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 شفاعة القديسين
  

، واستخدمها في الكتاب    إبراهيمام أبينا   يإن شفاعة القديسين حقيقة كتابية عاشت بها الكنيسة منذ أ          

 في العهد الجديد    سيح واسحق ويعقوب وداود وطوبيا، وسجلها ربنا يسوع الم        إبراهيمن  والمقدس آباؤنا القديس  

 واختبرها المؤمنون في حياتهم ومشكالتهم العامة        واستخدمتها كنيسة العهد الجديد في صلواتها وعبادتها       

 .خاصةوال

ن على أنفسهم بركاتها، وأيضا يعترضون على كلمات         ووالذين ينكرون شفاعة القديسين إنما يضيع     

 فوق أوامر اهللا في الكتاب المقدس وأوامر اآلباء القديسين            العقليالكتاب المقدس معتمدين على تفكيرهم       

وإن أخطأ أحد فلنا شفيع عند اآلب يسوع المسيح         "...  ي تفكيرهم على قول القديس يوحنا       ويستندون ف .  األوائل

 أنهم  قعوالوا).  2،  1  :2  يو1"  (ليس لخطايانا فقط بل لخطايا كل العالم أيضا        .  وهو كفارة لخطايانا  .  البار

 .يخلطون بين نوعين من الشفاعة

جد إله واحد ووسيط واحد بين      وألنه ي "  وحدهوهي خاصة بربنا يسوع المسيح      :   الشفاعة الكفارية  -أ

ع المسيح  ويس إلى اهللا وحده، ألن دم       فعلواتنا تر فصلذلك  ).  5:  2تى  1..."  (س اإلنسان يسوع المسيح   ااهللا والن 

 . هو الذي يغفر الخطاياوحدة

قدس  بها الكتاب الم   اوقد أمرن .  ن لنا في الصالة   يبها مساعدة القديس  ود  المقص:   الشفاعة التوسلية  -ب

ويجب أن نؤكد   ).  16:  5  عي"  (تقتدر كثيرا في فعلها     طلبة البار .  شفواتصلوا بعضكم ألجل بعض لكي      "قائالً  

نا نتيجة لقربهم إلى اهللا     ل من أج  هللالقديسين أن يصلوا    ب إلى   ل أن الكنيسة تصلى إلى اهللا وحده ثم تط         ادائم

بشفاعة والدة اإلله يارب    "لقديسين فنقول مثالً    ضنا ألجل بعض منتفعين بصلوات ا     علقداستهم، وبذلك نصلى ب   

 .القداس اإللهي" أنعم لنا بمغفرة خطايانا

 الكتاب المقدس يلزمنا بطلب شفاعة القديسين

، أمره اهللا بأن يذهب إلى       )واهللا وحده له سلطان الشفاء    (عندما صلى أبيمالك إلى اهللا ليشفيه          -1

 صالة أبيمالك كانت قوية عندما      إي"بالشفاء من أجل صالة إبراهيم      إبراهيم ليصلى ألجله، عندئذ ينعم له اهللا        

 .)18-1: 20تك " (صارت مشفوعة بصالة إبراهيم إلى اهللا

س خم أخيه   ابن تشفع إبراهيم بدالة قوية إلى اهللا من أجل سدوم وعموره التي يسكن فيها لوط                 -2 

، والرابعة  30، والثالثة   45 وفي المرة الثانية قال       بارا، 50، طلب إلى اهللا أال يهلك المدينة لو وجد بها           مرات

لك  ذ نىعوم.  وجد فعالً هذا العدد في المدينة     و  ة كان يجيب اهللا إبراهيم لطلبه ل      ر وفي كل م   10، والخامسة   20

 ).32 -22: 18تك . ( توجد دالة كبيرة جدا بين إبراهيم الخليل وبين اهللانهأ

 ).8: 42أى (ن لم تكن مشفوعة بصلوات أيوب  كذلك رفض اهللا صالة أصحاب أيوب إ-3

 هل اهللا يتضايق عندما نصلى ألجل بعض

ويصلون ألجل البعض   .  كما يسر األب عندما يرى أوالًده يحبون بعضهم بعضا           كال ألن اهللا يسر    -1

 ).16: 5يع " (ا بعضكم ألجل بعضوصل"لذلك أمرنا قائالً 
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على األرض هم أعضاء في جسد واحد في المسيح           وسواء في السماء أ      كذلك فالمؤمنون جميعا   -2

ل و ووص ).5:  12رو  ("  هكذا نحن الكثيرين جسد واحد في المسيح وأعضاء بعضا لبعض كل واحد لآلخر             "

عضوية المسيح، لذلك فالذين ينكرون شفاعة القديسين إنما ينكرون            من للسماء ال يقطع القديسين      نالمؤمنو

 . بتهممح ببقية األعضاء وسهموإحسا، الحيعضويتهم في الجسد 

 كةئشفاعة المال

لمذبح ومعه مبخرة من ذهب     اوجاء مالك آخر ووقف عند      "كة يصعدون صلواتنا إلى اهللا      ئ المال -1

يد عد دخان البخور مع صلوات القديسين من         فص...  ات القديسين ولكي يقدمه مع صل     كثيراا  أعطى بخور و

 اصلواتك وصدقاتك صعدت تذكار   "ا ظهر المالك لكرنيليوس وقال له       وأيض).  4،  3:  8رؤ  "  ( أمام اهللا  المالك

 ).4: 10أع " (أمام اهللا

 ).34مز " (مالك الرب حال حول خائفيه و ينجيهم" ينجيه من ضيقاته مالك حارس ولكل مؤمن -2

ال ، كما صلى المالك أمام اهللا ألجل مدينة أورشليم وق         يتشفعون من أجل سالمة العالم     والمالئكة   -3

 كلمنيفأجاب الرب المالك الذي     ...  يارب الجنود إلى متى ال ترحم أورشليم ومدن يهوذا التي غضبت عليها           "

 .من هذا يتضح أن خالص أورشليم كان نتيجة لصلوات المالك). 13، 12: 1زك " (بكالم طيب وكالم تعزية

هكذا أقول لكم يكون فرح     (ة  ، فالمالئكة تفرح بتوبة الخطا    طاةخيطلبون من أجل توبة ال    كة  ئ المال -4

نى حزنهم لعدم توبتهم والصالة     عففرحتهم بتوبة الخطاة ي   ).  10  :15  لو("   واحد يتوب  بخاطئدام مالئكة اهللا    ق

 .ألجلهم

من أنهم يطلبون من    ؤمن أجل كل هذه األسباب تطلب الكنيسة منذ القرون األولى شفاعة المالئكة وت            

رات األرض ويدافعون عنا، بل هم سند قوى للكنيسة المجاهدة على             أجل سالمة العالم وأهوية السماء وثم      

    يا إله  " وتقول   القبطي عشر من الشهر     الثاني للمالك ميخائيل في اليوم       ااألرض، لذلك تقيم الكنيسة تذكار

 ".المالك ميخائيل أعنا أجمعين 

 شفاعة المنتقلين من أجل الكنيسة المجاهدة

 ام أحياء وليسوا أمواتًالمنتقلون إلى السماء ه: أوالً

اء ألن الجميع عنده    ي أح هل إل بات  و أم لهإ  وليس هو .  الرب إله إبراهيم وإله اسحق وإله يعقوب        "-1

 ).38، 37: 20 لو(" أحياء

 ارحمنييا أبى إبراهيم    " وقال   إبراهيم   عندما مات الغنى ودفن وذهب إلى الجحيم تكلم مع أبينا           -2

 ).24 :16لو ( " معذب في هذا اللهيبألني لسانياء ويبرد وأرسل لعازو ليبل طرف إصبعه بم

 نامشاعرهم من نحو:  ثانيا

في (أو في الكنيسة المستوطنة       )على األرض (جميع المؤمنون سواء كانوا في الكنيسة المتغربة         

الوا  ورغم انتقالهم لكنهم ماز    - أعضاء في جسد المسيح يتألمون و يفرحون بألمنا وفرحنا         - جميعهم -)السماء

فإن كان عضو واحد يتألم فجميع األعضاء تتألم معه، وإن كان عضو واحد             " للمسيح   السريأعضاء في الجسد    

 ).26: 12 كو 1" (يكرم فجميع األعضاء تفرح معه
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إلى )   لعازر أي( أن ترسله    ي يا أبت  اإذً  أسألك"كذلك طلب الغنى من أجل إخوته على األرض وقال           

فإن كان  ).  27:  16لو  ("   لهم لكيال يأتوا هم أيضا إلى موضع العذاب        دتى يشه سة إخوة ح  م خ ليبيت أبى ألن    

ن شعور القديسين نحو أحبائهم على      والغنى في الجحيم يطلب ألجل خالص حياة أحبائه على األرض فكم يك            

 ".اال تسقط أبد"فمحبتهم لنا ... األرض وعلى رأسهم القديسة العذراء مريم والقديس مارمرقس

 عن أحوالنا يءش هم يعرفون كل :ثالثًا

 . لقد عرف الغنى أخبار إخوته الخمسة، كما عرف أبونا إبراهيم موسى واألنبياء-1

 أعرف اآلن بعض    إني" بل إن معرفتهم في الفردوس تزداد عن معرفتهم السابقة على األرض              -2

 ).12: 13كو 1" (عرفت ة أما حينئذ فسأعرف كمارفالمع

 ).26: 28صم 1( بعد انتقاله إلى السماء أخبار شاول بيالن لقد عرف صموئيل -3

 ).10: 15 ول( عنا لذلك في كل مرة نتوب يفرحون من أجلنا شيء كذلك المالئكة يعرفون كل -4

 أدلة كتابية كل مساعدة المنتقلين لنا

 ).13 -11: 32 خر( لقد تشفع موسى بإبراهيم واسحق -1

أيها الرب اإللهي ال ترد وجه مسيحك أذكر مراحم          "ال  قو تشفع سليمان بداود أبيه في السماء         -2

 ).42: 6  أى2" (داود عبدك

 ).13 -11: 11مل 1( ألبيه اسليمان إكرام  ولقد قبل اهللا شفاعة داود ولم يمزق المملكة في أيام -3

 ).21 ،20 :13 مل 2(  بمجرد لمس الميت لعظامهالنبي ألليشع اإكرام إقامة الميت -4

وقف موسى وصموئيل     لو  "بقال الر   إلهي بأن القديسين يقفون أمام اهللا للشفاعة ثم         تصريح   -5

 وإن  -معنى ذلك أن موسى وصموئيل يتشفعون أمام اهللا       ).  1:  15  ار"  ( نحو هذا الشعب   نفسي ال تكون    أمامي

 .كان اهللا رفض شفاعتهم هذه المرة لكثرة شرور الشعب

ثر األشخاص  أكالحقيقة أن هذين النبيين هم      .  صموئيل موسى و  اسمواألمر المهم لماذا حدد الرب      

 بهذا الشعب عندما كانوا على األرض، لذلك فهم في السماء الزالوا مرتبطين بهم ويصلون عنهم كما                  اارتباطً

صم 1"  (اجمعوا كل الشعب إلى المصفاة فأصلى ألجلكم إلى الرب          "النبيكانوا على األرض، إذ قال صموئيل       

كذلك موسى  ).  23  :12صم  1"  ( إلى الرب فأكف عن الصالة من أجلكم       أخطئ أن   لي فحاشا   وأما أنا ).  "5:  7

 من كتابك الذي    فامحنيال  إفرتم خطيتهم و  غواآلن إن   " بهذا الشعب في حياته حين قال         امرتبطً كان   النبي

 ).32: 32خر " (كتبت

يطلب من   رصب م مـن أجـل هذا نحن نؤمن أن القديس مرقس الرسول الذي طالما صلى من أجل شع                 

 ا متغرب نًا قر 11رجوع جسده إلينا بعد       ودليل انشغاله بنا هو    -فع فينا يشة  لنعمأجلـنا كل يوم أمام عرش ا      

 .أبنائي وكأنه يقول أنا ال أستريح إال بين اإلسكندريةعن 
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ون واسحق ويعقوب القديس فهم يتشفع    )  حبيب اهللا ( لقد تشفع الثالثة فتية في أتون النار بإبراهيم          -6

: 3دا  "  ( قديسيك وإسرائيلوال تصرف رحمتك عنا ألجل إبراهيم خليلك واسحق عبدك          "بمن هم قريبين من اهللا      

 .وهذه نفس الصالة التي تصليها الكنيسة في قطع الساعة التاسعة) عن األسفار المحذوفة). (35

لذلك الكنيسة عندما   .  )1:  9سفر الحكمة   (، وإله اآلباء    )42:  31تك  (إله إبراهيم   :   وقد سمى اهللا   -7

فالذين يقولون إننا   ...   يا إله مارجرجس   - يا إله المالك ميخائيل    -تتشفع بالقديسين تقول يا إله العذراء مريم      

ين أن يساعدونا بصلواتهم من     سنصلى إلى القديسين يخطئون في حق الكنيسة، والحقيقة أننا نطلب إلى إله القدي            

 .بتهم لنامحأجل دالتهم عند اهللا و

 شفاعة السيدة العذراء

 -21:  15مت  (بين طلب المرأة الكنعانية       مقارنة"  ثيئوتركس"يقدم لنا كتاب العذراء القديسة مريم       

فنرى أن المرأة الكنعانية عندما قال لها ربنا ). 11 -1: 2يو (انا الجليل   ق في عرس    ارم خ الماءل  يوتحو).  28

ولكن في  .  بوالطل والتوسل   لحاحإنها استمرت في اإل   "  كالب أن يؤخذ خبز البنين ويطرح لل      احسنًليس  (يسوع  

 :عرس قاتا الجليل نالحظ

 "...خمراع ليس لهم ويسم قالت أ"لة ئ قاابنها األمر أمام رضتع  ولكنهابلم تطل أنها -1

لكنها ولم تكرر الطلب كالكنعانية     ".   بعد ساعتي  ِت لم تأ  امرأة ولك يا    مالي  "آبهاا قال لها    دمنع  -ب

 ."علوهفمهما قال لكم فا" للخدام قالت

 :في ناحيتين  مريم تنحصريسةمن هذا نرى أن شفاعة القد

 .مان األمومةوإينا أمام السيد المسيح بثقة ودالة حاجتمجرد تقديم : أوالً

هما قال لكم   م"لة لنا   ئة قا دقل  بك  ها إلى وصايا السيد المسيح لنتمم      اتوجه قلبنا سر    هو:  ثانيا

 ".فافعلوه

جيبة نرى  عا ال ناتزجعة العذراء في ظهوراتها وم    د هذه األيام المباركة التي ظهرت شفاعة السي       وفي

بل يقولون إننا بدل أن نكرم      .  من بشفاعتها نؤلكن ال   وب العذراء فقط    نطولون نحن   ووتنا األحباء يق  خض إ بع

حن بالحقيقة نكرم   فن  ن إنسا أيكرم أم   ن  عندماوالرد على ذك أننا     .   التكريم كله البن   نعطي أن   ينبغيالعذراء  

ها الذي دفعها بالروح القدس أن تقول       ابن  إلىء  سيي  ول لهم إن الذي ال يكرم األم العذراء فهو        ونق  .نسانإلهذا ا 

 ).48: 1لو ( "طوبنيتال يذا منذ اآلن جميع األجهو"

ن ععبارة  كسية أن العذراء مريم     ثوذض الغربيين وفي وسط كنيسة مارمرقس القبطية األر       عع ب يويش

ناء، إرد  مج العذراء لم تكن     ن أل شيطاني وهذا قول    .؟ندوقص فما قيمة ال   لجوهرة أخذنا ا  رةصندوق به جوه  

ا ولكن الرب يسوع أخذ منها جسدخارجيرد إناء مج ليست  فهيسدهاججسده من ف - ورضع من لبنهااودم. 

  بالزيتونهاولقد ظهرت العذراء في كنيست

 .الحقيقيضحة ألنها أم النور الحاملة للنور بصورة نورانية وا: أوالً

 ).9: 45 مز" (قامت الملكة عن يمين الملك"يقول  في شكل ملكة ألن المزمور: ثانيا
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 ، ألنها هي الحمامة الحسنة النورانية كما تسميها الكنيسة في تسبحتها           نورانيفي شكل حمام    :  ثالثًا

مز "  (صفرة الذهب بفأجنحة حمامة مغشاة بفضة وريشها      "ع   أنها تحيط بنا عندما نضطج     النبيوكما رآها داود    

واحدة هي  .  هن ستون ملكة وثمانون سرية وعذارى بال عدد       "ورآها سليمان في سفر النشيد فقال       ).  13:  68

 .)9، 8: 6 نش  ("ي كاملتيامتمح

ا ولم يستطع الكهنة أن يقفو     "عالمة حلول مجد الرب        السحاب المنير   وفي ظهورها ظهر  :  ارابع

 "وقال الرب إنه يسكن في الضباب     .  حينئذ تكلم سليمان  "  "للخدمة بسبب السحاب وألن مجد الرب مأل بيت الرب        

 .التجلية االجتماع، وفي وجود الرب على جبل مهذا ما حدث في خيو). 12، 11: 8مل 1(

 : القدسية العذراء مريم تحدث عنها الكتاب المقدس

 ).9: 45 مز(عن يمين الملك   ملكة قائمة-1

 ال يفتح وال    ا الباب يكون مغلقً    هذا لربا  ليفقال  " قائالً   النبيفتحدث عنها حزقيال    مة البتولية   ئدا  -2

 ).2: 44حز " (ايدخل منه إنسان ألن الرب إله إسرائيل دخل منه فيكون مغلقً

 ).43: 1 لو(" ىل هذا أن تأتى أم ربى إليفمن أين " اإللهلدة  وا-3

... اكوكب عشر   أثنيها إكليل من    س والقمر تحت رجليها وعلى رأ      بالشمس متسربلة   امرأة  "-4

 ).6 -1: 12رؤ " (حديد  األمم بعصا منيع أن يرعى جما عتيدا ذكرابنًافولدت 

 فهي.   والذهب رمز للطهارة والنقاء    - يرمز لها بالذهب   ا فالكتاب المقدس دائم   ديسة طاهرة  ق -5

 .ة الذهب الحاملة جمع الالهوترمجي المهى بالذهب شتابوت العهد المغ

  النور كما خرج منها النور      منها جا الكتاب المقدس بالمنارة الذهبية التي يخر      لهفيرمز   أم النور    -6

 . لكل إنسان آت إلى العالميضيء الذي الحقيقي

ـ     م حنون   ألنها أ  - أساءوا إليها   بشفاعتها والذين   الذين نؤمن  -ايعجم مريم تطلب من أجلنا      راءذلـذلك فالع

 )أي أمنا  (كأمهوذا  "إنه يقول   ... مويقول لنا ربنا يسوع الي     وماذا" قالوا لكم فافعلوا  مهما  "تقـول للجمـيع     

 ).27: 20 يو(" إلى خاصته) نأخذها نحن أي(ومن تلك الساعة أخذها التلميذ 

نسان الذي  اإل كصوت    ا قويا  صوتً تصيرنضم إليها صلوات أمنا العذراء      ت الضـعيفة عندما     إن صـلواتنا   

الميكرفون  خاللايصير عالي. 

 . خسارة كبيرةيهمل شفاعتها يخسر إنها اليوم تباركنا وتطلب عنا ومن -شفاعتها سرنخإذًا لماذا 

 امئلك نصلى دامن أجل ذ

 ". خطايانايارب أنعم لنا بمغفرةة مريم سبشفاعة والدة اإلله القدي"داس ونقول  في الق-1

 ...".لعبدة يا مريم األم واأفرحي"ونقول لها ..."  لمريم الملكةالسالم"لسالم ونعطيها ا

وبك يا  طّمن أجل هذا ن   ...  بريال المالك غنحن نعطيك السالم مع     "طوبها في تسابيحنا قائلين     ن و -2

 .اياناطلنا خفر  عنا ليغاسألي الربوالدة اإلله كل حين 



 6

مريم هي العرش الحامل      راءلعذن ا أل.  كةئساء المال رؤ وتضعها الكنيسة في مرتبة أعلى من         -3

 فوق  ت من الشاروبيم وعلو   أعلىصرت  "ش لذلك تقول عنها التسبحة      العر  ينكة حامل ئللرب، ورؤساء المال  

 ."السارافيم

 - صعود جسدها  -احتهاي ن -يكل دخولها اله  -ميالدها(يم لها الكنيسة خمسة أعياد في السنة         تق و -4

 .)الرسولمعجزة حالة الحديد لمتياس 

 . شفاعتها ونقيم القداساتونطلب نحتفل بها القبطي وفي كل واحد وعشرين من الشهر -5

 . وتتشفع بها الكنيسة في صلوات األجبية-6

 ).التذاكيات(ع السبع و ولها تسابيح أليام األسب-7

 .م اهللالكنيسة لتطوبها وتطلب شفاعتها أما كيهك تسهر  وفي شهر-8

 ة القديسين في العبادةكشر

فالعبادة .  شركة القديسين والمالئكة  لصورة األصلية لعقيدة الكنيسة األرثوذكسية تقوم على أساس         إن ا 

 الشهداء واألبرار وعلى رأس كل هؤالء       اجتماع المؤمنين مع أرواح المالئكة والقديسين     تقوم على أساس    

 لذلك) الكنيسة(د المسيح إن عالقتنا معهم هي عالقة حب وشركة ووحدانية في جس. والدة اإلله القديسة مريم

 نرى أيقونات القديسين والمالئكة بدرجاتهم السامية       - نرى على حجاب الهيكل الحامل لأليقونات      -1

وجعلت ظهورهم للشرق ألنهم لم     .  رهم على الدوام  األمامي لحضو وكأن الكنيسة قد احتجزت لهم الصف        

نا لكي يعزونا ويؤازروننا في صلواتنا       ههم نحو ووجعلت وج .   مثلنا اآلتييعودوا بعد ينتظرون المسيح      

 .وتوسالتنا

 كما يتقدم بالبخور لكل الشعب، ليجمع صلوات الجميع ثم           األيقوناتر أمام   و يتقدم الكاهن بالبخ   -2

ا عطى بخور أو  "...  عفعمل الكاهن هو عمل مالك الختم الساب      .  يصعد إلى الهيكل ليقدمها أمام المذبح اإللهي      

 ).3 :8 رؤ..." (صلوات القديسينكثيرا لكي يقدمه مع 

 بألخص العذراء مريم بصفتها أقر    باى هذه العقيدة تحيا الكنيسة مع القديسين والمالئكة و        ضبمقتو  -3

ملة لمعنى  كا ال  الصورة وهذه هي ).  9:  45  مز"  ( الملكة عن يمين الملك    قامت"الجميع إلى شخص المسيح     

 .هللاة ائ مشيمنتهى بالكنيسة في مفهومها اإللهي حس

 من المسيح نقترب من القديسين      نقتربما    ما نقترب من القديسين نقترب من المسيح وبقدر          بقدر -4

 .بالضرورة

 فبدل أن أصلى    -اتهم ويساعدوننا في الصالة   ين لنا أصدقاء من القديسين نتمثل بح      وَّ لذلك نحن نك   -5

وهذا .  هناك يكون في وسطيهما    باسم المسيح    اثنينذلك إذا اجتمع    ب مارجرجس و  س أصلى مع القدي   -وحدي

 .معنى الشفيع الخاص الذي آزر كثيرا من المؤمنين في حياتهم
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 فمثالً لو فرض أن هذا اليوم هو عيد من أعياد            - المالئكة وتذكارات بأعياد القديسين    االحتفال  -6

أحدث و  ل اليوم ه طو في ليلة العيد أن أقرأ عن حياته، وأتمثل به وأطلب شفاعت          فأحاول    -القديس يوحنا المعدان  

 . شركة روحية مقدسةفي امالً ك-ا وبهذه الطريقة أعيش مع القديس يوم-الناس عنه

 )عن مجلة الكرازة (باء أقوال اآلمنبعض 

 ". فينااشفعيأيتها السيدة والملكة أم اهللا  "299 سنة أثناسيوس الرسولقول القديس  

 وإذا سبق أحدنا اآلخر من هنا إلى        اض دائم بعضـنا بعضا ولنصل بعضنا عن بع       فلنذكـر : "كبـريانوس  

ـ    ة واألخوات لدى رحمة    وى فليواصـل محبته عند اهللا، وال يكف عن الصالة من أجل اإلخ            رالحـياة األخ

 ".اآلب

أيتها . أيتها الجوقة المقدسة   "ا خطابه لألربعين شهيد   ا م موجه  329سنة   س الكبير وباسيليويقـول القديس     

الحـراس العموميون للجنس البشرى، والشفعاء المشاركون لنا في همومنا،          أيهـا   ... الزمـرة الطاهـرة   

 ".المساعدون في الصلوات والشفاعة فينا، الذين لهم دالة عظيمة جدا

 السيدة العذراء أن تساعد عذراء في       معي ترجوا" م   320 سنة   وريوس النازينزى غريغو يقـول القـديس       

 ".خطر

... لذلك نستغيث بكم أيها الشهداء جزيلو القداسة      "  م 363ذكار الشهداء  في ت  افرام السريانى و يقول القديس     

قلوبنا  لعل اهللا يسكب علينا نعمته اإللهية و ينير       ... أن تصـلوا إلـى الرب من أجلنا نحن الخطاة البائسين          

 ...".على الدوام بأشعة محبته المقدسة

اء ونتوسل إليهم أن يشفعوا فينا إذ أن        ولنترجى الشهد "...  م 347 فمه سنة    الذهبييوحنا  ويقـول القديس     

 ...".مما كانت من قبلكثيرا ت أعظم و الم بعدهمتلهم دالة كبيرة للشفاعة فينا، بل صارت دال

 أردنا  -اآلراء الغريبة عن الشفاعة   بوالقصد من ذكر هذه األقوال هو أن نؤكد إلخوتنا الذين تأثروا             

لقديسين من القرون األولى تتشفع بالقديسين، فهل لنا نحن اآلن في           ها ا ئأن نؤكد لهم أن الكنيسة ممثلة في آبا       

 .ات القديسين عناورين أن نسير في خط مضاد آلبائنا ونخسر صلشالقرن الع

 الحبيب ليثبت لنا عقائدنا ويعيد للكنيسة أبناءنا الذين          ابنك  ىصلى من أجلنا أيتها العذراء مريم إل       

 .تركوها

 .كل ضربات عدو الخير ميخائيل أمام الرب ليحرسنا منصلى من أجلنا أيها المالك 

صلى أيها القديس مارمرقس من أجل شعب مصر ومن أجل الجالس على كرسيك األنبا شنوده                  

 لنا خطاينا   غفر واطلب عنا أمام المسيح ليكمل جهادنا في أرض الغربة وي          - ومن أجل وحدة إيمان بلده     -الثالث

 .آمين
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 سر المعمودية
 

ولذلك .  عمودية هو الوسيلة الوحيدة التي رسمها ربنا يسوع المسيح لننال بها نعمة الخالص             الم رإن س 

 :دية كان يكلمه في نفس الوقت عن الخالص بالصليبوعندما تحدث السيد المسيح مع نيقوديموس عن المعم

 ).5: 3يو  ("أن يدخل ملكوت اهللا ال يقدر الحق الحق أقول لك إن كان أحد ال يولد من الماء والروح"

 ).14: 3يو " (اإلنسان ابن أن يرفع ينبغي موسى الحية في البرية هكذا فعوكما ر"

"  الوحيد لكي ال يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة األبدية             ابنهوهكذا أحب اهللا العالم حتى بذل       "

 ).15: 3يو (

 مرة واحدة، ولكل إنسان في      على الصليب   وهذا حدث .  فالمسيح مات عن خطايانا وقام ألجل تبريرنا      

الص عن طرق   خلكل إنسان أن يأخذ نصيبه في هذا ال        وربنا يسوع رسم    .  العالم نصيب في هذا الخالص    

 .المعمودية

 وهذا يتم لنا بقوة صليب ربنا عن        - أبناء نكون له ل ية الشيطان بالصليب  دمن عبو  انتزعنا   سوعفالـرب ي   

 .الشيطانطريق المعمودية وجحد 

 وهذه البراءة ننالها بقوة صليب ربنا عن        -براءةللننال حكم ا  مات عن خطايانا بالصليب     والـرب يسوع     

 .طريق المعمودية

خلع اإلنسان العتيق والدنس مع المسيح      كانية  ننال إم ونحن  . أعلن أنه ليس من هذا العالم     . وبصليب ربنا  

 لذلك  - طريق المعمودية  -م عن لا وأنا للع  ليبقوة صليب ربنا الذي به قد صلب العالم         والمـوت عن العالم     

 .ديةومعيقول الرسول مدفونين معه بالم

ـ   نحن ننال نصيبنا منها بالمعمودية لذلك يقول و قـوة القيامة والنصرة  يامة الرب يسوع أعطت البشرية      ق

 .السمويات ويقول الرسول وأجلسنا معه في وفكرنا للسماءوتتحول سيرتنا . هالرسول وأقامنا مع

يخلق ).  9:  3كو    (ا جديد اإنسانً  س المسيح أننا بالمعمودية نخلع اإلنسان العتيق ونلب       قصد ربنا يسوع  

من لحمه ومن   ).  16  :8رو  ( ليسوع   افنصير أوالد   ).  10  :3كو  (فينا، يتجدد حسب صورة ربنا يسوع        

في (مفكرين في السماء ألن سيرتنا هناك       ).  11:  2 بط   1(ونعيش غرباء على األرض     ).  30  :5أف  (عظامه  

8رو  (ا يشركنا في كل مجده      م لكي - وملكة له  -لها   حيث سيزفنا لنكون عروس    احيث هو أعد لنا مكانً    .  )30:  3

 :17 .( 

" رأيت المدينة المقدسة أورشليم الجديدة نازلة من السماء من عند اهللا مهيأة كعروس مزينة لرجلها               "

 ).9: 45 مز" (قامت الملكة عن يمين الملك"ومكان النفس سيكون في السماء عن يمين الملك ). 2: 21 رؤ(

الخاطئ  الترابي أنا اإلنسان    - من أجل بركات هذه المعمودية المقدسة التي بها         إلهي لك يا    افشكر 

 . وملكة قائمة عن يمين اهللاا وعروسا حرابنًا صرت - الملوث باآلالم واألدناسالحقير
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 السماوييوم ميالدنا 

    القد ولدنا من آبائنا ميالد م، وولدنا   ا جسدي  ان الكنيسة ميالد إن حياتنا الروحية واألبدية كان     .  ا سماوي

 -:وكيف تم ذلك. أبناء اهللا  ولدتنا لنصير- من المعموديةأي -ميالدها يوم ولدتنا الكنيسة من أحشائها

تنا للكاهن   وقدم 1 المعمودية في مقصورة   اة فوجدنا الكاهن منتظر   يس أمهاتنا ودخلت بنا إلى الكن     حملتنا

  لكي يبارك اهللا   دهلطفل قبل عما  ل الطفل، ثم صلى كثيرا      ومجيء سالمة األم    هللا على   الذي صلى صالة الشكر   

 :قائالً وطلب الكاهن - للطاعةاوابنً...  للروح القدسهيكالً ويجعلهويطرد منه شر الشيطان وينير قلبه وفكره 

عرهم من  ...   األشياء المضادة  يع من جم  شيءنك  ثبت طاعة عبيدك ولتكن فيهم قوة لكي ال يفرقهم م         "

انقل عبيدك  ...  د بل أبناء الحق   سونوا بعد أبناء الج   كامألهم من روحك القدوس لكي ال ي      ...  هماتهم وجدد حي  عتق

تدع   فتش قلوبهم، ال  .  الحقيقي  اهللاهؤالء الداخلين من الظلمة إلى النور ومن عبادة األصنام إلى معرفتك يا              

اروح ثبت طاعة عبيدك لكي ال     .  اولدهم مرة أخرى بحميم الميالد الجديد وغفران الخطايا       .  ختفي فيهم  ي ا ردي

أنزع من قلوبهم كل األرواح     ...   عرهم من قدمهم وجدد حياتهم     - من جميع األشياء المضادة    شيءم منك   قهيفر

ادة األوثان، روح   النجسة روح الخبث الذي يقلق قلوبهم، روح الضاللة وكل خبث، روح محبة الفضة، وعب              

ليجاهدوا كوصايا المسيح ويحرسوا    .  اجعلهم أبناء للنور وارثين للملكوت    ...  الكذب، روح النجاسة كتعليم إبليس    

 ...".سارق الخاتم بغير

 :وما يتم في ذلك اليوم العظيم يتلخص في

 . جحد الشيطان-1

 . إقرار اإليمان-2

 .يس التغط-3

 . الرشم بالميرون-4

 . جسد الرب ودمه التناول من-5

                                                 
ل بان ق نسبه اإل   رمأنه تجعلها أول مكان ي    و  سة من ذلك ه   يد الكن قصو)  الغربي  البحريفي  (عند مدخل الكنيسة    :  المعمودية  مكان   1

لم يولد من     ماعة المؤمنين وهو  جد الميالد الجديد ألنه كيف يكون في وسط         ع كان لم يعمد ال يدخل الكنيسة إال ب        ننيسة، فإ لكدخوله ا 

ن نحال بأعمال في بر عملناها      :  "لسو مع الر  نيسة ليتذكر مراحم اهللا   كلا دخل ا  مها كل ييمر عل ماد فهو   عر ال س كان قد نال     وإذا.  فوق

 ).5: 3تى  ("دسق وتجديد الروح الالثانيسل الميالد غ خلصنا ب رحمتهضىبمقتبل 
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 جحد الشيطان
 

أجحدك أيها  .  "ربغ لل ومتجهلى يدها اليسرى    َعه  إيايقول الطفل عن طريق األم وهي حاملة          "

ولة ذعبادتك المر وكل    قوتككل  و وكل جنودك الشريرة وكل شياطينك الردية        النجسةمالك  عيطان وكل أ  شال

 ."جحدك ك أجحدك أجحدقكنفا سطانك وكل بقية جيشك وكلوكل حيلك الرديئة المضلة وكل 

). 44:  8يو  "  (إبليس وشهوات أبيكم تريدون أن تعملوا       أنتم من أب هو   "ح  يع المس وسيال ربنا   قلقد  

البد أن  ف.  هل  ا عبد صارن و شيطا أطاع ال  بإرادتهية إبليس ألن آدم     د تحت عبو  وقعنام  آدط  وفمعروف أننا بسق  

 .وكرهه أنه جحد الشيطان بإرادتهيعترف 

 أكون فكي. تق للشيطان في ذات الوأصير ابنًا هللا وابنًابل جحد الشيطان، ألنه كيف      قالمعمودية  ال تحـل     

اه نعن ولدهما، مع  نيابة  واألم واألب اللذان يجحدان الشيطان      !!! عدوه الشيطان  ةطاع و يحفـي طاعة المس   

  للهو  امكانً يسمسيح ل  بيت ال  أي، وبيتهما بيت صالة     الشيطانأنهمـا إنسـانان مسيحيان ال يعمالن أعمال         

ومعناه أن هذه العائلة تسلك سلوك طاعة المسيح وتنفذ وصاياه وليس ألعمال الشيطان نصيب              . والخالعـة 

 أوقـاتهم مقدسـة، مواظبين على الصالة والصدقة والصوم وقراءة اإلنجيل والتناول من األسرار               -فـيها 

وإن لم تكن هذه هي حالة      . بة وسالم وطهارة  محءة  قلوبهم مملو . ون على األماكن الشريرة   ددية، ال يتر  لهاإل

 .همئحمالن مسئولية أبنايت و القدسوحيكذبان عل الردان الشيطان فهما يجحاألب واألم اللذين 

 معنى جحد الشيطان وما هو

 كل أعمالهو عداوتنا إلبليس إعالن: أوالً

في حالة هياج كأن فريسة قد      لذلك ال نطيع أفكاره، ومن ناحية أخرى فالشيطان من لحظة جحده وهو             

لذلك نحن الذين جحدنا الشيطان     .   من يفترسه  ار ملتمس ئ كأسد زا  الذلك هو يجول دائم   .  فلتت من تحت أنيابه   

 .لنضع في قلوبنا أنه عدونا الوحيد

 كراهيتنا للعالم: ثانيا

بة محلم و بة العا محد أن يسقطنا عن طريق      يير  يس هذا العالم، من أجل ذلك هو       ئفالشيطان هو ر  

 محبة العالم فهو    شف الشيطان أن فينا   تفإن اك ...  المال والحقد والكراهية، والحسد لآلخرين وشهوات العالم       

  ولكن ليس   العالم آتٍ  ارئيس هذ "جد  الم  لربنا يسوع قال له رب    ا جاء الشيطان    ملناحية، وعند  هذه    من ايحاربن

 ). 30 :14يو  ("له في شيء

 المطلوب  -في العالم يش   نع نح ذلك ون  وكيف يكون ). 4: 4 عي" (هللالم عداوة   لعاابة  مح" أن   ييا أخ  كـر تذ 

.  المسيحي أن يتعلق به، فكلمة محبة العالم المقصود بها التعلق بالعالم وليس استعمال العالم              مـن اإلنسـان   

يو 1 ("العالمال تحبوا العالم وال األشياء التي في        "والكنيسة في كل قداس تعلمنا ف نهاية قراءة الكاثوليكون          

2 :15.( 
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 الغربة في هذا العالم: ثالثًا

وهذا . هي غربةرض األالسماء وحياتنا على   وطن في    لنا - أننا ه معنا العالم رئس هذا    فجحد الشيطان 

رباء غ بأنهم   أقروا...  "  سين كلهم ي القد اختبارالبرية بل هذا هو        في الذي علمه اهللا لشعبه   م  هب الم ريالتدو  ه

 ينسى  مسيحي  فأي).  16-13  :11عب  (،  "ا ساوي أي وطنًا أفضل    ونغولكن اآلن يبت  ...  رضونزالء على األ  

 .ل الطريقيض ثم قيرفي الط ويتلكأ في السير  العالمك بأمور هذابيرت. -وهي حقيقة الغربة -ةقحقيال هذه 

 .مثل البرقساقطًا  نيطاشق لنا أن نقول رأيت اليحطان شوبعد جد ال

 2يمانإقرار اإل

ع مالبس  لثم تخ .  رب إلى الشرق  غم الطفل من يدها اليسرى إلى اليمنى وتتجه بوجهها من ال          األ  تنقل

 االتجاه واتجاهه للشرق معناه     -يق وأعماله ت خلع اإلنسان الع   ى عل عالمةرب  غيمة وتلقيها ناحية ال   د الق اطفله

 :قائلةللرب يسوع شمس البر ثم تعترف نيابة عن الطفل 

ية عط الم أعمالكوكل  .   المحيية كخدمت المخلصة وكل    كاميسوكل نو .  لهيإ  ف لك أيها المسيح   رأعت"

. يي المح سح القد و والر .بنا يسوع المسيح ر   الوحيد  وابنه.  ب الضابط الكل  آل ا اهللا.   بإله واحد  نأؤم.  الحياة

 ".ينآمولية الكنيسة سدسة لجامعة الرلمق ادلوحيااحدة، ووال. يامة الجسدقو

بونه وفيجا)  أمنتم عن هذا الطفل   (:   قائالً ات كل من واألب واألم واإلشبين      الكاهن ثالث مر   ثم يسأل 

 ).آمنا (قائلين ثالث مرات

 .21ص عليهم  أر في الوصية التي تقمحدد  األب واألم واإلشبين كما هو وليةئيعنى مس فاالعتراهذا و 

 الذي  صالخ بال مستحق الموت، اإليمان    خاطئ   إيمان بأن اإلنسان   -يمان شرط أساسي للعماد   واإل

 يشبه اإلقرار   واإليمان.  ة وأن الطفل سيناله عن طريق المعمودي      -لى الصليب ت الرب ع  و بم لإلنسانى  طأع

 قعا إلى الطبيب مو   ر ويقدم هذا اإلقرا   .عملية جراحية   فسه بأنه يقيل أن تجرى له     ن على   يكتبه المريض الذي  

خطورة المرض،  اإلنسان مدرك      يعنى أن  قراراإلوهذا  .   نفسه أو من ينوب عنه إذا كان قاصرا         عليه من 

 .لحياته للطبيب ليصنع ما يراهمل اوتسليم ك ة الطبيب على الشفاء،ر في قديمانإو

يقع اإليمان من الخالص موقع إقرار       ).  16:  16مر  "  (من آمن واعتمد خلص   "ي قول الرب    وف

ها هي علية أعظم وأخطر من مجرد       والشك أن المعمودية في طبيعت    .  المريض قبل إجراء العملية الجراحية    

 من  إقرار  و ه فاإليمان.  ع جديد إلنسان جديد   ، وزر كلهإنها عملية إزالة واستئصال لإلنسان      .  عملية جراحية 

 : بأنهاصرقا نل عنه إذا كائومد أو من المسعتالم

اك لذلكر الموت وأنه في حالة إدلى إامريض مرض. 

 .افيش الطبي البفي الرن ؤموم قأنه واث

 .كلهالذلك فإنه قد سلم حياته للربى 

                                                 
 .109 راجع كتاب كنيستي أم ولود للدكتور راغب عبد النور ص  2
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ك الثقة في   لا التسليم وت  ذعلى ه دليالً  ، إال   في الماء مرها  غلها وي مه للكاهن لكي يح   فسما تسليمه ن  و

 . البشريةس النفص في خالزيعمل الرب المعج

 . خالص=ثان  د ميال= يةمعمود + إيمان

ن  أ ن هذا األمر  ماضح  و و . بالمعمودية عليه.  الص الذي نحصل  خدارجة ال    في اإليمان  كان م وهذا ه 

 نعمة الميالد   الًستقم  وأ  ا  منفرده  يلبأن ننسب إ  .  قامهاميقوم    ال يمكن أن    دية كما ولمعمان   ع  يغنى ال  اإليمان

 من  يستفيد المريض   ذاام كما نقول من جهة التطبيق       ؟...عن المعمودية   الًستقمان  إليمقيمة ا   فماذا يكون .  الثاني

ا أن  ن ممكن ل  غيرلعملية، نجده   ا    ية الناح من  هعلى أن   ؟...فيةالشاة  ليم الع بله الطبي .  رىجين أن   و بد هارأق

؟ ...نؤمن وال نعتمد    ألنه كيف .  ين بالميالد الثا   يتم ية في أمر الخالص الذي    د والمعمو بين اإليمان ل  فصن

ه من  صما نستخل   ، وهو ا مع  والمعمودية لإليمان  هذا اإللزام ...  إيمانكيف يمكن أن يتم عماد من غير          وأيضا

 واإلبن باسم اآلب    وعمدوهم جميع األمم    وتلمذوا  اذهبواف"وأيضا  ..."  من آمن واعتمد خلص   ...  "كلمة اهللا 

 ).20 ،19: 28ت م("  ما أوصيتكم بهم أن يحفظوا جميعوعلموه  القدسحوالرو

 .الباب إلى المعمودية هو اإليمان

 . صدق اإليمان هو المعمودية ىوالختم عل

 الحديث عن إيمان المعتمد، كما أن        نما يعنى  إ يمانإل أن الحديث عن ا     اواضح يكون األمر    بهذا

إال   بركتين،ال مكان وال مجال وال إمكانية للفصل بين         الو...  الحديث عن المعمودية إنما يعني معمودية المؤمن      

ن ورها فيه إنما يقص    أث  من مودية المع اإليمان ويجردون على  .  الصالخصرون،  يقذين  وال... المخترع خيالفي  

 .اهللا في سماوية مجرد أوالد رطيتأن  للنفس التي تريد الجناح الثاني

لروح وا   الماء من  كان أحد ال يولد      لك إن  أقول.   الحق الحق"س  يموالمسيح لنيقود وقال الرب يسوع    

 ).6 :3يو " ( هوح روح جسد هو والمولود من الروجسدالالمولود من  .اهللاكوت ملن يدخل أ رال يقد

 لنا بالميالد   امنعمص  الخالجسد وتأنس وعلمنا طريق     ت"  امصلي  لهي اإل س في القدا  الكاهنويقول  

 ).ياس الباسيلدالق ("طة الماء والروحبواسق و الذي من فالثاني

ت واء الم دير المولود ثانية يلبس ر     ان غ ألن اإلنس "فم  ال  ذهبيى القديس   نو يقول وفي نفس المع     

 ".يب وطريد وليس له الحلة الملكيةغرنه إ، ولم يقبل عطية الرب، واللعنة

) الذي سبق أن صل عليها قداس المعمودية      (  بعد ذلك يحمل الكاهن الطفل ويغطسه في ماء المعمودية        

 . ح القدسوباسم اآلب واإلبن والر

 3ماذا حدث لحظة التغطيس

 تي ال    وكأن معركة الصليب   -اهللا   الطفل خرج من طاعته إلى بنوة       ندر الشطان وتأكد أ   ح ان -1

 المعركة التي يقول عنها     هذهدة   ش لل من نق يجب أن    وال.  لف هذا الط  إلي بركاتها   قد وصلت   الشيطاندحرت  

                                                 
 .التفصيل في سر المعمودية وسر التوبة سنعود للتأمل في هذه النقطة ب 3
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 من الوسط مسمرا إياه     رفعه  قدلنا و .  ،ا ضد الذي كان ض  ائا في الفر  ن علي يلذا  إذ محا الصك  "الكتاب المقدس 

 ).15 ،14: 2كو " (فيه بهم ا ظافران أشهرهم جهارلسالطيا وإذ جرد الرياسات. بالصليب

 خالص العالم كله لم     جلالمسيح المصلوب أل    فنصيب الطفل في  .  الصخ أخذ الطفل نصيبه من ال     -2

 . العمادينله إال لحظة

 . الرب يسوعمع حكم والموت على  الذي صدرالبراءة بحكم تمتع الطفل -3

 القيامة مع   اإلنسان العتيق،وإمكانية ع المسيح وخلع    م  خطيةلت عن ا  و الطفل إمكانية الم    أخذ -4

 .ياته لمقبلةحخدمها في ست التي سيإمكانية التوبة مكانية هي، وهذه اإلحالمسي

فلقد أصبح  ).  خالقه(على صورة المسيح    د ليكون   دالذي سينمو ويتج    طفل اإلنسان الجديد   لبس ال  -5

وعليه أن يتاجر في    .  ي المعرفة الروحية والقداسة ومحبة اهللا     للطفل أيضا إمكانية التوبة المستمرة ثم النمو ف       

 . وملكة للعريس السماويا عروسويربح فيها لكيما يتهيأ ليكون الوزنات

 ).يقول أبانا الذي في السموات( صار الطفل ابنًا للمسيح -6

 المالك في    ويصبح هذا  "ه مالئكة النور  اتولتصحب حي "يقول الكاهن   .  ا حارس ا مالكً صار للطفل   -7

 ".ميهرب حال حول خائفيه ينجلمالك ا. "خدمته

ربته عل األرض في حراسة      غ يعيش أيام    ا سماوي اطنًوم   وصار السماء الطفل في    اسم قيد   -8

 .يكة ورعاية أبيه السماوئالمال

 . للروح القدسكالً هيويصيرشم بالميرون ر الحق أن يأصبح للطفل -9

 بكل  والتمتعمه المسفوك   د المسكور و  حسيلمح ، في أكل جسد ا     ل الحق كإبن للمسي   طفح لل ب أص -10

 .أسرار الكنيسة

 4 بالميرونالرشم

 من النافوخ ثم    ًئادتا مب  رشم 36  ونالطفل بزيت المير    وفيه يرشم .  الثانيالرشم بالميرون هو السر     

 كالًيهل  ف يصبح الط   و بذلك  .مالجس  أجزاء  وجميع..  .ن اليسرى م األذ ثلعينين  انى و م واألذن الي  األنف والفم 

ملكية    يدخل في    ل وهذا يعنى أن الطف    ).16:  3كو  1"  ( يسكن فيكم   اهللا وحكم هيكل اهللا ورا   نإ"القدس  للروح  

لستم نكم  أ و هللا لكم من ا   الذيم  كيف الذي    للروح القدوس  أن جسدكم هو هيكل      أم لستم تعلمون   لقدسالروح ا 

ومعنى ).  20،  19:  6كو1"  (أرواحكم التي هي هللا     وفيكم  دسا في أج   اشتريتم بثمن فمجدوا اهللا     ألنكم .ألنفسكم

 . الروح القدسكيةمل

ألستم تعلمون أن   " وتكون في ملكية المسيح أي أعضاء المسيح         أعضائنا مقدسة أن تصير جميع    :  أوالً

 ).15: 6كو 1" (أجسادكم هي أعضاء المسيح أفآخذ أعضاء المسيح وأجعلها أعضاء زانية حاشا

                                                 
 ووضعوا عليه أنواعا من     -هو الزيت المقدس الذي رتبه الرسل من األطياب المقدسة التي كانت تكفن جسد الرب              :  الميرون   4

 .الزيت المدونة في الكتاب المقدس ليستخدمه الكاهن ويدهن به الشخص المعمد ويصير هيكالً للروح القدس
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ألن كل الذين ينقادون بروح اهللا فأولئك         "قيادة الروح القدس  ود الروح في داخلنا يعني      إن وج :  ثانيا

: 8رو  "  (إذ لم تأخذوا روح العبودية للخوف بل أخذتم روح التبني الذي به نصرخ يا أبا اآلب                .  هو أبناء اهللا  

 بالصالة وبإرشاد اهللا     عمالً إال   معناها أال نعمل   وحياة التسليم .  لقيادة الروح القدس     نسلم حياتنا  كللذ).  15،  14

  البشرية، وطاعة  وي وعدم االعتماد على الق    والخضوع لمشيئة اهللا  مع البساطة والتسامح      والطاعة واالتضاع 

