
     

  ـارةــــــالكفـــ

وقد ترجمت فى الكتاب .آلمة عبرية بمعنى يغطي أو يستر وتنطق فى العبرية نطقا قريبا من العربية : ََآفر 

  :المقدس بأآثر من معنى 

   ١٤: ٦بالقار تك ) يغطيه ( حين أمر الرب نوح أن يطلى الفلك : يغطى 

   ٢٠: ٣٢به تك حين أرسل يعقوب هدايا الى أخيه عيسو ليهدئ غض: يستعطف 

   ٨: ٢١حين تحدث عن الذبيحة التى تقدم إذا وجد قتيل ال يعلم من قتله تث : يغفر 

   ٢٣: ١٨أر " ال تصفح عن أثمهم وال تمُح خطيتهم " حين طلب أرميا من الرب بخصوص أعداءه : يصفح 

   ٦: ١٦أم " بالرحمة والحق ُيستر اإلثم " فى سفر األمثال : يستر 

  :تاب االرتباط المتكرر بين العهد القائم بين اهللا و األنسان والتكفير عن الخطية يالحظ قارئ الك

نكم         " ١٩: ٢٢لو   نكم               …هذا هو جسدى الذى يبذل ع سفك ع ذى ي دمى ال د ب د الجدي ذه الكأس هى العه رأ  "  ه أق

  .أيضا األصحاح التاسع من رسالة العبرانيين 

  : األزلية والتدبير اإللهي لخالص اإلنسان ويرجع الكتاب المقدس قضية الكفارة الى الخطة

  "الناموس لم يوضع للبار بل لألثمة والمتمردين  " ٩: ١ تى ٢

  "آما اختارنا فيه قبل تأسيس العالم لنكون قديسين وبال لوم قدامه  " ٤: ١أف 

ة  باختصار الخطية وضعت حاجزا بين اهللا واإلنسان ، لذا البد من إزالة هذا الحاجز ، أو على ا       ألقل ستر أو تغطي

سان               ين اهللا واإلن ا     . هذه الخطية مؤقتا الى أن يتم أزالتها نهائيا وتكتمل المصالحة ب ل مكان ارة تحت أذن مسألة الكف

  . أساسيا فى الخالص المسيحى 

  :ولكن البد أن نبدأ المسألة من أولها 

ن خال   درك م ار لي ى اختب م وضعه ف ارا حر اإلرادة ، ث سان ب ق اهللا اإلن ر  خل شر ، الخي ر وال ين الخي رق ب ه الف ل

ه وأشتهى أن                  ة علي سيادة اإللهي دما أنكر ال سان سقط عن ة ، ولكن اإلن شر بالخضوع للغواي بمقاومة التجربة أو ال

ا إذ دفعت                              ا فى ذاته ة عقابه ة ، وحملت الخطي ة اإللهي م الدينون سان تحت حك ذا سقط اإلن يكون ندا للخالق ، وبه

سان      . " وحي بعيدا عن اهللا والى الموت الجسدي لما فسدت طبيعته           باإلنسان الى الموت الر    ا بإن من أجل ذلك آأنم

 ١٢: ٥رو "واحد دخلت الخطية الى العالم وبالخطية الموت وهكذا اجتاز الموت الى جميع الناس 

ة                                 سحق رأس الحي رأة من ي سل الم أتى من ن دما ي الخالص ، عن ه الوعد ب     ( ولكن حكم الموت حمل فى طيات

نم                      ) الشيطان   رب من الغ دمان لل ايين يق ل وق وفى ذات الوقت دخلت الذبيحة الطقسية الى عالم اإلنسان فنرى هابي

ترى لماذا قبلت ذبيحة هابيل ؟ ، يقول القديس يوحنا أن هابيل آان بارا أما قايين  ).  ٤و٣: ٤تك ( وثمار األرض 

 ٤: ١١عب ( ين فتوضح أن تقدمة هابيل قبلت ألنها قدمت بأيمان أما رسالة العبراني ) ١٢: ٣ يو ١( فكان شريرا 

   .إذن األيمان له مرآز هام فى قضية الكفارة) . 

  :اء ــــــــــفى عصر اآلب

  احتلت الذبيحة مكانا ثابتا فى حياة رجال اهللا ، فنرى إبراهيم وأوالده يقدمون للرب 

  "ناك مذبحا للرب  فى حبرون وبنى ه…فنقل إبرام خيامه  " ١٨: ١٣تك 

  " فبنى هناك مذبحا …الى بئر سبع ) اسحق ( ثم صعد من هناك  " ٢٥: ٢٦تك 



     

   ٦ : ٣٥أنظر أيضا تك " هناك مذبحا ودعاه أيل اله إسرائيل ) يعقوب ( وأقام  " ٢٠: ٣٣تك 

   ٣: ٤رو  + ٥٦: ٨ولعلهم فعلوا وهم ينتظرون اليوم الذى سيتم فيه الكفارة عن خطاياهم يو 

ار ،                وال اء الكب ان اآلب دون من     نستطيع أن نجزم الى أى مدى آان معنى هذه الذبائح واضحا فى أذه ا متأآ ولكنن

وضوح الجانب النيابي فى الذبيحة ، بمعنى أن الذبيحة تقدم عن شخص آخر ، أو تتحمل شيئا من أخطاء شخص                    

آخر ، مقدم الذبيحة نفسه أو من تقدم عنه 

ا                        أن أيوب أرسل   " ٥: ١أيوب   ال ربم وب ق م ، ألن أي ى عددهم آله ات عل د وأصعد محرق  فقدسهم وبكر فى الغ

  "أخطأ بنىَّ وجدفوا على اهللا فى قلوبهم 

  :والدليل القاطع هنا تراه فى قصة تقديم اسحق آذبيحة 

  .الرب يطلب من ابراهيم أن يقدم ابنه ذبيحة  -١

 .نه النسل حسب وعد الرب لبراهيم ال يتردد بالرغم من أن هذا األبن هو الذى سيأتى م -٢

ه ذبيحة عوضا                       -٣ شا ليقدم راهيم آب ح اسحق ويعطى ألب ع ذب ما أن يتأآد الرب من طاعة ابرهيم حتى يمن

 .عن ، بدال من ، اسحق 

رب      " بر األيمان   " الرب يحتسب ألبراهيم     -٤ اهيم آمن أن ال أن ارب رانيين ب وهو ما فسره آاتب رسالة العب

 .ليأتى منه النسل قادر على إقامة اسحق بعد ذبحه 

  .األيمان مرتبط بالكفارة : مرة أخرى 

  

  روجـــــ الخ–تأسيس األمة 

ة أى نابت عن                       شعب من خالل ذبيحة نيابي دعا الرب شعبه للخروج من مصر ، وبعد أحداث وخطوب خرج ال

