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 مقدِّمة
الَيوم بشكك   يف الكنيسة اليت انتشرت  نانا ومؤمتراِتنا ودراساِتما هي غاية أحباِثأريد أن أطرح عليكم سؤااًل هو: 

لقد كادت أن تكون هذه األحباث والدِّراسات واملؤمترات هي الغاية يف حدِّ ذاهتا، ليس املهم نتائجها، ب  ظر. ملفت للنَّ
ما هكي  املهم استمرارها وانعقادها، حىت يظهر أمام الُك  أننا كنيسة نشيطة. وهنا تكمن اخلطورة ك  اخلطورة، ألنه 

 دينية كنسيَّة؟ واملؤمترات حىت وإن كانت هذه األحباث والدِّراسات ى حياتنا منها،علالفائدة اليت تعود علينا و

. الفلسفة احلقيقيَّة، هي االعتكاف للتَّأم  والكدَّرس أنَّ “ الكهنوت املسيحي”يف كتابه ذهيب الفم يرى القدِّيس يوحنَّا 
ن فيكم كلمة املسيح بغىن، وأنتم بكك ِّ حكمكة معلِّمكون    لتسُك»وحني يوجِّه الرَّسول بولس كالمه إىل العلمانييِّن فيقول: 

(، فكالمه هنا موجَّه إىل اجلميع، ليكونوا مستعدِّين دائمًا جملاوبة ك ِّ من يسأهلم عن 16:3كولوسي « )ومنذرون بعضكم بعضًا
وأمَّكا  »فيقول هلكم:   رين،أو املدبِّ ولكن حني يتكلَّم القدِّيس بولس مع الكهنة(«. 15:1بطرس 1سبب الرَّجاء الذين فيهم )

 («.5::1تيموثاوس 1الشُّيوخ املدبِّرون حسنًا، فلُيحسبوا أهاًل لكرامة مضاعفة، والسيَّما الذين يتعبون يف الكلمة والتَّعليم )

اخلطورة  فإنَّ - اعدةوالسيَّما لألجيال الصَّ - منوط هبم الَيوم خدمة التَّعليم ،اخُلدَّام واخلادمات يف الكنيسةالكهنة و وألنَّ
ة يف الكنيسة ة واإلميانيَّة والروحيَّما يزرعه اخلادم أو اخلادمة يف نفس املخدوم، سوف يؤثر على حياته الفكريَّ متكن هنا، يف أنَّ

 على مدى سنوات عمره.

 التَّعليم الصَّحيح ومساته

كان كالمه موجهًا إىل الكهنة، إالَّ أنه خيتص بك ِّ مكن   أورُد فيما يلي جانبًا ممَّا يقوله ذهيب الفم عن أمهيَّة التَّعليم. فإْن
 يقوم خبدمة التَّعليم يف الكنيسة كما هو احلال الَيوم.

 :م(:40-:34)ذهيب الفم يقول 
رغم  ]إنه حىت يف عصر املعجزات، مل تكن الكلمة بغري فائدة، ب  ضروريَّة وحيويَّة. فبولس الرَّسول نفسه

فامسع مع يقوله يف أنه كان حم َّ إعجاب يف ك ِّ مكان مبا يصنع من معجزات، كان يلجأ إىل التَّعليم واحلوار ... 
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فعلت هذا، ُتخلِّص نفسكك   ، ألنك إْناعكف على القراءة والوعظ والتَّعليم»وصيَّته إىل تلميذه تيموثاوس: 
بكاجلميع،  ( ... وعبد الرَّب ال جيب أن خياصم ب  يكون مترفِّقًا 16، 13:4تيموثكاوس  1والذين يسمعونك أيضًا )

وأمَّا أنت فاثُبت على ما تعلَّمت وأيقنت، عارفًا ممَّن تعلمت، وأنك منذ ( ... 14:1تيموثاوس 1) صاحلًا للتَّعليم
تيموثكاوس  1) «عالطفوليَّة تعرف الُكُتب املقدَّسة القادرة أن حتكِّمك للخالص باإلميان الذي يف املسيح يسو

14:4 ،15]) (3:4 ،8). 
 ويقول فم الذَّهب أيضًا:

]القدوة وحدها ال تكفي لتوجيه اآلخرين. ولسُت أقول هذا من عندي، فهي كلمات امُلخلِّص نفسكه ألنكه   
فلو أنَّ العم  كان تعليمًا، ملا كانت هناك ضرورة إلضافة الكلمكة  «. من عم  وعلم، فهذا ُيدعى عظيمًا»يقول: 

 (.8:4[ )فقط« من عم »انية، ولكان قد اكتفى بالقول: الثَّ
 ويقول أيضًا:

]إذا قام نزاع وجدال حول األمور العقائديَّة، وتسلَّح ك ٌّ بأسلحته من نفس الكتاب املقدَّس، فه  تكفي سرية 
شَّاقة يف بدعكة مكن   أيِّ إنسان للربهنة على شيء؟ وما فائدة النُّسك والتَّقشُّف إن سقط اإلنسان بعد تدريباته ال

البدع، وانشق جسد الكنيسة بسبب جه  الكاهن )أو اخلادم( بالنِّقاش واحلوار ... فإنه بسبب هذا، يلزم ملن تقلَّد 
تعليم اآلخرين أن يتدرَّب على مث  هذه اجلهادات. ألنَّ الرَّعيَّة عندما ترى قائدها مغلوبًا ال يقدر على أن جياوب 

. وهكذا ينزلق كثريون إىل اهلالك بسبب عكدم  زامه إىل ضعفه، ب  إىل عدم سالمة عقيدتهال ينسبون اهنمناقضيه، 
 (.4:4خربة الرَّاعي )أو اخلادم([ )

 ويشري فم الذَّهب، يف موضوع التَّعليم والوعظ إىل أمَرين هامَّني،
 .األوَّل هو االزدراء باملديح

 . والثَّاين هو القدرة على الوعظ اجليِّد
 لك:فيقول يف ذ

]إذا افتقر أحٌد إىل هَذين العنصَرين، أصبح العنصر اآلخر غري نافع. ألنه مىت ازدرى الواعظ باملديح، ولكن مل 
( فقد صار 6:4كولوسي « )ليكن كالُمكم ك َّ حني بنعمة ُمصلحًا مبلح»يتمكَّن من أن يعلِّم حبسب كالم الكتاب 

 حمتَقرًا من الشَّعب. 
وإن جنح كواعظ، لكن غلبه ُحب املديح، فالضَّرر حيلقه كما يلحق بالشَّعب، ألنه بسبب اهتمامه باملكديح،  

 حيرص أن يتكلَّم هبدف اإلرضاء وليس اإلفادة. 
وكما أنَّ الذي ال ُيتقن الكالم ال يفوز برضا الشَّعب، ويف الوقت نفسه ال يقدِّم هلم شيئًا ُيذكر ألنه ليس لديه 

رغم قدرته على تقدمي خدمات جليلة للشَّعب، فإنه عكو   ه، هكذا من يسيطر عليه ُحب املديح، فإنه ما يقول
بذلك ضجَّة اهلتاف. لذلك فإنَّ أفض  الكهنة هو مكن   ذلك، يقدِّم هلم الغذاء الذي يروقهم، مفضاًل أن يشتري
إذًا مبن يؤمتن على التَّعليم، أالَّ يعبكأ مبكدح    فحريٌّ...  متكَّن من النَّاحيَتني، حبيث ال تطغى إحدامها على اأُلخرى

 .(:، 3، 1:5)[ النَّاس، أو يتخاذل بسبب كالمهم. ب  يعىَن بأن تكون عظاُته وأقواُله من أج  مسرَّة اهلل

 ويقول أيضًا:
يب ]مىت كان الواعظ ذا مقدرة عالية، فإنه سيخسر هذه الُقدرة إذا مل يعم  على منوِّهكا باملمارسكة والتَّكدر   

القدير يف الوعظ ...  إنه ُيقال إنَّ التَّعب الذي يبذله املثقَّف، أعظم من التَّعب الذي يبذله غري املتعلِّماملتَّص ، حىت 
 .(6، 5:5)[ حيتاج إىل الدَّرس أكثر من غريه
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 نوع التَّعليم يف الكنيسة القبطيَّة ككنيسة تقليديَّة

كثريين يف أيامنا هذه. وهو أنَّ الدِّراسة والبحث من أج  الوعظ اجليِّكد كمكا   هنا أودُّ أن أشري إىل أمر رمبا غاب عن ال
. يف حني أننا ككنيسة تقليديَّة، نؤمن بأنَّ أمورنا اإلميانيَّة قد تسكلمَّناها  قد تركَّزت فقط يف الكتاب املقدَّسيقول ذهيب الفم، 
 من مصدرين مها:

 التَّقليد املكتوب أي الكتاب املقدَّس. •
 ، احملفوظ يف كتابات اآلباء.“التَّسليم السِّري”التَّقليد الشَّفهي والذي ُيسمَّى يف الكنيسة األوىل باسم  •

إذًا، ال جيب أن تقتصر معرفة اخلادم على الكتاب املقدَّس فحسب، ب  يلزم أن متد إىل ك ِّ منكاحي عقائكد الكنيسكة    
مبكان، ألنه هو الذي جيع  لتعليمنا، مذاقة خاصة بكنيستنا، ختتلف عن أيَّة مذاقكة  وحياهتا اللِّيتورجيَّة، فهذا أمٌر من األمهيَّة 
 ُأخرى للكنائس املختلفة شرقًا وغربًا. 

وهذان التَّقليدان املكتوب واآلبائي أو الشَّفهي، مها على قدم املساواة يف األمهيَّة. وال غين أليهما عن اآلخر. ومن أجك   
كنيسة، هي يف غاية األمهيَّة، ذلك ألهنا هي اليت تشرح لنا أسفار الكتاب املقدَّس. فخارجكًا عكن   ذلك، فإنَّ كتابات آباء ال

شروحاهتم لألسفار املقدَّسة، رمبا ننزلق يف خماطر احليدان عن صحَّة اإلميان. كما أهنا أيضًا هي اليت نعرف منها كّ  ما يتعلَّق 
 معموديَّة ومريون وإفخارستيَّا وكهنوت وغريها.جبوانب حياتنا اللِّيتورجيَّة يف الكنيسة، من 

 التَّسليم السِّري يف الكنيسة

. أمَّا أن تدُخ  هذه اآلفكة إىل  هو إخضاع ك ِّ شيء للعق  واملنطق والتَّحلي  ،الَيوم الذي نعيشه عصر املعلوماتيةفة إنَّ آ
الواقع بعينه، ألنَّه حىت أسرار الكنيسة نفسها،  هو املبالغة، ب الكنيسة، فهذه هي املأساة بعينها. وأقول مأساة، ليس من قبي  

 وجاللكه،  أفقدت السِّر هيبته معيَّة والبصريَّة احلديثة،إىل جانب خضوعها للوسائ  السَّ لدراسات وأحباث عقالنيَّة،خضعت 
وقبك  أن أواصك     .“تَّسليم السِّريال”باسم فيها وسقط من الكنيسة ما كان ُيعرف يومًا  بداًل من أن تزيده كرامة ومهابة.

 كالمي، أودُّ أن أوضح ماذا يعين التَّعليم السِّري؟
يف كتابه عن الرُّوح الُقُدس، عن مكانة وأمهيَّة التَّسليم السِّري يف الكنيسكة،   م(3:4-330)يتحدَّث القدِّيس باسيليوس الكبري 

 ن معًا ِدعامة اإلميان الصَّحيح. وال ميكن فص  أيهما عن اآلخر. فيقول:وأنَّه إىل جانب التَّعليم املكتوب أو املعَلن، يشكِّال

والبعض اآلخر قبلناه سكراا،  ]العقائد واملمارسات اليت تقبلها الكنيسة وحتفظها، يستند بعضها إىل التَّعليم املكتوب، 
ما ال يعتر  عليه أحٌد، السكيَّما مكن    . وهووهذان مها ِدعامة اإلميان الصَّحيح، وهلما نفس القوَّة. وهو تسليم الرُُّس 

وحنن ال نستطيع أن نرفض ما استقرَّ من عادات يف الكنيسة، بدعوى أنَّ هكذه  توفَّرت له خربة يف ممارسات الكنيسة. 
ألنَّنا إن رفضنا عادات الكنيسة، فسوف جنكرح اإلجنيك    ، أو أنَّ قيمتها صغرية. العادات ال تستند إىل ُبرهان مكتوب

 ...    حنوِّل التَّعليم إىل اسم بال معىننفسه، ب
ما هو املصدر املكتوب الذي حيدِّد أن تكون غطسات املعموديَّة ثالث؟ وميكن أن نسأل عن العادات اأُلخرى 

