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 قناة لوغوس بالواليات املتَّحدة األمريكيَّة
 إيبارشيَّة لوس أجنلوس

 م1015 نوفمرب 11لقاء على اهلواء. األربعاء 
 الرَّاهب القس أثناسيوس املقاري

 أسرار الكنيسة وأسرار الالَّهوتبني 
 (1)املسيح هو رأس الكنيسة ألنَّ، أي اجلسد عن الرأس، الالَّهوتنا ال نستطيع أن نفصل أسرار الكنيسة عن أسرار إنَّ •

 .قهموت املسيح وقيامته، بل وحيقِّ ة يعلن سرَّاملعموديَّ فسرُّ. (3)، ورسول الكنيسة هو جمد املسيح(1)والكنيسة هي جسد املسيح
تدبري اخلالص  بكلِّ التَّجسُّد وسرُّ .“املسيح قام؟” :أن يقول املعموديَّةقيامة مع املسيح يف جيوز املوت وال فهل يستطيع من ال

التَّقوى كقول  ا هو عينه سرُّاإلفخارستيَّ وسرُّ، (4)التَّقوى سرُّ عينه هو التَّجسُّد فسرُّ .ا وحمقَّق فيهاإلفخارستيَّ يف سرِّ كامٌن ،فيه
 الهوتيَّةة ة قضيَّ ،ابن اهلل جتسُّدة ا تصبح قضيَّبدون اإلفخارستيَّف“. قوىالعظيم الذي للتَّ السِّرَّذا ووضع لنا ه” الُقدَّاس اإلهلي:

 .فيها الُقُدس الرُّوح هو سرُّ ،يف الكنيسة املقدَّساملريون  سرُّأيضًا و ة للذين يؤمنون باملسيح.بعيدة عن كوهنا سبب حياة تقويَّ ،حبتة

هتب شةهادات   ،ةة أكادمييَّهي دراسات الهوتيَّ ،وخارجًا عنها .املسيح ، وسرَّالثَّالوث علن سرَُّتالكنيسة هي اليت أي أنَّ 
حة  وإن   ،رف كنسيُتتمَّم كُع ،ةجتعل منها واجبات دينيَّ ،ْت عن األسرارإن تكلََّم، ألنَّها ها ال هتب احلياةكتوراه، ولكنَّالدُّ
 تها بربيق ألفاظ حمبوكة املعىن.َنزيَّ

يل أنا أصغر مجيع  : »...، فيقولالثَّالوث ف على سرِّعرُّالكنيسة هي واسطة التَّ كيف أنَّ الرَّسولبولس  القدِّيسفيشرح 
املكتوم  السِّرِّاجلميع يف ما هو شركة  نرَيمم بغىن املسيح الذي ال ُيستقصى، وُأر بني اأُل، أن أبشِّالنِّعمةت هذه ُأعطَي القدِّيسني

 بواسطة الكنيسةة ات ماويَّالطني يف السَّساء والسََّؤاملسيح، لكي ُيعرَّف اآلن عند الرُّ يف اهلل خالق اجلميع بيسوَع الدُّهورمنذ 
 .(11-1:3)أفسس ...«  نايف املسيح يسوع ربِّ عُهَنالذي َص الدُّهورعة حسب قصد حبكمة اهلل املتنوِّ

ا ال نسةتطيع أن  وإن كنَّ - الرَّسولالكنيسة هي جسد املسيح كقول  ألنَّ - املسيح نفسه الكنيسة هو سرُّ كان سرُّ إْنإذًا، • 
فهم يسيه وأنبيةاءه ليعةرِّ  . ومع ذلك فعندما يستأمن اهلل قدِّالكنيسة أعماقه، فهكذا أيضًا سّر ونستنفذ كلَّ“ املسيح سرَّ”نستقصي 

 ي.لِّا غري ُكه القلب، وبالكاد يستوعبه العقل استيعابًا جزئيًّا حيسُّا داخليًّهذا اإلعالن إعالنًا قلبيًّ علن هلم أسراره، يظّلوُي

ربة يف الكنيسةة حبيةاة   تها، وخمَتيف حياة الكنيسة األوىل ملتحمة بليتورجيَّ الالَّهوتت أسرار الكنيسة وأسرار ظلَّلقد • 
حتديد مدرسةي ملفهومهةا، أو تعريةف     ما أطيبها، فيؤمن هبا بدونشاهدًا قها اإلنسان قوى، يتذوَّعابدة ملؤها اإلميان والتَّ

