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قناة لوغوس بالواليات املتَّحدة األمريكيَّة
حلقات على اهلواء ()4 ،3
أكتوبر  -نوفمرب 6112م

الكنيسة هي جسد املسيح
كيف استطاعت الكنيسة أن جتعلنا مجيعاً جسداً واحداً يف املسيح؟
يقول السيِّد املسيح يف صالته الشَّفاعيَّة« :ليكون اجلميع واحداً ،كما أنك أنت أيها اآلب يفَّ وأنا فيك ،ليكونووا مو
أيضاً واحداً فينا ،ليؤمن العامل أنك أرسلتين» (يوحنَّا .)61:12
يقول البابا أثناسيوس الرَّسويل (323-363م):
[حنن لن نصري واحداً مثلما أنَّ اآلب مو يف االبن بالطَّبيعة وكذلك االبن يف اآلب ،بل حبسب ما يتَّفو موع
طبيعتنا اخلاصة  ...الرَّب منا يطلب ألجلنا شيئاً أعظ وأكمل ،ألنه واضحٌ أنَّ الكلمة قد جاء لكى يكون فينا ألنه
قد لبس جسدنا  ...ألننا مجيعاً ،باشتراكنا فيه ،نصري جسداً واحداً ،ألننا حنصل على الرَّب الواحد يف أنفسننا ...
فنحن ،فبدون الرُّوح القُدُس ،نكون غرباء وبعيدين عن اهلل ،ولكنَّنا بشركة الرُّوح القُدُس ،نصري أقربناء هلل،
()1
حىت أنَّ وجودَنا يف اآلب مو ليس منَّا ،بل مو خاصٌ بالرُّوح املوجود فينا ،والذى يسكن فينا . ]...
واضحٌ من اآلية السَّاب ذكرما ،أمران أساسيَّان:
واألمر األوَّل ،مو أنَّ وحدتنا بعضنا مع بعض ،مي الضَّمان الوحيد ،لكي يؤمن العامل باملسيح .انظروا خطورة عودم
الوحدة بني الذين تسمّوا باس املسيح ،أهن يعوِّقون إميان العامل باملسيح .ومكذا تصبح الوحدة بني املسيحيِّني ،موي أعظو
عمل كرازي ممكن أن تقوم به الكنيسة.
األمر الثَّاين ،مو يف كلمة ”فينا“ أي أنَّ وحدتنا مع بعضنا البعض ،ال ميكن أن تكون إالَّ بوجودنوا يف اآلب ،وذلوك
يتحقَّ بسُكىن الرُّوح ال ُقدُس فينا أوالً ،مثَّ أيضاً بسُكىن املسيح فينا.
وعن مذا األمر الثَّاين ،وامله جدًّا ،يدور حديثنا .ومو يتركز يف فعلني إهليني كما سب أن ذكرتُ ،األوَّل مو سوكىن
الرُّوح ال ُقدُس فينا ،والثَّاين مو سكىن املسيح فينا.

فلنتكلم أوَّالً عن سكىن الرُّوح ال ُقدُس فينا
شركتُنا يف الرُّوح ،مي اليت جتعل الكنيسة كنيسة واحدة .فيقول القدِّيس بولس الرَّسول« :ألننا مجيعنا بروح واحود أيضواً
اعتمدنا إىل جسد واحد ،يهوداً كنا أم يونانيني ،عبيداً أم أحراراً ،ومجيعنا سُقينا روحاً واحداً» (1كورنثوس .)13:16
أي أننا بالرُّوح القُدُس الذي نلناه يف سرّ املريون املقدَّس ،قد صرنا مجيعاً جسداً واحداً ،ألننا شربنا روحاً واحداً .مذا الورُّوح
الواحد الذي شربناه ،مو الرُّوح القُدُس.

 -1ضد األريوسييِّن 64 ،66-61:3
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معىن أننا شربنا الرُّوح ال ُقدُس