 القدس يقودنا ألعمال صالحة سبق فعدها اهللا لنا         ا كذلك فالروح  ن القدس الساكن في   وصية اهللا ألنها توافق الروح    

وهو )...  8:  16يو  "  (متى جاء ذاك فهو يبكت العالم على خطية       "لحياة التوبة   وهو يدفعنا   )...  10:  2أف  (

 .الذي يقدسنا ويجملنا حتى يوصلنا لدرجة االتحاد لنكون عروسا للعريس السماوي

فالمعرفة تصل  ).  أي ن العالم  (وليس من خارج    )  من روح اهللا  (أن يكون منبع حياتنا من داخل       :  ثالثًا

لذلك هذا الطفل المولود في المسيح      .  يه من الخارج بل بما يهبه لنا الروح من الداخل         إلينا ليس بما نحصل عل    

ومن هنا نرى أو خطورة لحقت بالمؤمنين عندما قلت عندهم حياة           .  يحتاج إلى حياة الهدوء والتأمل واالختالء     

... الموهوبة لنا من اهللا   ألننا ل نأخذ روح العالم بل الروح الذي من اهللا لنعرف األشياء              .  "التأمل واالختالء 

وبالمثل فالصالة هي حالة    ).  14،  12:  2كو  1(ولكن اإلنسان الطبيعي ال يقبل ما لروح اهللا ألن عنده جهالة             

ألننا لسنا نعلم   )  "كما يقول إخوتنا البروتستانت   (امتالء من الروح الموجود في الداخل ليس هو فيض خارجي           

 ).26: 8رو " (فع فينا بأنات ال ينطبق بهاما نصلي ألجله كما ينبغي لكن الروح يش

الذي يفسد هيكل اهللا فسيفسده اهللا ألن هيكل        "أن نحافظ على قداسة الهيكل لئال نسيىء إلى اهللا          :  رابعا

 من  كلها عمليات مهمة لالمتالء   فالصوم وحياة الطهارة ونقاوة القلب      ).  17:  3كو  1"  (اهللا مقدس الذي أنتم هو    

 .كلها تحزن روح اهللا...  فالكذب والدنسوالعكس) 5أف (الروح القدس 

 شم بالميرونلربعد اما 

 المالبس البيضاء

 وصل إليها، وعالمة على      الجديدة الذي  اةيارة للح شضاء، إ يس ب بالم الكاهن الطفل    بعد ذلك يلبس  

 ).14: 7رؤ " ( غسلوا ثيابهم في دم الخروفالء الذينؤه"حياة النقاوة 

 يربطه بزنار

ة موالمسيح، عال  صارت بين الطفل      ة التي س الوحدة المقد  مة الكاهن بالزنار عال   ربطهبعد ذلك ي  

 .العروس والعريس السماوي يتم بين الطفلساالتحاد الذي 

 لبس األكاليل والتناول

يلبس الطفل اإلكاليل، ويحمله الكاهن إلى المذبح ويناوله من جسد الرب ومده معلنًا له أن هذا هو                   

وهو طعام أوالد اهللا طوال أيام غربتهم إلى أن يالقوا الرب في السماء ومؤكدا له أنه صار                  عربون األبدية،   

 .مستحقًا للتناول من هذه األسرار اإللهية الخاصة بأوالد اهللا
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 يزف الطفل في الكنيسة

 التي  ة مع الفرح  فقًا، وتوا ابنها فرحتها بميالد    ى الكنيسة عل  نم  إن زفاف الطفل في الكنيسة تعبير     

  أكسيوس كسيوسأس  وكسيأماء  سكة في ال  ئحدث في السماء إذ بينما يرتل الشمامسة في الكنيسة يقول المال           ت

 .مينآ القدس الروح عمة ن-يةد بنعمة الحياة األب-ةومستحق كل هذه النعم نعمة البن

 :بعد ذلك يستمع األب واألم واألشبين إلى

 الوصية

فين والنعمة  طة التي نالها أوالدكم الذين عدوا مع المص       مارالكباركين مقدار هذه    الم  ةاألخو أيها   اعلموا

مخلص العالمين كما شهد      بها   أمر -التيرة  ة الطاه غم وصاروا من جملة المسيحيين بالصب     ه علي صبغت أ يالت

إنه من بعد القيامة المقدسة ظهر لهم وأرسلهم إلى كل العالم مبشرين قائالً لهم امضوا                  .ألطهاربذلك الرسل ا  

وعمدوهم أجمعين باسم اآلب واإلبن والروح القدس وهأنذا معكم         .   كل العالم وعلموهم جميع ما سمعتموه      إلى

 .كل األيام وإلى انقضاء الدهر

 بعربون الحياة   كم أوالد المسيح، اليوم اشتمل    مع السيد    صار أوالدكم وارثين الحياة    أحبائي  فاليوم يا 

 .األحرار وليسوا من    ادبياليوم الذي ولدوا نجيه كانوا ع     .  حيح الص اإليمان األرثوذكسي ثابتين في   .  وصاروا

 المعمودية  يل لكم على  ق  الذيب  هو المر وفخ الم ألم تسمعوا .  األشرار  دي فائزين من ك   روافإنهم صا وم  وأما الي 

 رقالش  م تقبلوا بهم نحو   ل النجسة أ  الشيطان وكل أعمالك    نجحدك أيها :  الدكم قائلين و أ عنيبوا  ج ت ألم.  المقدسة

 يسوع المسيح وبروح قدسه      الوحيد وابنه اهللا اآلب ضابط الكل       واحد نؤمن بإله    :للرب قائلين   عواوتخض

لسان   له المقدس على  يله اإللهي في إنج   وتين لق ص نا .المقدسة مصطبغون    في بيعته  ةعمودية واحد ممعترفين ب 

 أنكم  اعلموا  أحبائيفاالن يا   .   اهللا يعاين ملكوت   ال يعتمد بالماء والروح ال    إن من   .  القديسينرسله األطهار   

غفلتم عنهم وعن تأديبهم،      االروحانية وأنه يطالبكم بهم إذ       الطاهرة على المعمودية المقدسة     أوالدكم   تسلمتم

. اهللا  ة التي هي أنفاس   س الكتب المقد  وةالت بحفظ   واجتهدوا في تعليمهم     المرضية يروردهم عن األمور الغ   

وكل األصوام والقوانين   واألربعين المقدسة،     والجمعة،م يومي األربعاء    ية وصو وعشكر   با وبمالزمة الكنيسة 

 التي هي جسد    اإللهيةالمقدسة  فإنهم من اآلن صاروا مستحقين التناول من األسرار         .  البيعية واألوامر الرسولية  

ير غاكن ال م أل إلى  يوهم من المض  ن بأوالدكم وال تمك   فظواتفاح  -. اهللا المسفوك عن خالص البرية      ابندم  و

 ربلم ا هعوا في رزا.  الجميلةال  صالخم  هرعوا في از يحرسهم الرب من التجارب الشيطانية و       كيرضية  لما

لصدقة ا الرحمة و  هموا في عزرا.  رة والطها والمحبةعة  الطاازرعوا فيهم   .  ةي البتول ازرعوا فيهم .  سبحةلتوا

 لكيه   ب هللا ا ضيالح ير ص وكل عمل    قدالص  مهازرعوا في .  الحصقوى والصبر وال  ت ازرعوا فيهم ال   .والعدل

 . كمؤكم ويحيا أبنافستحيا أنا بهذ

لكم ا  ظًف حا كونوي.  ينحص ال نه بيمي هللاكم ا ساء حر ن األم ةاقتم أيها األشابين المباركين واإلخوة الت     ن وأ -

هم الديو اليوم   نضمناء وأنتم، م   و كفالء  م لهذا التعميد  تصر   أبينا إبراهيم اعلموا أنكم قد      عكما، كن م  

  من متفأن.  هدين كل يوم جميعا أحوالهم     والمشا قلدين بأوزارهم لمتوا.لى اسرارهم عطلعين أ لموا.  ييننالروحا

 ينم الد وجاوبوا عنهم ي  ت ل صحيحا  انًما المسيح ض  السيد   من منتوهمض وقد   وأفعالهم.   مسئولون عن أعمالهم   ومالي

 يمهمل تع فيون  هد فتجت هللا والبيعة ة ا نليكم كه  وشهدت ع    ى الشريعة ضبمقتديعة  تم هذه الو  ملسوت.  بغير قبيح 

 رضيةميرتهم  س حتى تكون    رضية الم هللام طريق ا  هنو وتعلم -.االفتخارن بهم غاية    و وتفتخر باألدب والوقار 



 16

اللهو واللعب والمزاح وعن مخالطة      تنهونهم   .لوثيق على الصالح   ا على األساس  وتبنونهم   .حميدة مضيئة 

وتعلمونهم  أحسن رضاعة    وترضعونهم من العلوم الروحانية   .  القوم األشرار ء   وفعلة السو  األردياء والفجار 

 وا في تعليمهم  ونوال تك .  والرياضة  وأسسوهم بالتدبير وأوامره المطاعة     هللاأحسن الصناعة التي هي مخافة ا     

القليل أنا   على   ا كنت أمينً  أيها العبد الصالح  "  اون في حرس البضاعة بل اسمعوا لقوله لكم جيد        كمثل من التها  

 ". الكثيرأقيمك على

هذا .   يسوع المسيح  بنعمة سيدنا ومخلصنا   اإلخوة السامعون في وزناتكم من الرابحين        جعلهم اهللا أيها  

بآثامنا ويستر     إلى النفس األخير ويغفر لنا خطايانا و يسامحنا         على اإليمان المستقيم    نسأل أن يثبتنا   إياهالذي  

 في  اويجعل باب بيعته مفتوح   .  مناأقدا   عاجالً تحت  ضاته ويشدخ الشيطان  رم ويعيننا على العمل ب     هفواتنا

 كلنا  المعد لكم بشفاعة سيدتنا    أبى رثوا الملك     مباركي يا   لىَّلفرح القائل تعالوا إ   ا   ويسمعنا الصوت  وجوهنا

 .آمين. لحة منذ آدم إلى آخر الدهور الرب بأعمالهم الصاالعذراء مريم وكافة من أرضوا

 

  5)بالتغطيس(معمودية ت الكابر

 الخالص:  أوالً

 وعفالرب يس .   خطية، وأجرة الخطية موت    فإنه ال يوجد إنسان بال    :  توالص من حكم الم   خ ال -أ

ودية معمف.  موديةع طريق الم  نيصل إلى كل إنسان ع    ا  راءة هذ بوحكم ال .   على الصليب  امات من أجل خطايان   

ع و إسم يس  ىتوبوا وليعتمد كل واحد منكم عل       "الخطاياان  فرغ ل فهي  يحسية الم معمودلتوبة أما   ل كانت   ايوحن

حكم الموت الصادر على البشرية     ف).  38،  37:  2ع  أ  (" فتقبلوا عطية الروح القدس    طايالخفران ا غلالمسيح  

ن به بل   م كل من يؤ   كحيد لكي ال يهل   ابنه الو حتى بذل      العالم هللاهكذا أحب ا  "يسوع على الصليب       ربنا لهحم

 في خالص   ا كان سبب  يدية في العهد القديم فلك نوح الذ      وويرمز للمعم ).  15:  3يو    ("األبديةة  ان له الحي  وتك

قليلون ص  يه خل فأيام نوح إذ كان الفلك يبنى الذي        في    ....  " الطوفان الذي رمز للموت    ك من هال  سثمانية أنف 

الص خواضح أن ال  ف).  21،  20:  2بط  1("  ديةومع الم أي  اآلنيخلصنا نحن    الذي مثاله    ءس بالما ف أن ثماني  أي

 .هو بالمعمودية

 معه ليبطل جسد الخطية     علمين هذا أن إنساننا العتيق قد صلب      :  " الخالص من اإلنسان العتيق    -ب

مصدر الكبرياء  و الشهوانية في اإلنسان     رإلنسان العتيق هو مصد   فا).  6:  6رو    ("نستعبد للخطية  ال نعود    كي

 لإلنسان الجديد للنمو     العتيق، و يترك المجال    نيدفن هذا اإلنسا  و  يقيددية  ففي المعمو "...  ر والحقد والحسد  شوال

ا ه التي قال عن   يةهذه الحر .   المال  ومحبة  والشهوة والقلق  العالم   من عبودية  اأحراروقد صرنا   )  سيأتيكما  (

ان لكل  ختة ال  عملي العهد القديم كانت تتم     وفي)  36:  8يو  "  (اأحرارإن حرركم اإلبن بالحقيقة تكونون        "ربنا

 ل الفساد م غرلة اإلنسان والقائها لعوا     من الذي كان عبارة عن قطع جزء     .   للمعمودية ان رمز تخلوا.  شعب اهللا 

لذلك عندما يدفن اإلنسان المعتمد معناه      .  قطع جزء جزء سيناله الفساد     أن جسم اإلنسان كله إذا       ا إعالنً اخارج

وبه ختنتم ختانًا غير مصنوع بيد بخلع جسم خطايا          "سول   وموته كما يقول الر     فساد اإلنسان العتيق كله   

 ).12، 11: 2كو ..." (البشرية بختان المسيح مدفونين معه في المعمودية

                                                 
 .نيستي أم ولود راجع كتاب ك 5
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ولكن )  ألنه خيمة ستقلع قريبا   (صار هذا الجسد مخلخالً        فلقد : الخالص من جسد هذا الموت     -جـ

التي منها ننتظر     تنا نحن هي في السموات    فإن سير "كمال خالصنا من جسد هذا الموت سيكون في السماء           

31: 3في  ("هتواضعنا ليكون على صورة جسد مجد شكل جسد  هو الرب يسوع المسيح الذي سيغيرامخلص.( 

 له لذلك مهما    اإلبليس صار عبد  .   وطاعته ه بارادت أفآدم عندما أخط  :  إبليس من عبودية    الخالص  -د

 بموت يسوع عنا    ولكن  .ميلى الجح إ  رهدحعة موته يحق إلبليس أن ي     وسا.   إلبليس دو عب فه  نكانت قداسة اإلنسا  

لم  ما نس  رقد ب إال له سلطان علينا     سدية إبليس وأصبح لي   و من عب  اأحرارا  نرفصالذي كان علينا      لصكادفع  

لى ذلك أن ربنا يسوع قال      ع  لوالدلي.  يه نحن نعطما    ن أبناء هللا وليس له فينا نصيب إال بقدر        حفن.  هلاتنا  وذ

... يةدموالمعدفونين معه ب  م"وأيضا قول الرسول    ).  30:  14يو    ("ءشي  فيَّ ولكن ليس له     لم آتٍ عارئيس هذا ال  "

 دلصليب إذا جر  باياه  إ  ارم لنا وقد رفعه من الوسط مس      اكان ضد لذي   ا ئضا الصك الذي علينا في الفر     محاإذ  

 الناحية  هو يرمز للعمودية في هذ    ).  12،  11:  2كو  ("   بهم فيه  ا ظافر ا جهار الرياسات والسالطين أشهرهم  

 .عبوديته  منارراحأ. جنوده وصار شعب اهللاور الذي بواسطته غرق فرعون مالبحر األح

  طاهرا تماما من خطيته الجدية والفعلية       يةودعممفل بعد ال  ط ال يخرج:  الص من خطايانا  خ ال -هـ

لرسول ا  وقال حنانيا   ).38:  2ع  أ"  (ن الخطايا  يسوع المسيح لغفرا   اسممنكم على   وا وليعتمد كل واحد     بتو"

 نحن بل عملناها    ال في أعمال في بر    ).  "6:  22أع  (  "واغسل خطاياك   فاعتمدواآلن لماذا تتوانى قم     "لشاول  

اغتسل بها  ي  ومياه األردن الت  ).  5:  3تى    ("القدس   وتجديد الروح  الثاني الميالد   سلغخلصنا ب بمقتضى رحمته   

 . االغتسال صار طاهرا ليس يه أية آثار للبرصجسد نعمان المملوء بالبرص بعد.  فإنلك،السرياني لذنعمان 

 نعمة البنوة: ثانيا

وهو )  من ذات الجوهر  (فربنا يسوع المسيح ابن اهللا بالطبيعة       .  لقد صرنا أبناء هللا عن طريق العمودية      

رنا اختا المعمودية   مه وأعطانا نعمة  سلنا بد غ بعد أن    أما نحن فمن أجل محبته الكثيرة     .  اإلبن الوحيد الجنس  

 من أجل هذا ال يعرفنا العالم ألنه ال        .   أوالد اهللا  تى ندعى ح  بة أعطانا اآلب  محانظروا أية     "يبالتبنأبناء له   

 المؤمنين باسمه الذين    يأ  أن يصيروا أوالد اهللا     اطاهم سلطانً عوكل الذين قبلوه أ   " وأيضا   ).1:  3يو  1("  يعرفه

 هللا فإننا ورثة ا   افإن كنا أوالد  )  13:  1يو  ..."  (ولدوا  كن من اهللا  لة رجل   يئجسد وال من مش     ة من مشيئ  اهم ليسو 

 ).17: 8رو " ( إن كنا نتألم معه لكي نتمجد أيضا معهثون مع المسيحرووا"

 ومن أجل هذا ال يعرفنا العالم     "يب  ب الح ناحوي   كما يقول  لسنا من هذا العالم   وبما أننا أوالد اهللا فنحن      

فنحن ).  5:  3يو"  ( ملكوت اهللا  واق فلن تدخل  وإن لم تولدوا من ف    "ق  وين من ف  دمولو).  2:  3 يو 1  ("ه ال يعرفه  نأل

 كما  س نتصرف لي  واطنون سماويون ن م نحنعشى على األرض و   ..."   السموات فيأبانا الذي   "الد اآلب   وأ

 نشتاق  - السماء فيلذتنا    كن نحن  ول بنحن ال نتلذذ بالعالم الغري    .  السماوييرضى العالم بلى كما يرضى اآلب       

 هللاأوالد ا .  االشتياقة على األرض أن تحل محل اآلب في هذا           وللحياة مع اآلب في السماء وال تستطيع ق        

 من هذا الجسد وتكمل مدة       ا تمام ا أن يخرجو  إلى  ءة للسما متجهبتهم في هذا العالم وأنظارهم       غريعيشون  

 . سياحتهم األرضية
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 ن الجديد في حياتناميالد اإلنسا: ثالثًا

 ولبستم الجديد   اإلنسان العتيق مع أعماله     إذ خلعتم   "ح إنسان جديد على صورة المسي     لدية يو ودمعبالمف

 سنراه   ألننا نكون مثله أظهر  م أنه إذا    لكن نع ل و .)  "..10،  9:  3كو    ("حسب صورة خالقه    الذي يتجدد للمعرفة  

وأن يتغذى على    لبيئة مسيحية مقدسة     إي  -طفل يحتاج لرعاية   الجديد يولد    ناإلنسا  هذا).  2:  3 يو   1"  (كما هو 

وهكذا لو كنا   ...   وأن يجدد ذهنه وينظف فكره دائما بالتوبة       - بالصالة كلمة اهللا وجسد الرب ودمه وأن يرتوي      

... رة خالقه و ص حسب  قديساوينشأ ابنًا     حتى يترعرع و  الجديد لكي، ينم   حالة يقظة لتركنا المجال لإلنسان       في

 عندما ينمو وبالتبعية     ينمو اإلنسان الجديد حسب صورة خالقه       أن  ابنًا جديدا ولكن المهم     يكفي أن الكنيسة تلد    ال

فالداخل يتجدد    فإن كان إنساننا الخارج يفنى      "ثيرتأ ال مقيدا هزالً ضعيف    اإلنسان الجديد يظل اإلنسان العتيق    

" ن فسيرتنا في السماويات   حأما ن "  على السير السماوية  يتغذى  فاإلنسان الجديد   ).  16:  4  كو2("  افيوميوما  

ثار   ى لو توح.  وأفالمه ومالهيه وملذاته وشهواته     لم وأخباره وتسلياته  عاس وال اعلى سير الن    تغذىواإلنسان ي 

لذلك ال نريد أن      ...نحملهن الصليب الذي    مء  ز كج جسدنا فنحن نقاومه في احتمال وجهاد       اإلنسان العتيق في  

 ).4: 5كو 2( مسكننا الذي من السماء قهاة بل أن نلبس فو الخيمنخلع
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 طيس في المعموديةغالت
 

 :ن ألااتًب ا الكنيسة هذه الناحية وتمنع الرش منعكدتؤ

 معه في المعمودية التي فيها أقمتم أيضا معه بإيمان عمل           مدفونين":   المعمودية دفن مع المسيح    -1

 معه  فدفناه  وت اعتمدنا لم  حالمسي  وعسون أن كل من اعتمد لي     لأم تجه )  "12:  2  وك  ("األموات الذي أقامه من     هللا

ففي ).  6:  6رو  "  (ح بمجد اآلب هكذا نسلك أيضا في جدة الحياة          يبالمعمودية للموت حتى كما أقيم المس      

دية وعمالم  نوبما أ .  م معه ون مع المسيح ونق   ف ند نفنح)  شرفكيف يدفن بال  ( اإلنسان العتيق    يدفنودية  معمال

 . ثالث مراتء المافي السيد المسيح يغطس الطفل أمر حسب كإشارة للدفن لذل

 ونفكيف يك )  (5:  3تى    ("...الثاني  د الميال سلبغصنا  خل...  ":طاياالخ  منسل  غدية  و والمعم -2

 .)الغسل بدون التغطيس

 يسوع  فلما اعتمد " انتهاء الرب من العماد      ندع  فيقول اإلنجيل :  بالتغطيسع اعتمد   و ربنا يس  -3 

 . ءما في النازالً كان نهمعنى ذلك أ). 16: 3مت  ("الماءن م دصع

 كالهما إلى الماء فعمده ولما صعد من          فنزال  ...  ":سغطيتر كنداكة بال  ي وز لخصىماد ا ع  -4

 ).39-36: 8أع ..." (الماء

 نجد  ريوطممارمينا ب    دير الكنيسة األثرية في  كما في   :  رون األولي قس ال ئ في كنا   المعموديات -5

كانت بالتغطيس     وهذا دليل على أن المعمودية     كبير في ارتفاعه يغطي الرجل الواقف     المعمودية عبارة عن بئر     

 .وإال لما كان هذا العمق

 في القرون األولى    القديسون في جميع كتاباتهم      يكفي جدا أن يشهد آباء الكنيسة      :شهادة آباء الكنيسة  

 .وترتليان وكبريانوس  كيرلس األورشليمى وأوغسطينوسمثالتكون بالتغطيس أ أن المعمودية يجب أن

 بالتغطيس؟ل يتم ذلك ه استدعى األمر عماد رجل أو امرأة  هل إذا-س

 ثالث  الماء رأسه في    المعمودية ويغطس الكاهن   الرجل ينزل في جرن      . يتم العماد بالتغطيس    نعم -ج

 سطغدية وبالمثل ي  موالمع   وتنزل به  اصابيض خ  أ اوبثدى  رتوامرأة ت .  القدس  ح ور واإلبنت باسم اآلب    امر

 أشقاؤنا  منهم العماد و  سر الكنيسة اليوم بالنسبة للكبار الذين ينالون           تتممه اموهذا  .  ها ثالث مرات  سرأ

 . ت الراجعوننالبروتستا

  معمودية األطفال

 .همئ أبناد في عمايتأخرونموقف الكنيسة من الذين   ما هو-1س

 عشر  الثانيقرن  ل قوص في ا   أسقف أثناسيوس   لألنبا  باتؤال نقدم موجز إجا    هذا الس  على  لإلجابة 

 ". المعموديةرس"س في كتاب ويغريغورأ نشرها نيافة األنبا

 ة؟سنإلى مدة  ماذا يلزم من إنسان أخر عماد ولده بعد األربعين: 21س 

 .ر المقدسة لمدة سنةئقانونه الصوم واالمتناع عن السرا: ج
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 ا؟ر الدنيوية وتجهيزهوعماد في أجل ترتيب بعض األم أخر النفإ: 22 س

 . يه القانون ليرتاع غيرهلضاعف ع: ج

 فإن أخر النتظار كاهن مالئكي السيرة؟: 23 س

 .زده قانونًا: ج

 فإن أخره ليعمده في بيعه معينة مفردة؟: 24س 

في عصرنا  –يوجه   القانون   هذاو  .موحدةح للكل أن البيعة والمعمودية      يتضلشدد عليه القانون    :  ج

لذي فيه  اميعاد العماد    يهملون في    وأ   السابقة، عماد األطفال ألي سبب من األسباب      إلى الذين يؤخرون     -هذا

العماد   ونرينذ وأيضا إلى الذين     -ميعاد تعاطي الدواء البنهم إذا مرض      بينما هم ال يهملون في       -حياة أوالدهم 

 . معمودية واحدة بل هيتنذرال  المعمودية نأل كان معين فهذا عدم فهممب

  بدون عماد؟  ما مصير األطفال الذين يموتون-2س

 المدة  الثمانين وإذا مرض الطفل في هذه     األربعين، والبنت في حدود     يجب عماد الطفل في حدود      

. يدخل ملكوت السموات  لن   فإنه   الحالةلطفل في هذه    ا  ألنه إذا مات  .   الكنيسة لعماده  يجب اإلسراع به إلى   

 والصالة الصوم   ن م االحالة تفرض الكنيسة كل األبوين قانونً        على والديه، وفي هذه    ن المسئولية   وتكو

 .ام كاملعدة لم المقدسة األسراروتحرمهما من التناول من 

 الجدية ولم يتمتع بعد      بالخطية ألنه مولود   السموات يدخل ملكوت    الل الذي يموت بدون عماد      فوالط

" أمي  ولدتني  طيةخل وبا  بي باإلثم حبل " عن نفسه    قول ي نبي وداود ال  -ديةوالمعم   طريق ب عن ربخالص ال 

 وينال نعمة  داخلي يتجدد حسب صورة اهللا ولم تستنر أفكاره           انسنه بعد إ   في ل لم يولد  طفأن ال الثاني  واألمر  

 الناطق  وسوريغيس غري ديقول الق و.  السماوي  عريسللسا   وعرو اأبنً فكيف يدخل السماء ويصير       -ةوالبن

 إن كانوا غير  و ألنهم   األبدي  دلاعم ال كجدون وال يعذبون من الح    مير المعمدين ال ي   غاألطفال  إن  "باإللهيات  

" ااصقص كرامة وال    نقوحيست   لم يخطئوا خطية شخصية ولذلك ال       فإنهم مقدسين بالمعمودية   يرغمستنيرين و 

 ).11: 22مت " (العرسب  ثياس بدونلعر اال يمكن ألحد أن يحضروعرس ل اسي لباه فالمعمودية

 يمان الطفل عند العماد؟إ أين -3س

التعليم   السن تتركهم الكنيسة لمدة سنة تحت       للعماد، وكبار    أساسي شرط   اإليمانسبق أن قلنا إن     

توافق على عماد   إن الكنيسة ال    ى ذلك   عل والرد   تعلمه األطفال مع صغر سنهم؟    فكيف  .  نهمإيمامن  كد  لتتأ

  باإليمان من  إقرار  بهي تطل ف  ك بذل بتربيته تربية مسيحية  ه مسيحيين ويتعهدان     كان أبوا  إذا  الطفل إال 

 ...األبوين

 ض بع هوهذ-ألولىعلى ذلك من القرون     مل هذا قرار كما عاشت الكنيسة       حعن ت واآلباء مسئولون   

 :أدلة كتابية

ال نها  ي إل رنظ   الحية النحاسية فمن   طاهم الرب عأ"يل  ئشعب بني إسرا   عندما لدغت الحيات ال    -1

 .إيمان والديهمطفال والرضع للحية إال عن طريق فكيف نظر األ) بالصليب صالخالحية مثال ال(الشفاء 

 . في اليوم الثامن على إيمان الوالدينوكان يتم لكل األطفال إن الختان كان رمزا للمعمودية، -2



 21

المعمودية مثل الكبار ولو    جون للخالص ب  ااً مولودون تحت الخطية ومحت    ام األطفال مثل الكبار تم    -3

يو "  (إن كان أحد ال يولد من الماء والروح ال يقد أن يدخل ملكوت اهللا             "ماتوا بدون عماد لن يدخلوا ملكوت اهللا        

3 :5.( 

 .أمي ولدتنيية لخط وبابي ل داود يقول باإلثم حب-أ

 . راكبل مع اايعمجة فهلكوا نلدينوا من طفالاة بمياه الطوفان لم يعف األلخط إن هالك الناس ا-ب

 .من أجل خطيتها بما فيهم األطفال بالنارحرقت  كذلك بالنسبة لسدوم وعمورة، فالبلدة كلها أ-ج

طرس الرسول عند   ب أو أن    طفالً عماد   رفضوال  س الر ن أ واحدةر مرة   كتاب المقدس لم يذ   ك في ال  -4

صنع "أو...   كرنيليوس  بيت  األمر في   أو صنع مثل هذا    كان يفرز الصغار عن الكبار      نفس  آالفإيمان الثالثة   

 . الخ...  فيلبس في السامرة أوبىل سجان فيينا بهذ لبولس الرسو

 ؟المعموديةات ككون بردر يلاف هل األط-4س

 الحالة  اذه   في ن أننا ظ أ قدره الالئق نقدره   ما   أو.  يهلالحاجة إ با نحس   م  إالنا  ي ال يعط  هللاأن ا    لو -1

 .نتصور مماح أفد ارتناا لكانت خسن عليبق لو طاقانونً األطفال علىق بنط فلماذا  كثيرةاتكن برمسنحرم 

ن و اهللا بد  اإلنسان كهبة مجانية من      يعتبر المعمودية نعمة إلهية نالها     الحقيقة إن الفكر األرثوذكسي   

الذي ينكر عماد     كرفأما ال .   الذي نتمتع به   ص الخال الفضل في نعمة البنوة وفى      بح هو صا  اهللاواستحقاق  

أنا ولدت    "اائق لذلك يقول دائم   وقدرته على استيعاب الحق     -يرجع هذه البركات إلى إدراك اإلنسان     ف  األطفال

ابل ق ال موضع األرثوذكسي دائما يضع اإلنسان      فالفكر".   أفعل كذا وكذا   أناعندما صرت   ...  في سن كذا    ثانية

منعما لنا بالميالد الذي من فوق بواسطة       .  " لها  مقابل، بل ليس لها مقابل إال الشعور باالحتياج        لنعمة اهللا بال  

 .القداس اإللهي" الماء والروح

تها وقدرتها على   و يحس بق  تركيبها ولكنه يفهم    ال   أن حقنة البنسلين التي تعطى للطفل وهو       كما  -2

لى السماء  إذا انتقل إ    يبه من البنوة، حتى   صمها ولكنه يأخذ بها ن    مفهو  ال يدرك الطفل  كذلك المعمودية   .  الشفاء

 .ابنًا يصير وهو طفل فإنه

م وه وال تمنع  ىلإاألوالد يأتون   دعوا  "  أمامهم  بوفتح البا    األطفال حع المسي وبنا يس رك  را ب  لقد -3

 .البروتستانت  إخوتنالقهغفلماذا ي). 14: 10 مر" (ملكوت السموات الءألن لمثل هؤ

 .م185 سنة   الذي ولد   لعالمة أوريجانوس فا.  تقوم بعماد األطفال  لى والكنيسة   ون األ و منذ  لقر   -4

 اوايا ليغسل خطرة ال غفألطفال يعمدون لم  فا.  أيضاعميد األطفال   تن الرسل تقليد    متسلمت   قد    الكنيسة إن:  "لقوي

 في  البروتستانت  بمبادئ  خذ ونأ ولىن األ و القر شهادات آباء فهل ننكر     ".الوسخ الجدي بسر المعمودية     من

 .ها بعدومر عش ابعالقرن الس

 ا هو الرأي في عماد الكنيسة الكاثوليكيةم

 :بالرغم من أن الكنيسة الكاثوليكية قد تورطت في بدع كثيرة مثل

 .العماد بالرش 
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 .الدمون دالتناول من الجسد  

 . وتأليهها بها بال دنسالعذراء حبلإليمان بأن ا 

 .لمكتوبة التي تغفر الخطاياالوات ص واليةلورديات البابوا أو ما يشابهها اليوم من – رانغفصكوك ال 

 .تأخير سر الميرون 

 .تحويل سر مسحة المرضى لمسحة للمشرفين على الموت 

 .وجود المطهر مما يسيء للغفران بدم المسيح 

 .عصمة البابا 

 .المسيح على العالم رئاسة بطرس والسيطرة 

نيسة ك الكاثوليكية   يسةولكننا نعترف أن الكن     -شع ومنها العمودية بالر   دافات والب رغم كل هذه اإلنحر   

المعمودية والدة ثانية من     أن   نم يؤمنو هأجل ذلك   من  .  عن الكنيسة البروتستانتية    اتلف تمام تخرسولية  

 .ديةمعمو في الاإليمان، ويا حبذا لو أبدلوا التغطيس بدل الرش نطعن في هذا ن الحك نللذ. فوق

 ما هو الرأي في معمودية الطوائف البروتستانتية

 :دورنا نسأل أخوتنا البروتستانت الذين كانوا معنا في كنيسة واحدة من مائة سنة فقطونحن ب

 . هل أنتم تؤمنون بأن المعمودية ميالد ثان من فوق؟-س

 .ال: ج

 ؟آخر شيء الثانيدية شيء والميالد  هل المعمو-س

 أتمه ما كان له     قال عنه قادتهم لو لم يكن ربنا يسوع       .  فالمعمودية مجرد رمز وليست سرا    .  نعم:  ج

 .لزوم

فهو عندما يكبر اإلنسان ويؤمن وتتجدد حياته عندئذ يكون قد ولد ميالدا ثانيا من              :  أما الميالد الثاني  

 .. !!. أو60 أو 40 أو 20سن  فوق وربنا هذا يكون في

 حديرجع أ    عندما كلذل.  اإليمان  الثاني  د، واألهمية هي في الميال    ا المعمودية شكل وليست سر    اإذً

ل ينلم   أنه   ترافهع با ألنه.معمودية أرثوذكسية اده  م األم ويجب ع   األرثوذكسيةيسة  ن الك  البروتستانت إلى  خوتناإ

  سر الو تنا لمكم  إن.  إيمانكم أنتم   هذا هو ل  نقوحن  ن و .صبع ت البروتستانت إن هذا   ويقول اإلخوة    دسر العما 

 .ذي تسلموه من الرسل األطهاروهذا هو إيمان آبائنا القديسين ال يناه الرسولبمعالعماد 

 سلم  ي هذا السلطان الذ   ا متسلم ع اليد ض بو كاهنًا العماد البد أن يكون      األمر الثاني إن الذي يتمم سر     

)... 22:  20  يو"  ( القدس حالرونفخ في وجوههم وقال اقبلوا      "  ...كةبطارل ا  اآلباء  ثم إلى  سلالر  لىالمسيح إ   نم

 ).19: 28 ("ساإلبن والروح القدو باسم األب همدوموع اذهبوا وتلمذوا جميع األمم"

 غير مؤمنين؟ هل البروتستانت -س
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 للكنيسة  هللا التي منحها ا   را بركات األسرا  و وبالمسيح ولكنهم لم ينال    نحاشا فالبروتستانت مؤمنو  :  ج

 العماد  وينال سر   )اند حناني ع(الكنيسة    إلى يذهب   نن أ م بعد أن لم آ    شاوليح أمر   سع الم وربنا يس ف.  اانًمج

 .دم له حنانيا فأبصر واعتصل عندئذ

 :إخوتنا قائالًثم يسأل أحد 

 .يمان شرط المعموديةاإل أليس -س

 ؟األطفال؟ وأين إيمانهم  إذًا لماذا تعمدون-س

 .3راجع س: ج

 قيفي طر  تقول عن إنسان اعتمد من طفولته وسار ماذا-س

 ان؟ث الديأليس هذا م.  ذهنه ورجع إلى اهللاثم تجدد. الخطية

ا دكنها ليست ميال  ل مفتوح و  وباب التوبة    عرضه للسقوط طول حياته    واإلنسان...  توبةهذه تسمى   :  ج

 بين المعمودية   راجع الفرق   ).طاياخنؤمن بمعمودية واحدة لمغفرة ال     ( مرة واحدة     اإلنسان يولد  ثانيا ألن 

 .والتوبة

 ).9: 3يو 1(" يخطئ المولود من اهللا ال"هذه اآلية  معنى  ما-س

 ).الخالص(راجع بركات المعمودية : ج

فبينما بطرس يتكلم بهذه    " لماذا حل الروح القدس على كرنيليوس قبل العماد كقول سفر األعمال             -س

أهل الختان كل     سمعون الكلمة فاندهش المؤمنون الذين من      كانوا ي  جميع الذين على    األمور حل الروح القدس   

 حينئذ أجاب بطرس أترى      ...انسكبت على األمم أيضا     قدس قد  بطرس ألن موهبة الروح ال      من جاء مع  

 )48، 44: 10 أع(" اكما نحن أيض وا الروح القدسل هؤالء الذين قبتمد يعحتى ال يستطيع أحد أن يمنع الماء

 :الكتاب المقدس وذلك هنا قبل العماد حالة خاصة في حلول الروح القدس: ج

 ...".ع الماءن يمنأ ديستطيع أح أترى"م لذلك قال ن اهللا قبل األمأس طرب للقديس مةعالك -1

 . الخمسينس يومدح القالرون بحلول الخت كما ولدت كنيسة انيسة األمم لكميالدا هذا كان -2

 . في البيت وليس لكرنيليوس وأهله فقطلجميع الذينعاما   وكان هذا الحلول -3

 -ة العماد وأسرار الكنيسة السبع    رسبركة  الذين لم ينالوا      نيتنا المسيحي  إلى إخو  :بيةقلبة  محدعوة  

 أمنا تبارك بلدنا وتدعونا     إن العذراء   -نيسة البركات التي ذخرها اهللا في الك      لماذا تحرمون نفوسكم من هذه    

 . تريد وحدة إيمان ترضى اهللا وليس اتحادا شكليا يرضى الناسالتحاد الكنائس وليس لوحدة اإليمان
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 المعمودية وسر التوبة

 :مودية صرنابالمع

 .أوالد اهللا

 .وهياكل للروح القدس

 .ودفنا مع المسيح فأخذنا قوة الموت عن الخطية

 .وقمنا مع المسيح فاصبح لنا قوة النصرة على الخطية

 .وأجلسنا معه في السموات فأصبح لنا فكر السماء

  القيامةأخذ قوةه لكن معناه أن .  وعندما يولد اإلنسان من فوق ليس هذا معناه أنه غير معرض للسقوط           

ولكنه يتوب مرات   "  دةحامن بمعمودية و  نؤ"فاإلنسان يولد مرة واحدة     ).  10:  3فى  ("  هتقوة قيام وفه  رألع"

موع التوبة كما   فد.  أما سر التوبة فهو في كل لحظة      .   واحدة ية مرة ود بسر المعم  لذاك الكنيسة أمرت  .  كثيرة

  القديس يوحنا ذهبي الفم معمودية ثانية؟يقول

 ورجع إلى أبيه وطلب أن يجعله خادما،        رة بعيدة و ك فيمسرف   عندما بذر أمواله بعيش      بن الضال اإل

 يمكنك أن تولد    ال و ابني وتحتاج إلى التوبة ولكنك      ضاالً صحيح أنك كنت     -ابني  قال له أنت  و األب   رفض

 .مرتين

 التوبة عملية مستمرة

ألجله    لعلى أدرك الذي   أسعى ولكنى   الًت كام  قد نلت أو صر    إنيليس  " بولس الرسول    المنعيقول م 

-1:  3ى  ف(  " قيامة األموات   إلى لى أبلغ عل...  امقدهو   وأمتد إلى ما     و وراء هى ما   نسأ...   المسيح يضا أ يأدركن

ية الموت عن الخطية،    ن التوبة أو إمكا   إمكانية أخدنا   ةعموديالمبف  إنه خلص   ضله البع قوعكس مما ي  ا  هذو.  )13

 وصل)  يةدالمعمو  (األحمرر  ح عبر الب  منليس  .   البرية في طول أيام سياحتنا     اإلمكانيةبالتوبة نستعمل هذه    و

د هعليه أن يجا    .بس والمل األكل والشرب اليق، وتجارب   عمعة، وأمامه   واس   برية أمامهولكن  .  كنعان  إلى

 . العالماربر بحر تجبعبور البحر ليعبإمكانية 

الص الخ  نأل).  13:  116مز  "  ( الخالص آخذ  سكأ"ل  و أق نت ولك لصخإني  ل  و أن أق  ينبغيلذلك ال   

 .امله فلن يرى خالصه يالذيه وأما  لنستفيد بيةد بالمعمونأخذه الصليب من أجلنا ىم علالذي ت

 :لذلك فاإلنسان المسيحي

 . أحيانًا فيها ألنها صلبت الرب يسوع وإن كان يسقطيكره الخطية 

 .يقوم سريعا معترفًا وتائبالكنه وط، في السقو سقط ال يتلذذ بالخطية ويستمر عندما ي 

 . يسير في طريق التوبةهو إنسان 

 .الصليبتحت أقدام   التوبة في حياته عملية مستمرةهو إنسان، 

 ...والتناول المستمرالصالة س و التوبة وشركة الروح القدهو إنسان له ثمار 
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ألن يسوع قال   )  التوبة أي (لم خطية العا  وسخ من قذر   تت غسل األرجل فقط التي    محتاج إلى هـو إنسـان      

 ).10: 13يو (ليس له حاجة أوالً إالَّ إلى غسل رجليه بل هو طاهر كله ) اعتمد (د اغتسل قالذي"

بة التو عن   ا المعمودية ال يكفوا أبد     الذين نالوا   ال يفرق بين الصليب وبين التوبة، ألن       المسـيحي سـان   ناإل 

ج الصليب في   م من برنا  ا فإنهم يعتبرونه جزاءا   انًيؤلمهم أح إن كان ذلك ي   و - عن كل كرامة وشهوة    يوالتخل

 .حياتهم

ألن الحياة تجدد مرة واحدة بالميالد      . حياتهوليس  لتوبة   با ا دائم جدد ذهنه ي إنسـان    المسـيحي اإلنسـان    

 وتلبسوا بـروح ذهنكم  وتتجددوا"  الرسولملية يومية تتم بالتوبة كما يقولفع الذهن  تجديـد   أمـا  -الثانـي 

 .)23: 4أف " ( البر وقداسة الحقاهللا فيسان الجديد المخلوق حسب صورة اإلن

 على  اتكالههو  وقد اختبر إن سر سقوطه       ،اهللاممسك بيد     طالما هو  يخطئ ال   نسان إ  المسـيحي  سـان نإل 

. هو متكل على اهللا     طالما ).9: 3يو  1" (يخطئ ال   اهللالمولود من   "اآلية   عنىهو م  هذا وليس على اهللا     ذاته

ظير نوليست  اهللا  ودية هبة من    مأن المع لى  د ع متعيو  اهللا، فه   ليظهر نااأل يالشى   األرثوذكسيلك فاإليمان   لذ

مه دالرب و  وعلى جسد    -هببر  يحصل عليه   الذي  وليس الذي فيه س  د ويعتمد على الروح الق    - لها أدركـه 

 .اهللالى إجله تاج ألن يصلوا من أمح القديسين وشفاعتهم ألنه لى صلوات وع- لناالسماء طعام
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 لك األلف سنةم
 

 التنين  ى عل بض يده فق  ىوسلسلة عظيمة عل    الجحيمن السماء ومعه مفتاح     م  الًنازا  ورأيت مالكً "

 ختم عليه لكي ال   و عليه    وأغلق يمحيده ألف سنة وطرحه في الج     قليس والشيطان و  و إب الحية القديمة الذي ه   

 .ايسيرا مانًزل يحك البد أن لذ األلف سنة وبعد  تتم فيما بعد حتىمميضل األ

 شهادة يسوع ومن   أجل   ورأيت نفوس الذين قتلوا من    ا  وأعطوا حكم   ايهسوا عل جلفا  أيت عروشً رو

هم فعاشوا   أيدي ىوعل  ههم جبا ىمة عل  الس لواب ولم يق  ش وال لصورته  حولم يسجدوا لل    ينأجل كلمة اهللا والذ   

 . األولى مةاي هي الق  ذهه.   سنة األلفحتى تتم     شعتلم   األموات ف  أما بقية .  المسيح ألف سنة   ومع   وملكوا

.  سلطان عليهم بل سيكونون    الثانيالء ليس للموت    ؤ ه .مبارك ومقدس من له نصيب في القيامة األولى        

 .ةسن والمسيح وسيملكون ألف  هللاكهنة

 زوايا األرض   ع فيضل األمم الذين في أرب     ويخرجل الشيطان من سجنه     يح متى تمت األلف سنة      ثم

 كرطوا بمعس احأ و على عرض األرض    م مثل ومل البحر فصعدوا    دهالذين عد .  بج ليجمعهم للحر  وج وماج وج

 الذي كان يضلهم طرح     وإبليس  .  همتن السماء وأكل  م   عند اهللا   من نار  زلتنف  المحبوبة  القديسين وبالمدينة 

-1:  20رؤ  "  (اآلبدين أبد   إلى  ا وليالً  وسيعذبون نهار  الوحش والنبي الكذاب    والكبريت حيث   في بحيرة النار  

10.( 

 :هذا النص  قسمين في تفسيروينقسم المسيحيون

 وع يس الرب أن   وهي تؤمن .  كسيةاألرثوذ  القبطيةس الرسولية مثل الكنيسة     ئالكناهو رأي     : األول رأى

  سلطان الشيطان  نمالكنيسة    رر ح وبالصليب.  بدمهبموته على الصليب وشرائه الكنيسة      لمؤمنين  ا  ىملك عل 

منون يملك المسيح كل    ؤ الم  واآلن .)..13:  12يو  "  (خارجائيس هذا العالم    راآلن يطرح     "ارحه خارج وط

 . وهم يملكون معه سواء منهم مازال على األرض أو انتقل إلى السماءلوبهمق

 مث.  ألمانيا  من القرن السادس عشر في    ول به جميع الطوائف البروتستانتية مبتدئه       تق و :الرأي الثاني 

 جعلوه عقيدة األولى    يهوه حيث   فة األدفنتست وشهود  ئطااألمريكية حتى وصل إلى       ر بعد ذلك في الواليات    شأنت

 .عيدلمجيء المسيح وبداية ملكه وقد كذبت كل هذه المواوالعظمى وبدأوا يضعون مواعيد محددة 

بل مجيئه  جسديا لمدة ألف سنة ق      ا حكم المسيح سيأتي ليحكم على األرض    ادى بأن   ن ي أيوهذا الر 

للدينونة األخيرة، أي أن الرب يسوع سيجيء للملك األلفي ثم للدينونة، ولنالحظ أن هذا الفكر المادي لملك                   

  .المسيح يتقارب جدا مع الفكر اليهودي في انتظار مجيء المسيح المادي وملكه األرضي

 انتقال اإلنسان من عبودية إبليس على ملكوت المسيح

 خلقة اإلنسان : أوالً

وأوصى اهللا آدم أن ال يأكل      ).  27:  1تك  ..."  (على صورة اهللا خلقه   "فخلق اهللا اإلنسان على صورته      

أخذت من  "ولكن حواء   ).  17:  2تك  "  (ألنك يوم تأكل منها موتًا تموت     "من شجرة معرفة الخير والشر وقال له        

). 7،  6:  3تك  "  ( عريانان فانفتحت أعينهما وعلما أنهما   .  ثمرها وأكلت وأعطت رجلها أيضا معها فأكل       
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). 24  ،23:  3تك(..."  فطرد اإلنسان .  فأخرجه الرب اإلله من جنة عدن ليعمل في األرض التي أخذ منها            "

 جبلنا وخلقنا ووضعنا في فردوس النعيم، وعندما خالفنا وصيتك المقدسة بغواية الحية سقطنا من الحياة                 الذي"

 ).اإللهيالقداس " (األبدية ونفينا من فردوس النعيم

 عبودية اإلنسان إلبليس: ثانيا

خاضعا  أن كان    بدلأطاع اإلنسان إبليس بكامل حريته، وبذلك سلم نفسه له وصار عبدا خاضعا له               

لذلك اصبح من حق الشيطان أن يفرض سلطانه عليه، وكل نفس من نفوس البشر تموت تصير في ملكيته                  .  هللا

وقد أحس األنبياء بهذه العبودية وترجوا خالص الرب         .  ألنبياءويحدرها إلى الجحيم بما في ذلك جميع ا        

 ).18: 49تك " (لخالصك يارب انتظرت"

 الحرية من العبودية بالصليب: ثالثًا

بموت الرب على الصليب بذل ذاته فداء عن حياة اإلنسان المستبعدة فقدم حياته بدل حياتنا وبذلك                  

 .حررنا من العبودية

 .فخلصنا بالصليب من شوكة الموت وسلطان الخطية: ة إبليس حرر األحياء ن عبودي-أ

يم ح نزل إلى الج   وحم الر لأس  عندمافعلى الصليب   :   من الجحيم  ماتوا قبل مجيئه   حرر الذين    -ب

ألنهم كانوا    لجحيم ا إلىبوا  ههم ذ نلكوه  ئ رجاء مجي  ىيسين الذين ماتوا عل   د والق ءيابرر األن حليكسر أبوابه وت  

 : اآلتية تبين ذلكدلشواه، واسفي سلطان إبلي

كين سهذا الذي كنا مم   .  لك علينا مالموت الذي ت  في العالم وأسلم ذاته فداء عنا إلى        أحب خاصته الذين    "

 ). اإللهي-ساالقد" (لصليب القب من الجحيم لىزل إن خطايانا،  قبلبه مباعين من

" ارجعوا إلى  .  يس فيه ماء  الذي ل )  الجحيم  (جباك من ال  رسأدك قد أطلقت    ه بدم ع  ا فإني وأنت أيض

 ).12، 11: 9زك " (الحصن يا أسرى الرجاء

 ).9: 4أف " (وأما أنه صعد فما هو إال أنه نزل أيضا أوالً إلى أقسام األرض السفلي"

اء يبألن  جميعاه  نرج م خ و أبوابهح  فتب و يحيم من قبل الصل   للجزل الرب يسوع    ن  ماعند(  :ملحوظة

مثال ...  ولكن بقية الناس األشرار لم يخرجوا من الجحيم        ،  يحص المس  خال رجاء  ىلعقديسون الذي ماتوا    و

ن الناس بعضهم مقيد في يديه ورجليه وبعضهم غير مقيد، فعندما فتح باب الحجرة              مذلك حجرة بها مجموعة     

لذلك فالذين عاشوا في خوف اهللا قبل مجيء المسيح يشبهون           .  خرج غير المقيدين أما المقيدون فلم يخرجوا      

 ).راد غير المقيدين أما الذين أنغمسوا في الشر فهؤالء يشبهون المقيدوناألف

 ).19: 3بط 1 ("في السجن فيه أيضا ذهب فكرز لألرواح التيالذي "

 .قداس القديس أغريغوريوس" أعطيت اطالقًا لمن قبض عليهم في الجحيم"

ستحققنا الحياة األبدية ونلنا نعيم    من قبل صليب ابنك انهبط الجحيم وبطل الموت أمواتًا كنا فنهضنا وا           "

 .قطع األجبية الساعة السادسة" الفردوس األول
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 تقييد سلطان الشيطان: رابعا

فاصبح مقيدا ال يقدر أن يسيء لإلنسان المتمسك        .   إبليس على اإلنسان   قيد سلطان بموت الرب يسوع    

 .باهللا إال إذا سلم اإلنسان نفسه له بكامل حريته

 :د التي تؤكد تقييد الشيطانوهذه هي الشواه

 ).31: 12يو " (اآلن يطرح رئيس هذا العالم خراجا" 

إذ . "إذ محا الصك الذي علينا في الفرائض الذي كان ضدا لنا وقد رفعه من الوسط مسمرا إياه بالصليب                 " 

 ).15، 14 :2 وك" () الصليبأي في( بهم فيه ا ظافراالرياسات والسالطين أشهرهم جهار جرد

 ).11 :16يو " (وأما على دينونة فألن رئيس هذا العالم قد دين"

 والعقارب وكل ات  الحي  وادس لت نًا سلطا نا أعطيكم ها أ .   السماء  مثل البرق من   ااقطًس رأيت الشيطان   

 ).19: 10 لو(" شيء يضركم القوة العدو و

 ).2: 20رؤ (" فقبض على التنين الحية القديمة الذي هو إبليس والشيطان وقيده ألف سنة"

في الحروب الروحية: (سلطان اإلنسان على الشيطان: اخامس .(. 

