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قناة لوغوس بالواليات املتَّحدة األمريكيَّة
إيبارشيَّة لوس أجنلوس
لقاء على اهلواء .األربعاء  11نوفمرب 1015م
الرَّاهب القس أثناسيوس املقاري

بني أسرار الكنيسة وأسرار الالَّهوت
()1

• إنَّنا ال نستطيع أن نفصل أسرار الكنيسة عن أسرار الالَّهوت ،أي اجلسد عن الرأس ،ألنَّ املسيح هو رأس الكنيسة
والكنيسة هي جسد املسيح( ،)1ورسول الكنيسة هو جمد املسيح( .)3فسرُّ املعموديَّة يعلن سرَّ موت املسيح وقيامته ،بل وحيقِّقه.
فهل يستطيع من ال جيوز املوت والقيامة مع املسيح يف املعموديَّة أن يقول” :املسيح قام؟“ .وسرُّ التَّجسُّد بكلِّ تدبري اخلالص
فيه ،كامنٌ يف سرِّ اإلفخارستيَّا وحمقَّق فيه .فسرُّ التَّجسُّد هو عينه سرُّ التَّقوى( ،)4وسرُّ اإلفخارستيَّا هو عينه سرُّ التَّقوى كقول
القُدَّاس اإلهلي” :ووضع لنا هذا السِّرَّ العظيم الذي للتَّقوى“ .فبدون اإلفخارستيَّا تصبح قضيَّة جتسُّد ابن اهلل ،قضيَّة الهوتيَّةة
حبتة ،بعيدة عن كوهنا سبب حياة تقويَّة للذين يؤمنون باملسيح .وأيضاً سرُّ املريون املقدَّس يف الكنيسة ،هو سرُّ الرُّوح القُدُس فيها.
أي أنَّ الكنيسة هي اليت تُعلن سرَّ الثَّالوث ،وسرَّ املسيح .وخارجاً عنها ،هي دراسات الهوتيَّة أكادمييَّة ،هتب شةهادات
تكلمَتْ عن األسرار ،جتعل منها واجبات دينيَّة ،تُتمَّم كعُرف كنسي ،حة وإن
الدُّكتوراه ،ولكنَّها ال هتب احلياة ،ألنَّها إن َّ
زيََّنتها بربيق ألفاظ حمبوكة املعىن.
فيشرح القدِّيس بولس الرَّسول كيف أنَّ الكنيسة هي واسطة التَّعرُّف على سرِّ الثَّالوث ،فيقول ...« :يل أنا أصغر مجيع
القدِّيسني أُعطيَت هذه النِّعمة ،أن أبشِّر بني األُمم بغىن املسيح الذي ال يُستقصى ،وأُنريَ اجلميع يف ما هو شركة السِّرِّ املكتوم
منذ الدُّهور يف اهلل خالق اجلميع بيسوعَ املسيح ،لكي يُعرَّف اآلن عند الرُّ َؤساء والسَّالطني يف السَّماويَّات بواسطة الكنيسةة
حبكمة اهلل املتنوِّعة حسب قصد الدُّهور الذي صََنعهُ يف املسيح يسوع ربِّنا ( »...أفسس .)11-1:3
• إذاً ،إنْ كان سرُّ الكنيسة هو سرُّ املسيح نفسه  -ألنَّ الكنيسة هي جسد املسيح كقول الرَّسول  -وإن كنَّا ال نسةتطيع أن
نستقصي ”سرَّ املسيح“ ونستنفذ كلَّ أعماقه ،فهكذا أيضاً سرّ الكنيسة .ومع ذلك فعندما يستأمن اهلل قدِّيسيه وأنبيةاءه ليعةرِّفهم
ويُعلن هلم أسراره ،يظلّ هذا اإلعالن إعالناً قلبيًّا داخليًّا حيسُّه القلب ،وبالكاد يستوعبه العقل استيعاباً جزئيًّا غري كُِّلي.
• لقد ظلَّت أسرار الكنيسة وأسرار الالَّهوت يف حياة الكنيسة األوىل ملتحمة بليتورجيَّتها ،وخمتَربة يف الكنيسةة حبيةاة
عابدة ملؤها اإلميان والتَّقوى ،يتذوَّقها اإلنسان شاهداً ما أطيبها ،فيؤمن هبا بدون حتديد مدرسةي ملفهومهةا ،أو تعريةف
وتصنيف هلا ،وم يبطل فعلها؟ وم يسري مفعوهلا؟ وعددها وشروط منحها  ...اخل.
