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علينا الذهاب إلى القداس اإللهي، حتى ولو وقفنا هناك مثل قروم
األشجار

المتروبوليت أثناسيوس ليماسول
نقلتها إلى العربية أسرة التراث األرثوذكسي

"نعمة ربنا يسوع المسيح، ومحبة اهلل اآلب، وشركة الروح القدس، لتكن مع جميعكم "

إن ه)ذه البرك)ة والنعم)ة ال)تي نتلقاه)ا ونقبله)ا ُتعطى ألولئ)ك ال)ذين يحض)رون إلى الق)داس اإللهي. ل)ذلك نق)ول
فلتذهبوا إلى القداس اإللهي وتشتركوا فيه.

لَم عليَّ الذهاب إلى القداس؟ عليك الذهاب ألنك لن تتلقى كل هذه البركات والنعم))ة إن "غالبًا ما يسأل الناس:  "

. اإلفخارستيا (لم تشترك في سرالشكر  (

؟ إنها تعني القوة؛ إنها قوة اهلل غير المخلوق)ة؛ هي ق)وة مش)ابهةنعمة ربنا يسوع المسيح...  النعمة ": ما معنى  "

للطاقة الكهربائي)ة. مثاًل، من رأى تي)ارًا كهربائي)ًا؟ لم ي)ره أح)د، إن)ه غ)ير م)رئي، ولكْن إْن المس)َت ك)اباًل مكش)وفًا
فسيصدمك التيار الكهربائي. ليست الطاقة الكهربائية كالماء الذي تستطيع رؤيته، مع أنك ترى نتيجتها ويمكنك

الشعور بها.
هكذا هي نعمة اهلل. إنها قوة غير مخلوقة؛ ال يمكنك رؤيتها ولكنك تشعر بها حين تتلقى هذه القوة من الخ))ارج.
–يشبه األمر توصيل ترانزستور فيبدأ بالعمل  هكذا هي النعم)ة. ليس)ت ش)يئًا مج)ردًا، ليس)ت ش)عورًا م)ا، ليس)ت

 اإلنس))ان، تفّعل)ه، في)درك ذل)كلُخْوتدشيئًا وهميًا يختلقه المرء بنفسه. إنها ال تأتي من اإلنساِن، بل تأتي من اهلل 
 نفوس البشر.طّتنشويشعر به. النعمة هي قوة اهلل، قدرة اهلل التي 

 : أحبَّ اهلل اآلُب العالَم بال حدود، وال يمكنك فهُمه بعقلك؛ ال يمكنك وصُف أو َحدُّ أو التعب))يُرومحبة اهلل اآلب...
أحبُّ "عن محبة اهلل؛ إنها متعذرة الوصف. لكنَّ محبتنا بشرية. إننا بشٌر وكائناٌت محدودٌة بطبيعة الحال. نقول: 

. ولكن، مهما قلنا أو فعلنا ِلَمن نحّب، ستكون محبتنا أق)ل بكث)ير مم)ا يمكنن)ا قول)ه أو التعب)ير "فالنًا من كل قلبي

عنه.
واآلن فكروا باهلل: حين يحبُّ اهلل، وهو غيُر المحدوِد بطبيعته، فال العقُل البشري وال عق)وُل المالئك)ة يمكنه)ا أن
تدركه، لذا ال يمكن ألحٍد أن يستوعب محبة اهلل بشكٍل كامل، هذه المحبة اإللهية الالمتناهي))ة لآلب، ال)ذي هك))ذا
أحب العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي ُيخّلص العالم، ولكي يأتي العالم إليه ويصبح البش))ُر أوالَده، ولكي نتمكن

من الدخول إلى محبته وملكوته.
 : أي أن نش)ترك في نعم)ة ال)روح الق)دس، وأن ت)دخل فين)ا ونّتح)د به)ا. ح)تى نص)بحوش.ركة ال.روح الق.دس...

كالطحين ال)ذي، بامتصاص)ه الم)اء، يص)بح عجين)ًا. ال يمكن للطحين عن)دها أن ينفص)ل عن العجين بحيث يمكن
، ألنه قد أصبح عجينًا بالفعل. لذلك حين تكون لنا شركة في نعمة الروح الق))دس، هذا طحين وهذا ماء "القول:  "
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كورنث)وس2)نصبح واح)دًا م)ع اهلل. وه)ذه البرك)ة من الك)اهن، والم)أخوذة من رس)الة الق)ديس ب)ولس الرس)ول 
(، تنقل إلينا مباشرًة بركة الثالوث القدوس.13:13

: حين يقول الكاهن شيئًا ما أثن))اء الق)داس اإللهي أو األس)رار المقدس))ة، ف)إن م)ا يقول))ه ليسلتكن مع جميعكم! 
مجرد صالٍة قد تتحقق أو ال. عندما يقول الكاهن شيئًا ما أثناء األسرار المقدسة، من خالل كهنوت))ه، فإن))ه ُيعت))بر
بالفعل حدثًا منَجزًا. على سبيل المثال، حين يبارك الماء ويصبح ماًء مقدسًا، فليس هناك احتمال أال يص)بح م)اًء
مقدسًا. حين يتلو الكاهن صالًة على إنساٍن أو يباركه، يستحيل أال تكون هذه البركُة بركًة بالفعل، بص)رف النظ)ر
عّمن هو الكاهن. قد يكون األكثر إثمًا أو بغيضًا أو سارقًا أو كاذبًا أو خاطئًا، ال يهم. فإنه منذ اللحظة التي أص))بح

