
1

ذبيحة الحب

قداسة البابا تواضروس الثاىن 

» هذه المائدة هى عضد نفوسنا .. رباط ذهننا .. أساس رجائنا وخالصنا ونورنا وحياتنا،  
ة ُقدامك ُقل لنفسك: من أجل جسدِه ال أعود أكون تراًبا ورماًدا، وال  عندما ترى المائدة معدَّ

أكون سجيًنا بل ُحرًّا. من أجل هذا الجسد أترجى السماء «
                                                      )القديس يوحنا الذهبى الفم( 

مزمور لداود:
بُّ َراِعى َفاَل ُيْعِوُزِنى َشْيٌء. ِفى َمَراٍع ُخْضٍر ُيْرِبُضِنى. ِإَلى ِمَياِه الرَّاَحِة ُيوِرُدِنى.  »َالرَّ

َيُردُّ َنْفِسى َيْهِديِني ِإَلى ُسُبِل اْلِبرِّ ِمْن َأْجِل اْسِمِه. َأْيًضا ِإَذا ِسْرُت ِفي َواِدى ِظلِّ اْلَمْوِت 
اِمى َماِئَدًة ُتَجاَه  َياِنِنى. ُتَرتُِّب ُقدَّ اَل َأَخاُف َشرًّا، أَلنََّك َأْنَت َمِعى. َعَصاَك َوُعكَّاُزَك ُهَما ُيَعزِّ
ْهِن َرْأِسى َكْأِسى َريًّا. ِإنََّما َخْيٌر َوَرْحَمٌة َيْتَبَعاِنِنى ُكلَّ َأيَّاِم َحَياِتى،  ُمَضاِيِقى. َمَسْحَت ِبالدُّ

بِّ ِإَلى َمَدى اأَليَّاِم« )مز 23(.  َوَأْسُكُن ِفى َبْيِت الرَّ

اقرأ المزمور السابق مرة أخرى ثم دعنا نتأمل فيه قليًل:
م لنا هذا المزمور صورة عن الحياة المسيحية … فالمراعى الُخضر هى كلمة هللا …  يقدِّ
وماء الراحة هو المعمودية … بينما يمثل وادى ظل الموت الدفن فى المعمودية، والُدهن 
كذلك يمثِّل الميرون. أمَّا المائدة فهى سر اإلفخارستيا، والكأس هو عصير الكرمة، وبيت 

 الرب هو الكنيسة.
إنها ذبيحة الحب اإللهى فى سر اإلفخارستيا أو التناول المقدَّس الى هو:

نعمة غير منظورة من خلل القداس اإللهى الذى يمثل قمة الصلوات المسيحية، فالقداس 
اإللهى سواء بصلوات األب الكاهن أو مردات الشعب غنى بالطقوس والقراءات الكتابية 

واأللحان والمدايح.
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هللا صاحب كل النعم فى حياتك وليس لك فضل فى شىء، وفى سر اإلفخارستيا كأنك 
 تأخذ مما أعطاك هللا لتشكره به، فتصير ذبيحة الخبز والخمر ذبيحة ُشكر،

 وبعد التقديس تصير الذبيحة جسد ودم المسيح بالحقيقة.
المسيح هنا هو الكاهن والذبيحة … ففى كل مرة تحضر القداس اإللهى كأنك فى 

م لهذا السر تشعر  وقت الصليب تماًما والمسيح المصلوب هو حاضر، فهل عندما تتقدَّ
بحضور المسيح فيه؟

 القداس اإللهي خارج حيز الزمن وكأن المسيح ُيذكِّرنا:
                       »ُخُذوا ُكُلوا. هَذا ُهَو َجَسِدي« )مت 26: 26(، 

ره األب الكاهن فى القداس عن فم المسيح، وبفاعلية عمل الروح القدس. وهذا ما يكرِّ
 يقول اآلباء:

  »المسيحيون ُيقيمون سر اإلفخارستيا، وسر اإلفخارستيا ُيقيم المسيحيين«.

أتتساءل اآلن: لماذا ال أشعر بفائدة من القداس اإللهى؟
هناك أسباب عدة منها:

 الحضور المتأخر:	 
  كل صلوات القداس منذ بدايتها 

)عشية – باكر – تقدمة الَحَمل – قداس الموعوظين – قداس المؤمنين( إلى نهايتها 
وحدة واحدة، وعدم حضور أي منها ُيفقدك جوهرة ثمينة من جواهر القداس اإللهى، 
 فضًل عن غياب التهيئة المناسبة للحضور باالستعداد الذهنى والروحى والجسدى.