 ).9: 10 لو( "شيءالعدو وال يضركم أعطانا الرب يسوع سلطانًا لتدوسوا الحيات والعقارب وكل قوة "

 لما دخل بيتًا سأله تالميذه على انفراد لماذا لم نقدر نحن أن نخرجه فقال لهم هذا الجنس ال يمكن أن                   "

 ).29، 28: 9مر " (يخرج بشيء إال بالصوم والصالة

 ).7: 4يع " (قاوموا إبليس فيهرب منكم. فاخضعوا هللا"

 ).11: 6أف " (البسوا سالح اهللا الكامل لكي تقدروا أن تثبتوا ضد مكايد إبليس"

 ".ال تعطوا إبليس مكانًا"

 ".رئيس هذا العالم آت وليس له فيَّ شيء"

تقييد سلطانه على   ن تقييد الشيطان بالصليب ال يعني تقييد طبعه ولكن يعني           فواضح من هذه اآليات أ    

بقوة ومن اآليات السابقة نرى كيف أعطى لإلنسان السلطان أن يدوس الشيطان             .  اإلنسان المتمسك بالصليب  

 .المسيح

  إذا كان اهللا قد قيد الشيطان، لماذا نسقط في الخطية؟-س

عندما نجاهد ونسهر   .  إن اهللا أعطانا بنعمته وبقوة المسيح أن نغلب         -واإلجابة على هذا السؤال بسيط    

رئيس هذا  (ونصلي ونصوم ونتواضع أمامه ونخضع له وعندما ال نتعلق بهذا العالم الذي يرأسه الشيطان                 

 ).العالم
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ولكن إن كان قلبنا مملوءا     .   العالم آت ولكن ليس له فيض شيء       اذس ه رئيال  قح  يلمسافالرب يسوع   

.  الشيطان لدخول القلب الذي يحب العالم ألنه هو رئيس هذا العالم           أننا بأنفسنا ندعو  ة العالم، فهذا يعني     بمحب

 ...معناه إنسان وضع نفسه بإرادته تحت يد الشيطان... فإنسان محب للمال، للشهوة، للكرامة

ـ  المتك ناإلنسـا    ألن -يطانلش أمام اا ضعيفًح له وبالتبعية يصبعاية اهللان ركو ياتهعلـى ذ  د  المعـتم  و رب

سالحه في   يق كمن أل  ذلك ب ونعلى نفسه يك   مدتاعوه  ت ذا  في ر اإلنسان ب تك فإن الصليب   قوةن قيد ب  االشـيط 

 لم  يدا شد ا ضرب على األنبا أنطونيوس وضربه    الشيطان    قام  عندما لكلذ. العـدو الضعيف    أمـام  لحـرب ا

ففي   المسيح ارحمني فر الشيطان هاربا     يسوع يارب   عندما قال ن  ولك .انط الشي على أن يـتغلب     يسـتطيع 

 فهزيمتنا  -الـوقت الذي اعتمد على ذاته تركه اهللا لذاته، وعندما استعان بالسيد المسيح هرب منه الشيطان               

كمثل األخت التي كانت    . فالقلب المتصل باهللا ال يمكن أن يقترب منه الشيطان        . للشـيطان هي بقوة المسيح    

عاكسها الشبان ولكن عندما أحضرت أخاها وأمسكت بيده لم يقدر أي شاب أن             عندما تنزل في وسط العالم ي     

أي ) (9: 3يو  1" (إن المولود من اهللا ال يخطئ     "وهذا هو معنى اآلية     ).  بستان الرهبان  عن(يقتـرب منها    

 ).طالما هذا اإلنسان متمسك باهللا فأنه ال يخطئ

 ملكوت المسيح: سادسا

الصليب، دفع الرب ثمن نفوسنا على       وقد تمت هذه الملكية عندما        المسيح، ملكوت المسيح يعني ملك   

طريق المعمودية  عن     بالنسبة لنا  ية الملك هتمت هذ    وقد ن الثم شيًئا بدون أن يدفع    ال يقدر أن يملك      نفاإلنسا

ريخ تاوال.  لصالةوا  بقوته، بل أعطانا أن نخرجه بالصوم      الشيطان   السلطان على طانا اهللا   عوأ.   هللا فصرنا أبناء 

 . على اهللاتكالهموواضعهم ت الشيطان بصلواتهم وى القديسون علكيف انتصريسجل لنا 

 على قلوبهم   مسيحملك ال   دلق.  ء فلقد أسلموا حياتهم لإلستشهاد محبة في الملك المسيح          اأما الشهد 

 .كارهمفومشاعرهم وأ

نتحد به ونحبه أكثر مما     ماذا ينتظر الذين يؤمنون بالملك األرضي؟ هل إذا جاء المسيح على األرض             

أحبه القديسون في القرون السابقة؟ هل سيملك المسيح على قلوبنا أكثر من ملكه على نفوس الشهداء والنساك؟                 

 ).16: 5 كو2("عدبه فعر نانسفلالجسد  لو كنا نعرف المسيح حسب"

 وعدم  الروحيها   لتغطى فشل  ا ارصي ا تشتهي ملكً  المادية التي   سق للنفو و ير يضر األ كولكن هذا المل  

 .يسةنالكسرار  بأإيمانها

من "ولو رجعوا للتاريخ كيف أحب القديس بولس المسيح، وكيف ملك المسيح على قلب بولس                  

فهل ).  35:  8رو  "  (اشدة أم ضيق أم اضطهاد أم جوع أم عرى أم خطر أم سيف            .  يفصلني عن محبة المسيح   

اك أفضل   المسيح ذ   أن أنطلق أكون مع    تهاء اش يل"  "قالأم  ض  رالمسيح علي األ  ي   يأت كان بولس يشتهي أن   

 ).23: 1فى ( "جدا

يعني أن ). 21 :17لو  ("كمداخل  اهللالكوتمف" فقال    مكانه ب، حدد الر  روحيفملكوت المسيح ملكوت    

شاكرين اآلب الذي أهلنا    "وقد تم هذا الملك بالمعمودية إذ قال عنه الرسول          .  الملك هو على القلب في الداخل     

" إلى ملكوته إبن محبته   )  فعل ماض (ميراث القديسين في النور الذي أنقذنا من سلطان الظلمة ونقلنا           لشركة  
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سلطان الظلمة وانتقل إلينا    أي أن الملكوت بدأ من الفداء على الصليب عندما أنقذنا من            ).  13،  12:  1كو  (

 :بالمعمودية وهذا الملك الذي يتمتع به المؤمنون

 . سنة التي تبدأ بموت المسيح على الصليبيبدأ بملك األلف: أوالً

وهاتان النقطتان هما ما سنتعرض لهما اآلن       .  ويستمر بقيامة األجساد والحياة الدائمة في السماء      :  ثانيا

 .بالتفصيل
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 ملك األلف سنة
 

ح ضضوح عن الملك األلفي نجد أنه وا      ودث ب ح يت الذيا  ؤير الر فين من س  العشرصحاح   األ اجعةبمر

 .يدسليس جو روحيك مل وأنه ضليب على األرصا الملك باللنا أن هذ

 طان تقييد الشي-1

والسؤال الموجه  ...  )28راجع ص     ( الصليب بواسطةمر تم   أل ا اوهذ.  يطانشالهذا الملك بدأ بتقييد     

 ).28صفحة ( والجواب موجود ؟ فكيف يؤذيناا الشيطان مقيدنإن كا: لنا اآلن

 د ملك نفوس وليس أجسا-2 

 ما يقول به أصحاب الحكم      عكس، وهكذا   نفوسبل   فهو لم يقل أجساد      "نفوسرأيت  "...  لسفر  يقول ا 

 على نفوس المؤمنين    روحي  ا فهو ملك  إذً.   األجساد يس ملك للنفوس مع المسيح ول     ا فهو  إذً ضياأللفي األر 

 يقول إن    كما ماءالس إلى   واد تحرروا من الجسد وانتقل    ق األرض أو الذين      على الوا في الجسد  زما  الذينسواء  

 .ولم تقبل السمة عل جباهها  التي لم تسجد للوحشمنينونفوس المؤ... منهم نفوس الذين قتلوا من أجل يسوع

 امة األولىي الق-3 

ث عن القيامة   د ولكن يتح  قيامة األموات  أنه ال يتحدث عن      حاضوف:  األولىالقيامة  أما الحديث عن    

 .)6-4:  2أف  "  (السماوياتوأقامنا معه وأجلسنا معه ف    " الرب يسوع    قيامةب  للبشرية كلها ت  مالروحية التي ت  

روحية من     هي قيامة  القيامة وهذه   ).10:  3فى  "  (وقوة قيامة وشركة آالمه   ألعرفه  "التي قال عنها الرسول     

  فهو .)25:  11  يو"  (ولو مات فسيحيا     بي والحياة من آمن    القيامةهو  أنا  "يسوع     لذلك فقال ربنا   موت روحي 

 اته آدم كان موتً   االذي م والموت  .  أفضل  حياة وليكون لنا     ربنا يسوع ليكون لنا    الموت الروحي لذلك أتي   د  يقص

اقبل أن يكون    ا  روحيتموت من الشجرة موتًا  تأكليوم     سمع ذلك التحذير   نه أل ماتففي لحظة سقوطه    .  جسدي  .

  .عني االنفصال عن اهللان ميتًا بالروح، ألن الموت الروحي ية ولكن س930فآدم عاش بالجسد 

ي هوتأتى ساعة   الحق الحق أقول لكم إنه      "   ربنا يسوع  ا القيامة األولى التي قال عنه     فاآلن نحن نعيش  

 هللاع كالم   م أن الذي يس   أي  )25:  5يو  "  (صوت إبن اهللا والسامعون يحيون    )  بالروح(األموات   حين يسمع    اآلن

 القيامة وال الحياة مع     كولم يشار ا  و مازال ميتً  فه  اآلنيسمع  وأما الذي ال    .   روحية مة يكون قد قام قيا    اآلن

 . عندهالذي األبدية أنه لم يسمع كالم الحياة) المسيح( ة عن الحيالفصمن هو  بل.يحسالم

 ولخير فيق األيوم  ال  امة في ع القيامة ال   على أما.  اآلنك قال   لوالرب يسوع يقصد القيامة الروحية لذ     

ات إلى  ئسي فعلوا    الحياة والذين  قيامة صوته فيخرج الذين فعلوا الصالحات إلى        القبورسيسمع جميع من في     "

 .)29، 28: 5 يو" (قيامة الدينونة

ة مة ندفن مع المسيح ونقوم قيا     س المعمودية المقد  ففي.  يومكل    رها اآلن وفي  بلى نخت وامة األ قي ال هوهذ

 الذي  هللا عمل ا  بإيمانه  يضا مع  أ أقمتم  هالتي في ية ا دن معه بالمعمو  ونيمدف  "المسيح كما يقول الرسول   جديدة مع   

 هللا وولد فيه    اأبنً و   ،ل خطاياه كسولة  غعمودية م من ال  م خرج اإلنسان المعتمد  ف  ).12:  2  كو  ("واتماألأقامه من   
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قيامة ال   هذه  كل هذا تم في    ...لرب ودمه  ا ل من جسد  اوللتن  اومستحقً  س،القد   للروح هيكالًار  ص و ا جديد اإنسانً

 نسلطان له   ا ك   له سلطان علينا وبعد أن    عد  ولم ي   - إبليس دناجح تلك اللحظة صرنا أوالدا هللا و      نوم.  ىاألول

 . علينا سلطانالثانيت وللمس أصبح اآلن لي.  للجحيميحدر نفوسنا  أنلموتبالينا ع

استمرار بودية  عمبالماألولى التي نالها      بها يختبر المؤمن القيامة   .  ودية متكررة معم  فسر التوبة كذلك  

هو في حالة     حييالمسورة،  مفالتوبة قيامة مست    ).10:  2فى  "  ( وشركة آالمه  يامتهقة  قوألعرفه و "في حياته   

 إنسان ميت   فالخاطئلذلك  ).  16:  4كو  2  ("فالداخل يتجدد يوما فيوما   ارج يفني   خإن كان إنساننا ال     ".توبة دائمة 

15لو  "  (ميتًا فعاش "اإلبن الضال إنه كان       لذلك قيل عن  ش في قوة القيامة األولى      ي يع وعندما يقوم من سقطته   

أف "  ( فيضيء ك المسيح   من األموات استيقظ أيها النائم وقم     "هذا يقول محرضا على التوبة        ومن أجل ).  24.:  

5 :11-14.( 

  فلم تعشتاألموا  أما بقية-4

) قيامة أولى (حية  ويامة ر ق  واعتمدوا قاموا   لذين آمنوا فا...   البشرى كله ميتا بالخطية    لقد كان الجنس  

 -ولم يؤمنوا بالرب يسوع   اته  ون وشه ا الذين سجدوا لمطالب الشيط    أي  ).أي لم تعش  (تقم     فلم األمواتأما بقية   

  :ت سلطان الموت حتى ولو كانوا هم مازالوا مقيدين تحكمن ألجل ذل

فالموت هنا موت   ).  2:  3رؤ  "  (وأنت ميت  حي    أنك ماساالك إن لك    مأنا عارف أع  "لجسد  با أحياء   -أ

 ا سنة ولكنه كان ميتً    930وعاش  فردوس  لعد أن طرد من ا    بكآدم  (د  س بالج ا حي ننساإل ا من أن  بالرغم   روحي

 ن أبيه  ع ا بعيد نموت اإلبن الضال عندما كا    كو.  ) تموت تًامومن الشجرة   ل  ك قال له يوم تأ    اهللابالروح ألن   

 .)اك هذا كان ميتًوأخ(

لك مع المسيح   مأن ال   فكما)  16لو  (يم  حالجفي   كان   يثل الغنى الذ   م دسالجد ماتوا ب  قأو كانوا     -ب

سان نلإل يوم   ي الموت الروح  ء كذلك  السما يف  وأض  ر األ ى عل اإلنسان تتم سواء كان     مع المسيح والقيامة  

 توم تدع   وال  ": قائلة الكبيرة في أوشية السالمة     اوالكنيسة تصلى دائم  .   السماء  في وأ  األرضء كان كل    سوا

 ". كل شعبك علىوال نحن عبيدك ايقوى علينالخطية 

فعنى هذا أن   ...  ؟اذا يكون معناها  م المختلفة ف  ائف كما تفسرها الطو   ماديمت هذه اآلية بمعنى     فهوإن  

 فكيف يفسرون بقية اآليات     األلف سنة   كلن يحضروا مل  ر  وإن كان األشرا  .   ملك األلف سنة   يحضروااألشرار ل 

 .ين بالجسددموجو  إن كانوا غير هؤالء األشرار بالقديسينيط سيحوكيف. 9، 8، 7رقم 

 . روح المسيح والمعني اإلنجيليا عنن يبعدالبروتستانتي الماديفسير لت لنا أن امن هذا يتضح

 الثاني ت المو-5

  الثاني موت الجسد    الجسد موت  الثاني  تلمو، فالمقصود با   سلط في عليهم   الثاني  هؤالء ليس للموت  

 والرجسون والقاتلون   وأما الخائفون وغير المؤمنين   .  "لنسبة لألشرار  با بالدينونة والهالك األبدي    الذي سينتهي 

قدة بنار وكبريت الذي هو الموت       المت  ة البحير فنصيبهم في   رة وعبدة األوثان وجميع الكذبة    ح والس والزناه

 ى وبمنته )نيالثا(   الجسدي وتالم  جهواا و ولىألالقيامة ا  الذين اختبروا    ونفالقديس).  8:  21رؤ    ("الثاني

  به ألنه كانا فرحولالبساطة ب
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 أين.  "بالنار والكبريت للبحيرة المتقدة    طريقهم   سليو للحياة األخرى مع القديسين،      وسيلتهم للوصول 

المسيح، وغلبة الجحيم   فشوكة الموت هي الخطية التي محيت في دم          ".   غلبتك يا جحيم   شوكتك يا موت أين   

 . للنفوس التي في السجنالرب يسوع أبوابه وكرز بعد أن كسر زالت

يم جحانهبط ال   بعد الموت ولكن عندما     يمجحدر جميع النفوس إلى ال    يح السلطان أن    د كان إلبليس  قل

من .  "سلطان علينا الثاني   وتحررنا من عبودية إبليس، لم يعد للموت          هللا  اا أوالد نبقوة الصليب، وعندما صر   

 كنا فنهضنا واستحققنا الحياة األبدية ونلنا نعيم الفردوس          تًا الموت أمو  ليم وبط حنهبط الج ايب ابنك   الصلقبل  

 فهي  "انتقال  بل  يكون موت لعبيد  ال  "في أوشية الراقدين    سة  يالكنوتقول  .  ةس قطع األجبية الساعة الساد    "األول

 .أمواتًا وليس ن منتقلينلراقدي اتسمى

 كهنة هللا والمسيحنون  بل سيك-6 

 كهنة من ناحية    سولي(التسبيح هللا     ذبيحة  ونمد جديد يق  هد خدام ع  أي  -ون كهنة ريفإنهم سيص 

 ).140 مز ("يةئ كذبيحة مسايفع يدريكن ل")... الوظيفة

 1000العدد 

ا يالرؤ   ألن سفر  رمزي عدد   1000، والعدد   "سنة  ألف)  حيمع المس (وسيملكون  "  يقول سفر الرؤيا  

" ا سريع أنا آتٍ "  )...3:  1رؤ  "  (الوقت قريب "ل  و يق يا  في نفس الرؤ   يقوم على التشبيه والرمز، ألنه       ساسهمن أ 

ما   وقت كبير ألنه مضى   ( والسرعة الزمنية    الزمنيين اآليتين ال يعنيان الوقت      اتهأن    فواضح  .)20:  22رؤ  (

  والسرعة الروحية التي يمكن ترجمتها بلغتنا      الروحي  بل تعني الوقت  )   سنة ولم يأت المسيح    2000يقرب من   

 ا غالب دائم  روحي، والوقت الروحي    وقتفاأللف سنة باللغة الروحية هي      .  ر الزمن قه و معنى حتمية الوقوع  ب

 الروحي المعبر عنه   فاليوم   . ألنه أعظم منه بما ال يقاس      ي أرض يمكن تحويله إلى زمن      لذلك ال  الزمنيللوقت  

 ).8  :3 بط   2  ("ة وألف سنة كيوم واحد    نب كألف س   الر ا عند ا واحد إن يوم "...  بيوم الرب قد يساوى ألف سنة       

له اإلنسان لنفسه في    م يع يوم مقبول ال يمكن أن    أن ما يعمله اهللا بالروح لشعبه أو ألحد أوالده في           .   معنا وهذا

إنها تفيد الغنى   "  المسيح ألف سنة  فعاشوا وملكوا مع    " المقدس من كلمة     يالوحهو الذي يقصده      وهذا.  ألف سنة 

 . حياتنا مع المسيح في ملكوته الحاضرالعطايا وانسكب النعم في سالخصب اإللهي وتكدو

 مع بالمسيح ألف    فعاشوا وملكوا "الرؤيا    سفر  للغة السرية التي يتكلم بها    ا حسب    فالحكم األلفي  اإذً

 مدى يوم بالرب    ملكوته على اء واألرض في تمتع     ممع المسيح في الس   تعيشه الكنيسة اآلن       ما الحقيقة في   "سنة

  كألف سنة أو يزيد الناسغةول أو حسب لالمقب

مجيئه    ألن ينونةدلل  ره األخير ولن يكون هناك مجيء للمسيح قبل ظه      :  "ويقول القديس أوغسطينوس  

ازية تشير إلى    مج فهي)  يا سفر الرؤ  يف  ( األولى قيامةأما ال .  ل بالفعل اآلن في الكنيسة وفي أعضائنا       حاص

أللفي للمسيح على   فالحكم ا   .يدةون عن الحرية ويقومون لحياة جد     موتياس عندما   نة ال لحا   في التغير الذي يحدث  

 . "...ن فيهااآل نالكنيسة والقديسون يحكمو في األرضي قد بدأ فعالً بيسوع نفسه

 .القوةوللكمال   يرمزسفر الرؤيا اد فيد ككل األعرمزي فهو عدد 1000 العدد أما
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 بل أن آيات  .  الثاني والمسيح   لمجيء   من أية إشارة   امتما  خلت    20يا  رؤال في   قوع األ ينالحظ أن جم  

ولكن قبل مجيء المسيح الثاني للدينونة      )  كما سنرى اآلن  ( تشير إلى مجيئه مباشرة للدينونة       دساب المق تالك

 .سيحل الشيطان من أسره زمانًا يسرا ويضل األمم

 "رهسيحل الشيطان من أ"ثم  -9

ليضل   ا يسير ا زمانً الشيطان من سجنه    آخر األيام سيحل   يخبرنا أنه في     والنص الموجود باإلنجيل  

–الشيطان  (  يهمعلاء  ممن الس    ثم تنزل نار   .جوج وماجوج ويحاصر القديسين     جمع شعوب كثيرة  وياألمم  

 .على السحابويعقبها مجيء المسيح  النهاية بعد ذلك ونوتك)  الكذاب والنبي-والوحش

 :لماذا يسمح اهللا بفك الشيطان

 سمح بهذا   اهللا ذلك أن    معنى.  الشعوب ضدهم   هيجبل  .  ذى القديسين ؤلشيطان لم يقدر أن ي     أن ا  نالحظ

ك مس يت الذي  والوحش، والبعض  فالبعض في هذا الهيجان سينضم إلى الشيطان         .بالعالم للنهاية   يالفك لكي يأت  

. القديسين  ضرين   وشك أ  على  نظن البعض إن الشيطا      لو اهللا حتى   سيكون في حماية  ن  ي معسكر القديس  يباهللا ف 

 الذي سيخاف   وتضع خطًا فاصالً بين اإليمان المزيف      األخيرة سوف تبين مدى إيمان القديسين        وهذه التجربة 

ر دق ي الشيطان مهما فك كم أسره ال        الذي يثق أن     الحقيقيشيطان، واإليمان   لل  حياتهم وينضموا   علىأصحابه  

 . المتمسكين باهللا أوالد اهللالىأن يتسلط ع

 الثاني مجيءال -10

 :سابية المدونة في اإلنجيل المقدت الكص حسب النصوالثانيء ربنا يسوع المسيح مجيسيكون 

 ى معلمنا مت  يل من إنج  24حاح  ص األ  في نودو م ه   كما حالمسي  ءي لمج األخيرة تظهر العالمات    -أ

 .يةاهدرسناها بدقة لعرفنا حقيقة أننا قرب الن وهي عالمات لو، 21ح حااألصك لكذ البشير

 ).30: 24متى ) (ي الصليبهن اإلنسان إب مةالعو (ماء السفيان نسن اإلإبعالمة  حينئذ تظهر -ب

 ).17: 3 تس1(، )27 :21لو (، )30 :24مت ( ب المسيح على السحاي يأت-ح

 ).6: 3تس 1، 31: 24 مت( ينونة ويجمع الجميع للدقالبوي كة فئيس المالرئبوق  ي-د

 .)17: 3تس 1(أوالً ) القيامة الثائية(يح  المسيات فمو يقوم األ-هـ

فيخرج الذين فعلوا الصالحات إلى قيامة         اهللا  إبن  صوت رو القب في ومن   يعيسمع جم "  :نةو الدين -و

 ).28: 5 ير" (ينونةد الالسيئات إلى قيامة  والذين فعلواالحياة 

 تحدث عنها   الدينونة...  للملك األلفي  وليس   ونة مباشرة دينكون لل ست أن القيامة    وواضح من هذه  

 .)46-31: 25مت (جاء في ، مثل ما ايرثالرب يسوع ك

 : وبعد الدينونة-ز

ويكونون في عمق الحب    ).  4-1:  21رؤ  ("   الرب يسوع  السماوي  يسمنون للعر ؤ الم يزف"  -1

 ).26: 17يو " ( الحب الذي أحببتني بهفيهمليكون "اإللهي 
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أنا فيهم    ...واحدليكونوا واحدا كما نحن     ...   فينا اواحد  ضاوا هم أي  ونليك"فيه  ا   واحد ا ويصيرو -2

 ).23-21: 17يو " (وا مكملين إلى واحدكونلي يَّأنت فو

 ).24: 17يو " (ويكونون مع الرب يسوع حيث يكون هو"

 ).26: 17يو " (ويكون فيهم الحب الكامل هللا"

 لآلب  لكنيسة المؤمنين في وحدانية   رأس ا دانية الرائعة يضم اإلبن     لوح السعيد وا  وبعد هذا الزفاف    -3

 16كو  1"  ( اهللا الكل في الكل      ليكون)..  "  13:  2ب  ع"  (هأنذا واألوالد الذين أعطانيهم اهللا    ".  بك لآل لفيسلم الم 

 .آمين) 24-28:
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 الحكم األلفي في التاريخ
 

  الملكوت الزمني عند اليهود-1

 حيث  مني الز األرضي القدس تنادى بالملك     ابعن تعاليم الكت    ريبةغليهم  عا ت اليهوديالفكر  لقد أدخل   

 .تحت قدميهان م فيلحسون " يهوه"أعداء  أما األرضيةية زمنع الت كل الململكفي هذا ا يكون

  مجيء لبقخاصة  ب و عالش.  هذا  عاش تحتها   دية التي بوعال  الةح   هو يبروالدافع لهذا الفكر الغ   

 فكرهم المادي،   بما يتناسب مع  .  ح تفسرا ماديا خياليا    الكتاب عن مجيء المسي    واتب يفسرون ن  المسيح، وبدأوا 

 .وكل هذا االنحراف الفكري واألخالقي والديني جعلهم يفكرون في ملك مادي عوض فشلهم الديني

  تسرب هذا الفكر في الكنيسة األولى-2

ب إلى   أن هذه األفكار الساذجة تناقلها بعض اليهود الذين اعتنقوا المسيحية وبدأت تتسر              لألسف"

بعض المؤمنين وبعض اآلباء إلى أن انتبهت إليها مدرسة اإلسكندرية وانبرى لها أوريجانوس وأسكتها بحجج               

 وهو أيضا أحد تالميذ مدرسة       م،265-248ال تناقش، ث جاء بعده البابا ديونسيوس السكندري سنة             

 .لحرفي لسفر الرؤيا البدعة وأسكتها في كتاب خاص يدحض فيه التفسير اهذه  ورد على-إسكندرية

 دخلت هذه التعاليم مرحلتها األخيرة في العالم إذ بدأ          430-354 بظهور القديس أوغسطينوس     اروأخي

 يلغي  - دون أن يدري   –تفنيدها بقوة حجة ال تقاوم وأعتبرها هرطقة حسابا أن كل من ينادي بالملكوت األلفي               

األرض وأن المسيح يحكم اآلن مع قديسيه وأننا نجوز         حقيقة الملكوت الحاضر الذي أسسه السيد المسيح على         

لن يكون له سلطان علينا ألننا غلبنا الموت        )  الجسدي  (وأن الموت الثاني  اآلن قيامتنا األولى غير المنظورة      

 ).الخطية(األول 

وقد ).  لوثر( منذ بداية عصر     القرن السادس عشر   بعد ذلك ظهرت هذه البدعة مرة أخرى بعد          -3

 في ألمانيا أثناء انتعاش حركة البروتستانت في الكنيسة          18،  17البدعة أقصى قوتها في القرن      بلغت هذه   

 .اللوثرية

وفي القرن التاسع عشر امتدت العدوى عبر البحار واستقرت في الواليات المتحدة حتى تلقفتها                 

 ض األر ىسيح عل م ال ءلمجي  تضع مواعيد محددة  وبدأت    مىعظولى وال ألا ا دتهعقيجماعة األدفنتيست وجعلتها    

 .وكذبت فيها جميعا

مصر وبدأ البعض يعلق على األحداث      ى   إل الغربيكرة تدخل بدخول الفكر     فهذه ال    أخيرا بدأت  -4

ل ك  كدأليت  ولكن  - الملك اذله  بدايةفيها     اليهود رتصان وأن ا  غربي  دي يهو ربفك  يووناألخيرة في حرب ي   

 طيقبلفكر ا لل في ا  أو عند الغرب ليس لها أص       اليهود   الملك األرضي سواء عند   كرة   ف  أن طي قب مصري

 وليس في الكتاب المقدس نص واحد يؤكد ذلك،         -القرن الرابع من  ر  كل الكنيسة تحارب هذا الف     ب األرثوذكسي

وما يعتمد عليه أصحاب هذه البدعة من نبوات في العهد القديم إنما هو ناتج عن تفسيرهم الخاطئ لهذه                      

 من نبوة اشعياء ونرى تفسيرها الروحي وبطالن        11 سبيل المثال تفسيرا لألصحاح      وسنسوق على .  النبوات

 .تفسيرهم المادي
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  من نبوة إشعياء12، 11تفسير األصحاح 

 نبي ال   رى أن نا س نكنول،  النبيإشعياء    يعتمد البروتستانت في تأييدهم للحكم األلفي على األرض بآيات        

من  ما يمكن    تحمل في أعماقها أقصى   ة  هلعبية س شية  مادزية  بأوصاف مجا  يتحدث   هد القديم كان  ع ال يف

ك ذل في القديم ك   اليهوديالفكري البسيط للشعب      المستوى مع   بية السرية، وذلك لكي يتناس    وتالتعبيرات الاله 

 .النبي العام في أيام يتمشى مع انحطاطهم الديني لكي

 ..." الربويخرج قضيب من جزع يسى وينبت غصن من أصوله ويحل عليه روح"

 ". االشبل مع والعجل مع الجدي النمر مع ضفيسكن الذئب مع الخروف و يرب "-1

ن المسيحي بوداعته واتضاعه ينتزع وحشية      ر أ اتباعب"  ئابذسط  ون  ال كحم أرسلكم  ها أنا :  "التفسير

 . وشراسة األشرار

لفطيم يده على   ويمد ا )  الكوبرا السامة (يلعب الرضيع على سرب الصل      .  صبي صغير يسوقها    "-2

 ".حجر األفعوان

هنا الحكمة والبساطة وهما     )"  (األطفال(كونوا حكماء كالحيات وبسطاء كالحمام        :  "التفسير

أما عن بساطة األطفال فقال ربنا      ).  متعارضتان بطبيعتهما صارا يسكنان معا في قلب اإلنسان المسيحي الواحد         

 نباعتبار أن بساطة المسيحيي   ".  (الضعفاء وأعلنتها لألطفال   و   ءكماح ال عن  أشكرك أيها اآلب ألنك أخفيت هذه     "

 ).أبطلت وهزأت من حكمة العالم

 ". مياها بفرح من ينابيع الخالصقونتوتس "-3

باعتبار أن الروح القدس صار     "  (من يشرب من الماء الذي أعطيه أنا فلن يعطش إلى األبد          :  "التفسير

 ).مصدر ارتواء وفرح أبدي

 ".ال تذكر األولى وال تخطر على بال جديدة، فااوات جديدة وأرضمخالق س ألني هأنذا "-4

 أن  باعتبار  (."ت اهللا لكودر أن يرى م   قيال    )ةد الجدي ءالسما  (فوق  نإن كان أحد ال يولد م     :  "التفسير

 ).السماء الجديدة وماء المعمودية المقدسة يمثل األرض الجديدةثل يم حالرو

 .ئة سنةاوال شيخ ال يكمل أيامه ألن الصبي يموت إبن م) قليل أياميحيا ( ال يكون هناك طفل -5

الحياة األبدية التي يتقبلها األطفال في      "  (كل من كان حيا وآمن بي فلن يموت إلى األبد          :  "التفسير

 ). والتي يمثلها النبي بمائة سنةالمعمودية

 به كان يترق  يلذا المسيا   وتلء ملك عياء م وة إش  نب شر نعي ضالزمان الحا    هذا في و إذن فنحن اآلن  

 ... مجيئهاليهود وضلوا عنه عند

 في انتظار   ي بالفكر اليهود  المسيحيين الملوثين  يعيش عليه بعض     ي الذ يمهضاع األساس الو  إذًا فقد   

 ...إلى تحقيق هذه النبوات مادياين لعتطمالحكم األلفي 
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 وتسحبت على بعض     كر اليهودي  بالف وية التي أحاطت  ي صورة المتداد هذه العتمة الرؤ     كي نعطي ل

 مرة أخرى لتصور هذا الملكوت في ذهنية الفليسوف الكتانتيوس الذي عاش في              ل، نعرض وائيين األ حالمسي

 :أواخر القرن الثالث والمسمى بشيشرون المسيحية معلم أوالد اإلمبراطور قسطنطين الكبير

وهي اآلن وتطلق      ما أضعاف قد  سبعة   سمالشيء   ستض ئذوحين...  ي القدير سوف يأت   وإبن العلى "

 منها ينابيع   وتتفجرة تقطر عسالً    خريصوالجبال ال رة  من تلقاء ذاتها بوف    أثمارها   ج  اتها فتخر األرض خير 

 ".الخمر إلى الوديان، واألنهار تفيض لبنًا، والعالم كله يتهلل بالمسيرة والطبيعة تعتز وتبتهج

لكاذب الذي لن يكون، ضاع ويضيع البروتستانت         ا الخرافية إلى المستقبل    عاتل التط ذهه ب وهكذا

 الثمينة جدا التي تفوق العسل والخمر واللبن وبهجة           دم المسيح  اكتشاف إيجاد الروح في الحاضر وعطايا      

 .الطبيعة ومسرات هذا الملكوت األرضي األلفي الخرافي

 ة الملك األلفي األرضي هذه األيام؟شار فكرنتبماذا نعلل ا

 لالهوتيين الغربيين واستخدامه في تفسير نبوات الكتاب المقدس، وهذا عكس             المادي االتجاه:  أوالً

لو كنا نعرف المسيح حسب     "الفكر المسيحي الشرقي التصوفي الروحي، والكتاب المقدس يؤيد ذلك بقوله             

 "الجسد فلسنا نعرفه بعد

 السيطرة المادية   عالوة على ذلك فالكنيسة في الغرب عاشت حتى نهاية العصور الوسطى صاحبة            

 .في هذه السيطرة بدأت تؤمل نفسها بملك أرضي يكون المسيح فيه ملكًا أرضيا

هذه فكرة شيطانية، ألنه عندما يأتي المسيح الدجال الكذاب سيجد بعض المسيحيين مؤمنين               :  ثانيا

لمسيح اآلتي ليملك   بفكرة مادي أرضي، عندئذ يتوافق الفكر البروتستانتي مع الفكر اليهودي في الترحيب با             

 .، وستكون هذه هي الطامة الكبرى لبعض المسيحيين الدجالن بال شك هو المسيحوعلى األرض والذي سيك

  لدينونة العالم  ب السحا ىعليكون  للمسيح س   الثاني  المجيء السليم فيؤمن أن     األرثوذكسي الفكر   أما

 بالمسيح  أبدا في فخاخ اإليمان      لن يقعوا  سياألرثوذك   لذلك فالذين يؤمنون بالفكر    للملك األرضي   مجيءيس  لو

 على سيكون المسيح   مجيء بقوة الشيطان ألنهم سيقولون في أنفسهم أن         معجزاتالدجال مهما صنع أمامهم من      

 .السحاب ليخطفنا

وعلى الكنيسة القبطية   .  عمل شيطاني  أجل هذا قلنا أن انتشار فكرة الملك األلفي هذه األيام              من

 كما يضرها   الدجال،  لمجيء بالنسبة   ايضرها روحي   تها، ألنه فكر  قوبكل  الفكر  تحارب هذا   األرثوذكسية أن   

في أصله...ييهود فكر  ألن هذا الفكر إنما هوااجتماعي . 

البروتستانتية التي دخلت في     الكنائس   أفكارأبناء الكنيسة الذين انخدعوا وراء        لذلك ليحذر :  تحذير 

رك من  المبا  مصر   األفكار حذرهم من المسيح الدجال، والرب يحفظ شعب        ذهمن ه ليحذروا  ...  الماضيالقرن  

 .آمين.  دخيلغربي فكر
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 عقيدة الطبيعة الواحدة

 خي التار فينالطبيعتي بدعة ورظه

 

ر وار هذا النقاش نسط   ثوأ.  الميالدي  مس المسيح في بداية القرن الخا     دبدأ النقاش حول طبيعة السي    

وسنعرض اآلن المراحل التارخية التي     .  ألسف الشديد أدى إلى انقسام الكنيسة     بطريرك القسطنطينية، الذي ل   

 . مرت بها هذه البدعة وكيف انتهت إلى انقسام الكنيسة

 ة نسطوربدع :أوالً

بمظهر    السيد المسيح   كثيرا من الحوادث التي ظهر فيها      بطريرك القسطنطنية أن يفسر     أراد نسطور 

ى بأن للسيد المسيح طبيعتين وشخصيتين، واحدة       فت اإللهية في التجسد أ     األسرار أدراك ولما عجز عن     ضعف

 أن نسمى السيدة    غيوكان يفسر اإلنجيل على هذا األساس، فمثالً ال ينب         ).   إنسانية أي(إلهية والثانية ناسوتية    

ن م  العذراء والدة اإلله بل والدة جسد المسيح، وعاب على المجوس سجودهم للطفل وحذف الجزء األخير                

وتعذر )...  ارحمنا...  ( يا من قام من األموات     - يا من صلب عنا    -يا من ولد من العذراء    (الثالثة تقديسات   

ليب هو جسد اإلنسان يسوع      الص ت على اإن الذي م  قال  ضية الفداء ألنه    قالم السيد المسيح و   آ  عليه تفسير 

 .الخ...  تكشف الضعف واأللمالتي السيد المسيح بكلماتيه أد لرنستوام بدم إنسان ت ءلفدايكون ا وبذلك

  عامود الدين السكندري البابا كيرلس الكبير

  يشرح فيه كل ما    ا له خطاب  فأرسل  لى نسطور، عللرد  )  م429( كيرلس    البابا هيأت العناية اإللهية  

م  أ ا هي حقًلك  لذ  .متجسد ال  اهللا ديا بل ابن   عا اإنسانًلد  ت لم   ءريم العذرا مإن  "  :قائالًالمسيح    يدسال   بطبيعة يختص

وسماه ).  14:  1  وي(جسدا    رصا و -اتحد به وا أخذ جسدنا    نجل خالص  وأل ألجلنا  ةمل الك وإن  ... اهللا الرب أم 

 القديس مرقس فذكر لنا أن رئيس الكهنة عندما سأل السيد           وأما.  القديس متى عمانوئيل الذي تفسيره اهللا معنا      

نعم أنا هو وسوف ترون إبن اإلنسان جالسا عن يمين القوة           :  "رد عليه قائالً  .  هل أنت إبن اهللا   :  "المسيح قائالً 

 وبيَّن أيضا القديس كيرلس في الرسالة أن اتحاد الالهوت         ).  62،  61:  14مر  "  (وآتيا في السحاب السماء   

 رقلطا وحين يطرقه الحداد يقع      ،النارا ب يمحم  نلم يك    ما صاغلحديد ال ي  فا.  بالناسوت أشبه باتحاد النار بالحديد    

 ختالط وال  ا  ال يشوبه  ااالتحاد بين النار والحديد اتحاد       وهذا -الحديد وحده دون النار مع كونها متحده به         على

وعلى هذه  .   بطبيعته الحديدية  محتفظًا  يد يظل دوالح بطبيعتها النارية،    ةفالنار تظل محتفظ  .  تغييروال  امتزاج  

  . الناسوتالالهوت بمادةالصورة اتحد نار 

  م431 سنة جمع أفسسانعقاد م

 ناك القديس كيرلس الكبير و    فًا، ورأسه  أسق 200وحضره   ثيؤدوسيوس الصغير    اإلمبراطورإليه  ا  دع

ان من  م وحر  أخميم، ه إلى مدينة  ير ونف طونس.  رمانحالمجمع  وقرر    .رئيس المتوحدين يصاحبه األنبا شنوده    

ور النأم  نعظمك يا     "يرلس وهي ك القديس   غها التي صا  يمانة قانون اإل  مقدمووضع  ..  . الطبيعتين بعقيدادى  ني

ون كا ت ذوبه".  ...أتي وخلص نفوسنا    العالمص  لك ولدت لنا مخ   نوالدة اإلله أل   ونمجدك أيتها القديسة     الحقيقي

 .لقبها والدة اإلله أم النور العذراء ت للسيدة ثبتي هي التكيرلس قديسلها اس رأ وعلىطيةبسة القنيلكا
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أوطاخىةبدع: اثاني  

) روباع نسط تأ(مة النساطرة   ومق جدا في     غالى طنية، وقد نالقسطب  ن لدير للرهبا  ايسئ ر ىخاان أوط ك

 لم يتخذ من    الهوتية، وأنه   يد المسيح طبيعة واحدة   سإن ال " البدعة تقول    وهذه.   مضادة مما جعله يهوى في بدعة    

الطبيعة شت  الية  وتة الاله عيعنى أن الطبي  هذا  ".  ا خالي  مر به مرورا    لجسدنا ولكنه  مماثالً   جسدا يالحشا البتول 

 .الناسوتية

راط فبشدة مما جعله يؤكد با       وبدأ يقاومها  ةدديجة ال عدب بطريرك القسطنطينية من ال    خاف فالبيانوس 

  بدأ ذاكوه  . روما كبطرير   بدعة نسطور وتبعه في هذا التيار       بدون أن يدرى في       عنسانية ووق إلالطبيعة ا 

 سةجمع أفسس األول برآ   م أن حرمها    الذي سبق )  الطبيعتينمذهب  (النسطورية    وجديد نح   رب ينحرف من  غال

 . البابا السكندري ديسقورس وحرم فالبيانوساسةيرالثاني بجمع أفسس م لذلك أنعقد . الدينكيرلس عمود

 تكتل القسطنطينية ورما ضد البابا ديسقورس: ثالثًا

 نحو الملك ونقضت    الراهبة بوليكاريا ت أخته   ير بدون نسل، اندفع   صغت الملك ثيؤدوسيوس ال   وبعد م 

ما عدا أسقف      زواج راهبة،  ىفة عل قيع األسا جمواعترض  .  يانرق م القائد الشرير   ها وتزوجت من  ت بتولي رنذ

وبعد أن    .لكة بوليكاريا مروما وال  أسقف   قة بين لعال ا تومن هنا توطد  .   بالزواج روما الذي أعطاها الحل   

ة البابا  اصخو   نفوذها جوارب نفوذ   تطيق أي ت ال   حأصب،  طريرك روما بها   ل عكة وخض  مل يار بوليكا تأصبح

 ليطلب العفو عن   وماريرك ر  لبط ولقد كانت الفرصة مواتية   .  يةون في المجامع المسك   الذي ذاع صيته    السكندري

 سلفأر. الثاني سجمع أفسم  فيسقورس  ي البابا د  حرمه أن   ق سب ي قد مات الذ   نرغم أنه كا     المحروم نوسفالبيا

ن أسقف روما هو    ووبذلك يك .  سنوا فالبي برئة لت ا يعقد مجمع  ن منه أ  ا طالب اإلمبراطوروما إلى    ر سقفن أ الو

 انتهى الذي     الكنيسة  ريخ تا  في  خطأ أعظم أخطأ   بذلك أنه   دري ي يكن  ولم...  ل في جديد  د للج جال الم ح فت الذي

 إلى جنب مع    باكنيسة ووقفت جن  لامور  أفي     هذه الفرصة لتزج بنفسه     الشريرة ت الملكة ز وانته .بانقسامها

 .  خلقيدونيةمعمج ت إلي عملعفد... أسقف روما

خلقيدونية وانقسام الكنيسة منه عمجم: ارابع 

وقف أساقفة روما مطالبين بمحاكمة البابا ديسقورس، وتساءل الجميع            حتى   جمعقد الم نعما أن ا  

 ومن.  " روما  من أسقف  ص بدون ترخي  الثانيس  فس أ عم عقد مج  ديسقورس على   لقد تجرأ "فكان الرد   ...  لماذا؟

الدفاع عن العقيدة بل حب سيطرة الغرب على         لم يكن هو     رة ينكشف لنا أن السبب في عقد المجمع       باه الع ذه

 . اإلسكندريةكنيسة

 ديسقورس أنه يعتقد بعقيد أوطاخي، ورد عليهم البابا المعلم بأن إيمانه هو إيمان كيرلس وأن                 وإتُهم

وطاخى أ  ما يقول به     وال تغيير وهذا عكس    ة اإللهية اتحدت بالطبيعة الناسوتية بدون اختالط وال امتزاج        الطبيع

 . امتزجت بها بعد أنعة الناسوتيةبيتية الشت الطوأن الطبيعة الاله

عدم .  يحرض المصريين على   ومنها أنه    عن العقيدة   تهم على ديسقورس بعيدة كل البعد     لا..  توالتثم  

 أوطاخى بعد أن تاب     قبلة أخرى أنه    موته..  .بيانوسال وتهمة أخرى أنه قتل ف     .القسطنطينيةإلى    حإرسال القم 

 .زيف بحرمان ديسقورس ونفيه في جزيرة غاغراالم  المجمعوحكم هذا... واعترف بإيمان كيرلس
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 تؤمن بالطبيعة الواحدة س التيئلكناااضطهاد : خامسا

ديسقورس، وأرسل رسالة يتوعد    ا  لباب ا  بدل اخرا أ  بطريركً  بتعيين ا أمر اإلمبراطوربعد أن أصدر    

، اإلمبراطور   عكس ما كان يرجوه    ولكن هذا التعسف أدى إلى    .   أوامره  مصري يجرؤ على عصيان    فيها كل 

وكنيسة )  ياسور( ومثل هذا حدث في كنيسة أنطاكية         .ه هذا التعسف البيزنطي    في وج  وافإن المصريين ثار  

 .ألورشليم

  الذي ونانيجاء المقوقس البطريرك الي      اإلسكندرية يونانيا حتى    الذي يفرض على   يركالبطر وظل  

 المصري البطريرك   وهرب من وجهه  ...  ابولقد أذاق المصريين ألوان العذ    .   الدينية تولى السلطة المدنية مع   

 شبيها باضطهاد   ااضطهاد الكنيسة المصرية من كنيسة الغرب        ولقيت...  بقية األساقفة و)  38(البابا بنيامين   

ن العاص مصر وأعطى المصريين األمان وعاد البابا بنيامين إلى           إلى أن دخل عمرو ب    ...  القرون األولى 

 .كرسيه بعد أن زال سلطان روما والقسطنطينية من على مصر

 احدوس تؤمن بالطبيعة ال   ئ كنا : الكنيسة إلى قسمين   انقسمتخلقيدونية إلى يومنا هذا        ومن عصر 

ومازالت ).  وهي روما والقسطنطينية  (لطبيعتين   وكنائس تؤمن با    )ندرية وأنطاكية وأورشليم  وهي اإلسك (