 اخلاصة باملعموديَّة، مث  جحد الشيطان وك َّ مالئكته، ما هو املصدر املكتوب الذي ُيعلن لنا هذا؟
أليس ك ُّ ذلك من التَّعليم العظيم والسِّري غري امُلعَلن. والذي احتفظ به اآلباء يف سريَّة تامة، لكي ال يعرفكه  

فالذي ال جيوز إعالنه لغري املعمَّدين، هو ما ال نسمح هلكم  ؟ فيحفظون بذلك هيبة األسراراملتشكِّكون واملتطفِّلون 
 ... حبضوره، وال حىت بتسجيله مكتوبًا

ُس  واآلباء قد أرسوا دعائم الشَّرائع الكنسيَّة، وحفظوا هيبة األسرار وكرامتها باإلبقاء عليها سكراا وعكدم   الرُّ
إذاعتها، ألنَّ ما ُيعلن وُيعرف لدى عامة النَّاس يفقد هيبته، وال ُيصبح سراا، وهذا هو السَّبب يف وجود التَّسليم غري 

. علن وال ُتدوَّن حىت ال ُتصبح من توافه األمور مىت صارت مألوفة للُك املكتوب الذي حيوي عقائد وممارسات ال ُت
العقيدة والتَّعليم اللَّذان يتم إذاعتهما، مها شيآن متمايزان: األوىل حنتفظ هبا يف صمت، والثَّانية ميكن إذاعتها لكك ِّ  
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 .(1)الدُّنيا ...[
موديَّة واإلفخارستيَّا وزيت املريون، هي من األمور اليت ال ُيسمح أنَّ املع م(3:4-330)وحيدِّد القدِّيس باسيليوس الكبري 

 .(1)لغري املعمَّدين بالنَّظر إليها، أو االطالع عليها
مخسني موضعًا منها على األق   اسكتعم    م(:40-:34)ولقد أحصى الذين درسوا مؤلَّفات القدِّيس يوحنَّا ذهيب الفم 

 فيها عبارة متكرِّرة هي: 
 [.معىن كالمي املعمَّدون فقط سوف يفهم]

 يعظ عن األسرار، كان يقول للشَّعب:  (384-314)وعندما كان القدِّيس غريغوريوس النَّاطق باإلهليَّات 
لقد حتدَّثُت كثريًا عن السِّر حسبما هو مسموٌح لنا أن نتحدَّث علنًا وأمام النَّاس، أمَّا باقي احلكديث،  ]

 .على املعموديَّة( 4)عظة [ قى هذا الكالم سراا خاصًا بكمفسوف تسمعونه يف السِّر لكي يب

 إىل املوعوظني فيقول هلم: م(386-315)األورشليمي  كريلُّس القدِّيسويتحدَّث 
]حنن ال نتحدَّث علنًا عن األسرار أمام املوعوظني، ب  نتحدَّث بطريقة غري واضحة ال يعرفها إالَّ املؤمنني فقط. 

 [.ن، فال تؤذيهم الكلمات اليت مسعوهاأمَّا الذين ال يعرفو

 يف مقاله االفتتاحي لطاليب املعموديَّة: م(386-315)ويقول أيضًا القدِّيس كريلُّس األورشليمي 
لك: ماذا يقول املعلِّمون؟ ال ُتجبه بشيء. إنَّنا نسلِّمك  ]عندما تتسلَّم تعليمًا، إن سألك موعوظ من اخلارج قائاًل

 احلياة املقبلة، فاحفظ السِّر لذاك الذي يهبك املكافأة.يف سراا ورجاًء 
ال يُق  لك أحٌد ماذا يصيبك لو عرفته أنا أيضًا؟ فإنَّه كاملريض الذي يطلب مخرًا، وإذ يأخذه يف وقت غري مناسب، 

مل أخربك مبا ُأعلنكه  ... إنك كنَت يومًا موعوظًا، و حيدث له هذيان، وهبذا يتحقَّق شرَّان: املريض ميوت، والطَّبيب ُيالم
 [.إنَّك ستخترب كيف أنَّ أمور تعاليمنا عالية، وعندئذ تدرك أنَّ املوعوظني مل يتأهَّلوا بعد لسماعهالك اآلن. 

 هذا هو التَّعليم السِّري الذي سقط من كنيسة الَيوم، فاضرَّ باستيعاب النَّاس ألمهيَّة أسرار الكنيسة وهيبتها.

