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 املسيح هو رأس الكنيسة معىن أنَّ
 وعالقة ذلك بالقيامة والصُّعود إىل السَّماء

َ  اككةد    : »يف رسالته إىل أهل أفسس يقول القدِّيس بولس الرَّسول • ُيعطيكم إلُه ربِّنا يسوع املسيح، أبو اجملدد، رح
حاإلعالن يف معرفته، مستنريًة عيوُن أذهانكم، لتعلةوا ما هو رجاُء دعوته، حما هو غىن جمِد مرياثه يف القدِّيسني، حمدا هد    

ته الذي عةله يف املسيح، إذ أقامه من األموات، حأجلسه عن ميينه عظةُ  قدرته الفائق  حنو نا حنن املؤمنني، حسب عةل شدَّة قوَّ
، ملُء الذي ميأل جسده، اليت ه  للكنيسةحإيَّاه جعل رأسًا فوق كلِّ ش ء ، قدميهكلَّ ش ء حتت  حأخضعيف السَّةاحيَّات ... 

 (.23-17:1أفسس « )الُكل يف الُكل

، مثَّ ُأظهرت للحياة، يوم ُحلد باجلسد املسيحيف الكنيس  ُخلقت فهذا يعين أنَّ  حني نقول إنَّ الكنيس  ه  جسد املسيح،
 ، كةاقيام  املسيح أعلنت الهوتهحألنَّ  .عن ميني اآلب حجلوسهإىل أعلى السَّةوات، ، حصعوده املوتبقيام  هذا اجلسد من 
 ،(4:1رحمي  ) «لقيام  من بني األموات، يسوع  املسيح ربَّنامن جه  رحَ القداس  با تعيَّن ابن  اهلل بقوَّة»يقول الرَّسول بولس: 

 .هو من أجل الكنيس  حهلا، ه، الذي أكةله املسيحكلُّ الفداُءحهكذا صار  الكنيس . صار املسيح رأس  ،املسيح فبقيام 

ناله املسيح مدن ُنردرة   أنَّ كلَّ ما ، يعين «للكنيسةحإيَّاه جعل رأسًا فوق كلِّ ش ء »قول القدِّيس بولس الرَّسول: ح
 اليت ه  جسده. ، قد صارت هذه القوَّة كساب الكنيس جبسدهإىل السَّةوات  حصعوده ،جبسدهبقيامته من املوت  حُسلطان

هو الذي هذه ه  العالق  الكيانيَّ  بني الرأس حاجلسد، أي بني املسيح رأس الكنيس ، حبني الكنيس  اليت ه  جسده. إنه 
فيهدا   حييدا ، ال املسيح جسدالكنيس  اليت ه  أصاًل حهكذا فإنَّ  .ألجلنا حتنازاًلفينا الذي أخذه منَّا، ُحبًا اتَّحد بنا جبسده 

 اإلنسان منفراًل عن املسيح. 

، ال. من جه  ُأخرى ، حاجلسد ككنيس من جه  املسأل  هنا ليست جمرَّد انتساب، حكلٌّ له كيانه املنفرد، املسيحح
بعد أْن ، فجسد املسيح املنظورهذا هو سّر املسيح حالكنيس . فاجلسد يستةد اكياة حالفكر حالتَّدبري من املسيح الرأس. 

  .ألنه دخل إىل جمده ، أيدخل يف غري املنظورألنه  اآلن، ًاصار غري منظورداء حاخلالص، أكةل الف

ةاء، حجلوسه عن ميني أبيه، حلكن اجلسد بقى على األرض كةا هدو يف  املسيح دخل إىل جمده بالقيام  حالرُّعود إىل السَّ
. حال تزال كلُّ كنيس  حمليَّ  يف العامل، ُتةثِّل جسد املسديح  الذي هو الكنيس  أشخاص املؤمنني الذين آمنوا به، إذ ُهم جسده