 .االنقسامهذا تقاسي آالم هذا ا نالكنيسة إلى يوم
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 لعقيدة األرثوذكسية في ضوء بدعة الطبيعتين
 

 بدعة نسطور

الدة اإلله  لعذراء و ا   يصح أن نسمي   خصيتين وأنه ال  شبأن للسيد المسيح طبيعتين و    نادى نسطور   

. بذلك فصل الطبيعتين  و.  هللاات ال تليق با   ن الصليب مثل اإلها    أحداث تمت على   وأن هناك ...  يسوع في الجسد  

 ضجنلك الوقت لم يصل لدرجة      ذفي    والحقيقة أن الفكر الغربي   .  وسنعرض فيما بعد اعتراضاته والرد عليها     

 لما  التجسد  رستسمية    والكنيسة.  اهللا تجسد   ية والعقائدية وخاصة موضوع   وت األمور الاله  الفكر الشرقي في  

سر التقوى  عظيم هو     "والكتاب المقدس ذاته يقول   .   لفهمها روحي   تحتاج إلى عمق    من أسرار إلهية   هيحوط ب 

 ).16: 3تى 1" ( في الجسداهللا ظهر

 ن من ناحية أ   البروتستانتي   العقائدي للفكر  هو بال شك األساس   )  عقيدة الطبيعتين (طورى  والفكر النس 

 يه عل  حل طفق  اإنسانً المسيح   ات التي ترى في السيد    ن للديا الفكري األساس   كذلك هو .   اإلله والدة  العذراء ليست 

 كنيسة روما في  ة  س لوجود فكرة الطبيعتين بعد االتحاد الموجو       األسا   هو  هو اهللا، كذلك   يسروح اهللا ول  

 .طينيةنسطوالق

و بأخرى في القسطنطينية     بصورة أ  ينتشر  م أن مجمع أفسس حرم نسطور إال أن فكره مازال          ورغ

وأوائل   الخامس  ن القر راطرة في أواخ  سعد ذلك انتشر الن   ب.  كرنا وذ قب س نية كما قيدولع خ مجاء مج   وروما حتى 

 حتى اآلن في بعض     بعض الناسطرة والزال    .ربيةعوشمال الجزيرة ال   العراق وجنوب فلسطين     ااسادس في 

 . بالهندبالد العراق وحدود إيران وفى ملبار

 بدعة أوطاخى

 في الحشا البتولى، وأن     ارورم  رم  الهوتهأن  وهوتية  الاحدة  وطبيعة  المسيح   أوطاخى أن للسيد     نادى

عتقد أن  ي  الغربولألسف مازال   .  سوتالناهوتية ألشت   لالن الطبيعة ا  وأ   خيالي دسسيح ج  الم جسد السيد 

  يمتزج بالناسوت  لمأن الالهوت     عترف في القداس  دائما ي اهن   الك نأ مع    كنيسة أوطاخية  والكنيسة القبطية 

 المسيح، أخذه من سيدتنا     الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع      كالمحيى الذي إبن  و الجسد    ه ا إن هذ  "...  ويقول

 فالكنيسة بريئة   ا إذً ".امتزاج وال تغيير  اختالط وال     يرغ الهوته ب  عاحدا م  و وجعلهمريم   اإلله   ملكتنا كلنا والدة  

 . كر األوطاخىمن الف

 6لكنيسة القبطية بالطييعة الراحدة 

ية بدون  له الصفات اإل  يعسوتية وجم النا  والخصائص ة تجتمع فيها الصفات   حدللسـيد المسيح طبيعة وا    إن  " 

 ".القبطي في القداسا هو اإليمان الذي يجاهر به الكاهن هذو. امتزاج وال تغييراختالط وال 

                                                 
 .العلمييوس أسقف البحث يغوررغ  لنيافة األنبا فيما يختص بطبيعة السيد المسيحاإلسكندريةكنيسة   عن كتاب تعليم 6
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ت ووالاله".  يقول البابا ديسقورس   امك -بعد االتحاد   طبيعتين   ليس هو  و -من طبيعتين المسيح إذن   السيد  " 

  االجتماع أو أوالمصاحبةقبيل ما ليس من  هواتحاد. خـتلط به وإنما تحد به     ا  بالناسـوت وال   لـم يمتـزج   

كما (اك طبيعتين   ند االتحاد أن ه   عللقول ب  وال مجال    ... لكلمة اتحاد  الحقيقيعنى  لمد با ااالقتـران ولكن اتح   

 . حقيقيا أواصحيح، وإال فال يكون االتحاد )كنيسة روماول تق

 متزاج؟اوكيف تم هذا االتحاد بدون 

 يلهالتجسد اإل   سرك سمى   لذل،  سرألنه     يؤمن به   في مقدور اإلنسان أن يدركه لكنه      سهذا األمر لي  

كلم أحيانًا عن    كنا نت  وإن).  16:  3تى  1"  (في الجسد    ظهر اهللا  التقوىسر    عظيم هو   " يقول عنه  والرسول

  اإلله -ا في الواقع وبالنسبة للسيد المسيح      له وجود   تفرقة ذهنية ال    فهيية والناسوتية،   وتالطبيعة الاله 

ولتقريب معنى االتحاد بدون امتزاج     .   الثنائية  معنى ال تحمل   مة صار ل وك .جسدا   الكلمة الذي صار   -المتجسد

الناسوت قد  ب الالهوت    إن االتحاد  : الدين هذا التشبيه   ود عام  أبونا القديس كيرلس الكبير    ، ذكر لنا  إلى أذهاننا 

  وفيها أيضا   ففي جمرة الفحم توجد صفات اإلضاءة واإلحتراق،        . الفحم  اتحاد الفحم بالنار في جمرة      هيشب

مع أنها مكونة من    "  الطبيعة البشرية   "عن طبيعة اإلنسان  كذلك تقول   ...  صفات المادة من كتلة ووزن وحجم     

 العلم بأن جميع هذه التشبيهات      مع.   معا ة ومادية يولكنها طبيعة بشرية واحدة تحمل صفات روحان         وروح جسد

 . يحدث انفصال عند الموت بخروج الروح من الجسدة البشريةة، فمثالً في الطبيعقصنا

 صفات الطبيعتين بدون أختالط      التي لها  ك الكنيسة القبطية بعقيدة الطبيعة الواحدة     لماذا تتمس 

  تغيير؟امتزاج والوال 

 كل النصوص تتحدث عن      بل بالعكس  يوجد نص في اإلنجيل يقول بالطبيعتين بعد االتحاد،       ال    :أوالً

 . الطبيعتينطبيعة واحدة لها صفات

 ).14: 1يو " (جسدا ة صارمالكل" -1

 ).35: 1لو (" فلذلك أيضا القدوس المولود منك يدعى إبن اهللا...  "-2

 ).11: 2مت " (طفل يسوعسجود المجوس للو" -3

 ).15: 3يو  (..."ذل إبنه الوحيدب العالم حتى هللا هكذا أحب ا-4

هور ولى مفاتيح الموت    لدهر ا دلى   حي إ   وكنت ميتًا، وها أنا      يل واآلخر، والح  و هو األ  أنا  "-5

 ).لموتا(الناسوت وخواص ) الحياة(ت و طبيعة واحدة لها خواص الالهتحمل معنىفلكمة أنا هنا " والجحيم

 ).13: 3يو " (في السماء  إبن البشر الذي هومن السماءلسماء إال الذي نزل اولم يصعد أحد إلى  "-6

 التية اهللا   يسعوا كن رلتة  قفيها أسا ف القدس    الروح احترزوا ألنفسكم ولجميع الرعية التي أقامكم       "-7

 ).28: 20أع ( "همبدأقتناها 

 ).8: 2كو 1(" رب المجد لما صلبوا عرفوا ألنهم لو "-8

 ).16 :3تى 1(" عظيم هو سر التقوى اهللا ظهر في لحسد "-9
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عذراء والدة اإلله، لذلك    لن ا أإيمانها ب  ال يفسر    يسة الغربية بالطبيعتين بعد االتحاد    كن إن قول ال   :اثاني

عد بتين   بالطبيع ي القائل ليكو من ناحية العذراء مريم قد خرج من الفكر الكاث           يتانتسنرى أن الفكر البروت   

 وتبعدنا   المتجسد سر ببساطة االعتقاد بأن العذراء والدة اإلله       فير الكنيسة القبطية الواحدة ي    عبلكن ت .  االتحاد

لذلك فرغم تكريم   .   العذراء والدة اإلنسان يسوع    ئل بأن  القا يتانتسرى ونظيره البروت  و الفكر النسط  عن  اتمام

 هاجمت العذراء والدة اإلله     التي البدع البروتستانتية    اربةمح في   الكاثوليك مريم لكن عقيدة الطبيعتين لم تسعفهم      

 ."أم ربى"

الهوت   رفة أنكرت متط بروتستانتية   طوائف  بعد االتحاد أدى إلى ظهور    إن القول بالطبيعتين    :  ثالثًا

 .وت السيد المسيحهالر في العالم تنكوالسبتيين وعقائد مختلفة المسيح مثل طائفة شهود يهوه 

فعلى .   السيد المسيح   الذي قام به   والخالصيهدم قضية الفداء    عد االتحاد   بطبيعتين  ل تعبير ا  إن:  رابعا

 سفك دم بشري عادي    الدم الذي     الناسوتية هي التي أتمت عمل الفداء، وإن        ةالطبيعأساس الطبيعتين تكون    

 طبيعة واحدة هي     في وتساص الن ا خو نليب التي هي م    يتألم بآالم الص    لم   هوت إن الال  احقً.  وليس دم إبن هللا   

: 20أع  (  "اهللا التي أقتناها بدمه   ارعوا كنيسة   "...   لالنهائية في الفداء كقول الرسول        الصليب قوته  الذي أعطى 

28.( 
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 يهالوالرد ع  الطبيعتينبحجج أصحا
 

 ولد من العذراء هي     ي الذ  ذلك يقولون أن   وفي.   الذي صار جسدا من امرأة     ميالد كلمة اهللا  :  أوالً

لذلك قال لها   .  راء بسر عظيم  عذالاد تم في بطن     حاالتوالرد على ذلك إن هذا      .   سبق فقلنا  يعة إنسانية كما  طب

 عنه الرسول    وقال "عمانوئيل الذي تفسيره اهللا معنا    ويدعى إسمه     "".لذلك المولود منك يدعى إبن اهللا     "المالك  

 غل" (ي الذين تحت الناموس لننال التبن   ليفتدي تحت الناموس   من امرأة ا  مان أرسل إبنه مولو   ز ملء ال  ولما جاء "

4 :5.( 

ولكي نفهم ذلك علينا    ).  لسب والجلد و  والبصق والتجديف اللطم  (هانة  إلاحتمال السيد المسيح ل   :  ثانيا

 : أن نعرف

 كل العبد ش وأخذ   أخلى ذاته بإرادته  و  )اهللاصورة  (إلبن الكلمة السماوي لآلب في الجوهر        أن ا    -1

لموت ا  لآلب حتى    وخضع .كعبد كإنسان أطاع اآلب وكان يتكلم معه        جد في الشكل  وإذ و .  انبة في اإلنس  مح

ا  ذاته آخذً  ى لكنه أخل  هللايكون مساويا     رة اهللا لم يحسب خلسة أن     إذ كان في صو   "لكي يخلصنا كقول الرسول     

ل اد لآلب وق  برخ كع ص وأيضا   ).6:  2فى  "  ( الصليب ت موت والهيئة كإنسان أطاع حتى الم    شكل العبد في    

رادته ورضى  بإ  )أخلى ذاته ( ترك مجده    بإرادته ألنه   -"أبى أعظم منى  "د قال   عبك و " لماذا تركتني  إلهيإلهي  "

 ". لي قبل كون العالم بالمجد الذي كانيجدنمأيها اآلب  " اآلب نظير طاعته لذلك يقولأن يأخذ مجده من كعبد

 عظيم جدا في     بكامل إرادته، مثل ملك    كاملة كانت حياة تخلية     فحياة المسيح على األرض بالجسد    

الملوكية ولبس مالبس   هذا الملك خلع حلته     .   لرعيته تواضعه، وعظيم جدا في محبته      لطانه، وعظيم جدا في   س

 حلته  أن انتصر وهزم أعداءهم رجع ولبس      ، وبعد    من أجلهم  اربيح و ليساعد مخدوميه   بإرادته  الجنود

 كذلك فالسيد .   إرادته  كان ذلك بكامل   -أخل ذاته    لم تتغير ألنه عندما     فشخصية الملك  ومع ذلك .  الملوكية

 أخذ  أي(ر  ش، ثم لبس لباس الب    وته اله من مجد )  خلع حلة مجده    ( عندما جاء إلى العالم أخلى ذاته       حلمسيا

 ارصم و عاللل   جاء الرب  لكلذ.  لمالعا  قبل كون    الذي كان له   هدمج الشيطان رجع إلى     وبعد أن قيد  ).  جسدهم

 . وهزم الشيطانب عناوحارا دسج

ة قسروال   والقتل ىن خطايا الز  -ان خطايا  ليحمل دهمج   عن االم متخلي عإلى ال    جاء المسيح  د إن السي  -2

  اللص الزانية واجرام ة  رأر الم و شر  أكثر من   ليست لدجولطم  وق وضرب   صب فاإلهانات من    لذلك..  .لحقدوا

  تحمل ةحد الوا حونحن نؤكد أن طبيعة السيد المسي      .  نات اإلها احتمل كل هذه     هو  ولذلك .عنهم حملها   التي

 .ةنهاة لإلتية قابلسولصفات الناوا -يةوتلناسواة الصفات اإللهي

ة عنا  ب نيا بل العقا ماحتهو  لذلك  .  البكر   أخونا -واحدا منا صار  دنا  س أخذ ج  اندمعيح  س السيد الم  -3

 هو  -"يركتنت  لماذا   إلهي إلهي"  قائالًبيد  ع لسان ال  -بلساننا  وتكلم  -أجلنار من   صتن وا نيابة عنا لشيطان  ا  وحارب

رو "  (ت للمو ديةه بالمعمو عنا م فدف"  ه عن سوليقول الر لذلك    -هث ل د يح ةسني للك ثما يحد و  ة للكنيس ساصار رأ 

  وهو ا كله ة البشري عنب نيابة   ي الصل علىارتفع  و   ولذلك ه  ،حي المس جسدهي  فالكنيسة  .  معه  وأقامنا.  )3:  6

ا نالتي أ ة   إله الكنيس  يأ  (لهيإ الكنيسة قائالً إلهي      إله لى اآلب إ)  هجسد(ة  سن كني ا كعبد بلس  تكلمه  تذا أخلى   الذي

 ).جسديالتي أنا رأسها وهي   الكنيسةأي لماذا تركت(تركتني   لماذا)اهسرأ
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د طبيعتين  وعتين يقولون بوج  بيلطا   فأصحاب . بل مشيئتك  ي السيد المسيح لتكن ال مشيئت     قول:  ثالثًا

 :الحقيقةو: ذا القوله من مستدلين على رأيهميئتين بعد االتحاد ومش

 لها  ته اآلب في قياد   يعلمها الخضوع لمشيئة  لكي  )  جسده(م نيابة عن الكنيسة     لسيح يتك لم ا  أن السيد  -1

 . لحظات اآلالمخاصة

-بآلئة ا شي واحدا ضد م    تصرف تصرفًا   أن السيد المسيح    ليس هناك نص في اإلنجيل يثبت لنا       -2

 .اآلب يئةمش مشيئة اإلبن هي ومن ذلك نستنتج أن 

يجنب أن  .  ب اإلبن إال اآل    يعرفها أحد وال   فقال لهم إن هذه الساعة ال        سألوه عن الساعة   عندما:  رابعا

عن حق إعالنها   لساعة ولكنه تخلى    ا  رف يع و في السماء، لذلك ه    تخلى عن كل مجده   لسيد المسيح    ا نتذكر أن 

 .كعبد

 الصليب؟ ى علحسيلم ادلسيا كيف مات: خامسا

  نفسه من  انفصلتا  م عند  على الصليب  والسيد المسيح مات  .  الموت يحدث بانفصال النفس من الجسد     

 اكانت القيامة أمر  ه وال من نفسه، لذلك       ال من جسد   قطيعته الواحدة لم ينفصل     بط  ولكن الهوته في  ،  جسده

 .نفس وال من ال ال من الجسدصلفن الالهوت لم ينا ألبسيطً

 وأن كنيسة   -سطحي  وتي اله فهم الواقع يعبرون عن       الطبيعتين في  أصحاب القول إن    صةخال

 لمي العا د الفكر المسيحي  طاعت أن تقو  ستية هي التي ا   وتالروحية والاله اإلسكندرية المتعمقة في المعرفة     

 .وابصلل

 خطورة اإليمان بالطبيعتين على العبادة المسيحية

 .  وأعمالهمن الحقائق الخاصة بالهوت السيد المسيحر ثيحيرة بالنسبة لك في المسيحيتجعل : أوالً

سون يح اإلنسان، فالمؤمنون بالطبيعة الواحدة       اهللا في حياة    وجود ى عل دعبادة المسيحية تعتم  لا:  ثانيا

يه روح علحل ي الماء ف  ة تصلي على  سنيفالك..  .م الروحية والمادية  ه حيات ق يدخل في أعما   اسا عميقًا بأن اهللا   حسإ

 والصورة المدهونة .  البروتستانتي  ركلفه ا دركطيع أن ي  تما ال يس  ا   وهذ  الوالدة الجديدة،  ةوعطيه ق يسه و د ويق اهللا

 التي كانت تشفى األمراض وتخرج       وعصائب الرسول بولس    لديااء مثل من  فة الش قو  ابزيت الميرون فيه  

 .والمادة والطعام تتقدس بالصالة... األرواح الشريرة

 ن كا ءاو س -  عضو في جسد المسيح    وأنه   -روح القدس لحدة أنه هيكل ل   اطبيعة الو لبا المؤمن    ويحس

أي (األرض  ان على   نساء واإل مقل للس نتسان الم نبين اإل يدرك عمق العالقة    ا  ناء، وه م الس ي أو ف  ض األر ىعل

 .خال)... لقديسينا شفاعة

لول حلم تعترف ب  ف   منهم طوائف كثيرة،   يد المسيح بعد االتحاد خرج    سأمنوا بطبيعتين لل   ولكن الذين   

 راءلعذاسد  ج  سين وأساءوا إلى  قديل للسماء وا  ينالمنتقلعة   وأنكروا شفا  -أنها أمور مادية  رار السعبة   س في األ  اهللا

 ... جسده منها أشهر وأخذتسعة هللايه افن كوالذي س
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العقيدة على عبادتنا   لذلك نحن ال نتمسك بعقيدة الطبيعة الواحدة لمجرد الجدل ولكن ألهمية هذه               

لذلك فالعقيدة األرثوذكسية التي تؤمن بالطبيعة الواحدة لم يخرج منها بدعة واحدة، وإن وجد في                .  وروحانيتنا

 .الكنيسة طوائف كثيرة فهي كلها مستورة من الغرب

 هذا البحث القصد من

زن لتمزق كنيسته،   كنيسة واحدة ويح   المسيح يريد     فالسيد -ل الفرقة أو الجد   اشاعةليس القصد هو    

 .قحوا لللع وصميى إليها الجعا سذ الحقيقة التي إ الكشف عنهو فيد ن القصكول

ذا مما  هرغم إيمانها بالطبيعتين و   الً   جزي يم إكراما ذراء مر عة أن الكنيسة، الكاثوليكية تكرم ال     يق والحق

 يحتاج إلى   لفظىخالف    ثوليكية هو  في موضوع الطبيعتين بين الكنيسة القبطية والكا       الخالف اآلن كد لنا إن    ؤي

  ما أفسده  صالحإلدة  جاهى  عأليام تس ه ا  هذ ةة الكاثوليكي كنيس ال  يقال إن    والحق.  الحه الكنيستين إلص  نمجمع  م

 .لمسيحا السيد الواحدة كما أرادهاكنيسة، للى وحدانية اإليمان لإ عاجمي نتهيت لكير هالد

االعتراف األرثوذكسي بالطبيعة الواحدة بدون      سهم   واألقباط الكاثوليك في مصر يقولون في قدا       

 .اختالط وال امتزاج وال تغيير وبذلك يقتربون في فكرهم للكنيسة األم أكثر مما إلى كنيسة روما

الوحدة في  ...  سالوحدة بين الكنائ  من أجل   تلطة  مخ صالة   وكلكل مجهود   نشكر اهللا من أجل      

 . العالمية المظهرية الوحدة اإليمان وليست

 - من بابا روما نحو العمل الموحد       جريئة وةخطلهو  كنيسته األولى   إن وصول جسد مارمرقس إلى      

 . كما كان من مائة سنةكنيسة واحدة ن بمصرولكي تك

  سماوية من العذراء نحو الكنيسة التي     بالزيتون لهو لفتة     الماضيلعام  وإن ظهور السيدة العذراء في ا     

 خمسة عشر قرنًا رغم     ) بالطبيعة الواحدة  اإليمان( ودافعت عن هذا اللقب      -لنوروأم ا ثبتت لها لقب والدة اإلله      

 .ارجخ المستمر لها من الاالضطهاد والنقد

 احدوا   إلى وحدة اإليمان لكي تكون جسدا       بها د وبذل ذاته ألجلها يعو    اهللا القدوس الذي أحب الكنيسة    

 .آمين
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 استحالة تحريف اإلنجيل

 الكتاب المقدس

 

 :لكتاب المقدس من جزئينيتكون ا

 الجديد  العهد-2    العهد القديم -1

، وتحدثوا جميعا في    يموسى إلى مالخ    األنبياء من  كتبه   -اب اليهود ت ك - والعهد القديم هو التوراة   

 ظلت البشرية في    هكذاو.   السنين بآالف للبشرية وذلك قبل مجيئه      ا وفادي الصمجيء المسيح مخ  كتاباتهم عن   

 . الفدى إلى أن جاءرانتظاحالة 

 )التوراة (القديمأنبياء العهد 

يد المسيح، بعضهم   س ال دسنة قبل ميال    2500ل  دكتبوا في حقبة زمنية تع    ا  يب ن 24  هد القديم عأنبياء ال 

 وبعضهم كان من    ،اموس راعى الغنم  مثل ع ات  قب الط  أبسط من  ضهم إشعياء، وبع   مثل لكيةائلة م كان من ع  

 . اتفقوا في موضوع نبوتهم كلهمولكنهم. حكماء عصره مثل سليمان

 موضع نبوتهم 

 ة العالم، لذلك عندما ندرس في التورا      الفداء السيد المسيح وأتمامه      المجيء  عن ءألتنبوكلهم اتفقوا في    

 أنبياء العهد   ، انتهت مهمة  ح المسي السيدء  بمجيو.  وح الوض بالسيد المسيح في غاية     صالخضية الفداء وال  قنجد  

 ).الًوسون رعوالسب رشثنى عإلا (رسالً المسيح أنبياء بلع العهد الجديد تالميذ السيد د هذا لم يالقديم، وعلى

 قضية الفداء

 ومن أول أبينا    -معرض للخطأ بإرادته    ي أن كل إنسان   ه عليها المسيحية، و   تبنى التي   هي األساس 

 ).12: 3رؤ " ( واحدال وا ليسمل صالحع من ييسل. امعالجميع زاغوا وفسدوا ". أعظم األنبياء  إلىمآد

 والعقاب أيضا   حقه غير محدود   في   لخطأود فا  محد يرغ  ن اهللا  على اهللا، وبما أ    الخطية هي التعدي  

). 12:  5رو  "  (هكذا اجتاز الموت إلى جميع الناس إذ أخطأ الجميع         "لموت  ا  الذي هو   ...دودمحيكون غير   

 ".ألن أجرة الخطية موت"

 ؟لصه من حكم الموت اإلنسان ويخإذًا من يفدي

 الذي ولد من    حدهو  السيد المسيح ولكن    هه تحت الخطية مثل   نن أل نسااإل  اإلنسان ال يقدر أن يفدي    

ير غفهو  المتجسدة     هو كلمة اهللا   المسيحية وبما أن السيد     خط  ال ب وحده هو وحده  ر  بش زرع   نعذراء بدو 

 ...بشرإذًا فهو وحده الذي يقدر أن يفدى ال . وفداؤه غير محدوددودمح

ان ه أذ يهيئ البشرية يبين لنا أن اهللا أراد أن           وتاريخ .د القديم هبياء الع أنب  تومن أجل هذا الفداء ك    

 : دج الفداء، لذلك ن لحقيقةرشالب
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لذبائح لتكفر عن خطاياهم وتفدى أوالدهم      يذبحون ا ة و آللهضحايا ل ل ا ن كانوا يقدمو  : عند الوثنيين  -أ

 . هو الموتغضب اهللا الذيمن 

 .ليفدي به إبنه الذي كان على وشك أن يذبح ا له خروفًأرسلإن اهللا : عند أبينا إبراهيم -ب

. حلفص فدية عن أبنائهم كل عام في عيد ا         خروفًا م عليهم أن يذبحوا   تالشريعة تح ف:  دو عنده اليه  -ج

إلى الهيكل بأعداد    تقدم   الذبائحرى  نوفي العهد القديم    .  ن هذه الضحية كل عام    و يقدم  مازالوا منهم   كثير نولآل

كانوا  التابوت   أماميه  إلين  ع المجتم ةوالملك سليمان وكل الجماع     "ولى كمال يذكر لنا سفر الملوك األ      حصال ت 

 ). 5: 8 مل 1. ("الكثرةيعد من وال يحص ال ما  البقرونم غل ومن ايذبحون

 ...يااخط   وتيوس يرفع  رانيمكن أن دم ثي   ألنه ال   "ح قائالً   ئ الرسول على هذه الذبا    ويعلق معلمنا بولس  

كلها كانت رمزا لفداء  إنما هذه). 12 -3:  10عب  "  (طيةخ ال ال تستطيع البتة أن تنزع      تلك والذبائح عينها التي   

" بذبيحة نفسه ليبطل الخطية     وره مرة عند انقضاء الد    ولكنه اآلن قد أظهر   "   المسيح الذي تم على الصليب     السيد

 ).26: 9عب (

 إلهي لكي تبقى     قصد  هذا عن أوالده، فإنما     فدية ا سنوي االيهود مازال يذبح خروفً     فإن كان هناك شعب   

 .ي الحقيقبالفادي عن شرهم ويؤمنوا إلى أن يتوبوالفداء في ذهنهم افكرة 

 إن كان أنبياء العهد القديم قد تنبأوا عن مجيء الفادي، فلماذا لم يؤمن اليهود بالمسيح؟

 ض، ولكن البع  )تالميذ المسيح ورسله  ومنهم  (ليهود آمنوا بالسيد المسيح     من ا ا   كبير اإن عدد الحقيقة  

 . المصلوبذين لم يقبلوا المسيح المتواضعل الشعب اوالفريسيون ورؤساءلم يؤمن وهم الكتبة 

ارض مع ووداعة السيد    ع الذي يت  لكبريائهمت، لكن    بسبب عدم وضوح النبوا     وعدم إيمانهم ليس  

.  لتخلصهم من حكم الرومان     للحرب  جيوش مهيأة  س على رأ  ايو ق ا يريدون مسيح  افهم كانو ،  ح وتواضعه المسي

لهم    يعيد ودباباتت  ئراوش وطا ي محاط بج  ماص به خ   مسيح ءي ينتظرون مج  )الصهاينة(ومازال يهود اليوم    

 ابشع الطرق والوسائل في حربهم التي يصبغونها          يستخدمون هم  لذلك...  لفراتلملكهم المزعوم من النيل     

 .وااللتقاء به ه تيسيح قد جاء ومنعهم كبرياؤهم من رؤلمتهم أن اا  وف دينية،صبغةب

 نبرات العهد القديم

وقيامته ه   السيد المسيح وصلبي   مجيء  نع  األنبياء كتب   افيهول،  و الق سبقالعهد القديم هو التوراة كما      

لحادهم أمثال  ا  ن ع جعوايم تابوا ور  د القد هالع  الملحدين في العالم عندما درسوا نبوات     وأكبر  رة مدهشة،   وبص

 نبوات الكتاب المقدس، ولكن بعدما آمن اعترف أنه ذهل من           جمةه لمها تالقديس أوغسطينوس الذي كرس حيا    

م أنها كتبت   غ التي مر بها السيد المسيح ر      مع الحوادث   هاوتوافق)   المسيح يالبص كتاب اليهود    إي(العهد القديم   

واآلن نسجل البعض القليل من هذه       ).  اليهود( محفوظة عند أعداء المسيح        بأجيال كثيرة وأنها   هئيمجقبل  

 :النبوات ليس على سبيل الحصر ولكن على سبيل النوع، كما نسجل الزمن الذي كتب فيه
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زمن الكتابة القصد منها النبوة اسم النبي

اهللا (هـا العذراء تحبل وتلد ابنًا وتدعو اسمه عمانوئيل          "

 ).14: 7)" (معنا

ميالده من العذراء  إشعياء .م. ق742

أمـا أنت يا بيت لحم أفرائه وأنت صغيرة أن تكوني بين            "

ألـوف يهـوذا فمـنك يخرج لي الذي يكون متسلطًا على       

 ).2: 5ميخا " (اسرائيل ومخارجه منذ القديم منذ أيام األزل

 ميخا .م. ق710 مكان ميالده

 ).7: 2مز " (الرب قال أنت ابني وأنا اليوم ولدتك"

ألنـه يولد لنا ولد ونعطي ابنا وتكون الرئاسة على كتفه           "

 أبا أبديا رئيس    إلها قديرا ويدعـى اسـمه عجيبا مشيرا       

 ).6: 9إش " (السالم

 يكون ابن اهللا

 أنه هو اهللا

.م.ق1047

 .م. ق740

 داود

 إشعياء

.م.  ق599  "     " ).26: 23" (الرب ربنا. وهذا هو اسمه الذي يدعوه به"...   أرميا

 إشعياء  " "714 هروبه لمصر ).1: 19" (وقادم إلى مصر... هوذا الرب"

رجوعه من مصر ).1: 11" (زمن مصر دعوت ابني"  هوشع  " "714

 :وهنا يحدد النبي كيفية دخوله بدقة متناهة

هـوذا ملكـك يأتي إليك وهو عادل ومنصور وديع          "... 

 ).9: 9 ("وراكب على حمار وعلى جحش ابن أتان

 زكريا  " "487 دخوله أورشليم

ظلـم أمـا هو فتذلل ولم يفتح فاه كشاة تساق إلى الذبح             "

 ).7: 53" (وكنعجة صامتة أمام جازيها فلم يفتح فاه

 إشعياء  " "712 آالم الصليب

محتقر ومخذول من الناس رجل أوجاع      ... ال صورة له  "

" د به ومختبر الحزن وكمستر عنه وجوهنا محتقر فلم نعت       

)53 :3.( 

 إشعياء  " "712 آالم الصليب

عطشه على الصليب ).15: 22مز (" يبست مثل شقفة قوتي ولصق لساني بحنكي"  داود  " "1035

وهـذه نبوة رائعة دقيقة جدا جدا، فهي تحدد الشيء الذي     

 :سيقسم والشيء سيقترعون عليه

 ).18: 22مز (" يقسمون ثيابي بينهم وعلى لباسي يقترعون"

 داود  " "1035 اقتسام ثيابه

فينظـرون إلى الذي طعنوه وينوحون عليه كنائح على         "

 ).10: 12" (وحيده له

طعنه على الصليب  زكريا  " "487

 موسى  " "1491 عدم كسر عظامه ).46: 12خروج " (وعظما ال تكسروا منه"
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زمن الكتابة القصد منها النبوة اسم النبي

 ).12: 53" (وأحصى مع أثمه"

 ).2: 53" (وهو حمل خطية كثيرين وشفع في المذنبين"

 )10: 53" (أن جعل نفسه ذبيحة إثم"

 ).12: 53" (سكب للموت نفسه"

 ).9: 53" (وجعل مع األشرار قبره ومع غني عند موته"

صلبه وسط لصوص

 فداؤه للخطاه

"    " 

 موته

 دفنه في قبر غني

 .م. ق712

712" "  

712" "  

712" "  

712" "  

 إشعياء

" 

" 

" 

" 

 ).10: 16مز " (وال تدع قدوسك يري فسادا"

 ).5: 3مز " (أنا اضطجعت ونمت ثم استيقظت"

 جسده ال يفسد

قيامته من األموات

1040" "  

1047" "  

 داود

" 

القيامة في ثالث يوم ).2: 6" (في اليوم الثالث يقيمنا فحيا أمامه"  هوشع  " "870

ركب على  . وضباب تحت رجليه  طأطـأ السموات ونزل     "

 ).11، 10: 17مز (" كروب وطار وهف على أجنحة الرياح

 داود  " "1040 صعود المسيح

وعلى العبيد وعلى   ... إني أسكب روحي على كل بشر     "... 

 ).29، 28: 2" (اإليماء أسكب روحي في تلك األيام

حلول الروح القدس  يوئيل  " "800

 

 لمسيحمقارنة بين ذبح اسحق وذبح ا

 .18-1: 22 )النبي ىلموس(ين ولتكا سفر

 .م.  ق1872: زمن حدوثها

 ، لجنسهالوحيد اإلبن هللالمة اكلمسيح وا، احبيبا  وحيدنًاسحق إبن اكا -1

 .  خشبة الصليبح وحمل المسي،قةر حمل اسحق حطب المح-2

 .المسيحهرق دم  رة إلىا إش ذبح اسحق-3

4-   سال إر وانتهت الحادثة ب   لتالميذه القديسين  وظهر   األموات  المسيح من   م، وقا ا رجع اسحق حي

 . بفكرة الفداءبطترية ترشوت، وهذا هو القصد أن يجعل اهللا البمن المروف ليفدى اسحق خ

 وذبح المسيحفصح ف الة بين خرورنمقا

   12 صحاحألا) النبي سىلمو(الخروج  سفر

 .م.  ق1491: زمان حدوثها

 الرابع عشر ثم  إلى اليوم      نيسان تختارون الخروف وتحفظونه     في اليوم العاشر من شهر       -1

 أورشليم   في وبقى)  يوم أحد الشعانين  ( اليوم العاشر من شهر نيسان        في مثل المسيح دخل أورشليم   ل وبا .تذبحونه

 ). 6-1 آية نم(حتى صليب   عشرعحتى اليوم الراب
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كذلك النفس التي   .  وتمو من هالك ال   م ينج د بال والبيت الذي يرش   في الذبيحة،    يء ش  هو أهم  مد ال -2

 ).14-7من آية ( األبدي تولما من تنجواتتقدم بدم المسيح 

 ).8آية (المر ب الممزوج وذاقليب صرارة الممل ت اححالمسيمرة، و على أعشاب بالنار تشوونه -3

 ). 46آية  (بينما كسروا عظام اللصينظامه عم يكسروا  لالمسيح لككذمه، اظع عدم كسر -4

 لحية النحاسية ورمزها للصليبا

 .21أصحاح ) لموسى النبي(العدد سفر 

  .م.  ق1852: زمان حدوثها

لى عقها  يعلو)  نيذات جناج   (نحاسية  ية ح  أن يصنع  موسىر اهللا   م، أ ةعندما لدغتهم الحيات في البري    

بح صوأ  شيطانال للصليب الذي سحق عليه      امزروهذا  .   الحية لدغة  بإيمان يشفى من  ب، ومن نظر إليها     شخ

ى الحية في البرية    سوكما رفع مو  :  "قال ربنا يسوع    بإيمان، لذلك ن ينظر إليه    لمية  لخطاء من ا  فموضوع ش 

 ).15 :3إنجيل يوحنا (" تكون له الحياة األبدية أبن السان لكي ال يهلك لكل من يؤمن به بلينبغي أن يرفع  هكذا

 يونان النبي في بطن الحوت

 :سفر يونان النبى

 .م.  ق862:  حدوثهازمان

ثالث أمام    بطن القبر هكذا كان المسيح في     وثالث ليال،      ثالث أيام  الحوت  طنب في   كما كان يونان  

 .وثالث ليال
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 سالمة التوراة من التحريف
 

 : لألسباب األتيةفي التوارةا  تحريفًل يتخي أن العقل على جدابعيص

ت املد الك دون ع  يعد لدرجة أنهم كانوا    .رتصوق ال فو بدرجة ت  اهللاب  تا ك ىظ عل ف كان الشعب يحا   -1

 .الخ... بعهص بإه قراءته لم يكن أحد يقدر أن يلمسند، وع)اهللا( كلمات وعدديه، فوجودة لما

متاحف  والموجودة في    أيديناالنسخ التي في    الف  تخوراة  ت ال ندة م واحخة  سنم توجد   ل  لآلن إنه   -2

 .العالم

 ي ف ه الحوادث موجودة  هذن   لك .ه وقيامت ته ومو حالمسي السيد   صلبكرون  نيهود ي ال  نم أ غ ر -3

  يكنها   الشديدة التي  المسيح رغم العداوة   صلب   تتحدث عن أن  .  اةورصدق الت   على   دليل فهذا أقوى   .التوراة

 .الصلب حتى حد للمسيواليه

قة م يتفقون على حقي   فهومع ذلك     ) سنة 2500( زمنية كبيرة    حقبة  في  -ا نبي 24بها  ت ك ةن التورا إ  -4

 !!؟ أليست هذه أدلة مذهلة....الصليب

 تحريف  ى المسيح عل  مع اليهود صالبى    اتفقواكيف يعقل أنهم    ف  حيس الم السيدذ  ي تالم ومع بساطة   -5

 ؟التوراة

 ا الذكر نزلننا نحن   إ"ول  ق في المحافظة عليها ية  ئولمل مس ويحة التوراة   مالم يدافع عن سال   ساإل إن   -6

 .صورة الحجر" ظونفنا له لحاوإ

 كرازة الرسل وتبشيرهم

وبعد ذلك  الصلب والقيامة والصعود،      نهم حوادث و شاهدوا بعي   سنين رسل مع المسيح ثالث   عاش ال 

 .يقولوا إال ما شاهدوهدروا أن يقكنهم ولم  ولجالوا يبشرون بهذه الحقائق رغم صعوبتها،

  المسيحكيف تم صلب السيد

قال   "وفى أثناء ذلك دار الحوار اآلتي     ع،  مم الج ء أما ميس مساً خ يوم ال  سيح على السيد الم    قبض -1

9-6:  18يو  "  (تطلبونني فدعوا هؤالء يذهبون   م  نتفإن ك    قد قلت لكم إني أن هو،      وقال لهم ...  ا هو ن أ عم يسو له

 .ثم قبض عليه رؤساء الجند وذهبوا به إلى رؤساء الكهنة). 

 ).66: 22لو " (وفى الصباح أعادوا محاكمته" -2

مامه  أ المسيح  طويل اعترف فيه السيد     لثالثة كانت أمام بيالطس ودار فيها حديث       ا  محاكمته  "-3

 ).37-33: 18يو ( "بذاته

 ).12-8: 23لو " ( أمام هيرودسمحاكمته الرابعة "-4

 ). 25 :23لو ( "عليه ليصلب وصدور الحكماكمته الخامسة واألخيرة أمام بيالطس مح "-5
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 ، كافية للتحقق من وضوح شخصية المسيح       حوار نماحبها  ص   الخمسة مع ما   المحاكماته  ذن ه  أ أظن

 ...له مح آخرل شخصحوو حيالمسالقبض على السيد  شك في حدوث خطأ أثناء  كفيلة أن تبعد أيوهي

 من  واحد  انإنس   ولماذا لم يعترض   أنا هو؟   إنياذا قال   ولم  ؟يعترضو  الشخصذا  ه  رخ يص اولماذ

 ؟لمسيحا وأسرته قائلين إن هذا ليس هووأوالده ترض أهله وآباؤه يع ولماذا لم هو؟ إنه ليسالجمع ويقول 

القول بأن المقبوض     عند القبض على المسيح ينفي    )  المسيح  ميذأحد تال (  ذاود ليهو يهإن اصطحاب ال  

 .يحسالم غير عليه شخص آخر

 امةيكيف تمت الق

وما شك  ت، ومنها أن    ت عديدة وظهر لهم مرا   مع التالميذ،    ا المسيح بعد القيامة أربعين يوم     مكث السيد 

. )27:  20يو  (وإلهي  وصرخ قائالً ربى      يرماسربة والم حكان ال مفي    ، فوضع إصبعه  المسيحفي قيامة السيد    

لم ل يعقل أن التالميذ هم اآلخرين       فه..  .عهامحدث  ت و مريم المجدلية وقابل  ...  كل السيد المسيح مع التالميذ    أو

 ؟ المسيح بعد القيامةيعرفوا شخصية

وكما ...  إن هذا اإلنسان يقوم خطأ؟      ال كان ممكنً  فه كان حدث خطأ في شخص المصلوب        هل إذا و

 !! غير معقول إنه أمر؟ أيضاحدث الخطأ في الصلب هل يحدث الخطأ في القيامة

 اإلنجيلة بل كتابقسل بالمسيح كرازة الر

م تفرقوا إلى جميع أنحاء العالم      بعد قيامة السيد المسيح بخمسين يوما حل الروح القدس على التالميذ ث           

وظلوا على  .  وبشروا بالمسيح المصلوب القائم من األموات وبالفداء والخالص ولم يكن اإلنجيل قد كتب بعد              

وبعده كتب متى في الهند     )  إنجيل مرقس ( سنة حتى كتب مرقس أول إنجيل في اإلسكندرية           30هذا الحال   

 .سيا الصغرى آنا فيوحأوربا وي في ولوقا

 .معا في موضوع الصلب والقيامةقوا فواتة ربعة كتبوا في أماكن متفرقألؤالء اه

 .  لسهل التحريفتب الذي كفقطكان واحد  فلو

 .التحريفلسهل د احومن مكان  امع ولو كانوا قد كتبوا

 . ية وجود أربعة أناجيلمأه وهذه هي. لبيص لم المسيح  ن التحريف لحسن لهم أن يقولوا أ أمكنولو

 ستحالة تحريف اإلنجيلا

 . خطأعلى شيء االتفاق ويصعب عليهم بعض  عنبعضهم ن بعيدةاكوه من أمتبيذ كم إن التال-1

 من  مائقإلله ال ا وب ، أمر أصعب  صلوب الم وباإللهد أمر صعبة،    س التالميذ باإلله المتج   كرازةن  إ  -2

 لم  المسيح  ن وهو أ  روا باألمر األسهل  يريدون التحريف لبش  الميذ  ت ال ن كا وفل...  يدعو للسخرية  أمر   األموات

 سخرية   رغم بما قد رأوه بعيونه      يبشروا إال  ن أ ا قابلتهم في التبشير لم يقدرو     رغم الصعوبة التي   ولكنهم   يصلب

 عثرة  ود لليه ابالمسيح مصلوب   كرزولكننا نحن ن  ،  ا سواء كانوا يونانيين أم يهود     بوضوع الصل من م الناس  

 ).23: 1كو 1 ("لةجهاانيين ونوالي

 .).18: 1كو 1" ( المخلصين فهي قوة اهللاوأما عندنا نحن  الصليب عند العالم جهالةألن كلمة"
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ما تحدث السيد المسيح    عند  الصلب لذلك ضون فكرة   فميذ أنفسهم في حياتهم األولى كانوا ير       التال -3

عثرة يا شيطان أنت م   نى  ل له السيد المسيح اذهب ع     فقا.  ك يارب  حاشا  بطرس وقال له   عن صلبه وموته انتهره   

 مضطربينا  وإنهم كان .  ضوهف كانوا يبشرون بأمر سبق لهم أن ر        التالميذ معنى ذلك أن  ).  23  -21:  16مت  (

 .أنهم سبقوا فرفضوه عن الصلب والقيامة رغم بما رأوه يبشروا مجبرين أن

 :العسكرية مع أنالفلسفة والعلم والقوة  بالد -واإلسكندرية انتشار المسيحية في أوربا وآسيا -4

 العلماء وال سيوف    إقناع   ليس لهم لسان الفالسفة وال      -صيادي سمك - كان الرسل أناس سذج    -أ

 .ومعجزاته القدس قوة الروحالرومان، ولكن كانت لهم 

 .لليهود عثرة ولليونانيين جهالة ا ن بالمسبح مصلوبو كانوا يبشر-ب

 اإلنجيل محبة العالم وشهواته، حتى       ة، فحرم ي ضد الميول البشر   بتعاليم صعبة ا ينادون   و كان -ج

 . الزواجعلى البتولية وعدمزوجات، وحث لد ادة وحرم تعدعلى الزوجة الواحوحض ، ةظرة الشريرنمجرد ال

 المسيح لهم   يدر الس مبل كان أ  .  على أي سالح مدي     اعتمادهم وعدم   ااعيم واجت ا مادي فقر الرسل   -د

 .)3 :10لو ( ..."وال أحذية مزودا وال اسكيلوا مب، ال تح بين ذئاأرسلكم مثل حمالن ناأها "

، )اإلسكندرية( مدرسة وثنية في العالم      ، وأكبر )اليونان(الم  ع دولة فلسفية في الم    أكبرتبشيرهم    -هـ

 ).لرومانا(وأكبر دولة عسكرية في العالم 

عالم لالسفة ا فليه  ن اعترض ع  سبق أ   كد أنه دين فلنتأ ملحقد ال نرض ل عفإن كان اإلنجيل اليوم يت     

 وبقى  اإلمبراطوريات  فزالت.  اءن بالف  المسيحيين لىوا ع غيرهم حكم و  وس ودقلديان ن نيرون رته، حتى أ  اطوأب

 .المسيحيون

 !! سؤال مهم جدا-5

 ما هي مصلحة التالميذ في قولهم إن المسيح صلب وهو لم يصلب؟

 .نجيلوما هي مصلحة التالميذ في حذف شيء أو زيادة شيء آخر من اإل

  سؤال أكثر أهمية-6

 كيف اتفقوا   -كيف استطاع أن يتفق التالميذ المتفرقين في أماكن بعيدة على موضوع الصلب؟ ثانيا             

 نبيا كتبوا عن المسيح في فترة زمنية طولها         24 كيف اتفقوا مع     -مع اليهود أعدائهم على هذا الموضوع؟ ثالثًا      

  سنة قبل الميالد؟2500

 دق أنه يمكن االتفاق على حذف كلمة أو زيادة كلمة في اإلنجيل؟بأي عقل يمكن أن نص

 . سنة30 لقد كرز الرسل باإلنجيل المكتوب في قلوبهم لمدة -7

 .ثم بعد ذلك كتبوا األناجيل األربعة من مناطق بعيدة 

 . مختلفةثم كتب من اإلنجيل آالف النسخ وانتشر في العالم بلغات 
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 لم يكن اإلنجيل في     ؟النسخة المحرفة    وتحرق وتبقي  العالم كله ل يعقل أن هذه النسخ تجمع من         فه

جيل، لذلك يصعب   ن اإل اهدا بصحة ولقد جاء القرآن ش   .  لكواحد حتى يمكن أن يتم ذ        أو ملك  حيازة دولة واحدة،  

بهذه الدرجة الكبيرة في العالم كلهوانتشارهابته ت ك سنة من600ل بعد ياإلنج تحريفا جد  . 