ا                  واب سالت عليه وا وراء أب ذين احتم نج أال أولئك ال اء خروف   الشعب ، فبينما ضرب الرب أبكار مصر لم ي دم

يهم      ارة من       . الفصح ، إذ وقف الناس خلف هذه الدماء مطمئنين أن يد  الهالك لن تمتد إل رة الكف ضا نجد فك ا أي هن

  .خالل ذبيحة قدمت بأيمان وأثمرت الخروج من العبودية الى الحرية 

 هى …ل بيوتكم  يعبر الرب عن الباب وال يدع المهلك يدخ       …فحين يرى الدم على العتبة       " ٢٧ و   ٢٣: ١٢خر  

  " لما ضرب المصريين وخلص بيوتنا …ذبيحة فصح للرب  

  ويةــريعة الموســالش

دار                         ى م وم عل ارس آل ي عندما خرج موسى يقود الشعب فى البرية تجسد العهد بين الرب وشعبه فى طقوس تم

ة   العام وتتأوج فى طقس يوم الكفارة العظيم حين يذبح الكاهن ليكفر عن الشعب ثم يطلق آب       ش الفداء حيا فى البري

   ) .١٢-٧: ٩عب  + ٢٧: ٢٣ال  + ١: ١٦ال ( 

ارة          ا أن الكف ة   ( وتوجد شواهد بال حصر فى التعاليم التى تلقاها موسى من الرب توضح لن تم فقط   ) ستر الخطي ت

ائن ال يحمل ذنب الخاطئ     ليأخذ على عاتقه الخطية ) بال عيب ( عندما يقدم آائن برىء      نفسه أو  ، ولكن هذا الك

ة الذبيحة              ة              . يزيل أثر الخطية فى نفس الخاطئ ، فهذا يتجاوز إمكاني دم فى البري سفك ال د ب د العه خر  ( وبتجدي

ز الشخصى          ) ٨-٦: ٢٤ راهيم وأوالده        ( انتقلت الكفارة من الحي ا فعل اب ائلى     ) آم وب     (والمجال الع ا فعل أي آم

ا          الى نطاق الشعب بأسره ، إرهاصا بما سيتمه   ) البار   ة آله الم أجمع والخليق ه الع ارة بدم م الكف . المسيح حين تع



     

ذا بوساطة من     تحدد،  ارس ه  الشريعة أن يم

 لقد أآدت) . خيمة االجتماع ثم الهيكل فيما بعد ( وفى مكان محدد هو المكان المقدس ) هرون وأوالده ( الكهنوت 

ي                        تثنائية النب اهن الممسوح ، وفى أحوال اس دمها الك ى يق الشريعة أن اإلنسان يكفر عن نفسه بواسطة الذبيحة الت

سوح  ة ( المم اول  ( ٨: ١٣ صم ١ -) المخصص للخدم ع ش ل ١) + صموئيل م ل  ( ٢١: ١٨ م ى جب ا عل أيلي

  ) .الكرمل 

  ياءــــــر األنبــعص

امتدت حتى سقوط أورشليم وأسر أعداد آبيرة من        والتى تلت انقسام المملكة     والمقصود بعصر األنبياء هى الفترة      

ى      ، ) سبى بابل  ( الشعب أخذوا الى بابل      ديني واألخالقي والت ساد ال د الف وقد اتسمت هذه الفترة بصفة عامة بتزاي

ة  خيل الى الناس أنهم بتقديمهم الذبائح فى يمكنهم أن يكفروا عن آثامهم وهو ما رفضه الرب ب              شدة واضحة وقاطع

، وآرر الرب على لسان األنبياء أن تقديم الذبيحة ال يفيد أن لم يكن نابعا من توبة الخاطئ الصادقة وأيمانه الثابت   

  .برب الذبيحة 

د                     : ٣صم   ١( لقد أعلن الرب للصبى صموئيل أنه لن يكفر عن شرور بيت عالى الكاهن بذبيحة أو بتقدمة الى األب

  ديم الذبائح بصورة شكلية مدعاة للغضب اإللهي وسقوط الشعب تحت دينونة أآبر ، بل وآان تق ) ١٤

  " بدم عجول وخرفان وتيوس ما ُأسر …لماذا لى آثرة ذبائحكم يقول الرب  " ١١: ١أش 

اءآم     " ٢١: ٧أر  م آب م أآل ى ل ا ألن وا لحم ائحكم وآل ى ذب اتكم ال ل  .. ضموا محرق ة ب ة أو ذبيح ة محرق ن جه م

  "ائال أسمعوا صوتي فأآون لكم إلها وأنتم تكونون لى شعبا  ق…أوصيتهم 

اموس  سالمة ال … " ٢٤ -٢١: ٥ع ائح ال دماتكم ال أرتضى ، وذب اتكم وتق ى محرق دمتم ل ا ا إذا ق  …لتفت إليه

  "ليجر الحق آالمياه والبر آنهر دائم 

ى ذبيحة آف             ى الحاجة ال اء اهللا باستمرار عل د أنبي والي أآ ون      ومع االنحدار المت ائبون المؤمن ة ، حيث يجد الت اري

شكل  ) آسر الحاجز الذى تقيمه الخطية بين اإلنسان واهللا        ( والمصالحة  ) من عقاب الخطية    ( الفداء   ، وأوضحوا ب

  ..متزايد أن الفداء والمصالحة سيكتمالن فى من سيأتي 

   )١٥: ٣٣أر  + ٦: ٢٣أر  + ٩: ٦٣أش  + ٥٣أش ( 

  بى ـــفى فترة الس

شعب بشدة طقوس الذبائح وظهر ذلك من خالل المزامير التى آتبت فى هذه الفترة ، واهتمامهم ببناء مذبح      أفتقد ال 

وا آل واحد              ا تفرق نهم سرعان م ارس ، ولك ك ف المحرقة بمجرد عودتهم الى أورشليم بعد تصريح من آورش مل

  !!ما  عا٦٠الى مشاغله الخاصة ولم يكتمل بناء الهيكل الثاني إال بعد أآثر من 

ارة ، أال أن                   اورغم أن فترة السبى قد       ق اهللا للكف ة بطري ة المؤمن ة الذبيحة وتمسك البقي شعرت الشعب بمدى أهمي

ران                   ى الغف ام    ( األآثرية زاد تباهيها بالعهد الذى جعلهم شعبا مختارا وبأن تتميم الشريعة هو طريقهم ال ار األي أخب

ارة ورغم        ورغم تأآيد أنب  ) .  وما يليه    ١٤: ٣٦الثاني   ة شرطان أساسيان للكف ياء ما بعد السبى بأن األيمان والتوب