أمَّا عن أننا نشرب الرُّوح القُدُس ،فيقول القدِّيس يوحنَّا البشري «ويف اليَوم األخري العظي من العيد( ،)6وقف يسوو ونوادى
قائالً :إن عطش أحد فليقبل إيلَّ ويشرب .من آمن يب كما قال الكتاب ،جتري من بطنه أهنار ماء حي» (يوحنَّا .)33-32:2
وحني قال الرَّب إنَّ اإلميان به ،ال يروى القلب العطشان فحسب ،بل ويتحوَّل مذا اإلميان إىل ينبو يوروي اآلخورين
أيضاً ،حني قال مذا ،كان الكالم حمرياً وغري مفهوم ،إذ كيف خترج من بطن اإلنسان إذا آمن باملسيح ،أهنوار مواء حوي،
والكتاب مل يذكر شيئاً مثل مذا بالنِّسبة للماء؟ فلقد ظلَّ مذا األمر لغزاً حمرياً للسَّامعني ،وبسببه حدث انشقاق بني اجلميوع.
تكل الرَّب عن أكل جسده املقدَّس وشرب دمه الكرمي .ومل يه الرَّب شيئاً من ذلك.
ومو نفس االنشقاق الذي حدث حني َّ
ألنَّ ما كان الرَّب مزمعاً أن يفعله مو شيء ال ميكن للعقل أن يستوعبه ،ألنه كيف ميكن أن تصل عالقتنا بإهلنا إىل مسوتوى
األكل والشُّرب؟ ولكن الرَّب قال ،وينبغي أن نؤمن.
يقول إشعياء النَّيب« :ألين أسكب ماءً على العطشان ،وسيوالً على اليابسة ،أسكب روحي على نسلك ،وبركيت علوى
ذريتك» (إشعياء  .)3:44ونبوءة يوئيل النَّيب« :ويكون بعد ذلك أين أسكب روحي على كل بشر ... ،وعلى العبيد واإلمواء
أسكب روحي يف تلك األيام» (يوئيل .)63 ،63:6
والسَّكب مو صفة ختتص باملاء ،ومو منا يصف عطيَّة الرُّوح ال ُقدُس .وإذا قارنا ذلك بقول الرَّسول بولس« :ألنَّ حمبَّوة
اهلل قد انسكبت يف قلوبنا بالرُّوح ال ُقدُس املعطى لنا» (رومية  ،)5:5نعرف كيف يوحِّدنا الرُّوح ال ُقدُس لنصري واحداً باحملبوة،
بعضنا لبعض.
ومذا مو نفس ما يقوله القدِّيس إيريناؤس (611-131م):
[الرُّوح (ال ُقدُس) جيمع يف الوحدة القبائل املتخالفة ،ويقدِّم لآلب باكورةً من مجيع األُم  .ومذا مو ما وعد به
الرَّب ،أن يُرسل الباراقليط الذي يؤلِّفنا مع اهلل .فكما أنه يستحيل أن يصري الدَّقي اجلاف عجيناً واحداً وال خبوزاً
واحداً بدون ماء ،مكذا حنن الكثريين ،ال ميكن أن نصري واحداً يف املسيح يسو بدون ذلوك املواء (الورُّوح)
السَّمائي!] (ضدَّ اهلرطقات .)6:12:3

