دَش اٌمذَِّظ أٔجب ثىال ثبٌصَّذشاء اٌشَّشلَُّخ
اِثبء اٌشُّ٘جبْ
ِبَى َ3102

قبِّهىا بعضَكى بعضاً بقُبهت يقدَّظت

(سوُِخ  05:05؛ 0وىسٔضىط  31:05؛ 3وىسٔضىط  03:02؛ 0رغبٌىُٔىٍ )35:4

ٔمجً ثؼعنٕب ...
ٌ +قىل انكاٍْ :اجؼٍٕب يعخحقِّني وٍَّٕب َب عُِّذٔب أْ ِّ
ٌىٍ ٕٔبي ثغري ولىع يف دَٕىٔخِ ِٓ ،ى٘جزه غري ادلبئزخ اٌغَّّبئَُّخ ،ثبدلغُخ
َغىع سثِّٕب.
ٌ +قىل انشًَّاض :صهُّىا ِٓ أجً اٌغَّالَ اٌىبًِ ،واحملجَّخ ،واٌمُجٍنخ
اٌطَّب٘شح اٌشَّعىٌَُّخ.
 +اٌمُجٍخ ٍ٘ ِرياس ِٓ اٌىُٕغخ األوىل يف وبفخ اٌىٕبئظ .رىجذ يف
ثؼط اٌىٕبئظ لجً ثذء األٔبفىسا ،ويف ثؼعهب اِخش لجً اٌزَّٕبوي ِجبششح.
” +اٌشَّعىٌَُّخ“ ألهنب ِرياسٌ ِٓ اٌشُّعًُ (أػّبي ٌ ،)35 ،23:3ىنٍ
رؼُذٔب اٌمُجٍخ ادلمذَّعخ إىل أَبَ اٌشُّعًُ دني وبٔذ احملجَّخ ثُٕهُ شذَذح.
 +ال َصخ رمذمي اٌمُشثبْ ِٓ أٔبط ثُٕهُ خصىِخ.
 +حقىل اندٌِّداخً” :ال َشزشن يف اجزّبػىُ وًُّ ِٓ وبٔذ ٌنٗ
خصىِخ ِغ سفُمٗ إالَّ ثؼذ أْ َزصبحلبٌ ،ئالَّ رزٕجَّظ رثُذزىُ“ (.)3:03
ولبسْ ِغ (ِىت .)33-32:4
 +لجً أْ َجذأ اٌمُذَّاطٍَ ،ضَ أْ َىىْ اجلُّغ دبظشَٓ ثشوح احملجَّنخ

