رئاسة كينوت
البابا البطريرك واألب األسقف

حسب طقوس وليتورجيات الكنيسة القبطية األرثوذكسية
وعقائدىا الرسولية المستقرة
إعداد

األنبا بيشوى
مطران دمياط وكفر الشيخ وبمقاس والبرارى
وسكرتير عام المجمع المقدس

والدكتور رشدى واصف بيمان
المدرس بالكمية اإلكميريكية بالقاىرة

مقدمة

طمع عمينا أحد المؤلفين بكتاب عنوانو " ىل األسقف رئيس أعمال الكينوت أم رئيس سر الكينوت؟ " وأرسل الكتاب
إلينا وتقريباً إلى جميع اآلباء أعضاء المجمع المقدس وكذلك اآلباء الكينة فى أنحاء الك ارزة المرقسية.

ولما كان اليدف من الكتاب المذكور ىو االدعاء بأن قداسة البابا البطريرك وكذلك األب األسقف ليس لو "

رئاسة

الكينوت " ولكنو ىو " رئيس كينة " فقط ،وأن عبارة رئيس الكينوت ىى لممسيح وحده .وأن "ىناك رئاسة لئلكميروس
ورئاسة لمجمس األساقفة (لقداسة البابا) لكن ال رئاسة فى الكينوت فبل يوجد كينوت كبير وكينوت صغير فإن رب

الكينوت ورئيس الكينوت ىو المسيح"  .كما أن األمر وصل بالمؤلف إلى االدعاء بأن "النعمة الكينوتية التى يتمتع

بيا القس ىى ذاتيا التى لؤلسقف وال يزيد عميو شيئاً من ناحية االشتراك فى الخدمة"

 .فقد رأينا حفاظاً عمى اإليمان

والتقميد األرثوذكسى السميم أن نصدر ىذا الكتاب لمرد عمى ىذه األفكار المبتدعة الحديثة والتى ال تستند إلى التقميد

الكنسى ،بل وتحمل الكثير من المتناقضات.

إلى شخصياً و باالسم أننى أخطأت إذ لم أدرس ىذه األمور ،وذلك حينما
ونظ اًر ألن الكاتب فى كتابو ىذا قد نسب َّ
العذر
تمسكت بالتقميد الكنسى األرثوذكسى؛ إذ أورد المؤلف فى كتابو ما نصو "أخطأ نيافة األنبا بيشوى (وان كان لو ُ

فى ذلك ألنو لم يدرس ىذه األمور) إذ قال أنو مكتوب عن السيد المسيح أنو راعى نفوسنا وأسقفيا (  1بط )25 :2
ِ ِ
َجمِ َناِ ،
ث َد َخ َل َي ُسوعُ َك َسابِ ٍ
يس َكيََن ٍة إِلَى
وىو فى ذات الوقت رئيس الكينوت " َح ْي ُ
اد َ
صَ
ق أل ْ
قَ ،رئِ َ
صائ اًر َعمَى ُرتَْبة َمْمكي َ
َ
األ ََبِد" (عب  .)20 :6وأنو مادام األسقف عمى مثال السيد المسيح لو المجد لو مسمى الرعاية واألسقفية فأيضاً لو تباعاً
صفة رئاسة الكينوت وىذا تخريج ال أساس لو ال عممياً وال لغوياً (بالطبع األسقف راعى ومدبر ورئيس كينة)"  .ليذا

فقد طمبت من الدكتور رشدى واصف بيمان

الحاصل عمى دكتوراة فى الميتورجيا من جامعة تسالونيكى باليونان

والمدرس فى الكمية اإلكميريكية بالقاىرة؛ والذى كان موضوع الدكتوراة الحاصل عمييا ىو عن

قداس القديس

باسيميوس الكبير المستخدم فى الكنيسة القبطية األرثوذكسية بحسب النص األصمى اليونانى  ،أن يقوم بإعداد بحث
متكامل عن رئاسة كينوت البابا البطريرك واألب األسقف حسب طقوس وليتورجيات كنيسة األسكندرية القبطية
األرثوذكسية باإلضافة إلى المقارنة مع طقوس وليتورجيات كنيسة األسكندرية اليونانية (أى كنيسة الروم األرثوذكس).

نوضح ما كان متفقاً عميو فى الكنيسة الجامعة القديمة قبل االنشقاق الخمقيدونى سنة 451م أى لكى نوضح
وذلك لكى ّ
ما ىو التقميد الرسولى ،وما ىو اإليمان المسمّم مرة لمقديسين فى الكنيسة الجامعة الرسولية التى مازلنا فييا حتى اآلن

بعقائدنا السميمة.

 ،6وكتاب "مقومات األسقف وركائزه" وىو كتاب سابق لذات الكاتب

كتاب "ىل األسقف رئيس أعمال الكينوت أم رئيس سر الكينوت؟" صفحة
– مقدمة الكتاب صفحة .4
كتاب "ىل األسقف رئيس أعمال الكينوت أم رئيس سر الكينوت؟" صفحة .8
نفس الكتاب لنفس المؤلف صفحة .12
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وقد القى بحث الدكتور رشدى واصف بيمان ترحيباً كبي اًر من كل اآلباء األساقفة واآلباء الكينة الذين عرضنا عمييم

ىذا البحث أو سممناىم نسخاً منو تمييداً إلصدار ىذا الكتاب.

كما قمنا فى كتابنا ىذا بالرد عمى أىم النقاط التى أثارىا المؤلف المذكور إلثارة البمبمة حول أمور مستقرة منذ البداية

فى كنيستنا المجيدة .واستعنا بجزء من محاضرة نيافة األنبا بنيامين أسقف كرسى المنوفية وأستاذ البلىوت الطقسى
بالكمية اإلكميريكية والتى قدميا لمؤتمر العقيدة بدير العزب بالفيوم فى سبتمبر 2007م.

وسوف يجد القارئ العزيز النص الكامل لبحث الدكتور رشدى واصف بيمان فى الباب َّ
األول من ىذا الكتاب متضمناً
النصوص اليونانية والقبطية والعربية كما وردت فى المخطوطات والمراجع القديمة الموجودة فى مصر وفى مكتبات
ومتاحف العالم الشييرة ،مع توضيح أسماء المخطوطات والمراجع وتواريخيا وأرقام الصفحات.

أما الباب الثانى فقد خصصناه لمرد عمى ادعاءات المؤلف وعمى شروح اآليات الكتابية التى استخدميا وقام بشرحيا
بطريقة مغايرة لمقصد الكتابى .كما أوردنا الكثير من البراىين الكتابية التى تؤيد التقميد المستقر فى كنيستنا كما فى
الكنيسة الجامعة الرسولية .كذلك أثبتنا رأى قداسة البابا شنودة الثالث المنشور بمجمة الك ارزة بشأن رئاسة كينوت اآلباء

الرسل .وقمنا أيضاً باالستعانة بأقوال القديس إغناطيوس الثيئوفوروس النورانى فى الرد عمى المؤلف.
وخبلصة البحث الحالى ىو أن السيد المسيح لو المجد ىو

رئيس الكينة األعظم فى كل زمان ومكان منذ تأسيس

كينوت العيد الجديد والى األبد.

وأن البابا البطريرك واألب األسقف فى طقس سيامتو حسب التقميد الثابت والراسخ ونصوص الصموات ينال رتبة رئاسة

الكينوت .وأن الكنيسة تصمّى من أجل البابا البطريرك واألب األسقف لكى يكمبل رئاسة الكينوت المقدسة التى اؤتمنا
عمييا من قبل اهلل .وىذا ما تؤيده تقاليد الكنيسة الجامعة الرسولية وليتورجياتيا القديمة.

وأن األب األسقف عموماً فى جميع درجات األسقفية ىو وكيل اهلل ووكيل أسرار اهلل بكل سمطة الوكالة ولذلك لو رئاسة
الكينوت فى الكنيسة المحمية ،كما أن رئاسة الكينوت لمسيد المسيح ىى فى الكنيسة الجامعة .وىذا ما تؤيده أقوال
الكتب المقدسة وأقوال القديس إغناطيوس الثيئوفوروس النورانى تمميذ اآلباء الرسل ،الذى أفردنا الفصل األخير من

الباب الثانى لبعض أقوالو الخاصة باألسقف فى نياية الكتاب.

إن عيد قداسة البابا شنودة الثالث ىو عيد االستنارة والعمم .وال مجال إلثارة الشكوك ضد نقاوة التعميم ألن القديس
ِ
ِِ
ص ِحيحاً َ ْي َر
بولس الرسول كتب إلى تمميذه تيطس األسقف يقول " َو ُمقَدِّدماً في التَّ ْ ميم َنقَ َاوةًَ ،و َوقَا ارًَ ،وِا ْخالَصاًَ ،و َكالَماً َ
ممُ ٍ
ش ْي ٌ َرِدي ٌ َيقُولُ ُو َع ْن ُك ْم" (تى 7 :2و.)8
س لَ ُو َ
وم ،لِ َك ْي ُي ْخ َزى ا ْل ُم َ
ضادُّ ،إِ ْذ لَ ْي َ
َ

فميت المؤلف يدرك أن الشكوك التى يثيرىا لن تزحزح صخرة اإليمان ،وليتو يراجع نفسو فيما تسرع بكتابتو ونشره دون
أى وثائق أرثوذكسية أو مرجعية من التعميم الصحيح.

مفصبلً كممة الحق باالستقامة وليمتعنا برعايتو وأبوتو إلى
ليحفظ الرب لقداسة البابا شنودة الثالث رئاسة كينوتو
ّ
سنين كثيرة .وليبارك فى كل خدمة فى الكنيسة بصمواتو عنا مع صموات جميع القديسين .آمين.
بيشوى مطران دمياط وكفر الشيخ والبرارى
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الباب األول

رئاسة كينوت البابا البطريرك واألب األسقف
حسب طقوس وليتورجيات
كنيسة األسكندرية القبطية األرثوُذكسية

بالمقارنة مع طقوس وليتورجيات كنيسة األسكندرية اليونانية األرثوُذكسية (الروم األرثوذكس)

إعداد الشماس الدكتور رشدى واصف بيمان دوس

مدرس بالكمية اإلكميريكية بالقاىرة

الفصل األول

المسيح هو رئيس الكهنة األعظم
.1

فى طقس رسامة المطران ُيصمى األب البطريرك قائبلً[ :أييا الكائن السيد الرب اإللو ضابط الكل أب الرأفات
والو كل عزاء أبو ربنا والينا ومخمصنا يسوع المسيح ......احفظ كينوتو بغير عيب إلى األبد ليخدمك بذبائح روحانية

كل حين عمى طقس رئيس الكينة األعظم  kata `tta[i[ `mpini]; `n arxhereucالذى فى السموات يسوع

المسيح ىذا الذى من قبمو يميق بك معو المجد والكرامة والعز والسجود ،مع الروح القدس المساوى معك اآلن

....إلخ].
.2

فى أوشية التقدمة بقداس القديس مرقس (النص اليونانى األصمى) ُيصمى الكاىن قائبلً :
De,šspota Ku,rie Criste. o` sunai<•dioj Ui`oj. kai. Lo,goj tou/à ¢avcra,£ntou patro.j kai.ˆ pneu,matoj
a`¡gi,…ou o` me.•gaj av¢rciereu,j …..
أييا السيد الرب يسوع المسيح اإلبن وكممة اآلب غير الدنس المساوى لو فى األزلية مع الروح القدس  ،رئيس الكينة

األعظم  o` m•e.gaj avrciereu,jأنت ىو الخبز الحى الذى نزل من السماء .....إلخ.].
.3

ترتل الكنيسة فى سبوت وآحاد الصوم الكبير لحناً قديماً جداً (لحن

 )megaloقائمة[ :رئيس الكينة األعظم

 megalo arxi`ereucإلى األبد عمى طقس ممكيصادق المتجسد من الروح القدس ومن القديسة مريم البتول بسر
عظيم  ...إلخ.].
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الفصل الثانى

رئاسة كهنوت البابا البطريرك واألب األسقف
أوالً :من نصوص طقوس الرسامات فى كنيسة اإلسكندرية القبطية األُرثو ُذكسية
 .1جا فى طقس رسامة كل من البابا البطريرك واألب األسقف (صالة مشتركة تُقال فى بداية كال الطقسين):

[أييا الرب إلو القوات الذى أدخمنا إلى نصيب ىذه الخدمة ...امؤلنا من قوتك اإلليية ونعمة ابنك الوحيد وفعل روحك
القدوس ولنكن مستوجبين ليذه الخدمة التى ليذا ال يد الجديد لكى نستطيع باستحقاق أن نرفع اسمك القدوس
ونقف ونخدم كينوت سرائرك اإلليية ....واقبل رياسة الكينوت  ;metarxhereucالكاممة التى لعبدك ىذا

القائم ىينا منتظر مواىبك السمائية ألنك صالح كثير الرحمة لكل الذين يدعونك..إلخ. ].
 .2جا فى طقس رسامة البابا البطريرك:

[أييا األزلى السيد الرب اإللو ضابط الكل أبو الرأفات والو كل عزاء أبو ربنا والينا ومخمصنا يسوع المسيح ......نسأل
ونتضرع إلى صبلحك عمى عبدك (فبلن) ىذا الذى رسمتو ومجدتو واصطفيتو

رئيس كينة عمى كل بي تك

 .......akcotpf `narxhereuc e\rhi ejen tek ekklhc`iaألبسو الحمة التى لمجدك وضع عمى رأسو

لك يا اهلل رئيس كينة  arxhereucمؤتمن  عمى
تاجاً وامسحو بمسحة صبلحك أكثر من كل َم ْن ىو دونو ليصير َ
ورياسة كينوتو  arxherocunhليبلً ونيا اًر بغير
بيتك الذى ىو البيعة ليخدمك بغير َمْيل كل أيام حياتو

فتور .......واحفظ كينوتو بغير عيب إلى التمام ليخدمك بذبائح روحانية كل حين كرتبة رئيس الكينة األعظم الذى

فى السموات يسوع المسيح ربنا kata `tta[i[ `mpini]; `n arxhereuc 'en nivhoui Ih/c/ Px//c/ pensoic..

ىذا الذى .. ..إلخ].
 .3جا فى طقس رسامة البابا البطريرك:
[نشكرك أييا الرب اإللو ضابط الكل عمى كل شئ وفى كل شئ ونبارك ونمجد اسمك القدوس ألنك صنعت معنا
عظائم وأفضت موىبتك ذات الغنى عمى عبدك (فبلن) .نسأل ونضرع إليك أييا السيد اسمعنا بكثرة تحننك ُس َّر عمى



وردت ىكذا بالمخطوطة والتصحيح لغوياً ىو "منتظ اًر".
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ىذا تكريز  رئاسة الكينوت arxherocunh

( ) VArcierwsu,nhnالتى صارت عمى عبدك (فبلن) البار

رئيس األساقفة ،باألكثر بحمول روحك القدوس عميو] .
 .4فى طقس رسامة األسقف يمتفت األب البطريرك إلى الشرق عمى المذبح… ويقول ىذه الطمبة[ :أنظر يا رب

عمينا وعمى خدمتنا وطيرنا من كل دنس وأرسل من ال مو عمى عبدك ىذا ن مة رئاسة كينوتك

ouwrp

 ebol `m`p]wi \ijen pekbwk vai `mpek`\mot `narxheratikonلكى يستحق بمسرتك أن يرعى

شعبك بغير لوم ويقيم بيعتك .ألنك لم تزل رحيماً فى إرادتك ويميق بك الكرامة من كل أحد والسجود أييا اآلب واالبن
والروح القدس اآلن ....إلخ].