ي             ا النب ا وصفه زآري ود وشمس     ) ١٢: ٦( إعالنهم األآثر وضوحا عن اآلتي ، الغصن آم ، ورسول رب الجن

ى     ي مالخ ماه النب ا أس ر آم عبه ،     ) ٢: ٤ + ١: ٣( الب ص ش يفدى ويخل ذى س د   وال شعب تزاي ة ال إال أن غالبي

اد  ا تناقصت       اعتق رات بينم انيكي للطقوس والتطهي ذ الميك دقيق بالتنفي يم خالصهم فى التمسك ال هم فى أن تتم



     

  

  : ســــــفر الالويــــــــين 

  .اصا بسفر الالويين ما دمنا نتحدث عن الكفارة فالبد أن نهتم اهتماما خ

ة                           وه فى عالق دخل  يه ًا أن ي م يكن آافي ة ، فل ين األطراف المعني ة ب و آما أن آل اتفاق يتأسس على عالقة متبادل

ان ينبغي أن             ل آ راهيم ، ب ى أن      خاصة مع شعبه المختار بالعهد الذى قطعه مع إب درب ال شعب و يت ذا ال ى ه يترب

  .ٍب و سيدآر" يهوه"يصل الى شرآة حقيقية حية مع 

و لتحقيق الجانب األول من العهد أمر الرب بإقامة خيمة لسكناه ، آإعالن عن وجوده ، و ما أن نصبت خيمة 

، معلنا أنه سيكون دائما ) ٣٤: ٣٠خروج ( االجتماع حتى مأل الرب المكان المقدس بصورة مرئية من مجده 

 - نه أى شعب هو عظيم له آلهة قريبة منه آالرب ألهنا أل" قريبا من شعبه ، األمر الذى اعتبره موسى شيًئا فذًا 

   ". ٧: ٤تثنية 

ة                         ) ٤٥: ٢٩خر   ( إذ سكن الرب وسط شعبه       ر الحال د ، وهو تغيي يم الجزء اآلخر من العه د من تتم ان و الب ، آ

س ، الخطية لقد آان يفصل األمة عن اهللا القدو. الروحية و األخالقية إلسرائيل ليصير بالحقيقة شعب اهللا المختار        

ة ة العتيق ى الطبيع ان ف ة الكامنت و  والنجاس ا ه شعب ممكن د اإللهي وسط ال صبح التواج د لي سبيل الوحي ان ال  ، فك

يهم                        وقظ ف ة وت ى إرهاف ضمائرهم ضد الخطي الشرائع و الفرائض واألحكام والوصايا التى تعمل من ناحية عل

ة أ  ن ناحي رب ، وم ع ال صالح م ة والت وال الرحم ى ن ة ف اهم  الرغب ر عن خطاي يلة للتكفي م الوس وفر له خرى ت

  .وتقديس مسيرتهم أمام اهللا طبقا للمعيار الذى صاغه الرب فى شريعته المقدسة

  :وطبقا لهذا الهدف المزدوج يمكن تقسيم السفر الى قسمين آبيرين من الشرائع و نظم الحياة 

  .ته  المبادئ الضرورية اللتزام الشعب بعهد الرب و الدخول فى شرآ-١

  . أوامر الرب لتقديس الشعب من خالل هذه الشرآة -٢

  عن الذبائــــــــح و التقدمـــات 

ائهم             ه آب ائح إلل لقد عبد األباء البطارآة الرب بالذبائح والمحرقات ، وال نعلم إن آان نسل يعقوب قد قدموا ذب

ذبائح آجزء أس              دأ ال سوا مب م ين القطع ل نهم ب ستعدين أن      أثناء إقامتهم فى مصر ، ولك راهم م ادة ، فن اسي من العب

رب          ذبحوا لل رون             ). ٣-١: ٥خر   ( يتبعوا موسى الى الصحراء لي دم يث ضا ، ق د الخروج أي و موسى      -وبع  - حم

د أن        ). ١٢: ١٨خر  ( للرب وأعد وليمة لهرون و شيوخ إسرائيل ليأآلوا أمام الرب            بل إن موسى البار نفسه ، بع

صعد محرقات وذبائح سالمة وأخذ الدم فرش نصفه على المذبح آفارة للرب ورش             أعلن الوصايا على الشعب ، أ     

  . النصف اآلخر على الشعب تقديسا لهم ، مما يوضح العمل المزدوج للذبيحة

ه                     ا أن دم معلن يهم ال رب، رش عل د     لقد قرأ موسى العهد ، وإذ تعهد الشعب بااللتزام بشريعة ال ه     دم العه ذى قطع ال

    )٨-٤ :٢٤خر (الرب معكم 



     

ة و                         راث آل أم وبرغم أن الذبائح بصفة عامة يمتد أصلها الى بداية تاريخ اإلنسان ، وتتواجد بوضوح فى ت

ه  ه األرض ، إال أن ى وج ة عل رب  قبيل ن ال ا م ر م ة بوصية أو أم سبق أن ارتبطت الذبيح م ي ن  ل ل نبعت م  ، ب

ديني ،             و حاميها    إحساس البشر بضرورة إقامة عالقة مع اهللا مصدر الحياة         شعور ال سمى بال ا ي وضابطها وهو م

ولكن بقدر ما ابتعدت الشعوب عن . تلك الضرورة وجدت فى فطرة اإلنسان متالزمة مع وعيه الباطني بوجود إله

  .اهللا ، تباعدت وتفاوتت صور تعبيرهم عن الحق ، و تشوهت صور العبادة 

  :و لندرك المغزى األساسي لكل الذبائح نتذآر معا 

  .ل الذبائح قد قدمت بعد السقوط  أن أو-١

  . أننا ال نجد أية إشارة الى مبدأ الكفارة فى ذبائح ما قبل موسى النبي-٢

لقد شوشت الخطية العالقة بين . فقبل السقوط عاش اإلنسان فى شرآة مبارآة مع اهللا ، هذه التى حطمتها الخطية

وقعه الرب على الخطاة لم ينزع عنهم رحمته ، وقبل أن ففى العقاب الذى أ. اإلنسان واهللا ولكنها لم تنقطع تماما

بعد هذا . يطردهم من الفردوس صنع لهم أقمصة من جلد ليسترعريهم ، وهو أول ما أدرآوه من مظاهر الخطية

ففى الذبائح . أعلن الرب للبشر أنه يمكن لإلنسان أن يتقرب إليه ليدخل فى عالقة معه من خالل وسيط هو الذبائح

ر بشكل محسوس ، ليس فقط عن عرفانهم للرب من أجل برآاته ، بل وأيضا عن ضراعتهم للرب لكى عبر البش