واٌىدذحٌ ،ىٍ ٔغزذك اٌذُّخىي إىل ادلٍىىد ،اٌزٌ ٘ى اٌمُذَّاط .وونً
ِٓ ال َمجً أخُٗ ال حيك ٌٗ االشزشان يف األعشاس ادلمذَّعخ.
اٌمبٔىْ ( ِٓ )31لىأني اٌجبثب أصٕبعُىط اٌضَّبين (” :)َ385-378ال
َمٍك أدذ ِٓ اٌىهٕخ ػٕذِب َشَذ أْ َمذِّط لجنً أْ تزّنغ اٌشنؼت
وَغّؼىا اٌٍٍُىَب ،ألٔٗ ِىزىة أْ رلذ ادلٍه ثني رتىع وضريح ،واٌنزٌ
َفشِّق وَجذِّد شؼت اهلل ِٓ أجً سظً إٌبط ،اهلل َفشِّلٗ ِٓ .أجً ٘زا ال
رغزذٍ أَهب اٌىب٘ٓ ِٓ لىَ ،وٌىٓ طىِّي سوده دىت تزّغ اٌشنؼت.
ألْ انإيجٍٍُ ِىت َمىي :دلب سأي َغىع اجلّىع عؼذ إىل اجلجً ٌُصنٍٍِّ.
وِشلظ َمىي :إْ رتىع ادلذَٕخ اجزّؼىا إىل ثبة اٌجُذ ،ودلَّب اِزأل اٌجُذ
وشفىا عمف ادلىظغ اٌزٌ وبْ فُٗ َغىع ،ودٌّىا ادلشَط إىل أعفً دنىت
أثشأٖ .فال َمٍك أدذٌ ِٓ اٌىهٕخ يف لذاعِٗ دىت َىٍِّّٗ هبذوء“.
 +حقىل اندِّظقىنٍَّت (” :)41:01ػٍُ أٔذ أَهب األُعمُف اٌشَّنؼت
وِشُ٘ وػٍّهُ أْ َالصِىا اٌىُٕغخ ثىشح وػشَُّخ ،وً َىَ ،وأْ ال َضجزىا
خبسجبً ػٕهب اٌجزَّخ ،ثً ٌُجزّؼىا إٌُهب وً دني ٌئالَّ رعنؼف اٌىُٕغنخ
ثمُبِهُ خبسجبً ػٕهب ،أو ثزشوهُ جغذ ادلغُخ رؼىصٖ أػعبء ِٕٗ“.
ٌ +قىل انبابا أثُاظٍىض انسَّظىيل[ :دُّٕب ٔزٕبوي حنٓ رتُؼبً ِٕٗ ٘ى
ثؼُٕٗٔ ،صري رتُؼبً جغذاً وادذاً ،ألَّْ اٌشَّة اٌىادذ َىىْ فُٕب](.)0
ٌ +قىل انقدٌِّط يٍهٍخى أُظقُف ظازدض (ٌ[ :)َ311-041مذ جتغَّذ
ادلغُخ ٌىٍ َُؼُذ احلُبح ٌإلٔغبْ ،وتّغ أػعبءٖ اٌيت شزَّزهب ادلنىد ،ألَّْ
ادلىد وبْ لذ لغَُّ انإٔغبْ](.)3
 -0ظذَّ األسَىعُُِّٓ 33:2
 -3شزسح سلُ SC 123, 238 02

 +اٌزٌ َغُت ػٓ اٌىُٕغخ حيشَ جغذ ادلغُخ ِٓ أدذ أػعبئٗ .فهى
خيطئ يف دك ٔفغٗ ،ويف دك اٌىُٕغخ ،أٌ يف دك ادلغُخ.
 +عشّ ادلغُخ أٔٗ ودَّذ اٌجششََّخ يف رارٗ ،وودَّذ٘ب ِغ اهلل ،وأدخٍٕب يف
اٌىدذح اٌيت ثُٕٗ وثني اِة .و٘زا َزأرً ٌٕب يف اٌىُٕغخ ثغش انإفخبسعزَُّب.
 +إْ عشّ احتبد اٌالَّ٘ىد ثبٌَّٕبعىد يف ادلغُخ٘ ،ى ثذاَنخ ووعنٍُخ
احتبدٔب حنٓ ثبهلل.
َ +مىي اٌىب٘ٓ :جؼٍٕب ٌٗ شؼجبً رلزّؼبً  περιούσιονأٌ شؼجبً ٍِزفبً
دىي اهلل .أٌ شؼجبً َىىْ اهلل ٘ى ِشوض ػجبدرٗ.
 +حلٓ األعجَغّىط.

قدِّيىا عهى انسَّظى
 +ادلشد يف اٌُىٔبَُّٔخ ٘ى:

προσφέρειν κατά τρόπον

ٕ٘ +ب َجذأ رمذمي اٌمشاثني.

قفىا خبىف ،وإىل انشَّسق اَظسواَُ .صج
ٌ +ىٍ رجذأ األٔبفىسا.

زمحت انعَّالو ذبٍحت انخَّعبٍح
 +أٌ أَّْ اٌزَّثُذخ رىًِّّ عالِٕب ِغ اهلل ،وعالِٕب ِغ ثؼعٕب اٌجؼط.
 +و٘زا اٌغَّالَ ٘ى ٔؼّخ ِٓ اهلل وسزتخ ِٕٗ.
 +رثُذخ اٌزَّغجُخ ،أٌ رثُذخ اٌشُّىش .و٘ى ِؼىن انإفخبسعزَُّب.