 .5فى طقس رسامة األسقف أيضاً يقول األب البطريرك ىذه الصبلة ووجيو إلى الشرق [نشكرك أييا الرب اإللو

ضابط الكل عمى كل شئ وفى كل شئ ونبارك ونمجد اسمك القدوس ألنك صنعت معنا عظائم وأفضت موىبتك ذات

الغنى عمى عبدك (فبلن) .نسأل ونضرع إليك أييا السيد اسمعنا بكثرة تحننك ُس َّر عمى ىذا التكريز  الذى لمرئاسة

الكينوتية ;arxherocunh

( )VArcierwsu,nhnالتى صارت عمى عبدك (فبلن) الطاىر  ،باألكثر بحمول

روح قدسك عميو].

ثانياً  :من نصوص طقوس الرسامات فى كنيسة األسكندرية اليونانية األُرثو ُذكسية (الروم
األرثوذكس).

 .1جا فى طقس رسامة كل من البابا البطريرك واألب األسقف (صالة مشتركة تُقال فى كال الطقسين):

De,šspota Ku,rie( o` Qeo.j h`mw/în o` nomoqeth,saj h`mi/n( dia.¦ tou/à paneufh,mou VAposto,lou
Pau,lou( baqmw/în kai.ˆ tagm¦at. wn ta,£xin( eiv„j to. ™evxuphretei/‹sqai( kaˆi. leitourgei/‹n toi/‹j
septoi/‹j kai.ˆ av¢cra,£ntoij sou Musthri,…oij( ev™n tw/ù av¡gi,…w sou Qusiasthri,…w prw/îton
(VAposto,louj( deu,teron Profh,taj( tri,…ton Didaska,£louj) Auvto.j( De,šspota tw/în ¡apv a,£ntwn
kai.ˆ tou/àton to.n yhfisqe,šnta( kai.ˆ av¢xiwqe,šnta u`peiselqe‹i/n to.n Euvaggeliko.n zugo.n( kai.ˆ th.n
vArcieratikh.n av¢xi,…an( dia.¦ th/j ceiro.j ev™mou/à tou/à a`¡martwlou/( kai.ˆ tw/în sumparo,ntwn
Leitourgw/în kai.ˆ Sunepisko,pwn( th/| ev™pifoith,sei( kai.ˆ duna,£mei( kai.ˆ ca,£riti tou/à a`¡gi,…ou sou
Pneu,matoj ™evni,…scuson( w`æj ™evni,…scusaj tou.Ýj a`¡gi,…ouj sou vAposto,louj( kai.ˆ Profh,taj( w`æj
e;œcrisaj tou.Ýj Basilei/æj w`j h`gi,…asaj toÝuj. vArcierei/‹j) Kai.ˆ av¢nepi,…lhpton auvtou/à th.n
vArcierwsu,nhn av¢po,deixon( kai.ˆ pa,£sh semno,thti katakosmw/în( a]§gion av¢n£ad, eixon( eiv„j to.


تكريز= تكريس.
مخطوط رقم  253طقوس ،بمكتبة المتحف القبطى بالقاىرة .ورقة

 61ظير /.مخطوط رقم

 44قبطى بمكتبة الفاتيكان ( 44

COPTO.

)VAT.

ورقة  56وجو  56 ،ظير.
مخطوط رقم  253طقوس ،بمكتبة المتحف القبطى بالقاىرة .ورقة

 33ظير /.مخطوط رقم

 44قبطى بمكتبة الفاتيكان ( 44

COPTO.

)VAT.

ورقة  29وجو  29 ،ظير.
مخطوط رقم  253طقوس ،بمكتبة المتحف القبطى بالقاىرة .ورقة

 35ظير / .مخطوط رقم

ورقة  30ظير و 31وجو.
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 44قبطى بمكتبة الفاتيكان ( 44

COPTO.

)VAT.

(a;¥xion gene,šsqai( tou/à aiv„te‹i/n auvto.n ta.¦ pro.j swthri,…an tou/à Laou/( kai.ˆ ev™pakou,ein se auvtou/
o[ti hvgi,…astai,… sou to. o;noma( kai.ˆ dedo,xastai,… sou h` Basilei,…a ktl12.
أييا السيد الرب إلينا ،يا من برسولك الكمى المديح بولس شرعَّت لنا درجات وطغمات ورتباً لكى يخدموا ويكينوا
ألسرارك الطاىرة المجيدة ،ويقدسوا فى مذبحك المقدس ،أوالً رسبلً ،ثانياً أنبياء ،ثالثاً معممين ،أنت يا سيد الكل أىل
َّ
أن يدخل تحت النير اإلنجيمى ورتبة رياسة الكينوت  VArcieratikh.n av¢x…ia, nبيدى أنا
الم َؤى ّل ْ
عبدك ىذا المزكى و ُ

ت
قوي َ
الخاطئ ويد ىؤالء األساقفة الحاضرين المشتركين معى فى الخدمة ،بحمول قوة ونعمة روحك القدوس ،قويِّو كما ّ
رياسة الكينوت

ت رؤساء الكينة ىكذا قدسو ،واجعمو فى
رسمك القديسين ،وكما مسحت األنبياء والمموك
وقدس َ
ّ
منك من أجل خبلص الشعب
 VArcierwsu,nhnغير ناقص وزّينو بكل نقاوة ،وأظيره مقدساً ليكون أىبلً أن يطمب َ

ك يتقدس ويتمجد ممكك أييا اآلب واالبن والروح القدس اآلن وكل أوان
رب لو وتستجيب لو .ألن اسم ّ
وأن تسمع أنت يا ّ
والى دىر الداىرين .

 .2جا فى طقس رسامة األسقف:
Ku,rie( o` Qeo.j h`mw/în o` dia.¦ to. mh. du,nasqai th.n av¢nqrw,èpou fu,sin th.n th/j Qeo,thtoj
u`penegkei/‹n ouvsi,…an( th|/ sh|/ oiv„konom…ia, o`moiopaqei/‹j h`mi/‹n didaska,£louj katasth,saj( to.n so.n
ev™pe,šcontaj qro,non( eiv„j to. av¢nafe,šrein soi qusi,…an( kai.ˆ tou/àton to.n ¢anv adeicqe,šnta oiv„kono,mon
(th/j Arcieratikh/j c£ar, itoj( poi,…hson gene,šsqai mimhth.n sou/à toàu/ ¢alv hqinou/à Poime,šnoj
tiqe,šnta th.n yuch.n au`tou/à u`pe,šr tw/în prob£a,twn sou( o`dhgo.n ei=Œnai tuflw/în( fw/îj tw/în ev™n
sko,tei( paideuth.n av¢fro,nwn( did£as, kaloj nhpi,…wn( fwsth/ra ev™n ko,smw) ktl14.
أييا الرب إلينا ،الذى من أجل ضعف طبيعة البشر التى ال يمكنيا أن تحتمل جوىر البلىوت ،شابيتنا فى اآلالم
بتدبيرك وأقمت لنا معممين ليمسكوا كرسيك ،ويقدموا لك ذبيحة وقرباناً عن كل شعبك .أنت يا رب أىل عبدك ىذا

(فبلن) أن يكون متدب ارً بن مة رياسة الكينوت  ،oiv„kono,mon th/j Arcieratikh/j c£ar, itojوأنعم عميو أن يكون
بك أييا الراعى الحقيقى ،واضعاً نفسو عن الخراف ،وأن يكون ميدياً لمعميان ،ونو اًر لمذين فى الظبلم ،ومؤدباً
متشبياً َ
لمجيال ،ومعمماً لؤلطفال ،ونو اًر لمعالم .لكى ما يصمح النفوس التى أتمن  عمييا فى ىذه الحياة الحاضرة ،ويقف أمام

SEL.

1885

PEMPTH

EKDOSIS

(MEGA

TO

EUCOLOGION

(ZERBPO

IEROMONACOU
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SPURIDWNOS
167.

راجع أيضاً المخطوط رقم )94 RQM( 46طقوس ،بمكتبة بطريركية الروم األرثوذكس .ورقة  19وجو  19 ،ظير.


قوه.
قويِّو ِّ = sic.
نقبلً عن المخطوط رقم

RQM( 46

 )94طقوس ،بمكتبة بطريركية الروم األرثوذكس ورقة

والطمبات أخرجو من اليونانية إلى العربية البطريرك األنطاكى كيرافتيموس الحموى سنة

 19وجو 19 ،ظير .ومخطوط افخولوجيون الصموات
1763م ص ( 38 ،37أىداه لمكتبة معيد الدراسات القبطية

المرحوم كامل عبد السيد).
SEL.

1885

PEMPTH

EKDOSIS

(MEGA

TO

EUCOLOGION

(ZERBPO

راجع أيضاً المخطوط رقم  )94 RQM( 46طقوس ،بمكتبة بطريركية الروم األرثوذكس .ورقة  20وجو.


وردت ىكذا بالمخطوطة والتصحيح لغوياً ىو "اؤتمن".

7

IEROMONACOU

14

SPURIDWNOS
168

منبرك باألُخرى لينال الجزاء العظيم الذى أعددتو لمذين يجاىدون من أجل ك ارزة إنجيمك .ألنك أنت ىو إلو الرحمة
ولك نرسل المجد أييا اآلب واالبن والروح القدس اآلن وكل أوان والى دىر الداىرين .
والخبلص يا إلينا َ

وعندما يمبسو رئيس الكينة األُموفوريون يقول:
Stolli,…zeise ev™n ¢agv i,…a tou/à Qeou/à kaqolikh. Kai.ˆ ¢avpostolikh. Ekklhsi,…a( to. timiw,ètaton th/j
vArcierwsu,nhj av¢xi,…wma
الرتبة المكرمة التى لرياسة الكينوت
لبست يا أخونا  فى كنيسة اهلل المقدسة الجامعة الرسولية،
َ
VArcierwsu,nhj ¢axv i… w
, ma

ثالثاً :نصوص الميتورجيات (القداسات) حسب التقميد األسكندرى القبطى

من خبلل النص اليونانى األصمى ألوشية اآلباء فى القداسات المحفوظة فى الكنيسة األرثوُذكسية يذكر التقميد الكنسى
كمالن رئاسة الكينوت التى ِ
َّ
أؤتم َنا عمييا من قبل اهلل:
أن البابا البطريرك واألب األسقف ُي ِّد
 .1أوشية البابا فى قداس القديس باسيميوس حسب التقميد األسكندرى القبطى
To.n o`siw,ètaton kai.ˆ av¢rciere,ša h`mw/în pa,£pa $DD% sunthrw/în sunth,rhson h`mi/‹n auvto,n œe;tesi
polloi/‹j kai.ˆ cro,noij eiv„rhnikoi/‹j ev™kteloàun/ ta auvto.n th.n u`po. sou/à ev™mpepisteumše,nhn
auvtw|/ù ¡ag` i,…an av¢rcierwsu,nhn kata.¦ to. a[¤gion kai.ˆ maka,£rion sou qše,lhma ovrqotomou/ànta to.n
lo,gon th/j ¢alv hqei,…aj kai.ˆ poimai,…nonta to.n lao.n sou ev™n o`sio,thti kai.ˆ dikaiosu,nh| su.Ýn pa/©sin
ovrqodo,xoij ev™pisko.poij17 ..

نقبلً عن المخطوط رقم

RQM( 46

 )94طقوس ،بمكتبة بطريركية الروم األرثوذكس ورقة

 20وجو .ومخطوط افخولوجيون الصموات والطمبات

أخرجو من اليونانية إلى العربية البطريرك األنطاكى كيرافتيموس الحموى سنة 1763م ص .39


وردت ىكذا بالمخطوطة والتصحيح لغوياً ىو "أخاناً".
نقبلً عن المخطوط رقم )94 RQM( 46طقوس ،بمكتبة بطريركية الروم األرثوذكس ورقة  20وجو 20 ،ظير.
النص اليونانى ليذه األوشية ورد فى المخطوطات اآلتية:

 المخطوط رقم  ،325 Gr.بالمكتبة الوطنية الفرنسية ويرجع تاريخو إلى القرن الرابع عشر الميبلدى.

 المخطوط  Aمن مكتبة بطريركية األقباط األرثوذكس بالقاىرة (رقم  762عام  172/طقوس) ويرجع تاريخو إلى القرن السادس عشر الميبلدى.
 المخطوط  Bمن مكتبة بطريركية األقباط األرثوذكس بالقاىرة (رقم  771عام  184/طقوس) ويرجع تاريخو إلى القرن الثامن عشر الميبلدى.
 المخطوط  Dمن مكتبة دير الشييد مارمينا الشيير " بالدير المعمق" بأبنوب (رقم  1عام  1 /طقوس) ويرجع تاريخو إلى القرن الثامن عشر الميبلدى.

 المخطوط  Eمن مكتبة دير السيدة العذراء الشيير " بالدير المحرق" بأسيوط ( رقم 14ب عام  13 /طقوس) ويرجع تاريخو إلى القرن التاسع عشر الميبلدى.
 المخطوط  Zمن مكتبة دير القديس األنبا بوال بالبحر األحمر (رقم  201طقوس) ويرجع تاريخو إلى أوائل القرن الثامن عشر الميبلدى.
 المخطوط  Hمن مكتبة دير القديس األنبا أنطونيوس بالبحر األحمر (رقم  55طقوس) ويرجع تاريخو إلى أوائل القرن الثامن عشر الميبلدى.
 المخطوط  Qمن مكتبة دير القديس األنبا مقار بوادى النطرون (رقم  155طقوس) ويرجع تاريخو إلى القرن التاسع عشر الميبلدى.
تقدمت بيا إلى جامعة تسالونيكى تحت عنوان:
وقمت بتحقيق ونشر كل ىذه المخطوطات فى رسالة الدكتوراه التى
ُ
ُ

THN

KATA

BASILEIOU

MEGALOU

TOU

LEITOURGIA

QEIA

ALEXANDRINH

ROSHDI W. B. DOUS, H

KOPTIKH PARADOSH( KRITIKH EKDOSH( QSSALONIKH 1997.

8

البار ورئيس كينتنا البابا (فبلن) حفظاً احفظو لنا سنين كثيرة وأزمنة سممية مكمالً  ™evktelou/àntaرئاسة الكينوت

المقدسة  ¡ a`gi… ,an av¢rcierwsu,nhnالتى أُتُ ِم َن  عمييا من قبمك كإرادتك المقدسة الطوباوية
باستقامة وراعياً شعبك بالبر والعدل مع جميع األساقفة األرثوذكسيين…].

قاطعاً كممة الحق

 .2أوشية اآلبا األولى (البابا البطريرك واألب األسقف) فى قداس القديس مرقس الرسول واإلنجيمى:
To.n a`¡giw,ètaton kai.ˆ makarièw,taton kai.ˆ av¢rciere,ša h`mw/în p£ap, an $DD% kai.ˆ to.n
o`siw,ètaton ™evpi,…skopon $DD% sunthrw/în sunth,rhson h`mi/‹n auvtou,j e;œtesi polloi/‹j kai.ˆ cro,noij
eiv„rhnikoi/‹j ev™kteloàun/ taj th.n u`po. sou/à ev™mpepisteume,šnhn a`¡g…ia, n av¢rcierwsu,nhn kata.¦ to. a[¤gion
kai.ˆ maka,£rion sou qe,šlhma ovrqotomou/ànta to.n lo,gon th/j ¢alv hqe…i,aj( su.Ýn pa/©sin
ovrqodo,xoij ™evpisko.poij19 ....
رئيس كينتنا صاحب القداسة وصاحب الغبطة البابا (فبلن) وأسقفنا الجزيل َبره (فبلن)  .حفظاً احفظيما لنا سنين كثيرة
وأزمنة سممية مكممين  ™evktelou/àntajرئاسة الكينوت المقدسة  ¡a`gi… ,an av¢rcierwsu,nhnالمؤتمنين عمييا من

قبمك كإرادتك المقدسة الطوباوية قاطعين كممة الحق باستقامة مع جميع األساقفة األرثوذكسيين...
 .3أوشية اآلبا الثانية (البابا البطريرك واألب األسقف) فى قداس القديس مرقس الرسول واإلنجيمى:
To.n a`¡giw,ètaton kai.ˆ makarièw,taton p£ap, an $DD% o[n proe,šgnwj kai.ˆ prow,èrisaj
proceiri,…sasqai th.n a`¡gi,a…n sou kaqolikh.n kai.ˆ av¢postolikh.n vEkklhs…ia, n kai.ˆ to.n
o`siw,ètaton ™epv i,…skopon $DD% to.n h`me,šteron sunthrw/în sunth,rhson h`mi/‹n auvtou,j e;œtesi
polloi/‹j kai.ˆ cro,noij eiv„rhnikoi/‹j ev™kteloàun/ taj auvtou,j th.n u`po. sou/à ™evmpepisteume,šnhn ¡ag` i,…an
sou ¢arv cierwsu,nhn kat¦a. to. a[¤gion kai.ˆ maka,£rion sou qe,šlhma ovrqotomou/ànta to.n lo,gon th/j
av¢lhqei,…aj20.


