
 

ا لألقباط األرثوذكس   إيبارشية جنوبي أمر

 م٢٠١٧  يويول              لشهرة لألباء الكهنةالرسالة ا

سوع جائب باسم فتاك القدوس  جَر آيات و
ُ
  ولت

هم     ونحن نحتفل بصوم وعيد الرسل أود أن أتأمل معكم  سر قوة خدم

رة الثمر. ولعل نوع  سعة كث سم العصر الرسو بخدمة نارة م هم. لقد ا وكراز

دمة ال يتوق إ تحقيقها كل أب أسقف أو  و نوع ا خدمة العصر الرسو 

ي بثمار و  ب الهدف وتأ ها خدمة تص ن  خدمتھ. إ وت. كا رة للمل   ف

ن     وحنا للرجل األعرج من بطن أمھ لو تأملنا قصة شفاء الرسول بطرس و

ظة الشفاء قال بطرس  ها.   النكشف لنا سر فعالية خدمة الرسل وقو

سوع املسيحللرجل األعرج: " عد ذلك ٦:٣الناصري قم وامش" (أع باسم  )، ثم 

ذا الشفاء قال   من 
ً
جبا  اسمھ وباإليمان باسمھ شددلهم: "ملا رأى الشعب مت

عرفونھ" (أع ن ووقفا  الغد ١٦:٣ذا الذي تنظرونھ و ). وملا قبض ع الرسول

ما "بأية قوة  ستجوبو  وبأي اسمأمام رؤساء الكهنة والشيوخ والكتبة ل

ذا" (أع  عند جميعكم ٧:٤صنعتما أنتما 
ً
: "فليكن معلوما

ً
هما بطرس قائال ) أجا

سوع املسيح الناصري ئيل أنھ وجميع شعب إسرا الذي صلبتموه أنتم  باسم 

" (أع
ً
يحا ذا أمامكم  ). وأما ١٠:٤الذي أقامھ هللا من األموات بذاك وقف 

 أن 
ً
هديدا ما  هدد ان: "ل  من الناس قرار رؤساء الكهنة والكتبة ف

ً
لما أحدا ال ي

هذا االسم عد  ما أن فيما  ما وأوصو علما باسم ال ينطقا البتة . فدعو وال 

 ١٨-١٧: ٤" (أعسوع
ً
هما ورفعوا معا ). أما الرسوالن فلما انطلقا أتيا إ رفقا

ان الذي كانوا  ها تزعزع امل سب هذه الطلبة ال  ا  صالة بنفس واحدة اختتمو

لموا  هم وامنح عبيدك أن يت هديدا ن فيھ: "واآلن يا رب انظر إ  مجتمع

رة بمد يدك ل مجا جائب  بكالمك ب باسم فتاك للشفاء ولُتجَر آيات و

سوع ي:٣٠- ٢٩: ٤" (أعالقدوس    ). من خالل تأملنا لتلك األحداث نجد اآل

سوع املسيح - جزة حدثت باسم   امل

و محور كرازة بطرس للشعب - سوع املسيح  جزة صار اسم  ب تلك امل  س

ن بأي اسم صنع الرسو  - جب ساءلوا مت  الن تلك القوةرؤساء الكهنة والشيوخ 

سوع املسيح أمام رؤساء الكهنة والشيوخ -  بطرس الرسول شهد عن اسم 

 لتوتر رؤساء الكهنة  -
ً
صھ مصدرا سوع املسيح دون  صار مجرد اسم 

هذا  مهم أن يكف الرسوالن عن املناداة والتعليم  والشيوخ ح أنھ كان كل 

 االسم

سوع املسيح وطل -  باسم 
ً
ا ستمر  إجراء ازداد الرسل تمس بوا إ هللا أن 

سوع جائب باسم فتاه القدوس   آيات و

جميع من الروح  - ان وامتأل ا استجابت السماء لتلك الطلبة بأن تزعزع امل

 القدس

سوع املسيح وحدهع  و محور كرازة، وعمل، وقوة  كل ذلك أن اسم  كان 

ياج رؤساء الكهنة والشيوخ. ولعل  نما كان  نفس الوقت سر توتر و الرسل ب

هم عندما  لمة السر  خدم سوع املسيح ك علموا استعمال اسم  الرسل 

 .  باس
ً
ئا : "إ اآلن لم تطلبوا ش

ً
هم السيد املسيح نفسھ من قبل قائال خاط

و  " (يواطلبوا تأخذوا لي
ً
     ). ٢٤:١٦ن فرحكم كامال