+

اصُعىا ْرا نركسي
٘ +زا األِش انإذلٍ (ٌىلب  08:33؛ 0وىسٔضىط ٌٍ )34 ،33:00شُّعًُ،
وبْ ٘ى وساء إلبِخ انإفخبسعزَُّب .و٘ى أِش ِؼشوف يف وبفخ اٌٍُِّزىسجَُّبد
ثؼذ وٍّبد اٌزَّأعُظ.
 +وًُّ أفؼبي ادلغُخ اخلالعَُّخ اٌيت فؼٍهب يف اجلغذ ،يف ِىبْ ِب ،ويف
صِٓ ِب ،وبٔذ يف فىش اِة ِٕز األصي .وألهنب أفؼبي راد لُّخ إذلَُّنخ
الهنبئَُّخ ثغجت احتبد اٌالَّ٘ىد ثبٌَّٕبعىد يف ادلغُخ ،وٌزٌه فهنٍ دتزنذ
ٌزشًّ وًَّ األصِبْ ،وأٌَّ ِىبْ.
 +احلُت اٌزٌ لذَِّٗ ادلغُخ ٌٕب ػًٍ اٌصٍَُّت ٘ى دتٌ ِزَّصً ثبحلُت
األصيل ثني اِة واالثٓ .أٌ ِٓ لجً رأعُظ اٌؼبمل« .فىُ ثبحلشٌ َىىْ
دَ ادلغُخ ،اٌزٌ بسوح أشيل لذََّ ٔفغٗ هلل ثال ػُتَ ،طهِّش ظّبئشوُ ِٓ
أػّبي ُِِّزٌٗ ،زخذِىا اهلل احلٍ» (ػّّأُِّني « .)03:8ألٔه أدججنز لجنً
رأعُظ اٌؼبمل» (َىدَّٕب .)33:06
 +اٌمُذَّاط ٘ى ٔفغٗ ػشبء اخلُّظ .و٘ى ٔفغٗ رثُذخ اٌصٍَُّت َىَ
اجلُّؼخ .فىُف َىىْ ٘زا.
َ +مىي اٌمذَِّظ َىدَّٕب ر٘يب اٌفُ[ :إْ األعشاس ادلىظنىػخ أِبِٕنب
ٌُغذ ِٓ ػًّ إٔغبْ .فانري أقايها يف ذنك انصَّياٌ ،يف ذنك انعشاء،
٘ى ٔفغٗ اٌزٌ َمُّهب اِْ .وأَِّب حنٓ فٍغٕب عىي خُذَّاَ ٌٍطَّمظ ،وٌىَّٕٗ
٘ى ٔفغٗ اٌزٌ َمذِّط اٌمشاثني وَٕمٍهب  ...فٕذٓ اِْ يف اٌؼٍَُِّنخ دُنش
وبٔىا رلزّؼني يف رٌه اٌضِبْ](.)2
ػظخ  4:73ػًٍ إيجًُ ِىت.
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 +وٍّخ ( ἀνάμνησιςأٔبُِٕغُظ) اٌُىٔبَُّٔخ ،رؼ ” :اظخحضااز
حدد يا أياو اهلل كاٌ قد وقع يف املاضً ،ونكٍ يا شال فعهّ أو أثاسِ
ممخداً يف انصَّيٍ احلاضس“.
 +وٌزٌه ،فئَّْ انإعذبدَني اٌزَّبعغ واٌؼبشش ِٓ سعبٌخ اٌؼنّّأُِّني،
َىظِّذبْ أَّْ اٌزَّثبئخ اخلبعخ ثٕبِىط اٌؼهذ اٌمذمي ،مل رىٓ لبدسح ػًٍ زلى
اخلطُئخ ،ثً وبٔذ ثبحلشٌ رزوبساً  ἀνάμνησιςعٕىَبً ذلب .أو يف احلمُمخ
”اعزذػبءً ذلب  .“recall -فٕمشأ يف سعبٌخ اٌؼّّأُِّني ،ػٓ أَْ رمذمي اٌزَّثبئخ:
«فُهب وًُّ عٕخ ذكس  ἀνάμνησιςخطبَب» (ػّّأُِّني  .)2:01ألٔنٗ ٌنى
وبٔذ ٕ٘بن ِغفشح ٌٍخطبَب واٌزَّؼذَبد «ال َىىْ ثؼذ لُشثبْ ػٓ اخلطُئخ»
(ػّّأُني  .)07:01أٌ أٔٗ ٌى وبْ ٕ٘بن غفشاٌْ ٌٍخطُئخ ثىاعنطخ ٘نزٖ
اٌزَّثبئخ ،فٍُ َىٓ ِٓ داع ٌزمذديهب ِشاساً ورىشاساً .وٌمذ أوظنخ فٍُنى
ادلؤسِّر اٌُهىدٌ ،أَّْ اٌزَّثبئخ ادلمذَِّخ ػٓ اخلطبَب ،مل رىٓ غفشأبً ذلب ،ثنً
إػبدح رزوُّش ذلب(.)3