وردت ىكذا بالمخطوطة والتصحيح لغوياً ىو "اؤتمن".
النص العربى لقداس القديس باسيميوس القيصرى ،عن المخطوط رقم

Gr.

 ،325بالمكتبة الوطنية الفرنسية .باريس .ورقة

R.

27V & 26

.

والمخطوط رقم  172طقوس بمكتبة البطريركية القبطية .ورقة  25وجو و 25ظير.
النص اليونانى ليذه األوشية ورد فى المخطوطات اآلتية:
أ.

مخطوط رقم  177 Gr.بجامعة ميسينيس [رق غزال /يرجع إلى منتصف القرن الثانى عشر الميبلدى].

ب  .مخطوط رقم  1970 Gr.بالفاتيكان [يرجع إلى القرن الثانى عشر الميبلدى].
ستخدم فى كنيسة البطريركية اليونانية باألسكندرية].
ج  .مخطوط رقم  2281Gr.بالفاتيكان [رق غزال /يرجع إلى سنة 1270م وكان ُي ّ
قام عمى تحقيق ونشر ىذه المخطوطات و يرىا كل من:
البروفيسور يؤانس فوندولى أستاذ الميتورجيات بكمية البلىوت جامعة تسالونيكى باليونان ،فى كتابو عن القداسات
I) M) FOUNTOULH KEIMENA LEITOURGIKHS G( QEIAI LEITOURGIAI. sel. 25-64.

كما قام عمى نشر ىذه المخطوطات الثبلث فى أعمدة متساوية سوانسون فى كتابو:
C. A. Swainsan : The Greek Liturgies Chiefly from Original Authorities, Cambridge 1884, PP. 2 – 73.
I) M) FOUNTOULH( KEIMENA LEITOURGIKHS G( QEIAI LEITOURGIAI. sel. 49.
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20

صاحب القداسة وصاحب الغبطة البابا (فبلن) الذى رتبت أن يقود كنيستك المقدسة الجامعة الرسولية ،وأسقفنا الجزيل

َبره (فبلن) .حفظاً احفظيما لنا سنين كثيرة وأزمنة سممية مكممين  ™evkteloàu/ntajرئاسة كينوتك المقدسة

 sou ¢avrcierwsu,nhnالمؤتمنين عمييا من قبمك كإرادتك المقدسة الطوباوية قاطعين كممة الحق باستقامة.

10

¡a`g…i,an

النتيجة:

الفصل الثالث

طبقاً لنصوص التقميد الكنسى الذى تمثمو النصوص الميتورجية عاليو نصل إلى النتائج اآلتية:

أوالً :السيد المسيح لو المجد رئيس الكينة األعظم  ،o` m•e.gaj ¢avrciereu,jىو الذى شرعَّ لنا درجات وطغمات ورتباً
لكى يخدموا ويكينوا ألس ارره الطاىرة المجيدة ،ويقدسوا فى مذبحو المقدس.

ثانياً :تصمى الكنيسة فى طقس الرسامة من أجل البابا البطريرك واألب األسقف لكى بوضع يد ىؤالء األساقفة
الحاضرين والمشتركين معاً فى خدمة شرطونيتو ،وبحمول قوة ونعمة الروح القدس يدخل تحت النير اإلنجيمى
رياسة الكينوت . VArcieratikh.n ¢axv i,…an

ورتبة

ثالثاً :البابا البطريرك واألب األسقف بوضع يد ىؤالء األساقفة وحمول نعمة رئاسة الكينوت ،Arcieratikh/j ca,£ritoj
ينال رتبة رياسة الكينوت  VArcierwsu,nhj av¢x…i,wmaفى كنيسة اهلل المقدسة الجامعة الرسولية.
كمبلن رئاسة الكينوت التى أُتُ ِم َنا عمييا من قبل اهلل ولذلك تصمى الكنيسة فى
راب اً :البابا البطريرك واألب األسقف ُي ِّ

أوشية اآلباء ألجميما قائمة[ :حفظاً احفظيما لنا سنين كثيرة وأزمنة سممية مكممين  ™evkteloàu/ntajرئاسة كينوتك

المقدسة  ¡a`gi… ,an sou av¢rcierwsu,nhnالمؤتمنين عمييا من قبمك كإرادتك المقدسة الطوباوية قاطعين كممة الحق
باستقامة].

الخالصة:
أن البابا البطريرك واألب األسقف لو رتبة رياسة
لنا ىذا الرأى مستندين عمى ما ذكرناه وبحثناه عاليو َّ
الكينوت  VArcierwsu,nhj av¢xi,…wmaفى كنيسة اهلل المقدسة الجام ة الرسولية.

11

الباب الثانى

الرد على الشكوك
بشأن رئاسة الكهنوت لألب البطريرك ولألب األسقف
الفصل األول :األسقف ىو وكيل اهلل ووكيل أسرار اهلل.
الفصل الثانى :درجات الكينوت.

الفصل الثالث" :أعطيتيم المجد الذى أعطيتنى" (يو( )22 :17مجد رئاسة الكينوت كما شرحو قداسة البابا شنودة
الثالث فى مجمة الك ارزة).

الفصل الرابع :تكممة رئاسة الكينوت مفيوم شدائد المسيح فى (كو.)24 :1

الفصل الخامس" :قوة حياة ال تزول" (اإلفخارستيا).
الفصل السادس :اآلباء الرسل واألساقفة العموميون ورئاسة الكينوت
الفصل السابع :تحديد رئاسة الكينوت لؤلسقف فى مجالو الخاص.

الفصل الثامن :رئاسة الكينوت لمبابا البطريرك ولؤلب األسقف ليست عبارة جدلية ولكنيا من صميم القداس

المرقسى والقداس الباسيمى حسب التقميد اإلسكندرى لكنيستنا بالمغات اليونانية والعربية.
الفصل التاسع :رسائل القديس إغناطيوس الثيئوفوروس النورانى.
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الفصل األول

األسقف هو وكيل هللا ووكيل أسرار هللا
يح وو َكبلَ ِء سرائِ ِر ِ
َّ ِ ِ
يقول معممنا بولس الرسول " َى َك َذا َفْم َي ْح ِس ْب َنا ِ
اهلل" (1كو.)1 :4
اإل ْن َس ُ
ََ
ان َك ُخدام اْل َمس ِ َ ُ
فاآلباء الرسل ىم وكال أسرار اهلل ومن ضمن ذلك سر الكينوت .فاألسقف ىو وكيل سر الكينوت وىو الذى يقيم
القسوس فى درجتيم الكينوتية ويرأس احتفال السيامة الكينوتية ألن لو رئاسة الكينوت فى إطار إيبارشيتو وفى مدة
حبريتو.

فبل عجب أن نقول أن البابا البطريرك وكذلك األب األسقف ىم رؤساء سر الكينوتٍ ،
كل فى حدود اختصاصو الذى

أقيم عميو.

واألسقف القانونى ىو وكيل اهلل بكل سمطات الوكالة فى حدود إيبارشيتو ومدة حبريتو ،واال فقدت الوكالة معناىا .فمو

سمطان الحل والربط ،وسمطان مغفرة الخطايا ،وسمطان إقامة سر اإلفخارستيا ،وسمطان القضاء الكنسى ،والحكم عمى

المخطئ عمى مثال السيد المسيح فى يوم الدينونة ،وسمطان التعميم ،وسمطان وضع اليد والمسحة المقدسة .وكل ذلك

فى إطار تعاليم السيد المسيح واآلباء الرسل والمجامع المسكونية المقدسة.

يل ِ
ف ِبالَ لَ ْوٍم َك َو ِك ِ
اهلل" (تى .)7 :1
ُسقُ ُ
ب أْ
َن َي ُك َ
لذلك قال معممنا بولس الرسول لتمميذه تيطس األسقف "أل ََّن ُو َي ِج ُ
ون األ ْ
كيف يكون السيد المسيح رئيس الكينة األعظم ويكون الرسل واألساقفة وكبلء لو فى سر الكينوت وال يكونوا رؤساء

كينة؟!..

ور َّ ِ
َج ِل ى َذا تَرْكتُ َك ِفي ِك ِر َ ِ
ِ
ُم ِ
ص ِة،
يت ل َك ْي تُ َك ِّم َل تَْرتِ َ
الناق َ
ألم يقل معممنا بولس الرسول لتمميذه األسقف تيطس "م ْن أ ْ َ َ
يب األ ُ
ِ
ص ْيتُ َك" (تى .)5 :1
يم ِفي ُك ِّل َمِد َين ٍة قُسو اً
س َك َما أ َْو َ
َوتُق َ
ين" (1تى .)22 :5
ض ْع َيداً َعمَى أ َحٍد بِاْل َع َجمَ ِةَ ،والَ تَ ْشتَِر ْك ِفي َخطَ َايا َ
وقال لتمميذه تيموثاوس "الَ تَ َ
اآلخ ِر َ
إن الوكالة تفقد معناىا إن فقدت سمطاتيا .وحينما أوصى السيد المسيح تبلميذه الرسل القديسين أن يقيموا سر
ِ
ص َن ُعوا َى َذا ِلِذ ْك ِرى" (لو .)19 :22لذلك فسر اإلفخارستيا ال يقام إال بتصريح من األسقف.
اإلفخارستيا قال ليم "ا ْ
فالفرق بين الرسل وخمفائيم األساقفة وبين السيد المسيح فى إقامة سر اإلفخارستيا ليس ىو فى أن ليس ليم رتبة رئاسة
الكينوت؛ ولكن فى أن السيد المسيح كان ىو رئيس الكينة والذبيحة فى ٍ
آن واحد (عب  11 :9و  .)12وفى أنو

"رئيس كينة إلى األبد" (عب  ،)20 :6وفى أنو رئيس الكينة األعظم ،وفى أن رئاسة كينوتو لمكنيسة الجامعة ىى فى
ِ
كل زمان ومكان وفى أنو دخل إلى المقادس السمائية " َد َخ َل م َّرةً و ِ
اح َدةً إِلَى األَ ْق َد ِ
اء أ ََبِدّياً" (عب .)12 :9
اس ،فَ َو َج َد ف َد ً
َ َ
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الفصل الثانى

درجات الكهنوت
من المعروف أن لمكينوت ثبلث درجات ىى األسقفية والقسيسية والشماسية ولكل درجة منيا وضع يد خاص بو .فيد
األسقفية تختمف عن يد القسيسية وعن يد الشماسية ،ولكل درجة اختصاصاتيا ،فالقس ال يستطيع أن يمارس كل

اختصاصات األسقف ،وحتى ما يمارسو فيو بتفويض وسماح منو وكذلك الشماس ال يستطيع أن يمارس اختصاصات

القسيس مع أنو يشترك معو بالضرورة فى خدمة األسرار الكنسية .ويشترك أيضاً مع األب األسقف فى خدمة األسرار.

ولكن ال القسيس وال الشماس يشتركان فى وضع اليد عند قيام األسقف بسيامة القس أو الشماس .ولكن األسقف يشترك

مع البابا البطريرك فى وضع يد األسقفية إذ يضع البابا البطريرك يده عمى رأس الراىب القس المختار ويضع األساقفة
أيدييم عمى كتفيو .أما فى سيامة البابا البطريرك إذا كان ليس أسقفاً عاماً فإن اآلباء األساقفة يشتركون معاً فى وضع

اليد عميو وسيامتو بطريركاً ،ويقوم األسقف المترئس الحتفال السيامة بتتويجو واعبلن اسمو مع الرشومات لذلك فإننا ال
نوافق عمى ما يردده مؤلف كتاب "ىل األسقف رئيس أعمال الكينوت أم رئيس سر الكينوت؟" بقولو:

{ألن الن مة الكينوتية التى يتمتع بيا القس ىى ذاتيا التى لألسقف وال يزيد عميو شيئاً من ناحية االشتراك فى
الخدمة}.

وىو بمساواتو لكينوت القس واألسقف والغاء الرتب الكينوتية يشجع الشماس أن يقوم بممارسة األسرار مثل سر الزواج
وسر اإلفخارستيا وسر الميرون ويشجع القسيس أن يقوم بسيامة القسوس مثمما قام أحد القسوس فى الكنيسة القبطية -

تحول
تحول الخبز إلى جسد الرب ال يمكنيا أن ّ
فى عيد سابق -بسيامة قسيس متسائبلً ىل اليد (يقصد يده ىو) التى ّ
"فبلن" العممانى إلى قسيس؟!! وكانت سجاالت مشيورة بينو وبين البابا البطريرك فى ذلك الزمان.

محاضرة نيافة األنبا بنيامين:

وقد ورد فى محاضرة نيافة األنبا بنيامين أسقف كرسى المنوفية الحالى وأستاذ عمم الالىوت الطقسى بالكميات

اإلكميريكية –أطال الرب حياة نيافتو -التى ألقاىا فى مؤتمر العقيدة بدير العزب بالفيوم فى سبتمبر

2007م ،ثبلث

صفحات فى نياية المحاضرة المطبوعة بكتاب المؤتمر ،عن درجة األسقفية كسر مقدس وأنيا ىى درجة رئاسة

الكينوت ،وعن درجات الكينوت الثبلث ،وعما تتميز بو درجة رئاسة الكينوت عن درجة الكينوت .ونوردىا بنصيا مع

شكرنا لنيافتو عمى محاضرتو القيمة التى أورد فى فقراتيا عموماً الكثير من المراجع والشروحات أما الصفحات الثبلث

فنصيا كما يمى:
األخيرة ،فى عرضيا لما ذكرناهّ ،

كتاب "ىل األسقف رئيس أعمال الكينوت أم رئيس سر الكينوت؟" صفحة 8.
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{إذن درجة األسقفية ىى درجة رئاسة الكينوت واألساقفة ىم خمفاء الرسل لرئاسة الكينوت لتثبيت الكنيسة وقيادتيا

وامتدادىا من حيث تدشين الكنائس واقامة الخدام كينة وشمامسة وتعميم الشعب وتسميم طقس الكنيسة ونظاميا فى

وم ْن يحمل ىذه الدرجة يكونون آباء لممؤمنين ورعاة لمقطيع..
العبادة َ
إذن فاألسقفية سر مقدس تخمع عمى صاحبيا أعظم درجة كينوتية كما َعمَّ َم بذلك آباء الكنيسة فالمسيح حاضر فى
األساقفة بصورة فريدة ليحيى الكنيسة بكممة اإليمان وباألسرار المقدسة ولضم أعضاء جدد إلى الكنيسة ذلك الجسد
الذى رأسو المسيح ويقودىا بحكمة وفيم وفطنة نحو السعادة األبدية والجعالة العميا...