و  دام من صعوبةالش ر من الكهنة وا ب ما يواجهونھ   كث س دمة  ا

ع ذلك أن   . ن من قساوة قلب، ومقاومة، وتبلد، وتصلف، وعند...إ دوم امل

 
ً
س كامال هم ل بھ غياب فرح أولئك الكهنة  خدم ذا الفرح الناقص س . و

دمة.  سوع من ا   فاعلية اسم 



ن نفس  الثقافات الكما  العهد القديم،     ة ب قديمة، كانت توجد رابطة قو

ها كانت تتمثل بنوع ما   ها وطاقا ل سما تھ ب ص ص واسمھ. ف ال

ع التعرف ع طبيعت ص  ، كانت معرفة اسم ال ھ والدخول اسمھ. بالتا

عقوب يخفي  سان الذي صارع  ب الذي جعل اإل و الس ذا   عالقة معھ. و

)، وكذلك رد مالك الرب ع منوح عندما سألھ عن اسمھ ٢٩:٣٢اسمھ عنھ (تك

جيب" (قض و  سأل عن اس و : "ملاذا 
ً
ص ـــ ١٨:١٣قائال ر اسم ال غي ). و

رين  الكتاب املقدس وكما ي حدث عند رسامة األساقفة كما حدث مع الكث

هودي، كان  ر كل حياتھ. و التقليد ال غي ع  بات ــــ  بان والرا والكهنة والر

ع استدعاء فاعلية حضورهاستدع ص ما  ون مجرد ١اء اسم  ، ي . بالتا

الصية. صھ وقوتھ ا و استدعاء ل سوع    ذكر اسم 

سوع   ستحضر قوة اسم  شدة أن نتعلم من آبائنا الرسل كيف  نا نحتاج  من 

س فقط  خدمتنا ولكن  كل حياتنا. توجد طرق عديدة لتحقيق  املسيح ل

 
ً
سوع باستمرار. لكن يمكننا أيضا ا ترديد صالة  عندما يطلب  ذلك ومن أشهر

ص ما،  ن الصالة من أجل طلبة معينة (توبة  دوم شفاء، نجاح، أحد امل

( لة ما، العثور ع شرك حياة مناسب، العثور ع وظيفة...إ أن  حل مش

و  نجعل سوع  : اسم 
ً
كلمة السر  صلواتنا ودعواتنا لهذا السائل فنقول مثال

( ...إ
ً
، أو عمال

ً
سال ، أو 

ً
سوع املسيح يمنحك الرب شفاًء (أو نجاحا   باسم 

 باسم    
ً
امل  واآلن أص لكم جميعا عطيكم الفرح ال سوع املسيح أن 

  خدمتكم، وأن يمنحكم سؤل قلوبكم. 

  القداس توبة جماعية
 
ً
روس قائ هتف الشماس موجها : "أحنوا رؤوسكم للرب"نداءه للشعب واإلكل

ً
. ال

ن" وذلك قبل أن س ن "القدسات للقد ا نيصرخ ال اء ا إ إحنـــ. فالدعوة 

                                                            
1‐ Bishop Kallistos of Diokleia, The Power of the Name, SLG Press, P. 
11‐12 

ظة توبة وإ ها  ى الرأس أمام الرب، أل طايا. وذلك ل راف با ل الشعب ـيؤع

رف عن الشعب ومع الشعب لدى  ع ن  ا ن ألن ال ا ل من ال لقبول صالة ا

  هللا (اللهم ياحامل خطية العالم إبدأ بقبول توبة عبيدك
ً
هم نورا من أيد

طاياـللمعرفة وغفران  ل
ً
. اللهم حاللنــا وحالل كل شعبك من كل خطيــة ومن كل ا

ن كاذبلعنة وم ود ومن كل يم ـذا النداء إلحن)ن كل ج ون  اء . أما ملاذا ي

ى يذكرنا بموقف العشار الذى قال عنھ  جود فذلك ل س لل الرأس فقط ول

 
ً
يھ إ السماء بل قرع صدره قائال شاء أن يرفع عي عيد ال   :الرب "أنھ وقف من 

اطئ" (لو  ) وع ذلك فإن الذى يجعلنا نح رأسنا ١٣:١٨اللهم ارحم أنا ا

ذه ا طية  يبة  ا ظات الر زن ل جل مع اإلحساس بالندم وا ذا ا  .

و الذى يجعل ر قادر أن يرفع رأس الشديد  سان غ ناسب ھاإل ذا موقف ي  .