فهل ميكنك أن تصف يف كلمات طعم التُّفَّاح مثالً؟ أو تعبِّر عن رائحة األزهار اجلميلة بتعبريات كالميَّة؟ فهكذا أسرار
الكنيسة إذا مل خيتربها القلب ،تظل معرفتها العقليَّة جدباء ال جتدي نفعاً.
• إذاً ،اإلميان بأسرار الالَّهوت ،هو نفسه إميانٌ بالكنيسة ومن داخل احلياة فيها .هو إميانٌ تغذِّيه األسرار الكنسيَّة،
اليت هي نبعُ القوَّة فيها ،ومضمون أسرار الالَّهوت وحتقيقه.
 -1أفسس 13:5
 -1كولوسي 14:1
1 -3كورنثوس 13:1
1 -4تيموثاوس 1::3
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وبذلك نستعيد تراث الكنيسة الشَّرقيَّة األصيل ،وهو التُّراث الذي ال يعاجل أو يشرح األسرار بطريقة منهجيَّة مدرسةيَّة
قانونيَّة  -كما يفعل الالَّهوت الغريب املدرسي  -سوى يف جانب بسيط منه ،بل يفسح اجملال بكليَّته ،لشرح األسةرار مةن
السرّ غايته ،كحياة
داخل اللِّيتورجيَّا ،وحياة الكنيسة وصلواهتا ،وعبادهتا ،رابطاً بني السِّرِّ الكنسي واحلياة التَّقوية ملتقبِّليه ،فيأيت ِّ
معاشه وخمتَربة.

مفهوم السِّر الكنسي
• الكلمة الالَّتينيَّة املرادفة لكلمة ”سر“ يف اللُّغة العربيَّة ،هي  Sacramentumومنها جاءت يف اإلجنليزيَّةة  Sacramentأو
 mysteryوهي يف اليونانيَّة ( μυστῆριονميسترييون) .والكلمة الالَّتينيَّة يف أصلها اللُّغةوي كانةت تعة ”القَسَةم“ ،أو
سم الوالء“ .وانتشرت آثار هذا املعىن ،وعاشت يف أدب الكنيسة املبكِّر ،كما
سم العسكري ،وهو ”َق َ
”احللف“ خصوصاً القَ َ
()5
عند العالَّمة ترتليان (115-1:0م) مثالً .
ولقد استُخدمت الكلمة يف الالَّهوت املسيحي يف جمال متَّسع رحب .فالقدِّيس أغسطينوس (430-354م) يُعرِّف الس َّ
ِّةر
بأنه ”شكلٌ منظورٌ لنعمة غري منظورة“ أو ”عالمةٌ لشيء مقدَّس“ ،مطبِّقاً ذلك ح على صيغ الصَّلوات الكنسةيَّة ،مثةل
قانون اإلميان ،والصَّالة الرَّبيَّة .واستمر هذا التَّطبيق املتَّسع ح العُصور الوُسطى .وينبغي أن نالحظ هنا ،أنه برغم التعريةف
الضعيف ملعىن السِّر الكنسي عند القدِّيس أغسطينوس ،إالَّ أنه يطبق مفهوم السِّر على صيغ الصَّلوات الكنسيَّة أيضاً .وهةذه
نقطة جوهرية ،سنعود إليها الحقاً لشرحها.
• ولقد ظهر يف الالَّهوت الغريب الكاثوليكي ،ومنذ سنة 1135م ،متييزٌ بني املادة والشَّكل  The matter and the formيف
األسرار الكنسيَّة .فاملادة هي العنصر الذي جيري عليه السِّر ،كاملاء للمعموديَّة واخلُبز لإلفخارستيَّا  ...اخل ،أمَّةا الشَّةكل فهةو
كلمات التَّقديس اليت بواسطتها يتم تقديس السِّر .ولقد دخل العُلماء يف مباحثات ومناقشات عقالنيَّة طويلة .وصارت صحَّة
املادة وصحَّة الشَّكل ،هي اليت حتدِّد قانونيَّة السِّر وصالحيَّته.