 اخل. ... وتصنيف هلا، وم  يبطل فعلها؟ وم  يسري مفعوهلا؟ وعددها وشروط منحها

فهكذا أسرار  ة؟ر عن رائحة األزهار اجلميلة بتعبريات كالميَّاح مثاًل؟ أو تعبِّفَّفهل ميكنك أن تصف يف كلمات طعم التُّ
 ة جدباء ال جتدي نفعًا.معرفتها العقليَّتظل  ،الكنيسة إذا مل خيتربها القلب

، الكنسيَّةيه األسرار تغذِّ إمياٌن هو .بالكنيسة ومن داخل احلياة فيها إمياٌنإذًا، اإلميان بأسرار الالَّهوت، هو نفسه •  
 .أسرار الالَّهوت وحتقيقه فيها، ومضمون القوَّة اليت هي نبُع
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ة ة مدرسةيَّ األسرار بطريقة منهجيَّال يعاجل أو يشرح  الذيهو التُّراث األصيل، و الشَّرقيَّةنستعيد تراث الكنيسة وبذلك 
لشرح األسةرار مةن    ،تهاجملال بكليَّبل يفسح  جانب بسيط منه، يف سوى -الغريب املدرسي  الالَّهوتكما يفعل  -ة قانونيَّ
كحياة  ،غايته السِّّرليه، فيأيت قوية ملتقبِّالكنسي واحلياة التَّ سِّرِّال، وحياة الكنيسة وصلواهتا، وعبادهتا، رابطًا بني اللِّيتورجيَّاداخل 
 ربة.وخمَت معاشه

 الكنسي السِّرمفهوم 
أو  Sacramentة ومنها جاءت يف اإلجنليزيَّة  Sacramentumهي  العربيَّة، اللُّغةيف “ سر”املرادفة لكلمة  الالَّتينيَّةالكلمة  •

mystery  اليونانيَّةوهي يف μυστῆριον )أو “الَقَسةم ”غةوي كانةت تعة     يف أصلها اللُّ تينيَّةالالَّوالكلمة  .)ميسترييون ،
كما  ،روانتشرت آثار هذا املعىن، وعاشت يف أدب الكنيسة املبكِّ“. م الوالءَسَق”م العسكري، وهو َسخصوصًا الَق“ احللف”
 .(5)مثاًل م(115-1:0ترتليان ) العالَّمة عند

 السِّةرَّ ف ُيعرِّ م(430-354)يس أغسطينوس فالقدِّ .سع رحباملسيحي يف جمال متَّ الالَّهوتخدمت الكلمة يف اسُتلقد و
، مثةل  الكنسةيَّة  الصَّلواتقًا ذلك ح  على صيغ مطبِّ، “سمقدَّ لشيء عالمٌة”أو “ لنعمة غري منظورة منظوٌر شكٌل”بأنه 

وينبغي أن نالحظ هنا، أنه برغم التعريةف   .الُوسطى الُعصورسع ح  طبيق املتَّذا التَّ. واستمر هالرَّبيَّة والصَّالةقانون اإلميان، 
الضعيف ملعىن السِّر الكنسي عند القدِّيس أغسطينوس، إالَّ أنه يطبق مفهوم السِّر على صيغ الصَّلوات الكنسيَّة أيضًا. وهةذه  

 نقطة جوهرية، سنعود إليها الحقًا لشرحها.

يف  The matter and the form كلمتييٌز بني املادة والشَّ، م1135منذ سنة ، والغريب الكاثوليكي الالَّهوتظهر يف ولقد  •
كل فهةو  الشَّة  أمَّةا اخل،  ... ابز لإلفخارستيَّة واخُل، كاملاء للمعموديَّالسِّرهي العنصر الذي جيري عليه فاملادة  الكنسيَّة.األسرار 
ة وصارت صحَّ .ة طويلةلماء يف مباحثات ومناقشات عقالنيَّ. ولقد دخل الُعالسِّريتم تقديس  اليت بواسطتها التَّقديسكلمات 

 ته. وصالحيَّ السِّرة د قانونيَّهي اليت حتدِّ ،كلالشَّة املادة وصحَّ

وبة رمبا غياب اإلميان والتَّ وأنَّ للسِّر.م على استحقاق أو عدم استحقاق املتمِّ السِّرِّ قانونيَّةال تعتمد  ،أيضًا الغريب الالَّهوتويف 
ته، إالَّ ته وصالحيَّرائري برغم قانونيَّالفعل السَّ من األسرار، ويف مثل هذه احلاالت فإنَّ االيت تفيض طبيعيًّ النِّعمةيضع عائقًا يف طريق 