 .سورة المائدة" يحكم بما أنزل اهللا فأولئك هم الفاسقونمن لم  فيه وهللانجيل بما أنزل اوليحكم أهل اإل"

 ".واإلنجيل التوراة ي فهللا وعندهم حكم اكوكيف يحكمون"

 .سورة آل عمران" وأنزل التوراة واإلنجيل من قبل هدى للناس"

 .رة النملوس" ر إن كنتم ال تعلمونكفاسألوا أهل الذ"

 . سورة الحجر" ظونفوإنا له لحا لنا الذكروإنا نحن أنز "

 .)35: 24مت  (" ال يزولكالميالسماء واألرض تزوالن ولكن "

ذف من  يحن أحد   ان ك وإوبة في هذا الكتاب     تالمكبات   عليه الضر  إن كان أحد يزيد على هذا يزيد اهللا       "

"  في هذا الكتاب   ومن المكتوب   ة نصيبه من سفر الحياة ومن المدينة المقدس       يحذف اهللا   ب هذه النبوة  اتال ك وأق

 ).19، 18: 22رؤ (

جهل، وكانت الكتابة   وليس عصر    العصر الذي كتب فيه األناجيل عصر علم ومعرفة             كان -8

 األربعة  حدأمن    وإن سقط جزء  .  صعب ومستحيل    من اإلنجيل ألمر    أجزاء بعض  منتشرة لذلك احتمال سقوط   

 ااألربعة فكيف يسقط من األربعة وعشرين نبي          سقط من  وإنكيف يسقط نفس الجزء من الثالثة اآلخرين،         

 ؟كتبوا في العهد القديم

 اإلثباتات التاريخية

وهذه .   من الكتاب المقدس أهمها األربعة اآلتي ذكرهم        نسخ قديمة يوجد في متاحف العالم     :  أوالً

 .حجة قويةاريخية  تكاديمية وهى في الواقع أ وة تمت لها دراسات علميالنسخ في متناول أي إنسان وقد

انية وقد أمر   ونة الي غوبة بالل توهى مك   ن بروما  مكتبة الفاتيكا  يوظة ف  محف وهى:   النسخة الفاتيكانية  -أ

 .م328 بنسخها سنة الملك قسطنطين

. رين بسينا اتسانت ك    دير فيم  1844سنة    فرد تيشن األلماني العالم   ااكتشفه:  لسينائيةا  النسخة  -ب

روسيا وهى اآلن     ايسكندر إمبراطور د أهداها تيشندرف إلى     قو.  ع للقرون األولى   وترج جدا  وهى نسخة قديمة  

 . بة لننجراد بروسياتفي مك

 وهى  مساخ ال ن السابقة وكتبت في القر    النسخ بين   ىوتقع في المرتبة األول   :  اإلسكندرية النسخة   -ج

 . ي بلندنن البريطاضوظة في المعرحفألن م

و م ه سيتها بهذا اال  م بباريس وسبب تس   نيةاة في المكتبة السلط   وهى محفوظ :   النسخة االفرامية  -د

 -عرن الراب ق في ال  يأخذها إنسان ليكتب عليها من مقاالت مارافرام السريان         د  ، وق اسخة قديمة جد   ن أنها

 .للكتاب المقدسصلية األابة تلك اظهرتفارافرا مبات اتك ةبواسطة العلم الحديث أمكن إزالو
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الكتاب المقدس كذلك كتابات اآلباء     ن  تحمل أجزاء م    خطوطات المتفرقة التي   الم  آالف كل هذا عدا  و

 . ها في كل مكانددس ووجوب المقات الكناألولين ع

وطاتخطيات والمردفات البتشااك: اثاني 

لنا الصحف اليومية   تقريبا سجلت     ابات قديمة، ومن عشرة أعوام      تفي كل يوم تظهر اكتشافات للك     

 هذه البرديات تماما    اتفقت   في منطقة البحر الميت بفلسطين، وقد      سفر إشعياء النبي  ات عن   عن اكتشافات البردي  

عن   وقد كتب .).   م . ق 850( التوراة   أنبياء  أحد  هووإشعياء النبي     .مع الكتاب المقدس الموجود في أيدينا اليوم      

  وموته المسيح من عذراء، وكتب بوضوح عن صلبهميالد السيد

 انيةم الدولة الرويخ شهادة مؤر:ثالثًا

 لبيالطس وبعد ذلك    كان يؤرخ )  مسيحيا  يسول  (يدو وهو مؤرخ يه   :)م37(خ  روسيفوس المؤ ي  -أ

 : فقاللهذه الشهادة تطرق

 إسمه  -ا لو صح أن نسميه إنسانً     -حكيم  نإنسا)  يرودس أنتيباس هعهد  أي  (في ذلك العهد    وكان  "

د  من اليهو  عددا وفيرا وف على الحقيقة فاجتذب إليه       في الوق  العجائب ويعلم من يرغبون     ييسوع، وكان يأت  

وهناك جماعة من الناس ما     ...   على الصليب  تهبيالطس فأما لدى  قد سعى به زعماء طائفتنا      و...  انيينونوالي

 ).3/3: 18يوسيفوس لود عاديات اليهعن كتاب ( باقية حتى اليوم تدعى نسبة إليه باسم مسيحيين، تزال

وقد دعوا مسيحي نسبة    "وما وقال   ر حريق   وصف وثنى   رومانيرخ  ؤوهو م   ):م55( ثاكيتوس   -ب

هذه الشيعة الخبيثة   ت   انتشر دد طيباريوس وق  ه بالموت في ع   يحكم عليه بيالطس البنط   ى المسيح الذي    إل

اانتشار ليات لثاكيتوس الجز الثالث    لحواب ا تعن ك   (..." روما عينها   وحسب، وإنما في   ديةو ليس في اليه   ا غريب

15 :44.(  

القرآنشهادة : ارائع 

 هذه  خص شهادة قرآنهم، وتتل   ياة عند أخوتنا المسلمين ه    رى األدلة على صحة اإلنجيل والتو     أقومن  

سين يذلك بأنهم قس  .  صارىن   إنا الودة للذين آمنوا الذين قا    وولتجدن أقربهم م  " لمحبتهم كقوله    دعوةالشهادة في ال  

 دة ئلماسورة ا "  وإنهم ال يستكبروناورهبانً

 :راة واإلنجيل قولهوك من شهادة القرآن لصدق التلكذ

 . عمرانآلورة س  "وأنزل التوراة واإلنجيل من قبل هدى للناس"

 .جرحلا سورة" وإنا له لحافظون ذكرالإنا نحن نزلنا "
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 خرافة إنجيل برنابا
 

سل المسيح  أحد ر ( إنجيل برنابا    كتاب سماه كاتبه     صدق اإلنجيل ظهور   من االعتراضات على  

ولو ظهرت نسخة   .  مكتوب باللغة اإليطالية فقط وليس له نظير بأي لغة أخرى حتى وال بالعربية             )  السبعين

 .أخرى لفحصها العلماء وسجلوا رأيهم فيها من ناحية عمرها

 قصة اكتشاف هذا الكتاب

إلنجيل يسمى     ايريناوس فلمح بعض إشارات    كان يقرأ في كلمات القديس    نقول إن راهبا كاثوليكيا     

 جالسا مع بابا روما،     هب كان ات يوم أن هذا الر    ا واتفق ذ  . لكي يعلن له هذا اإلنجيل     برنابا، فصلى إلى اهللا   

ولقد .  الً جزي ا شكر اهللا برنابا فشكر     وسحب كتابا فإذا به إنجيل     ب إلى مكتبته  اهفدخل الر ...   سبات فوقع في 

 نزول  دبع  وهذا مما يدل على أن الكتاب كتب      .  إلنجيل والقرآن تلفة عن التوراة وا   مخجمع هذا الكتاب معلومات     

 أن هذا   وذلك مما يد على   ).  القرآنن نزول   موهو ز ( القرن السادس    أي بعد ...   واإلنجيل والقرآن  ةالتورا

 وال في كتابات اآلباء أية      األربعة  األناجيلجد في   ولم ي والحقيقة إنه   .   لغرض في نفسه   الكاتب يكتب من ذاته   

 . إلى إسم برنابا أبدار القرآنشلهذا الكتاب كذلك لم ي إشارة

 األدلة على عدم صدق هذا الكتاب

 في  اإليطاليالشاعر    (دانتى  فقد اقتبس الكثير جدا من كتابات     صره،  عإن لغة الكاتب تبين طبيعة      

 :ثال ذلكم )17القرن 

دة تحت األخرى فكما أن      دوائر الواح   سبع  واحدة ولكن لها   ياعلموا أن جهنم ه   ...  فأجاب يسوع  "

 المتجبر في قلبه    ورالفجف.  ، وهناك سبعة عقوبات   سسبعة أبواب أنشأها إبلي   الخطية سبع أنواع فالجحيم له      

 "الخ...لكل منها ة  بترتالم جميع اآلالم    ينًا فوقها ومعا  التي  الدوائر   بجميع ارة السفل مار  ئ الدا ىسيغطس إل 

نتى للجحيم في كتابه    دان وصف   مماوية ولكنه مأخوذ    سلكتب ال نم بهذا الوصف ليس له مثيل في ا       هج  صفوف

 .الجحيمان و ديمن الرابع

ذ أخوهذا م و..  .دةدييا ج افكر في خط  يألنه    هل   ال تغفر  هاياط عن خ   يتوب  الذي عن الخاطئ ل  قاكذلك  

 .الجحيموان ي من دعمن الفصل الساب

جيل نه اإل ب خالف ما يقول      وهذا ىت دان كقول  سودرها الفر ش وعا عسماء أنها تس  الكذلك يقول عن    

 .والقرآن

 .عادتهاو ومزارعا اإليطاليةة ئ بوصف البيكذلك كتابه مملوء

 على البحيرة وهذا عكس     الناصرة ميناء رافية لفلسطين فيقول إن     غ الج بالنواحيالكاتب   جهل   -2

  بحر الجليل  عد عن  وتب - البحر حعن سط ا   قدم 1000  هضبة ارتفاعها  تقع على    ن مدينة الناصرة    أل  قعوالا

ولما "  "إلى مدينة الناصرة  ...  إلى بحر الجليل  ذهب يسوع   "   الكاتب لفيقو.   على األقدام   نصف يوم سير   حوالي

 .صنعهية في كل المدينة ما كان يسوع قد وتناصرة أذاع الندينة الم إلى وصلوا
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 فية منهاا خيالية وخر يذكر قصصا-3

، فعلم  اًئيبها ش سنة وهو ال يفعل      خمسة وعشرين ألف      خلق كتلة من التراب وتركها       أن اهللا  -أ

 ).أي األنبياء(مين بعالمة النبوة و موساائة أربعة وأربعون ألفًم  الكتلة سيخلق من تلك اهللانالشيطان أ

 .ألف سنة موجود قبل األنبياء بستين  عرف أن اهللان أن الشيطا-ب

تسود   "ئالً قا ايوم  رشنهايته بخمسة ع     قبل  التي ستمر بالعالم   األحداثما عن القيامة فيحدد     أ  -ج

 محرب بين األجرا   وتقع   . الدم على األرض مثل الندى     قط ويتسا الثانيم  ودم في الي    مر إلى ويتحول الق مس  الش

 إلى  بحريه ماء ال  فس فيرتفع   دأما اليوم السا  .   فيه النباتات  يك الخامس فتب  أما اليوم ...  الفلكية في اليوم الثالث   

 .  وال أقل بوصةاقيراطً  ال كثراع ذرا150علو 

 قد وضعها على باب     كالجمل وكان اهللا     قوائم  أربعة لهاية كان   الحن  إ" قمة سقوط آدم يقول      في و -د

 ويدخل بها إلى    نهاجاء إليها الشيطان وطلب منها أن تفتح فاها لكي يثب إلى بط            ف  حواء،دم و آ  سةلحرا  الجنة

  اهللا  ذكر كالم  المنهىثم اقتدى بها آدم، وإذ كان يأكل من الثمر          .  كلعلت وأغرت حواء باأل   ففالجنة إلفسادها   

ر ذلك  ثوعلى أ .  آدم اليوم بجوزة     يعرف ثرا أ كت، فوقفت اللقمة في منتصف الحلقوم وتر      أكلها عن   لىهيه تعا نو

 ".م الحية وتركها تزحف على بطنهائاقوطع فقيل ائ مالكه ميخأمر اهللا

ن وهذا معناه أنه كتب بعد القرن        رآ واإلنجيل والق  ةراواء من الت  قتبس أجز ا مع هذه الخرافات     -4

 . عن مجرد إسمهاشيًئ ه الكتابات في إنجيل برنابا وال ذكرذ إلى ها يشر بتاتًلموأن والقرآن . السادس

 باإليطالية مع أن الرسل لم يكتبوا إال          ي وجدت ت إال ال  لهذا الكتاب نسخة، أخرى    لم يوجد    -5

 .ريةباليونانية والعب

 .ويسيء إليهمالقرآن والكتاب هو ضد التوراة واإلنجيل  هذا -6

اختلف مع أبينا إبراهيم عندما قدم إبنه للذبح وذكر إسما آخر غير ما ذكر في               :   معارضته للتوراة  -أ

 ).إذ أن التوراة ذكرت أنه قدم إبنه اسحق للذبح(التوراة 

 أنه كان   والحقيقة،  كان عمره سنتين    رما أس عند، فيقول إنه    النبيطأ في تحديد سن دانيال      كذلك أخ 

اشاب رئ   أن الملك عينه   راة تذكر و إذ الت  ا كبيرفي السنة الثانية     وأن دانيال )  48:  2دانيال  ( مملكة بابل    ى عل ايس

 . السلطة في هذهرةالحلم ثم عينه مباش فسر لملك نبوخذ نصر

 .يهوذا وليس المسيحإذ قال إن الذي قدم للصلب هو :  مع اإلنجيل تعارضه-ب

 يقول عنها أنها سبعة     الفردوس والقرآن ات تسع وعاشرها    ووله أن السم  ق  :نآ مع القر   تعارضه -ج

 .سورة البقرة"  سموات فسواهن سبعثم استوى إلى السماء"

 دون ألم لم. وللت لىشهإش" ؟ العنراه !أل!يقول إن السيد. كذفي

" جإمنسيأ!مت قيل بذا وكنت نجب    !  "  النخلة قالمت ي  جوع  .  الة!ا!لى!القرآن فيقول الفي با إبلخا    

 .سورة إلبقبرة
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فاجأها المخاض إلى جزع    "كذلك يقول إن السيدة العذراء ولدت إبنها دون ألم، أما القرآن فيقول               

 .سورة البقرة" النخلة فقالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا

 .مرأةكذلك نهى هذا الكتاب عن االقتران بأكثر من إ

 .من هذا نرى أن هذا الكتاب هو عمل إنسان في القرن السابع عشر أراد أفساد األديان السماوية
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 لماذا تجسد السيد المسيح

 اإلله المجهول

 

 عليه إلله   اكتوبم  -ا مذبح -امعبد وجد   يناثفي شوارع أ     الرسول يجتاز  سبينما كان القديس بول   

 ).3 -22 :17 أع..." (ى لكم بهاده هذا أنا أنوني تتقونه وأنتم تجهلالذف"لهم فاه وقال فتح عندئذ . مجهول

 والصومدون فروض الصالة    ؤ الذي يجهلونه، ي    يتقون اهللا  اإللهيلب الناس قبل التجسد     غلقد كان أ  

ثم ...  سى مو ، كما كان يكلم اهللا    )نبي(سيط  و طريق   عن تتم   ى معرفة هللا  قصد كانت أ  قول.  والعبادة إلله مجهول  

 في   الحبيب حناووبين قول ي   القديم،   لعهدا في   موسى عن اهللا  شتان بين كلمات    لكن  .   الشعب وسى بدوره ميكلم  

الذي رأينا بعيوننا، الذي شاهدناه ولمسته أيدينا من جهة كلمة          ، الذي سمعناه،    بدءل ا منن  االذي ك "مة  عد الن هع

شاهدة ولكن إلى حد الشركة فيقول        لمجرد الم  يسوينتقل الرسول بولس في المعرفة ل      ).  1:  1يو1"  (الحياة

 ).1 :1 ىف" (بموتها مه متشبهآالألعرفه وقوة قيامته وشركة "

2تك  ( اإلنسان نفخ فيه نفخة حياة       هللاخلق ا   ، فعندما طبيعي في كل إنسان      أمر والبحث عن معرفة اهللا   

... هولجله م إث عن   يبحفكل إنسان   .  اهللا للبحث عن    فع أساس الدا  هي  هللا من ا  الصادرة  هذه النسمة ).  7:  

 يراه  أو  والعلماء،فة  سوالضمير، وأخرى يبحث عنه في كتب الفال      األخالق    بياء، أحيانًا يراه في   ن األ هويسأل عن 

 لهإ لوصف   ا عقلي ا جهد إال  تليسثه وعبادته   حباإلنسان أن     شفت يك ا وأخير ... العلم والطبيعة   قوى في

 . معه، يعجز تماما عن االلتقاء به والتالمسمجهول

 انا فأخذ الذي لنا وأعط    إنسانًا مثلنا، ا وفشلنا في إدراكه صار      نز عج  رأى ا لم -حبناأ الذي   لكن إلهنا 

 .ذاته عناوبذل   هذا الذي لمسته أيدينا، وهذا هو الذي أحبناعبدهنحبه ون هو اإلله الذي هذا.  لهالذي

 ).14: 1يو " (ادسج  صاركلمة اهللا"

 ). 9: 1يو " (ان الكلمةفي البدء ك "أزلي كلمة اهللا 

 ).3: 1يو " (كل شيء به كان "خلق به كل شيءكلمة اهللا  

 . على األنبياءأنزل اهللا كلمته 

 ".المكتوبة بإصبع اهللا" على لوح من الحجر ثم كتبها له -أرسل اهللا كلمة لموسى 

 ).4: 4غل " (وفي ملء الزمان"

 ...نهبفي إ ه األيام األخيرة    ذ في ه   كثيرة، كلمنا  قأنواع وطر ا ب  قديم ياءبناألب  اآلباءبعدما كلم   اهللا  "

كلمة بمجده ورسم جوهره وحامل كل األشياء         ء بها هوالذي  )  كل شيء به وكان     (ين العالم أيضا عمل   هي ب لذا

 ).4-1: 1عب ..." (قدرته

 تجسمتمة التي   كل فال .اد جس  مصدرها الكلمة الذي صار    ينهاعبي  ، ه ألنبياء اقديمفالكلمـة التـي أرسلت       

 .ملء الزمان ي فادسلكلمة الذي ضار جل ي العهد أيام موسى النبي كانت إشارةحو لعلى

 ". خرجتاآلبد نعمن "د المسيح ي السقول يمالنا عند ، تظهرا لألنبياء قديمالكلمة التي أرسلها اهللا 
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ـ نكـان ال     جسدا الكلمةخذ أن لما ولك "...اهللا يأمركم بـ"لهم ل هللا و للناس و يقو   اقديم يقدم كلمة    ال يفي  ب

ـ   أناأما  ... للقدماء ال تقتل   قيل أنه   معتمس"كما حدث في الموعظة على الجبل       "... أنا أقول لكم     " يقول ناك

د ق" ".كمالح يكون مستوجب    ضب على أخيه باطالً   غل لكم إن كل من ي     وفأق)  المتجسد المسيح الكلمة سوع  ي(

" ل لكم إن كل من ينظر إلى امرأة ليشتهيها فقد زنى بها في قلبه             فأقو ا أنا موأ تزن   ال للقدماء قيل   أنهمعتم  س

 ).28، 27، 21: 5مت (

 ).2: 1يو 1" (كلمة اهللا قد ظهرت لنا"

: 7 للتقريب نوالتلفزيوالمثال من والراديو      ونسوق هذا .   وفي ملء الزمان أظهرت لنا     -كلمة اهللا أزلية  

 بيوتنا ولكننا ال    كان وتمأل م كل   من بنا   ط تحي ه وهذ -لفةتمخ موجات   عبر األثير في   لنا   لتنق  الصوروفالكالم  

 الًا تتجسد والصورة حا   م  حاالً الجهاز، نجد الكلمة     عندما ندير مفتاح   ولكن   خمس، بها بحواسنا ال   سنراها أو نح  

 أزلية ولكن   هللا في التشبيه، فكلمة ا    ض الفارق مع بع و  .ندركه  الذي كنا من لحظات ال ندركه صرنا      و   تظهر، ما

 . العذراء الرب من السيدةه جسد أخذأظهرت لنا في الزمانملء  في

 ولكن كيف تحد كلمة اهللا غير المحدودة بجسد إنسان؟

وكل شيء يقاس بمقياس من نوعه،       .  كلمة اهللا غير مادية لذلك فهي ال تخضع للمقاييس المادية           

           ا من ساق من البالتين في       فاألطوال تقاس بقياس طولي هو المتر، اصطلح العلماء أن يجعلوا له نموذجا محدد

ح، رو ف هللاما ا أ...  ا وهكذ ،كعبلم تقاس بالمتر ا   مجوحوال  متحف لندن وسموه المتر، واألوزان تقاس بالكيلو،      

عندما نخضع كلمة اهللا      نخطئ إذا حاولنا قياس الطول بالكيلو كذلك نحن نخطئ        وكما أننا   .   ليست مادية  وكلمته

قارنين الروحيات  "لذلك ينبهنا الرسول بأن اهللا روح         .   العذراء وجسدها   ببطن ونحدها  لمقاييس الحجوم، 

فالسؤال الذي يقول كيف يحد كلمة اهللا غير المحدود بجسد العذراء، سؤال خطأ من مبدئه كالذي                ".  بالروحيات

 .يقول ال نقيس الحجوم بالكيلو جرام

 اهللا واحد

 .اهللا موجود بذاته

 .ناطق بكلمة اإللهة

 .قدس اإللهيحي بروحه ال

 .اإلله الواحد بذاته وكلمته وروحه

هذا اإلله اآلب الذي أحبنا فأرسل كلمته       ).  ذاته وكلمته وروحه  ( األقانيم   الواحد، المثلث هذا هو اإلله    

على لوحي "  تجسمت"اآلب قديما أرسل كلمته إلى موسى وكتبها        .  األزلي فأخذ جسدا، وأرسله روحه فسكن فينا      

األبصلمودية الكيهكية  "  (حجر العذراء المكتوب عليه صورة مخلصنا     "هد الجديد فنقول الكنيسة     العهد، أما في الع   

 ).795ص 

                                                 
 . عن كتاب اهللا ظهر في الجسد للدكتور راغب عبد النور 7
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 ظهرت في حياة اإلنسان النقي القلب،        -اإلنسان له إمكانية تاريخية ظهرت عبر األجيال الكثيرة        

 هللا بعكس اإلنسان    ظهرت عندما يخلو اإلنسان لنفسه وتصفو الروح، فاإلنسان الروحي له إمكانية الوصول           

 .المادي

 ،رش عن ال  كانوا يعبدون اهللا عبادة بعيدة      ريينصمعروف أن قدماء الم   :   القديم المصري   في العقل  -1

 إمكانية التجسد اإللهي    إلىا  وافية وصل صن خالل تأمالتهم ال   م و -ىخر األ  والحياة  بالقيامة يؤمنونكانوا  

كذلك يتحدثون عن اإلله    .   وحبل به في عذراء    -آمونحبل به بواسطة روح     -فيقولون إن اإلله حار محب    

 . الذي نفخ روحه القدوس في بقرة عذراء فولدت اإلله أبيس- إله الخليقة-بتاح

وعندما عجز عن إدراكه      –  لقد أجهد أفالطون عقله في إدراك اهللا      :   في العقل اليوناني الفلسفي    -2

 .نه ليعرفه أو بإرساله إب-طلب من اهللا أن يعلن له ذاته بنزوله

 في  - القديس أوغسينوس يذكر في اعترافاته أنه بحث عن اهللا في كل مكان             : في الفكر الوثني   -3

 . نفسه ا أعمق من  جد عميقًا   -ولكنه لم يجد اهللا ألن اهللا كان في داخل نفسه          ...  كتب الفالسفة، وفى الطبيعة،   

 .ية حلول اهللا في أعماق نفسهلذلك عندما كف عن البحث الخارجي، وخال إلى نفسه وصل إلى امكان

، ألن المتصوف إنسان يخلو     بحلول اهللا   المتصوفون هم أقرب الناس لإليمان    :  صوفيالت   في الفكر  -4

لإلنسان زل  نيأن   يقدر   إن اإلله :  للحقيقة يطلب معونة اهللا ويصل       أمام اهللا، عندئذ   اهقارتحب  مع ذاته فيشعر  

وهذا ما سجله لنا ماسويه الفرنسي عندما نشر        .   اهللا بفكره   يمسك   ولكن اإلنسان يعجز عن أن      هجسدويأخذ  

وتتلخص هذه القصة في أن الحالج من       ...  قصة الحالج المتصوف الذي عاش في القرن العاشر في بغداد          

، كضرورة  )حلول اهللا في البشر   ( نادى بعقيدة الحلول     -كثرة اختالئه بنفسه وتأمله في حقارة ذاته وحاجتها هللا        

 .للحياة

وإمكانية -كان الفكر اليهودي قديما يتركز في إمكانية وجود اهللا مع اإلنسان          :  في الفكر اليهودي    -5

 -لكي يتحدث معه فيه   )  مسكنًا(لذلك نرى أن داود الملك والنبي يطلب من اهللا أن يبني له بيتًا               .  التحدث معه 

ي ذولعل هذا الفكر هو ال     بين البشر    والفكرة األساسية في بناء الهيكل هو أن يحل اهللا         .  بعد أن يحل اهللا فيه    

 .سيطر على جميع الديانات في بناء بيوت اهللا

ف آال مجيئه ب  ل قب من العذراء   المسيحد  يسد الس ج ت ناء ع يلقد تحدث األنب  :  األنبياء   في فكر  -6

قول إشعياء النبي قبل    ل المثال   بيونذكر على س  .   من الوضوح ذاته    وضوحا رثضوح أك وا ب وثد تح -السنين

وقوله ).  14:  7إش  "  () معنا اهللا(يل  ئنوما ع وتدعوه إسمه   اتلد إبنً و  بلاء تح رها العذ " سنة   85  ـ ب جسد المسيح ت

 قديرا أبا أبديا    مشيرا إلها يدعى إسمه عجبيا     وتكون الرياسة على كتفه و     ا ونعطى إبنً  ولد لنا   ألنه يولد "ضا  أي

 ).6: 9إش " (رئيس السالم

 أيهما أسهل

  ليدركه؟اإلنسان أن يصعد بعقله هللادرة قليعلن له ذاته، أم لإلنسان بكلمته لينزل قدرة اهللا 

طة ي بس ينزل األب ليتكلم مع الطفل بلغة        أن هلس هل األ  :يرغ وله طفل ص    باللغات لماالو تخيلنا أبا ع   

فصاحة بين    د الفارق هذا مع بع  .  األبة  غبلوى  فصحة  غب بل األ مع   أن يتكلم الطفل  ل، أم   ف الط لغة  -ارجةد

 .هذا العالم العاجز أمام أبسط األمور. ربةغه في ئ التاواإلنسان الطفلين بذلك ك.  غير المحدودهللا وااألب
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 يخلص أن   سن اهللا  استح -بالحكمة  اهللارف  يع لم   هللانه إذ كان العالم في حكمة ا      أل"لك يقول الرسول    لذ

ته هو  م بحك ازه واعتز كبرياء اإلنسان ل أن   سوضح من كالم الر   وا ف ).21:  1و  ك1(" الكرازة بجهالةين  نمؤالم

م يأت  لضع  وامتاهللا    ،طفق للفالسفة   أتيط لم ي  س ب هللا.  اإلله الوديع المتواضع  ك  اإدر في   ه أمام ئالً حا قف و يالذ

سوف والبسيط،  لالفي  ، والفقير  جسد الغني  -اهللا ظهر في جسدنا     . فقط نياءغ لأل أتير لم ي  فق  اهللاط،  فق  ءللعظما

 .اهللا أحب العالم كله... سود واألبيضاإلنسان األ

 .مع الخطاة لذلك تكلم -الخطاة فض اإلله المتجسد أحب الجميع ولم ير

لك  لذ -حق لل له المتجسد جاء ليشهد   اإل.  رونبالمتك  دوضة اليه ف ر لذلك  -اد جاء وديع  ساإلله المتج 

 .صلبوه ود اليهوههلك كرلذ -عصبالت هرك و الجميعبحد أتجس الماإلله. راءون المدويهالضه فر

اإلنسان يقبل  .   لذلك يصعب على كبريائه أن يدرك اإلله اإلنسان         -اعتاد اإلنسان أن يؤله اإلنسان    

 .بفكره أن يتأله، ولكن كبرياءه ينكر قدرة اهللا أن ينزل في المزود ويصير إنسانًا
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 لماذا تجسد الكلمة؟
 

  أخذ جسدنا ليخلصنا-أ

. ن، فال ينفع أ   احومطرتنهض إنسانًا    أو   اريقًغا أردت أن تنقذ     وإذ  "يوب السروج ق يع يقول القديس 

 وبعد أن تنزل    -  ) الغريق  اإلنسان هاالتي يلبس   (رحبلياب ا ث  س ثيابك وتلب   أن تخلع   بل عليك  -يحةالنصتقدم  له    

 "معكتقيمه 

 نحن   نزل إلينا  -)أخذ جسدنا ( ثم لبس ثوبنا     -)خلع لباس مجده  (وأخلى ذاته   لكلمة،  هكذا نزل اهللا    

 نزل ليأخذ ما لنا     -الجالسين في الظلمة وظالل الموت، نزل إلى الجحيم من قبل الصليب ليفك المسبيين              

2أف  "  (وأقامنا معه وأجلسنا معه في السموات في المسيح يسوع        "نزل إلى عالمنا ليصعدنا معه      .  ويعطينا ما له  

 ".أصعد باكورتي إلى السماء). "6: 

 القداس الغريغورى

ثم يلبس  .  يد ملك أن ينقذ شعبه من عدوه الذي قوي عليه فإن هذا الملك يخلع ثوب الملك                وعندما ير 

 يرجع بهم   ه ثم دوثم يقودهم في حربهم مع العدو حتى يهزمه وينتصر لجن             لباس جنوده ويصير مثلهم،   

 في   آخذًا صورة إنسان صائرا     نفس ى الذي أخل  " إلهنا ذا هو  ه ه مجد في و هرقصرهم معه في    ويحضمنتصرين  

من ثم  ).  "9،  7:  2في    (" الصليب الموت موت   تى ح   اعطوأه  سفنيئة كإنسان وضع    لهذ وجد في ا   شبه الناس وإ  

عب  ("ربينجم يعين ال  أن  در يق اجربم   تألم  ألنه فيما قد   ...ماي يكون رحي  ك ل  شيء  كل وته في  أن يشبه إخ   بغيين

2 :17 ،18.( 

 ).4  :4غل  (..." تحت الناموس  مولودا  المرأة،من  ا  دوولمل أبنه في    س أر الزمانلء  مولكن لما جاء    "

فإنكم تعرفون نعمة ربنا يسوع المسيح أنه من أجلكم افتقر وهو غني لكي               "افتقر ليغنينا   -فقيرا في مذود    دول

 نزل ال رضنا ليصعدنا   ).  52:  1لو"  (رفع المتضعين   "اتضع ليرفعنا إليه  ).  9:  8كو  2"  (تستغنوا أنتم بفقره  

ثم نما قليالً قليالً بشبه     ).  3:  14يو  "  (ى وآخذكم إلىَّ حتى حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضا          آت  "...  لسمائه

نه ومع انه بغير خطية لكنه وقف في صفوف الخطاة ليعتمد من يوحنا المعمدان أل             ...  البشر بغير خطية وحده   

. لم كله  خطية العا  حامل  اهللا حمل   هنية أل لخطولكن في الجسد الحامل ا       ليس في الخطية   -شريك ألولئك الخطاة  

 . بجسده وبكلمتهالجوع وأشبعنا فشاركنا في ولنا ومعنا صام عناوبعد العماد 

ـ جأخـذ      .انتصر لنا فانتصرنا به    - طالما أذل اإلنسان    إبليس الذي  نب م رد بروحة للجبل ليج   صعدنا و س

طان دخل الحية وخدع الجنس     كما أن الشي  "ويقول القديس يعقوب السروجي     . وهزمه لنا فصار ذليالً أمامنا    

البشـري وأماتـه هكـذا أراد اهللا أن يأخـذ جسد اإلنسان ويختفي فيه ليقبض على الشيطان الحية القديمة                    

 ".ويهلكه

 زسهر فبارك سهرنا ونام فبارك      وأكل فبارك أكلنا،   فبارك العمل، جاع فشاركنا في الجوع        عمـل نجـارا    

 .نومنا
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 نظير الخطية التي ربطت    وربط. عرته الخطية من النعمة    ليغطـي آدم الـذي       وعـروه  -أخـذ جسـدنا    

وفي الجسد الذي أخذه منا احتمل ما يمكن أن         ... واحـتمل البصق والسب والتجديف واللطم     ... اإلنسـان 

في جسدنا الذي أخذه منا حمل خطايانا       ... تصـنعه البشرية كلها من كل ألوان الجريمة والشر والسخرية         

 .على الخشبة

 لذي له وأعطانا ا-ب

  أعطانا نعمة البنوة اهللا-1

 ،بيعةطلا  اهللا إبن   هو.  دة أزلية إلهية  الو  اآلب من   المولودة الكلمة   .المتجسد  هللاسيح كلمة ا  المسيد  ال

ليفتدي س  و امرأة تحت النام    من اودل مو "....  يبالتبن لآلب   أوالدا  الي صرن االتب، و بالجسد  ا بكرا أخً  ناار ل ص

 ا، إذً  أبانا أيها اآلب   ام صارخً كلوبقسل روح إبنه في     ر أ اءنبأ  أنكم ثم بما    .التبني  ننال هم  تحت الناموس ل     الذي

فلهذا السبب ال يستحي أن يدعوهم إخوة قائالً أخبر         "  "هللا بالمسيح   ث فورا ان كنت إبنً  وأ  إبنًا بل   ا عبد دلست بع 

-10:  2عب  "  (في كل شيء  يشبه إخوته   من ثم كان ينبغي أن      ...   وفي وسط الكنيسة أسبحك    إخوتيبإسمك  

18.( 

أبانا الذي  " ال تنسى أنك تصلي كل وقت قائالً         "أنا إبن اهللا  "ال تقل يا عزيزي إنك بشر، بل قل دائما          

 ".في السموات

" ألنك كلكم الذين اعتمدتم بالمسيح قد لبستم المسيح       "ال تنسى دائما أنك مولود من فوق بالمعمودية         

). 7،  6:  3يو"  (ينبغي أن تولد من فوق    ...   جسد والمولود من الروح روح     المولود من الجسد  ).  27:  3غل  (

. مملوء اشتياقًا للسماء  وقلبه   . لوصايا السماء  اعضوخا فوق من اهللا تكون آماله فوق،        لود من وسان الم نواإل

نا وتبنا  ع بتجسده ولدنا للسماء   و يس ب الر إن.   في السماء  ألن وطننا   نعيش غرباء في العالم     من أجل هذا  

منين بإسمه الذين ولدوا ليس عن دم وال        ؤ الم إي أوالد اهللا     أن يصيروا  اوأما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطانً     "

  من اهللا  ودل بل المو  يخطئ ال   من اهللا    نعلم أن كل من ولد     ونحن"  ).13،  12  :1يو"  (هللا بل من ا   جلمن مشيئة ر  

متم لإن ع: "هللا للعالم كإثبات أننا أوالًد   الذي نقدمه   يلالدل هو   وهذا.  )18:  5  يو1"  (والشرير ال يمسه  يحفظ نفسه   

 ). 29: 2يو 1" (مولود منه  أن كل من يصنع البرفاعلموا أنه بار هو

 عرفنا على اآلب-2

 لم يره   اهللا"نا  ح فيقول القديس يو   ملء الزمان   المجهول إلى أن جاء    اإلله يعبديرة  ثسان سنين ك  ن ظل اإل  لقد 

 ). 18: 1يو" (ربَّخَ في حضن اآلب هو لذي هوالوحيد ا اإلبن .قط أحد

. سبا فيل ي يرفنعان ولم ت  م معكم كل هذا الز    أنا وع، قال له يس   هللاول أن يرى ا   سيلبس الر ف بوعـندما طل   

ـ ي  والـذ   صدقوني "... فيَّ  اآلب واآلب  فيألست تؤمن أنى    . بنا اآل رل أ وفكيف تق .  رأى اآلب  ي فقد رآن

 ).11-8 :14يو" (فيَّاآلب و  اآلبأنى في

أعرفهم ليكون فيهم   سمك و سوعرفتهم إ "،  )6: 17 وي (" من العالم  يتني للناس الذين أعط   كأنا أظهرت اسم  " 

 . )26: 17يو 1(" مهيفنا أ ونكأ وه بيتنب الذي أحبالحب
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  هللاالختياريةالمعرفة 

 ).3 :1 يو1 ("كم بهنخبر ة كتب وقراءة، بل اختبارفمعر  ليست معرفتنا هللا"

 ال يهلك كل من يؤمن به بل        يكلبذل إبنه الوحيد     ي العالم حت  كذا أحب اهللا  ه"  اهللا لنا في أبنه    عرفنا محبة  

. دلع لل اإن صليب ربنا لم يكن مكانً     . ه لنا بن لنا تعادل بذل أ    ، فمحبة اهللا  )16: 3 وي" ( األبدية اةيلحاه  تكون ل 

 ).20: 2غل ( "ي وأسلم نفسه ألجليالذي أحبن "ا أيضالالنهائي ب بل للح- قطاإللهي

 المرضى، وإن   ره يك  اهللا  أن معنى ذلك  الصحة، فهل    ي ألنه يعطين  يبنح ي  أيها اإلنسان إن اهللا    لو قلت 

 ...الفقراءيكره فهل اهللا ل الما ي ألنه يعطينيقلت إنه يحبن

إن الحديث عن   .   ألجلى وألنه بذل ذاته    - ألنه أسلم نفسه ألجلى    ي أقول إنه أحبن   ي كمسيح يننكلو

 ... يفظلن مجرد حديث وأن يك يعدو يسوع ال  ربناصليب خارج دائرة هللابة امح

 رأيناهع السامرية، و  م) 4 يو(عن حواره    في معاملة ربنا يسرع لهم، سمعنا         للخطاة نا محـبة اهللا   فنعـر  

 بدموعها ه عند رجليه باكية تبلهما    ئاراطئة واقفة من و   خ ال وشاهدنا المرأة ). 8يو  (عـن المـرأة     ا  مـدافع 

 ).7لو (رأسها  هما بشعروتمسح

) 9 لو (الشمسكجهه  وته وأضاء   ئيه وتغيرت يل التجل بنا الرب على ج   ي عندما رأ  مجد اهللا عـن   عـرفنا    

 وع المسيح يس ربناعرفناكم بقوة    ذ إ ةنتبع خرافات مصنع   ألننا لم  "ل الرسو بطرسويقـول عـنه القديس      

 ).18: 16: 1 بط 2( "لمقدس االجبل في إذ كنا معه...  عظمتهقد كنا معاينينل بومحبته 

ال قوعندما أمر البحر أن يسكت و     ) 11يو( ازر بعد موته بأربعة أيام    لع عندما أقام    هوتعن قوة اله  عرفنا   

ا م وعند )43-35: 6مر   (والسمكتينة خبزات   مس بالخ فسة آال مع الخ بعندما أش ). 39: 4مر  (لـه ابكـم     

 .والفريسيينم بسلطان وليس كالكتبة وعندما كان يتكل) 48: 7لو (له إكان يغفر الخطايا ك

 أعطانا أن نشاركه في مجده

 ).4 ،3: 1ط ب2..." ( شركاء الطبيعة اإللهيةبها االعظمى والثمينة لكي تصيرو. ا المواعيدنوهب ل... " 

ا  كم... في اليوم األخيرمهيقه حياة أبدية وأنا أ فل و يشرب دمى     جسدي،  يأكلمن   "دمهوجسـده    عطانـا أ 

 ).57-54: 6يو ( "فهو يحيا بي ين يأكلنفم باآلب ي وأنا حالحيب أرسلني اآل

ة دطايا جي عم  ك أوالد اوأنتم أشر تعرفون أن تعطو     فإن، كنتم  "لقدوسا حهروأعطانا  ...  أعطانـا كل ماله    

ـ ف وأنا أطلب من   ). 13: 11لو  " (نه يعطى الروح القدس للذين يسألو     السماء من يذ ال م بالحـرى اآلب   ك

 ال يراه   نهبله أل ق العالم أن ي   عتطيسلحق الذي ال ي   اروح  . لى ألبد إ. عكمم ثا آخر ليمك  معزياآلب فيعطـيكم    

 ).17، 16: 14 وي ("كم ويكون فيكمع مثه ألنه ماكونوال يعرفه وأما أنتم فتعرف

 ).32: 8رو " (ءيكل ش  أيضا معهيهبنا  كيف النيعلم يشفق على إبنه بل بذله ألجلنا أجمالذي 

لك لذ). 15: 6كو  1" ( أعضاء المسيح  هي أجسادكممون أن   لستم تع أل: "نكون أعضاء في جسده   أن   أعطانا 

). 20: 2غل  " (المسيح يحيا فيَّ  مع المسيح صلبت فأحيا ال أنا بل        " الموت عن العالم     قد اختبرنا  مع المسيح 

"  يسوع المسيح في   اتمعه في السماوي  أقامنا  "،  )2 ىف" ( بموته ا متشبه اآلمهوشركة  ألعـرفه وقوة قيامته     "

 اأيض  بشبه موته نصير   معه صرنا متحدين    ألنه كما  ... بالمعمـودية للمـوت    معـه فدفـنا   ). "6: 2أف  (
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اضح أننا أخذنا قوة    وف). 8-3: 6رو  " ( معه ا مع المسيح نؤمن أننا سنحيا أيض       كنا قد متنا   فإن... بقيامـته 

 .قيامة من قيامة الرب عنا وأخذنا قوة ال عنا،الموت عن الخطية من موت الرب يسوع

 أخذ الذي لنا وأعطانا واحدا معه من قبل صالحه هو هو أخذ جسدنا وأعطانا روحه القدوس وجعلنا"

االذي له، فلنسبحه ونمجده ونزيده علو" 

 ثاؤطوكية الجمعة

 االتحادف تم يك

. ديد عند تسخينه  لحار با  تغبير، كاتحاد الن   وال بجسدنا تم بدون اختالط وال امتزاج        إن اتحاد كلمة اهللا   

 . النار وخواص الحديدص بخوافظتيحفالحديد المحمى 
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 يه الذي تم فيه التجسد اإللالمعمل هيمريم  بطن العذراء
 

 المعمل اإللهي

فبطن العذراء  .  اإللهيتجسد  ل ا  لموضوع  تعرض األباء القديسون   االعميق جد    الالهوتي بهذا التعبير 

 هذا تقول   الضعيفة، وفي    وبين البشرية  -ت الذي ال يدنى منه    و بين الاله  د العجيب التحا المعمل الذي تم فيه      هي

 .الكنيسة

 .ختالطا بغير وأحد أتت معا إلى موضوع التي ئعالمفترق الذي للطبا السالم لمعمل االتحاد غير 

 بعاءرثاؤطوكية األ

ير المدرك  غ. اني صار زمني  م الز وغير المبتدئ ابتدأ، يـر المتجسد تجسد، والكلمة تجسم، وغير        غن  أل"  

 ." بالحقيقةابشري  صاري الح اهللاإبن. رأوه رئير المغيوال. هولمس

 ...".خالصنان العذراء ألجل مقديسيه تجسد   المستريح فياهللا" 

 ".أتى وتجسد منكاء فلم يجد من يشبهك أرسل وحيده ماألب اطلع من الس" 

 ثاؤطوكية األربعاء

 عجينة البشرية 

 عن  ادقيقً  القد عبر اآلباء القديسون تعبير      .مريممن العذراء   دا  أخذ جس   رش االتحاد بالب  اهللاد  رعندما أ 

ا  جزء  اهللا ر ثم اختا  -ةدعجينة واح   - طبيعة واحدة  - نسل آدم وحواء   -البشرية كلها  أن   ااعتبروهذا االتحاد،   

 من  ذهاة أخ ن العينة من العجي   وهذه.  اتحد بالجنس البشرى كله   قد  ن  و، وبهذا يك  امن هذه العجينة ليتحد به    

 ).مريم  ءن العذراأي بط(وهذا االتحاد تم في المعمل ، العذراء مريم

 ".ب وكلمة اآلالخالق هللا بالكمال ) العذراءيدةس الأي(تها طكل عجينة البشرية أع" 

 يسخم الةثاؤطوكي

 . ح قدمت العجينة البشرية للسيد المسيالتي هيسيدة العذراء مريم ل تكون ااوبهذ

 إناءء عجينة وليست االعذر

ـ   رب ظنها إناء فأفسدوا كل     غال. خيل إلينا من الغرب   الدير  تعب وال -ء الفرق بين تعبير اآلبا    ائيا يا أحب  وتأمل

ت م قد على أن العذراء   آبائنا ركز  لكن فكر .  اإلله المتجسد  ا عن  اإلنسان بعيد  وبهذا يكون  سدبـركات التج  

عمق ولذة وروحانية تجسد المسيح الذي أخذ       وبهذا نحس ب  لالهوت،  ها لالتحاد با  مدوعجيـنة مـن لحمهـا       

 .مناوصار واحدا جسدنا 

  أنها خسروا أعظم   فالحقيقة -من كرامتها يقللون   أنهم   -ست إال إناء  يل ذراءلع ا أن ةفكرأصحاب   -ا اعتقد ذًإ 

اللحم  في   األوالدتشارك   فإذ قد " دخل في نسبنا وصار واحدا منا        اإللهي وهي أن اهللا   جسد  تبـركة مـن ال    
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: 5أف  (" مه ومن عظامه  حألننا أعضاء جسمه من ل     ").14: 2عب  ( " كذلك فيهما  ا اشترك هو أيض   والـدم 

30.( 

 .دة التجسد وااللتحام بجنسنايقع تتثبل -الدة اإللهو 

ـ      –اإلمكانية   بعدها صار لنا هذه      ومن -السمائية  هللا ألنها كانت أول إنسانة تلتحم بطبيعة ا       -ماءبـاب الس

 . من جنسنااإللهيلتجسد ا فكر دخلنا به ألعماق الباب الذي صارت لنافهي 

الواحد .  تك يا اهللا  لتي لمحب  ا توصف  ال  ي سمع يقدر أن يدرك اللجة الت      أيل أو   قو  أي عقل أو    أي"

 بغيرا   ولد جسد  اذاته أيض هو  .  ده وح بد من اآل  جس  ريت بغ هور بالال هو قبل كل الد   ودالمول  . الكلمة الوحيد

 . وحدهاه أمنلة ماتحاسال و ريغيت

ينبوعا لعدم  ر  صا  -جعولين با نالب   والدة  حكم تحتع  ق ألن البطن الوا   يا لعمق غنى وحكمة اهللا     "

 "الموت ولدت عمانوئيل بغير زرع بشر، ونهض فساد جنسنا

 الخميسثاوطوكية 

 ذراء عن المكات التجسد رب

 اء كرامة جنسناررفعت العذ: أوالً

ارت ملكة عن يمين الملك، صارت أعلى من الشاروبيم           ص  هللاارت أم ا  ص،  انلمث كانت إنسانة   

 ...سماء ثانية، صارت كرسي اآلب، صارت أم النور صارت ،يمافسيرال وقوارتفعت ف

 .تبعية نور العالمل ألنه خرج منها شمس البر وصرنا با،أما للنورصارت  

ـ   ـ ت  ارص ـ ماء  س  الحقيقيألنك أنت السراط    " في السماء  نعيشأعطتنا أن   ف -ه سكن فيها اإلله   ن أل يةثان

 " السمواتالصاعد إلى

 تذاكية األحد

 .قدسللروح الرنا هياكل فص للطهارة، ا، نبع للقدوسارت مسكنًصا 

  يسوعدخلتنا في قرابة جسدية للربأ مريم العذراء: ثانيا

 وهؤالء  -اربأقللعذراء  بالجسد،  سيح  م خالة للسيد ال   األخت صارت   ذه ه -للعذراء مريم أخت  

 .بالجسدالمسيح أقارب والسيد صاروا 

 بالجسد،  كلناقريبتنا     عن طريق العذراء مريم    - غير المحدود دخل في نسب عائلة من جنسنا         اإلله

  .المقدسةت الكنيسة نوهكذا تكو

 يستحيحد فلهذا السبب ال     ا و جميعهم من دسين  قوالم  دسقألن الم "داسه  قتها األولى ال  فلة ص ائالعهذه  

 ).12، 11: 2عب (... " وسط الكنيسة أسبحك أخبر باسمك أخوتى وفي الًخوة قائ إمه يدعوأن

 - األم هيوالعذراء مريم   "  يرينثبين إخوة ك  ون بكرا   ليك" األخ البكر    -عو العائلة رأسها الرب يس    ههذ

المحامى ورمرقس،  ما   العظيم منامعل و القديسين، القديس يوحنا المعمدان والرسل و     ه العائلة فهم  ا أطراف هذ  مأ
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 جس  مارجر نوأوالدها الشجعا ،  لدينا  عمودلكبير  ا  س كيرل أرثوذكسيتناد  وعمو،  يس الرسول وناسيثالقدير أ 

 .بو مقارأشوي  بي وبوال واألنبايوسونط أنالقديس العذراء بتوليةتادرس، وعشاق  سيفين واألميروومارمينا وأب

ثم .  ي وأخوت ي من أم  ئالًأجابهم قا .   يطلبونك رجاخااخوتك  وهوذا أمك   "وعندما قالوا للسيد المسيح     

 -31:  3  مر"  (مي وأ يوأختهو أخي     اهللا ألن من يصنع مشيئة      يخوتأمي وإ ا  ه الجالسين وقال     إلى نظر حوله 

 وحيث  . اهللا  القرابة الجسدية ال تكفي إن لم تكن مصحوبة بالطاعة لمشيئة          يسوع أن   بكذا كشف الر  هو).  35

 للعائلة المقدسة بالطاعة والجسد، وهكذا      ا بذلك تصبح أم   فهي،  مشيئة اهللا ر إنسان تمم    كثأ  هي.  أن العذراء مريم  

 ".ةيولس جامعه ربكنيسة مقدسة نمونؤ "اداستنق انتسابنا للعائلة المقدسة يستدعى أن أحباءنا  يانرى

هم ريخا ت ىرف عل تعربك القديسين وت  أسماء أقا   ة للعائلة، تدون فيها   ر فكرت في عمل شج    له:  تدريب

 هيل لهم هذه    ق به و  كأوالدوعرف  لسفر الجميل   اابة هذا   ت بك وم الي أابد...  نياحتهم واستشهادهم   داوتحتفل بأعي 

 . العذراءمريما القديسة نالتي بدأت من أم يقيةلحقعائلتنا ا

 األجيال  يسة عبرنع تأمل الكوضو مالتجسد

ريم مور  ن وال تحترق، مثال أم ال     فيها نار تشتعل ال -للعذراء مريم ا  ت رمز نكاي  بن ال رآها تـي ال: العلـيقة  

 . تحترق دون أنحاملة الالهوت

وال يدخل   -اإللهنه الرب   شكل باب دخل م    في   الدائمةيتها  ل بتو يى حزقيال النب  أر: ائحة البتولية راء  رعذال 

 ).2، 1: 44حزقيال  ( فيكون مغلقًا-إنسانمنه 

 امزر (سويسال   بوت العهد المصنوع من الخشب الذي      فشبهها بتا  عن طهارتها  ى في التعبير  سمو تفنن 

