هل ملكي صادق مثل المسيح بال اب
وبال ام ؟ عبرانيين  3 :7وتكوين 41
و مزمور 441
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الشبهة

َب ،بِالَ أٍُم ،بِالَ َنس ٍب .الَ ب َداءةَ أَي ٍ
جاء في عبرانيين  3: 7عن ملكي صادق أنه » 3بِالَ أ ٍ
َّام لَهُ َوالَ نِهَ َايةَ
َ
َ َ
حي ٍاة .بل هو م َشبَّه بِاب ِن ِ
هللا .ه َذا يبقَى َك ِ
اهًنا إِلَى األ ََبِد. « .
َْ
َ َ َ ْ َُ ُ ٌ ْ
فإذا كانت والدة المسيح من عذراء دليالً على أنه هللا أو ابن هللا ،يكون ملكي صادق أحق من المسيح
باإللوهية!.

الرد

العدد ليس فيه شبهة وال يقول ان ملكي صادق بال اب جسدي وام جسدية ولكن الكالم اصال عن
كهنوت ملكي صادق فهو لم يرث رتبته الكهنوتية من ابيه او عن طريق امه الن الكالم هو مقارنة
بين رتبة كهنوت ملكي صادق ورتبة كهنوت الوي وان رتبة كهنوت ملكي صادق اعظم وكهنوت
الوي كان له بداية ويتوارثوها من هارون وله نهاية ايام بمجيئ المسيح ام ملكي صادق لم يرث
كهنوت من ابيه وال امه وبمجيئ المسيح علي هذه المرتبه الكهنوتيه فتكون هذه المرتبة بال
نهاية
وجاء ملكي صادق في الكتاب المقدس ثالث مرات

سفر التكوين 41 :41
قَ ،م ِلكُ شَا ِلي َم ،أ َ ْخ َر َج ُخب ًْزا َو َخ ْم ًراَ .وك َ
َان كَا ِهنًا هللِ ا ْل َع ِلي ِ.
َو َم ْل ِكي َ
صا ِد ُ
سفر المزامير 1 :441
صادَقَ ».
ب َولَ ْن يَ ْندَ َم« :أ َ ْنتَ كَا ِه ٌن ِإلَى األَبَ ِد َ
علَى ُرتْبَ ِة َم ْل ِكي َ
أ َ ْق َ
الر ُّ
س َم َّ
ورسالة العبرانيين محل الدراسة

واقدم في البداية رد قداسة البابا شنودة الثالث

أول مرة ذكر فيها اسممم ملكي صممادق ،كانت في اسممتقباله يبينا إبراهيم عند رجوعه من كسممرة كدر
لعومر والملوك الذين معه (س م ر التكوين  .)01-41:41وفي هذه المقابلة قيل عن ملكي صممادق
ما يأتي:
 -4أنه ملك شاليم (ولعلها أورشليم).
العلي ،وقد قدم خب ازً وخم ارً.
 -0إنه كاهن هللا
ّ
بارك أبراهيم ،وأبونا ابراهيم قدم له العشور.
 -3إنه َ
ويقرر معلمنا بولس الرسول أن ملكي صادق أعظم من آبراهيم.
بارك من الكبير (عب .)7:7وعلى اعتبار أنه دفع له العشممممور .وبالتالي
على اعتبار أن الصمممميير َي َ
صمممملب إبراهيم لما باركه ملكي
يكون كهنوت ملكي صممممادق أعظم من كهنوت هرون ،الذي كان في َ
صادق.
وكهنوت المسيح ،و الكهنوت المسيحي ،على طقس ملكي صادق.
وذلك من حيث النقط اآلتية .:مصدر المقال :موقع اينبا تكال.
 -4إنه كهنوت يقدم خب از وخمرا ،وليس ذبائح حيوانية.

فمالمذبائح الحيوانية أو الدموية كانت طقس الكهنوت الهاروني ،وكانت ترمز إلى ذبيحة المسممممممممميح،
وقد أبطلها المسيح بذبيحته .وأعطانا الرب إصعاد جسده ودمه من خبز وخمر ،حسب تقدمة ملكى
صادق.
 -0إنه كهنوت ليس عن طريق الوراثة ..فقد كان المسميح من سمبط يهوذا ،وليس من سبط الوي
الذي منه الكهنوت .فلم يأخذ الكهنوت بالوراثة .وكذلك كل رسممل المسمميح ،وكل كهنة العهد الجديد،
ال يأخذون الكهنوت بالوراثه.
 -3كهنوت ملكي صممادق أعلى درجة من الكهنوت الهروني ،وقد شممرل معلمنا بولس الرسممول هذا
ايمر في (رسالة العبرانيين .)7
وقد قيل عن ملكي صادق إنه مشبه بابن هللا.
من جهة هذه ايمور التي ذكرناها .وأيضاً يقول عنه الرسول "بال أب ،بال أم ،بال بداءة أيام له وال
نهاية ،بل هو مشبه بإبن هللا" (عب.)3:7
وال نأخذ هذه الكلمات بحرفيتها ،واال كان ملكي صادق هو هللا.
بل حتى من جهة الحرف ،ال نسمممممتطيع أن نقول أنه مشمممممبه بابن هللا في أنه بال أم ،ين المسممممميح
كانت له أم هي العذراء ،وال نستطيع أن نقول أنه بال أب ،فالمسيح له أب هو اآلب السماوي.
إنما كان بال أب ،بال أم ،بال نسب في الكهنوت.