 .  (:)اخل ... أثريالتَّه يصبح عدمي أنَّ

، وُرتب اإلكلريوس فيها، وكافةة  الكنسيَّةباألسرار  إمياهنا وعقيدهتا فيما خيتص كلَّ الكاثوليكيَّةضمَّنت الكنيسة  ولقد
 واجمليء ،والفداء ،جسدوالتَّ الثَّالوث، عليم عن أسرار، والتَّالربيَّة والصَّالة ،العبادة فيها، وشرح قانون اإلميان وأوجه الصَّلوات،
ذلةك يف كتةاب    كةلَّ  اخل، ضمَّنت ... والوصايا العشر ،ه يف الكنيسة واملؤمننيوعمل الُقُدس والرُّوح األبديَّة،واحلياة  الثَّاين،
 . ولقد نقلت الكنائس الشَّرقيَّة والغربيَّة على السَّواء مةن (7)“كاتيشزم” Catechism وهو املعروف باسم “عليم املسيحيالتَّ”

                                                                            
5- Ad. Martyres, 3.  

6- F.L. Cross & E.A. Livingstone, The Oxford Dictionary of The  Christian Church (ODCC), 2nd edition, 1988, p. 1218.  

 ة قبل منحةه سةرّ  إنسان ينتمي إىل الكنيسة الكاثوليكيَّ عشر يف شكل أسئلة وأجوبة ُتلقَّن لكلِّ السَّادسُبدء يف تدوينه يف منتصف القرن  -7
عندما ظهرت طبعة جديدة له.  م1815نني ح  سنة عديالت عليه عرب السِّوالتَّت اإلضافات واستمرَّ (.ODCC, p. 249) اأُلسُقفاملريون بواسطة 

حيث ظهر يف سةنة  يف ثوب جديد، “ الكاتيشزم -عليم املسيحي التَّ”ني لوضع كتاب هوتيِّتشكَّلت جلنة من اإلكلريوس والالَّ م:181ويف سنة 
ا أظهر بةادرة  فق مع آباء الكنيسة األوائل، ممَّالكنيسة الكاثوليكيَّة مبا يتَّ ة يفهوتيَّات الالَّظريَّ، حيوي جتديدًا أو تأصياًل لبعض النَّم1883
فيما سبق، وذلةك بعةد أن اسةتبعد     فًا عليهاالكنيسة الكاثوليكيَّة والكنيسة األرثوذكسيَّة يف كثري من املبادئ اليت كان خمتَل ب بنيتقاُر

هويت الذي روَّج ناسب العصر، على حد قول الكنيسة الكاثوليكيَّة، وكذلك الفكر الالَّد ُتاليت مل تُع أغسطينوس القدِّيسالكاتيشزم اجلديد مبادئ 
بت حيث أخذت الكنيسة الكاثوليكيَّة بآرائةه، وتسةرَّ   ،هويت اإلجنليزي أْنِسلْم )رئيس أساقفة كانتربري يف القرن احلادي عشر(له يف الغرب الالَّ

رقيَّة عن أسباب الفداء واخلالص، واليت حيصرها يف أسباب قانونيَّة مثل إرضاء الغضب فني يف الكنيسة الشَّبعض املؤلِّبعض تلك اآلراء إىل كتابات 
ئيسةيَّة الةيت يعتةرف هبةا     س اإلميانيَّة الرَُّس. حيث اعترف الكاتيشزم اجلديد باأُلاخل ...األصليَّة ني، وتلوُّث اإلنسان خبطيئة آدم والعدل اإلهليَّ
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، واخةتلط بالهوهتةا   الشَّرقيَّةتيجة الهوت غريب اقتحم الكنيسة فكانت النَّن، دومنا متعُّ هذا الكتاب، بعد أن ترمجته وشرحته
 . األصيل وليتنه

لتعريف  وهو تكراٌر .“... ةة روحيَّهتبنا نعمة داخليَّ ،منظورٌة ٌةخارجيَّ عالمٌة”ه الكنسي بأنَّ السِّرَّالغريب “ الكاتيشزم”ف عرِّوُي
 ضعيفًا. ،الكنسي هبذا اإلجياز املخل السِّرفبات مفهوم  .“لنعمة غري منظورة منظوٌر شكٌل”ه ر، أنَّأغسطينوس للسِّ القدِّيس