 .) العذراءالذهب رمز الطهارة فيو (ببالذه اصفحم التابوت وغطاء). للطهارة

 .يدون سقبت هر أزن التيهرو اعص في سى مورآهف: أما الحبل بال زرع للرب  

 ).توجمر الاله(ر ن الذهبية الحاملة جمر الناو شورية هرفيوسى م هفرآ: بل العذراء للرمأما ح 

 .رونه من شورية الرائحة الجميلة الخارجة  ذو زهرة البخورفي موسى فرآه :ءاهر العذر طةائحأما ر 

 الذي كل   الحقيقي نلما وع للرب يس  ا رمز للمنلمن الحامل   قسط ا  في موسى   هآرف: ةحياأما حملها بكلمة ال    

 .ياة أبديةح نالمنه ي أكلمن ي

وفى هذا قالت    -ه موسى في كلمة اهللا المكتوبة بإصبع اهللا على اللوح المقدس          فرآ: المتجسدةلكلمة  اأمـا     

 .795األبصلمودية الكيهكية ص ". األلواح هي حجر العذراء المكتوب عليها صورة مخلصنا"الكنيسة 

 .ديقتهصمان إنها أخته وينها سلقال ع 

 .لذهببا قال عنها داود إنها الملكة المشتملة 

 . الذي أسسهافيها وهو العلي حل اإنسانًو اإنسانً. نإاألم صهيون قول قال عنها داود إنها  

 .الحسنة الكنيسة بالحمامة سمتهاو) 13: 68مز (امة حمنها إ داود قال عنها 
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 "ابن اإلنسان "–" ابن اهللا"

قبل د من اآلب    والمولابن اهللا الوحيد    "  بالطبيعة  ابن هللا هو  الجسد    في   ظهر الذي  الكلمة اهللا :  ابن اهللا 

 ".اإليمان قانون" مساو لإلب في الجوهر. لوقمخ يرغلود وم.  حقمن إله حق إله. نور من نور كل الدهور

 رغيلكن  وة، مولود   علطبيوا  الجوهرلآلب في   فهو مساو   .  نورمن ال   دة النور والالدة الكلمة ك  فو

 لم يلد    فاهللا ...تيهفلم ببنت ش  ك فالن ت   مع بعض الفارق   -وسمى ابن اهللا كقولنا   .   بداية ألن الخليقة لها  .  قمخلو

  الذي به خلق كل    اهللا، كلمة   اإللهيةلذات  هي والدة الكلمة من ا    ، ولكنها والدة ذاتية،     يةولم يولد والدة تزاوج   

 عند  نكاة  الكلمو الكلمة   ن كا في البدء " عين    أو طرفة  حدةا و ناطق لحظة   ون غير  أن يك  هللاألشياء، ألنه حاشا    

 ."كان  مماشيء لم يكن شيء به كان وبغيره  كل .هللا اهللا وكان الكلمة

 مثلنا تماما   دل و  هذا الجسد  .انأجلجسدا من     صار  ورهلدا  قبللود من اآلب    والكلمة الم :  إبن اإلنسان  

 ). وبدون خطية-بدون رجل(

ن ا ك امرأة، لذلك  من   ادلوو م ا جسد أخذ  ":يقول القديس أثناسيوس الرسولي في كتاب تجسد الكلمة        

ساد ف لل  خاضعا م يعد  ل مةل بالك   دهضل اتحا بفهذا الجسد   .  المسيحت  ماك  ل، لذ ت للمو بالًا قا جسد يأخذ   أنا  يطبيع

 :ن في وقت واحدةعجيبي ينته، وهكذا أتم عمل طبيعىضبمقت

 كو2" ( ماتوااذً إفالجميعالجميع ن  عمات    واحد قد   نإن كا :  "حي المس جسد  في موت الجميع    إتمام  -1

5: 14.( 

 فوهب  -ألن الكلمة غير قابل للفساد    .  قضاء على الموت والفساد بفضل اتحاد كلمة اهللا بالجسد         ال -2

 ).لذلك قام من األموات(الجسد عدم فساد 

 -شوكته ويصالحنا مع اآلب بدمه       ليفدينا ويحمل الموت عنا ويكسر       -وهكذا أخذ الكلمة جسدنا   

لذلك "  في السموات أبانا الذي   " فنقول   يللتبندعونا   وي - لنا اأخً   فيصير ما خال الخطية  ء  شيويشاركه في كل    

.  في الجسد  افالذي ال يعترف بيسوع المسيح آتي     "لذلك  .  ا لإلنسان  إبنً إبن اهللا  أن يكون    غيبالضرورة كان ينب  

 ).7 يو 2" (المضل والضد للمسيح هذا هو 

 ". الجسد يستخدم في جسد ولكنه بالحرىاصورمح لم يكن ن كلمة اهللاإ"

 ييوس الرسولأثناس
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 سبعة وأربعة 

 تسبحة كيهك

 

العام، ألن يوم األحد هو يوم القيامة الذي           طوال حدأ تسبحة كل ليلة     هي  -تسحبة كيهك في ليلة األحد    

 ألن الرب   -ا شمسه أبد  تغربجر األبدية الذي لن     فحتى تتالمس مع    ...  مطلع الفجر   الكنيسة حتى تسهر فيه   

 .ن نورهاكسي  شمس البرالحقيقييسوع النور 

  صالة نصف الليل

13  -1:  25  مت( أوقدن مصابيحهن    ي اللوات العذارىوتبدأ بصالة األجبية حيث يقرأ إنجيل اللقاء مع         

ثم )  50  -36:  7لو  (  ةحبهم مع الطيب الذي سكبته المرأ       بة في المسيح مقدمين مشاعر    مح، ثم إنجيل التوبة     )

 ).40 -32: 12لو (الم الذي أصبح الرب نصيبه عمن ال يختم بمواعيد الرب للقطيع الصغير المفرز

 قوموا يا بنى النور

 -السهر   وهنا ينكشف سر   ".رب القوات   لنسبح  قوموا يا بني النور   "  "تين ثينو "ة بلحن   حتبدأ التسب 

يكشف لنا     رب القوات ألن بنوره نعاين النور، وفي نور المسيح          يح المسيح لتسب  رف في نو  ووق  هو  السهر

 في  هللالوبنا فأنارها فعرفت مجد ا    أشرق في ق  ).  "12:  8يو  (فالرب يسوع هو نور العالم      .  سبحهالمسيح ذاته فن  

لسنا من ليل     . أبناء نور وأبناء نهار    كمميعج"الً  وفي هذا يكمل الرسول قائ    .  )6:  4كو  2"  ( يسوع المسيح  وجه

 وخوذة هي رجاء     والمحبة فلنصح البسين درع اإليمان   ...  إذًا كالباقين بل نسهر ونصح    ننم    فال.  ظلمةال  و

 ).8-4 :5 تس 1 ("الخالص

 احياللحن تصر  المصابيح، لذلك يعتبر هذا   هم الذين أضاءوا     مع بنى النور  إن الـذين لهـم حـق القـيام           

العريس قد أقبل فقمن    هوذا   "ا الصوت صارخً  ي عندما يأت   المضيئة للدخول مع العريس    الصحاب المصابيح 

: 5أف   ("ء لك المسيح  ضي من األموات في    استيقظ أيها النائم وقم    ل الرسول من أجل ذلك يقو   .  للقائه أخرجن

14.( 

 كلمة اسهروا

 عليها خارج   يصعب التعود ...   متعة روحية  التي تكررت في اإلنجيل، والسهر    هي من أكثر الكلمات     

ستعداد لمالقاة   اهللا، وهو ا    مع دتدريب على الوجو    لقديسين هو ا   فالسهر في تسبيح وتمجيد مع     .تسبيحات الكنيسة 

 ولذيذة  دة شهية  بمحبة المسيح وبنعمته إلى عا     يبدايته عملية ثقيلة، تنته     في  السهر:  مع العريس السماوي  ئمة  اد

 . يبحث اإلنسان عنها باجتهاد

 أقسام التسبحة

 هوسات وسبعة ثيؤطوكيات مع      أربعةإذ أنها تتكون من      )  سبعة وأربعة (تسبحة كيهك تسمى     

 .تهاا وطروحاومدائحه: أبصالياتها
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، فلنسبح الرب ألنه    )15  خر  (حمر بعد عبور البحر األ     يتسبحة موسى النب    هو:  الهوس األول  

 الشعب  وبينن وجنوده   و بين فرع  الً فاص اودية التي تعتبر حد   معما لل رمز   كان والبحر األحمر ..."  بالمجد تمجد 

 اآلن في برية العالم ترنم تسبحة الغلبة         يه  يةمود والكنيسة بعبور أوالدها المع    -ابر في البرية مع إلهه    عال

ورأيت كبحر  " األبدية   رة في  ترتلها كل يوم إلى أن ترتلها في تمام الغلبة والنص          -)ترنيمة موسى (الص  خوال

معهم قيثارات  الزجاجي   الوحش وصورته وعدد إسمه واقفين على البحر          على تلط بنار والغالبين  مخمن زجاج   

 ).4-1: 15رؤ ..." ( الخروفوترنيمة ى عبد اهللاس وهم يرتلون ترنيمة مواهللا

المجد  وفي كمالها في     الجديد للعهد رموزها    بين كنيسة العهد القديم في     القوىسـبق نرى االرتباط     ممـا    

 .السماوي

 اورفع على النصرة     منها تأكيداهذا العالم     لبة وهى عابرة بحر   غنيسة اليوم ترتل ترنيمة ال     إن ك 

 الذي  الشيطان  لذل  ا فيها، وتأكيد  لقوة اهللا   ا الشيطان، وتأكيد  المنظورة مع حربها غير   لروحها المعنوية في    

 .المعموديةفي جرن  -ليس له قرار  في بحرصغاص مثل الرصا

. لروحية في قوة الغلبة والنصرة     ا   حياتك ستجد.  ه ورتله كل ليلة   فظواح)  15  خر( اقرأ   :تدريب

 هذه الروح   -لب الشيطان بالصليب  غ الذي    من أجل إيماننا باهللا    ا رحلة حياتن  وارتفاع الروح المعنوية طول   

 .ة في حربنا الروحيةوكيدة وقأالعالية ستعطينا نصرة 

الذي    تسبحة الشكر  هي"  بد رحمته ألا إلى   نه صالح وإن  ألاشكروا الرب   )  "135  مز:  (الثاني  الهوس

 اليوم في البرية    ويعولنا وأعالنا   -ا بحر الموت   الذي أنقذنا عندما عبر بن     - لنا أجل محبته  من   هللاتقدمه الكنيسة   

  هذا الروح الذي يأخذ مما للمسيح      -قدوس الساكن فينا  ال  بروحه  نا بجسده ودمه وحبه وحنانه و يرشدنا      تويقو

 ...ويعطينا

). ماراسحق" (كرشعطية بال زيادة إال التي بال        ليست"طبيعة الكنيسة المجاهدة كل يوم ألنه        إن الشكر هو   

ـ  ـ  ألنـه ه  ركنش  وسخ العالم بالتوبة من انتمل ضـعفاتنا الجسـدية، وضـعف طبيعتـنا، ويغسل أرجل         يح

 . دمجو يقودنا من مجد إلى ... واالعتراف

 فهااب المقدس وحذ  تمدونة في الك   وهي( وهـو تسـبحة الـثالثة فتـية القديسين           :الهـوس الـثالث   

 ورغم أن   ...النار الثالثة فتية في أتون      بإلقاء  وهى تتلخص في أن الملك أمر      )وتالبروتسـتانت في طبعة بير    

ى معهم في األتون وهذا ش يتمبع الملك وجود شخص را    واكتشف أذى   بأي لكنها لم تمسهم     تنطفـئ الـنار لـم     

 :  الجملةالمعانيعلن  لنا هذه توهذا الهوس ترتله الكنيسة بنغمة الفرح ل. شبيه بأبناء اآللهةالشخص 

 .اآلتون يحول النار إلى ندى باردط  في وسهللالكنيسة ولكن ا أن نار العالم الزمة لتجربة ا-1

.  معنا وسط النار   هللا لكنه يعنى وجود ا    نا، السـالم الـداخل ال يعنى زوال التجارب واآلالم ع          إن -2

 والوجود الدائم عنًا الرب معنا فيها، وبحمله الصليب ميازا ولكن باجتلها بزو تحلالتجـربة فـي المسـيحية ال    

 . عن يمين العظمةاإلنسان قائما إبنس كان يرجم وكان يرى ونمعنا، اسطفا

 بأوالد اآللهة فنهتف سبحوه     ع الشبيه  بسر الراب  - إن التسبحة تحمل معنى الغلبة بقوة الصليب        -3

 .وامجدوه زيدوه عل
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لم ووجودها في األبدية    ؤالمالزمني     هذه التسبحة تجمع في منظر واحد وجودها في الحاضر          -4

 . والسعادة السماويةفي حضرة اهللا وهي  في نار العالم فهيالسعيدة، 

 ).18 :16مت " (ليهاتقوى عوأبواب الجحيم لن " هذه التسبحة تنطبق مع وعد الرب -5

 القديسينمجمع 

ون نار هذا   تثة فتية القديسين في أ    الثال مع   إحساس الكنيسة بوجود اهللا   و  - تسبحة الهوس الثالث   بعد

 وحدة الهدف    يجمعها - بعمق الشركة بين الكنيسة المجاهدة والكنيسة المنتصرة       العابدين  يتدرج إحاس ...  العالم

 مع  نكون السحاب حيث    ى يقرب بينهما االشتياق للقاء الرب عل      . الواحد  الجسد   فيووحدة الروح، والعضوية    

ضيين ازرون األر ؤن ي ويئ والمشاركة، السما  الحب  يوجد بينهما رابطة  ).  17:  4  تس1(  الرب كل حين  

 يس بعضهما ما يسمى بالموت ألنه ل      عن ال يفصلهما    -م لهم بالصالة  قهواألرضيون يعبرون عن شو     بالصالة،

 .وانتقال موت بل عبور

كة وبقية رتب السمائيين، ويوحنا المعمدان      ئاء المال ؤسوالمجمع يبدأ بشفاعة العذراء مريم والدة اإلله، ور        

 .اركة ثم الرسل واألنبياء والشهداء، والنساك والرهبان باآلباء البطا القديسين مبتدًئصلواتثم 

 -ه رتب السمائيين و يوحنا المعمدان      يساء المالئكة وبق  رؤخاصة بالعذراء و  :  والشفاعة التوسلية 

 في نوال الطلب لدرجة الثقة في اإلجابة حتى لو لم تأت الساعة بعد ويقول                يةوالشفاعة هنا تعنى الدالة القو    

 .الكنه حول الماء خمر... مرأةا ولك يا يالرب مال

 التي لنا في السماء تطلب من      د سحابة الشهو   فهم -أمـا بقية الرسل واألنبياء واآلباء البطاركة والشهداء        

ون تحت المذبح في    دالموجو.  معونته لبابسيرته طا   وكل منهم يتطلع لنظيره متمثالً    .... أجلـنا لـيل نهار    

البتوليون ا  ايقين من أجل إسم المسيح، والمئة أربعة وأربعون ألفً        السماء يصلون ألجل المضطهدين والمتض    

 يطلبون من   البلورييطلبون من أجل الذين اشتهوا حياة البتولية والقداسة في المسيح، والغالبون عند البحر              

 .لخ ا...يةلخطأجل شبابنا المجاهد حتى الدم ضد ا

 بين  وع، حيث يشمخ الرب يس    )الكنيسة(يال على قمة جبل الرب الع     يوالمجمـع لحظـة من لحظات التجل       

لين بالنوم  ق مث  ويوحنا يتطلع إليهم بطرس ويعقوب   ) في الكنيسة ( أقل على الجبل      درجة ليا، ومن يإو وسـى م

  ليس إال حالة صالة يجتمع بها الرب مع قديسيه ال يفرق            والتجلي وهم يقولون يارب جيد أن نكون ها هنا،       

 .إنها األبدية... عنصرا الزمان أو المكانبينهما 

 .150، 149، 148مز : ع الرابالهوس

 علراباالهوس    لوجيات، لذلك يبدأ  الذوكصو بالمجمع و   تنتهي  إن خدمة نصف الليل     يقول البعض 

  ".ا جديدا انشدوا للرب نشيد" قائالًبأليسون إيماس و يرنم 

كة، ئل المال م هو ع  بيح، والتس وكلها عن التسبيح  )  150،  149،  148مز  ( يتكون من    علهوس الراب او

 في صورة   ويتمجد اهللا ...  ليقة الحيوانية والنباتية والمادية   خ وعمل قديسيه وال   السماء،  وعمل الكنيسة الدائم في   

 ". قديسيهجميع  فيسبحوا اهللا"في قديسيه  منقطعة النظير
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 )الثيؤطوكيات( التجسد رس
 

لسر لتجسد، فسر التجسد ال يمكن أن         لنسبةباعظمى  لق ا وية ف م لها أه  والدة اإلله إن شخصية العذراء    

ية واإلنسانية في   له اإل الطبيعة بين   لهي االلتحام اإل  دراك ونعيشه ونأخذ بركاته إال بعد أ      ونحسهنذوقه أو نلمسه    

 التجسد هو أساس كل األسرار المسيحية لذلك تفنن األنبياء           سر وبما أن ).  بطن العذراء مريم    (اإللهيالمعمل  

اء م وذلك في وصفهم للعذراء الس     -ر هذا الس  ىعل   الكبير ء الضو إلقاءس في   د الروح الق  يم بوح ي العهد القد  في

 .الثانية

 :هذا الكالم خطر لسببين! !... فالعذراء ليست علبة بها جوهرة أخذنا منها الجوهرة ورمينا العلبة، ال

 اذًإ...  )14:  2عب  (نها   ورضع من لب   ء الكلمة صار جسدا، أخذ من لحم ودم العذرا         هللان ا أل:  أوالً

 .اإللهيسد جرد علبة للمجت يسالعذراء ل

دالمقصوفر التجسد من ناحية فائدته للبشر،       س علبة فالذين يقولون ذلك يهدمون       ردلو كانت مج  :  اثاني 

ولد به،  :  أخذ جسدنا   ).طانا الذي له  عأخذ الذي لنا وأ   (في تذاكية الجمعة    .   الكنيسة ما تقوله   سد هو جبسر الت 

أبيه عه، صعد به فأصعدنا به إلى السموات، وجلس عن يمين           م  وأقامنا  ام،قات، وبه   مل به، ثم به     غ واشت عمل

 ا إذً.)10: 2عب (آت بهم إلى المجد  رين وهويكثإخوة  بين   اوهكذا سار بكر  )...  6،  5:  2أف    (ا لنا مكانً  فأعد

ل لجسد المسيح عن     فص  هو وبالتالي  يفصل جسد العذراء عن جسد المسيح؟        والجوهرة تعبير  العلبة  فتعبير

 مهم  على أساس ، والحقيقة أن المسيحية مبنية      هللابنا إلى اإلنسان المنعزل عن ا     يؤدي  إن هذا الفصل    .   أنا جسدي

 . بدون اهللا اهللاأدراك منا بعجز اإلنسان عن ا إيمانً).20: 2ل غ" (فيَّيا يح حال أحيا أنا بل المسي"

 :الشأن في هذا كياتلها لنا الثيوطوالرائعة التي تسجوز  الرمومن

. ، ممسوح ومكرس لحلول الرب فيه      الهيكل و منفصل عن بقية    فه يرمز للعذراء :  دس األقداس ق  -1

 أال وهو االنعزال عن     - اإللهية للطبيعة  شركاء  جعلناي للطريق الذي    لحيالنموذج ا   اءالعذرحت  بأصوبذلك  

 .هللاطية وتقديس القلب وتكريسه خال

شب خفال.  ح بالذهب فال يسوس، ومص    التابوت مصنوع من خشب   :  هب بالذ فحالمص التابوت   -2

ليست من    لسماويةن كل العطايا ا    أ والذهب رمز لالهوت وهذا رمز    .   العذراء  لطهارة الذي ال يسوس رمز   

 " تظللك ية العل والروح القدس يحل عليك وق    " طبعنا   ي يغط  الذي ، ولكنها هبة سماوية من الذهب     الخشبيطبعنا  

 .اهللا معنا ودية مرتبطة بوجله هذا فنحن نضع أمام أعيننا أن الطهارة نعمة إلىوع

"  تظللك ية العل ووق"ل اإلنجيل   قور يرادف   يبعهذا الت :  وبيم مظللين كارطاء التابوت وعليه ال   غ  -3

 الشمس  ر جناحيه فال تحرقنا   ت برعايته ويسترنا بس    بنا الذي يظللنا   هللامام ا تعن عمق اه  لنا  يكشف    وهذا الرمز 

 .بالليل وال القمر بالنهار

 نال كرامة في العهد القديم بوضع المن        الذهبيفإذا كان القسط    :  في داخله مخ والمن   هب قسط الذ  -4

 الذي من يأكل    -ه لنا تقدمو  الحقيقي جسدا للمسيح قد نالت كرامة عظيمة وحملت المن          بإعطائهاء  افيه، فالعذر 

 . وت إلى األبدممنه ال ي
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" الحقيقينعظمك يا أم النور     "أم النور     م للعذراء مري  اكانت رمز :   الحاملة النور  هب الذ المنارة  -5

 جماعة  أي  (وبالتالي الكنيسة   -العذراء منارة .  لمعا لل ا لكل إنسان آتي   يضيء الذي   الحقيقيألنها حملت النور    

 لسبع  اأيض   تشير فهي).  20  :1رؤ  "  ( السبع كنائس  يه  رأيتها  والسبع منائر التي  "ر  ئصاروا منا )  نينمالمؤ

 . والكنيسةطغمات

 حاملة جمر الالهوت ولم     والمجمرةرمز للعذراء، فالذهب رمز لطهارتها،       :  هبالمجمرة الذ   -6

 .أي الصالة -وهكذا تضع لنا العذراء طريق الوجود مع اهللا - الصالةتحترق، والمجمرة تستخدم في 

 . بغير دنسعذراءلحبل الا كانت رمز: هرتزون التي أرعصا ها -7 

 . المسكونةفيا كانت رمزا للعذراء التي فاح عطره: روزهرة البخ -8

 . من العذراءاإللهي ا للحبلكانت رمز:  ولم تحترقر العليقة المشتعل بها النا-9

 .  وحواء أم الموت-أم الخالص العذراء مقارنة بين -10

كأن ...  لمالئكة نازلة عليه   وا السماءإلى    ا على األرض ومرتفع   بتًا ثا ب يعقو آه السلم الذي ر   -11

لسمائه طبيعتنابيعتنا، ثم إصعادلطللنزول من السماء الجسد منها   للعذراء الذي استخدم اهللارمز . 

 .الحاملة الكلمة ءلعذرال ا كان رمز النازل عليه كلمة اهللاجبل سينا -12

لعذراء الذي أخذ المسيح منها جسدا       ل ارمز  كان.  ع منه حجر  قط وقد   ه دانيال آالجبل الذي ر    -13

 .س الجبل أحدمبدون أن يل

 دخل إسرائيلألن الرب إله   .  "يدخل منه إنسان     ال يفتح وال   القًغ م النبيه حزقيال   رآ الذي   ب البا -14 

 .ليةو إلى العذراء دائمة البتا هذا كان رمز-)2: 44حز " (ا مغلقًنمنه فيكو

رك والملوك   نو األمم في   فتسير"،  )7:  87مز  (   مسكن الفرحين  هللامدينة ا العذراء رمز لها أنها       -15

 ).3 :60 ش 1( "إشراقكفي ضياء 

 ).1: 19اش " ( مصرىلإ الرب راكب على سحابة خفيفة وقادم ذاهو "بالسحابة العذراء رمز لها -16

 ).سوعيالرب  (الثاني الذي سكن فيه آم يلعق الفردوس الهي مريم -17

 ).2: 4مال (نها شمس البر م أشرق ة جديدةنيسماء ثا مريم -18

 . ليأخذ جسدا منها للمسيح كلها التي قدمت ذاتها عجينة البشريةهي مريم -19

.  تكلل رأسها  -اكبو ك وإثنى عشر  والقمر تحت رجليها      المرأة المتسربلة بالشمس   هي مريم   -20

 األطهار هم الرسل    اواإلثنى عشر كوكب  والقمر هو يوحنا المعمدان     المسيح  والشمس هو   :   العذراء هيالمرأة  

 ).2-1 :12 رؤ(

 الًوحمهللا م ا  عرشًألنها صارت    صارت أعلى من الشاروبيم وارتفعت فوق السيرافيم            -21

 .بالشاروبيم والسيرافيم
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: 7ش  إ"  ( معنا هللاسمه عمانوئيل الذي تفسيره ا    ا  اها العذراء تحبل وتلد إبنً      "النبيشعياء  إ قال عنها    -22

14.( 

ومن العبارات     منها كلمة اهللا   التي تجسد  للعذراء   ا كانت رمز  هللا ا بإصبعوبة  ت المك  العهد لوحي  -23

 :في الثيؤتوكياتي ذكرت تعة الئالرا

 ).منكوتجسد  وحيده أتىد من يشبهك أرسل يج اطلع من السماء فلم اآلب(

 وغير  -اصار زمني   الزمني وغير   -ابتدأئ  المبتد  يرغ و -سمتتج والكلمة   -سدتج المتجسد   غير (

 ).ية األربعاءكثيؤطو(رأوه ) المرئيير غ و-المدرك لمسوه

 ."أتى وخلصناالحقيقي إبن بشر ولكنه هو اإلله  ارصلم يزل إلها أتى و"

 ).ثيؤطوكية الجمعة" ( لعدم الموتاينبوع  صارلبالبطن الواقع تحت الحكم وولد األوالد بوجع الق"

 " األبصاليات"

 وكلمة إبصالية تعنى    -سبعة إبصاليات )  4،  7  (أيبعة ثيؤطوكيات   سة هوسات وال  يضاف إلى األربع  

 : ومثال ذلك،"عويس" باسم عالمرد في كل رب ينتهيكنيستنا القبطية يتميز بأن في والترنيم . ترنيمة

 ". يسوعييارب: " ابصالية يوم األثنين

 ...".وع هو يارب يسإسمك القدوس"يدخل في تركيبها : ابصالية يوم الثالثاء

 ". الذي لربنا يسوع المسيحالمملوء مجدا اإلسم الحلو"خل في تركيبها دي: بصالية يوم األربعاءا

 ".الذي المسيح وع يسييارب" بجملة تبتدئ: م الخميسوالية يصبا

 ) ".الصليب(المة أعطى ع ربنا يسوع المسيح" بجملة تبتدئ: بصالية يوم الجمعةا

 ".المسيح مخلصي الصالح يسوع ييارب"الً  قائبع كل رينتهي: الية يوم السبتابص

 ". أعني يسوعييارب "ئالً قاعينتهي كل رب: ابصالية يوم األحد

 مجرد ترنيم   يسإسم يسوع المسيح ول   الخالص،   هو حوار مع إسم      يالترنيم القبط  وبهذا نكتشف أن    

بل .  ور عبادتهم محصار    حتى،  سانع لخالص اإلن  ويمة ترديد اسم يس   قط أبرزوا بحق    األقبا  ءباواآل.  عادى

 .) أن نخلصيلسماء قد أعطى بين الناس به ينبغ تحت ا إسم آخر اليس(ه ألنه ونستنفصاروا ي

وفي خالل شهر كيهك تتخللها     .  األحد  مية، وباألخص ليلة  وذا موجز بسيط عن تسبحة الكنيسة الي      ه

 ليلة نقضيها في    رة إلى ك تتحول السه   وبذل -طوكيةؤح جميلة على كل هوس وثي      ئومدا  )ابصاليات(ترانيم  

 وفي هذه العقيدة تحدث اآلباء القديسون في        - عن طريق العذراء مريم    اإللهيالسماء حول موضوع التجسد     

 :عبادتهم بكل عمق

 ).غريغوريوس النازينزى" (عن اهللا ريبغو فه والدة اإلله هيمن ال يؤمن أن القديسة مريم "

 ).مارافرام" (يدتنماء والدم الذي بهما اشترتني وع، وأنا ابنتك من الميفي أحشائ

 ).التمجيد" (أم وعرش وعذراء"
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 ).التمجيد ("جنينها وهى بيده مصنوعة خالقها هو"

 ). ثيؤطوكية الثالثاء" ( األحياءيعالسالم للقديسة أم جم"

 ).القداس" ( يامريم األم والعبدةأفرحي"

 ).عن يمين اآلب لوسهاكرامة العذراء ليست من كونها ملكة بل من ج(

 ).البش الجمعة(" هى الصنارة العقلية التي تصطاد المسيحيين"

 نسبح في الكنيسةكيف 

 ادة إلى مجرد طقس هذا يبدو كثير      العبا  ما نفسده عندما تتحول   ا  م روعة هذا التراث، لكن كثير     غر

 -:في

حتى أنهم ال يطيقون البقاء في      ،  الكنيسةتسـابق الكثيـرين علـى حفظ األلحان ليرددوها أمام الناس في              

دة والسمو  للعبا والحقيقة أن األلحان متعة ولذة شخصية كوسيلة      .  للناس  أصواتهم الكنيسـة إال إذا ظهـرت     

 . متشبهين بالمالئكةالروحي

 وسيلة يخدعنا بها العدو لنفقد بها هدوء        لكنها هي األصـوات العالية في التسبيح ليست من طبع المالئكة،           

 .هاللحن وروعت

رتيل ت ال  لحظة  للصالة بخشوع، أمانة   نقف  كيف نقف للصالة، ربما    ا إذً - هو صالة  -حالتـرتيل والتسـبي    

ـ خفيهـرب ال   ت التي عن أعماق غما اليدين والقلب والفكر والن   فعم الحواس من ر   تستخد إن العـبادة  . وعش

 .النفس أكثر مما تعبر الكلمات

موا يا بنى   قو" أن نقول من جديد      ي وينبغ " يدعى صالة بيت ال  يبيت"ي أن ال ننسى أن      غق كل هذا ينب   فـو و 

 ولساني قلبي" أن نقول    غيينبو... " مع المالئكة . فلنسبح" أن نقول    غي وينب "... القوات  رب الـنور لنسـبح   

يمة رن الت ونرنمكاليلنا أمام العرش    أ نطرح   ا تسبحة األربعة وعشرون قسيس    فلنسبح. ..."للـثالوث يسـبحان   

 نشكرك أيها الرب اإلله القادر     " ا ونقول معهم أيض   ".ةمانا من كل قبيلة ولسان وشعب وأ      ألنه اشتر "الجديدة  

 ". أمين الليلويا.شيءعلى كل 

إن السهرة الكيهكية الناجحة هي التي تتحول فيها الكنيسة إلى قطعة من السماء، ويرحمنا اهللا من                   

 .ناالسهرات الفاشلة التي ال تحسب لنا ولكنها تحسب دينونة علي
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 تأمالت في القراءات الكنيسة أليام اآلحاد من شهر كيهك

 اإللهي التجسد

 

، وهو الطريق   اإلبن الطريق للشركة مع     وهو،  باإللهياتهو أصل كل األسرار، وهو بداءة التحامنا        

 ).10: 2أف " ( المسيح يسوع فيمخلوقين " هو بداءة الخلقة الجديدة صعودللفداء والقيامة وال

 . األربعاءثيؤطوكية) اإللهيالمعمل  (العذراءبطن  في تم يلهاإل التجسد 

اتحاد الكلمة  .  ثيؤطوكية الخميس )   البشرية ةنعجي(والعذراء أعطت لكلمة اإلله جسدا ألنها صارت         

 . الطريق الوحيد لدخول السماء هواصبحبجسد إنسان 

، وكل مرة  تتحدث عن العذراء التجسد البد أنعنمـن أجل ذلك تعودت الكنيسة أنه في كل مرة تتحدث       

ا اعتادت الكنيسة أن ال ترسم صورة العذراء بدون المسيح          العذراء تتحدث عن التجسد، وأيض     تتحدث عن 

 .على يديها، وأعتادت أن تمجد التجسد كل يوم في التسبحة على مدار األسبوعالً محمو

         ووجدت في  ... األنبياء والعهد القديم  لكل رموز    اووجـدت الكنيسة في التجسد اإللهي من العذراء تفسير

    أسرار بل تكشف للتجسد اإللهي     من الرموز والنبوات التي ليست فقط تشير       ال ينضب  االعهـد القـديم كنز  

 :كنيسةل حتى أن ا-التجسد

 في  ي من خالل الحبل العذراو    إللهي للحياة مع التجسد ا    -كيهك   شهر -خصصت شهرا كامالً    -أ

 . القديم أضواء أنبياء العهدوءض

من العذراء مريم وذلك في     اإللهي   خصصت الكنيسة حياة يومية على مدار السنة في التجسد            -ب

 التسبحة لقطعة من ثيؤطوكية األحد تقال كل يوم على مدار السنة في              بسيطًا  ونأخذ مثاالً ...  ثيؤطوكية األيام 

 ). مارياي نيشير(اليومية 

 -:تالعذراء في تجسد السيد المسيح منها أصبح

 .وإشعياءطريق خالص آدم، ونوح البار، واسحق الذبيح،  -1

 أي السيد المسيح    -)العذراء(المرأة  أخذ وعدا من اهللا أن نسل        )  ثيؤطوكية األثنين   ( الحزين فآدم

ء العذرانسل المرأة   (يم منتظرا المسيح    جحبوسا في ال  مح هذا الرجاء     على مدوظل آ ...  يسحق رأس الحية  

 .  الفردوس الذي طرد منه بل وأعظم منهوينقله إلى، ويكسر أبواب الجحيم الحديدية ليفك أسره) مريم

1(نية  ثاالدة ال لو أي با  -يق الفلك طر  عن وخلص بالمعمودية    -بشريةل رأي بعينيه هالك ا    :ونوح البار 

 من  ده وبتجس .ار إنسانًا ص ألن السيد المسيح بتجسده      - تم خالصنا بالميالد الثاني    الذي بمثاله )  21،  20:  3بط  

 .دة أبديةيجدلألن حياتنا ا. موتلين للر قابغي هللاأوالد ا العذراء أعطانا سلطانًا أن نصير

دما رأي المسيح نسل العذراء     ند إبراهيم ع  ي رأسه الخالص من الموت ب     يرأي بعين :  حبيق الذ حأس

 .عنهالً  بديحةيقدم ذاته بجسده ذب
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ها العذراء تحبل وتلد      "الًائق  عحاح الساب األص بدأه في    نجيل الخامس الذي  إلفهو كاتب ا  :  أما إشعياء 

د لخالص بالعذراء التي ست   لشعياء الذي بدأ إنجيل ا    إو  ه.  سيره اهللا معنا  فالذي ت "  ئيلمانو اسمه ع  ىإبنًا ويدع 

 س رئي ويدعى إسمه إلها مشيرا أبا أبديا     ...   وتعطينا إبنًا  ادلد لنا و  ل ست يتال  ءاذروبالع)  14:  7ش  إ(ئيل  انومع

 .ات التجسيد والخالصكشيعاء رأي في السيدة العذراء كل برإف) 6: 9ش إ (السالم

 :بوقيعووهابيل  اءو حح وفرل وطريق تهلي-2

الثانية نسلها يسحق رأس     حواء    رأت ما الحية عند  بواسطةجنة  ل ا من    طردت التي   ءوافرحت ح 

 .ا كان مصدر الحياة للذين ماتوا جميعوحواء الثانية نسلها لنسلهاحواء األولى ولدت الموت . الحية

 .دمه الذي سفكه أخوهعن  ا بسفك دم ابن العذراء عوضانال فرح... وهابيل الصديق

تك "  (انتظرتالصك يارب   لخ"بفرح   العذراء والمسيح بالجسد قال      وعندما بارك يهوذا أب   ..  .ويعقوب

49 :18.( 

ولكن لم يكن له نسل، فما      ...   كثيرة ماديةبنعم  إبراهيم أغدق اهللا عليه     :   نعمة إبراهيم   وطريق -3

 ؟ !!قيمة هذه النعم 

إن السيد  .  إنه نسل العذراء  ...  األرضلكن اهللا قال له إنه سيعطيه نسالً وبنسله تتبارك جميع قبائل            و

 .تزولالتي ال المسيح هو النعمة الحقيقية 

  كرازة موسى-4

 والكاروبيم مظللين عليه، والغطاء     التابوت،:  التجسدعندما صعد موسى على الجبل أراه اهللا كل أمثلة          

 الشريعة، وقدس   ولوحيال يسوس والمغطى بالذهب، وقسط المن، وعصا هرون،         الذي  المصنوع من الخشب    

لنحاس، ا  بحومذبح البخور، والمجمرة الذهب، والقدس، والخيمة، ومذ        األقداس، والمنارة، ومائدة خبز الوجوه،    

 .خلا... والمرحضة

 . للعذراءانموذجإن قلت إنه أراه  االيمغعن التجسد من العذراء، وال أكون  هذه هي رموزكل 

 ي والعذراء بداخلها المن والغطاء مطل     .وقسط المن )  العذراء بداخلها المسيح  (فالتابوت رمز التجسد    

بخور وعصا هرون التي أفرخت زهرة ال     )  أي رمز الطهارة  ( من خشب ال يسوس      هيو)  الالهوت(بالذهب  

 والمنارة هي العذراء حاملة النور      - الشريعة رمز لتجسد كلمة اهللا     ي ولوح -هي رمز للحبل اإللهي بال دنس     

 .المسيح نور العالم

جواها وال تحترق هي      التي تشعل النار    والعليقة.  والمجمرة الذهب هي العذراء الحاملة جمر الالهوت      

 .العذراء حاملة السيد المسح اإلله وهي ال تحترق

بحق إن العذراء هي كرازة موسى، والكنيسة       .  هل موسى كرز إال برموز التجسد في العذراء       ...  

بحق ...  وكيات األيام السبعة تتحدث عن التجسد بواسطة العذراء في رموز كتب موسى            طاليوم في جميع ثيؤ   

 .بحق العذراء هي كرازة موسى
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 لياإيقوة ، أرميا شفاء،  ثبات أيوب-5

 إال إذا رأي اهللا يأخذ جسدا       التجربة   أوالده وبيته وجسده، من يعطيه الثبات في         في  المجرب أيوب

 . أو للموتللفسادقابل  جسد غير. منك يا مريم

وتعزية   له رجاء    أين يجد  ...والهوان في الجب، والضرب     يالذي ذاق مرارة اآلالم والرم    :  مياوأر

 . شفينا الذي وحده بجراحاتهمريممنك يا  فيمن يولد إال وشفاء

 هو  حي" منك فيقول    بالجسد  ا ويعطى إيليا قوة أمام آخاب إال أنه كان يرى اهللا مولود           من  :لياإيوة  قو

آخاب  أمامه هو الذي أعطاه قوة أمام         اقفإيليا و ا   كان دائم  الذي  منك  فالمولود"  الرب الذي أنا واقف أمامه    

 .لك وأمام جنوده األقوياءمال

 .على أي عالم أن يفسرها رعسسرار يحزقيال بأ  تكلم:م حزقيالعل

 ال يفتح وال يدخل منه      اا الباب يكون مغلقً   ذ الرب ه  يفقال ل :  "مغلقو  با في المشرق وه   ا ب ى رأ -1

 ).2: 44حز " (ا دخل منه فيكون مغلقًإسرائيل  إلهإنسان ألن الرب

وبالميالد اإللهي  .  ذراء إال بتولية الع   امغلقً  ومازال الباب المغلق الذي دخل منه الرب        اكيف نفسر هذ  

 .العذراء علم حزقيالليست أ... يالعذراو

حيثما يسيرها    ولها أربعة أوجه وتسير      وفي اإلصحاح األول يتكلم عن مركبات لها عجالت         -ب

واعتذر .  صحاح األ  هذا هرب اليهود من تفسير   ...  ما هذه البكرات؟  ...  اأعينً  وآخرها مخيفة ومملؤة  .  الروح

ولكن هو رمز التجسد،    ...  وقال عنه بعض الكتاب إنه األطباق الطائرة       ...   الغربيين عنه أغلب المفسرين  

العذراء ...   الثانية الجالس عليها السيد المسيح      اءالعرش اإللهي، والسم  ...  أليست هذه البكرات هي العذراء    

روح اهللا كقول    حاملة ل  ريةل اإلنسان إلى مركبة نا    وفح...  رمز للجنس البشري الذي أخذ منه السيد جسدا        

 ."باتاعجالت نار في بيت أليص"القديس مقاريوس في الموعظة األولى، خدامك 

 ديقة سليمانص

. هذا الهيكل عاشت فيه العذراء وعمرها ثالث سنوات       .   الذي بنى بيتًا هللا يسكن فيه      ين الكنائس سليما

 . حتى صارت العذراء الهيكل الذي سكن فيه اهللا بالجسدبسيطة ولم تمض سنين

 .سليمان بنى هيكالً ليسكن اهللا فيه بالروح

 ...ليسكن اهللا الكلمة بالجسد فيه العذراء صارت هيكالً

العذراء صارت جميلة بالروح القدس     و.  سليمان زين الهيكل وجمله بكل جهده     .   صديقة سليمان  هي

 .وطهرهاالذي حل عليها وقدسها 

 مة صموئيلكرا

وأعلن قيام مملكة المسيح    .  داود ملكًا  هذه فهو الذي دهن      يل أعظم من  وئ صم النبيلها  ا كرامة ن  أية

 وكقول لوقا ).  33:  1  لو("  وال يكون لملكه نهاية   ...   داود أبيه  اإلله كرسي ويعطيه الرب   "كقول المالك   

 ). 11 :2لو ("  الربخلص هو المسيحمولد لكم في مدينة داود  "اإلنجيلي
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ل وهذا هو داود الملك أبو المسيح الملك بالجسد         وئيمهي بيت لحم مدينة داود التي ذهب إليها ص        هذه  

 الذي ليس لملكه    المسيح مملكة   -مملكه داود .  يام مملكته ق  بإعالنال صموئيل كرامة    نوالعذراء مريم الذي    

 .انقضاء

 كيهك من شهر  القراءات الكنسية أليام اآلحاد

 أوالً المزامير

 األحد األول-1

 جسد اإلنسان الطويل للتانتظار في -1

 ياربى  يانظر واستجب ل  .   وجهك عنى  فحتى متى تصر  .  االنقضاء إلى   ي إلى متى يارب تنسان    -أ

 .ألليلويا. يأنر عين. وإلهي

 )4-1: 12عشية  مزمور(

في صهيون باسم الرب    ليخبروا  ين  بمن السماء على األرض ليسمع تنهد المغلو          الرب نظر  -ب

 . هلليويا. وبتسبحته في أورشليم

 )17، 16: 101باكر  مزمور(

. هيونص  ينبلرب ي ف عليها ألن ا   هيون ألنه وقت التراء   ص  لى أنت يارب ترجع وتتراءف ع     -ج

 .هلليلويا. ويظهر بمجده

 ) 14، 11: 101مزمور القداس  (

 .يجسد اإللهوحاجته للتضيق اإلنسان فمزامير األسبوع األول كلها تدور حول  

 .اإلنسانرأفة نحو وء الممل قلبه ليعلن فيه قتًاع في قلبه وضفإن اهللا و 

  األحد الثاني-2

 .مير العهد القديمامز من اتو بنبدجسة التيكيف عن الثانيسبوع األحدث مزامير  تت-2

 ".  هلليلوياي ونجنيأنقذن  من العلو يدكأرسل.  الجبال فتدخنوالمس.  السموات وأنزلطأطأ" -أ

 )7 ،5: 143 ية عشورمزم(

 ".رة السالمةثكو العدل أيامه في  يشرقاألرض ىرات علقط ومثلزة  الجىعل ينزل مثل المطر" -ب

 العذراء تحبل عذراوي

 )6 ،5 :71 باكر رومزم(

 حسنك  أشهىأبيك فإن الملك قد     ي شعبك وبيت    وانس  . وأميل سمعك  وانظري  ابنتي يا   معياس  "-ج

 .ليلوياهل". ربك ألنه هو

 . العذراء هي المختارة للتجسدالسيدة
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 )13: 44س مزمور القدا (

 ع األحد الثالث والراب

 .عن سكن اهللا في وسطنا ردث المزاميح تت-3

 األحد الثالث

 . هلليلويا" الصيدها أبارك تبريكً. دته أرألنين كههنا أس.  لهانًكسهيون ورضاها مص راألن الرب اخت"

 )16، 10: 131عشية  مزمور(

 بعاألحد الرا

 .هلليلويا" األبد الذي أسسها إلي يار فيها وهو العلصوإنسانًا إنسانًا ن  إاألم صهيون تقول"

 )5: 86 ةعشي مزمور(

 .والخالص رح للفر تتحدث المزامير عن التجسد كمصد-4

 األحد الثالث

 اإلله ألنه يتكلم بالسالم لشعبه        الرب  وخالصك أعطنا، سأسمع ما يتكلم به       كا يارب رحمت  رنأ"

 .ويا هلليل"ولقديسيه

 )7، 6: 84 راكب مزموز(

 األحد الثالث

 ".أشرق والعدل من السماء تطلع      الحق من األرض  .  تالئما  مالسال والعدل و   والحق التقيا  الرحمة"

 .اهلليلوي

 ) 10، 9: 84اس القدر مزمو(

 عد الرابحاأل

جه ودام  قاب من   غ ال ربتهج كل شج  ي  .ملئه  جميعوليتحرك البحر و     األرض السموات وتبتهج فلتفرح  "

 .هلليلويا"  المسكونة بالعدل والشعوب بحقهنيديلالرب ألنه يأتي 

 )12، 11، 10: 95مزمور باكر (

 عد الرابحاأل

أرددنا ولينر  .  هلم لخالصنا يا اهللا     .ىمنسرايم وبنيامين و  فر قدام أ  هم اظ بيارولشا علي   س جال يا"

  هلليلويا".لصفنخ علينا كوجه

 )3، 2: 79لقداس ا ورمزم (

أناجيل عشية وباكر: اثاني 
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 نبرزها فيما .  األرض السيد المسيح علي     تجسديم عميقة للخالص بمجرد     ه مفا نناجيل ع ألث ا تتحد

 .يأتي

  األولد حاأل

 .حب ال نهائيسد تج ال-1

 -3:  14مر  (ن  يت الطيب قبل الفصح بيوم    ب سك يلتاة  أ األول بالمر  حدة األ يعشإنجيل  لك  ذر عن   بيعو

ة حب اآلب لنا    غ ل إنهيمأل كل مكان،     و رش كالطيب ينت   الخالص ، إن ك كيه شهر في   أرقأول إنجيل ي    هذا.  )9

 ...يهلك   اليحتى بذل إبنه الوحيد لك

 .بجات عطاء اآلرى دصأق د هوتجس ال-2

 فشكل  ،ت الفلسين من أعوازها   ط التي أع  بالمرأةإنجيل باكر      لنا في  اهللا  العطاء الكنيسة عن    وتعبر

لكنه بالنسبة للكنيسة   و بسيط أمام العالم     هجسد منظر تال.  اهدنا ع مه كل   نألا   جد يرةه فكب تالعطية بسيط أما قيم   

 . آلب لناا  ألنه هو أقصى عطاء منعطية كبر أهو

 اإلنجيلينول بهذين   ألبوع ا في األس   فهل رأيت معي يا أخي أن الكنيسة عبرت عن عظمة التجسد           

 ).أعطت كل ما عندها  واالمرأة التي-سكب الطيب(

 األحد الثاني

 .ياالخطاران فغخالص ال-3

 أن المسيح جاء ليمحو      -)50-36:  7لو(ي  نالثا   عشية األحد  إنجيلة هو   ئاطخ المرأة ال  إنجيل

 .للخالص) الثالث( هذا مفهوم -صديق العشارين والخطاة إنه -الخطايا

 .الشياطين من التجسد فزع -4

ن نهاية مملكة   سد المسيح هو إعال   إن تج .  المسيحمجيء  ن  م  طينراخ الشيا صيتحدث عن     يل باكر جإن

 ).28-20: 11لو (الشيطان 

 رغف فالمسيح جاء لي   - للتجسد مفاهيم خطيرة ع الثاني إلى    و األسب افي هذ   ةيس تنقلنا الكن  أخي يا   وهكذا

 . النصرة عليهعدونا ويعطينا مزخطايانا، وجاء ليه

 األحد الثالث

 ).31-23: 1مر ( على فزع الشياطين في إنجيل عشية األحد الثالث كدؤي

 .أمرضنا  شفاء-5

فالمسيح بجراحاته شفينا، هو    )  21:  15مت    ("الكنعانيةيتحدث عن شفاء إبنة       هذا هو إنجيل باكر   "

هو شفانا من   .   يمين األب   عن م إلى األبد  يليق   واألمراض والشقاء وأعطانا جسدا    أتعبته الخطية   يدنا الذ سج  أخذ

 .يةإبنة الكنعان أتعب الشيطان الذي الخطية وأمراضأمراض 

 .م كلهامص األالخ -6
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 . إنه خالص ال حدود له-كله ولخالصه يح جاء للعالمس المسيدعناه أن المفشفاء إبنة الكنعانية 

 الرابعاألحد 

  . خدمة السيد المسيح-7

صيب حياتنا   ن هذا هو ...  موالهنأن  م  منهخدراضهم وخلصهم بالتجسد صرن ي    مهم من أ  افش  الذي

هذا .  كل أدناسها  من   ا وطهرها هفشون له بحياتنا التي     ونألننا مدي .  ل أيام حياتنا   ك خدم أن ن  ح في المسي  دةالجدي

 ).3-1: 8لو ( عنجيل عشية األحد الرابإهو 

 .اتحاد بطبيعتنا  هود التجس-8

 اهذ...  ي وأخت ي وأخ ي هو أم  ي أب مشيئة  الذي يصنع  فرد وقال إن     اإخوتك خارج وك  مذا أ  هو ألوهس

 هللا، ولنا إبن ا   يوسمالنا آب   .  ة اإللهية س التجسد هو الدخول في العائلة المقد      اهيممف  هو نهاية المطاف، وأعظم   

 ).35 -28: 3مر (إنجيل باكر  هذا هو). 3: 1يو 1( ا بالجسد، ولنا شركة مع اآلب واإلبنونأخ

 أناجيل القداس: ثالثًا

 .ة أقسامأربععلى سم ويق. لوقا حاح األول من إنجيل معلمناصه األل ك كيهكشهرفي أ يقر

 ).25 -1: 1و ل(ن انا المعمدح بميالد يو البشارة-1

 .)38-26: 1لو (ح بميالد السيد المسي  البشارة-2

 ).56، 39: 1لو (ات وتسبحتها بايصأللء اذرلع ا زيارة-3

 ).80، 57: 1لو (دان عممل انا يوحدميال -4

 :في هذه األناجيل وللكنيسة مفاهيم عميقة

 ذبيحة بدالً عن الذبائح التي كان يقدمها         سدهم ج  الذي قد  عظمكاهن األ ال   السيد المسيح هو   إن  -1

مين أمام الكاهن   كمقد  هن ويوحنا إبن الكاهن   اوهنا تظهر شخصية زكريا الك    ...  رئيس الكهنة في العهد القديم    

 عفيمة ر قويظهر  .  ر مهم في رسالة التجسد    و للمذبح د  صبحيو  ...هر المالك عن يمين المذبح    يظو  .  األعظم

 ...ورة وقت رفع البخحالبشارة المفرب رهك ظالن المألر بخوال

ها مصدر  ور وبخ وكهنتهاها  حبمذبوستظل الكنيسة   .   عند المذبح  بل من ...  راغفشارة من   ب ال أتت  لم

 . المسيحخصي في شحكل فرح رو

 اباتليصأيا و فزكر االنتظار وعدم القلق،     ، وأوالد اهللا عليهم    ملء الزمان   أما زمن البشارة فهو    -2

ذراء عالة بعد ال  سطر ر أخالنساء، وحامل     أنهما سيلدان أعظم مواليد     ين، ليس بال سب بل لسبب خطير      قرعا

 دةالقم أو بالو  عواء بال س ليتمجد فيها    هللا ا ي في يد  ين توضع حياة الكنيسة وحيات    أما أجمل   ...  يخم عبر التار  يرم

، ولكن  يصلخال ا اهللائرة عمل   اره خارج د  عمإلنسان  ما قيمة أن يعيش ا    ..  .)كيوحنا(لموت  ا ب وأو بالحياة أ  

 .  في الحياة المقدسة ألجل خالص البشريةهللاامج عمل اني أن يصبح اإلنسان داخل برهة لحقيقيمة االقي
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ن مم يكن   لا؟ أ اذلم...  راءذ للع المالك  لقود  حأحد ولم يسمع أ      لم ير  بشارة العذراء في الخفاء     -3

 .ارةلبشلن ايع شهود ودضل وجفاأل

ا أنا  وذه  "لويل ويق حبر المست خهذا ال يقبل     إنسان غير العذراء يستطيع إن     د أنه ال يوج   .ال  :ابالجو

ها حفظ  وفي  اانهميإفي  جبل    إنها".  يالجبل العال "العذراء قال عنها داود إنها       ".  لككقو  يلأمة الرب ليكن    

ب جيصعب علينا إدراك عمقها، العذراء تع     العذراء  ...   مدينة وهي...  "اهللامدينة  "ال عنها إنها    قو.  األسرار

 !!...  األسرارلة حام ستظلالعذراء. عنها زورد رممجاء ولم يصلوا إال إلى يها كل األنبودرس في

بق، استطاع الجنين أن يحس     س كما   العياند   في الوقت الذي اختفي فيه كل شهو        شهود العيان  -4

 .نينللج لألطفال بل وأعلن التجسد أخفي عن الفهماء والكبار سر... نعم... نعم. باتأليصابالخبر ويعلنه ألمه 

ر أسرارك يعلن   س  نت أ لم ع أنا  ...طفالألت إن لم ترجعوا وتصيروا مثل ا       قل  ت أن وعربى يس 

 !! المجد ياربلك..  يوحناين أول شاهد هو الجننب أن يكوعجلل يا... الجنين... لألطفال وأقل من األطفال

 .مينآنا معتكون  جبرائيل الدة اإلله العذراء مريم والمالكك وشفاعات ويهبركه شهر ك
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 تأمالت في القداس اإللهي

 الكيرلسيهن من القداس كاصالة لل

 

ب اآل هللان لك يا ا و، نحن وهم وارث    إبناء اهللا  عى ند لكي البنوة   ةنا برتب ي الـذي أحبنا هكذا وأنعم عل      هللا يـا " 

 . راث مسيحكي مفيركاء شو

 .هحيد، هدا الذي نضمر أن نأخذولداخل كطهر إبنك الطهر إنساننا ا...  