 +إراً وًُّ روش خيزص ثبهلل٘ ،ى ثبٌعَّشوسح اشزشان يف دعىسَّٖ .
ألْ
اهلل دبظشٌ يف وًِّ صِبْ وِىبْ .فؼٕذِب ٔزوش أِشاً صُِٕبً ،رىىْ اٌزِّوشي
ٌٗ ٍ٘ ،رلشَّد اعزشجبع ألدذاس ختزص ثٗ ،طىا٘ب اٌنضَِّٓ ،ومل َجنك غنري
روشا٘ب .ألَّْ اٌضَِّٓ لبدسٌ أْ َطىٌ فُٗ وًَّ ِب ٘ى صِ  ،ألٔٗ خبظغ ٌٗ .أَِّنب
روش انإذلَُّبد ،أو األِىس ادلخزصَّخ ثبهلل ،فهى شٍءٌ خيزٍف دتبِبً .ألَّْ اهلل وِنب
خيصّٗ ِٓ أفؼبي وعفبد ،ال خيعغ ٌٍضَِّٓ ،وال ديىٓ أْ حيزىَٗ اٌضَِّبْ.
 +إٕٔب يف انإفخبسعزَُّبٔ ،صٕغ ”ال ِىد اٌشَّة“ اٌزٌ ِبرنٗ ػٍنً
اٌصٍَُّت ِشَّح وادذح ،وٌىٓ ”روش ِىرٗ“ حبغت ِٕطنىق اٌٍُِّزىسجَُّنب:
”ففُّب حنٓ َصُع ذكس آاليّ املقدَّظت  .“...وألَّْ فؼً ِنىد اٌنشَّة
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وجمَُّخ أفؼبٌٗ اخلالعَُّخ األُخشي (اٌمُبِخ واٌصُّؼىد  ...اخل)٘ ،ى فؼًٌ واد ٌذ
ممزذ أثذاً ػّّ وًِّ صِبْ ،وال حيىَٗ اٌضَِّٓ .فذَُ ادلغُخ الصاي َطهِّش ونًَّ
خطبح األسض دىت اٌَُىَ ،وعىف َُطهِّش أَعبً إىل اٌزَّّبَ ،وًَّ ادلٍزجئني إٌُٗ
ثبنإديبْ .إراً ،فززوبس ِىد اٌشَّة ولُبِزٗ٘ ،ى لجىيٌ واشنزشانٌ يف ِىرنٗ
ولُبِزٗ ،ثبألعشاس اٌيت أودػهب اٌشَّةُّ وُٕغزٗ.
 +ادلغُخ َمىي يف اٌمُذَّاط” :يف كم يسَّة ،رأوٍىْ  ...ورشنشثىْ
 ...رجشِّشوْ مبىيت ،ورؼزشفىْ ثمُبِيت ،ورزوشؤ إىل أْ أجٍء“ .وٌىٓ
اٌمبئً رٌه ٘ى ثىٌظ (0وىسٔضىط « :)35:00ألَّْ وً ِشَّح أوٍزُ ٘نزا
اخلّّ وششثزُ ٘زٖ اٌىأط ،ختّّوْ مبىد اٌشَّة إىل أْ تٍء».
ٌمذ وظغ آثبء اٌىُٕغخ وٍّبد ثىٌظ ،وأهنب وٍّبد ادلغُخ ٔفغٗ،
ِؼزّذَٓ ػًٍ لىي اٌشَّعىي« :إر أٔزُ رطٍجىْ ثُش٘بْ ادلغُخ ادلنزىٍُِّ يفَّ»
(3وىسٔضىط .)2:02
 +حبشِّسوٌ مبىيتٌ ٍ٘ .ت اٌمُذَّاط انإذلٍ وٍٗ .ألَّْ ادلغُخ أدنج
وأعٍُ ٔفغٗ ألجٍٍ( .غالطُخ  31:3؛ أفغظ  3:4؛ أفغظ .)34:4
َ +مىي اٌىب٘ٓ” :ففُّب حنٓ أَعبً ٔصٕغ روش آالِٗ ادلمذَّعنخ ...
َقدو نك لشاثُٕه يٍ انري نك  .“...فٕذٓ ٔمذَِّ هلل رثُذخ ِٓ طجُؼنخ
اٌالَّ٘ىد ٔفغٗ ٍ٘ ،رثُذخ اثٕٗ اٌىدُذ.
 +أٔب لذَِّذُ ٘زا احلت اٌالهنبئٍ ػًٍ ِغزىي إذلٍ وثنشوح أصيل،
جبغذوُ اٌجششٌ .مث ألىي ٌىُ :خزوا ٘زا اجلغذ واسفؼنىٖ رثُذنخ يف
اٌمُذَّاط ،رثُذخ راد لُّخ إذلَُّخ .وثزٌه ٔمذَِّ هلل ِٓ اٌزٌ ٌٗ.
ٌ +قىل انكاٍْ :اجؼٍٕب ِغزذمِّني وٍَّٕب َب عُِّذٔب أْ ٔزٕنبوي ِنٓ