( )+الفرق بين األسقفية ودرجة القسيسية :درجات الكينوت الثبلث ىى:

 +الشماسية :وىى درجة خدمة diakwn
 +القسيسية :وىى درجة شفاعة `precbuteroc
 +األسقفية :وىى درجة رعاية `pickopoc
وكل درجة تضيف عمميا إلى ما سبقيا فالشمامسة خدام والكينوت شفاعة فى المقادس وخدمو ورئاسة الكينوت رعاية
وشفاعة وخدمة ..لذلك ىى درجة كمال الكينوت ...وتتميز درجة رئاسة الكينوت عن سابقيا (درجة الكينوت) فى

األمور التالية-:

 -1سمطان وضع اليد :كما ورد فى (أع  )13عن وضع اليد عمى القديسين برنابا وشاول وكما ورد فى (أع
سيامة الشمامسة..

 )6فى

وفى الدسقولية باب  21يقول" :ونأمر أيضاً أن ال يرسم ( ال يقسم ) القسوس شماساً أو إيبودياكوناً أو أغنسطساً وال

ومن يقاوم ذلك يـكون غريباً عن النصرانية..
إبسمتس وال قيم بل األسقف وحده َ
وفى الباب  34من الدسقولية يقول أيضاً" :وأما القسوس والشمامسة فميقسميم أسقف واحد وكذلك بقية اإلكميروس ..بل
لمقسيس سمطان واحد وىو أن ُي َعمَّم ويقدس القرابين ويبارك الشعب ...وأما الشماس فميس لو سمطان أن يفعل شيئاً من
ىذا بل يمزم خدمتو مع األسقف ومع القسيس ويكمل خدمة الشمامسة"..
ويتضح أن الرسل نفذوا ىذا حين قالوا" :انتخبوا أنتم فنقيميم نحن" (أع  )3:6ووضعوا األيادى عمى الشمامسة السبعة
وبعدىا مارس الشمامسة دورىم فى الكنيسة..

ويقول ذىبى الفم" :الحظوا أن إستفانوس رئيس الشمامسة لم يصنع آيات أو عجائب (أو واجو مجامع مدافعاً عن

اإليمان) قبل ما ُعرف َعمَناً بعد وضع اليد عميو ُليظير اهلل أن النعمة وحدىا ال تكفى إنما تمزم السيامة ووضع اليد لكى
ما يكون النمو فى الروح إلى ٍ
حد أبعد" ..كيف يكرزون إن لم يرسموا" (رو  ..)15:10وكقول الرب "كما أرسمنى اآلب

أرسمكم أنا" (يو..)21:20

إذن سمطان وضع اليد (الشرطونية) تنفرد بو درجة رئاسة الكينوت (األسقفية).

لذلك من حق األسقف مكافأة الكاىن" :أما القسوس المدبرون حسناً فميحسبوا أىبلً لكرامة أفضل والسيما الذين يتعبون

فى الكممة والتعميم" ( 1تى  )17:5ىذه توصية من القديس بولس لتمميذه تيموثاوس األسقف ..ومن حق األسقف
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محاسبة الكاىن (معاقبتو) :كما أوصى أيضاً القديس بولس تمميذه تيموثاوس األسقف قائبلً" :ال تقبل شكاية عمى كاىن
(شيخ) إِالَّ ََ عمى فم شاىدين أو ثبلثة1( "..تى ..)19:5
 -2عصا الرعاية ( الحية النحاسية ) :وىى دليل عمى الرئاسة ..كما أمر الرب موسى فى (عدد " ..)7-1:17كمم
بنى إسرائيل وخذ منيم عصا لكل بيت ،أب من جميع رؤسائيم عمى حسب بيوت آبائيم إثنتى عشرة عصا واكتب اسم

كل واحد عمى عصاه واسم ىارون تكتبو عمى عصا الوى .إن عصا واحدة تكون لكل رئيس من بيوتيم آبائيم وضعيا

فى خيمة اإلجتماع أمام الشيادة حيث أجتمع بكم"..

ويتضح ىنا أن العصا تمثل الرئاسة ..وعصا ىارون ىى التى أفرخت دليل إختيار اهلل ليارون كرئيس كينة ..وىكذا

حمل اآلباء الرسل عصا الرعاية وصارت تقميداً فى الكنيسة لكل من فى درجة األسقفية إذ يرعى شعبو ويترأس

الكينوت فى دائرة إيبارشيتو ...عبلمة عمى أنو راعى الخراف الناطقة يقودىا حيث المراعى الخضراء ويرد الشارد منيا
كما ورد فى (ميخا" )14:7إرع بعصاك شعبك غنم ميراثك" ...وىكذا فى (يو" )21إرع خرافى  ..إرع غنمى"..

وورد فى كتاب الجوىرة النفيسة فى عموم الكنيسة:

جرى التقميد الكنسى أن كل َمن ُيسام أسقفاً يقدم لو البابا البطريرك بصفتو رئيس األساقفة عصا الرعاية فى نياية
تكريس األسقفية إعبلناً لرئاستو لمكينوت ومسئوليتو الرسولية كراع أول لئليبارشية وليس ألحد حق أن يحمل عكا اًز فى
الكنيسة غير اآلب البطريرك أو المطران أو األسقف ألنيم رعاة لؤلغنام الناطقة أى (الشعب) ..وأما البابا البطريرك

ففى يوم سيامتو رئيساً لؤلساقفة يضعون لو عصا الرعاية فوق المذبح من تحت الصينية بدون ما يناوليا لو أحد من
المطارنة أو األساقفة وكذلك الصميب وذلك يعنى أنو قد تسمم ىذه العصا من الراعى الصالح الحقيقى ربنا يسوع

ٍ
بقضيب من حديد" ...باب  84ص.132
المسيح ..تنفيذاً لمعبارة "وترعاىم
ومن كتاب تكريس البطاركة يقول رئيس الشمامسة" :تَ َسمَّم عصا الرعاية من يد راعى الرعاة األعظم يسوع المسيح إبن
اهلل الحى الدائم األبدى لترعى شعبو وتغذييم بالتعاليم المحيية مؤتمناً عمى النفوس التى سيطمب اهلل دميا من يديك"...
أما الحية النحاسية فيى مثال الصميب لمشفاء من لدغة الحية القديمة (الشيطان) وكما ورد فى الكتاب "كما رفع موسى
الحية فى البرية"...

وىى تمثل نصرة الصميب عمى الشيطان ...لذلك فيى صميب مرتفع بين رأسين لمحية ومثبتة عمى قضيب طويل بشريط
أحمر ...فالمسيح إنتصر بالصميب عمى الشيطان والشريط األحمر يمثل دم المسيح المسفوك ألجل خبلص العالم...

إذن فاألسقف يمثل المسيح الحامل صميبو ليعمن النصرة عمى الشيطان (الخطية) ويحقق النصرة فى حياة الكنيسة..
 -3التدشين :ومعناه تقديس الكنائس واألدوات المقدسة الخاصة بالخدمة مثل الصينية والقبة والكأس والمستير،

والمذابح واأليقونات والمعموديات والشورية والبشارة والصميب وحق البخور وكرسى الكأس والشمعدانات المستخدمة

حول المذبح  ...والتدشين يعنى التقديس بمعنى جعل الشئ المدشن ممكاً هلل إلستخدامو فى الخدمة حتى مبلبس

الخدمة لئلكميروس ...وىذا يحدث من خبلل الصموات والرشم بالميرون بيد األسقف ألن َمن يحممون درجة األسقفية ىم
مستودع الروح القدس ليمنحو فى أى عمل تقديس أو ألى شخص مختار لمخدمة بوضع اليد..
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من كل ذلك نجد فروقاً واضحة بين درجة األسقفية ودرجة القسيسية ففرق بين َمن يحمل كينوتاً إلستدعاء الروح القدس
فى األسرار المقدسة وبين َمن يحمل درجة رئاسة الكينوت فيشرطن ويدشن ويحمل عصا الرعاية والحية النحاسية
ممثبلً وجود السيد المسيح فى الكنيسة وحامبلً الروح القدس فيو ليمنحو فى كل مرة نحتاج إليو}...

22

كتاب مؤتمر العقيدة األرثوذكسية ( )10صفحة .52-50

17

الفصل الثالث

"أعطيتهم المجد الذى أعطيتنى

" (يو )22 :17

فى مناجاتو مع اآلب ليمة الصمب تكمّم السيد المسيح عن نوعين من المجد:

 -1مجده األ زلى  :قبل كون العالم بقولو لآلب " :واآلن مجدنى أنت أييا اآلب عند ذاتك ،بالمجد الذى كان لى عندك
قبل كون ال الم "(يو. )5 :17

 -2مجده المسيانى :الذى ظير بو فى الجسد عندما أخمى نفسو وأخذ صورة عبد ،ومارس عممو كمسيح لمرب ،ورئيس
كينة ومخمّص لمعالم .وعن مجده كرئيس كينة قال لآلب فى ليمة آالمو ،فى حديثو عن عبلقتو بتبلميذه األحد عشر

(بعد استبعاد ييوذا اإلسخريوطى من الحديث)" :وأنا قد أعطيتيم المجد الذى أعطيتنى" (يو )22 :17وقد شرح قداسة
البابا شنودة الثالث –أطال الرب حياتو – ىذه المسألة مؤكداً أن المجد المقصود فى ىذه العبارة الذى أعطاه الرب

لمتبلميذ ىو مجد رئاسة الكينوت والرعاية (مجمة الك ارزة 2004/12/3م العدد  37لمسنة الـ 32ص  16العامود الثانى

سطر .)37

ونص كبلم قداسة البابا ىو كما يمى:

{السيد المسيح لم يعط تبلميذه مجد البلىوت ،واال ما كان بطرس قد أدركو الخوف فى نفس الميمة وأنكر ،وسب ولعن
وقال ال أعرف الرجل (مت .)73-70 :26وما كان التبلميذ الباقون خافوا وىربوا واختفوا فى العمية! المسيح لم يعط
تبلميذه مجد البلىوت ،ألن الرب يقول فى سفر إشعياء عن مجد البلىوت "مجدى ال أعطيو آلخر" (اش .)8 :42

إنما السيد المسيح أعطاىم أمجاداً أخرى تميق ببشريتيم.

أعطاىم مجد رئاسة الكينوت ،ومجد الرعاية التى لو .وأعطاىم مجد الكممة وتأثيرىا ،وأعطاىم مواىب الروح القدس،
وأعطاىم مجد الشيادة أن يجمسوا معو فى ممكوتو ..وال يمكن أن يقصد مجد البلىوت أبداً}...

ولعل فى ىذا رداً واضحاً عمى ادعاءات مؤلف كتاب "ىل األسقف رئيس أعمال الكينوت أم رئيس سر الكينوت؟" أن

قداسة البابا يوافق عمى رأيو فى أن المسيح وحده ىو الذى لو رئاسة الكينوت كما أورد فى صفحة  21من كتابو.
ومن المفيوم طبعاً أن السيد المسيح كان أحياناً يكشف عن شعاع من مجده اإلليى من خبلل التجمى ،ومن خبلل
المعجزات التى أجراىا وخاصة معجزة قيامتو المجيدة من األموات بقدرتو اإلليية.

ولكن لم يكن من الممكن أن يعمن مجده اإلليى بصورة كاممة أثناء وجوده عمى األرض ،ألن البشر لن يحتمموا رؤية

ىذا المجد قبل أن يمبسوا جسد القيامة الروحانى الممجد .ليذا قال الرب لموسى عمى جبل سيناء" :اإلنسان ال يرانى

ويعيش" (خر.)20 :33

كما أن الخبلص لم يكن ممكناً أن يتم لو أعمن السيد المسيح فى تجسده عمى األرض ملء مجده اإلليى .ليذا قال

معممنا بولس الرسول" :ألن لو عرفوا لما صمبوا رب المجد" (
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1كو  .)8 :2فالمسألة إذن أن السيد المسيح قد أخفى

الىوتو عن الشيطان ،وأخفى مجده المنظور عن البشر إلى حين إتمام الفدا وص وده إلى السما ودخولو إلى

مجده السمائى عن يمين اآلب.

وقد شرح القديس بولس الرسول ىذه الحقيقة بقولو "باإلجماع عظيم ىو سر التقوى،

اهلل ظير فى الجسد  ،تبرر فى

الروح ،تراءى لمبلئكة ،كرز بو بين األمم ،أومن بو فى العالمُ ،رفع فى المجد" (1تى)16 :3
لقد أخفى السيد مجده األ زلى بالناسوت لكى يتمم الفداء ثم يدخل إلى مجده عند صعوده إلى السماء.

وتحدث القديس بولس الرسول عن حالة السيد المسيح فى دائرة اإلخبلء عند قبولو اآلالم ألجل خبلصنا فقال" :ولكن
ّ

الذى وضع قميبلً عن المبلئكة ،يسوع ،نراه مكمالً بالمجد والكرامة  ،من أجل ألم الموت ،لكى يذوق بنعمة اهلل الموت
ٍ
ألجل كل واحد .ألنو الق بذاك الذى من أجمو الكل وبو الكل ،وىو ٍ
كمل رئيس
بأبناء كثيرين
آت
إلى المجد  ،أن ُي ِّ
خبلصيم باآلالم" (عب.)10 ،9 :2
إن المجد الذى تكمل بو السيد المسيح فى آالمو ،ىو مجد الحب والبذل والعطاء والفداء،

ومجد رئاسة الكينوت فى

تقديم ذبيحتو الخبلصية كرئيس لمخبلص ،وكقائد لمسيرة المفديين فى طريقيم نحو المجد السمائى .ولكن ينبغى أن

نبلحظ أن عبارة " الذى وضع قميالً عن المالئكة  ،يسوع" التى وردت فى النص السابق قد ورد قبميا فى نفس الرسالة
إلى العبرانيين عن صعود السيد المسيح إلى المجد "صائ اًر

(عب.)4 :1

أعظم من المالئكة بمقدار ما ورث اسماً أفضل منيم"

فالمسيح الذى "أخمى نفسو" ىو ىو نفسو "الذى رفع فى المجد"

مجد المسيح األ زلى

مجد المسيح األزلى ىو واحد فيو مع اآلب ومع الروح القدس .ىو مجد الثالوث القدوس الذى نسبحو فى الكنيسة

ونعطيو " الذوكصا" ونقول{ :المجد لآلب واالبن والروح القدس}.

عن ىذا المجد قال الرب " :ومجدى ال أعطيو آلخر " (إش .)8 :42لذلك ال يمكن ألى أحد آخر أن يشارك الثالوث

القدوس فى ىذا المجد .وال تنطبق عميو عبارة السيد المسيح عن رسمو القديسين "وأنا قد أعطيتيم المجد الذى أعطيتنى"
(يو.)22 :17

مجد رئاسة الكينوت

ىذا المجد الذى منحو السيد المسيح لرسمو القديسين ،يترتب عميو سمطان التعميم فى الكنيسة ومقاومة البدع

واليرطقات ،وسمطان الحل والربط والتشريع فى الكنيسة من خبلل المجامع المقدسة .وكذلك سمطان الحكم فى المجالس
اإلكميريكية ،وسمطان إقامة الرتب الكنسية مثل سيامة األساقفة بيد اآلباء البطاركة ومعيم األساقفة ،وسيامة اآلباء

الكينة بواسطة األساقفة وكذلك سيامة الشمامسة وتدشين الكنائس واألوانى المقدسة .وسمطان وضع اليد قد منحو الرب
لمرسل وخمفائيم باعتبار أن األسقف ىو وكيل اهلل .ليذا قال معممنا بولس الرسول" :يجب أن يكون األسقف ببل لوم

كوكيل اهلل" (تى.)7 :1
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كينوت السيد المسيح

يقول معممنا بولس الرسول عن رئاسة الكينوت" :وال يأخذ أحد ىذه الوظيفة بنفسو ،بل المدعو من اهلل كما ىارون

أيضاً .كذلك المسيح أيضاً لم يمجد نفسو ليصير رئيس كينة ،بل الذى قال لو :أنت ابنى أنا اليوم ولدتك" (عب : 5

 ،5 ،4انظر مز .)7 :2

إذن فقد أخذ السيد المسيح مجد رئاسة الكينوت من اآلب السماوى ألن بولس الرسول يقول" :لم يمجد نفسو ليصير
رئيس كينة بل الذى قال لو أنت ابنى".