 .  أجل الذي ولد من العذراءوكل فكر نجس من لزنا اكرففليهرب عنا  

 . اتضع وحده أجل الذيمنفكر العظمة  •

 .الصليب  الذي تألما بالجسد وأقام غلبةأجل نف ملخوا •

 . البصاقيوجهه عن خز  من أجل الذي لطم وجلد من أجلنا ولم يردطلالمجد البا •

 . حامل خطية العالماهللا حمل اهللاض من أجل غراق والبفتالحسد والقتل واال •

 .بي الصلىعل انايااب يد خطتك رمر من أجل الذي سشضب وتذكار الغال •

 .الشياطين وإبليس فليهربوا من أجل الذي شتت رؤساء الشر وهتك سالطين الظلمة •

 .كل فكر أرضي من أجل الذي صعد إلى السموات •

إذ نصير  .  هكـذا بطهـارة نتناول من هذه األسرار النقية ونتطهر كلنا كاملين في أنفسنا وأجسادنا               لكـي  

 ...".شركاء في الجسد وشركاء في الشكر وفى خالفة مسيحك
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 لمقالة األولىا

 ". نستطيع أن نعيشال ن هذا السرم اجتماعنا وتناولنا نبدو"

 شييع أن   ع أحد يستطي  المسيحيين، وال يقيم    رستيااألفخار  سو  افخارستير األ سون  ميق ي نويحيالمس"

 ).هداء قرطاجنةش اعترافاتمن  ("بدون األفخارستيا

 ). المعترفسمكسيمو (" العالماهللا اية التي من أجلها خلقغ هي الهيذبيحة القداس اإلل"

 . طريقنا للحياة في هذا السر اإللهيمس العميقة نتلي المعانهبهذ

  الليلة األخيرة ذاته فيبا قدم الرذلما

 . هي البذل حتى الموتلحبجات ارى دقصألن أ: أوالً

 وشفائه للمرضى، وإقامته    وةيرة ظهرت في كلماته الحل     ثبته إلنسان بطرق ك   مح  هللا فلقد أعلن ا  

 يسوع قبل   امأ.  "هم ليأكلوا اطعوأ  الحب إلى المنتهى عندما قدم ذاته وكسرها         انكشف فيض  اوأخير...  للموتى

حب خاصته الذين في العالم     أ   العالم إلى اآلب إذ كان قد       ساعته قد جاءت لينتقل من هذا      عالم أن الفصح وهو   

 )1: 13يو " ( إلى المنتهىأحبهم

 حضورنا  الرب ذاته لذلك تكمن فائدة     الخائن قدم له     كلجسده، حتى ذل  إن حب اهللا تجسم في كسره       

ذاك الحب الذي      في اقلبنا حب    فينفطر ياإللهب  سر الحب في الذبيحة، وأنها تجسد للح       عندما نكشف    سالقدا

  أن نبغي ي وال.  السر اإللهي  هذا    فتنسحق نفوسنا وقلوبنا أمام     المذبح، ى عل ا ألجلن ا حب حا مذبو حضرنا لنراه 

شهوة   "لى شهوة في قلب الرب لكسر ذاته      تحول إ )  1  :13يو    (هىلى المنت إ  أن الحب عندما وصل   ...  يفوتنا

 أن نحضر القداس بشهوة     غيبجل هذا ين  أمن  .  )15  :22("  الفصح معكم قبل أن أتألم      اشتهيت أن آكل هذا   

 . حبهوةش أن تكون غيإللهي ينباس إن العبادة في القدا...  ذاته عناحب لذوةهشب مقابل الرمن جسد  للتناول

ني أتركو" إن شهوتك جعلتك تقدم ذاتك لي ذبيحة، وشهوتي أنا هي أن أقدم ذاتي ألجلك                :ربي يسوع 

أنا حنطة اهللا وسأطحن بأنياب الوحوش ألصير خبزا نقيا         .   للوحوش ألني بها أستطيع أن أجد اهللا       أصير فريسة 

 ".للمسيح

 )القديس أغسطينوس(

  قبر القديسة دميانة ىعل

 بأكثر  عينها تظهر بورة  ص ال هإن هذ   التجق قبرها،   فوذبح المقام   لمإللهية على ا  عندما أقمنا الذبيحة ا   

ت  ن كا تيالشهادة ال كلمة اهللا ومن أجل       وا من أجل  ل نفوس والذين قت   ح المذب تتح   وجد ثيح  السماءروعة في   

  ةشتركوا في ذبيح  ا ف ...الذبحوحة  يذبلمعنى ا   قواالذين ذا    الناس رثكأ هم   ء إن الشهدا  .)9:  6رؤ  (دهم  نع

ايا بق المذبح قوامه    إن  .  "..حلنا أل  حب حة ذبي تهلها ذبيحة من أجل الذي قدم حيا      كياتهم  حدموا  ق  ى حت سالقدا

ه للطبيعة  ات حدود إمكاني   المسيح حتى آخر   لى إ ولمح ال اإلنسان هو   إنما  ييقحقلمذبح ال اأن    وهذا يعني ء  الشهدا

 . ذبيحةشهاد الذي هو بمثابةت حتى االس-البشرية
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ظهور جسد الرب السري: اثاني 

 لكي...  الميذالت  لجسد المنظور في حياة    با  سيختفي الرب  نواآل،  لتالميذ كرفيق  لقد عاش الرب مع ا    

 الرباني آخر أعمال    ي أن يكون العشاء   غكان ينب ك  لذل.   أي جسده السري    المنظور، يصيروا هم جسده غير   

  األرض م يعد على  ل،  يون هم جسده السر   ون يك  بالجسد عن تالميذ لكيما    ة ويختفي حالتي بها يقدم ذاته ذبي    الرب  

 .يسةنالك الذي هو -رىس  ظاهر بل جسدسدج

لذلك ينبغي أن   .   لكي يحيا في حياتنا ألننا جسده السري       -ا تمام  من على المذبح   الجسدكل مرة يختفي    

هذا هو إحساس     .ة الحبيب ا طقس كنيستنً   منه أي جزء حسب     المذبح وال يبقى   علىيختفي الجسد تماما من     

 ".يش بدون األفخارستياال أحد يستطيع أن يع": قال أحد شهدائها ماندل عونالتعند االكنيسة 

 والكنيسة تشرب الدم وتأكل الجسد

 يلكو"لننال من طهارته      ا إن تشرب منه دائما    ئمايشهي د و..  رةطاه  امئن دا دم لكي يطهرها وتكو   

 ...".ة مجيدة ال دنس فيهارها لنفسه كنيسيحض

جسد مذبوح   صليبها ألنها تقتات على      ملة حا -ي جسده السر  -   الكنيسة ش تعي لكيوجسد مكسور،   

 ). 6: 5رؤ  (بوح كأنه مذفًاجد المسيح فيها خرووسة السماء الذي ي ذلك كن فياركهاشت العالم، جلأل

 يسة جسد المسيحنالك

 ... " ك إلى اآلبب يطلبون إليك وبيعتكشعبك و"

جسدنا دعانا ألن نكون أعضاء في        ذخ أ انا عندم هإل...  نحن نطلب بالمسيح، وفي المسيح إلى اآلب      

 ونحن  يند اآلب، وفيه ألنه رأس جسدنا السر      عبه ألنه شفيعنا    .  ضاء نطلب به وفيه   عن األ حفن.  ي السر جسده

 .ن فيه ونتحرك معهيثابت ءاأعض

ح الروا  طانعد أن أ  ع وب "...أيها اآلب "  ئالً عن جنسنا قا   بة نيا ية الرب يسوع الوداعية صل    الفي ص 

ي به وفيه   لهرنا نطلب في القداس اإل    ص،  يجسده السر  في   ة وبعد أن صرنا أعضاء ثابت     ، المقدس هالقدس جسد 

أجل    ومن ه مرضا أجلن  م العالم   نة ع يفع به وف  نش  ارن ص ..".ناحمارحمنا، ارحمنا، ار  "ب قائلين   اآلإلى  

 .لخا... نهرلا"، ومن أجل مياه هسالمت

 من اآلب   مبتطلكل ما   " صالته الوداعية    لة اإللهي في   قو يناف تم   يده السر سوبعد أن صرنا أعضاء ج    

  أجلكم ألن اآلب نفسه يحبكم      أسأل اآلب من   أنيل لكم   و لست أق   ذلك اليوم تطلبون باسمي    في...   يعطيكم يباسم

 ).27-23 :16يو ... " (ينوألنكم قد أحببتم

دساتك قاول من   تن ن  كلنا يا سيدنا أن     مستحقين اجعلنا"ر مباشرة يقول الكاهن     خملوبعد تحول الخبز وا   

 ". قديسيكمع كافة... حدا وروحا واحداوا اسدج نكون يلك

 لمسيح المتألم أنا عضو في جسد ا-أ
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: 11كو  1  (" جسدي المكسور ألجلكم    هو  هذا خذوا كلوا " المكسور   -وحبلمذنحن نأكل جسد الرب ا    

  الكنيسة حاملة صليبها أنها    من أجل هذا تعيش   .  حولمسيح المذب ا   القداس اإللهي هي مع    في  فشركتنا).  24

 .كلهلى جسد مذبوح ألجل العالم قتات عت

 حمل األلميإن جسد المسيح السري 

 ى الدم، وآالم شهدائه ومعترفيه، ثم آالم       طية حت خ مع العالم ضد ال     آالم أعضائه التي تصارع    -1

في كل ضيقهم تضايق ومالك     ...  " في السماويات   ضد قوات الشر الروحية    لروحيةاالذين يجتازون الحرب    

 .)9: 63ش إ ("همصلخحضرته 

ينتج ويخرج منها أورام خبيثة تميل        والذي  ا األعضاء المريضة روحي   آالمة أخرى   ياحن ومن   -2

 .  ورأسه آالمها المريرة وخطاياها وشرورها الكثيرةالسري سدمل الجيحعالم، ولل

من أراد  "المصلوب     خلف يسوع  ا حامل صليب  أنا، و م المتأل ي عضو في جسد المسح السر     المسيحيأنا  

إنه صليب  ...  ع بنفسه و يس يحمله  حده صليب وا  إن،  ييتبعنونكر نفسه ويحمل صليبه     ا فلي ميذًتل  ييكون ل أن  

 ).جسد المسيح(الكنيسة 

 ؟لصليباي من حمل بنى هروعوما م

  عن الكنيسة   صلوب، أي لم ا المسيحسم  ج عن   يفصالناه يعنى   نألا   جد يفنيخيإن هذا المعنى     

 أنفصل عن   وبدونه  تي هو حيا  صليب فال اإذً).  14  :6  غل( ألجلها   العالم   صلب تيالو عن العالم،    لوبةصمال

 الجسد  علىات  قتفأنا أ ).  29  :11كو  2"  (ر وأنا ال ألتهب   يعثمن يضعف وأنا ال أضعف، من       "ب  وم المصل سالج

جله ن أ موالذي  .   ذاك الذي سيق كشاه للذبح     ،)17  :6ل  غ(ع  و سمات الرب يس   يي جسد فالمذبوح، وأنا حامل    

  عالمة صليبه تشمل   وأجعل  ...خدمته وصيته وطاعة إنجيله من أجل       ذجل تنفي أ  من  بيحةذ  أقدم ذاتي   ن أ أريد

 الكاهن يوجد صليب    لب عماليق، وأنا  غ كما فعل موسى ف    ا يدي على مثال الصليب     رافع ي، فأصل يكل حركات 

 ...دمهم صليب من أخ األول صليبي والثاني- ظهرها خدمة المذبح وآخر علىي صدر مالبسعلى

  معنى اإلتضاع-ب

 ذات  ي ليس ل  .ي بالمسيح رأس جسد الكنيسة    ح   بل أنا عضو   ي فلست أنا الح   أنا ال وجود مستقل لي،    

 سبق اهللا فأعدها    ن في المسيح يسوع ألعمال صالحة     يلوقمخ"   الخير بالرأس الذي يحركني    مستقلة، بل أنا أعمل   

 ).10: 2أف  ("لكي نسلك

 ألنه  ييفنيخ  ... انفصالي عن جسم المسيح    ي ألنه يعن  ا جد ييخيفن..  .وكرامتيإن أحساسي بذاتيتي    

هو يحس أن له      أجل ذلك من    . واالنعزال عن الرأس    الكرمة وهو معرض للجفاف     قطع عن  غصنيعنى أن ال  

 .ذاتًا

 .تساوي غصنًا جافًا منعزالً عن الرأس: الذاتية

 .يساوي غصنًا ثابتًا في جسد المسيح: االتضاع

 سحين في الكرمة ف   غصا ال يليح  اختفاء الذات    هو ح، في جسد المسي   هو بعينه الثبات  :  بذل الذات 

 .االتضاع إلىالطريق الوحيد للدخول و اء وهذا هعضبوحدانيته مع بقية األ
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  معنى الشفاعة-ج

 يرةثونحن معهم، كلنا أعضاء ك    ...  ض األر علىفي السماء و    افة القديسين ك مريم مع    ءلقديسة العذرا ا

 يفرح معه بقية    األعضاءوإن كرم أحد    .  اءعضألم أحد األعضاء تتألم معه بقية األ       ت  نإ.  لمسيحفي جسد ا  

وكلما .  ا الحبيبة نتيس هو معنى الشفاعة في كن     اات نابعة من الثبات في الجسد الواحد، وهذ       سإنها أحسا .  ألعضاء

 العظيمير،  صغوالغنى، الكبير وال    الفقير.  ه مع الجميع  اتت احساس قمعد ثباته ت  اسيح وز  الم ذاب اإلنسان في جسد   

عمقت هذه االحساسات كلما كان هذا عالمة       توكلما    ... آخر ينود   آخر س أو من جن   ي ودين جنسي، من   والحقير

ة أعظم، ومثال لذلك األنبا ابرآم      فاعكانت الش    جسده المسيح مع الرأس الرب يسوع، وكلما        في  تباث ال ىعل

 جسد  ليم لآلن من أج   فهو شفيع عظ  ومن أجل ذلك      وله دون تمييز،  م الذي أحس بحاجة كل واحد ح      وسقف الفي أ

 . ثرأك األرض وىن علا كما كماءالمسيح في الس

على أنفسهم    ومعهم يحكمون    الراقدين الذين ينكرون الصالة من أجل     :  ينالصالة من أجل الراقد   

 .لك للمسيح الذي يجمع الكل في الواحدبانفصالهم عن جسد المسيح 

 بةح معنى الم-د

أما .  ضاء في الرأس   مع بقية األع   هي الثبات في جسد المسيح، هي الثبات في الكرمة          :  حبةمال

 كل   تجعل سيولوجية جسم الكنيسة  ف، إن   يهي ضرورية ل  ...  ي ل معي فلها لزوم  األعضاء الحقيرة، والمتخالفة    

كله إلى الرأس، من أجل  فهي تؤلم الجسم       بها شر   أعضاء عضو ال يحيا إال باآلخر، وإن كان في جسم الكنيسة         

إلى سالم    دىؤي   من الشر   خالصها ن الشر، وأحب راحة الجسم من شرها، إن        م لخالصها    أسعى ذلك أنا 

 . يسوع الربح الرأسرادة الجسم كله وفعوس

 المع الور أنا وأنتم ن-هـ

  في جسده  وا وعندما صرت عض   ).5  :9يو"  (لماالع  نور   هو أنا"   الحقيقي لرب يسوع وحده النور   ا

    فجر النور  ت  ... الرأس عندما ثبت في  ).  14:  5مت    (" نور العالم  أنتم"للعالم بالتبعية     ا  وثبت فيه صرت أنا نور

 وقال عنا في   "  أنتم نور العالم    " قال الرب عنا في العالم        لذلك  وفي جميع األعضاء الثابتة،    حياتياإللهي في   

 ).43: 13مت  ("مهيوت أبككالشمس في مل رايء األبرضي"ماء سال

 المسيحالذي يثبتنا في جسد   هوسالروح القد

رسة كنا م ؤ أعضا صارتن و والميربلمسحة  انا  نلح القدس   ورل ولدنا في المعمودية، وبا    سبالـروح القـد    

ذا هوب" فيه   ويثبتناتناول  لد المسيح في ا   س ويتوبنا، وهو الذي يعطينا ج     ارنه يط ي الذ ضاأي ، وهـو  حللمسـي 

 .)20: 2يو 1 ("روح الذي أعطانانعرف أنه يثبت فينا من ال

 شيء عن  نعلم كل    نيعطينا أ ) األعضاء نحن   ( ويعطينا   )الرأس(للمسيح   يأخذ ما    القدس هو الذي   وحالـر  

فيشفع فينا بأنات ال    "الصالة   يعطينا روح    ".باآل أبايا  "الروح البنوة فنقول    يعطينا  و،  )20: 2يو  1(يح  مسال

 األشرار والصالة   احتمال للخطاة،بة  مح قيامته، طهارته، وداعته،     ، قوة هحور: ا له ميعطينا  ". يـنطق بها  

 . للمسيحا ا كل منطيعي...  من الناسمجداله و قبم وعدالعالم عنألجلهم، الموت 
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 ... ذاته من بثمر   ين ال يقدر أن يأت    صالغ"المسيح   لحساب رثميجعلنا ن في الرأس   فبتنا  يثالـروح القـدس      

 ).4: 15 يو ("فيَّتوا باث

ـ   كان روح الذي أقام يسوع من األموات       فإن  "يها ويثبتها   ويحضاء الميتة   عروح القدس هو الذي يقيم األ     ال

11: 8 رو". ( فيكما بروحه الساكنتة أيضئجسادكم الما أموات سيحيى   األ من   وع أقام يس  والذي.  فيكم اساكنً

.( 

ليصير  -للكنيسة جسد المسيح  يقدمه  على المذبح،   م لنا جسد الرب يسوع من       يقدالـروح القدس هو الذي       

 . الرأسثباتًا فيبه وتعيش علية وتزداد فتحيا ، ض ألر على ربتهاغعامها طول ط

 ي يا أحبائا أخيرمينآ  جسده أن نكون أعضاء ثابتة فيا فلنجتهد دائم. 
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 المقال الثانية

 !القداس اتصال بالسماء

ذ إ...  القداس اإللهي  من ذبحة    امورمح  مس،بط  رة في جزي  اب منفي حبيل يوحنا ال  وا كان الرس  منبي

 -)خروف كأنه مذبوح  ( حية   يحةبذ  -الشهداء  سونفح تحته   مذب:  ءسما ال  في يا إله قداسا  فيحضربالسماء تنفتح   

أن ذبيحة القداس   :  وهكذا كشف لنا هذا السر العظيم     ...   صلوات القديسين  هو  بخور  -كةئ مال -يكئالمكهنوت  

حمين ملتترقين حدود المكان والزمان،     مخأو التي تفتح لنا السماء فنعيش فيها         السماء   ىالتي تطل بنا عل     هي

ه ئيمجانتظار  و فالقداس اإللهي يجعل سر التجسد بصليبه وقيامته          .قيودهاية، غالبين ومتحررين من     دباألب

د تجسد،  ير المتجس غ" لألحداث   الزمني  عض النظر عن التتاب   غ ب امئ معنا دا  ايجعل كل هذا حاضر   ...  الثاني

 ". صار تحت زمان يلزمن يراغو

 للسماء، أعطاه جسده ودمه على األرض ليعيش بهما كما          ا اإلنسان عل األرض مشتاقً    هللاجد ا وعندما  "

 ".في السماء

 ". السماءالمقدس نحسب كالقيام فيإذا ما وقفنا في هيكلك "

 !... بينهما؟أي اشتراك... لكمال وتلك الحقارةذلك ا... السماء واإلنسان

  الصلة بين هذين الشيئين المختلفين     نم تك ح يسوع المسي  يلصليب يا سيد  هناك فقط في قلبك على ا     

 ...مااتم

 .لهي ‘ حيث توجد أنت يانمع اإلنساهناك على المذبح تتالقى السماء 

 . إياهوأعطانا"  الوحيدإبنهحتى بذل هكذا أحب اهللا العالم "

 لحظات خطيرة

 كةئ المال  لألزلي في وسطنا فتنحي أمامه     ضور ح ، هو  أن يتم في حياتنا    القـداس هـو أعظـم عمل يمكن        

 . ذكرهنمتعد الشياطين وتر

 .ط الملكال في بإال كالمالبسوس فما هي طقالشموع وال 

ت في يد الروح     آال ء أعظم، إنها  شيل ل ئ ووسا  آالت يهنما  إ... سالتتو درمج سوليسـت كلمـات القدا     

ـ  ال لـتقديس القـدس    طون بالمذبح وأمام   حي ي ينمن الذ ... كما تمر بسرعة  ...  حركات ...كلمات.. .نرابيق

 نكن منتظري لو... رك الماء يحلمالك الذي   ا ليسوا منتظرين    - للحديث العظيم   حالة انتظار  فيل  لكيكل ا لها

 ...لجسد الرب ودمهيحوله مر وخالوبز خرك الفيح عجزاتممعجزة الصنع يس لدالروح الق

ن ا وإ نون مع غقيين الذين يت  سيبل مثل المو  ...  بوتعد  بجهال  ...  وصلواتناماكننا بقلوبنا   أكلنا في   

 لحن  -  ذلب وال الحبلحن  ..  .يلحا   المذبوح وعس في تأدية لحن واحد رخيم لحن ي       قونهم، أنهم متفو   آالت فتلختا

 . كل الحياة إلى األبد-وكف بالدم المسغفرانال

 ىكل ذلك العدد الكبير من المرض      هيام ال م وأ  في حشد كبير،   نيسوالقدية  كئالملاب  كل مملوء هيالو

نهم ليسوأ أمام بركة بيت حسدا بل أمام هيكل رب الجنود، أمام            إ...   الكل ينتظر الشفاء   ...لعينخوالعرج والم 
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 بشهوات  ضالمري:  الكل ينتظر الشفاء  ...   بل خالق المالئكة   اي ال تنتظر مالكً   لهالمذبح المقدس الناطق اإل   

يموس الذي جاء   دكنيقوض بالخوف   ، والمري س كبطر المسيحنكار  إو  لمريض بالتسرع وا  المجدليةالجسد ك 

دد  يحصى لها ع    هائلة ال  وأعداد...  كاللص اليمين   ارقس وال كزكا والقاتل  بمحبة المال    ض والمري الً، لي ليسوع

 . والحياةوالشفاء، الخالصرة من الذبيحة البرء تظال تبرح تئن وتتألم من

 وروح األمراض "أوشية المرضى     للجسد والروح كما تقو   وااض النفس   رشفي ألم ستالكنيسة م ف

وطين بالمرألنك أنت الذي تحل     ...  دية مرة والمقبوض عليهم في عب   و...   النجسة  والمعذبين من األرواح   هاطرد

 .كصا بخالنتعهد... دناوأجس الذي ألنفسنا الحقيقيطبيب الأيها ... ينقطوتقيم السا

 ". بل صفحا لهمازاة للخطاةمج فيه هللا ال يطلب ا اإللهي مستشفيسفالقدا"

 اسدة القمدخكة في الئ الماشترك

د ودم  سا المذبح وج  و المشرق لتنظر  أعينكم ناحية ارفعوا  "ل الشماس   ويق: نـين ؤم الم سفـي بدايـة قـدا      

ـ عمانو   عظمة بهاء م من أجل  هطون وجوه غي... كة قيام ئلمالا ءاسؤرة و ئك، المال  عليه نوعينا موض إلهيل  ئ

 ..."مجده

أنت الذي يقف   "وله  قالة ب صراكهم في ال  ت واش غماتهم التسعة  حضور المالئكة بط   بـإعالن هن  لكـا ويـبدأ ا   

ويقول "... القوات والشاروبيم والسارفيم  رباب و أل وا يساكرال و  والرياسات مالئكةالورؤساء   الئكةأمامك الم 

ذبح ملاامة ألن   لقي ا  عند وار القبر جين ب قفاولا رمز للمالكين ا   م ه ح بجوار المذب  ماسين الش إن "ثيؤدورس  القدي

 ي للمالك الذ  إشارة الذبيحة   رجوابضرورة شماس   ا  ضيرى أ ي، و  "الذبيحةت فيه   عث وض يح يشـير للقبـر   

ـ  ـ  اج  الذبيحة ألن ذبيحة القداس هي نفسها  آالمالرب ازياء اجتثنه أتخدما ماني مقدمين جثاب في بست رء لل

 . الربآالمذبيحة 

 ...ى الرب دا ل رنة أن يذك  حالتسبه  يحة الصاعد للعلو بهذ   بيطلب الكاهن من مالك الذ    : لقداسوفـي نهاية ا    

 . اءلسميليوس لن المالك صلوات كرعدكما أص

 حبيست الفيعهم م تناشركة المالئكة وشرك

نين ث مع األرضيين وجعل األ     السمائيين  ب صالح يالصللى  ته ع بيحه وبذ دإللهنا الذي بتجس    المجد

اواحد : 

ونحن )... 3 :6إش  ،  8: 4 رؤ ("...الرب اإلله قدوس قدوس قدوس    ة  ل قائ يالًلا و ال تزال نهار  "كة  ئالمالف 

 .ودقدوس قدوس قدوس رب الجن  قائليننرتل تسبحتهم في القداس

صلتنا و اإللهية التي    نحن نتلو هذه التسبحة   من أجل هذا    :  "يمي كيرلس األورشل  وفى هذا يقول القديس   

 ".السمائيينء السكان ال نشترك في تسبحة البركة مع هؤ حتى) 3: 6إش  (فيماسيرعن طريق ال

 والمكان القريب من المذبح      وترتل هذه التسبحة   ضرتحات السماء   قوكل  "...     الفم يقول القديس ذهبي  

ر وتنحد  ... مع الكاهن  ضرعونت ي اكة جميع ئالمال...  عون الكرام الذبيحة  ا بالمالئكة الذين يجتم   يكون مشحونً 

  ليوضع في الكأس لتطهير      ويخرج الدم من جنب الخروف النقي        الروحية دسمن السماء نار الروح الق     
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 ماءس الكنيسة هي ال   إن  ... خلوا من االحترام    الذبيحة ه أن تحضر هذ   حي تتجاسر أيها المسي   فبأي حق ...  أنفسنا

 ".اعينه

كة ينتهزون هذه   ئلمالحتى أن ا  .  .. اهللا نسب للطلب من  ألمن ا زال  وقت الذبيحة هو  إن  "ويقول أيضا   

 ". ألجلنا نعما غير معدودة ويضرعون ألجلنا بأشد حرارةة السعيدة ليطلبواصلفرا

ونحن نسبح  ... يورغريغال القداس".  البشر ير المتجسدين في  غاف  صثبت م  "اوسطنهـم واقفـون فـي        

 .القداس الغريغوري"  السيرافيمحسبيت األرض ىن عليالذ أعطى"تسبحتهم 

وكان الفنان القبطي يرسم بعض القديسين      . أسـمتهم الكنيسة مالئكة أرضيين أو بشر سماويين       ن  يسـو قدال 

 .، تعبيرا منه على مالئكية القديس)القديس تكالهيمانوت(ولهم ستة أجنحة كالسيرافيم 

 رض األ ىعللي و  األعا ي ف هللا المجد   المالئكة قائلين  مع   حبفلنس" نقول   الةصلل عندما نقف    وفى صالة باكر   

 ".رة المساسنلوبا السالم

 خدمة المالئكة لنا في القداس

يحيطون بالناس لمنعهم من دخول الكنيسة،       الشياطين ى كان ير  يحنس القصير في القداس،   هم  كـان يـر    

مؤمنين ألن مالئكة السماء تفرح     لوكان يرى مالكًا بيده سيف يأخذ بيدهم ليحضروا القداس، فهم يساعدون ا           

 .وببخاطئ واحد يت

دمة خ طةاسوك ب إلياقبلها  "ن  يابالقرة  الكاهن في أوشي   كقول   والقـرابين للسماء   تالصـلوا  يـرفعون    هـم  

 ".ئكتك ورؤساء مالئكتك المقدسينمال

 ففي... ريغوريغالقداس ال " بصوت ممتلئ مجدا  ا  نالخالص الذي ل   و لبةغ ال يحون تسب حيسب"هم لنا   حبمـن    

 ذبحت  تح ختومه ألنك  وتف حق أنت أن تأخذ السفر    تن مس ا قائلي سي قس األربعة والعشرون رنم  تسـفر الرؤيا ي   

 اا ملوكً ننا إلله علت وج مةعب وأ شولسان و  يلةقب كل   بدمك من )  فينا محبة ابة عنا يقولـون ن  ي(اشـتريتنا هللا    و

ـ مـن أ  و). 10 ،9: 5رؤ  ( ...وكهـنة  لبة غة ال حسبتون  حسبينهم  إ همعنالغريغوري  داس  ق يقول ال  ال هذ ج

 . لنا الذيلخالصوا

 كةئقف مع المالن كيف

الرب "  الرب قاالً   ورحض   الكاهن  المالئكة لذلك يعلن   ورضحبدأ ب ي  نمنيؤ الم القداسحيث أن     -1

  الخوف  من يغطون وجوههم كة  ئالمفال"  ند الرب عهي  ...  وبكمارفعوا قل " قائالً    وبعد ذلك يصرخ   "معكم

 ففي  ...ف أمام الرب  قولهي و اإل  سقداالف  ... الرب ندعب أن تكون قلوبنا     يج  خشوعبكل  ونحن  ...  سلمقدا

 في  يتكاسل الذي   لك فالكاهن  لذ .)سينيقدل وا المالئكة(لكي   البالط الم  معه و دسث ألق  يحضر الثالو  اإللهيالقداس  

وتمجيد الثالوث األقدس، ويحرم المالئكة من فرح الحضور،          تكريم   نم  يحرم نفسه والكنيسة  مل القداس   ع

 .الخ... من اكتمال نياحتهمين دق والراة،نين من المعونمؤ، والمة من الرحموالخطاة

ها ال  ن وبدو ،اين الرب عنها ال ن  وة بد اسفالقد"  وسقد" كلمة   لو ح روتد  هاكة كل ئ المال تسبحة  إن  -2

 اسة القد فبأي دموع وانسحاق نطلب     .اهللا قدوس ونحن يجب أن نكون قديسين       ...  حة القداس ك في ذبي  رنشت
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 حضرة الرب   مع المالئكة المقدسين في    من البشر    ينسداجتماع المق هو    اإللهي  قداسفال.   الدم ونجاهد حتى 

 ". للقديسينالقدسات"القدوس ألن 

 :وفى هذا يقول القداس الكيرلسي 

 المذبح  علىبالملقط من     رةجمم  فييراس إذ أخذ أحد ال    يبلن ا ءشعياإ عبدك   يرت شفت طهوكما  "...  

 ايض أ ننحكذا  ه  خطاياك،جميع    طهرت و فع آثامك  تر تيكست شف لم  قد إن هذه    ال له قوطرحها في فمه و   

رة م الج  هذه أعطنا و قلوبنا و وشفاهنا  دنااس وأج سناف أن طهر تفضل   كبيدك الطالبين رحمت  عاة  طلخ ا ءالضعفا

 ".ذان لمسيحكلدس والدم الكريم ال المق الجسدهيتي ال لروحواجسد والس نفطية الحياة للعالم

يغطون وجوههم ويسبحون بخوف ورعدة،       المالئكة.  ين متكبرون طشيان وال عواضوكة مت الئ الم -3

 ..." قفوا بخوف من اهللا   "لذلك من يريد أن يحضر مع المالئكة القداس اإللهي عليه أن ينصت لقول الشماس                

 ".كم للربؤوسطأطئوا ر"

 ." المطاطي رأسه لحضور القداسة العشارقف وفيسحاق ن باالحتياج مع االفاالتضاع والشعور"

رتفعة بل  م  الدسقولية وال بأصوات  ب كما تقول    عج ب ا الشمامسة والمرتلين أن ال يرتلو     ىعلوينبغي  

 .المالئكة وخشوعن موف بخ، ئكيبصوت مال
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 المقالة الثالثة

 سا في القدشروط االشتراك

 والقديسين وكل الشعب    المالئكةف في الكنيسة، ولكن هو شركه مع        ورد الوق ج م يس ل س القدا ورضح

ضر القداس قد اشترك فيه، بل      حلبته، فليس كل في     غة قيامته و  قوو.  رب يسوع، شركة في ذبيحته    بالم  ئهافي لق 

جاب والصلح اللذين   حراجع صالة ال  يد، والذي   ح وقيامته مع الكنيسة بقلب وا     تهذاك الذي شارك الرب حبه ومو     

 :ورةخطالاية غ بأمرين هاءأبناجد الكنيسة تنبه ياحية قداس المؤمنين فتتبمثابة ا

 .ضعضنا نبع المحبة ب-1

 .لنا هللابة امحر ثع الشديد نظير خطايانا وتكاضا النسحاق واالت-2

 آلخرينبة امح -أوالً

 بقبلة  اضعب  ضناع نقبل ب  أندنا  ي س  يا ن كلنا يحقتاجعلنا مس "ة الصلح   الداس المؤمنين بمقدمة ص   قبدأ  ي

 بعضكم بعضا بقبلة    قبلوا" الشعب بشدة    لك يحذر س كذ اوالشم  ..."طرحنا في دينونة    يرغ ننال ب  يمقدسة لك 

 :إذن..." مقدسة

ومن يحضر بدون قلب      . في القداس  فوول للوق  الشرط األ  هي أن المحبة     كل الوضوح  وضوح  -1

 .معرض للوقوع في الدينونةو  فهمشتهيهاوساع للمحبة 

 عليك  ايًئش  ألخيك  أن  على المذبح وهناك تذكرت   ربانك  قن قدمت   فإ  "ئالًحذر الرب قا  من أجل ذلك    

). 24:  5مت  "  (اصطلح مع أخيك وحينئذ تعال وقدم قربانك      " على المذبح واذهب أوالً      ربانكقفاترك هنالك   

 .فترك القربان على المذبح أفضل ألف مرة من حضور القداس وأخذ الدينونة

هل .  فيَّوالقداس اإللهي هو ترنيمة حب، تصدر ألحانها وموجاتها من ذبيحة حب مكسور حبا                 -2

 هنا مثل واضح لنا، أنه يجب أن يكون جهاز االستقبال مضبوطًا             ...هذه الموجات تصل إلى قلبي؟ وكيف؟     

على نفس موجة جهاز اإلرسال، كذلك من يحضر القداس لن يذوق حالوة طعم الذبيحة إن لم يكن قلبه متسعا                   

  .  أي من الذبيحة اإللهية فوق المذبحومضبوطًا بالمحبة على نفس نغمات الحب المنبثقة من محطة اإلرسال

 ف والكاهن والشماس  ق المحبة، بين األس   نم  ربح  رة في ومغمون  ي أن تك  غا ينب لهة ك س لذلك فالكني 

 حبا  ذاته  مة عن ذاك الذي قد    ئجات هاد وكل م ش ترنيمة المحبة ويستقبلون الحب في       يرنمونم  هكل...  والشعب

 . ألجلنا

 انفع يد لكلذ.  حيد المس سضاء في ج  عاأللنثبت   الروح القدس    د ي ى وسيلة، في  و وهذه هي أق   -3 

ية نالمحبة هي وسيلة وحدا   ف  "يناف  فلتتأصللمحبة  لوحدانية لقلب التي    "داس قائلين   ق ال في بحرارة    للصالة الروح

ة قف واألسا البطريرك من أجل اآلب      رارةبح  الكنيسة صالتها   وتكمل.   الوقت هي هدفها   س وفي نف  القلب

ة والذين وفي   زيجالذين في ال  :   ومن أجل كل الشعب    ضع المو وخالصخدام،  لة وكل ا  سوالشمام  والقمامصة

 وهكذا يستمر الكاهن في      ...والقائمينين  اقطنياء والمساكين، الس  األغ  ثة،االشيوخ والذين في الحد     ،يةلالبتو

 ...". قلبلنية ااحدو بك شعبىم علعأن"طلباته حتى يقول 
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 : شماس قبل بدء القداس والدعوة للمحبة يتلخص في ال إنذارإن: خالصة القول

 . أن من يحضر بال محبة يقع في دينونة، وهنا يصبح عدم الحضور أفضل من الحضور 

أي ال ينتفع أبدا من حضور      ... القداس ذبيحة ومن ال يحب ال يلتقط قلبه إشعاعات الحب من على المذبح             

 . القداس

يصبح العمل  ومن هنا   . الواحد المتحابة د  سضاء الج ع شركة أل   واألمـر الـثالث والخطير أن القداس هو        

 عظم مركزه وشأنه    ام في الكنيسة مه   وكل خادم  هي أن تعيش في بحر من المحبة،      للكنيسة  سي   الرئي ألولا

سات أن من ادق جميع التولقد سجل . وحدانية القلب التي للمحبة   أي   ... هـذا العمل هو عمله األول      يصـبح 

 .ةإللهيوالدينونة انطراح في الحكم لالعرض يتدسة، فإنه سمق رة أخيه قبلة طاهليحضر بدون أن يقب

إذن يا أخوتي األحباء إن كانت المحبة هي وسيلة التحامنا في ذبيحة المحبة اإللهية، وإن كان تغربنا                 

ن كل  وطهرنا من كل دنس، وم    " ونصرخ في القداس ونقول       قلوبنا إذن فلنفحص ...  عنها يطرحنا في الدينونة   

واجعلنا مستحقين كلنا يا سيدنا أن      .  غش، ومن كل رياء، ومن كل فعل خبيث، ومن تذكار الشر الملبس الموت            

نقبل بعضنا بعضا بقبلة مقدسة لكي ننال بغير طرحنا في دينونة من موهبتك غير المائتة السمائية بالمسيح                   

 ". يسوع ربنا

 الوقوف بانسحاق: ثانيا

ني لست مثل باقي الناس، أما العشار فوقف من بعيد ال يشاء أن يرفع عينيه               أشكرك أل "الفريسي قال   

هذا هو  ).  14  -9:  18لو  "  (نحو السماء، بل قرع صدره قائالً اللهم ارحمني أنا الخاطئ فنزل مبررا إلى بيت             

لتناول تنادي  والكنيسة أكثر من مرة قبل قراءة التحاليل وقبل ا         .  ما علمنا به السيد المسيح عندما نقف أمامه        

فالكنيسة اليوم محتاجة لمراجعة وقفتها أمام اهللا       "  أمامك يارب خاضعين  "ويرد الشعب   "  احنوا رؤوسكم "وتقول  

 في القداس، وكيف ذلك؟ 

نظر إلى نفسه أما الفريسي فنظر إلى باقي الناس،          :   االنسحاق هو ثمرة الوقوف مثل العشار       -1

سأجد فيها الكبرياء، ومحبة الذات، ومحبة      ...  ائق يحرمني من اهللا   وعندما أنظر إلى ذاتي سأجد أنها أكبر ع       

 ...العالم

يـا ربـي يسـوع سأتعلم من اليوم قبل أن أقف أمامك أن أقف من بعيد ألنك طاهر وأنا دنس، وأخفض                       

. رأسـي ألسفل ألني خجالن من فرط حبك، وأقرع صدري ألني محتاج لرحمتك جدا من أجل دنس قلبي                 

 . ةسأقف بخوف ورعد

خذ جسد  آ، فأنا   استحقاقيي وعدم    خطايا  مع كثرة  اهللاة  محبرة  ث التأمل في ك   رة االنسحاق هو ثم   -2 

 ...بةمحشهوات وضعف ا وشروءة  لم الميتايه في حأحمل، وفميالرب الطاهر في 

ل مع  قوسأ.  يَّا ف يبل المسيح الح  "  أنا"  لقووف ال أعود أ   س،  ذاتي واالنسحاق معركة واضحة مع      -3

. يَّيامتك ف ق ب ا وأيض يَّبموتك يارب ف     سوف أبشر  .يَّبل المسيح يحيا ف   نا   فأحيا ال أ   تييح صلبت ذا  المس

والقداسة بدونها لن يرى أحد      .   للقديسين تاسمرة، فالقد المست   للتوبة يعنف سوف تد  يتا وبين ذ  بينيوالمعركة  

 .محبتك حضن لىاالنسحاق والرجوع إوبة و سوى التيمما  وليس أ...الرب
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 :  باالحتياجاإلحساساق هو ثمرة نسحواال -4

 . بطهارتك سرا وأمتزج فسيسل دنس نغك، اإللهي ألمديد لدش احتياج 

 . بك خفيةتحدتياج ألكل جسدك ألحيا بك وأحا 

 ...". عطية اهللاكنت تعلمين  لوهآ"ع الحب و ينبيَّ فض اشتياق لدمك ليفي 

 دعيمن أجل هذا أقف أمامك كمتسول        )17: 3رؤ  (ن   والعريا مىس الفقير واألع  ئ البا الشقي أنـا  ربـي    

 وكحالً ريي ع خزي  ال يظهر  لكي اضيبا ب اوثي ى،غن أست لكي  مصفي بالنار  ذهبا أطلب منك    ي،نغلولـيمة   

 . أبصركي لعيني

ـ أنـت؟ ال  : ربـى   لي إ تعرف الكل ولكنك تنظر،      تفأن. ضعينوا المت  إلى الناظرو األعالـي اكن فـي    س

  نار أضرمو يورفتولكن يارب انظر إلى     . اس فإنك سوف ال تنظر إلىَّ     دأتضع في الق  المتواضعين، فإذا لم    

 لي ل لفقري وال تجع    إلى اء حضورك، وأنظر  ي بض حياتي  وأنر بصري عمى    إلى  وانظر ي،بلفي ق محبتك  

، رةأنا دودة حقي  ي  رب...  بك  وإال لأنشغ ال   لكي نحوك   وقلبي كلها   مشاعرييك، وشد   فتعزية بعد اليوم، ال     

 .كلب ميت منتن، ولكن بك أنا رائحة المسيح الذكية

الفم  ووكيف يكون حال هذه اليد التي تلمسك، ! ؟هذا كونيكيف : مسـك جسدك وآكله أربـي وهبنـي أن      

 !؟ يكون حال الكاهن الذي يقدس القدوس مقدس الخليقة كلهاكم و...كر، والعين التي تنظأكلكي يلذا

 ىنتكل على برنا بل عل     ألننا ال ... فةوالمخ على هذه الذبيحة     يدي إلـى خلـف عندما أضع        تردنـي وال  " 

 ". بتكاسلناارانًغف آلثامنا وا ومحايانا، ولكن  لخطدينونة ال... رحمتك

 )ي الباسيلبالة الحجاص(

 نفسيواغسل دنس   سيئاتي  ، بل أمح كل     عنيجهك   و رفتص وال   ترذلي ال   ...مستحق خدمتك  يرغأنـا   " 

 ".  كامالًوطهرني

 )يريغورغ البحجال اصالة(

 "...أستعطفك أيها الرب القدار أنا الضعيفة العاجز" 

 )لحجاب الكيرلسيصالة ا (

 ...".ا من األفكار الهيوليةنأعتق عقول وفاهناشطهر " 

 ) الفملذهبيصالة الصلح  (

ال تطرحنا  ...  للتوبة إياه جاذباقبلته قبلة المصاحبة     م تحرق الغاش عندما قبلك بل     ل... آكلة كإله  أنت نار  " 

ماس غر الكامل، أنت تعرف ضعف وان     شبث وتذكار ال  خية وال لخطير أنقياء من حمأة ا    غن كنا   إفي الحكم و  

 ".ر العالم كلهطهيا واآلثام التي للناس األشقياء إذ أنت لخطا كل افعأنت القادر أن تر... ا ألسفلنجبلت

 ) اويرسسصالة صلح القديس (
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 ةيدعونقدم لك هذه الص   . كفس مملوءة من نعمتك إن نقف أمام      ون بقلب طاهر     يا سيدنا  أهالًاجعلـنا إذن     " 

 . "نف متحنرؤو إله نك لجهاالت شعبك ألوغفرانًا لزالتنا صفحا... سةقدالم

 )صالة الصلح للقديس كيرلس(

 .اارحمن. ارحمنا" :اآلب قائلة ىلإ وبه  يحس تطلب مع المس   اقدلا  كلها في   عندما تنسحق الكنيسة  وهكذا  

 ".رحمنا يا اهللا مخلصناا

 ي لنتذكر وال ننسى    له اإل لقداس ا فيهوب  المو  هللاضرة ا ح األحباء في كل مرة تدخلون في        يتويا أخ ا  أخير

ضنا ع بقبلة مقدسة ونحب ب    بعضانا  ع بعد أن يقبل بض     إال -أنـه غيـر مسموح لنا حضور قداس المؤمنين        

ابشدة،   من قلب طاهرابعضمه بخوف ورعدةمالل ونتوب أمام اهللا ونقف أ بعد أن ننسحق ونتذثاني. 
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 المقالة الرابعة