لُذعبره حقدٌعاً ٌٕفىعٕب وأجغبدٔب وأسوادٕب.
ٌىٍ ٔىىْ جغذاً واحداً وسودبً واحداً.
ويجذ َصٍباً ويرياثاً ِغ وبفخ لذَِّغُه اٌزَٓ أسظىن ِٕز اٌجذء.
 +فٕذٓ ٔزٕبوي ِٓ أجً :انخَّقدٌط وانىحدة ودخىل املهكاىث.
و٘ى ٔفظ لىي اٌشَّة ثؼذ أْ أعَّظ عشّ انإفخبسعزَُّب« :لذِّعهُ يف دمِّه»
(َىدَّٕب  .)06:06و«ٌُىىْ اجلُّغ وادذاً فُٕب» (َىدَّٕب « .)30:06أَهنب
اِة أسَذ أْ ٘ؤالء اٌزَٓ أػطُز َىىٔىْ ِؼٍ دُش أوىْ أٔبٌُٕ ،ظشوا
رلذٌ اٌزٌ أػطُز » (َىدَّٕب .)33:06
 +انإفخبسعزَُّب ال رأيت ذتبس٘ب ثطشَمخ آٌُخ ،أٌ مبجشد أداء دشونبد
طمغَُّخ .فبحلشوبد اٌطَّمغَُّخ ورشدَذ اٌصٍَّىاد رىفٍ ٌزذىًَ اٌمنشاثني،
وٌىَّٕهب ٌٓ رأيت ثضّبس٘ب اٌشُّودَُّخ يف ادلؤِٕني ،إالَّ إرا لذِذ اٌصَّالح مبشبػش
سودَُّخ عبدلخ وِٓ لٍت خبشغِ ،ؼزشف ثعؼفبرٗ.