ويف الالَّهوت الغريب أيضاً ،ال تعتمد قانونيَّة السِّرِّ على استحقاق أو عدم استحقاق املتمِّم للسِّر .وأنَّ غياب اإلميان والتَّوبة رمبا
يضع عائقاً يف طريق النِّعمة اليت تفيض طبيعيًّا من األسرار ،ويف مثل هذه احلاالت فإنَّ الفعل السَّرائري برغم قانونيَّته وصالحيَّته ،إالَّ
أنَّه يصبح عدمي التَّأثري  ...اخل(.):
ولقد ضمَّنت الكنيسة الكاثوليكيَّة كلَّ إمياهنا وعقيدهتا فيما خيتص باألسرار الكنسيَّة ،ورُتب اإلكلريوس فيها ،وكافةة
الصَّلوات ،وأوجه العبادة فيها ،وشرح قانون اإلميان ،والصَّالة الربيَّة ،والتَّعليم عن أسرار الثَّالوث ،والتَّجسد ،والفداء ،واجمليء
الثَّاين ،واحلياة األبديَّة ،والرُّوح القُدُس وعمله يف الكنيسة واملؤمنني ،والوصايا العشر  ...اخل ،ضمَّنت كةلَّ ذلةك يف كتةاب
”التَّعليم املسيحي“ وهو املعروف باسم ” Catechismكاتيشزم“( .)7ولقد نقلت الكنائس الشَّرقيَّة والغربيَّة على السَّواء مةن
5- Ad. Martyres, 3.
6- F.L. Cross & E.A. Livingstone, The Oxford Dictionary of The Christian Church (ODCC), 2nd edition, 1988, p. 1218.

 -7بُدء يف تدوينه يف منتصف القرن السَّادس عشر يف شكل أسئلة وأجوبة تُلقَّن لكلِّ إنسان ينتمي إىل الكنيسة الكاثوليكيَّة قبل منحةه سة ّر
املريون بواسطة األُسقُف ( )ODCC, p. 249.واستمرَّت اإلضافات والتَّعديالت عليه عرب السِّنني ح سنة 1815م عندما ظهرت طبعة جديدة له.
ويف سنة 181:م تشكَّلت جلنة من اإلكلريوس والالَّهوتيِّني لوضع كتاب ”التَّعليم املسيحي  -الكاتيشزم“ يف ثوب جديد ،حيث ظهر يف سةنة
1883م  ،حيوي جتديداً أو تأصيالً لبعض النَّظريَّات الالَّهوتيَّة يف الكنيسة الكاثوليكيَّة مبا يتَّ فق مع آباء الكنيسة األوائل ،ممَّ ا أظهر بةادرة
تقارُب بني الكنيسة الكاثوليكيَّة والكنيسة األرثوذكسيَّة يف كثري من املبادئ اليت كان خمتلَفاً عليها فيما سبق ،وذلةك بعةد أن اسةتبعد
الكاتيشزم اجلديد مبادئ القدِّيس أغسطينوس اليت مل تعُد تُناسب العصر ،على حد قول الكنيسة الكاثوليكيَّة ،وكذلك الفكر الالَّهويت الذي روَّج
له يف الغرب الالَّهويت اإلجنليزي أنْسِل ْم (رئيس أساقفة كانتربري يف القرن احلادي عشر) ،حيث أخذت الكنيسة الكاثوليكيَّة بآرائةه ،وتسةرَّبت
بعض تلك اآلراء إىل كتابات بعض املؤلِّفني يف الكنيسة الشَّرقيَّة عن أسباب الفداء واخلالص ،واليت حيصرها يف أسباب قانونيَّة مثل إرضاء الغضب
والعدل اإلهليَّني ،وتلوُّث اإلنسان خبطيئة آدم األصليَّة  ...اخل .حيث اعترف الكاتيشزم اجلديد باألُ ُسس اإلميانيَّة الرَّئيسةيَّة الةيت يعتةرف هبةا
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هذا الكتاب ،بعد أن ترمجته وشرحته دومنا متعُّن ،فكانت النَّتيجة الهوت غريب اقتحم الكنيسة الشَّرقيَّة ،واخةتلط بالهوهتةا
األصيل وليتنه.
ويُعرِّف ”الكاتيشزم“ الغريب السِّرَّ الكنسي بأنَّه ”عالمةٌ خارجيَّةٌ منظورةٌ ،هتبنا نعمة داخليَّة روحيَّة  .“...وهو تكرارٌ لتعريف
القدِّيس أغسطينوس للسِّر ،أنَّه ”شكلٌ منظورٌ لنعمة غري منظورة“ .فبات مفهوم السِّر الكنسي هبذا اإلجياز املخل ،ضعيفاً.