 قوة جسد الرب دمه

 -وتعترفون بقيامتي   -بموتي  تبشرون:  الكأسبز وتشربون من هذه     خون من هذا ال   كلأألن كل مرة ت   "  

 ".أجئ ن إلى أننيووتذكر

 ة هذا الجسد  الحاضرون مدعوون لشرك  حن   ون كسور،مع ال و هو جسد الرب يس    الموجود على المذبح  

 ".نقدم لك قرابينك... ففيما نحن أيضا نصنع ذكرى آالمه المقدسة"كقولنا . ألمتالمذبوح والم

 المذبوح يحمل قوى روحية ضرورية    جسد  لفا.  ة اهللا قو  ا عندن الصليب كلمة   وموت الرب قوة، ألن   

هذا   يحمله بما   متينًا  مانًاأي جسد الرب أن نؤمن      ينبغي في كل مرة نشترك في     لذلك ك   .  منينؤ لحياتنا كم  اجد

 .إلهيةالجسد المذبوح من قوة 

 فدفنا معه بالمعمودية    "ديةعمو بالم فأخذناها  ق التي سب  إللهيها هذه القوة    : يسوع قوة إماتة الرب    :أوالً

 المذبوح ألجل   سوعفي جسد ي    ، ثم الشركة  واالعتراف  نجددها في حياتنا كل يوم بالتوبة       )4:  6رو  ..."  (للموت

حاملين في الجسد كل    " الرب في جسدنا     إماتةيمان للحصول على قوة     إ حين ب  لدم ك ق أن ن  يغينبإذن  .  اخطايان

ك بالنسبة للعالم   ل كذ .  )10  :4 كو   2)"  (المائت( في جسدنا    اياة يسوع أيض   ح  تظهر لكيماتة الرب يسوع    إحين  

: 6غل  "  ( وأنا للعالم  ليصلب العالم   قد  "لنا ونحن للعالم      وت العالم ميفنا الجسد المذبوح    تفنحن نحمل في حيا   

 عن الموت   -وت من جسد الرب المذبوح    ملاسر قوة   ى   أن أحصل عل   -اولتن من ال   األول و الهدف ههذا  ).  14

، وعن  د الجس واتعن شه وبة،  حوضعف الم   ةن وذمهم، وعن خطايا اإلدا    الناس وعن مديح    ريائهابوكالذات  

 ..."ن آمين آمين بمؤتك يارب نبشريآم "الًقائلها ثم أهتف بفرح وبقوة مع الكنيسة ك... العالم

ـ   راع فص، إما الثاني    قوة إلهية  فاألول   . تماما عن الكبت والحرمان    ح يختلف ي مع المس  تة المو قـو  ر وس

ـ ال. نفسـي   ةوح فمصحوبة بالق  ي الموت مع المس   ا قوة أمو ،بت مصـحوب بالضيق واإلحساس بالضعف     ك

  ح المسي  حياة  بداية فهو  ان، أما الموت مع المسيح      نسحطيم اإل راع ينتهي بت  صوالنصـرة والفـرح والكبت      

تقابل الموت مع الحياة أو   السر لهي لحظة سرية عجيبة     تقديم   إن لحظة "رين  صاء المعا بآلفيـنا كقول أحد ا    

 يسير حسب   والمسيحي إنسان " ".إنها كل حياتنا  ...  الحياة الموت من  ، أو ابتالع  خـروج الحياة من الموت    

 ." لعالم المسيح ال حسب حسب...تموتنطة التي حقانون ال

، يتوقف  يئا كل أعض   الفساد والموت في    اعترافي بعمل  ى موت المسيح يتوقف عل    واسـتفادتي بسـر قوة     

في وسط   في الكنيسة يجب أن يكون       مكانيفي أن   اأكتش مكاني أثناء القداس؟ إن   علـى أن أعـرف أيـن        

 المذبح، وهو  اكتشاف للمسيح المذبوح على      ، بداية اقعو في ال  فهو -صو واللص أخواتـي الـزناه والخطاة    

 ... علىَّ قوة المسيح    تحل لكي ضعفاتي  خر بالحرى في     أفت  سرور فبكل" يَّف التناول    بداية عمل سر   بالتالي

 ).10: 12 كو 2" (قويذ أنا فحينئألني حينما أنا ضعيف 

مهم دعون ضعفهم وحقارتهم    الناس، يعرف  من جميع     أكثر ى حد قصأناس بشر إلى أ   والقديسون هم   "

فواضح أن  ".  ليعيشوا منه كبشر، وعجيبتهم الكبرى هو أنهم ال ييأسون من ذلك بل يقدمون كل ذلك للمسيح                

وشاركوا الرب موته   .  القديسين اكتشفوا الموت الذي يعمل في طبيعتهم، فلجأوا هللا واتحدوا بجسده المكسور            

 . وتحققوا معه بقوة الموت عن العالم
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ن عن الرب يسوع    هفي قداس القديس غريغوريوس يقول الكا     :  شركة ذبح اإلرادة مع المسيح    :  ثانيا

أقدم لك يا سيدي مشورات حريتي وأكتب       :  "ثم يقول عن نفسه   "  أتيت إلى الذبح مثل حمل حتى إلى الصليب       "

فية االشتراك في   فهذه المناجاة بين الكاهن والرب يسوع في القداس تكشف لنا عن كي            ".  أعمالي تبعا ألقوالك  

 يقدم مشورات حريته، وكل أعماله لنسير مع المسيح الذي يقاد إلى            -فالكاهن هنا يقدم ذاته   .  القداس مع المسيح  

 مشورات الحرية   موشركة المسيح المساق للذبح تكمن في تسلي      .   اآلب ةالذبح مثل حمل مطيع خاضع لمشيئ     

 :  للمسيح ثم كتابة األعمال حسب وصايا اإلنجيل

 ".صلب ذاتي= دم لك مشورات حريتيأق"

 . تبعية وصية اإلنجيل للموت=  وأكتب أعمالي تبعا ألقوالك

 بل  إرادتيلتكن ال    "ي جثسيمان شـركتنا فـي جسد المسيح المذبوح على المذبح هي شركة مع الرب في              

بها من   أخرجة التي   ي الثان وةفالق". دع روحي ديك استو يفي  "لصليب  ا ا على وشـركة معـه أيض    " إرادتـك 

 .سيق للذبح على المذبحالذي  مع المسيح إرادتية ذبح قوالتناول هي أن أنال 

 أن الذبيحة التي على المذبح هي من أجل          تأكدت  عندما : المسيح من أجل اآلخرين    شركة آالم :  ثالثًا

مه، آاله ليلة   الذين أنكرو من أجل    الذي أحبهم للموت،     هللامن أجل البعيدين عن ا    الخطاة، من أجل العالم كله،      

ال  عذرا أنهم    لهم اآلب ويلتمس لهم     رغفيصلى عنهم أن ي     ه وهو ووصلبوطعنوه  عليه    افومن أجل الذين جد   

 ذبح من أجل  لم ا لىح ع و مذب ه أن المسيح بجسد    عندما أكتشف  ...فيه  ، من أجل الذين شكوا    نيعلمون ماذا يفعلو  

 !احساسات الرب نحوهم؟با ال أحس أنلجسد وا في هذا اشترك  إذا كيف-كل هؤالء 

 بحق أشترك في التناول من      لكي و هؤالء  نح بمشاعريعك  م أعيش   ن أ سيأدرب نف س اآلنب مـن    يـار  

 سهرن س  العشاء ع سنتناول جسدك، وبعد   ي يسو رب" معي اسهروا"في جثسيماني    لي طلبك   يجسـدك، وسألب  

... يةلخط في الترام، في أماكن ا     مل، في الكلية،  عفي ال  الكنيسة   في:  من أجل العالم كله    ييمانسمعك في جث  

 ...!ميعع  الباكية ومن خالل جسدك المجروح ألجل الجوسننظر الجميع بعينك يا يس

 .حمل آالم العالمله أن يشترك معك في   ألجل العالم، البدريارب إن الذي يشترك في جسدك المكسو

 هو تقدمة الحمل الذي مات      داسقأن ال    وهذا يعنى  -ان أجلن م موت الرب    :ر بموت ش ونحن نب  :اابعر

"  للخطايا وحياة أبدية لمن يتناول منه      افرانًغ و ا عنا خالص  يطعي"...  عنا، وهذا هو آخر اعتراف فيه للكاهن        

يسة هي  كنوال.  وت الرب مر ب شن خطايانا، من أجل هذا نب     متسل  غ ن ينحن نشتاق بشدة أن نشرب دم المسيح لك       

أنت "ران فيخرجون مبشرين بموت الرب عنهم وهم يقولون         فغنالوا ال اة بالمسيح المذبوح لي   لخط ا يقالمكان ت 

أغفر   .العالم   خطية مل ح ق الجلجثة بأورشليم ألجلنا، أنت هو      ون في جنبه بالحربة ف    عالمسيح الذي ط  و  ه

  أخذ أحد  ي إذ شعياء النب إ  يوكما طهرت شفت    "ان أيض وويقول  "بك اليمين نآثامنا، أقمنا عن جا   ذنوبنا، أترك   

من   ك تغفر جميع خطاياك وتطهر    شفت وقال له إن هذه مست       لمذبح ووضعها في فمه   امن علي   ا  افيم جمر السير

والدم الجسد المقدس     التي هي ( والجسد    الجمرة الحقيقية الواهبة الحياة للنفس      أعطنا يا سيدنا هذه    - آثامك جميع

 . اإللهي المذبوح عناطة جمرة الجسدساو بيلنارا التطهير  نحن نحضر القداس لننال فبهذا المعنى.) "يمكرال

امة بحياة  قيلا   المسيح سيعطيها الرب قوة    فكل نفس ذاقت قوة الموت مع     :  ونعترف بقيامتك :  خامسا

: 4كو  2"  ( المائت ياة يسوع في جسدنا   ر ح تظهي  وع لك يس الجسد كل حين أماتة الرب       ملين في حا  "ا،الرب فيه 
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 ركاء لموت  شيامة إال الذين صاروا     الق  ولن يذوق قوة  "   قوة القيامة  بح عمل فيه  لمذ على ا  ركسود الم لجسفا  ).10

 فقوة الموت   ".فأحيا ال أنا بل المسيح يحيا فيَّ        )تم(ت  بلصمع المسيح   "لم  العالرب وأخذوا قوة الموت عن ا     

ن يبشر   على المسيحي أ   ، ويستحيل حداية قيامتنا مع المسي   هو ب    القيامة فالموت عن العالم    ةوتحمل في طياتها ق   

نناله في سر األفخارستيا، وهذا  هو     مع المسيح، وهذا أعمق ما    شر بقوة الموت    بة قبل أن ي   محة القيا  وفر ببهجة

كة جسد الرب   رشو  ، التوبة سرو،  وديةم المع ر في س   الحياة معأال وهو تقابل الموت       -سر األسرار في المسيح   

 .مئالمذبوح القا

اسادس  :هكل جسد أكن ب للرب ليس بالكالم و   ا  يءفنحن نذكر مج  :  يءيج أن   إلى  بذكر الر ت أ اوأخير 

ق ختر اإللهي ت  روبهذا الس .  ء الرب يكل حين حتى مج     ة تعيش بالمسيح ومع المسيح في     سوشرب دمه فالكني  

بر عتوبهذا ي .  ة الثاني ئ كما تعيش به في مجي     اعيش تقتات بجسد الرب تمام    فتالكنيسة حدود الزمان والمكان     

نيسة بالمسيح ومع المسيح حتى     ر الك نتطاا   معنى ، وهذا هو  المسيح لحياة دائمة مع     ابونًشركة جسد الرب عر   

 .بر الالمجيء

 ع المسيح خالل التناولمحلة حياتي ر

اة، حيث أسهر   لخط ا وتيخإ أجل   ن وم -ن أجل العالم  ممه   آال ارك الرب شحيث أ :  ي جسثيمان إلى  -1

 .شر بنى اليأس أخوتك وأشاركه مهل جسده وأشرب دكآ ف-توالحزن حتى المجوز وهو ي-ة احدومعه ساعة 

 حيث  يتيورات حر مشدم له   قتة، فأ صام  هحيث أساق للذبح معه كشا    :  ب الصلي الً في الطريق حام   -2

 .لهوأكتب أعمالي تبعا ألقوا يذبح إرادتقوة  ودمه فأنال دهأشترك في جس

ل قوبقوته وأ   هدشلمصلوب وأ  ا فأتناول جسده   ... الصليب ىحيث أنال الموت عل   :  جثةللى الج وإ  -3

 .نا للعالموأ يلصليب الذي به قد صلب العالم لا  وأشهد بقوة."مع المسبح صلبت"

 ويشفي  ي من كل آثام   خطاياي ويطهرني  من   ييغسلن  دماحيث أشرب من جنبه     :  ا طعونً  وأراه -4

 . والجسديةأمراض الروحية

م ئ القا يكل من جسده الح   آ   القيامة عندما  وةبقوأبشر  غًا  ث أجد القبر فار   يح:  لى القبر إ وأذهب   -5

 . جسدي المائتظهر حياة يسوع فيفت

 ا جسده وأعيش في هذ    ى السحاب، فآكل  علا  حيث أشاهده صاعد  :  لى بيت عنيا  إخرج   وأخيرا أ  -6

 .آمين.  معه على السحابي و يأخذن السماء إلى أن يأتي إلىي بقلباشدودمالمنظر 
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  الخامسةةالمقال

 لى العالمإ نزولنا لةحور الكنيسةلى إدنا رحلة صعو

ة، وبمجرد  ويسما   أي -قو من ف  ةالدو ولدنا في هذا البيت      - بيت أبينا  -معلوم أن الكنيسة هي بيت اهللا     

ربتنا في العالم نصعد إلى     غكذا طيلة   وه.  مه د نستقينا م ابنا يسوع و  ر  دا من جس  نديتها أطعم معموخروجنا من   

 في  امائ أن نبقى د   د نو .عالمل إلى ا  -ومعنا اهللا   -د ثم ننزل  غ الذي لل  قوتناها  ن م ونأخذ  كل يوم )  بيت أبينا (الكنيسة  

ل معنا إلى   ز في حياتنا وين   ه وحد وعسولكن السحابة تختفي ويوجد ي    .  كون ههنا ن أن   ا جيد ولبيت اآلب ونق  

 نصعد وننزل طول    وعونستمر في معية يس   ...  ولكن العالم ليس بيت أبينا فنرجع ونصعد إلى الكنيسة        .  العالم

 من طعام   هللا حيث يطعمنا ا   الالنهائيى عضالت إنساننا الداخل فننطلق إلى الرحب        وإلى أن تق  .  غربة حياتنا 

 .الحق إلى األبد

رتب " إلى أن يتجلى إله اآللهة     يحركة الصعود في قلب داود النب       يكشف لنا عن استمرار    84والمـزمور    

 ).84مز " ( اآللةإلى أن يتجلى إله... قوة إلى قوةن يرون ميس ... واديمصاعد في قلبه، في

اهدوا مجده  شلسماء و ا وهناك كانوا في    " يصليلـرب وصاعد بهم وإلى جبل عال ل       اهم  والتالمـيذ أخـذ    

 ... معهم للعالم  خذهم ونزل أوا معه إلى األبد، ولكن يسوع       يبقأن   عظيم، واشتهوا     بمجد هيليا مع إوموسى و 

 .ولَم ال...  ال قد تكررت أمي التجل إن كانت حادثةوال نعلم 

 رحلة الصعود

 الزبيب  اسندوني بأقراص "  كقول النشيد   الشديد هو الحب    واالشتياق:   الصعود اشتياق وعطش   -1

 إلى المرض وهذا الشوق     شتياق يصل الاف).  25:  2  نش"  (ا حب فإني مريضة )  ا ألجلي  حب ر المعصو وعدم يس (

عد مصا  رتب"إلى اهللا ذاته      وه  ش العط فواضح أن ).  63مز  "  (يكلطشت إ ع  يسفإلهي ن "إلى عطشن   يتحول  

وجد له    فالعصفور"يت أبينا   بارج  خفي هذا الشوق نعيش     ).  84مز  "  (له اآللهة  إلى أن يتراءى إ    ...قلبه  في

  إلى اهللا،  د شدي قاشتيا   ينبغي أن يكون لنا    لذلك"  ...ي بيت أبى حيث يتراءى ل     واليمامة عشًا وأما أنا فلي    بيتًا،  

 . عند الصعود لمذبح الرب، أو عند التناولحاواضف وأن يكون هذا الهد

نه أعاننا  أل  رهر نشك ك أي سر الش   -ارستياألفخفالقداس هو سر ا   :  هللا ونصعد لنقدم ذبيحة الشكر      -2

، نشكره ألنه في    الكل فرح انه مأل   ألد له ونشكره    ج وخلصنا، ونس  أتيه  ن أل هشكرنساعة، و ل ا ه بنا إلى هذ   وأتي

 .ذبيحة شكر إن القداس كله هو... كره من أجل نعمة البنوةشفلن نتزعزع، ون طناسو

الصعود يعنى االرتفاع عن تفاهات العالم، شهواته،       :  ربتنا في العالم  غ والصعود توبة وتحقيق ل    -3

 فيو.  "البالجإلى  ي  ت عين رفع"  -  "دسةق في الجبال الم   اتهأساس...  "، مشاريعه همجامالتكزه، معاتباته،   امر

ندهش ن أما اإلبن فس   ،فق تقبيلنا بال تو   فينا، ويستمر   لويقب  نقناعلى  عويقع  طريق صعودنا سنجد اآلب يركض      

عدة لشركة  صا التوبة للنفوس وال   رس  هدا هو ...  سل أرجلنا ويمسح دموعنا   غزرة لي ئ بم ا مؤتزر قفًاندما نجده وا  ع

 . جسد الرب
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.  بيت أبينا  -حن غرباء، أما في القداس فنحن أصحاب بيت       في العالم ن  . ربتنا في العالم  غبحقيقة   نشعرسو 

 أنه بيت أبينا الذي     -نازيرخة ال ش عوض عي  ىمس ونجد مرع  شال  حر ض عو نـدخل ونخـرج ونجد ظالً     

 .نتحقق ونتأكد من غربتنا في العالم يجعلنا

، يرابتد ال  للجس يالذ إال الطعام    م  يقد  أنن العالم ال يقدر     إ:  بت فيه أث أحيا و  ي لك :وأصعد آلكل   -4

 ).53: 6يو " (لكم حياة فيكما دمه فليس بولم تأكلوا جسد إبن اإلنسان وتشر إن" أذني   فينب يرروت الوص

 اصبة في مهب ريح العالم بل عمود      ق  وال أصير  - الكرمة -حي فيه المس  يأصل جذور تت ف -بتي أث كل لك وآ 

 ال تقدرون أن    ألنكم بدوني ر  كثي  بثمر يأتينا فيه هذا    أ و يَّالذي يثبت ف  "  أثمر يلكوأثبت   -فـي هيكل إلهي   

 ).26 :15 وي" (يًئاتفعلوا ش

 ).يسللكيرالقداس ا(" سراك ب أن أتحد نيية أعطالن عك أن آكل جسدبتنيهو"

 ئكته يسوع وفيها مال   في السماء فيها    الكنيسة  :نة والقديسي الئكس مع الم  ول قد و لنق  ونصعد -5

... حين   العذراء كل  اة مجد ء المملو يسةر القد ثديسين وباألك ل مع الق  نتقاب  -يل التجل ب إنها قمة ج   -هيديسقو

 ...نا القديستسي مارمرقس وشفيع كنوكاروزنا

يع الجمها  د التي يرد  الوحيدة الحلوة  ة هي النعمة  اسد والق ،"قدوس"ونقول  عهم  مشترك  ن ف ةالمالئكثـم نجـد      

ـ  شرورنا، عظم  أ توعب أن يس  على رةقدله ال  سوعن دم ي   أل ير القداسة غ  يوجد شيء  الو ...بح المـذ  ولح

 سقد الم نا في هيكلك  قفا و مإذا  "ونردد  " إلى السماء ي  تكوأصعدت با "اء ونقول   ما في الس  نوللحـال نجد أنفس   

 ".اءسمم في اليانحسب كالق

العالم ".   في كل عمل صالح    ادلنزد...  اونعيما  فرح  لوبناامأل ق "،  اعيمنو  افرح  ئ ونصعد لنمتل  -6

 أكثر قتالها    وإن -العالم  ها في قوتية و الخط  انتشار لليأس والفشل من أجل       ا حتى نصل أحيانً   ايمألنا حزنً 

ين وم والمظل ضىجل المر أ، ومن   اهللابتك يا   محا بعد حالوة    وقوذي من أجل الذين لم       نى حزا ينأتأقوياء، و 

 يطعيكم ليس كما ي   ط أع ي سالم - وأنا أريحكم  جدك تقول تعالوا إلىَّ   فن إليك   يين والمتضايقين، نأت  روالمأسو

نسجد   " وأقول ..).4:  42مز  (  ي أمام مذبح الرب الذي يفرح شباب      اعندئذ أقف ثبتً  ...  اوافتخال     هو ا أن -العالم

 ."كل جدمرب الا يلملعااأتيت لتعينا   لماال فرحلكألنك مألت ا شكركلك ون

 )األجبية (

-وطهرنا بروحه القدوس  "ول  قن ي اه الك عمسن طهرنا يارب، و   لن من أجسادنا ونقو   ئليك ونحن ن  إونصعد   

بطهارتك  ني أن أمتزج   أعط اره طا س دمك  أن أشرب كأ   ينهبتو"عندئذ أقول    -هللاحاد با فالطهـارة هـي ات    

اسر". 

 )القداس الكيرلسي(

 ىتئائعة؟ ال يكفيهم وال بم    الج النفوس   يارب من يشبع هذه   :...  صعد لنسأل من أجل الجموع    نو  -7

 ا بل روحي  ا جسديا  خبز -مسة آالف  تشبع الخ  نؤمن أن ذبيحتك لها القدرة ال أن       ن  ح ن .دينار، وليس عندنا  

 .اة خبزلوءتها ممقف لةرج حامتخ  جائعة بلاحدةس و أن تخرج نفا ال يمكن أبد-انفسيو
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 لذلك فالصعود عملية     إلى الصليب  صعود مع الرب يسوع خطوة خطوة        بيت الرب هو   لىإوالصعود  

الطريق    في ا بينما كان يسوع صاعد    -ة صلوات القديسين  وبمعونوفي معيته   قوة الرب يسوع    صعبة ال تتم إال ب    

 ؟ترى  يا أي نوع نحننفمتلفة من الناس، مخ عينات اءه ورير، كان يسإلى الصليب

 فنسمع  -خطايانا  ء غير ي ش  بجهل على أي    نبكى ؟ل أثناء القداس مع بنات أورشليم     هنبكى بج  هل   -1

  طريق  الرب لنا أن   فكشوهنا  "  يا أوالدكم طا خطاياكم وخ   بل على  علىَّ  تبكواال  .  ..توبوا"صوت الرب   

 .دراك أن الذبيحة الموجودة على المذبح هي من أجل خطاياناأبة وولتا بدموع ي أن يرتويالصعود معه ينبغ

جرد م ك لهي للقداس اإل  كالحاضرينع الجموع المتزاحمة خلف المسيح بدون وعى،         قف م  أو ن  -2

 .بي ذبيحة الصل-سيرة في ذبيحة القداطخال وا جدالعظيمةبدون اكتشاف البركات عادة 

م آاللنجاة من   ا  حول كله   صال، يتلخ شميث اللص ال  دح ك الئق  يرغ  ا الرب حديثً  ع م نتحدثأو    -3

 معلمع أننا ن  ...  م والعمل واالمتحانات  اطعلأجل ا   داس من قل ال و طلباتنا ط  ولحكذا تت هو.  الصليب وراحة الجسد  

 .  األرضياتلىق ال نزول إو فإلى أن القداس اإللهي هو صعود امدائنتذكر أن  غي هذه لألمم، ينبيطع ياهللاأن 

ذا اللص الذي انتفع من     ه.  سماويةالر  و الذي طلب األم   مع اللص اليمين  د  صع ن أنا  نليع   ولكن -4

 أن  غيبين  اإللهيقداس  الود في   علصه، إن رحلة ا   وت من اهللا أن يذكره في ملك      ادم توبة راجي  فقحة الصليب   ذبي

 .السماوياتتوبة مع طلب ...  على هذا المستوىونتك

ب، حيث الدم يجرى ونذوق حالوة التطهير       الصليت أقدام   حا ت هقف مع نلية ف لمجدذكر ا ن  نا أن ليوع  -5

. لدنسالماضي الملوث با   من   يليب الذي حررن  صالحبيب المعلق على ال    في   الص بالدم، ونذوب حبا   ة الخ قوو

 .انايا خط بالدم من أدناستطهيرالا القداس هو من أجل نإن حضور

عيش معها  نلصليب،  ا   معها بجوار  نقفويم  رودنا نأخذ بركة العذراء م    عدرجات ص  وفى أعلى    -6

  اآلالم مع المسيح   ختبارا  ...ادةبهذه أعمق ع  .  م إبنها آال من أجل    ومتألمة   العالم، صالرحة من أجل خ   فوهي  

 .داسقل اةحبيي ذم فلدمه اهللا للعايق  أجل الخالص الذيالمحدود من  غيرحاة، ثم الفرلخط اسوع من أجلي

 الجندي مثل   - القداس  نصنعها بجهل وقت   ر الالئقة التي  غي وتصرفاتنا   أفكارنامن طياشة    ولنحذر   -7

نضبط فل.  ما وماء جنبه اإللهي د  خصيصا من   وأخرج له     .يسوع بعد موت يسوع ألجله     طعن جنب    ذيلا

 .لى السماء إ-ق إلي فوانصعد بهو أفكارنا

طرد لقد  .   للعالم  حيث نعطي ظهرنا    الرب على الصليب   معتفع   نر ناعودمراحل ص  وفي آخر    -8

) أي قلب العالم    (قلبه  نععالم أنه ط  المن جهل   ولقد كان يسوع  قلب العالم النابض،        .   ثم صلبه  العالم يسوع   

  ىرحلة نزولنا إل     ومن هنا نبدأ   -مع المسيح    أعلى درجات الصعود   صليب أصبح ال  لقد  .فحكم على ذاته بالموت   

ن ذبيحة القداس   مأي  ...  فالعالم ال يخدم من وسط العالم ولكن من على الصليب           .   وخدمتنا للعالم  -العالم

 .اإللهي

 ة القيامة ثم  قوة الموت عن العالم و    وق  ن قد ذاق  وأن يك و  ألبد الصليب   ىوالذي ارتفع مع المسيح عل    

 أخرى إلى   رةالبة ننزل إلى العالم لنخدمه ثم نرتفع بأوالده معنا م          غى ال قو ال بهذهو.  ود إلى السماء  عة الص وق

 .فوق
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 لى العالمإل ورحلة النز

يب نبدأ رحلة   لومن عند الص  .  ت الموت اود، وأعلى درج  ع درجات الص   الصليب هو أعلى   -1

. لمسيح الذكية فينا  انا، وبرائحة   ترائحة مو بنواجه العالم     - فينا يحه  ان مائتين بذواتنا ويسوع الذي أخذ     -نزولنا

 .انيم بالمسيح الذي أخذظعانا الناجه العالم بفقر ذواتنا و بغوننزله لنعند الصليب  نمو

لكنه البد أن   و...  العالم أن يفهمه  لن  كزل ونحن متأكدين أن أسرار القداس الذي أخذناه ال يم         ن ن -2 

محروم لعالم  أن ا   نحس   من العالم عما أخذنا بل     شيًئابنا أن ال يغرينا     قلنضع في   وفننزل  .  يحس ببركاتها فينا  

 .ذناأخ  العالم ماال يسلبنائل فننزل ونحذر. من كل ما أخذنا

 ا، بل نحب  تنفي مستوى بشري    هو  الذي -بالعين قانون العين ب نحب العالم ال     ،ة ربنا يسوع  يفي مع ننـزل    

 .  نحبنبتنا بطبيعة ممح نقيد  ال)4: 1بط 2 (للطبيعة اإللهيةى شركتنا ومستب

م العالم   آال سوع على احتمال  ي  بل بقدرة  الحتمالا علىريتنا  رة بش ليس بقد وع،  سة ي عادللعالم بو ننزل  

 . المسيح وداعةفيله إنسان بشرى يحتم ما ال ب الصليهداء ولباسشال كما احتمل ...هلك

ن  يسألنا ع  نكل م  ونجاوب   هأخذناطيهم مما   عيم ون عظ الفرح ال   سر م أننا نلنا  فهللحزانى ونعر ننزل  

 .ا والرجاء الذي فينسر الفرح

تنا، وات ذ و من م  ارساليتنا نبدأ    بالعكس نحن  ء بل شي  افي ذواتن   ليس لنا واس،  نحل مشاكل ال  ال ن   نحن

ع  لألعداء، يسو  سوع المحب ، ي عية، يسوع الودي  ط حامل الخ  يسوع المريح،    يسوع -ع للعالم ننا نقدم يسو  لكو

 .ط حر النهارس هذا العالم ومشبع نفس سامريةسوع يعرج، د األشدييم الميت، وقالذي ي

ح ونعود  نو، نحن ننزل إلى العالم كنزول حمامة        الون عن العالم، رغم أن العالم يرهقنا جد       سئونحن م 

 .)يسةنلكا(لى الفلك ا إريعس

 لنا  - في عالم  اتنحياة  ونؤبمتزود   ن كيذبح الرب ل  م إلى   صعدلننعود سريعا    و ،لعلم بيسوع ل  زلن نن نح

 لنزو  تجاهنا ا سكع الصليب ن  عندومن  .  هنا نحو قواشع أ ونشب  ياولسمتنا بالوطن ا  الااتصم  تتعد ل ونص  -وللعالم

 ...أخرىلى العالم مرة إ

ا نودعات ص مرة يصبح جملة    النهاي في العالم؟ وفي     غربتناعد وينزل بنا طول     يص    وعويستمر يس 

 .ينة آم السعيدة بنا إلى األبديدصعت التي وةقهو ال ربل احمذبال إلى

 تدريب

 مع  انا واحتياجتنا وصعودن  قاوأشب خاصة   اة جد  كثير  بأمور ننشغلداس أن   لق ل ينبغي عندما نذهب    -1

 .في تأملناق ما سبك... ربال

 . اعنم دوع الموجيسالم بعمة للالعظي لةأن نكون حاملين الرسا يغنبية يسزل من الكنما ننندع و-2

 .ينابجوع إلى بيت أرالشوق للوربة غال اسسح بانعيشي أن غ العالم ينبوفي -3
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  السادسةةالمقال

 !!أمام الذبيحة

 ).8: 96مز " (أحملوا الذبائح وادخلوا دياره"

 ).5: 50مز " (اجمعوا إلى أتقيائي القاطعين عهدي إلى ذبيحة"

 ).القديس أغريغوريوس" (ذبيحة التي نقدمهاالخروف روحي أما السكين فنطقية غير جسمية هذه ال"

 وذبح عنا على    ممام العال أ  فاهللا جاء .   الفيلوكاليا عن  "ربشفية في ال  خالمسيح ال   حياةالمسيحيون هم   "

 وعلى هذا .  باهللا الحي فيهم  ر  ش حياة الب  نلن ع عسده أ تج ب اهللا...   معه  الذي أخذه منا وأقامنا    سدجالصليب بال 

 فنحيا   بالمسيح عندما نأكله   الستمرار ذبح المسيح أمامنا، والوسيلة للحياة     سيلة  والهل  حت ذبيحة القداس    صبأ

  إلى هللا يرتفع حبنا    ندئذع...  حيةو الر الذبيحة أمام أعين قلوبنا   ، ويتمم   ةيالسكين النطق    وعندما يأخذ الكاهن   .به

 لى أي إ  - الذبيحة سيح إلى مشاركة   إيماننا بالم   يرتفع يالوبالت،  ىهنت الم ىلإ الموت أو     أي إلى  -مشاركة الذبيحة 

القديس كيرلس في     لوة إلي المنتهي، ولذلك يق    صينا للو وتنفيذ أيضا جهادنا الروحي     عتفو ير .  بحذدرجة ال 

 ."أخذهأن ن هذا الذي نضمر  الوحيدكطهر إبنكي الداخل طهر إنساننا"القداس 

 "هدائكشمنيك احسبهم مع ؤوم"

 ليذبحوا بها ذبيحة    سكين إيمانهم النطقية   معهم    يحملوا  أن غينب الكنيسة ي  نفالمؤمنون عندما يدخلو  

منون ؤوالم.  وا بها أيديهم وأرجلهم المعثرة     عنهم ويقط يحبهم ليسوع، ويقدموا توبتهم فيقلعوا بها عثرة أع         

م  ليقد يف الروح ورخشفون السكين النطقية التي يتمم بها الكاهن ذبح ال        تقة عندما يك  ئيستلهمون هذه القدرة الفا   

 ).5: 50مز (" على ذبيحةيده القاطعين عي أتقيائىََّاجمعوا إل"يسة يسوع المذبوح وهو يهتف مع داود النبي نللك

ل إلى مجرد   ب  دة الي كال تحتاج إلى حر     ديدية، ألنها لح ا السكين من   أسرع، أي أنها     نطقية كينوالس

اننا إلى مستوى الذبيحة، عندئذ يسهل      مي يرتفع مستوى إ   - المذبح ىيحة عل بفي الذ   كرنا ف كزرنفعندها    طقالن

 أن هذا النطق أمام     ..."سأقلع...  سأقطع رباط هذه الشهوة   ...  لن أعود إلى  "التوبة    بسكينطق  ننلينا إن   ع

 ذبائحهمون  ح يذب هللااء ا يقتجتمع أ يوهنا  .  ديا ما الفعل  ام   من اتم  لى للقطع والقلع، أع   يالذبيحة يعتبر تنفيذ فعل   

مذبوحا  المذبح   على المسيح   قفيع ي مط الج  وس ا للرب وفي  وأن ذبح  لهم   لسماء الذين سبق   في ا  نالقديسيهم  عوم

كل "... كاء في الشكل، وشركاء في خالفة المسيح وشرشركاء في الجسد،  "يرص، عندئذ ن  ادهيقطع لنا ع  لألجلنا  

 ".ركة وصحبة المسيحبش"تم ي هذا

 )سيلير ك. قبع لآلوصالة خض(

 : المزمورئح كقولل ديار الرب جاعلين الذبا ندخأخوتيهيا بنا يا ف

  إيمان الكنيسة كلها- ذبيحة إيماننا-1

 .)17: 2 ى ف ("أيمانكميحة ب أسكب ذأني. .".  

يرتفع ..  . سكينه النطقية  وعندما يمد الكاهن   المذبح ألجلنا،    ىدودة عل محبيحة غير   ذدما يقدم المسح    عن

ونستطيع ،  "الذي يقوينا  في المسيح    شيءكل  فنستطيع  "ى الذبح   يصل إلى مستو  ف   نهائية إيماننا إلى درجة ال   
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  بسكين الروح  سر، ونح بح تنطرح في ال   نرها بأ م نأ - على قلوبنا  ية الجالسة لخط أن نأمر كل جبال ا     ضاأي

ي فيكم أعظم   ألن الذ "الجسد والموت   العالم و لب  غفن...  ها نأكل  التي ير المحدودة لغة ا بيحبالذو  هائي الالن القدس

 ).4: 5يو  1(" إيماننالب العالم غلبة التي تغوهذه هي ال). "4: 4 يو 1 ("لذي في العالممن ا

وا ات الشهداء فم  وعاشهبه،  يح الوحيد الذي    هأبنكينه وذبح   س فأخذ   إبراهيم  شه عا ي الذبيح إليمانهذا ا 

 .ضوا النجاةفبوا حياتهم بل ريحن العالم ولم ع

... وةدها إلى الذر  ال إيمان أو  فعية هو الوسيلة الوحيدة لر    لهإل الذبيحة ا  م الكنيسة اليوم أما   وفن وق إ

يغلب به الشاب العالم ويذبح به شهواته، ويخدم به الكاهن          و  ،إيمان يتحدى الخوف، واأللم، والموت، والحزن     

 ...يسةن ذبيحة إيمان الكىمن أجل هذا نحن ننسكب عل. دودةمحير غبقوة 

 واعترافنابحية توبتنا ذ -2

 ).الباسيلي. ق" ( السمائيدنسلير اغ سبتنا واعترافنا عل مذبحك المقداقبل تو"

  ...المذبح عندما نكشف السكين النطقية نتمم الذبح        طية، ولكن أمام  لخ ونرجع ثانية ل   ثيراتوب ك ن نحن  

  ".ملدية حتى الخطا اهد ضدجفن"  وإلى الذبح ...هايةنذ ترتفع توبتنا إلى الئدنع

 أتوب حتى الذبح؟كيف 

بح وأنا  ذوتحبني حتى ال  ...  على المذبح   ربي يسوع أنت تذبح من أجلي     " أقف أمام المذبح وأقول      -أ

من أجلك أقطع كل هوى للعالم بسكين إيماني، ربي يسوع لقد قدم لك الشهداء دماءهم، وسكان البراري                    

دى ذلك إلى خسارة وإلى     أتوب عنها ولو أ   )...  الخطية  (أقدم لك ابني الوحيد الذي أحبه     وأنا اآلن   ...  حياتهم

 ...".وإلى الموتحرمان، وإلى ضيق نفس، 

اقبل هذا  "قول  يق المذبح و    فو  الذبيحة  ىا عل ه، وهو بدوره يضع   نكاهلل هذه التوبة    مثم أقد   -ب

وعندما تتالمس ذبيحة توبتنا    ).  يباسيل.  ق  ("مائي مذبحك المقدس غير الدنس الس     على وهذه التوبة    االعتراف

قول نعندئذ نرنم للرب بفرح و    .  ن طبيعة الذبيحة غير المحدودة    م  الالنهايةة التوبة   قوح تأخذ   ييحة المس بمع ذ 

 ).7: 116مز " (يحبة التسببحك أذبح ذفل قيوديعت قط"

ومؤمنيك "أعط الكنيسة قوة الذبح في البداية لكي بحق يتم فيها قول الكاهن في القداس                :  ربي يسوع 

 ". أحسبهم مع شهدائك

 ادتنا وذاتيتنا ذبيحة أر-3

" لتكن ال مشيئتي بل مشيئتك    "هذه الذبيحة قدمها الرب يسوع قبل ارتفاعه على الصليب عندما قال             

إن الذي  "   مشورات حريتي  أقدم لك "ونحن في القداس قبل حلول الروح القدس واتمام ذبيحة المسيح نقول له              

ه من الذات واإلرادة، فنذبح مشيئتنا لكي       يحضر القداس عليه قبل االشتراك في ذبيحته أن يقدم ذبيحة حريت           

" نصير جسدا واحدا وروحا واحدا    "عندئذ يقول الكاهن    .  مشيئة المسيح ...  تظهر مشيئة واحدة في الكنيسة كلها     

ربي "  أذبح لك طائعا وأعترف ألسمك يارب فإنه صالح        "ال انقسام في الكنيسة وال تخريب بل الكل يقول           

 ). 6: 54مز " (ع شهدائكمؤمنيك أحسبهم م: "يسوع
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  ذبيحة أجسادنا-4

" اكلوا هذا الدهر  شال ت وادتكم العقلية   ب ع هللا عند ا  ضيةسة مر دحة حية مق  بيأن تقدموا أجسادكم ذ   "... 

 ). 2، 1: 12رو (

 فيرتفع إيماني إلى ما ال نهاية بالحياة الناتجة عن           -تقدم جسدك مذبوحا أمامي     أنت:  سوعربى ي 

 الجسد مع األهواء    )ذبحوا(ولكن الذين هم للمسيح صلبوا        ".جسدي ذبيحة حية مقدسة   فأقدم لك   صلب الجسد   

. وجسدي المذبوح ال يحيا بالخبز وحده بل بجسد المسيح المذبوح على المذبح             ).  24:  5غل  "  (والشهوات

قوف أمام  فالو.  ال يقدر أحد أن يقبل جسد المسيح المذبوح في حياته إن لم يكن قد ذبح جسده أوالً                 وبالتالي  

 نعيش  -المذبح في القداس اإللهي هو انهاء كامل على شهوات أجسادنا من أجل استعالن حياة يسوع فينا                  

 ".مؤمنيك احسبهم مع شهدائك"كالشهداء ... بأجسادنا حاملين سمات الرب يسوع فيها

  ذبيحة الفرح والتسبيح والشكر-5

 )القداس اإللهي" (رحمة السالم ذبيحة التسبيح"

بيح والفرح في الكنيسة مرتبط تماما بذبح المسيح، لذلك ففي السماء يسبحون بصوت الفرح                فالتس

 ).12: 5رؤ ..." (المذبوحقائلين بصوت عظيم مستحق هو الخروف "حول الخروف المذبوح 

 ).1 :146مز " (نجودي م مادمناةالكنسي نسبح في مرارتباسإننا 

من القوة  ذبوح على المذبح يرتفع التسبيح إلى درجة        ولكن عندما يتحول الخبز إلى جسد الرب الم       

 إن هذا الموقف يلهب احساساتنا فيصدر       ...والعمق تتناسب مع امتداد السكين النطقية على الخروف الروحي        

 : من أعماق مشاعرنا شكر وفرح وتسبيح على مستوى الذبح، إنه تسبيح غير عادي، لكن هو

 )9: 5رؤ (للذي ذبح واشترانا ... ترنيمة خالص 

 ).7: 115 مز(ع قيودنا فأذبح له ذي قطلل... وترنيمة الحرية 

 ).33: 16يو (غلب لي العالم  للذي... لبةغرنيمة تو 

 ).51: 6يو (للذي قال من يأكلني يحيا إلى األبد ... وترنيمة الحياة 

ن بالقداس  حفن )4: 42مز   (شبابي وجه الرب الذي يفرح      ه أدخل مذبح الرب تجا    ينأل... وتـرنيمة فرح   

  ...الذبيحة بواسطة الروح القدس حول  ال نحصل عليه إالالروحيل إلى درجة عالية من الفرح نص

 ذبيحة حبنا للمسيح -6

 حلذلك فالكنيسة قبل حلول الرو    .  دودةح م يرغ  اآالمبل  ق الصليب   ىالرب يسوع قبل أن يرتفع عل     

ما نصنع  ندن ع ح فن " المقدسة مه آال كرىذع  ن نص نففيما نح :  "ة تقول ي النطق نالقدس مباشرة وامتداد السكي   

يت إلى الذبح مثل حمل حتى إلى       أت"يقول الكاهن   ف.  "ق إلى الذبح  يس  "لى الذي إاعرنا  شفع بم تمه نر  آال ذكرى

" االذي أعطي خده لضاربه، وشبع عار     "  ره ظه ى وجلد عل  هه متأملين في الذي بصق في وج      فونق...  "الصليب

 ).14: 3مرا (ينا نتع مرائر وارتوى أفسهذا الذي شب). 30: 3مرا (
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هذا الذي ". تى الموتح ا حزينة جدسينف"م ربنا الذي قال عنها       آال كيف ال ينفطر القلب من أجل ذكر      

 يبقل إلى جحيم    ا هذا الذي اليوم ينزل من على المذبح مذبوح        -مآد ويطلق   للجحيم الصليب لينزل    ىارتفع عل 

 ."عالم ال مني وينقذنيدما آكله ليحررنن عي ونفسيوجسد

ألن الذبيحة عل المذبح نار روحية        قت ينفتح فيه قلبنا لمجد المسيح     ول  فض أ هو اإللهي   سإن القدا 

  بيحة  ذ ناعرنقدم كل حبنا ومشا   عندئذ  ...  !!فماذا لو اضطرمت هذه النار      .   في الذي ذبح عنا    اتلهب قلوبنا حب

 .لصنامخح ي للمسبح

  ذبيحة السالم والمحبة-7

أف "  (طيبة  ئحةابيحة هللا ر  وذ  ا قربانً -ناجلوأسلم نفسه أل  ا  المحبة كما أحبنا المسيح أيض    لكوا في   واس"

بتنا واحتمالنا وتسامحنا لآلخرين يقف عند      مح.   مع أخيك  حهب اصطل ذ المذبح وا  ىواترك قربانك عل  ).  2:  5

ذ ئليب عند ص ال ى احتمال المسيح عل    لدرجة اإلمكانيةفع هذه   رتولكن أمام ذبيحة المسيح ت    .  حدود طاقاتنا البشرية  

 بتنامحلحالة تتحول   ا وفي هذه    "يةلخطتقم لهم هذه ا     يارب ال " كما فعل اسطفانوس وقال      ىنتهلمانحب إلى   

 ".لآلخرين إلى ذبيحة نقدمها هللا رائحة طيبة 

  ذبائح فعل الخير-8

 ). 16، 15:13عب ( "هللاه يسر اذح مثل هئاب ألن بذعيزير والتوخل الفعال تنسوا "

 لوحفيتيصل لدرجة البذل    .  .. عندما يتحلى بالمحبة ويصنع من أجل المسيح وبسرور         لخيرعل ا فف

 .حتاجينالم ىق علدصتوكما فعل بطرس العابد الذي باع نفسه لية يحى ذبإل

ة حيبذ  لى إ فيتحول  زيكون حتى العو  ...   ليغنينا ر فتق ي يكون من أجل المذبوح الذ     والعطاء عندما 

 .  األرملةي كفلسى رضحة رائهللايشتمها ا

على   يكبلها إل قأ"في أوشية القرابين       فنقول ةحبيذالوى  ستالعطاء إلى م  فع  والكنيسة من ناحيتها تر   

 . ياومك السحمذب

 قح المنسحو ذبيحة الر-9

 )50 مز (" فالذبيحة هللا روح منسحق"

لربنا   اهبة التي نسب  رلكثيا  آلالما، و ارة جد ثيانا الك يدود، وخطا المحب اهللا غير    حف  شأمام الذبيحة نكت  

نقدم للمسيح  و...  ذ تنسحق أرواحنا إلى المنتهي     ئعند.  ..ن كل خطية  مالطاهر الذي يغسلنا       ودمه يسوع،

ها في التي تمتد    ةق مثل اللحظ  حا معنى الروح المنس   ه نفهم في   لحظة إنه ال توجد  .  بيحة منسحقة ذمشاعرنا  

 .طقية على المذبح ألجلنالنالسكين ا

 ذبيحة الروح المنسحق هو وحده الذي يستحق أن يأكل من ذبيحة جسد                اإلنسان الذي يقدم هللا    اإذً

 .امنا آث ألجلقوحع المسويسالرب 

 ).8: 96مز ( دياره وادخلوا ئح الذبااحملوا 
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 نأخذ إبننا الوحيد الذي نحبه      -بائحناذ ينبغي أن نقدم للرب      ، بيت إلهنا ونصل إلى المذبح     خلندما ند فع

ء اهوأببة، و ح الم انا ذاتيتنا، وخطاي  حنذب...  وهناك نذبح للرب المذبوح عنا    ...  ،ي في يدنا سكيننا الروح    ونأخذ

 زبتنا للجميع وفعل الخير والعطاء إلى العو      محرجة الذبح إلى المنتهي إيماننا، و     دب إلى   رونقدم لل ...  ناأجساد

 : صوت الرب يقولعذ نسمئ عندالنسحاقلى إواإلتضاع 

 ).5: 50 مز" ( حول ذبيحةيده على عي أتقيائياجمعوا ل"

يدعونا إلى     هو -نادمنا له ب  اتد حي هع   حبه بدمه، ونحن نقدم له      عهد يقدم لنا    هو -فندخل ونجتمع معه  

باؤنا آمعنا    ريحضعندئذ  ).  3:  9أم  "  ( واشربوا من الخمر التي مزجتها     يهلموا كلوا من طعام     "ه قائالً هدع

 .ئعا ري ويصطفون حول المذبح في موكب سمائيحتهواحد ذبالقديسون وفي يد كل 

 بالجسدها ودمقحهم التي ئباذاملين ح مجمع القديسين بموك 

 .جاز في قلبها سيف فشاركت ذبيحة إبنها... العذراء كل حين •

 .المذبوح  إلله الحقحقلقدم رأي من أجل ا...  السابقبغيوحنا الصا •

 .اإلسكندرية شوارع فينقطة من دمه   خدم إلى آجر...والشهيد مرقس الرسول الطاهر •

 .  حتى الموتاإليمانا عن وفعاد... ساويرس وديسقورس وأثناسيوس •

 .من أجل العالم الذي ذبح ذبح من أجل شعبه نظير... هداءشس خاتم الربط •

 .باةاذبح من أجل عدم المح...  الفمذهبي •

 .يالرسول يمانهمإ كلهم شهدوا للرب ب.200 ـ، وال15.والـ ، 318 ـال •

فماتوا عن العالم وسكنوا الجبال       يح إلى المنتهي،  مستركوا وساروا وراء ال   ...  أنطوليوس وبوال  •

 .بة في المسيحمح... يوالبرار

 .احتمل العار يسوع الذي احتمل الظلم والذل إلى الموت نظير... أنبا مقار •

 .المتألم فيه لمريض واحتمله حتى رأي المسيحاحمل ... أنبا بيشوى •

 .الصالة  فيوعحسبوا أنفسهم شهداء يس... سوودوماديمكسيموس  •

 . الموتىقدم توبة وصارع الخطية إل... سى األسودوقوى ملا •

 ..لوا الذبح عن النجاةضف... التسع واألربعون •

ع ود أبدى مع يس   هو يدخلوا في ع      الرب ليقدموا ذبائحهم   اءجميع أتقي   وهكذا حول الذبيحة يجتمع   

 .مينآالمذبوح 
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