ومجد رئاسة الكينوت الذى لمسيد المسيح قد أشرنا إليو سابقاً فى تفسير عبارة " وأنا قد أعطيتيم المجد الذى أعطيتنى "

(يو )22 :17التى قاليا السيد المسيح لآلب فى ليمة آالمو عن عطيتو لرسمو األحد عشر والتى أخذىا من اآلب فى
إرساليتو الخبلصية.

وقد استطرد القديس بولس الرسول فى كبلمة السابق فأشار إلى أن كينوت السيد المسيح ىو عمى رتبة ممكى صادق

وليس عمى رتبة ىارون فقال" :مدعواً من اهلل رئيس كينة عمى رتبة ممكى صادق" (عب.)10 :5

يقدمون
ىكذا أيضاً كينوت اآلباء الرسل وخمفائيم من اآلباء البطاركة واألساقفة ىو عمى رتبة ممكى صادق ،ألنيم ّ

ذبيحة اإلفخارستيا (أى سر الشكر)

بالخبز والخمر ،والتى ىى نفسيا ذبيحة الصميب ،ولكن تحت أعراض الخبز

يقدمون الذبائح الحيوانية الخاصة بالكينوت اليارونى.
والخمر .وال ّ
وىذا ما أوصاىم بو السيد المسيح فى ليمة آالمو عن تقديم جسده ودمو األقدسين "اصنعوا ىذا لذكرى" (لو

1كو.)24 :11

،19 :22

قدم خب اًز وخم اًر ،ولم يقدم ذبيحة حيوانية وأعطاه إبراىيم عش اًر من كل شئ.
إن ممكى صادق حينما خرج لمبلقاة إبراىيم ّ
وقد ورد ذلك فى سفر التكوين كما يمى:

"وممكى صادق ممك شاليم أخرج خب ازً وخم ارً .وكان كاىناً هلل ال مى .وباركو  ،وقال :مبارك أبرام من اهلل العمى مالك

السماوات واألرض .ومبارك اهلل العمى الذى أسمم أعداءك فى يدك .فأعطاه ُعش اًر من كل شئ" (تك.)20-18 :14

إن مجد رئاسة كينوت السيد المسيح يرتبط ارتباطاً واضحاً بتقديم ذبيحة اإلفخارستيا التى صنعيا السيد المسيح وأمر

تبلميذه أن يصنعوىا .والتى ىى نفسيا ذبيحتو الخبلصية عمى الصميب وتستمد وجودىا وفاعميتيا من حقيقة الصميب

فوق الجمجثة ،إذ ىى امتداد لذبيحة الصميب عبر الزمان فى ليمة اآلالم والى مجيء الرب الديان.

ليذا اىتم القديس بولس الرسول فى أكثر من موضع بإبراز رئاسة كينوت السيد المسيح أنيا عمى رتبة ممكى صادق

"مدعواً من اهلل رئيس كينة عمى رتبة ممكى صادق" (عب 10 :5انظر أيضاً عب.)20: 6

ال يخفى عمى أحد بالطبع أن كينوت السيد المسيح ىو كينوت أبدى  .فخدمتو الكينوتية مستمرة عبر األجيال إذ أنو
يشفع فينا بذبيحتو الخبلصية إلى آخر الزمان" .إن أخطأ أحد فمنا شفيع عند اآلب يسوع المسيح البار وىو كفارة

لخطايانا" (1يو.)2 ،1 :2

لقد دخل السيد المسيح إلى المقادس السماوية " حيث دخل يسوع كسابق ألجمنا صائ ارً عمى رتبة ممكى صادق رئيس

كينة إلى األبد" (عب.)20 :6
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إنو شئ رائع أن نرى الكنيسة المقدسة وىى أيقونة لمسماء عمى األرض مثمما رآىا يعقوب أب اآلباء مثل سمم منصوب

عمى األرض ورأسو يمس السماء والرب واقف بجبللو المخوف والمبلئكة صاعدين ونازلين عمى السمم (انظر تك : 28

.)17 ،13 ،12

إن السماء تكون مفتوحة أثناء القداس اإلليى والسيد المسيح حاضر بجسده ودمو عمى المذبح سرائرياً بنفس ذبيحتو
الخبلصية التى بيا يشفع فينا شفاعة كفارية أمام اآلب السماوى.

والمبلئكة الذين كتب عنيم أنيم خدام العتيدين أن يرثوا الخبلص يكونون فى حالة صعود ونزول أثناء القداس يرفعون

صمواتنا ،وينزلون بالبركات السمائية ،ويشاركون معنا تسبيح الحمل الذبيح وشكر اآلب عمى محبتو غير المحدودة.

حقاً إن الكنيسة ىى بيت المبلئكة ألن الرب قد صالح السمائيين مع األرضيين ،كقول بولس الرسول عن ذلك " لتدبير
مل األزمنة ليجمع كل شئ فى المسيح ما فى السماوات وما عمى األرض فى ذاك الذى فيو أيضاً نمنا نصيباً

م ينين سابقاً" (أف.)11 ،10 :1
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الفصل الرابع

تكملة رئاسة الكهنوت
مفهوم شدائد المسيح فى (كو )24 :1
اآلن أ ْف َرُح ِفي
أخطأ المؤلف عمى صفحة  9و  10فى استخدام عبارة القديس بولس الرسول الواردة فى (كو َ " )24 :1
ِ
ِ ِ َِّ
ش َد ِائ ِد ا ْلم ِس ِ ِ
ِ
آالَ ِمي أل ْ ِ
س ِمي أل ْ ِ
يسةُ " ،وحاول أن يطبقيا عمى
ص َ
يح في ِج ْ
َجل َج َسده  :الذي ُى َو اْل َكن َ
َجم ُك ْمَ ،وأُ َك ِّدم ُل َنقَائ َ
َ
العبارة الواردة فى أوشية اآلباء فى القداس اإلليى عن قداسة البابا البطريرك "مكمبلً رئاسة الكينوت المقدسة التى

ائتمنتو عمييا من قبمك."...
يح" فى كبلم بولس الرسول ال تعنى الشدائد الشخصية الخاصة بالمسيح بل "الشدائد
فيو لم يفيم أن عبارة " َش َدائِِد اْل َم ِس ِ
التى من أجل المسيح" مثمما نقول "خدمة المسيح" ونعنى بذلك خدمتنا ألجل المسيح وليس بالضرورة خدمة المسيح

الشخصية.

فقول معممنا بولس الرسول يعنى أن الشدائد التى ألجل المسيح فى جسده لم تكمل بعد ألن السيد المسيح قال لحنانيا
ِ
ِ
اس ِمي " (أع  .)16 :9وليذا كان بولس يقول أن
َن َيتَأَلَّ َم ِم ْن أ ْ
أسقف دمشق عن بولس الرسول " َسأ ُِريو َك ْم َي ْن َبغي أ ْ
َج ِل ْ
يكمميا ألجل الكنيسة باعتبارىا جسد المسيح العام أو االعتبارى
الشدائد التى ألجل المسيح فى جسده لم تكمل بعد وىو ّ
وليس الشخصى.

مكمالً رئاسة الكينوت المقدسة" الخاصة بالبابا البطريرك ىى
ولسبب ىذا االلتباس حاول المؤلف أن يعتبر أن عبارة " ّ
ِ
يح" ثم عاد المؤلف واعترف أن شدائد المسيح الكفارية ال تحتاج إلى تكممة.
ش َد ِائ ِد ا ْل َم ِس ِ
ص َ
موازية لعبارة " َ أُ َك ِّدم ُل َنقَائ َ
وىو ىنا قد تناقض مع نفسو ،ألنو ال توجد شدائد شخصية لممسيح كفارية وأخرى غير كفارية.

ويقول المؤلف عمى صفحة :10 ،9

{حسب منطوق ىذه الصبلة "أوشية اآلباء" ليس المقصود أن يوصف البابا البطريرك باعتبار أن لو رئاسة الكينوت
كقيمة الىوتية إنما نحن نصمى أن يكمل رئاسة خدمة الكينوت التى ىى لممسيح لو المجد{ ،ثم يكمل قائبلً} :إننا بذات

المعنى البسيط نصمى أن يكمل البابا البطريرك رئاسة الكينوت التى لممسيح خبلل خدمتو الشخصية ليذا السر المقدس
ال خبلل رئاستو لمسر{.

ونحن طبعاً نستطيع أن نممس التناقض الواضح فى كبلم

المؤلف ومحاولتو العجيبة فى االستناد إلى عبارة لبولس

الرسول؛ ىو لم يفيميا أصبلً بمعناىا الصحيح .ىذا إلى جوار تجاىمو لكل التراث الطقسى لمكنائس األرثوذكسية الذى
أوردناه فى الفصل الثانى من الباب األول ويؤ ّكد أن قداسة البابا البطريرك وكذلك األب األسقف ليما رتبة رئاسة
الكينوت وموىبتو .فميتو يتوقف عن مياجمة ثوابت كنيستنا المجيدة.
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مكمالً رئاسة الكينوت المقدسة التى ائتمنتو عمييا "...فى الصبلة "األوشية" الخاصة
لذلك فاألمر الواضح أن عبارة " ّ
بالبابا البطريرك تعنى أن البابا البطريرك لو رئاسة كينوت فى حدود الكرسى الخاص بو وىو كرسى األسكندرية بالنسبة

يكمل ىذه الرئاسة الكينوتية فى ىذه المدة .وىى أيضاً امتداد لخدمة السيد
لبابا األسكندرية ،وفى مدة حبريتو .وىو ّ
المسيح الكينوتية عمى األرض فى إطار محدود .وىذه الرئاسة الكينوتية يستمدىا من رئاسة كينوت السيد المسيح
َعطَ ْيتَنِي "
َعطَ ْيتُيُ ُم اْل َم ْج َد الَِّذي أ ْ
"رئيس الكينة األعظم" .وىو ما أ ّكده السيد بقولو لآلب فى (يو َ " )22 :17وأ ََنا قَ ْد أ ْ
والمقصود بيذا ىو مجد الرعاية ورئاسة الكينوت الذى منحو السيد المسيح لرسمو القديسين وخمفائيم من اآلباء البطاركة
وشركائيم فى الخدمة الرسولية اآلباء األساقفة.
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الفصل الخامس

"قوة حياة ال تزول"

(عب )16 :7

كما حاول المؤلف لكتاب "ىل األسقف رئيس أعمال الكينوت أم رئيس سر الكينوت؟" أن يستخدم عبارة معممنا بولس
ش َد ِائ ِد ا ْلم ِس ِ ِ
ِ
س ِمي" (كو  )24 :1بطريقة لم يفيم فييا معنى العبارة كذلك حاول أن
ص َ
يح في ِج ْ
الرسول " َوأُ َك ِّدم ُل َنقَائ َ
َ
يستخدم عبارة أخرى وردت فى رسالة معممنا بولس الرسول فى رسالتو إلى العبرانيين وىى (عب  .)16 :7ونورد النص
الكامل ليذه الفقرة من رسالة بولس الرسول ثم نناقش الموضوع:
ِ َّ
الناموس عمَ ْي ِو ما َذا َك َان ِت اْلحاجةُ بع ُد إِلَى أَن يقُوم َك ِ
ي َكما ٌل إِِذ َّ
" َفمَو َك َ ِ
آخ ُر َعمَى
اى ٌن َ
ب أَ
الش ْع ُ
َ َ َْ
َخ َذ َّ ُ َ َ َ
ان باْل َكيَُنوت البل ِو ِّ َ
ْ
ْ َ َ
ِ
وت فَبِالضَّر ِ ِ
ِ
ِ ِ
ام ِ
وس أ َْيضاً .أل َّ
َن
ص ِاد َ
ون؟ ألََّنوُ إِ ْن تَ َغي ََّر اْل َكيَُن ُ
قَ ،والَ ُيقَا ُل َعمَى ُرتَْبة َى ُار َ
ُرتَْبة َمْمكي َ
ُ َ
ورة َيص ُير تَ َغيٌُّير ل َّمن ُ
آخر لَم يبلَ ِزم أَح ٌد ِم ْنو اْلم ْذبح .فَِإَّنو و ِ
ِ ِ ٍ
َِّ
اض ٌح أ َّ
طمَ َع ِم ْن ِس ْب ِط َييُوَذا،
َن َرب ََّنا قَ ْد َ
ُ َ ََ
ان َش ِريكاً في س ْبط َ َ ْ ُ ْ َ
الذي ُيقَا ُل َع ْنوُ َى َذا َك َ
ُ َ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َِّ
َّ
وم
ص ِاد َ
وسى َش ْيئاً م ْن ِجيَة اْل َكيَُنوتَ .وَذل َك أَ ْكثَُر ُو ُ
ضوحاً أ َْيضاً إِ ْن َك َ
ان َعمَى ش ْبو َمْمكي َ
الذي لَ ْم َيتَ َكم ْم َع ْنوُ ُم َ
ق َيقُ ُ
َّة ،ب ْل بِحس ِب قُ َّوِة حي ٍاة الَ تَُزو ُل .ألََّنو ي ْشي ُد أََّن َك َك ِ
آخر ،قَ ْد صار لَ ْيس بِحس ِب َنام ِ ِ ٍ ِ ٍ
ِ
اى ٌن إِلَى األ ََبِد
ََ
وس َوصيَّة َج َسدي َ َ َ
ََ َ ََ
َُ َ
َكاى ٌن َ ُ
ُ
ِ ِ
ق" (عب .)17-11 :7
ص ِاد َ
َعمَى ُرتَْبة َمْمكي َ

أما ما أورده المؤلف عن ىذه العبارة عمى صفحة  17من كتابو فيو كما يمى:
{الكينوت قوة حياة ال تزول .فيل يرأس الحياة إنسان؟

أمر آخر يتحدث عنو الكتاب المقدس واصفاً الكينوت " َب ْل بِ َح َس ِب قُ َّوِة َح َي ٍاة الَ تَُزو ُل" (عب  )16 :7أى أن عمل
الكينوت أبدى وىو قوة حياة (ألن مصدره المسيح) فكيف يكون إلنسان ترابى رئاسة ىذه الحياة والقوة الدائمة ليا التى

ال تزول ،إن رئاسة سر الكينوت ىى لرب المجد واجد السر وخالقو .من الناحية األخرى فالكتاب المقدس يتكمم عن
اء َكيََن ٍة" (عب )28 :7فإنو ال يمكن أن يكون اإلنسان رئيساً ليبة
ض ْع ٌ
تُرابية رجل اإلكميروس بقولو " أ َُناساً بِ ِي ْم ُ
ف ُرَؤ َس َ
الروح القدس وىو سر الكينوت ،إن الكتاب يؤكد أن الكينوت الحيى الذى ال يزول ىو لممسيح فقط إذ يقول "فَمن أجل
ِ
ِ
يس َكيََن ٍة
أََّنوُ َي ْبقَى إِلَى األ ََبِد ،لَوُ َكيَُن ٌ
وت الَ َي ُزو ُل" (عب )24 :7ويؤكد أنو رئيس الكينة األمين " ل َك ْي َي ُك َ
ون َرحيماًَ ،وَرئِ َ
أِ
َميناً ِفي َما لِمَّ ِو" (عب  )17 :2فكيف يكون إلنسان رئاسة الكينوت الذى لممسيح الذى ال يزول}.
ونحن نتعجب من الطريقة التى يستخدم بيا مؤلف ىذا الكتاب آيات الكتاب المقدس لتحطيم تقميد الكنائس األرثوذكسية
وتراثيا الثابت عمى مدى األجيال والبتداع مفاىيم جديدة غريبة سوف يستفيد بيا قطعاً أضداد التقميد األرثوذكسى ولذلك

لزم الرد عمى ىذه المفاىيم المبتدعة.

