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بعض اآلباء الكهنة واخلُدَّام واخلادمات
من إيبارشية مسالوط
باستراحة دير األنبا بوال بالبحر األمحر
يوم الثُّالثاء  25ديسمرب سنة 2018م

اإلفخارستيَّا ذبيحة شُكر ،ومتجيد ،وتقريب للقرابني ،لآلب ،بوساطة ابنه يسوع املسيح
إنَّ اللِّيتورجيَّات القدمية اليت تفرَّعت عنها ليتورجيَّات متعدِّدة يف الكنيسة اجلامعة ،هي يف مضمون صلواهتا ختاطب ا
اآلب ،مقدِّمة له الشُّكر ،والتَّمجيد ،وتقري القرابني ،بواسطة ابنه يسوع املسيح .وتنهج ليتورجيَّة القدِّيس مرقس الرَّسول يف
الكنيسة القبطيَّة واليت نعرفها باسم ”القُدَّاس الكريلُّسي“ ،هذا النَّهج .ومثلها ليتورجيَّة القدِّيس يعقوب أخي الرَّب ،ومها أقدم
ليتورجيََّتني يف الشَّرق املسيحي كلِّه.
ويف ذلك يقول العالَّمة أورجيانوس (254-185م):
[إنَّ التَّقدمة  προσφοράينبغي أن تكون على وجه العموم باسم ا ضابط الكُل بواسطة يسبوع املسبيح،
وذلك على قدر ما أنَّ املسيح هو مساوٍ لآلب يف اإللوهيَّة .وبذلك ال تكون هناك تقدمة مزدوجة ،ببل تقدمةة
واحدة بواسطة ا ].
إنَّ القُدَّاس املرقسي يف تقليد الكنيسة القبطيَّة ،يشرح بكلِّ إبداع وجالء ،هذه العقيدة السَّامية .وهي عقيدة وساطة الرَّب
يسوع يف تقدمي الذَّبيحة .فمثالً تقول إحدى الصَّلوات اللِّيتورجيَّة هلذا القُدَّاس:
”قدوسٌ ربُّ الصَّباؤوت ،السَّماء واألرض مملوءتان من جمدك املقدَّس أيها الرَّب إهلنا .باحلقيقة السَّماء واألرض مملوءتان من
جمدك املقدَّس من قِبَل ابنك الوحيد ربِّنا وإهلنا وخملِّصنا وملكنا كلِّنا يسوع املسيح  .“...هنا يتَّضح أنَّ السَّماء واألرض مملوءةٌ من
جمد اآلب من ِقبَل ابنه يسوع املسيح.
ويف موضع سابق من نفس اللِّيتورجيَّة يقول الكاهن:
”أنت هو الذي خلق اإلنسان كصورتك وكشبهك .وخلقت كلَّ األشياء حبكمتك ،نورِك احلقيقي ابنك الوحيد ربِّنبا
وإهلنا وخملِّصنا وملكنا كلِّنا يسوع املسيح ،هذا الذي من ِقبَله نشكر ونقرِّب لك معه  ...هذه الذَّبيحة ،وهذه اخلدمبة ريبري
الدَّمويَّة“.
إذاً فالذَّبيحة مقدَّمة لآلب من ِقبَل ابنه الوحيد يسوع املسيح ومعه.
ويعلِّق العامل الفرنسي كوكان  Coquinبقوله” :إنَّ إفخارستيَّة مار مرقس تُصر على تفخيم دور الوساطة اليت يقوم هببا
الرَّب يسوع ،مؤكِّدة على أنه ينبغي أن يكون موضع إعالن وشهادة  ...إننا يف الواقع ال نقابل مثل هذا احلذق ،يف أيِّ قُدَّاس
شرقي آخر“ (.)1
ويف موضع الحق من ليتورجيَّة مار مرقس الرَّسول (القُدَّاس الكريلُّسي) ،يقول الكاهن” :فاآلن يبا ا اآلب ضبابط
الكُل ،فيما حنن نبشِّر مبوت ابنك الوحيد  ...يسوع املسيح  ...ونعترف بقيامته املقدَّسة وصعوده  ...وجلوسه عن ميينبك
 -1األب مىت املسكني ،اإلفخارستيَّا والقدَّاس ،القاهرة1977 ،م ،ص 589
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 ...وننتظر ظهوره الثَّاين  ...ليدين املسكونة بالعدل  ...وضعنا أمام جمدك القدُّوس قرابينك ممَّا لك يا أبانا القدُّوس“.
وجند هذا االجتاه الفكري يف إبراز وساطة الرَّب يسوع يف اخلليقة واخلالص والذَّبيحة أيضاً ،يف قُدَّاس القدِّيس باسيليوس