الالَّهوت الغريب هو الهوت مدرسي املنهج ،يُخضع كلَّ شيء للتَّقسيم والتَّبويب والفحص والتَّحليل واالستنتاج .فلمَّةا
طال هذا الالهوت أسرار الكنيسة وصلواهتا اللِّيتورجيَّة ،تورَّط يف شرح السَّمائيَّات مبنهج األرضيَّات ،وأخضع السِّر ملنطةق
العقل ،فغاص يف متاهات ال قرار هلا ،ألنه حاد حيناً عن التَّعليم اآلبائي ،الذي ال يفصل بني الالَّهوت والعبةادة واخلةالص،
والذي يعطي اإلميان دوره الالئق به يف حياة الكنيسة .ال نُنكر أنه ميكن للذِّهن املستنري بالنِّعمة ،أن يفحص أسرار الكنيسةة
وعقيدهتا ،ولكن إىل حدود يتعذَّر عليه ختطِّيها ،ومن مثَّ وعند هذا احلد ،البد أن يفسح جماالً لإلميان ،ليوقن بقلبه الدَّاخلي مبا
ال ميكن لذهنه أن يستوعبه .وإالَّ فكيف تظل أسرار الكنيسة وعقائدها أسراراً ،م متَّ إخضاعها للعقل واملنطق والتَّحليل؟
• إنَّ كتابات اآلباء يف الكنيسة األوىل ،تشرح وتفسِّر األسرار من داخل االحتفال اللِّيتورجي الفِّعلي هبا ،كون اللِّيتورجيَّا
هي حياة الكنيسة وإمياهنا .فالسِّ ُّر الكنسي ملتحم باللِّيتورجيَّا ،وال يكمل بدوهنا .فالشَّركة يف احلياة اللِّيتورجيَّة يف الكنيسة هي
الضَّمان الوحيد لتفسري السِّرِّ تفسرياً اختباريًّا حياتيًّا معاشاً ،وهو ما مل يفعله الالَّهوت الغريب الذي عزل السِّرَّ عن اللِّيتورجيَّا،
السرّ وغايته .فسرُّ اإلجنيل نفسه ال يُستعلَن إالَّ من
وجعله أداة نعمة قائمة بذاهتا ،فأفقد اللِّيتورجيَّا وظيفتها ،واليت هي استعالن ِّ
داخل الكنيسة ونظام عبادهتا وصلواهتا ،ألنَّ معرفة اإلجنيل نفسه إذا مل تؤدِّي إىل حياة كنسيَّة تقويَّة ،تظلّ معرفة إجنيليَّة عقليَّة،
ح وإن لبست هذه املعرفة ثوباً من تأمُّالت روحيَّة ،أو تفسريات الهوتيَّة .فإن كنتَ حتبّ اإلجنيل ،فليظهر هذا من خةالل
حياة شركة فعليَّة حتياها يف الكنيسة املقدَّسة بأسرارها وليتورجيَّتها.
وإنَّ كلَّ شرح وتفسري أليِّ سرٍّ كنسي ،ال يُفضي يف النِّهاية إىل اإلفخارستيَّا ويصب فيها ،هو شرح عقالين غريبٌ عن
الالَّهوت الشَّرقي ،ح لو اكتسى ثوب البالغة وإتقان األسلوب .فأيُّ سرٍّ كنسي يف حدِّ ذاته ال ميكن أن يكون نعمة إهليَّة،
إالَّ إذا اكتمل بالشَّركة يف جسد الرَّب ودمه األقدسَني ،وهنا يكمُن قصور املفهوم األوغسطي للسِّر.
السِّرُّ الكنسي هو واسطة العالقة بني اهلل واإلنسان ،ويف ذات الوقت جمال حتقيقها الوحيد .فبالسِّ ِّر الكنسي ننال حياة اهلل
فينا ،وبالسِّ ِّر الكنسي يسكب اهلل فينا كلَّ هباته وعطاياه ومواهبه وأسراره .فهو باب دخولنا إليه ،أو باحلري دخوله إلينةا.
وهو الطَّريق الوحيد لسكناه فينا .هذا ما تفعله الكنيسة وحتقِّقه األسرار فينا.