  .يديم إحساناته

ار             وح الب على هذا األساس قدم قايين و هابيل للرب ، و أن أختلف الدافع القلبي بينهما ، وعلى نفس األساس قدم ن

ك من      بعد نجاته ، وأن قدم أبناء آدم من نتاج آدهم ، فالحة األ             رض ورعى الغنم ، بينما قدم نوح من حيوانات الفل

  .أجل حماية الرب للفلك أثناء الطوفان

وان   لقد تلقى موسى إيضاحا أآثر فيما يخص مغزى الذبائح الحيوانية ،            حينما قرن الرب سماحه للبشر بأآل الحي

وح         ( بمنعه ألآل الدم   اه ن رب     ) ٤و٣: ٩ تك    -نفس األمر الذى تلق دم ،          ، أى أن ال ى ال وى عل ا يحت ع أآل لحم  من

ه           سفك دم رب ب النفس الحية للحيوان ، و فى هذا آانت اإلشارة الى أنه عند تقديم ذبيحة آانت نفس الحيوان تقدم لل

سان          - آحامل للنفس الحية     -، و بعمل هذا الدم       آان ذبح الحيوان هو أفضل وسيلة للتعبير عن خضوع نفس اإلن

 تماما ألبراهيم ، حين طلب منه الرب أن يقدم إبنه الوحيد آبرهان على طاعته للرب اتضحت هذه الحقيقة. للرب

ه    " ، و ما أن تأآد للرب إخالص إبراهيم و استعداده الكامل لذبح إبنه ، أمدَّه بحمل قدمه محرقة                     عوضا عن إبن

  : ، و هنا شرح الرب الحقيقة  " ١٣: ٢٢ تك -

دونه ، بل خضوع القلب و تسليم النفس ورفض الحياة بحسب الطبيعة أن الرب ال يريد ذبائح بشرية ممن يعب

أن هذا . وأن تكون طاعة اإلنسان للرب طاعة حتى الموت من أجل الرب. البشرية الفاسدة بعد السقوط

الخضوع يعبَّر عنه بالذبيحة ، وبالتالي فأن الذبيحة المقدمة ال يمكن للرب أن يقبلها أن لم تقدم بهذه الدوافع 

  .ما فعل إبراهيمآ

ى                              وب آتصديق عل دمها يعق رة حين ق ات ، وذآرت ألول م ى المحرق سالمة ال ائح ال وبمرور الوقت أضيفت ذب

د                      ة العه  ٥٤: ٣١تك  ( العهد الذى قطعه مع البان، و القسم بأسم الرب الذى تاله تقديم الذبائح و الجلوس الى وليم

ى            التى آانت تحرق بتما    المحرقاتو بينما أشارت    ).  سماء ال ى ال رب وتصعد ال رب ،    مها لل سان لل خضوع اإلن

ى      عبرت ذبائح السالم و التى تتوج بوليمة العهد ، عن الشرآة الحية بين اهللا و اإلنسان                وب ال زل يعق ذا حين ن  ، ل



     

اء         أن الحقيقة المثيرة لالنتباه أن     ة فى عصر اآلب ذبائح الكفاري ذآر شيئا عن ال وحي ال ي ة يمكن    ال  ، و هى حقيق

إليهم من خالل  لقد أقترب الرب . فهمها إذا درسنا الظروف التى تقدم من خاللها رجال اهللا األوائل بذبائحهم للرب          

ادة األشرار و حفظ             إعالنات المحبة فحسب   ه المقدس بإب  ، صحيح أن الرب أعلن فى وقت مبكر عن إرادة عدل

ازل                          ه و تن األبرار فى قصة الطوفان و هالك سدوم و عموره ، إال أن اهللا أعلن ذاته لألباء من خالل تعطف محبت

ع حذاءك من       " النبي أول ما سمع  رحمته ، بينما فى أول لقاء للقدوس مع موسى ، سمع    ا ، اخل ى هن ال تقترب ال

ل                          " ٥: ٣  خر    -رجليك   ى الجب م فى مجده عل يناء ، ظهر له . ، و حين أراد الرب أن يعلن ذاته أآثر فأآثر فى س

ئال    " آان تجلى الرب مفزعا للغاية حتى أرتعب الشعب        ا اهللا ل تكلم معن و قالوا لموسى تكلم أنت معنا فنسمع و ال ي

ضباب               ... نموت   ى ال أقترب ال ذه األحداث      " ١٩: ٢٠ خر    -فوقف الشعب من بعيد و أما موسى ف د سبقت ه ، لق

      :إعالن شريعة الذبائح فأعطت مفتاحا للمعنى الخطير
  .أن سفك الدم هو السبيل الوحيد الذى يمكن من خالله ألمة خاطئة أن تقترب من اهللا القدوس

ارئ       ذه    وسوف يالحظ الق ل ه ارا                أن آ ة واختي راد طواعي دمها األف ى يق ذبائح الت شرائع تتعلق بال دما     ال  ، ن

ى اإلرادة          . واعترافا بخطية أو تسديدا لدين أو تعويضا عن سهو         حتى ذبائح الخطية و اإلثم آان تقديمها يتوقف عل

ديم               ر من ذبيحة   الحرة لمن ارتكب خطية أو إثمًا ،  يتضح هذا من عدم تحديد موعد أو تسلسل لها فى حالة تق .  أآث

ه    (  التى تجب مراعاتها آانت الطقوس الخاصة بالمجمع         الفروضبينما   م           ). الشعب آل وم ، ول ا بي ددت يوم د ُح فق

سان ،       . يكن ألى فرد أن يمارس طقسًا خاصًا به        رًا يخص اإلن رب أم ة لل آان تقديم الذبيحة طاعة أو شكرًا أو توب

دم فى األ            ى آانت تق ك                      أما الذبائح العامة الت د ، ذل ورًا تمس الجانب اإللهي من العه اد و المناسبات فكانت أم عي

لإلنسان أن يستعد و يتقدم لسر الشرآة وقتما يشاء ، أما الكنيسة  [ . الجانب الذى ال تبطل أمانته عدم أمانة اإلنسان       

  ].فتقدم ذبيحة يومية بغض النظر عن األفراد 

  
  الـكـفــــــــــارة

ر فى     " إن الفعل    ى          يكف ري ، يعطى معن ستر "األصل العب م               " ي ا ل ة آأنه اء الخطي المرة إلغ ى ب ارة ال تعن ، و الكف

شريعة       .تحدث أو اعتبارها غير قائمة فهذا مستحيل         ضا ال    . هذا التساهل غير وارد بالنسبة لصرامة ال ارة أي و الكف