بل كلُّ اثن ني أح ثالثد  اجتةعدوا با.ده. إذًا     منظورًا حغري منظور، بل كلُّ مجاع  مؤمنني احتدت باإلميان حالرُّحَ حاحملبَّ ، 
 الرأس. هو حاملنظور للةسيح فقط، ألنه ،“غري املنظور” املسيحفاملؤمنون ُهم جسد 

 .ننتقل إىل مرحلة أكثر ُعمقًاواآلن علينا أن  •
الكنيس  الديت هد    »إنَّ ، يقول أيضًا جسدهالكنيس  ه  هذا السِّر العظيم، حهو أنَّ  القدِّيس بولسبعد أن يكشف لنا 

هناي  حغاي  التَّدبري الذي جتوزه الكنيس ، حىت تبلد   ، فهو هنا يرف «الذي ميأل الُكل يف الُكل τὸ πλήρωμαملء جسده، 
كونوا أنتم كاملني، »القام  الكامل  مللء املسيح، ليس على املستوى الفردي، حإمنا كجسد منجةع متَّحد معًا، كقول املسيح: 

 اإلكلرييكيِّنياإلخوة حجمةوع  من اآلباء الكهن  
 من إيبارشيَّ  .الوط

 بدير القدِّيس أنبا مقار بوادي النَّطرحن

 م2017سن   أغسطس 29الثُّالثاء 
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الذي »حيقول القدِّيس بولس الرَّسول يف نفس الرِّسال  إىل أفسس:  (.48:5مىت « )هو كامل السَّةوات يفأباكم الذي  كةا أنَّ
واضح من الكالم، أنه صعد فوق مجيدع  ف (.10، 9:4أفسس ) لنزل هو الذي صعد أيضًا فوق مجيع السَّةوات، لك  ميأل الُك

 أي ميأل الكنيس  بكلِّ ملئه. .بالدَّرج  األحىلبقرد أن ميأل الُكل، حالكنيس  السَّةوات، 

. فالكنيس  ، أي ملء املسيح الذي ميأل الُكل يف الُكلأيضًا الكنيس  ليست فقط جسد املسيح، بل ه  ملؤه أنَّهذا يعين 
 (.10:4أفسس « )صعد أيضًا فوق مجيع السَّةوات، لك  ميأل الُكل»هو نفسه ميأل الُكل  الذيه  التَّعبري الكامل للةسيح، 

 اء؟، حالذي صار للكنيس  برعود املسيح إىل السَّةم عنه الرِّسال  إىل أفسسامللء الذي تتكلَّ هو هذافةا هو 
، الذي مأل حميأل الكنيس  كلَّها، حىت تبل  الكنيس  إىل ملء قام  املسيح. حهدو مدا يقولده    هذا امللء هو املسيح نفسه

. إنَّ (15:4أفسدس  « )الذي هو الرأس املسيح εἰς αὐτὸν إىل ذاك، ننةو يف كلِّ ش ء احملبَّةصادقني يف بل »: الرَّسول بولس
εἰς αὐτὸν أي ، «يف كلِّ ش ء ،ننةو يف ما له»فيكون املعىن: «. ننةو فيةا للةسيح»، أي فيةا للةسيح. أي “فيةا له” أي

 يف كلِّ أمور اكياة. ننةو فيةا للةسيح

أعظم مكسب كسبته الكنيس  بعد أْن أعطاها املسيح جسده، هو أنه صعد أيضًا فوق مجيع السَّةوات، مدن أجدل   إنَّ 
فهو حينةا ميأل الُكل، فهو ميأله حبضدوره  ش ء،  . فاملسيح اآلن حقد استرد جمد ه حُسلطان ه فوق كلِّلك  ميأل الُكلالكنيس ، 

لك  تبل  متام كةاهلا، أح (، فاملسيح ميأل الكنيس  21:3فيليب « )جسد جمده» حال  ، استعدادًا لتغيري كلِّ ش ء إىلاإلهل  الفائق
 مبعىن أعةق، لك  تبل  كةال حقيقتها، أح لتستعِلن اكق الذي فيها استعالنًا كاماًل.  

