوقت".

  . جوسج حبيب بباوي     