ونود ىنا أن نشير إلى أن القديس بولس الرسول كان يقارن بين الكينوت اليارونى وذبائحو الحيوانية والكينوت الخاص
ان َعمَى ِش ْب ِو َمْم ِكي
بالسيد المسيح وذبيحتو الخبلصية التى فييا قوة حياة ال تزول ،لذلك قال عن السيد المسيح " إِ ْن َك َ
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َّة ،ب ْل ِبحس ِب قُ َّوِة حي ٍ
َّة ج ِ ٍ
آخر ،قَ ْد صار لَ ْيس ِبحس ِب َنام ِ ِ ٍ
ِ
اة الَ تَُزو ُل" (عب :7
ص ِاد َ
ََ
سدي َ َ َ
وس َوصي َ َ
َ َ َ
َ
ََ
وم َكاى ٌن َ ُ
ُ
ق َيقُ ُ
15و.)16
َّة جسِدي ٍ
فما ىو المقصود بيذه العبارة فى المقارنة بين ما ىو "بِحس ِب َنام ِ ِ ٍ
َّة " وبين ما ىو " بِ َح َس ِب قُ َّوِة َح َي ٍاة الَ
وس َوصي َ َ
ََ
ُ
تَُزو ُل"؟
إن المقصود ىو أن الكينوت اليارونى يقوم عمى ناموس وصية جسدية أما كينوت السيد المسيح فيقوم عمى ذبيحة
قدم
حية إليية قدميا السيد المسيح عمى الصميب كما أنيا يتم تقديميا فى سر اإلفخارستيا عمى شبو ممكى صادق الذى ّ

خب اًز وخم اًر وقدميا السيد المسيح لتبلميذه فى ليمة آالمو كما أمرىم أن يصنعوىا لذكره عمى مدى األيام والى أن يجئ
الر ِّ
يء" (1كو .)26 :11
ون بِ َم ْو ِت َّ
ب إِلَى أ ْ
كما أوضح معممنا بولس الرسول "تُ ْخبُِر َ
َن َي ِج َ

وسوف نقدم اإلثباتات القاطعة أن المقصود بقوة الحياة التى ال تزول ىو قوة الحياة التى فى ذبيحة السيد المسيح والتى

ىزمت الموت كما قال القديس مار أفرام السريانى عن ذبيحة الصميب:

But the Godhead concealed itself in the manhood and fought against Death. Death slew and was
slain. Death slew the natural life; and the supernatural life slew Him.23

"لكن البلىوت أخفى نفسو فى الناسوت وحارب ضد الموت .الموت َذ َب َح وُذبِ َحَ .ذ َب َح الموت الحياة العادية ولكن الحياة
فوق العادية ذبحتو" ألن الحياة فوق العادية ىى الحياة اإلليية التى ىزمت الموت حتى فى موت المسيح بالجسد.

وقد ورد فى قداس القديس يوحنا ذىبى الفم العبارة التالية" :عندما انحدرت إلى الموت أييا الحياة الذى ال يموت حينئذ

أمت الجحيم ببرق الىوتك" فقوة الحياة اإلليية المتحدة بروح المسيح اإلنسانى ىى التى ىزمت الموت والجحيم.
يق األَ ْق َد ِ
الرو ُح اْلقُ ُد ُس بِيَ َذا أ َّ
ظيَ ْر
يقول معممنا بولس الرسول فى نفس الرسالة (عب ُ " )10-8 :9م ْعِمناً ُّي
اس لَ ْم ُي ْ
َن َ
ط ِر َ
َِّ ِ ِ
ِ
ِ ِ
َِّ
ِ
ين َوَذ َبائِ ُح الَ ُي ْم ِك ُن ِم ْن ِجيَ ِة
امةٌ ،الذي ُى َو َرْمٌز لْم َوْقت اْل َحاض ِر ،الذي فيو تُقَ َّد ُم قَ َاربِ ُ
َب ْع ُدَ ،ما َد َام اْل َم ْس َك ُن األ ََّو ُل لَوُ إقَ َ
ضج ِ ٍ
ِ
ٍِ
ٍ
ٍ
ير أَن تُ َك ِّم َل الَِّذي ي ْخِدم ،وِىي قَائِمةٌ بِأَ ْ ِ ٍ
ِ
وع ٍة إِلَى َوْق ِت
الضَّم ِ ْ
ض َ
سديَّة فَقَ ْطَ ،م ْو ُ
طع َمة َوأَ ْش ِرَبة َو َغ َسبلَت ُم ْختَمفَة َوفَ َرائ َ َ َ
َ ُ َ َ َ
ِ
صبلَ ِح".
اإل ْ
تقدم فى
إذن فناموس وصية جسدية مقصود بيا األطعمة واألشربة والغسبلت المختمفة والفرائض الجسدية التى كانت ّ
شريعة العيد القديم.

وأكد ىذه الحقيقة أيضاً معممنا بولس الرسول فى مقارنتو لذبائح وقرابين العيد القديم بذبيحة جسد السيد المسيح مقتبساً

تقدم حسب الناموس ال يمكن أن
من المزمور  40فى الترجمة السبعينية .وقال صراحة أن دم الثيران والتيوس التى ّ
قدم جسده عمى الصميب .لذلك قال فى (عب )14-4 :10
يرفع خطايا مثمما فعل السيد المسيح بذبيحة نفسو حينما ّ
ِ
ِِ ِ
"ألََّنو الَ يم ِكن أ َّ ِ
ِ
ان وتُُي ٍ
ْت لِي
يحةً َوقُ ْرَباناً لَ ْم تُِرْدَ ،ولَ ِك ْن َىَّيأ َ
وس َي ْرفَعُ َخطَ َايا .ل َذل َك ع ْن َد ُد ُخولِو إِلَى اْل َعالَم َيقُو ُلَ :ذبِ َ
ُ ُْ ُ
َن َد َم ث َير ٍ َ
ات وَذبائِح لِْم َخ ِطي ِ
ٍ
يءِ .في َدرِج اْل ِكتَ ِ
تَ :ى َئ َن َذا أ ِ
وب َعِّني ،ألَ ْف َع َل َم ِش َيئتَ َك َيا أَهللُ.
اب َم ْكتُ ٌ
َّة لَ ْم تُ َس َّر .ثَُّم ُقْم ُ
َج َسداً .بِ ُم ْح َرقَ َ َ َ
َج ُ
ْ
23

N&PN Fathers, series 2, Vol XIII, Eerdmans Pub. Company, Grand Rapis, Michigan 1979, St Ephraim Syrus,
Three Homilies, 1- On our Lord, p. 306.
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َّ ِ
ات وَذبائِح ِلْم َخ ِطي ِ
ٍ
ِ
ام ِ
ب َّ
ال:
وس .ثَُّم قَ َ
َّة لَ ْم تُِرْد َوالَ ُس ِرْر َ
ت بِيَا .التي تُقَ َّد ُم َح َس َ
يحةً َوقُ ْرَباناً َو ُم ْح َرقَ َ َ َ
إِ ْذ َيقُو ُل آنفاً :إَِّن َك َذبِ َ
الن ُ
ِِ ِ ِ
َجيء ألَ ْفع َل م ِش َيئتَ َك يا اهلل .ي ْن ِزعُ األ ََّو َل لِ َكي يثَب َ َّ ِ
ِ
يح
ع اْل َم ِس ِ
ون بِتَ ْقِد ِيم َج َسِد َي ُسو َ
ْ ُ
َ ُ َ
ِّت الثان َي .فَبِيَذه اْل َمش َيئة َن ْح ُن ُمقَ َّد ُس َ
َى َئ َن َذا أ ُ َ َ
ِ
ِ
اى ٍن يقُوم ُك َّل يوٍم ي ْخِدم ويقَ ِّدم ِم ار اًر َكثِيرةً تِْم َك َّ ِ
اح َدةً .و ُك ُّيل َك ِ
م َّرةً و ِ
ع اْل َخ ِطَّيةَ.
َن تَْن ِز َ
الذ َبائ َح َع ْي َنيَا ،الَّتي الَ تَ ْستَطيعُ اْل َبتَّةَ أ ْ
َ
َْ َ ُ َ ُ ُ َ
َ ُ
َ
َ َ
اح َدةً ،جمَس إِلَى األَبِد عن ي ِم ِ ِ
ِ
ِ
َما ى َذا فَبع َدما قَ َّدم ع ِن اْل َخطَايا َذبِيحةً و ِ
وض َع أ ْ
ين اهللُ ،م ْنتَظ اًر َب ْع َد َذل َك َحتَّى تُ َ
َ َْ َ
َ
َوأ َّ َ َ ْ َ َ َ
اؤهُ
َع َد ُ
َ َ
َ َ
ِ
ِ
مو ِطئاً لِقَ َدم ْي ِو .ألََّنو بِقُرب ٍ ِ ٍ
ين".
ُ َْ
ان َواحد قَ ْد أَ ْك َم َل إِلَى األ ََبد اْل ُمقَ َّدس َ
َ
َْ
إن مؤلف الكتاب حاول أن يحطم كينوت العيد الجديد الذى منحو السيد المسيح لتبلميذه بوضعو فى صف واحد مع
كينوت العيد القديم فاصبلً بين كينوت المسيح وكينوت رسمو وخمفائيم وكينتو فى العيد الجديد .فما أفظع ىذا

االستخدام واضعاً كينوتنا فى سمة واحدة مع الكينوت البلوى وكينة العيد القديم.

ولؤلسف فقد نسى المؤلف أن السيد المسيح قال لتبلميذه عن أكل جسده ودمو فى سر اإلفخارستيا " فَ َم ْن َي ْأ ُكْمنِي فَيُ َو
َي ْح َيا بِي" ( يو .)57 :6أليست ىذه ىى " قُ َّوِة َح َي ٍاة الَ تَُزو ُل" تندفع وتسرى عمى الدوام فى كيان الكنيسة المقدسة عبر
األجيال المتبلحقة من خبلل ذبيحة الصميب فى سر اإلفخارستيا الذى بو تحيا الكنيسة كعروس المسيح ،وسوف تحيا
ِ
ب َد ِمي َفمَوُ َح َياةٌ أ ََب ِد َّي ٌة" (يو .)54 :6
بو إلى األبد فى قيامة األبرار كما قال ىو نفسو " َم ْن َي ْأ ُك ُل َج َسدي َوَي ْش َر ُ
ِ
ِ
وقال بولس الرسول عن السيد المسيح "ألََّنو بِقُرب ٍ ِ ٍ
ين" (عب.)14 :10
ُ َْ
ان َواحد قَ ْد أَ ْك َم َل إِلَى األ ََبد اْل ُمقَ َّدس َ

لَ ْي َس أ َْنتُُم
ونشكر اهلل أن الخبلفة الرسولية لم تنقطع من الكنيسة عبر األجيال بحسب وعد المخمص لتبلميذه "
ِ
ِ
ِ
ِ
اس ِمي" ( يو:15
اختَْرتُ ُمونِي َب ْل أ ََنا ْ
ْ
وم ثَ َم ُرُك ْم ل َك ْي ُي ْعط َي ُك ُم ُ
اآلب ُك َّل َما طَمَ ْبتُ ْم بِ ْ
اختَْرتُ ُك ْم َوأَقَ ْمتُ ُك ْم لتَ ْذ َىُبوا َوتَأْتُوا بثَ َم ٍر َوَي ُد َ
.)16
ثم عاد المؤلف يمتف حول الحقيقة ويستخدم آية فى نفس الرسالة تتكمم عن كينوت السيد المسيح الذى ال يزول

وطبقيا عمى رئاسة كينوتو لكى يمغى رئاسة كينوت البطريرك واألساقفة ،بينما وىو ال يدرى قد ألغى بيذا كينوت

الخدام فى جميع الدرجات الكينوتية فى العيد الجديد.

ويقول المؤلف عمى نفس صفحة  17كما سبق أن أوردنا:

ف
{من الناحية األخرى فالكتاب المقدس يتكمم عن تُرابية رجل اإلكميروس بقولو "ألن الناموس يقيم
ض ْع ٌ
أ َُناساً بِ ِي ْم ُ
اء َكيََن ٍة" (عب  )28 :7فإنو ال يمكن أن يكون اإلنسان رئيساً ليبة الروح القدس وىو سر الكينوت ،إن الكتاب
ُرَؤ َس َ
وت الَ َي ُزو ُل"
يؤكد أن الكينوت الحى الذى ال يزول ىو لممسيح فقط إذ يقول "فَمن أجل أََّنوُ َي ْبقَى إِلَى األ ََبِد ،لَوُ َكيَُن ٌ
(عب  )24 :7ويؤكد أنو رئيس الكينة األمين " لِ َكي ي ُكون رِحيماً ،ورئِيس َكي َن ٍة أ ِ
َميناً ِفي َما لِمَّ ِو" (عب  )17 :2فكيف
ََ َ َ
ْ َ َ َ
يكون إلنسان رئاسة الكينوت الذى لممسيح الذى ال يزول}.

إن كينة العيد الجديد ورؤساء الكينة فى حدود إيبارشياتيم يستمدون كينوتيم من كينوت السيد المسيح وذلك من
خبلل نعمة الروح القدس فى سر الكينوت .وطالما أن مصدر الكينوت بعد قيامتو المجيدة ىو حى كل حين وكينوتو
ال يزول لذلك فالكينوت فى الكنيسة أيضاً ال يزول .ويبلحظ فى النص الوارد فى رسالة العبرانيين أن بولس الرسول
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يدعى المؤلف أن
يتكمم عن كينوت السيد المسيح وليس عن رئاسة كينوتو .فإن كان كينوتو ال يزول ألنو حى فمماذا ّ
موت اآلباء البطاركة واألساقفة يمنعيم من أن يصيروا رؤساء كينة فى حياتيم .إنو بقولو ىذا فى الحقيقة يمنعيم من

أن يصيروا كينة بصفة عمومية.

ِ ِ
يس َكيََن ٍة َعمَى ُرتَْب ِة
ولكن المؤلف قد أغفل أن السيد المسيح ىو رئيس كينة عمى رتبة ممكى صادقَ " :م ْد ُّيعواً م َن اهلل َرئِ َ
ِ ِ
ق " (عب ِ " ،)10 :5
ِ
يس َكيََن ٍة إِلَى األ ََبِد " (عب  ،)20 :6واذا كان ىو
اد َ
صَ
ص ِاد َ
قَ ،رئِ َ
صائ اًر َعمَى ُرتَْبة َمْمكي َ
َ
َمْمكي َ
ِ ِ
ق " تعنى تقدمة الخبز والخمر فبلبد أن يوجد
ص ِاد َ
رئيس كينة فكيف ال يوجد كينة؟ كما أن عبارة " َعمَى ُرتَْبة َمْمكي َ
كينة يقدمون ذبيحة شكر تحت أعراض الخبز والخمر عمى طقس ممكى صادق .وىؤالء ىم كينة العيد الجديد فى

الكنيسة المقدسة.

إن كينوت السيد المسيح ال يزول ألنو يبقى إلى األبد وكل الكينة ورؤساء الكينة يستمدون كينوتيم من ىذا الكينوت

الذى ال يزول .أما الكينوت اليارونى فقد زال حينما شق رئيس كينة الييود ثوبو الكينوتى ثم انشق حجاب الييكل من
قدم السيد المسيح ذبيحتو الخبلصية الحية إلى األبد.
فوق إلى أسفل عندما ّ
إن كينة العيد الجديد الموجودين عمى األرض يمارسون الشفاعة الكفارية ليس بذواتيم ولكن بتقديم ذبيحة الكفارة الحية
التى لممسيح فى القداس اإلليى .أما القديسون فيقدمون الشفاعة التوسمية أمام المنبر اإلليى.
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الفصل السادس

اآلباء الرسل واألساقفة العموميون ورئاسة الكهنوت
يقول مؤلف كتاب "ىل األسقف رئيس أعمال الكينوت أم رئيس سر الكينوت؟" أن األسقف ىو رئيس كينة وليس لو
رئاسة كينوت.