حقيقتها اجلوهريَّ  فاملسيح ملَّا صعد حارتفع فوق مجيع السَّةوات، فإمنا كان ذلك لك  ُيحضر اخلليق  حكلَّ األشياء، إىل 
حينةا تبُل  هنايتها اكقيقيَّ . حهذا يعين أنه هو الذي ميأل  ،النِّهائيَّ ، أي لك  ُيحقِّق حجود ها، مثَّ بعد ذلك يقبلها يف نفسه

 (.24:23ا إرمي« )أما أمأل السَّةوات حاألرض يقول الرَّب»ححينئذ يتم الَقول القدمي إلرميا النَّيب:  يف كلِّ أجزائها، اخلليق 

عليها أن تعرب الرَّليب حاملوت حالقيام ، لتكون مؤهَّل  للرُّعود حاجللوس معه. أي ننةو يف اجلسد على األرض فالكنيس  
لى األرض من ملئه، كلَّ مدا يلزمده   ب عأْن يسُكب على جسده املتغرِّحأصبح على الرأس،  حنو الرأس الذي هو يف السَّةاء.

لك  حبضوره  مواهب الرُّحَ الُقُدس،حهب املسيح الكنيس   املؤمل الرَّاعد من الرَّليب للقيام . حهكذا طريقهحيؤهِّله للنُّةو يف 
 ، كرباط الرأس باجلسد.والهوته ونعمته وجمدهته يسُكب عليها من حمبَّ، فيها اإلهل  الفائق

من هذا، أن يضع أحد نفسه ألجل أحبائه ... ليس ألحد حبٌّ أعظم »كةا يف قوله له اجملد:   ميأل الكنيس  من حمبَّته+ 
  .(15-13:15يوحنَّا ) «قد .يتكم أحباء ألين أعلةتكم بكلِّ ما .عته من أيب

 «، حنعة  فوق نعةد  حمن ملئه حنن مجيعًا أخذنا»كةا يف قول القدِّيس يوحنَّا البشري:   حميأل الكنيس  أيضًا من نعةته+ 
فألقوا رجاءكم بالتَّةام على النِّعة  اليت يؤتى هبا إليكم عند استعالن يسوع »حيقول القدِّيس بطرس الرَّسول:  .(16:1يوحنَّا )

 .(13:1بطرس 1) «املسيح

أعطيتهم اجملدد الدذي   حأنا قد »يقول السيِّد املسيح يف صالته الشَّفاعيَّ ، لدى اآلب:   حميأل الكنيس  أيضًا من جمده+ 
ححنن مجيعًا ناظرين جمد الرَّب »حيقول القدِّيس بولس الرَّسول:  .(22:17يوحنَّا ) «حاحدًا كةا أننا حنن حاحد ، ليكونواأعطيتين

. (18:3كورنثدوس  2) «، كةا من الرَّب الرُّحَمن جمد إىل جمدبوجه مكشوف، كةا يف مرآة، نتغيَّر إىل تلك الرُّورة عينها، 
يقول القدِّيس بطرس الرَّسدول:  ح. (4:3كولوس  ) «ُتظهرحن أنتم أيضًا معه يف اجملدنئذ مىت ُأظهر املسيح حياُتنا، فحي»حأيضًا: 

 .(14:4بطرس 1) «رحَ اجملد حاهلل حيلُّ عليكمإْن ُعيِّرمت باسم املسيح، فطوىب لكم، ألنَّ »