 الحضور الروتينى:	 
 وفى ذلك عدم االشتراك فى المردات واأللحان، فالقداس اإللهى هو سيمفونية مقدَّسة 
ُمشتركة بين الكاهن والشماس والشعب. فضًل عن عدم التركيز والسرحان واالنشغال 
بأمور الحياة، ويتبقَّى لنا فى هذه النقطة … االنشغال باإلداريات مثل: جمع العطاء، 

ق اإلنسان عن التمتُّع بالقداس اإللهى.  البيع، التنظيم … التى بدورها تعوِّ
  فى الكنيسة نحن مشاركون ولسنا مشاهدين.

 الحضور الشكلى: 	 
ولهذه النقطة أشكال عدة ِمْثل: عدم التناول، عدم االعتراف، وكذلك الجلوس فى 

آخر الكنيسة ومحادثة اآلخرين، الدخول والخروج كثيًرا أثناء الصلوات …
كل ما سبق وغيره يمثِّل أساليب عدة يحاول بها عدو الخير أن يمنعك عن التمتُّع 

بالقداس اإللهى، وبالتالى عن الشبع بالمسيح وعدم الشعور بفائدة الحضور.
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خلل الفترات السابقة ومع انتشار وباء كورونا، أُغِلقت الكنائس بعض الوقت وصار هناك 
حضور الكنيسة محدوًدا عدًدا ووقًتا، وشعرنا باحتياجنا الشديد للكنيسة ولذا نصلِّى ونطلب 

شفاعة العذراء مريم: اجعلى أبواب الكنائس مفتوحة للمؤمنين.
بِّ َفُيْعِطَيَك ُسْؤَل َقْلِبَك« )مز 37: 5(.       يقول سفر المزامير: »َتَلذَّْذ ِبالرَّ

اآلن: كيف أتلذَّذ من القداس اإللهى؟
ح لك كيف يمكنك التمتع بالقداس اإللهى … ولكن فى البداية  في خطوات عملية سأوضِّ

ضع فى قلبك أن القداس اإللهى هو رحلة َشيِّقة للتمتع بالمعية اإللهية.
افهم سر اإلفخارستيا … ُكن واعًيا لعظمة السر وعمل المسيح فيه، وكأنك تستحضر 

بداخلك ما صنعه الفادى المحب ألجلك وقت الصليب.
د:  فى طريقك إلى الكنيسة ردِّ

بِّ َنْذَهُب« )مز 122: 1( …              »َفِرْحُت ِباْلَقاِئِليَن ِلي: ِإَلى َبْيِت الرَّ
 امأل قلبك وذهنك باالستعداد لمقابلة ملك الملوك ورب األرباب.

استعد بنفسك لكى ما تشعر بعمق هذا السر فى حياتك، فاالستعداد النفسى سُيهيِّئ 	 
قلبك ليحل المسيح فيه … اقرأ قراءات القداس اإللهى فى الليلة السابقة، وخذ قسًطا 

كافًيا من النوم، كى تتجنب اإلرهاق الجسدى قبل الحضور فى القداس.
شارك فى القداس اإللهى بكل كيانك … اجلس فى الصفوف األمامية.. احضر ُمبكًِّرا 	 

… وقوفك فى القداس اإللهى سيمأل قلبك بالخشوع وكأنك تمجد هللا بتلك الصحة التى 
منحك إياها.

اشترك فى صلوات القداس اإللهى … سبِّح هللا بالمردات واأللحان وأنصت للقراءات 	 
وتعلَّم من السنكسار والعظة.

ِعش صلوات القداس اإللهى بفاعلية … ِعش مع المسيح صلَبه وقيامَته وانتظار 	 
الكنيسة لمجيئه الثانى بجهاد روحى مستمر.

د فيها هللا على ِعظم صنيعه معنا، أو التى تطلب 	  ارفع قلبك بالصلوات سواء التى تمجِّ
فيها غفران خطاياك، أو تصلِّى ألجل المتألِّمين والمرضى والذين رقدوا.

استمتع بِعشرة القديسين فى المجمع المقدَّس، ومن خلل األيقونات … انظر إلى 	 
نهاية سيرتهم وتمثَّل بإيمانهم.
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أتركك اآلن مع باقة من أقوال اآلباء عن القداس اإللهى:
 إن اتحادنا بالمسيح بتناولنا من جسده ودمه، أسمى من كل اتحاد 	 

                                                )القديس أثناسيوس الرسولى(
أعطانا )هللا( جسده الحقيقى ودمه، لكى تتلشى قوة الفساد، ويسكن فى أنفسنا بالروح 	 

 القدس، ونصير شركاء بالقداسة وأناًسا روحيين
                                              )القديس البابا كيرلس عمود الدين(

إن المائدة السرية جسد المسيح تمدنا بالقوة ضد النزوات وضد الشياطين، ذلك ألن 	 
 الشيطان يخاف من هؤالء الذين يشتركون فى األسرار بوقار وتقوى