، فإن بركته وليتورجيته تس))اوي الليتورجي))ا ال))تيفيها كاهنًا قانونيًا، وإذا لم تكن الكنيسة قد جّردته من كهنوته
قد يخدمها المسيح بنفسه. أي لو كان هناك قداٌس إلهي يخدمه المسيح نفسه، وقداس يخدمه هذا الكاهن، فأي
القداسين له قوة أعظم؟ إنهم)ا متم)اثالن، ألن المس)يح يتمم ك)ل ش)يء في ك)ل واح)د، والك)اهن ه)و خ)ادم. من
المؤكد أن الكاهن غير المستحق يحترق فيما هو يخدم بدون استحقاق، ألن األسرار المقدسة لهيٌب يحول))ه إلى
رم))اد. ولكن س))واء اح))ترق أو تح))ول إلى رم))اٍد ف))ذلك ش))أنه، وال يمكنن))ا إدانت))ه أو الحكم علي))ه. هن))اك أعض))اٌء
مختّصون في الكنيسة يمكنهم التحقيق في هذه القضايا. ما يهمنا هو كون))ه كاهن))ًا قانوني))ًا أو ال، إن ك))ان ق))د تم

، فبفضل كهنوته يحتفل باألسرار المقدسة.موقوفًا أو ال، وإذا لم يكن توقيفه
ذهبي الفم إنه في عصره كان بعض الن))اس يكرم)ون الكهن)ة الص)الحين. نحن نفع))ل ذل)كاليقول القديس يوحنا 

لقد جاء كاهن كذا وكذا! إنه رجٌل قديس! ويهرع الجمي))ع "أيضًا، تمامًا بهذه الطريقة، بطريقة بشرية، أي نقول:  "

، ه)ذا ب)ارك ي)ا أب "لتقبيل يده. ثم يأتي كاهن آخر، لألسف ليس بقديٍس، أو لم نعتبره قديسًا. يقولون له فق)ط:  "

إن قالوا ذلك حتى. من الجيد أن نأخذ بركته، ولكن م))اذا يع))ني ذل))ك؟ ليس الكهن))وت مس))ألة قداس))ة شخص))ية.
سواء كان قديسًا أو خاطئًا فهذا شأنه. عندما تكرُم كاهنًا قديسًا فإنك ال تكرم الكهنوت بل القداسة، وحين تك))رم
أيَّ كاهٍن فإنك، في شخص الكاهن، تكّرم الكهنوت، وبتك))ريم الكهن))وت تك))رم المس))يح  مص))در الكهن))وت ورئيس

الكهنة األعظم للكنيسة.
ألنك أنت هو  .بِّالمقر“لذلك تقول إحدى صلوات القداس اإللهي:  ع، أيه))ا المس))يح إلهن))ا ب، القابل والموزَّ " والمقرَّ

إن المسيح هو من يخدم القداس ، وليس الكاهن. هو من يق))ّرب التق))دمات ويق))ّرب ذات))ه؛ ه))و التقدم))ة ومعطي
التقدمة، هو يتمم كل شيء في الجميع.

إننا نكرم الكهنوت؛ نكرم نعمة الروح القدس الفاعلة ع))بر الك))اهن. ل))ذلك وي))ٌل لن))ا إن ك))انت الكنيس))ة قائم))ة على
القداسة الشخصية؛ أي إذا كان الكاهن قديسًا فالليتورجيا صحيحة، وإذا ك)ان خاطئ)ًا فالليتورجي)ا باطل)ة. ليس

األمر كذلك. لذا فحين يحتفل الكاهن بسٍر مقدس، تنتقل كل بركة اهلل ونعمته عبر الكهنوت إلى البشر.
لماذا تمتلك بركة بعض الكهنة قوة فيم))ا برك))ة كهن))ٍة آخ))رين فال تمتل)ك ه))ذه الق))وة؟ ال يتوق))ف "ستقولون لي:  "

األمر على الكاهن، بل ألننا ال نقبل البركة بإيمان، ألننا بشر ولنا ضعفاتنا البشرية. لنا إيمان أكبر حين نتلقى برك))ة
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، وهلم إنه قديس، رجل ص)الح "كاهٍن قديس ألننا ُنِعّد أنفسنا مسبقًا بإيماننا قائلين:   ج)ر. ل)ذلك فإنن)ا، وبإيمانن)اّ"
نهيئ أنفسنا له.

لست كم))ا ينبغي أن "علينا أن نشترك في القداس اإللهي، حتى ولو وقفنا هناك كقروم األشجار. سيقول البعض: 

. ولكن اذهبوا، مهما يكن. قال أح))د الش))يوخ: . ال يمكن لعقلي التركيز هناك أي القداس "أكون. ال أفهم شيئًا منه  ) (

. ه))ذا م))ا "حين تتوقف عند متجر عطور، فإن ثيابك تفوح برائحة زكية بعد أن تغادر، حتى ولو لم تش))تِر ش))يئًا "

يحدث، كما يقول، حين تذهب إلى القداس.
ربما لن تستطيع القيام بأي شيء روحي، ولكْن كونك ذهبت، حتى ولو وقفت هناك كقرم ش)جرة، ه)ذا ش))يٌء م))ا
سأذهب كما أنا؛ كقطعة حطب غير مقطوعة. في نهاية األمر، يعرف اهلل كيف يش))حذ "بالفعل. لذلك قل لنفسك: 

، حينه))ا س))يزداد ك))ل ال أستطيع. ال يمكن))ني الترك))يز . إذا لم تذهب متعذرًا بالقول:  "قطعة حطب غير مقطوعة " "

شيء سوءًا، ولن تتحسن أبدًا.
Source: Metropolitan Athanasios of Limassol. We Have to Go to Liturgy, Even if We Stand There Like Stumps. 
Pravoslavie. https://orthochristian.com/144079.html
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