القبطي ،املستخدم يف كنيسة اإلسكندريَّة ،والذي يورد النُّصوص التَّالية:
 ” +املوت الذي دخل إىل العامل حبسد إبليس ،هدمته ،بالظُّ هور احمليي الذي البنك الوحيد ،ربِّ نا وإهلنبا وخملِّصبنا
يسوع املسيح“.
” +هذا الذي خلقت الكُلَّ به ،ما يُرى وما ال يُرى“.
” +يف آخر األيام ،ظهرت لنا حنن اجللوس يف الظُّلمة وظالل املوت ،بابنك الوحيد ،ربِّنا وإهلنا وخملِّصنا يسوع املسيح“.
” +ففيما حنن أيضاً نصنع ذكر آالمه املقدَّسة  ...وقيامته  ...وصعوده  ...وجلوسه عن ميينك أيها اآلب ،وظهوره
الثَّاين  ...نقرِّب لك قرابينك من الذي لك .“...
هذا االجتاه العقائدي الذي يُربز أمهيَّة وساطة االبن يف اخلليقة ويف تقدمي الذَّبيحة ،كما هو واضح يف قُدَّاس مار مبرقس
الرَّسول ،والقُدَّاس املصري للقدِّيس باسيليوس ،هو يف الواقع تقليدٌ عتيقٌ للغاية ،نقرأ عنه كثرياً جداً يف كتابات اآلباء .ومثال
لذلك ما يقوله العالَّمة أورجيانوس:
[ ...حنن نعبد  -بكلِّ قوانا  -ا الواحد وابنه الوحيد الكلمة  -صورة ا  -وذلك بالصَّلوات والتَّضرعات،
مقدِّمني توسُّالتنا خالق العامل بواسطة ابنه الوحيد .نُقدِّمها أوَّالً لالبن متضرِّعني إليه بصفته كفبارة خلطايانبا،
وكاهناً عظيماً كي يقدِّم ذبائحنا واشتياقاتنا وصلواتنا إىل ا العلي](.)2
وقُدَّاس القدِّيس سرابيون أُسقُف متويس يف القرن الرَّابع امليالدي وصديق البابا أثناسيوس الرَّسويل ،وهو قُدَّاس موجَّه يف
خطابه إىل ا اآلب حبس التَّقليد اللِّيتورجي القبطي ،يصري فيه استحالة اخلُبز واخلمر إىل جسد ودم االبن الكلمة ،حبلبول
اللُّوريوس نفسه على القرابني .فيقول نصُّ هذا القُدَّاس املصري األصيل:
”يا إله احلق ،فليأت كلمتك القدُّوس على هذا اخلُبز ،لكي يصري اخلُبز جسد الكلمة .وعلى هذه الكأس ،لكي يصري الكأس
دم احلق .واجعله دواء احلياة ،لكي يتناول منه كلُّ املشتركني شفاءً لكلِّ مرض .)3(“...
وإنَّ وساطة األقنوم الثَّاين من الثَّالوث القدُّوس يف حتويل اخلُبز واخلمر إىل جسد الرب ودمه األقدسني ،الزلنا منارسبها
حلمَل حني يُصلِّي الكاهن يف هنايته ،صالة سريَّة لالبن ،تُسمَّى ”صبالة التَّقدمبة“ أي ”صبالة
حىت اليَوم يف طقس تقدمي ا َ
الربوسفورا“ ،واليت فيها خياط الكاهن السيِّد الرَّب يسوع املسيح قائالً” :أظهر وجهك على هذا اخلُبز ،وعلى هذه الكأس
 ...باركهما ،قدِّسهما ،طهِّرمها وانقلهما ،لكي يصري هذا اخلُبز جسدك املقدَّس ،واملزيج الذي يف هذه الكأس يصري دمبك
الكرمي .“...
حلمَبل يف
وهنا ال يفوتين أبداً ما قاله العامل اللِّيتورجي األملاين الشَّهري أنطون بومشتارك  A. Baumstarkعن طقبس تقبدمي ا َ
الطويل الرَّائع الليلويا.
الكنيسة القبطيَّة ،فيقول” :إنَّ طقس التَّقدمة  Offertoryكان يُصاحَ يف الطَّقس القبطي القدمي باللَّحن َّ
حلمَل ،يُصاحَ بترتيل املزامري ،وهو طقس ذو أصول حديثة متأخِّرة .وطقس روما أيضاً تصاح
أمَّا اآلن فإنَّ طقس تقدمة ا َ
 -2نفس املرجع.
 -3النَّص مترجم عن اليونانيَّة مباشرة من كتاب العامل برايتمان:

F.E. Brightman, The Sacramentary of Serapion of Themuis,in The Journal of Theological Studies (JTS), vol. I, London, 1900, p.
66. 88-113 , 247-277.
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اإلفخارستيَّا ذبيحة شُكر ومتجيد وتقري للقرابني ،لآلب ،بوساطة ابنه يسوع املسيح

حلمَل ،وكذلك التَّناول من األسرار املقدَّسة ،وهو طقس ذو أصول حديثة أيضاً“(.)4
فيه املزامري تقدمي ا َ
وعقيدة وساطة الرَّب يسوع يف تقدمي الذَّبيحة ،جندها أيضاً متأصِّلة يف تقليد الكنيسة األنطاكيَّة .ففي الكتاب الثَّامن من
املراسيم الرسوليَّة (النِّصف الثَّاين من القرن الرَّابع) نقرأ نصاً ليتورجياً يف رياية األمهيَّة ،يُصلِّيه األُسقُف فيقول” :لنتوسَّل من أجل
القُربان الذي نقدِّمه للرَّب إهلنا ،لكي يقبله ا الصَّاحل بتوسُّط مسيحه ،على مذحبه السَّماوي رائحبة طيببة“(( .)5املراسبيم
الرَّسوليَّة )3:13:8
فحني نقرِّب الذَّبيحة كلَّ يوم ،نعترف كلَّ مرَّة أننا نفعل ذلك بواسطة املسيح ،وأنه بسب تقدميه لذاته مبن أجلنبا،
ولسُكناه فينا ،هو الذي يقرِّب أبداً الذَّبيحة اليت قدَّمها مرَّة وإىل دهر الدَّاهرين .حنن نعلم أننا عندما نقدِّم حياتنا  ،إمنا نقرِّب
املسيح ،ألنه حياتنا وحياة العامل.
كما أنَّ الطَّقس السِّرياين القدمي متمثِّالً يف ليتورجيَّة املراسيم الرَّسوليَّة ،نعرف منه أنه بعد ليتورجيَّة الكلمة ،جتري مراسيم
تسريح املوعوظني ،واملربوطني برباطات الشياطني ،واملستنريين ،والتائبني ،بأواشي لكل فئة من هذه الفئات ،مثَّ تبدأ األواشي
من أجل املؤمنني ،حيث يعلن الشمَّاس” :ال يقترب ريري األقوياء .ويا كلَّ املؤمنني ،لنحين الرُّ َك  ،ولنتوسَّبل إىل ا مبسبيحه،
ولنطل مجيعاً إىل ا مبسيحه“ (املراسيم الرَّسوليَّة .)9-5:8
ويف الطَّقس البيزنطي ،هناك صالة ختاط االبن تقول” :أنت هو املقرِّب واملقرَّب ،والقابل واملوزِّع ،أيها املسيح إهلنبا
 .“...فاملسيح هو الذي يقرِّب القُربان ،وهذا القُربان هو ذبيحة نفسه اليت قرَّهبا مرَّة ،واليت ما زال يقرِّهبا وحده من أجلنا.
وهو نفس ما نقرأه يف صالة احلجاب يف النَّص اليوناين للقُدَّاس الغريغوري القبطي ،والذي نشره العبامل رنبودوت
 ، Renaudotوهي ريري موجودة يف النَّص القبطي الذي بني أيدينا ،حيث نقرأ ما يلي ...” :ألنك أنت املقدِّس واملقدَّس ،املقدِّم
واملقدَّم ،القابل واملقبول ،املعطِي والْمُوَزَّع“.
E.

Σὺ γὰρ εἶ ἁγιάζων καὶ ἁγιαζόμενος· προσφέρων τε καὶ προσφερόμενος· ὁ δεχόμενος καὶ δεκτός· ὁ
·διδοὺς καὶ διαδιδόμενος

ف الكاهن ال يقدر على إمتام خدمته اللِّيتورجيَّة بكهنوته الذَّايت بل ب كهنوت املسيح الذي خيدمه .ألنه ليس كهنوتباً
آخر ريري كهنوت املسيح ،هذا هو الكاهن إىل األبد على رُ تبة ملكي صادق .والكاهن يف كنيسة العهد اجلديد يبربهن
بذلك على عدم انفصاله عن اجلماعة قط ،بل ويؤكِّد وحدته معها ،ألنَّ املسيح مات من أجل الكنيسة كلها ،وليس من
أجل نفسه.
ويف مجيع اللِّيتورجيَّات شرقاً وريرباً ،تُختم الصَّالة اإلفخارستيَّة  -وقبل أن تبدأ صلوات القسمة  -بتمجيد اآلب بابنه أو
مع ابنه وروحه القدُّوس .وهذا ما جنده يف اللِّيتورجيَّة القبطيَّة” :لكي وهبذا كما أيضاً يف كلِّ شيء ،يتمجَّد ويتبارك ويرتفع
امسك العظيم ،القدُّوس يف كلِّ شيء ،الكرميُ واملباركُ ،مع يسوع املسيح ابنك احلبي  ،والرُّوح ال ُقدُس“.
ويف خمطوط الدَّير األبيض بسوهاج (القرن احلادي عشر امليالدي) ،وقبل صالة القسمة ،يرد النَّص التَّايل” :وامنحنا سالمك
كلَّ حني ،بيسوع املسيح والرُّوح ال ُقدُس .اآلب يف االبن ،واالبن يف اآلب ،مع الرُّوح ال ُقدُس ،يف كنيستك املقدَّسة الواحدة
اجلامعة الرَّسوليَّة“.