                                               )القديس البابا كيرلس عمود الدين(
 نحن الكثيرين صرنا واحًدا، جسًدا واحًدا؛ ألننا جميًعا نشترك في الخبز الواحد	 

                                                  )القديس يوحنا ذهبى الفم(
رنا على الصليب ومن ذلك الوقت إلى 	  م الذبيحة التى ُتطهِّ إن رئيس كهنتنا األعظم قدَّ

م نحن أيًضا هذه الذبيحة نفسها، وهذه الذبيحة غير الفانية وغير النافدة  اآلن ُنقدِّ
  )ألنها غير محدودة( هى نفسها سُتَتمَّم إلى انقضاء الدهرحسب وصية المخلِّص:

                                   »هذا اصنعوه لذكرى«                                               
                                                     )القديس يوحنا ذهبى الفم(

م لك تدريًبا عمليًّا يقودك لعمق صلوات القداس اإللهى، سأتركك  فى النهاية أودُّ أن أقدِّ
ن  عزيزى القارئ مع إحدى صلوات القسمة التى ُتقال فى القداس اإللهى؛ لتتأمَّلها ثم ُتَدوِّ

تأُملك، وصلة شخصية منها:
»أيها االبن الوحيد اإلله الكلمة الذى أحبنا، وحبه أراد أن ُيخلِّصنا من الهالك األبدى 

ولما كان الموت فى طريق خالصنا، اشتهى أن يجوز فيه ُحبًّا بنا.
وهكذا ارتفع على الصليب ليحمل عقاب خطايانا، نحن الذين أخطأنا، وهو الذى تألَّم. 

نحن الذين ِصرنا مديونين للعدل اإللهى بذنوبنا، وهو الذى دفع الديون عنَّا.
ل التألُّم على التنعُّم، والشقاء على الراحة، والهوان على المجد، والصليب  ألجلنا فضَّ

على العرش الذي يحمله الكاروبيم.
َقِبَل أن ُيرَبط بالحبال، ليحلنا من رباطات خطايانا، وتواضع ليرفعنا، وجاع لُيشبعنا، 
وعطش ليروينا، وَصِعد إلى الصليب ُعرياًنا ليكسونا بثوب بّرِه، وُفتح جنبه بالحربة 
لكى ندخل إليه ونسكن فى عرش نعمته، ولكى يسيل الدم من جسده لنغتسل من 
آثامنا، وأخيًرا مات وُدفن فى القبر لُيقيمنا من موت الخطية وُيحيينا حياًة أبديًة.

سة، أنا الذى أحزنُت قلبك  فيا إلهى إن خطاياى هى الشوك الذى ُيوخز رأسك المقدَّ
بسرورى بمالذ الدنيا الباطلة.
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وما هذه الطريق المؤدية للموت التى أنت سائر فيها يا إلهى ومخلِّصى، أى شيء 
تحمل على منكبيك؟ هو صليب العار الذى حملَته عوًضا عنى.

 ما هذا أيها الفادى؟ ما الذى جعلك ترَضى بذلك؟
د؟! أيوَضع الُمرتفع؟!   أيُّها العظيم؟! أُيَذلُّ الممجَّ

 يا لِعظم ُحبك!! نعم هو ُحبك العظيم الذى جعلك تقبل احتمال كل ذلك العذاب من 
أجلى.

أشكرك يا إلهى وتشكرك عنى مالئكتك وخليقتك جميًعا ألنى عاجز عن القيام بحمدك 
كما يستحق ُحبك، فهل رأينا ُحبًّا أعظم من هذا؟! فاْحَزنى يا نفسى على خطاياِك التى 

سبَّبت لفاديِك الحنون هذه اآلالم.
ارسمى ُجروَحه أمامِك، واحتمى فيه عندما يهيج عليِك العدو. أعِطنى يا مخلِّصى أن 
أعتبر عذاَبَك كنزى، وإكليَل الشوِك َمجدى، وأوجاعك تنعُّمى، ومرارتك حالوتى، ودمك 

حياتى، ومحبتك فخرى وُشكرى.
يا جراَح المسيح اجرحيني بحْرَبِة الُحبِّ اإللهى، يا موَت المسيح، أسكرنى بحبِّ َمْن 

رنى من كلِّ خطية. مات من أجلى، يا َدَم المسيح، طهِّ
بنى بزيت نعمتك وثبِّتنى فيك ُغصًنا حيًّا  يا يسوع حبيبى، إذا رأيتنى عضًوا يابًسا، َرطِّ

أيها الكرمُة الحقيقية؟
م لتناول أسرارك، اجعلنى مستحًقا لذلك ومؤهَّاًل لالتحاد بَك لكى أناديك أيها  وحينما أتقدَّ

اآلب السماوى بنغمة البنين قائاًل: أبانا الذى …«.