فما ىو وضع األساقفة العموميين وكذلك اآلباء الرسل حينما أقيموا رؤساء كينة؟
األسقف العام ليس لو كينة يسام عمييم ،وليس لو مذابح وال كنائس تتبعو ولكن يمكن لبعض األساقفة العموميين أن

يتم تجميسيم عمى كراسى إيبارشيات بصموات طقسية معينة وحينئذ يصيرون رؤساء كينة بالفعل.

كذلك اآلباء الرسل لم يكونوا رؤساء عمى كينة عند سيامتيم بواسطة السيد المسيح ألنو لم يكن ىناك كينة تحت
َج ِل
رئاستيم ،بل ىم الذين قاموا بسيامة القسوس فيما بعد مثمما قال معممنا بولس الرسول لتمميذه تيطس األسقف " ِم ْن أ ْ
الن ِاق ِ ِ
ى َذا تَرْكتُ َك ِفي ِك ِر َ ِ
ُم ِ
ص ْيتُ َك" (تي .)5 :1وقال لو
يم ِفي ُك ِّل َمِد َين ٍة قسو اً
يت ل َك ْي تُ َك ِّم َل تَْرتِ َ
س َك َما أ َْو َ
ور َّ َ
َ َ
يب األ ُ
صةَ ،وتُق َ
يل ِ
ف بِبلَ لَوٍم َكو ِك ِ
اهلل" (تى .)7 :1
ُسقُ ُ
ب أْ
" َي ِج ُ
َن َي ُك َ
ون األ ْ
ْ َ
وعندما بدأ اآلباء الرسل فى توزيع االختصاصات يقول معممنا بولس الرسول عن نفسو وعن برنابا الرسول وعن بطرس
ِ ِ ِ
ت أ َْيضاً إِلَى أ ِ
وج ِب
ص ِع ْد ُ
ص ِع ْد ُ
ت بِ ُم َ
يم َم َع َب ْرَن َابا ،آخذاً َمعي تيطُ َس أ َْيضاًَ .وِاَّن َما َ
الرسول " ثَُّم َب ْع َد أ َْرَب َع َع ْش َرةَ َس َنةً َ
ُ
ُور َشم َ
ِ
اال ْن ِفرِاد عمَى اْلمعتَب ِر ِ َّ
ِ
ِ
اإل ْن ِج َ َِّ
ِ
ت َعمَ ْي ِيِم ِ
َس َعى أ َْو قَ ْد
ضُ
إِ ْعبلَ ٍنَ ،و َع َر ْ
يل الذي أَ ْك ِرُز بِو َب ْي َن األ َُممَ ،ولَك ْن بِ َ َ
ين ،ل َئبل أَ ُك َ
ُْ َ َ
ون أ ْ
ِ ِ
ان ع ِم َل ِف َّي أ َْيضاً لِؤلُمِم .فَِإ ْذ عمِم بِ ِّ ِ
ِ ِ ِ
تب ِ
وب
اطبلً ...فَِإ َّن الَِّذي َع ِم َل ِفي ُب ْ
الن ْع َمة اْل ُم ْعطَاة لي َي ْعقُ ُ
ط ُر َس ل ِر َسالَة اْلختَ ِ َ
َس َع ْي ُ َ
َ
ََ
ِ
طونِي وبرَنابا ي ِمين َّ ِ ِ
َما ُى ْم َفمِْم ِختَ ِ
َن َن ْذ ُك َر
ُمِم َوأ َّ
َع ِم َدةٌ ،أ ْ
ون أََّنيُ ْم أ ْ
انَ .غ ْي َر أ ْ
صفَا َوُي َ
الش ِرَكة ل َن ُك َ
َع َ ْ َ َ ْ َ َ َ
وحَّنا ،اْل ُم ْعتََب ُر َ
َو َ
ون َن ْح ُن لؤل َ
َن أَ ْف َعمَوُ" (غل 1 :2و 2و.)10-8
اعتََن ْي ُ
ت ْ
اءَ .و َى َذا َع ْيُنوُ ُك ْن ُ
ت أْ
اْلفُقَ َر َ
فمن الواضح أن توزيع االختصاصات والكراسى قد بدأ فى العصر الرسولى واستمر بعد ذلك .ولكنيم أعطوا بولس

وبرنابا اختصاصاً عاماً فى خدمة احتياجات الفقراء ليجمعوا مثبلً من ببلد األمم الغنية لفقراء الييودية فى أورشميم.
وىذا وارد أن ُيعطى أحد األساقفة عمبلً عاماً فى أنشطة الكنيسة إلى جوار عممو الخاص فى إيبارشيتو.
بعد ذلك نسبت الكراسى الرسولية إلى أحد اآلباء الرسل مثمما نسبت روما إلى بولس الرسول وأنطاكيا إلى بطرس
الرسول وأورشميم إلى يعقوب الرسول واألسكندرية إلى مرقس الرسول اإلنجيمى وىكذا...

ويرسل إلييا ويقوم بسيامة كينة ليا فيما بعد مثمما فعل اآلباء الرسل ومثمما حدث
ويجوز سيامة أسقف عمى إيبارشية ُ
فى سيامة أسقف لمب ارزيل وأسقف لبوليفيا تابعين لكنيستنا ،الرب يبارك خدمتيم فى أمريكا البلتينية بصموات قداسة

البابا شنودة الثالث.
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الفصل السابع

تحديد رئاسة الكهنوت لألسقف فى مجاله الخاص
كما أوضحنا فى الفصل السابق عن اآلباء الرسل وتوزيع الكراسى الرسولية .فإننا نؤكد أن رئاسة كينوت كل أب

بطريرك وكل أب أسقف ىو فى مجال إيبارشيتو فقط وفى مدة حبريتو فقط .أما السيد المسيح فإن رئاسة كينوتو تمتد

إلى كل مكان وزمان ألنو ىو رئيس الكنيسة الجام ة ،مثمما قال القديس إغناطيوس الثيئوفوروس فى رسالتو إلى أىل
سميرنا:
See that ye all follow the bishop, even as Jesus Christ does the Father, and the presbytery as ye
would the apostles, and reverence the deacons, as being the institution of God. Let no man do
anything connected with the Church without the bishop. Let that be deemed a proper Eucharist,
which is (administered) either by the bishop, or by one to whom he has entrusted it. Wherever the
bishop shall appear, there let the multitude (of the people) also be: even as, wherever Jesus Christ
is, there is the Catholic Church..

ترجمة النص " :انظروا أنكم ج ميعاً تتبعون األسقف ،كما يتبع المسيح يسوع أيضاً اآلب ،وتتبعون جماعة القسوس
كالرسل ،وتوقرون الشمامسة كمؤسسة اهلل .ليس

من المسموح ألى إنسان أن يصنع شيئاً متعمقاً بالكنيسة بدون

األسقف .ولتحسب ىذه إفخارستيا صحيحة التى يديرىا األسقف أو من يعيد ىو إليو بذلك .وحيثما يحضر األسقف

فميحضر ىناك أيضاً جماعة الشعب .كما أنو أيضاً حيثما يوجد المسيح يسوع فيناك الكنيسة الجامعة."..

وقد حاول مؤلف الكتاب أن يرفض رئاسة كينوت األب البطريرك واألب األسقف كأنيا تحل محل رئاسة كينوت السيد

المسيح الذى ىو رئيس الكينة األعظم وتجاىل الوضع الجامع فى الزمان والمكان والوضع المحمى .وقال المؤلف فى

كتابو "ىل األسقف رئيس أعمال الكينوت أم رئيس سر الكينوت؟" عمى صفحة  15ما نصو:

{إذا كان البابا رئيساً لسر الكينوت فيل يرأس الكينوت فى ال الم المسيحى كمو؟

كل شعب مسيحى من شعوب العالم بنطاق كل ك ارزة فيو ،ليا بابا أو بطريرك وىو بذاتو رئيس إكميروس وكينة ىذه

الك ارزة ،مثل روسيا واليند وغيرىا ...وبذلك يتحدد إختصاص كل بطريرك ،أما إذ إنصرف األمر لجعل كل بطريرك ىو
رئيس لسر الكينوت فمعنى ذلك أنو يسود عمى كل ك ارزات العالم كينوتياً ألن السر يشمل إيمان العالم المسيحى كمو
ذى التسميم الرسولى وىذا يدحض فكرة تسميتو برئيس سر الكينوت.

ىل القائمين بأن البابا ىو رئيس الكينوت يقصدون بذلك أنو رئيس رجال الكينوت من قسوس وأساقفة أم يقصدون بأنو

رئيس سر الكينوت ككينونة الىوتية عقائدية سمائية مقدسة؟ أجيبوا من فضمكم عمى ىذا السؤال؟؟}

يدعى المؤلف ولكن فى
ونحن نجيبو بأن رئاسة كينوت البابا ليست لكى يرأس الكينوت فى العالم المسيحى كمو كما ّ
الك ارزة المرقسية والكنائس التابعة ليا وفى مدة حبريتو أطال الرب حياتو وثبتو عمى كرسيو أزمنة سبلمية مديدة.
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وبالرجوع إلى قوانين المجمع المسكونى األول فى نيقية سنة 325م نجد أن القانون السادس ينص عمى ما يمى بالمغات

اليونانية واإلنجميزية والعربية :

Ta. avrcai/a e;qh kratei,tw ta. evn Aivgu,ptw| kai. Libu,h| kai. Pentapo,lie( w[ste to.n
|VAlexandrei,aj evpi,skopon pa,ntwn tou,twn e[cein th.n evxousi,an( evpeidh. kai, tw|/ evn th/| ~Rw,mh
evpisko,pw| tou/to su,nhqe,j evstin o`moi,wj de. kai. kata. VAntio,ceian kai. evn tai/j a;llaij
)evparci,aij ta. presbei?a sw,zesqai tai/j evkklhsi,aij
The old customs in use in Egypt, in Libya, and in Pentapolis, shall continue to exist, that is, that
the bishop of Alexandria shall have jurisdiction over all these (provinces); for there is a similar
relation for the bishop of Rome. The rights which they formerly possessed must also be
preserved to the Churches of Antioch and to the other eparchies (provinces).

الترجمة ال ربية لمنص" :إن العوائد القديمة المستخدمة فى مصر وليبيا والخمس مدن سوف تستمر فى الوجود،
بمعنى ،أن أسقف األسكندرية تكون لو السمطة عمى كل ىذه القطاعات؛ فيناك عبلقة مشابية ألسقف روما .إن

الحقوق التى كانوا يممكونيا سابقاً البد أن تُحفظ أيضاً فى كنائس أنطاكيا واإليبارشيات األخرى".

ونبلحظ أن المجمع المقدس فى نيقية قد ذكر أسماء بعض اإليبارشيات الخاصة بالكراسى الرسولية مثل اإلسكندرية
وروما وأنطاكيا ولم يضع ألى كرسى منيا سمطة أو رئاسة عمى اآلخر ألن رئيس الكنيسة الجامعة ىو السيد المسيح

وليس بابا روما أو غيره من اآلباء البطاركة.

فمماذا تجاىل مؤلف كتاب "ىل األسقف رئيس أعمال الكينوت أم رئيس سر الكينوت؟" عن عمد الفرق بين رئاسة
كينوت المسيح عمى الكنيسة الجامعة ورئاسة كينوت البابا البطريرك فى الك ارزة المرقسية فى مدة حبريتو .إن ىذا شئ

مؤسف ومحاولة لطمس الحقائق المعروفة .ليتو يراجع نفسو فى كل ما يصدره من كتب ومقاالت ال تخدم إال أضداد

الكنيسة فى ىذا الزمان وما يميو .وليعطنا الرب صب اًر عمى كل ما ُيكتب فى كتب وما ينشر باالسم ضدنا فى الصحف
وغيرىا بأسموب لم يقبمو غالبية أصحاب الرأى المسئول فى كنيستنا المجيدة التى لن تزعزعيا أقبلم المضادين .وسنظل
ق وقَ ِ
ى.)15 :3
اع َدتُوُ" (1ت
نحن إلى جانب كممة الحق فى الكنيسة التى ىى " َع ُم ُ
ود اْل َح ِّ َ

Hefele, History of the Councils of the Church, Vol. I, T.&T. Clark, Edinburgh, 1894, p. 388, 389.
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الفصل الثامن

رئاسة الكهنوت للبابا البطريرك ولألب األسقف
ليست عبارة جدلية
ولكنها من صميم القداس المرقسى والقداس الباسيلى
حسب التقليد اإلسكندرى لكنيستنا باللغات اليونانية والعربية
يدعى المؤلف فى كتابو "ىل األسقف رئيس أعمال الكينوت أم رئيس سر الكينوت؟" أن ما ورد فى القداس
ال يميق أن ّ
اإلليى ىو عبارة جدلية.
وال يميق أن يستخف بالتركيب المغوى القبطى-اليونانى ،ألن األصل اليونانى ليذه الفقرة من القداس اإلليى موجود وقد

نشرناه فى الباب األول فى بحث الدكتور رشدى واصف بيمان.
ونص ما ذكره المؤلف عمى صفحة  9ىو:

{ال بارة المثيرة لمجدل:

واضح أن ىواة الجدل لن يكفوا عن ممارستو ،وىم دائماً يبحثون عن أى شئ يجادلون بو ،وىنا وجدوا مبلذىم فى عبارة

كنسية وردت ضمن صموات الكنيسة فى الميتورجية المقدسة ،فى أوشية األباء ،حيث ُيصمى الكاىن طالباً عن البابا
ّ
البطريرك ...مكمبلً رئاسة الكينوت المقدسة التى إئتمنتو عمييا من قبمك( ..والكممة الساخنة التى يدور حوليا الجدل
فى ىذه الصبلة ىى رئاسة الكينوت) وىى كما وردت بكتاب الخوالجى meta,rciereu,j
أود أن ألفت النظر إلى اآلتى-:

 -1إن كثي اًر من األلفاظ والمصطمحات القبطية التى وردت فى القداس اإلليى ليست قبطية خالصة بل تكونت من

إمتزاج بين المغتين اليونانية والقبطية وىذه المفظة مثميا مثل كثير من األلفاظ التى تداخمت فييا المغتين ،فيى كممة

مركبة من لفظة  avrciereu,jوىى تعبير يونانى ُيكتب حسب لغتو  avrciereu,j = archierevsأما لفظة  metفيى
لفظة قبطية خالصة وىى صيغة مصدر وبناء عميو فإن الكممة تعنى حسب الترجمة الحرفية إفتراضاً :رئاسة
الكينوت}.

ولكى ال ندع مجاالً لمشك حول امتزاج المغات فسوف نورد الكممة المقصودة بنصيا اليونانى؛ ببل تركيب من لغتين،

وذلك من مصادرىا األصمية فى تراث كنيستنا .وبالرجوع إلى بحث الدكتور رشدى واصف بيمان الذى أوردناه فى

الباب األول نجد ىذه الكممة التى تنسب "رئاسة الكينوت المقدسة" لقداسة البابا البطريرك فى القداس الباسيمى لكنيستنا
بالمغة اليونانية .كما تنسب " رئاسة الكينوت المقدسة " لقداسة البابا البطريرك وكذلك األب األسقف فى أوشية اآلباء

األولى .وتذكر عبارة "مكممين رئاسة كينوتك المقدسة" فى الصبلة فى أوشية اآلباء الثانية عن كل من البابا البطريرك
واألب األسقف فى قداس مار مرقس لكنيستنا بالمغة اليونانية؛ كما يمى:
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أوشية البابا فى قداس القديس باسيميوس حسب التقميد األسكندرى القبطى
To.n o`siw,ètaton kai.ˆ av¢rciere,ša h`mw/în pa,£pa $DD% sunthrw/în sunth,rhson h`mi/‹n auvto,n œe;tesi
polloi/‹j kai.ˆ cro,noij eiv„rhnikoi/‹j ev™kteloàun/ ta auvto.n th.n u`po. sou/à ev™mpepisteumše,nhn
auvtw|/ù ¡ag` i,…an av¢rcierwsu,nhn kata.¦ to. a[¤gion kai.ˆ maka,£rion sou qše,lhma ovrqotomou/ànta to.n
lo,gon th/j ¢alv hqei,…aj kai.ˆ poimai,…nonta to.n lao.n sou ev™n o`sio,thti kai.ˆ dikaiosu,nh| su.Ýn pa/©sin
ovrqodo,xoij ev™pisko.poij25 ..