الُقدَّاس اإلهلكي متجيكد   ”ء الكهنة، وعلى مدى قرابة ثالث ساعات، عن موضوع بعنوان: لقد حتدثُت مع بعض اآلبا
واتضح لنا أن متجيد الثَّالوث يغطي الُقدَّاس كله، من بدايته إىل هنايته، ولكنَّنا ال نسمع هذا التَّمجيكد املخكتص   “. للثَّالوث

القكرن  مفاجأة جلميع احلاضرين. ولقد أجاب األنبا بولس البوشي )بالثَّالوث القدُّوس أثناء حضورنا للُقدَّاس اإلهلي. وكانت 
 ( على هذا األمر، بقوله:الثَّالث عشر

]إنَّ الذُّكصولوجيَّة )أي الذُّكصا أو التَّمجيد( تقال سرًا من أج  إتاحة فرصة اهلدوء والصَّكمت يف حضكرة   
 يأ الفرصة لطلبة القلب، اليت ختص كّ  واحد[.الثَّالوث، حىت ال يكون التَّمجيد من الفم دون القلب، ولكي تته

أصبح الكثريون يتكلَّمون عن اهلل، وهم ال يعرفونه. وحيضرون إىل بيته وال يشعرون به. والعالَّمة الواضحة والظاهرة على 
 ذلك، هي كنائسنا اليت ضعفت فيها روح املهابة واملخافة من حضرة اهلل السَّاكن يف بيته.

كان من البدء. الذي مسعناه. الذي رأيناه بعيوننكا.  الذي »يس يوحنَّا احلبيب عن اهلل، يشرحها لنا بقوله: معرفة القدِّ إنَّ
 «ذوقوا وانظروا ما أطيكب الكرَّب  ». ويقول املزمور: (1:1يوحنا 1) «كلمة احلياة ...الذي شاهدناه وملسته أيدينا من جهة 

 .(8:34مزمور )
ة، معاشه، هلا فع  ملموس يف حياتنا. وأوضح دلي  على وجود خمافكة اهلل يف  معرفة اختباريَّإذًا معرفة اهلل يلزم أن تكون 

                                                                            
 :6،:66:1القدِّيس باسيليوس الكبري، الرُّوح الُقُدس، مرجع سابق،  -1
 :1نفس املرجع، فص   -1
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 ، هو عبادتنا له يف بيته.عدمهاحياتنا من 
يقول: إنَّ اإلنسان حبضور الكلمة، ُدعي إىل الوجود من حالته الطبيعيَّة األوىل وهكي   الرَّسويل أثناسيوسكان البابا لقد 

 .(5:4جتسد الكلمة )الطَّبيعة مىت جترَّد من معرفة اهلل، عاد إىل العدم. عدم الوجود، فإنه ب
 يف األدب الرَّهباين نقرأ:و
 والعمل  حبقائِق األمكوِر   باملعرفِة»؟ قال له: «مباذا يكون اخلالُص»التقى سائٌح بسائٍح آخر يف بريِة سيناء، فسأله: ”

أن يعرَف العبُد »؟ قال: «وما هي املعرفُة إذن»فقال: «. بلى»؟ قال: «صإذن فمن ال يعرف ال خيُل»قال له: «. حبسِب احلقِّ
«. حقيقَة خالِقِه، وِممَّ خلقه، وما يؤول إليه أمُره، فإذا عرف ذلك، فإنه لن يعصيه، ب  سوف يصنع مرضاته طكول حياتكه  

 .“، مث انصرف«صدقَت: »فقال
 فع ، يؤول إىل اخلالص.قد ُترمجت إىل املعرفة واضٌح من الَقول السَّابق، أنَّ 

املعرفَة مقترنٌة باملتواضع، اإلنساُن مصكنٌَّف مكن    هو حدُّ االتضاِع مبعرفٍة حقيقيٍة، ألنَّ ،احلات وكماهلابدُء الصَّ”ونقرأ أيضًا: 
 .“يِة، فهي مائتٌةوحانالِة واملعرفِة الرُُّس إن مل تتغذَّ بالصَّْفنفٍس وجسٍد، إن مل يستعم  اجلسُد خبزًا فلن يعيَش، كذلك النَّ