ام اهللا          ة بممارسة فعل طيب أم سيئة     ( تعنى تعويض شر الخطي ل ال ر هو ستر     ) الحسنة فى مقاب ، و لكن التكفي



     

نفس فى            اة ال ذبوح حيث أن حي وان الم ى دم الحي إن فاعلية التكفير أو ستر الخاطئ من غضب الرب قد أرجعت ال

وان ،                          سان والحي ين اإلن سان ، رغم االختالف الجوهري ب الدم ، و أن نفس الحيوان حين تقدم تنوب عن نفس اإلن

د ُوهب   فالحيوان الذى تسيره غرائزه ، غير مسئول ، لهذا يعتبر خاليا من      الخطية ، بينما اإلنسان على النقيض ، ق

ى ارتكاب                       حرية اإلرادة بفضل سكنى الروح العاقلة فيه ، فهو ليس مسئوال عن أفعاله فحسب ، بل وقادر أيضا عل

  ... الذنوب و الخطايا

لم يكن دم الذبيحة فى حد ذاته هو الذى ينوب عن اإلنسان ، وال آانت عملية سفك الدم فى حد       

 قادرة على التكفير عن الخاطئ ، فقد آان ذبح الحيوان يعطى معنى العقوبة وإقامة العدل                ذاتها

ة               سًا للنعم ه طق ر من م أآث دم آحامل          . ، ويصبح تقديم الذبيحة تنفيذا لحك و لكن المقصود أن ال

رب ،          للنفس حين يرش أو يسكب على المذبح ، آان يعنى تقديم حياة بريئة للموت من أجل ال

ل                  . بح الدم وسيطًا للتكفير   وبهذا يص  دم أو فع م يكن مجرد سفك ال وحتى فى ذبيحة المسيح ، ل

ه للموت          د سلَّم حيات سيد المسيح ق الموت على الصليب هو الذى حقق المصالحة ، بل آون ال

م                         . مختارًا و ل سالم مع اهللا ، ل ى ال ا ال م تؤدي ا ل ه فى حد ذاتهم اة المسيح وموت إن مجرد معان

ى الموت              تكونا خاتمة لح   ا حت ذه  .. ياة مقدسة بال خطية ، آان يسوع طولها خاضعا مطيع و به

ة معاصينا      ل عاقب شر و حم و الب إرادة اهللا المقدسة نح اموس ، آ سوع الن ل ي ة أآم ( الطاع

   )٥٣ أش -مجروح ألجل معاصينا 

  : إذن اآتسبت ذبيحة المسيح فاعليتها الفريدة من 

  .املة لآلبأن المسيح قدم ذاته فى طاعة آ+ 

  .أن المسيح عاش حياة خالية من الخطية+ 

ستحقها               إننا ال ننال برآات موت المسيح تلقائيا ، بل البد و أن ن

تيا  ة و األفخارس ان و المعمودي ائط ... باأليم ر وس ى آخ ال

د                   ديم ، فق د الق ائح العه ضا مع ذب الخالص ، هكذا آان الحال أي

رب      آانت تحقق هدفها فقط عندما يتفهم بنى         إسرائيل وصايا ال



     

  :إن السمات الرئيسية فى المعنى الرمزي والنموذجي للذبائح عامة هى 

وان  آل حيوان يقدم يكون بال عيب ، ثم آان ي         نبغي أن يأتى اإلنسان بذبيحته أمام الرب و يضع يده على رأس الحي

ى     .  للتكفير  عنه لتقبل الذبيحة  إن وضع اليد ال يميز فقط الحيوان المضحى به ، و لكنه أيضا ينقل مشاعر القلب الت

ى       دفعت اإلنسان الى تقديم الذبيحة و النية التى بها يقدم عطيته للرب وبهذا تنتقل أفكار اإلن                 الرمز، عل سان لتحل ب

  .رأس الحيوان ليصبح عوضا عنه أو بديال له

  !ـــار ـــالنـــــ

. يذهب الدم آما سبق القول ألعالن الطاعة والتكفير ، ثم يحرق اللحم ، والبد إذن أن إلحراق اللحم معنى رمزيًا 

. تالشى آل ما هو فان وفاسد وخسيس إن القوة الكامنة فى النار تستطيع أن . آانت النار تشتعل دائما على المذبح

لذا فكل ما هو جوهر غير قابل . والنار رمز آثير التردد فى الكتاب ، أحيانا للتطهير وأحيانا للعذاب واإلهالك 

للفناء ستطهره النار من آل ما ألتصق به أو تسرب أليه من أشياء بائدة ، بينما المحتوى الخالد واألسمى يبقى نقيا 

 و لو آان العنصر الفانى قد تغلب تماما على ما هو خالد ال تؤدى النار الى التطهير بل الى الهالك .من آل نفاية

و لكن أن آان أحد يبنى على هذا األساس ذهبا فضة حجارة آريمة خشبا " اقرأ ما يقوله الرسول بولس  . الشامل

ار يستعلن وستمتحن النار عمل آل واحد ما عشبا قشا ، فعمل آل واحد سيصير ظاهرًا ألن اليوم سيبينه ، ألنه بن

   "١٣و١٢: ٣ آورنثوس األولى -هو 

ا لعمل        ) ٤و٣: ٢أع ( وألن النار تشير الى عمل الروح القدس         يال رمزي ذبح آانت تمث ى الم ، فالنار المشتعلة عل

ا هو    التطهير ، فإحراق الذبيحة رمز الى تطهير اإلنسان الذى تم صلحه مع اهللا ، بنار الروح الق            د م دس ، التى تبي

  .و تقوى ما هو للروح ،وهكذا يتجدد اإلنسان فى برآة الشرآة مع اهللا) الطبيعة العتيقة ( للجسد 

مما سبق تتضح العالقة بين رش الدم و إحراق اللحم على المذبح ، فالعالقة بينهما هى العالقة بين التبرير و 

ما يستحيل على اإلنسان الخاطئ أن ينال المصالحة مع الرب و التقديس ، هذان الشرطان الحتميان اللذان بدونه

وألن الخاطئ ال يستطيع أن يبرر ذاته أو يقدس نفسه أمام اهللا ، فإن رش الدم و إحراق أجزاء . الحياة فى الرب

 الذبيحة على المذبح تكون لها نفس الفعالية ، ليس بواسطة الخاطئ ،  بل بواسطة الكاهن وحده آوسيط اختاره

ليس هذا فقط بل ... الرب و قدسه و بهذا يمكن للنفس التى سترتها دماء الذبيحة أن تتقدم أمام اهللا و تنال إحسانا ته 

إن أعضاء اإلنسان الجسدية و التى رمزت لها قطع الذبيحة المحترقة ، ينبغي أن تسلم الى نار الروح القدس 