كيف أمكن للكنيسة أن تسكب فينا الرُّوح ال ُقدُس؟
القدِّيس يوحنَّا البشري ،يشرح لنا خبربته اخلاصة ،كيف حل الرُّوح ال ُقدُس على التَّالميذ يف مساء يوم القيامة ،وانسوكب
عليه  ،فشعروا كيف ينسكب الرُّوح عليه كاملاء ،ويفيض من قلوهب وأفوامه كأهنار .فيقول ...« :قال مذا عن الرُّوح
الذي كان املؤمنون به مزمعني أن يقبلوه  ،ألنَّ الرُّوح القُدُس مل يكن قد أعطي بعد ،ألنَّ يسو مل يكن قد مُجد بعد»
(يوحنَّا .)33-32:2
مل يكن ممكناً أن يُعطى الرُّوح ال ُقدُس للمؤمنني ،قبل أن يتمجَّد املسيح ويدخل إىل جمده .ودخول املسيح إىل جمده كان
بالقيامة من بني األموات ،وصعوده أي عودته إىل اآلب.
فل تكن البشريَّة مهيأة أن تتقبَّل الرُّوح ال ُقدُس وعطاياه إالَّ بعد أن دخل املسيح إىل األقداس العُليا مرَّة واحدة ،فوجد لنا
 -6مو عيد املظال ،والذي فيه كانت قراءات اهليكل مي:
«ما أنا أقف أمامك مناك على الصَّخرة يف حوريب ،فتضرب الصَّخرة ،فيخرج منها ماء ليشرب الشَّعب» (خروج .)2:12
«رفع موسى يده وضرب الصَّخرة بعصاه مرَّتَني ،فخرج ماء غزير ،فشربت اجلماعة ومواشيها» (عدد .)11:61
«الذي أخرج لك املاء من الصَّخرة الصوان» (تثنية .)15:3
«احملول الصَّخرة إىل جداول مياه ،الصوان إىل ينابيع مياه» (مزمور .)3:114
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فداءً أبديًّا ،أي بعد أن تراءى املسيح أمام اآلب ومو حامل بشريَّتنا ،فكمُ َل بذلك فداءُ اإلنسان وتصاحله مع اآلب.
فالكنيسة قد قبلت الرُّوح ال ُقدُس بعد أن اكتمل فداؤما ،وذلك حني تراءى االبن أمام اآلب من بعد قيامتوه املقدَّسوة،
واليت هبا دخل االبن إىل جمده ،حامالً يف جسده طبيعتنا اجلديدة .فاكتمل فداؤنا.
ألنه كما كانت بداية مراحل خالصنا مي نزول االبن من عند اآلب إلينا على األرض البساً طبيعتنا اليت سقطت ،مكذا
كانت هناية مراحل خالصنا ،حني عاد االبن إىل أبيه حامالً فيه طبيعتنا اليت افتداما باملوت والقيامة.
يوضِّح القدِّيس كريلُّس الكبري (444-416م) ذلك األمر يف شرحه هلذه اآلية (يوحنَّا  ،)33:2فيقول:
[اآلن إذ ظهر أنَّ وقت حلول الرُّوح علينا كان قد جاء بعد القيامة من املوت ،فنراه وقد نفخ يف تالميوذه قوائالً:
اقبلوا الرُّوح القُدُس (يوحنَّا  ،)66:61إذ كان زمن التَّجديد حقًّا على األبواب  ...بل كان باحلري يف داخل األبواب].
يتكل منا  -حبسب األناجيل وسفر األعمال  -أنَّ الرُّوح ال ُقدُس قد أُعطي أوَّالً للتَّالميوذ ،يف
القدِّيس كريلُّس الكبريَّ ،
مساء يوم القيامة ،بنفخة الرُّوح ال ُقدُس من ف املسيح ،ومذه مي املرة األوىل والوحيدة اليت ترد فيها مذه الكلمة «نَ َفخَ» ومي
خاصة باهلل وحده .ومكذا خل املسيح من الرُّسُل ،بنفخة فمه ،باكورة خالئقه بالرُّوح ال ُقدُس ،ملرياث جديد يف السَّوماء،
حلياة أبديَّة .متاماً كما نفخ اهلل اخلال يف جُبلة اإلنسان ملَّا خلقه فصار آدم نفساً حيَّة .ففي نفخة القيامة مذه ،صار اإلنسوان
خليقة جديدة حيَّة ،تتنفس بالرُّوح ال ُقدُس حلياة أبديَّة.
فيقول القدِّيس كريلُّس الكبري يف ذلك:
[إنَّ مُخلِّصنا أَعطى الرُّوح بواسطة العالمة الظَّامرة ومي ”نفخته“ للتَّالميذ القدِّيسني ،باعتبوارم بواكورة
الطبيعة البشريَّة اجملدَّدة .وكما َكتَبَ موسى عن اخلل األوَّل أنَّ اهلل نفخ يف أنف اإلنسان نسمة احلياة ،حيدُث نفس
الشَّيء الذي حدث يف البدء ،عندما جيدِّد اهلل اإلنسان ،ومو ما يسجِّله يوحنَّا منا .وكما خُل اإلنسان يف البودء
على صورة خالقه ،كذلك اآلن باالشتراك يف الرُّوح ال ُقدُس ،يتغيَّر إىل صورة خالقه ويُصبح على مثاله .]...
مذه النَّفخة اليت نفخها املسيح يف التَّالميذ ،كباكورة الطَّبيعة البشريَّة اجملددة ،مي نفسها النَّفخة اليت انتقلت من التَّالميذ
إىل األساقفة الذين أقيموا من أجل تكميل اخلدمة .ومي نفس النَّفخة اليت انتقلت من األساقفة إىل الكهنة ،يف سرّ الكهنوت.
ومي نفس النَّفخة اليت انتقلت من الكامن إىل كل معمَّد جديد يف معموديَّة املاء والرُّوح ،حني ينفُخ الكامن يف وجه املعمَّود
ويقول له” :اقبل الرُّوح ال ُقدُس وكن إناء طامراً يف الكنيسة املقدَّسة“.