 -5أفسس 2:5؛ خروج 18:29

4- Baumstark, A., op. cit., p. 137.
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ويف ليتورجيَّة ”التَّقليد الرَّسويل“ هليبوليتس (القرن الثَّالث امليالدي) ،جند أيضاً صيغة التَّمجيد هذه” :لنسبِّحك ومنجِّبدك
بفتاك يسوع املسيح ،الذي به لك اجملد والكرامة مع الرُّوح ال ُقدُس ،يف الكنيسة املقدَّسة ،اآلن وإىل آباد الدُّهور .آمني“.
وهو نفس ما جند نظرياً له يف ليتورجيَّة املراسيم الرَّسوليَّة ،وليتورجيَّة عهد ربِّنا ،وليتورجيَّة كنيسة القُسطنطينيَّة.
وهكذا تُختم الصَّالة اإلفخارستيَّة بتمجيد اآلب واالبن والرُّوح ال ُقدُس ،أو بتمجيد اآلب بابنه يف الرُّوح ال ُقدُس ،ألنه يف
كلِّ اللِّيتورجيَّات ،وبعد هذا التَّمجيد يعطي الكاهن السَّالم للشَّع  .ففي اللِّيتورجيَّا القبطيَّة ،وليتورجيَّة أورشليم ،خياطب
الكاهن الشَّع بقوله” :السَّالم للكُل“ ،أو ”السَّالم جلميعكم“ .ويف اللِّيتورجيَّة السِّريانيَّة ،يقول الكاهن” :فلتكن مبراحم
ا العظيم ،وخملِّصنا يسوع املسيح مع مجيعكم“ ،أو ” ...مع مجيعنا“ ،كما يف ليتورجيَّبة القُسبطنطينيَّة .ويف ليتورجيَّبة
املراسيم الرَّسوليَّة ،يقول الكاهن” :سالم ا مع مجيعكم“ .أمَّا اللِّيتورجيَّة الرُّومانيَّة فتُرجئ هذه التَّحيَّة إىل حني(.)6
وهنا يتَّضح لنا أنَّ قول الكاهن” :السَّالم للكل“ ،يعين أنه يبدأ بعدها صالة جديدة .فقبلها تكون الصَّالة اإلفخارستيَّة قد
اكتملت ،وبعدها تبدأ صالة جديدة ،هي مقدِّمة صالة القسمة.
ولكن قبل أن تبدأ مقدِّمة صالة القسمة ،واليت يقول فيها الكاهن” :وأيضاً فلنشكر ا اآلب  ،“...يورد النَّص اليوناين
للقُدَّاس الباسيلي ،تنبيهاً للشَّمامسة ،يقول فيه” :انزلوا أيها الشَّمامسة  .“ Κατέλθετε, οἱ διάκονοι -أي انزلوا من اهليكل.
ألنه حبس الطَّقس القدمي ،ال يبقى يف اهليكل ،سوى الكاهن اخلدمي ،ومعه الشمَّاس املقدِّس ،حبسب تعببري القبرن السَّبادس
امليالدي(.)7
وهو نفس ما نقرأ عنه عند ابن كَبَر (1324+م) يف القرن الرَّابع عشر امليالدي ،موضحاً أنَّ الشَّمامسة ينزلون من اهليكل قببل
مقدِّمة صالة القسمة .فبعد أن يذكر مرد” :كما كان  ،“...يقول:
” ...مثَّ البَرَكَة على اجلسد والدَّم ،ويقسم اجلسد املقدَّس ،وينزل الشَّمامسة من اهليكل .وبعد ذلك يُسلِّم القس على الشَّبع
ويردُّون عليه ،ويُقال أبانا .“...
هذه حملة عن مضمون صلوات اإلفخارستيَّا يف أصوهلا األوىل ،فهل من عودة إىل األصول؟

 -6البطريرك إريناطيوس أفرآم الثَّاين ،مرجع سابق ،ص 306
 -7انظر القانون ( )23:19من قوانني هيبوليتس القبطيَّة.