ا حليل واالستنتاج. فلمَّة بويب والفحص والتَّقسيم والتَّللتَّ شيء ُيخضع كلَّ ،الهوت مدرسي املنهجالالَّهوت الغريب هو 
مائيَّات مبنهج األرضيَّات، وأخضع السِّر ملنطةق  لسَّتورَّط يف شرح ا ،يتورجيَّةطال هذا الالهوت أسرار الكنيسة وصلواهتا اللِّ

هوت والعبةادة واخلةالص،   الذي ال يفصل بني الالَّ ،اآلبائي التَّعليمالعقل، فغاص يف متاهات ال قرار هلا، ألنه حاد حينًا عن 
أن يفحص أسرار الكنيسةة   ،عمةبالنِّهن املستنري نكر أنه ميكن للذِّوالذي يعطي اإلميان دوره الالئق به يف حياة الكنيسة. ال ُن

لي مبا اخالبد أن يفسح جمااًل لإلميان، ليوقن بقلبه الدَّ ،ولكن إىل حدود يتعذَّر عليه ختطِّيها، ومن مثَّ وعند هذا احلد ،وعقيدهتا
 حليل؟واملنطق والتَّإخضاعها للعقل  م  متَّ ،تظل أسرار الكنيسة وعقائدها أسرارًافكيف وإالَّ  .ال ميكن لذهنه أن يستوعبه

 اللِّيتورجيَّاعلي هبا، كون الفِّ اللِّيتورجير األسرار من داخل االحتفال تشرح وتفسِّ ،كتابات اآلباء يف الكنيسة األوىل إنَّ •
يف الكنيسة هي  اللِّيتورجيَّةركة يف احلياة فالشَّ .ا، وال يكمل بدوهنايتورجيَّالكنسي ملتحم باللِّ رُّفالسِّ .هي حياة الكنيسة وإمياهنا

، اللِّيتورجيَّاعن  السِّرَّالغريب الذي عزل  الالَّهوتا معاشًا، وهو ما مل يفعله ا حياتيًّختباريًّاتفسريًا  السِّرِّمان الوحيد لتفسري الضَّ
ن إالَّ من اإلجنيل نفسه ال ُيستعَل . فسرُّتهوغاي السِّّرواليت هي استعالن  ،وظيفتها اللِّيتورجيَّاوجعله أداة نعمة قائمة بذاهتا، فأفقد 

ة، ة عقليَّمعرفة إجنيليَّ تظّل ،ةة تقويَّي إىل حياة كنسيَّمعرفة اإلجنيل نفسه إذا مل تؤدِّ ألنَّداخل الكنيسة ونظام عبادهتا وصلواهتا، 
فليظهر هذا من خةالل   ،اإلجنيل َت حتّبة. فإن كنة، أو تفسريات الهوتيَّالت روحيَّح  وإن لبست هذه املعرفة ثوبًا من تأمُّ

 تها. حياة شركة فعليَّة حتياها يف الكنيسة املقدَّسة بأسرارها وليتورجيَّ

عن  إىل اإلفخارستيَّا ويصب فيها، هو شرح عقالين غريٌب النِّهايةفضي يف ال ُي ،كنسي سرٍّ شرح وتفسري أليِّ كلَّوإنَّ 
 ،ذاته ال ميكن أن يكون نعمة إهليَّة كنسي يف حدِّ سرٍّ فأيُّرقي، ح  لو اكتسى ثوب البالغة وإتقان األسلوب. الشَّ الالَّهوت

 .رن قصور املفهوم األوغسطي  للسِّني، وهنا يكُمودمه األقدَس الرَّبركة يف جسد إالَّ إذا اكتمل بالشَّ

الكنسي ننال حياة اهلل  رِّ. فبالسِّويف ذات الوقت جمال حتقيقها الوحيدالكنسي هو واسطة العالقة بني اهلل واإلنسان،  السِّرُّ
 .خوله إلينةا فهو باب دخولنا إليه، أو باحلري د .هباته وعطاياه ومواهبه وأسراره الكنسي يسكب اهلل فينا كلَّ رِّفينا، وبالسِّ