ولكن ماذا عن حلول الرُّوح ال ُقدُس يف يوم اخلمسني؟
يشرح القدِّيس كريلُّس الكبري أنَّ حلول الرُّوح ال ُقدُس على اجملتمعني يف العِليَّة ،كان حلوالً لبدء انطالق اخلدمة والكرازة
بقوَّة الرُّوح ال ُقدُس .ومكذا يفرِّق القدِّيس كريلُّس بني عطيَّة الرُّوح ال ُقدُس للتَّالميذ بالنَّفخ من ف املسيح ،وبني حلول الرُّوح
ال ُقدُس يوم اخلمسني فيقول:
[إنَّ مُخلِّصنا أَعطى الرُّوح بواسطة العالمة الظَّامرة ومي ”نفخته“ للتَّالميذ القدِّيسني ،باعتبوارم بواكورة
الطبيعة البشريَّة اجملدَّدة  ...ولكن يف أيام عيد اخلمسني املقدَّس ،فقد أعلن اهلل عالنية ،نعمته وأظهر جميء الورُّوح
ال ُقدُس للكُل وليس للتَّالميذ فقط  ...ومل يكن مذا بالنِّسبة للتَّالميذ بداية نعمة الرُّوح ال ُقدُس الوذي سوكن يف
قلوهب  ،ولكن بداية نعمة التَّكلُّ باأللسنة  ...وهذا يعين بداية التَّكلُّم باأللسنة ،وليس بداية التَّقنديس  ...أي
بداية عمل الرُّوح ال ُقدُس الذي فيه ] (تفسري إجنيل يوحنَّا .)63-66:61
يقول القدِّيس إيريناؤس (611-131م):
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[كما أنَّ نفخة اهلل قد حلَّت يف اجلُبلة األوىل ،مكذا استؤمنت الكنيسة على عطيَّة اهلل (أي الرُّوح القُودُس) ،حوىت
باشتراك مجيع األعضاء فيه ،ينالون منه احلياة .ويف الكنيسة ا ُّدخرت الشَّركة مع املسيح ،اليت مي الرُّوح القُدُس عينوه،
عربون عدم الفساد وثبات إمياننا ،والسُّلَّ الصَّاعد إىل اهلل  ...ألنه حيث تكون الكنيسة ،يكنون ووحُ اهلل؛ وحينث
يكون ووحُ اهلل ،تكون الكنيسة وكلُّ موهبة .والرُّوح مو ح  ،ولذلك فالذين ال يشتركون فيه ،ال يرضوعون ثودي
أمه (الكنيسة) لينالوا احلياة ،وال يرتشفون من الينبو الصَّايف الذي ينبع من جسد املسيح] (ضدَّ اهلرطقات .)1:64:3
نع  .ينادي القدِّيس غريغوريوس النَّزينزي (333-363م) حبفظ وحدانيَّة الرُّوح ،فهذا مو األمر األم  ،فيقول:
[كيف وحنن تالميذ املسيح الذي أخلى نفسه من أجلنا آخذاً صورة عبد ،ومجعنا إليه حنن الغُرباء عن اخلريات
السَّماويَّة ،كيف ال نسعى ألنْ نتآلف بعضُنا مع بعض ،بل ونُعان بعضُنا بعضاً ،لنحفظ وحدانيَّة الورُّوح بربوا
السَّالم (أفسس )3 :4؟ أليس مذا مو السِّر املُخْفَى يف النَّاموس واألنبياء (مىت  ،16 :2رو ،)11-3 :13بل وأم شيء
فيهما؟!] (عظة .)6:64
وكما أنَّ الرُّوح ال ُقدُس املنسكب فينا ،يسكب يف قلوبنا احملبَّة ،اليت توحِّدنا بربا السَّالم ،مكذا القداسة أيضاً توصِّولنا
إىل الوحدة ،ألنَّ اخلطيئة مي اليت تسبَّبت يف انقسام البشريَّة.
ويقول البابا ألكسندروس (بداية القرن الرَّابع) ،بأنَّ املسيح جاء،
[ليُخلِّص اإلنسان الذي ملك وجيمع كلَّ أعضائه اليت تشتَّتت] .
()3

أي أنَّ الرُّوح ال ُقدُس نفسه ،ومو روح احملبَّة ،وروح القداسة ،مو الذي جيعل الكنيسة كنيسة واحدة .ويقوول البابوا
أثناسيوس الرَّسويل:
()4
[عندما يكون الرُّوح ال ُقدُس مع الشَّعب ،يكون اهلل (اآلب) معه باالبن يف الرُّوح] .
اآلن نعرف يقيناً ماذا تعين طلبة الكنيسة يف كل قُدَّاس” :صلُّوا من أجل احملبَّة“.
يقول الكامن يف القُدَّاس اإلهلي:
”أيها الرَّب الذي قدَّس مذه القرابني املوضوعة ،حبلول روحك القدُّوس عليها ،وطهَّرهتا .طهِّرنا حنن أيضاً يا سيِّدنا من
خطايانا اخلفية والظَّامرة ،وكلُ فكر ال يُرضي صالحك يا اهلل حمب البشر ،فليُبعد عنَّا“.
ويقول أيضاً:
”كما أنَّ مذه القرابني طامرة يف كلِّ شيء ،إذ قد تفضَّلتَ وأفعمتها من كلِّ شيء طامر حبلول روحك القدُّوس عليها،
مكذا حنن أيضاً اخلطأة تفضَّل قدِّس نفوسنا وأجسادنا وأرواحنا وسرائرنا“.
ويقول أيضاً:
”ليحل روحك القدُّوس علينا وعلى مذه القرابني املوضوعة .“...
”أنع لنا يا سيِّدنا بعقل وقوَّة وفه  ،لنهرب إىل التَّمام من كلِّ أمر رديء للمضاد ،وامنحنا أن نصنع مرضواتك كولَّ
حني .اكتب أمساءنا مع كلِّ صفوف قدِّيسيك يف ملكوت السَّموات ،باملسيح يسو ربِّنا“.
ومكذا خنت كالمنا عن سكىن الرُّوح ال ُقدُس فينا .ويبقى أن نتكل عن سكىن املسيح فينا ،وكيف جتعل اإلفخارستيَّا من
املشتركني فيها جسداً واحداً.
 -3عظة عن النَّفس واجلسد وآالم الرَّب:

ANF VI, 302

 -4رسائل القدِّيس أثناسيوس عن الرُّوح القُدُس16 ،11:1 ،
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كيف جتعل اإلفخاوستيَّا من املشتركني فيها جسداً واحداً؟
يقول القدِّيس إغناطيوس األنطاكي (112 -35م) الشَّهيد:
[...احرصوا أالَّ يكون لك سوى إفخارستيَّا واحدة ،ألنه يوجد جسدٌ واحدٌ لربِّنا يسوع املسيح ،وكنس ٌ
س
()5
واحدة لالحتاد به ،ومذبحٌ واحد] .
فصار الشَّهيد إغناطيوس األنطاكي ،مو أوَّل من أكَّد على أنَّ جسد املسيح مو جسد واحد ،ومن مثَّ علوى حتميَّوة
”اإلفخارستيَّا الواحدة“ ،أي وحدة اجلسد املقدَّس ،أي اخلبزة الواحدة والكأس الواحدة ،واملسيح الواحد ،واملذبح الواحد.
فهذه اإلفخارستيَّا الواحدة ،مي اليت تقدر أن جتمع املؤمنني كلَّه يف وحدة معاً .فهي يف غايتها إفخارستيَّا واحدة ،من
أجل كنيسة واحدة .ومذا املفهوم يرد يف أقدم نصٍّ ليتورجي معروف ،كما ورد يف كتاب ”الدِّيداخي“ أي تعلي الرُّسُول،
ومو من مدوَّنات أواخر القرن األوَّل امليالدي .فيقول” :كما كان مذا اخلُبز املكسور ،منثوراً فوق اجلبال ،مثَّ جُموع فصوار
واحداً ،مكذا امجع كنيستك من أقصاء األرض إىل ملكوتك ،ألنَّ لك اجملد والقدرة بيسو املسيح إىل اآلباد“ (ديداخي .)4:3
ومو نفس ما يشرحه كتاب ”الدِّسقوليَّة“ أي تعالي الرُّسُل ،ومو من مدوَّنات القرن الرَّابع امليالدي :فيقول” :مبا أنك
أعضاءُ املسيح ،ال تفتحوا باباً لالنشقاق عن الكنيسة بعدم اجتماعك معاً ،فيما أنَّ لك املسيح رأساً ،ومو حبسوب وعوده
حاضرٌ بينك  ،ومشاركٌ لك  .ال هتملوا أنت املخلِّص ،وال حترموه أعضاءه ،وال متزِّقووا أو تبعثوروا جسوده ،وال تفضِّولوا
امتمامات حياتك الزَّمنيَّة على كلمة اهلل .ولكن يف يوم الرَّب اتركوا كلَّ شيء وامرعوا معاً إىل الكنيسة“ (.)3-6:53:6
املسيح بدوننا حمروم من أعضائه ،وامتناعنا عن حضور الكنيسة ميزِّ ق جسد املسيح .فهو ينتظرنا يف بيته ،ليكمِّل سرَّ
حضوره فينا ،أي يف بيته ،وبيته حنن .فسر حضور الرَّب الدَّائ يف سرِّ اإلفخارستيَّا ،مو الذي حفظ الكنيسوة وأبقوى
عليها حىت اليَوم.
ويقول إغناطيوس األنطاكي (112-35م) الشَّهيد:
[حيث يكون املسيح ،مناك تكون الكنيسة اجلامعة] (أزمري .)3