 يف األدب الرَّهباين: ونقرأ أيضًا  
لقد »، فأجابه الشيُخ: «د كتبُت بنفسي العتيقة واحلديثةيا معلُم، لق»إن ثالثًة من اإلخوِة زاروا شيخًا، فقال له األول: ”

لقد مكألَت  »، فقال له الشيُخ: «إين قد حفظُت العتيقَة واحلديثَة يف صدري»فقال له الثاين: «. يِتك ورقًامألَت طاقات قالَّ
 .“«عنك حمبَة الغرباِءطردَت لقد »فقال له الشيُخ: «. لقد نبَت احلشيُش ومأل موقدي»أما الثالث فقال له: «. اهلواَء كالمًا

اهلل وباوي من طلب داود الطُّ”. ويقول أحد الشُّيوخ: «مينصالحًا وأدبًا ومعرفة علِّ»ُنصلِّي يف املزمور الكبري ونقول: و
 .“م بال صالٍح فهو معلٌم باطٌ الَح بغري معرفٍة باطٌ ، كذلك املعلِّالصَّ قائاًل، أعطين صالحًا وأدبًا ومعرفًة، ألنَّ

روح العبادة يف الكنيسة، وتعمِّقها، فما الفائكدة منكها؟    ومؤمتراتنا ومؤلفاتنا من أج  هذا، إذا مل ُتنمِّ أحباُثنا ودراساُتنا
دينيَّة مسيحيَّة، هي تعميق العالقة باملسيح، ليحت  مكانه احلقيقي يف بيته الذي هو  أو مؤمترات غاية أيَّة أحباثومبعىن آخر، إنَّ 

الكنيسة. أي أنَّ العالمة اليت نستدل منها على أنَّ هذه األحباث أو الدِّراسات هي من اهلل، أهنا تقود إليه. وك ُّ دراسة كنسيَّة 
 تظ  جمرَّد معرفة جدباء ال ُتجدي نفعًا.ة الكنسيَّبعيدة عن العبادة 

 التَّعليم اللِّيتورجي يف الكنيسة

ضمانة صحَّة التَّعليم اللِّيتورجي أو وأمَّا عن التَّعليم اللِّيتورجي يف الكنيسة، فأودُّ أن أضعه يف إطار دعامتني، األوىل هي  •
 .عليمعالمة صحَّة هذا التَّيف الكنيسة، والثَّانية هي  الطَّقسي

 ضمانة صحَّة التَّعليم اللِّيتورجي
ولسبب اجله  “. روحانيَّة الطُّقوس”تعرَّضت الطُّقوس الكنسيَّة يف اآلونة األخرية إىل شروحات وتأويالت حتت عنوان: 

ملا تعنيه هذه الطُّقوس، ب  بالتَّاريخ الطَّقسي هلا، فقد جاءت هذه التَّأمالت أو التَّأويالت بعيدة ك َّ الُبعد عن املعىن اللِّيتورجي 
. هلذا يلزم قب  احلديث عن روحانيَّة الطُّقوس يف أيَّة جزئية من الطُّقكوس،  بعيدة عن التَّقليد اللِّيتورجي املتوارث يف الكنيسةو

 معرفة التَّاريخ الطَّقسي هلا، حىت تأيت الشُّروحات أو التَّأمالت خادمة للطَّقس، وليس مشوِّهة له.
بأيِّ خروج عن اإلميان، أو أيِّ شكرح   تسمحالسَّبب يف انتشار هذه الشُّروحات املشوَّهة، هو أنَّ الكنيسة ال ولقد كان 

له ميس اإلميان الصَّحيح. وأمَّا شروحات الطُّقوس الكنسيَّة، فلم ختضع هلذا احلظر، فأصبح أيُّ واحد يستطيع أن يقكول أيَّ  
 من طقوس الصَّلوات، بدون حماسب أو رقيب. جزئية ، يف أيَّة شيء أو يتأمَّ  كيفما يعن له التَّأمُّ

إنَّ توقُّف التَّعليم الكنسي لسّر املعموديَّة كميالد جديد من اهلل، وكباب للدُّخول إىل اإلميان وحتقيقه، تسبَّب يف تسكلُّق  
. وإن تيقَّنا أنَّ سرَّ املعموديَّة املقكدَّس ميتكد   الكثريين ألسوار الكنيسة للحديث عن اإلميان، بعيدًا عن املعموديَّة واإلفخارستيَّا
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 ليشم  حياة اإلنسان كلَّها، أدركنا يف النِّهاية أنَّه بداية الطَّريق إىل اهلل، كما أنه أيضاًَ هناية الطَّريق إليه.