ن. جسد والدم األقدس ضرة اإللهية وأمام ا   مع ا

ذه األمور ال صنعها  جسد  ونالحظ أن الصوم والصالة والصدقة وطهارة ا

ررھ ـ بدون التالفرس لم تجعل  أن يت
ً
ال ا العشار الذى أدان . أمأمام هللاوبة ـ مؤ

كذا حينما ينادى الشماس بإحناء الرؤوس نفسھ وأح رأ . و
ً
سھ صار مقبوال

جسد دفإنما ي رير هللا لنا بواسطة ا ل لت ى نؤ عو إ إدانة كل واحٍد لنفسھ ل

سة كلها تقف تائبوالدم طلب الغفران رأس تة ومنحنية ال. لذلك فإن الكن

سة ج ر الكن كذا تص ن.و   ماعة تائب

 للتوب
ً
سة من إحناء الرأس طقسا و دعوة للوحدة تحت ــ+ وجعلت الكن ة. و

جسد والدم ـــعام بالندم والتوبة ذاك الذى يؤشعور  رك  ا ش سة أن  ل الكن

ل  كذا ت جماعة إ و ها ررة. ألنھ  بيو ن ا م ا "القدسات عندما يقول ال

ه هم ورفع وجو ع أن هللا قبل توب ن"  س رافهللقد ب إع س م  رير ، مم وأكمل ت

ن بفعــل الغف س رير.وصاروا قد جســـد بفعل الت ن ل   ران ومستحق

ن:توبة ا   ال

ن أى أن ا س ن أن القدسات لقد ا ما من وقبل أن يصرخ ال جسد والدم 

 ــمخاطب. يصرخ الشماس ستحقاق الشعب التائبإ
ً
  ا

ً
جعا ن وم ا عد أن ــإي ال اه 



رف بخطاي ون إع وان وتذي اق و ر إذ يقول اه أمام هللا بإ ذكر يارب : "الل كث

 واغفر  خطايــضعفى أن
ً
رة وحيث كثــا أيضا عمتك. من ــاى الكث ر  ر اإلثم فلتك

 ونجاســأج
ً
عمة روحك القدوس"ــات قل ال تمنع شــل خطاياى خاصة رد عبك  . ف

  عليھ الشماس
ُ
)ــصت حق(خل

ً
ن فا ا ى القداس القبطى خاطئ تائب عن نفسھ ــ. فال

رف عن خطايا الشعب وممث همـومع  ل لتوب
ً
س أيضا رير ال ي . و حصول الت

س اق والتوبة قد ن باإل ا ن. وإذ قد صار ال ا ب ال  وتنص
ً
نا س  عن قد

ً
. ائبا

علن الشماس ل الصولهذا  هاية نجد أن القداس يلهمنا روح التوبـــة وبا. ھ ا ل

جماعية كشرط ُم  رير بجسد املسيح ودمھ.ا الص والت   سبق ل

  غسل األرجل:

 
ً
 عندما غسل الرب أرجل تالميذه كان ذلك إشارة سرة إ التوبة. فالغسل عموما

"ل خطايا .ـو غس ر من الث . والغسل  أصولھ معمودية. .. "إغسل فأبيض أك

غسل أرجل تالميذه قبل التنـوألن املعمودي عاد لذلك إكتفى الرب  اول من ة ال 

جسد والدم  ــ. وذلك معناه رفع أثا
ُ
طايا ال ا عد املعموديةستُ ر ا . وشرح حدثت 

و  س لھ حاجة إال إ غسل رجليھ فقط بل  سل ل الرب ذلك بقولھ "الذى إغ

ر كل نا إش)١٠:١٣ھ" (يو ـطا ة .  س لھ حاجإ أن الذى إارة وا ـ عند  ةعتمد ل

ن معن  ــالتناول ـ إال إ غسل رجليھ. وغسل الرجل
ً
طايا املستجدة غسال اه غسل ا

 
ً
ا سة أن نخلع أحذبيدى املسيح.  سر علمنا الكن نا قولذلك  لي . بل دخول الهي

ها.  ها ونندم ونتوب ع رف  ع  من خطايانا ال 
ً
غسلنا سرا رنا  املسيح يباشر تطه

ن  ا غسل ال سة القبطية أن  قال أنھ كان من ضمن الطقوس األساسية  الكن و

ل بواسطة مرحضة نحاس كانت توضع ع عتبـرجليھ قب ة باب ـل دخولھ الهي

علن الروح القدس ض كذا  . و جان ل ا راف ة جماعية وإرورة وجود توبالهي ع

ه ن ف ا ون ال طية ي ل الشعب وإال فال يتم وذا كمتقدم ونمــبا ج صادق ل

ب مع الربا   .صول ع الشركة والنص

سة:هضة   الكن

ستحيل أن يفتعله سة  هضة جماعية يقودا أفرادهضة الكن ون  ا . يلزم أن ت

سة كجماعة مسئولة مسئولية مباشرة عن الروح القدس الوطن والعالم . والكن

ها أن تصوم وتص ألجل العالم. وعندما و موضوعة  ى تفتديھ. عل  العالم ل

ــل ن اقصام أ نوى من الدمار. أما نوى وصـلوا بتوبة صادقة وإ ، نجت ن

ها فهلكت وإدوم وعمورة فلم تجــدا من يس رقتص أو يتوب ع   .ح

ذه األيام إ صوم جما وتوبــة جماعية ح تنج اجة   نجو ا ـو مصر و

تظره.  العالم مما ي

امس –مقاالت  التارخ املسي    القرن ا
رطقة جديدة:   ته من تفنيد ما كتبھ يوليانوس  بداية  رلس ي وما كاد البابا ك

د األيمان املسي ح  جاحد لإليمان  مصنفاتھ العشرة عن  راطور ا األم

وس بطررك  سطور ية ينادي وجد أن  سرعة القسطنطي ار غربة تحولت  بأف

ان يقول : . ف شر  وسط الشعب املسي رطقة أيمانية يدأت تن اشا هلل "ح -ا 

سانية عرضة  ن. طبيعة أ ت ن متباي أن يتألم أو يموت لذا فأن املسيح لھ طبيعت

ها) وبالتا فأن الذات األلهية قد   وأخرى ألهية (منفصلة ع
ً
لألآلم واملوت أيضا

جسدي. سانية  حالة التألم أو املوت ا   تنفصل عن الذات األ

ون لقب ا و " وبالتا ي أم املسيح  " أي "توطوكوسخرسلسيدة العذراء 

جسد) س "" (با ر أم هللاأي " " ثيؤطوكوس ول ر  تفس ي كب و ذا خطأ ال ". و

  . )٣٥: ١(لوقا  الكتاب املقدس

ئ عيد القيامة  هز فرصة قرب م ذا التعليم الغرب أن رلس  ن سمع البابا ك وح

ية (كما كانت العادة الدائمة منذ مجمع نيقية  م أن ٣٢٥املجيد وكتب رسالة ف

ها ميعاد عيد القيامة).  ية لنظرائھ ليحدد ف يكتب بابا األسكندرة رسالة ف

ية حوا عام  ذه الرسالة الف سة  طبيعة م ٤١٤فكتب  ليو أيمان الكن

لمة املتجسد  –السيد املسيح  وت  –هللا ال  أن إتحاد الال
ً
ا وصاغ الرسالة مو

ديد والنار يظالن  ٍل من ا . ف
ً
ديد بالنار معا و مثل أتحاد ا بالناسوت 

 .
ً
م معا ر رغم أتحاد غي هما بدون  ن بطبيع   محتفظ



ر من األيات رلس الكث ذا الفكر  وأورد البابا ك د الكتابية ال تو  والشوا

ذه األ  ي السليم. ومن   " يوحنا يات "األيما
ً
لمة صار جسدا شارة  - ١٤: ١ال  

ً
وأيضا

  – ٣٥: ١" لوقا القدوس املولود منك يد ابن هللا العذراء " املالك للسيدة 
ً
وأيضا

س م شهاد القد ره هللا ألنجي بما قالھ أشعياء الن "ا أس عمانوئيل الذي تفس

س مرقس  أنجيلھ "   ١٤: ٧وأشعياء  ٢٣: ١معنا" م   ما قالھ القد
ً
فسألھ وأيضا

 
ً
س الكهنة أيضا و. وسوف . بن املبارك؟أأأنت املسيح  وقال لھ:  رئ سوع: أنا  فقال 

 أتبصرون 
ً
سان جالسا اب السماء بن اإل ن القوة وآتيا   : ١٤". مرقس عن يم

ية تو أيمان     ٦٢ – ٦١ ذه الرسالة الف رة ذكرت   وأيات أخرى كث

سة  طبيعة السيد املسيح.    الكن

بان القادرن ع  عض األباء الر ية مع  ذه الرسالة الف رلس  وأرسل البابا ك

وس.  سطور جدال مع  ية النقاش وا ذه الرسالة الف ن وصلت  لم تجد وح

بان مقابلة  الف. فحاول األباء الر ذا املعاند وامل أي رد فعل أيجابي  نفس 

ر مقبولة، فلم يجدوا أمامهم سوى  ية غ وس فلم يقابلهم ب وا سطور

رلس بما حدث.    العودة لألسكندرة وأخبار البابا ك

 
ً
رلس ما حدث عقد مجمعا من أساقفة وملا جاء الرسل لألسكندرة وعرف البابا ك

عظمك يا أم النور  القطر املصري وأقر صيغة أيمانية لبداية قانون األيمان "