البار ورئيس كينتنا البابا (فبلن) حفظاً احفظو لنا سنين كثيرة وأزمنة سممية مكمالً  ™evktelou/àntaرئاسة الكينوت

المقدسة  ¡ a`gi… ,an av¢rcierwsu,nhnالتى أُتُ ِم َن عمييا من قبمك كإرادتك المقدسة الطوباوية
باستقامة وراعياً شعبك بالبر والعدل مع جميع األساقفة األرثوذكسيين…].

قاطعاً كممة الحق

أوشية اآلبا األولى (البابا البطريرك واألب األسقف) فى قداس القديس مرقس الرسول واإلنجيمى:
To.n a`¡giw,ètaton kai.ˆ makarièw,taton kai.ˆ av¢rciere,ša h`mw/în p£ap, an $DD% kai.ˆ to.n
o`siw,ètaton ™evpi,…skopon $DD% sunthrw/în sunth,rhson h`mi/‹n auvtou,j e;œtesi polloi/‹j kai.ˆ cro,noij
eiv„rhnikoi/‹j ev™kteloàun/ taj th.n u`po. sou/à ev™mpepisteume,šnhn a`¡g…ia, n av¢rcierwsu,nhn kata.¦ to. a[¤gion
kai.ˆ maka,£rion sou qe,šlhma ovrqotomou/ànta to.n lo,gon th/j ¢alv hqe…i,aj( su.Ýn pa/©sin
ovrqodo,xoij ™evpisko.poij27 ....
النص اليونانى ليذه األوشية ورد فى المخطوطات اآلتية:
 المخطوط رقم  ،325 Gr.بالمكتبة الوطنية الفرنسية ويرجع تاريخو إلى القرن الرابع عشر الميبلدى.
 المخطوط  Aمن مكتبة بطريركية األقباط األرثوذكس بالقاىرة (رقم  762عام  172/طقوس) ويرجع تاريخو إلى القرن السادس عشر الميبلدى.

 المخطوط  Bمن مكتبة بطريركية األقباط األرثوذكس بالقاىرة (رقم  771عام  184/طقوس) ويرجع تاريخو إلى القرن الثامن عشر الميبلدى.
 المخطوط  Dمن مكتبة دير الشييد مارمينا الشيير " بالدير المعمق" بأبنوب (رقم  1عام  1 /طقوس) ويرجع تاريخو إلى القرن الثامن عشر الميبلدى.
 المخطوط  Eمن مكتبة دير السيدة العذراء الشيير " بالدير المحرق" بأسيوط ( رقم 14ب عام  13 /طقوس) ويرجع تاريخو إلى القرن التاسع عشر الميبلدى.
 المخطوط  Zمن مكتبة دير القديس األنبا بوال بالبحر األحمر (رقم  201طقوس) ويرجع تاريخو إلى أوائل القرن الثامن عشر الميبلدى.
 المخطوط  Hمن مكتبة دير القديس األنبا أنطونيوس بالبحر األحمر (رقم  55طقوس) ويرجع تاريخو إلى أوائل القرن الثامن عشر الميبلدى.
 المخطوط  Qمن مكتبة دير القديس األنبا مقار بوادى النطرون (رقم  155طقوس) ويرجع تاريخو إلى القرن التاسع عشر الميبلدى.
تقدمت بيا إلى جامعة تسالونيكى تحت عنوان:
وقمت بتحقيق ونشر كل ىذه المخطوطات فى رسالة الدكتوراه التى
ُ
ُ

THN

KATA

BASILEIOU

MEGALOU

TOU

LEITOURGIA

QEIA

ALEXANDRINH

ROSHDI W. B. DOUS, H

KOPTIKH PARADOSH( KRITIKH EKDOSH( QSSALONIKH 1997.
النص العربى لقداس القديس باسيميوس القيصرى ،عن المخطوط رقم

Gr.

 ،325بالمكتبة الوطنية الفرنسية .باريس .ورقة

R.

27V & 26

.

والمخطوط رقم  172طقوس بمكتبة البطريركية القبطية .ورقة  25وجو و 25ظير.
النص اليونانى ليذه األوشية ورد فى المخطوطات اآلتية:
ب .مخطوط رقم  177 Gr.بجامعة ميسينيس [رق غزال /يرجع إلى منتصف القرن الثانى عشر الميبلدى].
ب  .مخطوط رقم  1970 Gr.بالفاتيكان [يرجع إلى القرن الثانى عشر الميبلدى].
ستخدم فى كنيسة البطريركية اليونانية باألسكندرية].
ج  .مخطوط رقم  2281Gr.بالفاتيكان [رق غزال /يرجع إلى سنة 1270م وكان ُي ّ
قام عمى تحقيق ونشر ىذه المخطوطات و يرىا كل من:
البروفيسور يؤانس فوندولى أستاذ الميتورجيات بكمية البلىوت جامعة تسالونيكى باليونان ،فى كتابو عن القداسات
I) M) FOUNTOULH KEIMENA LEITOURGIKHS G( QEIAI LEITOURGIAI. sel. 25-64.
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رئيس كينتنا صاحب القداسة وصاحب الغبطة البابا (فبلن) وأسقفنا الجزيل َبره (فبلن) .حفظاً إحفظيما لنا سنين كثيرة
وأزمنة سممية مكممين  ™evktelou/àntajرئاسة الكينوت المقدسة  ¡a`gi… ,an av¢rcierwsu,nhnالمؤتمنين عمييا من

قبمك كإرادتك المقدسة الطوباوية قاطعين كممة الحق باستقامة مع جميع األساقفة األرثوذكسيين...
أوشية اآلبا الثانية (البابا البطريرك واألب األسقف) فى قداس القديس مرقس الرسول واإلنجيمى:
To.n a`¡giw,ètaton kai.ˆ makarièw,taton p£ap, an $DD% o[n proe,šgnwj kai.ˆ prow,èrisaj
proceiri,…sasqai th.n a`¡gi,a…n sou kaqolikh.n kai.ˆ av¢postolikh.n vEkklhs…ia, n kai.ˆ to.n
o`siw,ètaton ™epv i,…skopon $DD% to.n h`me,šteron sunthrw/în sunth,rhson h`mi/‹n auvtou,j e;œtesi
polloi/‹j kai.ˆ cro,noij eiv„rhnikoi/‹j ev™kteloàun/ taj auvtou,j th.n u`po. sou/à ™evmpepisteume,šnhn ¡ag` i,…an
sou ¢arv cierwsu,nhn kat¦a. to. a[¤gion kai.ˆ maka,£rion sou qe,šlhma ovrqotomou/ànta to.n lo,gon th/j
av¢lhqei,…aj28.
صاحب القداسة وصاحب الغبطة البابا (فبلن) الذى رتبت أن يقود كنيستك المقدسة الجامعة الرسولية ،وأسقفنا الجزيل

َبره (فبلن) .حفظاً احفظيما لنا سنين كثيرة وأزمنة سممية مكممين  ™evkteloàu/ntajرئاسة كينوتك المقدسة

¡a`g…i,an

 sou ¢avrcierwsu,nhnالمؤتمنين عمييا من قبمك كإرادتك المقدسة الطوباوية قاطعين كممة الحق باستقامة.

كما قام عمى نشر ىذه المخطوطات الثبلث فى أعمدة متساوية سوانسون فى كتابو:
C. A. Swainsan : The Greek Liturgies Chiefly from Original Authorities, Cambridge 1884, PP. 2 – 73.
I) M) FOUNTOULH( KEIMENA LEITOURGIKHS G( QEIAI LEITOURGIAI. sel. 49.
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28

الفصل التاسع

رسائل القديس إغناطيوس الثيئوفوروس النورانى
:وقد كتب القديس إ ناطيوس الثيئوفوروس فى رسالتو إلى أىل سميرنا ما يمى
See that ye all follow the bishop, even as Jesus Christ does the Father, and the presbytery as ye
would the apostles; and reverence the deacons, as being the institution of God. Let no man do
anything connected with the Church without the bishop. Let that be deemed a proper Eucharist,
which is (administered) either by the bishop, or by one to whom he has entrusted it. Wherever the
bishop shall appear, there let the multitude (of the people) also be: even as, wherever Jesus Christ
is, there is the Catholic Church.”29

 وتوقرون، وتتبعون جماعة القسوس كالرسل، كما يتبع المسيح يسوع أيضاً اآلب،"انظروا أنكم جميعاً تتبعون األسقف

 ولتحسب ىذه. ليس من المسموح أل ى إنسان أن يصنع شيئاً متعمقاً بالكنيسة بدون األسقف.الشمامسة كمؤسسة اهلل

ً وحيثما يحضر األسقف فليحضر ىناك أيضا.إفخارستيا صحيحة التى يديرىا األسقف أو من ي يد ىو إليو بذلك
." كما أنو أيضاً حيثما يوجد المسيح يسوع فيناك الكنيسة الجام ة،جماعة الش ب
:وفى رسالتو ألىل أفسس يقول
For if I in this brief space of time, have enjoyed such fellowship with your bishop – I mean not of
a mere human, but of a spiritual nature – how much more do I reckon you happy who are so
joined to him as the Church is to Jesus Christ, and as Jesus Christ is to the Father, that so all
things may agree in unity!30

 فكم بالحرى- "ألنى إذا كنت قد رافقت أسقفكم فى ىذه المدة الوجيزة – ال أعنى أنى رافقت إنساناً إنما طبيعة روحية

 ىكذا تتفق كل األمور فى وحدة" (أفسس، والمسيح يسوع باآلب،أغبطكم أنتم وقد ارتبطتم بو كارتباط الكنيسة بالمسيح

.)1 :5

:وفى رسالتو إلى تراليا يقول
In like manner, let all reverence the deacons as an appointment of Jesus Christ, and the bishop as
Jesus Christ, who is the Son of the Father, and the presbyters as the sanhedrim of God, and
assembly of the apostles. Apart from these, there is not Church.31

 والقسوس، واألسقف كيسوع المسيح الذى ىو ابن اآلب، فميحترم الجميع الشمامسة كمعينين من يسوع المسيح،"ىكذا
.)1 :3  بدون ىؤالء ال توجد كنيسة" (تراليا.كمجمس اهلل ومصاف الرسل

29

A.N. Fathers, Vol. I., EERDMANS Publishing Comp., Grand Rapids, Michigan 1979, p.89, 90.

30

Ibid p. 51.

31

Ibid. p. 67.

34

:وفى رسالتو إلى مغنيسية يقول
Now it becomes you also not to treat your bishop too familiarly on account of his youth, but to
yield him all reverence, having respect to the power of God the Father, as I have known even
holy presbyters do, not judging rashly from the manifest youthful appearance [of their bishop],
but as being themselves prudent in God, submitting to him, or rather not to him, but to the Father
of Jesus Christ, the bishop of us all. It is therefore fitting that you should, after no hypocritical
fashion, obey [your bishop], in honour of Him who has willed us [so to do], since he that does
not so deceives not [but such conduct] the bishop that is visible, but seeks to mock Him that is
32
invisible. And all such conduct has reference not to man, but to God, who knows all secrets.

 وىذا، محترمين قوة اهلل اآلب، بل عميكم أن تقدموا لو كل توقير،"وأيضاً عميكم أال تعامموا أسقفكم بدالة بسبب حداثتو
 ألنيم، بل يخضعون لو، فيم ال يحكمون بتسرع عمى حداثتو الظاىرة،ىو ما أعرف أن القسوس المقدسين يعممون

-–وبدون رياء

 لذلك من البلئق.ً وليس خاضعين لو بل باألحرى آلب يسوع المسيح أسقفنا جميعا،متحكمون فى اهلل

 لكنو، ألن من ال يعمل ذلك ال يخدع األسقف المنظور، احتراماً لذاك الذى يريدنا أن نفعل ذلك،أن تطيعوا أسقفكم
.)2 ،1 :3  وكل ىذا السموك ال يتعمق بإنسان بل باهلل العالم بالخفيات" (مغنيسية.يسخر من غير المنظور

:ًوأيضا

Be subject to the bishop… as Jesus Christ to the Father, according to the flesh, and the apostles to
Christ, and to the Father, and to the Spirit; that so there may be a union both fleshly and
spiritual.33

، وكما أطاع الرسل المسيح واآلب والروح القدس، كما أطاع المسيح يسوع اآلب بحسب الجسد.."إخضعوا ألسقفكم
.)2 :13 حتى تكون ىناك وحدة جسدية وروحية" (مغنيسية

:ًوأيضا
I exhort you to study to do all things with a divine harmony, while your bishop presides in the
place of God, and your presbyters in the place of the assembly of the apostles, along with your
34
deacons, who are most dear to me, and are entrusted with the ministry of Jesus Christ.

 وكينتكم فى مكانة جماعة، بينما يرأسكم أسقفكم فى مكانة اهلل،أحضكم عمى أن تدرسوا فعل كل شئ بتوافق إليى
"إنى
ّ
.)1 :6  والمؤتمنين عمى خدمة يسوع المسيح" (مغنيسية، مع شمامستكم أعزائى،الرسل
:وفى رسالتو إلى تراليا

32

Ibid. p. 60.

33

Ibid. p. 64-65.

34

Ibid. p. 61.

35

For, since ye are subject to the bishop as to Jesus Christ, ye appear to me to live not after the
manner of men, but according to Jesus Christ… It is therefore necessary that, as ye indeed do, so
without the bishop ye should do nothing, but should also be subject to the presbytery, as to the
apostle of Jesus Christ, who is our hope in whom if we live, we shall [at last] be found. It is
fitting also that the deacons, as being [the ministers] of the mysteries of Jesus Christ, should in
every respect be pleasing to all. For they are not ministers of meat and drink, but servants of the
Church of God. They are bound, therefore, to avoid all grounds of accusation [against them] as
35
they would do fire.

 بل، فإنكم تبدون لى أنكم ال تعيشون حسب السموك البشرى،"ألنو حيث أنكم تخضعون لؤلسقف كما ليسوع المسيح
 ىكذا ال يجب أن تعمموا شيئاً بدون،ً مع أنكم تفعمون ذلك فعبل، إذن من الضرورى أنو...حسب يسوع المسيح

 لكن يجب عميكم أيضاً أن تخضعوا لمكينة كرسل يسوع المسيح رجائنا الذى إن عشنا فيو سوف نوجد فى،األسقف

 ألنيم ليسوا خدام لحم. أن يرضوا الجميع، بصفتيم خداماً لسرائر يسوع المسيح، من البلئق أيضاً أن الشمامسة.النياية
.)2 ،1 :2  لذلك عمييم أن يتجنبوا كل لوم ضدىم كتجنبيم لمنار" (تراليا.وشراب بل خدام كنيسة اهلل

:ًوأيضا

…ye continue subject to the bishop, as to the command [of God] and in the like manner to the
presbytery.36

.)2 :13 "كونوا مطيعين لؤلسقف كطاعتكم لوصايا اهلل وبالمثل لمكينة" (تراليا

35
36

Ibid. 66-67.
Ibid. p. 72.
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