 ، آما آانت التقدمة تستهلك تماما فى نار المذبح حتى لتقدس من دنس الخطية و تقدم فى صورة ممجدة الى اهللا

يتحول آل ما فيها من عناصر فانية الى رماد يطرح جانبا بينما جوهرها الحقيقي يتصاعد الى السماء فى أخف و 

  .أمجد صورة للمادة ، آرائحة سرور



     

  
   

  الكفارة فى منظور العهد الجديد 

الرسالة الى ر العهد الجديد عليه أن يعطى وقتا وجهدا لدراسة من يريد أن يدرس معنى الكفارة فى منظو

 ، لقد أعلن الرب لبولس القديس بولس الرسول فى الكرازة وقبل ذلك عليه أن يعطى اهتماما لمكانة العبرانيين

  .سر المسيح الذى فيه يجتمع العهدين ويكتمل التدبير اإللهي للخالص 

 ، فالطقس يعبر عن غير المنظور تحت أعراض ملموسة ل معاني رمزيةفى ممارسة الطقس البد وأن أشياء تحم

وقد آان هذا جليا فى طقوس العهد . ومحسوسة ألنه يتمم ألجل اإلنسان الذى اجتمعت فيه المادة والروح العاقلة 

رص آان القديم حين آان رئيس الكهنة فى يوم الكفارة يذبح تيسا ويطلق اآلخر حيا فى البرية ، وفى تطهير األب

يذبح عصفورا ويطلق اآلخر ملطخا بدم العصفور الذبيح ، وال شك أن هذه األمور قد استعصى فهمها على بنى 

السرائر للرب ألهنا والمعلنات لنا ولبنينا " إسرائيل وهو ما نقرأه فى قول موسى النبي فى حديثه الختامي للشعب 

أعلنت آل األسرار وانكشف أمامنا التدبير اإللهي الفائق أما اآلن فطوبى لنا إذ  " . ٢٩: ٢٩تث . الى األبد 

أن أنبياء آثيرين وأبرارا آثيرين اشتهوا آن يروا ما أنتم ترونه ولم يروا " للعقول وتحقق قول المسيح رب المجد 

ومع هذا فنحن مضطرون الستعمال الرمز ، أنظر الكاهن وهو يرفع الحمل آما رفع سمعان الشيخ الطفل " . 

 على ذراعيه ، وهو يغطى المذبح ثم وهو يرفع األبروسفارين المزين بأجراس تصلصل آما تزلزلت يسوع

  .أورشليم حين قام رب المجد من بين األموات 

فالكنيسة ليست مجرد اجتماع المؤمنين معا سبق القول أن حضور اهللا وسط شعبه وهو الصورة األولى للكنيسة ، 

 استلزم أن يعد اهللا الشعب لهذا الحضور المقدس تمهيدا للدخول فى شرآة مقدسة  ،بل هى اجتماع اهللا بالمؤمنين

.مع الرب 

فقد دخلت الخطية الى اإلنسان بل آان اإلنسان فى حالة فساد ، 

 ، وتسلطت على اإلنسان وتحولت الغرائز صارت جزءا من آيانه

المقدسة عن طابعها اإلنساني الرفيع الى طبيعة مادية شرسة 

ح جسد اإلنسان مسيطرا على سلوآه وعلى ذهنه فأنحط فكره وأصب



     

واما أنا فجسدى مبيع تحت الخطية آلني لست اعرف ما أنا افعله إذ لست افعل ما أتريده بل ما ابغضه فإياه " 

فآني أعلم انه ليس ساآن فى آي فى جسدي شئ .  فاالن لست بعد افعل ذلك أنا بل الخطية الساآنة فى … افعل

صالح ألن اإلرادة حاضرة عندى واما آن افعل الحسنى فلست أجد آلني لست افعل الصالح الذى أتريده بل الشر 

 أرى …د أفعله أنا بل الخطية الساآنة فى الذى لست أتريده فإياه افعل فأن آنت مل لست أريده إياه أفعل فلست بع

 ٢٣-١٥: ٧ رو-ناموسا آخر فى أعضائي يحارب ناموس ذهني ويسبيني الى ناموس الخطية الكائن فى أعضائي 

"  

آانت بداية أعداد اإلنسان للدخول فى الشرآة اإللهية بوحدة متجانسة ، فرد واحد هو ابونا إبراهيم ومنه جاءت 

 الشعب ، وتدرجت التربية اإللهية واتسعت فى آل المجاالت ، فى الطعام والشراب ، فى األسرة ثم العشيرة ثم

  .السفر واإلقامة ، فى السلم والحرب 

 وهو بعد غارق فى النجاسة ، فكان لقد ارتبط اهللا باإلنسان وهو بعد فى حالة التشرد والتوهان بعيدا عن الرب

أنظر الوحي . مة الخشنة المصنوعة من جلود الخراف والماعز مناسبا أن تكون الكنيسة األولى هى تلك الخي

  المقدس وهو يحكى هذه القصة البديعة على لسان حزقيال النبي 

أما ميالدك يوم ولدت فلم تقطع سرتك ولم تغسلي بالماء للتنظف ولم تملحي تمليحا ولم تقمطى تقميطا لم تشفق " 

فمررت بك . طرحت على وجه الحقل بكراهة نفسك يوم ولدت عليك عين لتصنع لك واحدة من هذه لترق لك بل 

 … فربوت وآبرت وبلغت زينة األزيان …ورأيتك مدوسة بدمك فقلت لك بدمك عيشي قلت لك بدمك عيشي 

فمررت بك ورأيتك وإذا زمنك زمان الحب فبسطت ذيلي عليك وسترت عورتك . وقد آنت عريانة وعارية 

فحممتك بالماء وغسلت عنك دماءك ومسحتك . ل السيد الرب فصرت لى وحلفت لك ودخلت معك فى عهد يقو

ألبستك مطرزة ونعلتك بالتخس وازرتك بالكتان وآسوتك بزا وحليتك بالحلى فوضعت اسورة فى يديك . بالزيت 

انظر  . ١٢- ٤: ١٦حز.. " وطوقا فى عنقك ووضعت خزامة فى انفك وأقراطا فى أذنيك وتاج جمال على رأسك 

   ٣-١: ٢ و١٣-١١: ٢أف  + ٢١و٢٠: ١آو 

   . "٢٦: ٥ أف – لكي يقدسها مطهرا إياها بغسل الماء بالكلمة …آما أحب المسيح أيضا الكنيسة " 