. “حالدة اإلله القدِّيس  الطَّاهرة مرمي، املةلوءة جمدًا العذراء كلَّ حني” نقول يف الُقدَّاس اإلهل  عن العذراء القدِّيس مرمي:
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مملوءتان من ُقدُّحٌس ُقدُّحٌس ُقدُّحٌس ربُّ الرَّباؤحت، السَّةاء حاألرض ”بعد قول الكاهن:  ،(1)برديَّ  دير الباليزاحنقرأ يف 
 .“... علينا حعلى هذه القرابني ، حتفضَّل حأرسل رححك القدُّحسامألنا حنن أيضًا من جمدك”، يقول مباشرة: “جمدك

أحطنا مبالئكتك القدِّيسني، لك  نكون مبعسكرهم حمفوظني حُمرش دين، ”حهو أيضًا نفس ما نقوله كّل يوم يف صالة األجبي : 
 .“معرف  جمدك غري احملدحد حغري احملسوسلنرل إىل احتاد اإلميان، حإىل 

 :(38عظ  رقم )الالَّهويت يف عظ  له عن الظُّهور اإلهل  غريغوريوس يقول القدِّيس   حميأل الكنيس  أيضًا بالهوته+ 
 [.لك  أغتين أنا بالهوته إنه يفتقر بأخذ جسدي،]

 :الالَّهويتغريغوريوس حهذا هو ما نرليه يف صالة الرُّلح األحىل يف الُقدَّاس الغريغوري القبط ، حهو ُقدَّاس القدِّيس 
 .“مألت الُكلَّ بالهوتك، ... عند صعودك إىل السَّموات جسديًا”

حعند صعودك إىل السَّةوات جسدديًا، مالئدًا الُكدل    ”حيف النَّص اليوناين للُقدَّاس الغريغوري، تأيت هذه العبارة هكذا: 
 .“θειΐκῶς τὰ πάντα πληρῶνبالهوتك 

 يف نفس هذا الُقدَّاس، يقول الكاهن: (2)حأيضًا يف صالة للحجاب
ومألت زيل، طهِّرنا يف هذا الوقت الذي نأيت إليك فيه. أنت الذي أتى إلينا جبسده غري املتغيِّر، نسألك أيها الكلة  األ”

 .(3)(455ص ) “الُكل بالهوتك غري احملصور

حأنتم مملوؤحن »ل بقوله ، يكةِّ«فيه )أي يف املسيح( حيلُّ كلُّ ملء الالَّهوت جسديًا» :حالقدِّيس بولس الرَّسول بعد أن يقول
قد امتألت بكلِّ ملء اهلل. حهذا يقوله القددِّيس   -يف املسيح  -(. أي أنَّ الكنيس  مملوءة فيه، أي أنَّ الكنيس  10:2كولوس  « )فيه

حمن ملئده  »يوحنَّا  القدِّيس(. أح كةا يقول 9:3أفسس « )حتعرفوا حمبَّ  املسيح الفائق  املعرف ، لك  متتلئوا إىل كلِّ ملء اهلل»بولس: 
 (.16:1يوحنَّا « )أخذنا، حنعة  فوق نعة  حنن مجيعًا

احتد باجلسد احتادًا كليًا حكاماًل، مأله ملئًا. هكدذا  اهلل ف ه  أنَّ املسيح هو ملء الكنيس ، ملء اجلسد. حخالص  الَقول
به اليت ال ُتح د، حميألها ، ميألها مبواههحلكن ه  ال حتّدميأل املسيح الكنيس  جسده، حه  البشريَّ  امُلخلَّر ، ميألها ملئًا كليًا، 

ميألها بالهوته الذي مأل جسده، حالهوته ال ُيحد. حلكنَّها ال تردري  برححه الذي ال ُيح د، حميألها بوجوده الذي ال ُيح د، 
ه يف الدرب  له. فه  ال خترج عن كوهنا جمةوع املؤمنني حقد اتَّحدحا بالرُّحَ، حهلم صورتحيقدِّسها ، حلكنَّه حيييها معه إهلًا بذاهتا

 حقداس  اكق.
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