حول نصوص الصَّلوات اللِّيتووجيَّة

يُصلِّي األب الكامن يف القُدَّاس اإلهلي ،ويقول” :اجعلنا مستحقني كلَّنا يا سيِّدنا ،أن نتناول من قُدساتك طهوارة ألنفسونا
وأجسادنا وأرواحنا ،لكي نكون جسداً واحداً وروحاً واحداً ،وجند نصيباً ومرياثاً مع كافة قدِّيسيك الذين أرضوك منذ البدء“.
فأن نصري روحاً واحداً ،مذا ميكننا فهمه ،ولكن كيف ميكن أن نصري جسداً واحداً؟ أو كيف تستطيع اإلفخارسوتيَّا،
بتناولنا من جسد الرَّب ودمه الكرميني ،أن حتق مذه الوحدة على مستوى الرُّوح واجلسد أيضاً؟
يقول القدِّيس كريلُّس الكبري (444-416م):
[صحيح حقاً أننا متَّحدون باملسيح روحياً ،باحملبَّة الكاملة واإلميان البسيط املستقي والنيَّة الصَّاحلة النقيَّة .موذا
مو اعتقادنا ،وحنن ال ننكره  ...ولكن إنْ جتاسر أحدٌ وقال إنَّ ليس لنا معه أية عالقة حبسب اجلسد ،فهو يقع
يف خمالفة صرحية ألقوال الكُتُب اإلهليَّة .فمن الواضح بدون أدىن شك ،أنه بسبب مذا االحتاد حبسب اجلسد ،قيل
إنَّ املسيح مو الكرمة وحنن األغصان ،وأننا منه وبه نستمد احلياة داخلنا  ...فلماذا إذاً تدخل األولوجيَّة السِّريَّة
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(اإلفخاوستيَّا) داخلنا؟ أليس لكي جتعل املسيح يسكن فينا جسدياً بالتَّناول وبشركة جسده املقدَّس؟](.)2
إننا حنن الكثريين خُبزة واحدة ،جسدٌ واحد ،ألننا مجيعاً نشترك يف اخلُبزة الواحدة .ومذا ما يوضِّحه البابا أثناسيوس الرَّسوويل
(323 -363م) بقوله:
[إننا حنن مجيعاً إذ نتناول  μεταλαμβάνοντεςمن الرَّب الواحد بعينه ،نصري جسداً واحداً ،إذ يكون لنوا يف
()2
أنفسنا الرَّبُّ الواحد] .
ويف خطاب أرسله البابا أثناسيوس الرَّسويل إىل مكسيموس سنة 321م ،يوضِّح له فيه أننا نتناول ليس جسد إنسان ،بل
جسد الكلمة نفسه( .)3ومنا يتعامل القدِّيس أثناسيوس مع خُبز اإلفخارستيَّا املتحوِّل ،كتعامله مع جسد املسيح احلي متامواً.
ومو نفس ما يقوله الكامن يف االعتراف األخري يف القُدَّاس اإلهلي ،حني يقول” :أؤمن أن مذا مو اجلسد احمليي الذي أخوذه
ابنك الوحيد  ...يسو املسيح من سيِّدتنا  ...العذراء مرمي ،وجعله واحداً مع الموته  ...اخل“.
يف ليلة العشاء األخري ،حينما أخذ الرَّب خبزاً على يديه ،وبارك ،قدمه للتالميذ قائالً هل ومو يشري إىل نفسه” :موذا
اخلُبز مو جسدي“ .وإن ربطنا بني قوله مذا ،وقوله أيضاً« :جسدي مأكل ح  ،ودمي مشرب ح » ،وأيضاً قوله« :منن
يسكلين حييا يب» ،لتأكدنا متاماً أنَّ خُبز اإلفخارستيَّا على املذبح ،مو نفسه جسد املسيح احمليي.
ويشرح القدِّيس كريلُّس الكبري كيف أنَّ مذا اجلسد احمليي مو الذي جيعل الكنيسة كلَّها جسداً واحداً معه ،فيقول:
[لكي يوحِّدنا ابن اهلل بنو ما مع اهلل ،ومع بعضنا البعض ،بل وميزجنا بعضُنا ببعض ،على الرَّغ من كوننوا
مفترقني يف نفوسنا وأجسادنا بسبب الكيان الذَّايت لكلِّ واحد ،ابتكر وسيلةً ،حبكمته اخلاصة ومبشوورة اآلب إذ
بارك املؤمنني به يف جسدٍ واحدٍ مو جسده اخلاص ،وذلك بالتَّناول السرِّي ،وجعله بذلك جسداً واحداً معه ومع
بعضه البعض .ف َمنْ يقدر أن يفصل ويفص مذا االحتاد النافذ إىل عم الطَّبيعة ،أولئك الذين ارتبطوا بالوحدة يف
املسيح هبذا اجلسد املقدَّس الواحد؟! ألننا إن كنَّا كلُّنا «نشترك يف اخلُبز الواحد» (1كورنثوس  ،)12 :11فإننا نكون
مجيعاً جسداً واحداً بالتَّمام ،ألنَّ املسيح ال ميكن أن ينقس !] (شرح إجنيل يوحنَّا .)61-61 :12
ويقول أيضاً:
[حنن مجيعاً حبسب الطَّبيعة منحصرون يف شخصيَّاتنا ،ولكن من جهة أُخرى حنن مجيعاً متحدون .فعلى الرَّغ
من كوننا منقسمني إىل شخصيَّات متميزة بعضها عن بعض  ...لكننا مجيعاً ننصهر يف جسد واحد يف املسيح ،إذ
نأكل جسداً واحداً ،والرُّوح الواحد يشكِّل وحدتنا .وكما أن املسيح واحد وغري قابل لالنقسام ،مكذا حنن أيضاً
نكون واحداً فيه] (يف الثَّالوث .)1
ويقول القدِّيس يوحنَّا ذميب الف (412 -342م):
[«اخلُبز الذي نكسره أليس مو شركة جسد املسيح؟» بعد أن قال «شركة جسد» أراد أن يبيِّن ما مو أوث  ،لذلك
أردف« :فإننا حنن الكثريين خبزٌ واحدٌ جسدٌ واحدٌ» .وكأنه يقول :ملاذا أتكلَّم بعد عن «شركة اجلسد» بينما حننن
ذلك اجلسد بعينه؟ ألنه ما مو اخلُبز؟ جسد املسيح .وماذا يصري املتناولون؟ جسد املسيح .فليس مناك أجساد عديودة
بعد ،بل جسد واحد .فكما أن اخلُبز يصري واحدًا من حبَّات كثرية جمتمعة حىت أنَّ احلبَّات ال تكون ظامرة موع أهنوا
موجودة ،ألنَّ الفرق بينها غري واضح بسب االحتاد ،مكذا حنن أيضًا نتَّحد بعضُنا مع بعض ومع املسيح .ألنك ال تأكل
أنت من جسدٍ وغريك من جسدٍ آخر ،بل اجلميع يأكلون من الواحد بعينه .ولذلك أضاف« :ألننا مجيعنا نشوترك يف
 -2تفسري إجنيل يوحنَّا 1:15