   :حكمة اختيار التقدمة لتكون ذبيحة من الحيوانمن نافلة القول أن نؤآد 

  .حيوان بال عيب ألنه سوف يتحمل عيوب من يقدمه  -١

  .ا آطعام  حيوان طاهر من التى سمح به -٢

  . غير عاقل بال إرادة حرة آي غير قابل للخطأ  -٣

ال يبطل نفعها وولكن دم الذبيحة سرعان ما يفسد لذا لزم تكرار الذبيحة آل يوم انتظارا لذبيحة ال يفسد دمها 

فأذ قد تشارك " ذبيحة ال تكون الصلة بينها وبين اإلنسان مجرد وضع اليد على رأس الذبيحة . بمجرد تقديمها 

األوالد فى اللحم والدم اشترك هو أيضا آذلك فيهما لكي يبيد بالموت الذى له سلطان الموت اى ابليس ويعتق 

 ومن ثم آان ينبغي آن يشبه أخوته فى آل …أولئك الذين خوفا من الموت آانوا جميعا آل حياتهم تحت العبودية 

   "١٧ -١٤: ٢ عب –يا الشعب شئ لكي يكون رحيما ورئيس آهنة أمينا فى ما هللا حتى يكفر خطا

   ) ٧-١: ٣عب ( وبينما قدم موسى النبي آخادم أمين ، قدم المسيح آابن فى بيته 



     

آل هذه الذبائح آانت تقدم وهى ال نفع لها سوى النفع الوقتي ، أنما استمدت هذه 

ألنهم " التقدمات قيمتها الحقيقية من رمزها وإشارتها الى الذبيح األبدي المنتظر 

: ١بط ١ –وا ألنفسهم بل لنا آانوا يخدمون بهذه األمور التى أخبرتم بها اآلن ليس

١٢"   

لم يكن العمل الذى تممه رب المجد على الصليب عمال بسيطا لذا لكي يعبر عنه 

  :طقس العهد القديم فبالكاد عبر عنه بخمسة ذبائح وتقدمات 

  :ذبيحة المحرقة : أوال 

–   "٣٨: ٦ يو  ألعمل مشيئتي بل مشيئة الذى أرسلني آلني قد نزلت من السماء ليس " 

–   "٣٤: ٤ يو  طعامي أن أصنع مشيئة الذى أرسلني وأتمم عمله " 

–   "١١: ١٨ يو  الكأس التى أعطاني اآلب أال أشربها  " 

… ..  لكنه أخلى نفسه آخذا صورة عبد صائرا فى شبه الناس المسيح يسوع أيضا الذى إذ آان فى صورة اهللا " 

–   "٨-٥: ٢ فيلبى سان وضع نفسه وأطاع حتى الموت موت الصليب آان

وآما آان . هذه الطاعة التامة الكاملة وحتى الموت آانت هى التى تلغى عصيان البشر على مدى آالف األجيال 

، هكذا فى المسيح ينال المؤمن برآة الطاعة  " ٤: ١ ال –يضع يده على رأس المحرقة فيرضى عليه " المؤمن 

" رضا الرب عليه ، هذه التى ننالها باأليمان القلبي باأليمان وبالسلوك فى الطاعة للوصية فيصدق عليه القول آي 

–   "٢٠: ٢ غل مع المسيح صلبت 

آان على الكاهن أن يسلخ ذبيحة المحرقة ويقطعها ويغسل أحشاءها ، فحص مريع لكل األعماق الداخلية ، اجتازه 

: ٥٣أش ( وآما شهد من قبل أشعياء  ) ٢٢: ٢٣لو ( يه علة واحدة آما شهد بيالطس بدال منا ولم توجد فالمسيح 

أن البر الشخصي للمسيح هو الذى  " . ٤٦: ٨ يو –من منكم يبكتني على خطية " بل آما شهد هو لنفسه  ) ٩

يس ببرنا بل فيه هو يعطينا الجرأة أن نتقدم وندخل الى المقادس اإللهية فننال الرضا ونحن بعد خطاة ، إذ نتقدم ل

 بال خطية …فأذ لنا رئيس آهنة عظيم " البار الذى أعفانا من هذا الفحص الرهيب الذى آنا سنرسب فيه حتما 

–   .الرضا أوال ثم التكفير ثانيا " . ١٦-١٤: ٤ عب فلنتقدم بثقة الى عرش النعمة 

  :ذبيحة الخطية : ثانيا 

المؤمن يضع يده على رأس الذبيحة ويعترف بخطاياه فتنتقل  . هنا ال نسمع عن رضى أو مسرة أو رائحة سرور

الذى حمل هو نفسه خطايانا فى جسده على الخشبة ." الى الذبيحة بالرمز ثم تساق الذبيحة الى الموت عوضا عنه 

–   "٣٤: ٢بط ١ لكي يموت عن الخطايا فنحيا للبر 

ع الكاهن بالذبيحة الى خارج المحلة لتحرق هنا ال مجال للمسرة بل آأس مريرة وعمل مرعب وآريه ، فيسر

هو إذن عمل مرآب فال يمكن أن  )  . ١٣: ١٣عب ( آلها هناك فلنخرج أليه خارج المحلة إذن حاملين عاره 

  .نتصور أن يحمل رب المجد خطايا وقذر العالم آله بسرور ، وفى نفس الوقت يعلن طاعته لآلب بسرور 

سكب نفسه .. يبرر آثيرين وآثامهم هو يحملها .. ن أن جعل نفسه ذبيحة أثم أما الرب فسر بأن يسحقه بالحز" 

–   "١٢-١٠: ٥٣ أش للموت وأحصى مع أثمة وهو حمل خطية آثيرين وشفع فى المذنبين 



     

فأن علمت بهذا فيجب أن أطرح ثقل الخطية  ) ١٧: ٨رو ( ونحن أيضا آن آنا نتألم معه لكي نتمجد معه أيضا 

: ١ رؤيا حبنا وقد غسلنا من خطايانا بدمه وجعلنا ملوآا وآهنة هللا أبيه –أ" لك يا رب الذى شكرا . من ضميري 

– " .٣: ٢ عب آيف ننجو نحن آن أهملنا خالصا هذا مقداره " وآم يكون وتقصيري بل  " ٦و٥

  
  :ذبيحة األثم : ثالثا 

ب ، فمن آسر نذرا أو أساء الى بيت  الرحتى عن خطايانا ضد مقادسوهنا يتمم المسيح بذبيحته عمل التكفير 

الرب أو تطاول على أقداس اهللا ، لم يعد يحسب عليه ذلك مادام قد قدم توبة من خالل أيمانه بالمسيح متمسكا بثقة 

  .بالرجاء فى دم المسيح 

  :تقدمة القربان : رابعا 

 ، فالذى تعب فى الطريق ، ونام دهنا نجد التقدمة تعبر عن اآلالم الطبيعية التى اجتازها المسيح وهو فى الجس