قال ح يومنا 
ُ
سة والدة األلھ......." مازالت ت ها العذراء القد قيقي ونمجدك أي ا

 
ً
 املجمع السكندري حرمانا

ً
ذا مع بداية قانون األيمان النيقاوي. وأقر أيضا

ية وس.سط لبطررك القسطنطي   ور

ان  ذا، ف الف  وس امل سطور ن البابا السكندري و  عد ذلك تبودلت الرسائل ب

ر  ان من البابا السكندري  –لألسف  –األخ رياًء وتصلف  رأيھ ف  وك
ً
يزداد عنادا

رة: " أنك ال تملك محاربة من ذاق املوت عنا ومات  أن قال لھ  رسالتھ األخ

وتھ و و  بقوة ال جسد و ن أبيھ واملالئكة با و قائم عن يم  ذات الوقت 

جود لھ ع الدوام".   والراسات واألرباب 

ي  عصا السياسة واملشاعر والصداقات ل وس التالعب  سطور يضم حاول 

نوس أسقف رومية ا صفھ. فأرسل  وسسلست اليھ رسالة تحتوي ع  سطور

 من معرفتھ للغة اليونا
ً
 للتالعب باأللفاظ معتقداتھ الفاسدة متخذا

ً
نية أساسا

نوس   لدى سلست
ً
ساغا  ومس

ً
جعل ما ُينادي بھ مقبوال عوج األيمان و ي  ي ل واملعا

رلس ما حدث، وملا كان البابا  واألخرون الذين سيقرأون الرسالة. فعلم البابا ك

نوس برسالة    اللغة اليونانية فبعث ألسقف رومية سلست
ً
السكندري ضليعا

الف ومدى خطأوه وخطورتھ ع مكتوبة أو وس امل سطور و أيمان  ها ما  ف

 أن 
ً
رة معلنا يم أيمانية كث و " ثيؤطوكوس" مفا يح للسيدة العذراء  اللقب ال

س " جسد)" خرستوطوكوس"  أي "أم هللا" ول . فقبل أسقف أي "أم املسيح (با

 قبول ما كتبھ 
ً
 ألساقفتھ معلنا

ً
رلس  رسالتھ رومية الرسالة وجمع مجمعا البابا ك

عود عما ينادي بھ من رأي  الف إن لم  وس امل سطور  حرمان 
ً
وأعلن أيضا

  مخالف  طبيعة السيد املسيح.

 من مجمع أساقفة الكرس السكندري ومن مجمع 
ً
وس محروما سطور أصبح األن 

اطئة. ولكن البابا راجع عن موقفھ وأرائھ ا  أساقفة كرس رومية، ولكنھ لم ي

د فبعث برسائل أيمانية جديدة ا  جرئ لم يتوقف عند ذلك ا السكندري ا

وس)  سطور ناليوس أسقف أورشليم يوحنا أسقف أنطاكية (وصديق  وب و

)  األسكندرة من أساقفة 
ً
 (ثانيا

ً
 عقد مجمعا

ً
وأكاكيوس أسقف حلب. وأيضا

ها من األ  ذه الرسائل والردود عل باء األساقفة ثم القطر املصري وأطلعهم ع 

، وبموافقة  ر األرثوذكس  لتوضيح األيمان غ
ً
رلس اثن عشر حرما كتب البابا ك

رومات مع رسائل أيمانية جديدة ا شعب  ذه ا املجمع السكندري أرسل 

ها.  بان ومجامع األديرة ف  ا الر
ً
ها وأيضا دام ف ية والكهنة وا القسطنطي

وس امل ورسالة أخرى ا رومات سطور وقع ع ا ي يقرأ الرسالة و الف ل

وس ع  سطور جميع. ولألسف الشديد لم يوقع  األث عشر ليو أيمانھ ل

جامعة األرثوذكسية.  سة ا رومات فحرم نفسھ من شركة الكن   ا