 عالمة صحَّة التَّعليم اللِّيتورجي
نا؟ ه  هي املعرفة من أج  املعرفة فحسب؟ إنَّ معرفة املسيح ما هي الفائدة من التَّعليم يف الكنيسة؟ وما هي منفعته حليات

والكنيسة، ال ميكن أن تكون معرفة عقالنيَّة، ألننا نسعى ملعرفة سّر املسيح والكنيسة. والسِّر ال ُيدرك بالعق . فهي حتمًا البد 
الذي كان من البدء. الكذي مسعنكاه.   »احلبيب: أن تكون معرفة اختباريَّة، معرفة اهلل بواسطة اهلل. يقول عنها القدِّيس يوحنَّا 

ذوقوا وانظروا »(. ويقول املزمور: 1:1يوحنَّكا  1...« )الذي رأيناه بعيوننا. الذي شاهدناه وملسته أيدينا من جهة كلمة احلياة 
 (.8:34مزمور )« ما أطيب الرَّب

ب بالرُّوح واحلق يف بيته، يتحكوَّل إىل تعلكيم بكال    من أج  هذا، إذا مل يقود التَّعليم يف الكنيسة إىل تأسيس لعبادة الرَّ
جدوى. فغاية التَّعليم الكنسي هو تعميق العالقة باملسيح من خالل الكنيسة، ليحت  الرَّب مكانه احلقيقي يف بيته الذي هكو  

 . بيتهأي أنَّ العالمة اليت نستدل منها على صحَّة التَّعليم الكنسي، هو أسلوب عبادتنا للرَّب يفالكنيسة. 

. حينمكا ُتخكرج   العالَّمة أين أرسكلتك إين أكون معك، وهذه تكون لك »ولكن ماذا يعين هذا؟ لقد قال اهلل ملوسى: 
 (.11:3خروج ) «على هذا اجلب  تعبدون اهللالشَّعب من مصر، 

عب هلل. هذه نقطة يف غاية خنُلص إىل الَقول بأنَّ الدَّلي  على أنَّ اهلل استأمن موسى على ناموسه ووصاياه، هو عبادة الشَّ
 األمهيَّة.

ة اليت لقد كانت عبادة اهلل يف بريَّة سيناء، عبادة مقنَّنة، مبراسيم طقسيَّة حمدَّدة بغاية الدِّقة. ألنَّ اهلل يريدنا أن نعبده بالكيفيَّ
ية واحدة، هي تأهي  الشَّكعب  يريدها هو. وك ُّ الشَّرائع والنَّواميس اليت ُوضعت من أج  هذا الغر ، كانت هتدف إىل غا

أشكباه  “ أشباه احلقيقة اليت يف السَّماويات” ليستحق حضور اهلل بينهم يف بيته. وهذه كلُّها، دعاها كتاب العهد اجلديد ب
ت احلقيقة ليس إالَّ. أمَّا كنيسة العهد اجلديد اليت ورثت ك َّ مرياث كنيسة العهد القدمي، لكن على أساس دم ابن اهلل، فصار

هي احلقيقة عينها. فانظروا كم صار الفارق مذهاًل بني العهَدين وبني الكنيسَتني. فه  حنن نعطي هلل كرامته اليت يستحّقها يف 
(. واعلموا جيِّدًا أنَّ 6:1مالخي « )إن كنُت أنا أبًا فأين كراميت؟ وإن سيِّدًا فأين هيبيت؟»بيته؟ أم ال زال صوت الرَّب يقول: 

 (.11:48إشعياء « )كيف يدنس امسي؟ وكراميت ال أعطيها آلخر»الرَّب يقول: 

 يف اخلتام
تافًا وتصكفيقًا وزغاريكد.   أوصيكم بالكنيسة بيت الرَّب، مهابًة وخمافًة وتقديسًا، ال ُهمن خيدم الكنيسة،  ك َّ إليكم يا

 ، وأنه هو وحده صاحب البيت. يف بيته الذي هو الكنيسةفقط، عليكم أن يترسَّخ يف يقينكم حضور املسيح 
 