وهكذا تلتحم احلياة اللِّيتورجيَّة يف الكنيسة مع مضمون أسرارها ،فتمتزج التَّقوى بالالَّهوت .فاللِّيتورجيَّا تُكمِّل السِّةرَّ
الكنسي ،والسِّ ُّر الكنسي يُحقِّق اللِّيتورجيَّا ،فتصبح العبادة هي مصدر العقيدة.
السرّ الكنسي يف الالَّهوت ما بعد اآلبائي ،يتمثَّل يف عزلته داخل كيان سرائري قائم بذاته ،وعندما أُعليةت
• إنَّ حتوُّل ِّ
األسرار الكنسيَّة ومُجِّدت من حيث هي حقائق سامية ،بدأ الالَّهوت يتغرَّب تدرجيياً عن األسرار الكنسيَّة .إنَّ اخلطأ املميت
يف العقالنيَّة ما بعد اآلبائيَّة ،كان عزهلا للسِّرِّ الكنسي عن اللِّيتورجيَّا ،من حيث كون اللِّيتورجيَّا تعبريٌ كُِّل ٌّي عن حياة الكنيسة
وإمياهنا .هذا العزل يف الواقع قد عزل السِّرَّ الكنسي عن الرَّمز ،أي عن تلك الصِّلة وذاك االتصال مبجمل احلقيقة اليت تتحقَّةق
األرثوذكس الشَّرقيُّون ،وأعطى األمهيَّة األوىل آلباء الكنيسة الذين كتبوا باليونانيَّة مثلما فعل مع الذين كتبوا بالالَّتينيَّة ،وكذلك التَّقليد املستيكي
األصيل الذي يشترك فيه الشَّرق والغرب ،حماوالً أن يتجنَّب منهج بالجيوس ،ذلك الرَّاهب الربيطاين املولد ،الذي ترهَّب يف أواخر القرن الرَّابةع
امليالدي ،وعاش يف روما ،وكان يؤكِّد على اجلهاد البشري دون مساندة النِّعمة يف سبيل خالص اإلنسان ،ولقد انشغل القةدِّيس أغسةطينوس
بالصِّراع معه .بينما يؤكِّد الفكر األرثوذكسي بشدَّة على دور النِّعمة واشتراكها مع إرادة اإلنسان يف تكميل خالصه ،حيث تُصةبح الفضةيلة
عمالً إهليًّا بشريًّا مشترَكاً.
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يف السِّرِّ الكنسي .وإذ أصبح السِّرُّ الكنسي ”أداة نعمة“ مغلقة ،قائمة بذاهتا ،صار نقطة حقيقيَّة يف حبر من الرُّموز ،فحُرمت
اللِّيتورجيَّا من وظيفتها اخلاصة اليت هي ربط السِّرِّ الكنسي مبضمونه(.)1
• أسرار الكنيسة من حيث كوهنا توحِّدنا باملسيح ،وتثبِّتنا فيه ،ال تكون رموزاً أو أشكاالً للتَّعبري عن إميان الكنيسة ،أو
وسيلة للوصول إىل هذا اإلميان ،بل هي حتقيق هذا اإلميان ،هي إيَّاه وليس تعبرياً عن معناه .إميان الكنيسة هو يف كماله ،اقتناء
حياة املسيح وفكره ،وبالتَّايل اقتناء حياة الكنيسة .فحياة الكنيسة هي يف اقتنائها حلياة املسيح باألسرار الكنسيَّة ،تلك األسرار
اليت استودع املسيح فيها كلَّ حياته ،لكي تنتقل بدورها إىل الكنيسة ،ومنها إىل كلِّ املؤمنني باملسيح ،ليس يف كون األسرار
الكنسيَّة كوسيلة لغاية ،بل نبع هذه الغاية ودوامها .فاالنعزال عن األسرار الكنسيَّة هو انعزال عن حياة املسيح ،فحياتنةا يف
املسيح ال تتم بواسطة األسرار الكنسيَّة ،بل من داخلها.
إنَّ عمل الكنيسة ،هو أن تنقل إلينا وباستمرار حياة املسيح باألسرار ،فإن توقَّفت دميومة السِّرِّ تعطَّل يف احلةال عمةل
الكنيسة ،وانتفت بالتَّبعيَّة حياة املسيح فينا.

 -1ألكسندر مشيمان ،من أجل حياة العامل ،منشورات النُّور1884 ،م ،ص  111-180بتصرُّف.