مرهقا فى قاع السفينة ، وبكى عند قبر اليعازر ، وجاع فأآل من سنابل القمح ، والذى قال نفسي حزينة ، البد 

  .وأن يكون له جسد إنساني حساس 

 من مولود( فلقربان من فطير يصنع من الدقيق المطحون طحنا دقيقا يعجن بالزيت : أنظر دقة الطقس الموسوي 

الصالة والخدمة والجهاد ( ثم يضاف أليه البخور ) حل عليه الروح القدس ( ثم يصب عليه زيت ) الروح القدس 

ثم يؤآد الطقس على ضرورة . ثم يوضع فى النار فتصعد آل هذه اآلالم الى السماء ) من أجل النفوس الضالة 

نه الكاهن ، امتياز خاص للكاهن فى مقابل المسئولية ثم يأآل م. إضافة الملح ألن ناسوت المسيح غير قابل للفساد 

فالقربان فى العهد القديم رمز لكمال المسيح الناسوتى وخدمته وتعبه وجهاده . الجسيمة التى ألقيت على عاتقه 

وصالته ورعايته للناس ، وإعطاء االمتياز للكاهن أن يأآل منه إشارة الى حقه فى نوال إمكانيات فائقة عن 

  اقي الشعب ليخدم بها  الشعب ويرعاه ويصلى من أجله ويرعى بها الناس متمثال بالمسيح مستوى ب

. ال وجه إطالقا للربط بين تقدمة القربان فى العهد القديم وبين الذبيحة التى تقدم اآلن من الخبز والخمر 

يحة من الخبز لذا تحرص الكنيسة أن تقدم الذب. تقدمة القربان تشير الى عمل المسيح قبل الصليب 

المختمر وليس من الفطير ، لقد حمل السيد المسيح خطايانا فى جسده على الصليب ، ثم تدخل هذه الى 

آما ماتت الخطية فى جسد المسيح القائم من األموات ، وآما أبطلت ) الخطية ( النار ليموت فعل الخمير 

   ) .٢٦ :٩عب ( النار فعل الخمير ، أبطل المسيح الخطية بذبيحة نفسه 



     

  :ذبيحة السالمة : خامسا 

 ، ينال الشعب نصيبا فى الذبيحة مع الكهنةهنا نرى فى هذه الذبيحة ما لم يرد فى آل الذبائح السابقة ، وهى أن 

اللفظ العبري يعنى ( فهى توضح هبة أخرى عظيمة نلناها بسبب سفك دم المسيح ، وهى السالم أو السالمة 

  )  المنتشرة للكتاب المقدس بالسالمة السالم وأن ترجمت فى النسخة

فإذا آانت ذبيحة المحرقة تشير الى البر الموهوب لنا فى دم المسيح ، وذبيحتا الخطية واألثم تشيران الى رفع 

لنحترس ألن الخطية عنا ، فقد نصت ذبيحة السالم على حق الشرآة فى طبيعة المسيح لنوال السالم األبدي ولكن 

 هو الطاهر فقط ، وهذه هى الصلة التى تؤآدها الكنيسة بين نوال الحل من الكاهن الذى يحق له التقدم

الشرآة هنا ليست شرآة ذهنية أو معنوية أو أبدية . وبين التقدم لألآل من ذبيحة المسيح ) المشرطن ( الممسوح 

لحياة مع الموت بل هى شرآة أآل من جسد المسيح ، شرآة اتحاد مع مصدر الحياة الذى فى طبيعته التقت ا

لعلنا ندرك اآلن ) . لم تقدر عليه ( وتصارعت الظلمة مع النور ، والنور أضاء فى الظلمة والظلمة لم تدرآه 

. األهمية الفائقة للتناول والخطورة البالغة التى يتعرض لها آل من يهمل أو يقصر فى المداومة على هذا السر 

فى الذبيحة آي أن يكون اإلنسان طاهرا ، وآال سيكون مجرما فى ولكن ألم نقول اآلن أن هناك شرطا للشرآة 

  !جسد الرب ودمه ؟

واللحم يؤآل فى مكان طاهر وأما النفس التى تأآل لحما من ذبيحة السالمة التى للرب ونجاساتها عليها تقطع " 

 ، فمن ها فيهاعليها وليس نجاسات ونجاساتها، الحظ آن الوحي يقول  " ٢٠: ٧ ال –تلك النفس من شعبها 

بل يقول نجاساتها عليها ،  ) ٨: ١يو ١ –أن قلنا أنه ليست لنا خطية نضل أنفسنا ( المستحيل أال يكون فى خطية 

آي لم نتقدم الى الكاهن لنتحلل من حكم الخطية ، آما وأننا وأن آانت الخطية آائنة فى أعضائي فليس معنى هذا 

 الرب السالح الذى ي وقد منحنّيضائي بل أحارب الخطية التى فأن أستسلم لها أو أن أعيش حسب شهوات أع

ال يخيب والنار المقدسة التى تحرق الخطية الساآنة فى أعضائي ، أعطاني الروح القدس يعمل فى وأعطاني 

جسده ودمه ليجدد طبيعتي وقبل هذا آله أعطاني ميالدا جديدا وحياة تبدأ فى المعمودية آابن هللا وليس للخطية 

بقى آن أضرم عمل هذا الروح القدس بالصالة والجهاد وعمل التوبة والتمسك بوصايا الرب وآسر األنانية ، و

  .وتقديم الحب والخدمة والتسامح للناس 

  : الى هل أنت مستعد أشهد من ضميري بأننى مستعد مستندًا: فعندما يسألني األب الكاهن 

  ) .األيمان ( لصليب  ثقتي فى الذبيحة التى قدمها عنى المسيح على ا -١

  ) .األعمال (  جهادى ضد الخطية وآراهية األثم ومحاربة أهوائي  -٢

انظروا ترتيب الطقس العجيب فالذى يتقدم الى األآل من ذبيحة السالمة وعليه نجاساته ، فمعنى هذا أنه لم يقدم 

آل ذبيحة السالمة التى ذبيحة الخطية فهى التى ترفع الخطية عن آاهل اإلنسان فيصفح عنه ويصبح مؤهال أل

لذا ال تتعجلي يا نفسي فى إصدار األحكام ولتدرآي حكمة الكنيسة المرشدة بالروح القدس حين تؤآد عليك . للرب 

  .أعترف أوال ثم تقدم لنوال برآة األفخارستيا 

   ممـدوح شــفيق. م            تذآار نياحة فيلبس الشماس 

أســـقفية الشـــباب                  بابه ١٥

  ٢٠٠٢    أآتوبر                   
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