 -2ضد األريوسيِّني 66:3
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اخلُبز الواحد» .فإن كنَّا مجيعًا نشترك يف الواحد ،بل ونصري مذا الواحد عينه ،فلماذا ال نُظهِر أيضًا احملبة الواحدة ،فنصري
بذلك أيضًا واحدًا؟] (عظة  64على شرح 1كورنثوس .)12 :11
إذًا تتحقَّ وحدتنا بعضُنا مع بعض ،حينما نكون يف املسيح« .أنت يفَّ وأنا فيك » (يوحنَّا  ،)61 :14وذلك بسبب االحتاد
الفائ الذي حقَّقه املسيح يف عم كيانه ،بني البشريَّة والالَّموت.
ويقول القدِّيس كريلُّس الكبري (444-416م) يف تفسريه لقول الرَّب« :من يأكل جسدي ويشرب دمي ،يثبت يفَّ وأنوا
فيه» (يوحنَّا :)52:2
[إذا مزجنا قطعتَني من الشَّمع ،فإنَّ كالً منهما تبدو مسبوكة متاماً يف األُخرى ،ومكذا يف رأيي ،مون يقبول
جسد املسيح مُخلِّصنا ،ويشرب دمه الكرمي ،يصري واحداً معه كما يقول الرَّب نفسه .فإنه يصري مسبوكاً وممتزجاً
معه بالتَّناول ،حىت أنه يكون يف املسيح ،واملسيح يكون فيه  ...ومكذا فإنَّ أقل جزء من األولوجيَّا (اإلفخارستيَّا)
ينتشر يف جسدنا كلِّه ،وميأله بطاقته اخلاصة ،ومكذا يصري املسيح فينا وحنن فيه] (تفسري إجنيل يوحنَّا .)52:2