 فينا.ر األسراقه هذا ما تفعله الكنيسة وحتقِّ .الوحيد لسكناه فينا الطَّريقوهو 

 السِّةرَّ ل كمِّا ُتيتورجيَّفاللِّ .هوتقوى بالالَّفتمتزج التَّ ،يف الكنيسة مع مضمون أسرارها اللِّيتورجيَّةوهكذا تلتحم احلياة 
 .فتصبح العبادة هي مصدر العقيدةا، يتورجيَّق اللِّحقِّالكنسي ُي رُّالكنسي، والسِّ

ل يف عزلته داخل كيان سرائري قائم بذاته، وعندما ُأعليةت  يتمثَّ ،ما بعد اآلبائي الالَّهوتالكنسي يف  السِّّرل حتوُّ إنَّ• 
اخلطأ املميت  إنَّ الكنسيَّة.ب تدرجييًا عن األسرار يتغرَّ الالَّهوتدت من حيث هي حقائق سامية، بدأ وُمجِّ الكنسيَّةاألسرار 
عن حياة الكنيسة  يٌّلُِّك تعبرٌي اللِّيتورجيَّا، من حيث كون اللِّيتورجيَّاي عن الكنس للسِّرِّكان عزهلا  ،ةة ما بعد اآلبائيَّيف العقالنيَّ
ق لة وذاك االتصال مبجمل احلقيقة اليت تتحقَّة ، أي عن تلك الصِّالرَّمزالكنسي عن  السِّرَّهذا العزل يف الواقع قد عزل  .وإمياهنا

                                                                                                                                                                                                                                                            

املستيكي  التَّقليدة، وكذلك تينيَّة مثلما فعل مع الذين كتبوا بالالَّاألوىل آلباء الكنيسة الذين كتبوا باليونانيَّ األمهيَّةون، وأعطى رقيُّثوذكس الشَّاألر
 الرَّابةع ب يف أواخر القرن رهَّاهب الربيطاين املولد، الذي تالجيوس، ذلك الرَّب منهج بوالغرب، حماواًل أن يتجنَّ الشَّرقاألصيل الذي يشترك فيه 

أغسةطينوس   القةدِّيس ولقد انشغل  ،يف سبيل خالص اإلنسان النِّعمةد على اجلهاد البشري دون مساندة امليالدي، وعاش يف روما، وكان يؤكِّ
صةبح الفضةيلة   واشتراكها مع إرادة اإلنسان يف تكميل خالصه، حيث ُت النِّعمةة على دور د الفكر األرثوذكسي بشدَّبينما يؤكِّ .راع معهبالصِّ

 كًا.مشتَر اا بشريًّعماًل إهليًّ
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موز، فُحرمت ة يف حبر من الرُّنقطة حقيقيَّصار  مغلقة، قائمة بذاهتا،“ أداة نعمة”الكنسي  السِّرُّالكنسي. وإذ أصبح  السِّرِّيف 
 .(1)الكنسي مبضمونه السِّرِّربط  هيمن وظيفتها اخلاصة اليت  اللِّيتورجيَّا

عن إميان الكنيسة، أو  عبريتنا فيه، ال تكون رموزًا أو أشكااًل للتَّدنا باملسيح، وتثبِّأسرار الكنيسة من حيث كوهنا توحِّ• 
اقتناء  ،اه وليس تعبريًا عن معناه. إميان الكنيسة هو يف كمالهوسيلة للوصول إىل هذا اإلميان، بل هي حتقيق هذا اإلميان، هي إيَّ

تلك األسرار  ،الكنسيَّةايل اقتناء حياة الكنيسة. فحياة الكنيسة هي يف اقتنائها حلياة املسيح باألسرار وبالتَّ ،حياة املسيح وفكره
املؤمنني باملسيح، ليس يف كون األسرار  لكي تنتقل بدورها إىل الكنيسة، ومنها إىل كلِّ ،حياته اليت استودع املسيح فيها كلَّ

هو انعزال عن حياة املسيح، فحياتنةا يف   الكنسيَّةكوسيلة لغاية، بل نبع هذه الغاية ودوامها. فاالنعزال عن األسرار  الكنسيَّة
 . داخلهامن بل ، الكنسيَّةاملسيح ال تتم بواسطة األسرار 

ل يف احلةال عمةل   تعطَّ السِّرِّفت دميومة هو أن تنقل إلينا وباستمرار حياة املسيح باألسرار، فإن توقَّ ،عمل الكنيسة إنَّ
 .فيناة حياة املسيح بعيَّالكنيسة، وانتفت بالتَّ
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