إن أكلنا هذا اجلسد احمليي ،هل تكون أجسادنا أيضاً حميية؟
بالطَّبع ال ،وجييب القدِّيس كريلُّس الكبري عن ذلك فيقول:
[ حيث أنَّ جسد املُخلِّص صار حميياً بسبب احتاده بذلك الذي مو احلياة بطبعه ،أي بكلمة اهلل ،لوذلك
فحينما نأكل مذا اجلسد ،فنحن ننال فيه احلياة داخلنا  ،ألننا نتَّحد به ،مبثل ما مو متَّحد بالكلمة السَّاكن فيه]
( تفسري إجنيل يوحنَّا .)53:2
[ال يقُل أحدٌ بعدم إميان :إذا كان الكلمة الذي مو احلياة بطبعه يسكن فينا ،أال يصري بذلك جسد كول منَّوا
حميياً؟ ال ،فإنَّ مناك فرقاً كبرياً بني الشَّركة النِّسبيَّة اليت هبا حيل االبن فينا ،وبني االحتاد الذي به جعل اجلسد املولود
من القدِّيسة العذراء عندما جتسَّد ،خاصة له .فالكلمة حينما حيلُّ فينا ال يتأنَّس (من جديد) فإنه مل يتجسَّد إالَّ مرَّة
واحدة] (تفسري إجنيل لوقا .)13:66
ويقول أيضاً:
[حنن حينما نشترك يف سر األولوجيَّة (اإلفخارستيَّا) ونتناول اجلسد املقدَّس الذي للمسيح خملِّصنا ،ال نتناولوه
بصفته جسداً عادياً  -حفظنا اهلل من مثل مذا التَّجديف  -وال بصفته جسد إنسان تقدَّس واقترن باللُّوغوس باحتاد
معنوي  ...فإن الرَّب يقول :احل احل أقول لك  :إن مل تأكلوا جسد ابن اإلنسان ،وتشربوا دمه ،فليست لكو
حياة يف أنفسك  ...فال حتسنب جسد ابن اإلنسان مذا ،جمرَّد جسد إنسان مثلنا! بل إنه اجلسد اخلواص لوذلك
الذي صار ودُعي ابن اإلنسان من أجلنا].
[ينبغي أن نكرِّر القَول :اجلسد حبد ذاته بطبيعته اخلاصة ال ينفع شيئاً من جهة التَّقديس ،وإحياء الذين يتناولون
منه .ولكن إذا اعتربنا وآمنا أنَّ  -اجلسد مو  -ميكل الكلمة (اللُّوغوس) فإننا ندرك أنه قادر أن ميونح القداسوة
واحلياة ،ليس من ذاته ،بل بسبب اللُّوغوس املتَّحد به] (تفسري إجنيل يوحنَّا .)13:12
[الذي نأخذه يف سرّ األولوجيَّة ،ليس جمرَّد طعام مثل بقيَّة األطعمة ،وال مو جسد قدِّيس ،ولكنَّه اجلسد احمليي
ذاته الذي هلل الكلمة] (رسالة  12إىل نسطور).

حدود العقل عند شرح األسراو الكنسيَّة أو األسراو عموماً

برغ كلِّ ذلك الشَّرح الذي قدَّمه القدِّيس كريلُّس الكبري ،لكنَّه يعود ويقول:

3

كيف استطاعت الكنيسة أن جتعلنا مجيعًا جسداً واحداً؟

[بسيَّة كيفيَّة يصري جسد الرَّب حميياً؟ هذا سرٌّ ال يستطيع فكر اإلنسان أن يسرب غووَه ،وال أيُّ لسنان أن
يُعبِّر عنه .ولكنَّه جدير بسن يُعبَد يف صمت وإميان] (تفسري إجنيل يوحنَّا .)23:2
[اقبلوا كالم املُخلِّص بإميان ،ألنه مو احل ومو ال يكذب] (تفسري إجنيل لوقا .)61:66
[اخلال نفسه يعطي ذاته مأكالً خلليقته .احلياة نفسها تعطي ذاهتا مأكالً ومشرباً لإلنسان املائت](.)3
مذا مو اجلسد املقدَّس احمليي ،الذي ميأل الكنيسة كلَّها ،يف أيِّ قُدَّاس يف كلِّ مكان ويف أيِّ زمان .مذا مو اجلسد املقدَّس
الذي حيمله الكامن على يديه ويقول” :أؤمن وأعترف إىل النَّفَس األخري ،أنَّ مذا مو اجلسد احمليي الذي أخذه ربُّنا يسوو
املسيح من سيِّدتنا ملكتنا كلِّنا ،والدة اإلله القدِّيسة مرمي ،وجعله واحداً مع الموته بغري اختال وال امتزاج وال تغيري،
وأسلمه عنَّا  ...على خشبة الصَّليب  ...باحلقيقة أؤمن أنَّ مذا مو باحلقيقة آمني“.
مذا مو اجلسد احمليي الذي نقتنيه يف داخلنا ،فنصري كلُّنا إىل جسد واحد بسرٍّ ال ميكن التَّعبري عنه ،ألنَّ املسيح الواحود
الذي فينا ،ال ميكن أن ينقس .
مذا مو اجلسد املقدَّس الذي حاز على كلِّ ملء الالَّموت جسدياً ،أي الذي امتأل بالالَّموت يف حلظة التَّجسُّد ،وبالتَّايل
صار رأسُ اخلليقة كلِّها متجسِّداً كما كان قبل جتسُّده ،وبالتَّايل واألوىل صار رأس الكنيسة .أي أنَّ الكنيسة حقَّقت ”مولء
املسيح“ الموتياً بشهادهتا وحياهتا ،فهي التَّعبري الفعلي والكامل عن ملء املسيح .ومذا يقوله القدِّيس بولس« :وتعرفووا حمبَّوة
املسيح الفائقة املعرفة ،لكي متتلئوا إىل كلِّ ملء اهلل» (أفسوس  .)3:3أو كما يقول القدِّيس يوحنَّا البشري« :ومن ملئه حنون مجيعواً
أخذنا ،ونعمة فوق نعمة» (يوحنَّا .)12:1
مذا الذي له اجملد يف الكنيسة مع أبيه الصَّاحل والرُّوح ال ُقدُس ،آمني.
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