أي لم يأخذه عن طريق الوراثه عن أب أو أم أو نسممممممب .وهكذا كان المسمممممميح .ولعل هذا يوافق ما
قاله بولس الرسممول "وأما الذين هم من بني الوا الذين يأخذون الكهنوت ،فلهم وصممية أن يعشممروا
الشممعب بمقتضممى الناموس ..ولكن الذي ليس له نسممب منهم (أي ملكي صممادق) قد عشممر إبراهيم"
(عب.)5،6:7
أي (بال نسمممب) هنا معناها بال نسمممب من هرون ،من سمممبط الكهنوت ..وتكون عبارة بال اب بال ام
على ن س القياس.
وقد وضممممح عباره (بال نسممممب في الكهنوت) على المسمممميح بقوله "في سممممبط آخر لم يالزم أحد منه
المذبح" (عب.)43:7
باإلضمافة إلى هذا ،فإن الكتاب لم يذكر لنا شمميئاً عن نسممب ملكي صممادق ،وال َمن هو أبوه وال أمه.
فكأنه يقول عنه :بال أب نعرفه ،وبال أم نعرفها .وماذا أيضاً؟
ال بداءة أيام له ،وال نهاية حياة..
أي أنمه دخمل التماريج فجمأة ،وخره منمه فجمأة ،دون أن نعرف لمه بمداءة أيام ،وال نهاية حياة ..إنما
ظهر في وقت ليؤدي رسالة ما ،وليكون رم ازً ،دون أن نعرف له تاريخاً وال نسباً.
أما المسيح ،فمن الناحية الجسدية ،معروفة أيامه.
معروف يوم ميالده ،ويوم موتمه على الصمممممممممليمب ،ويوم صمممممممممعوده إلى السمممممممممماء .أما من الناحية
الالهوتية ،فال بداءه وال نهاية.

ولكن ملكيصادق لم يكن يرمز إلى المسيح من الناحية الالهوتيه...
إنما كان كل الذي ذكره الكتاب س مواء في (تك )41أو في (مز )441أو في (عب )7كان بنصممو
عمله الكهنوتي.

وندرس سياق كالم معلمنا بولس الرسول معا
رسالة بولس الرسول الي العبرانيين 7
 01 :5حيث دخل يسوع كسابق الجلنا صائ ار على رتبة ملكي صادق رئيس كهنة الى االبد
فالكالم هنا عن ان المسيح جاء علي رتبة ملكي صادق وهي الرتبة الكهنوتية التي تبقي الي
االبد .اذا فهمنا ان الكالم عن االبدية هي عن الرتبة الكهنوتيه وهي التي يبقي عليها المسيح الي
االبد
اإلصحال السابع
سبق الرسول وقارن بين المسيح وكل من المالئكة وموسى ويشوع وهرون .ثم أخذ مثالً
بالوعد إلبراهيم أبو ايباء .وحينما أتى إلبراهيم إقتطف جزءاً من قصة إبراهيم وهو لقائه مع ملكى
صادق (تك .)41 :41هذا الجزء يبدو لليهود غامضاً وبال معنى فكيف يخضع إبراهيم أبو ايباء
لملكى صادق هذا ويعطيه العشور من كل شيء بل أن ملكى صادق يبارك إبراهيم .فإن كان إبراهيم

قد حمل في صلبه كل شعب اليهود ومعهم سبط الوي والكهنة فيكون كل هؤالء قد تصاغروا جداً
أمام ملكى صادق الذي كان بالطبع رم ازً للمسيح .فملكى صادق يبارك إبراهيم الذي له المواعيد.
والن ملكي صادق رمز للمسيح فكهنوته هو رمز لكهنوت المسيح االبدي الذي هو في المرتبه
اعلي من كهنوت الوي
 4 :7الن ملكي صادق هذا ملك ساليم كاهن هللا العلي الذي استقبل ابراهيم راجعا من كسرة
الملوك و باركه
 0 :7الذي قسم له ابراهيم عش ار من كل شيء المترجم اوال ملك البر ثم ايضا ملك ساليم اي ملك
السالم

فرمز ملكي صادق للمسيح يبدا يشرحه معلمنا بولس الرسول
 .4هو ملك وكاهن .وبالنسبة لليهود فالملك والكهنوت ال يجتمعان أبداً لشخ

واحد إذ أن الملك

من سبط يهوذا والكهنوت من سبط الوي .وفي هذا يشير ملكى صادق للمسيح الملك ورئيس
الكهنة.
 .0من جهة اسمه ملكى صادق التي تعنى ملك البر .فالمسيح يملك في القلوب ببره .يتربع في
الن س فيخضعها فيه لتظهر في عينى اآلب حاملة بره (رو.)01 :3

 .3من جهة عمله فهو ملك ساليم أي ملك السالم والمسيح معطى السالم للكنيسة (يو،33:45
.)41:07
 .1ماذا قدم ملكى صادق إلبراهيم ؟ خب ازً وخم ارً وهذا هو طقس كهنوت ملكى صادق.
 .6ملكى صادق ظهر مرة واحدة في الكتاب المقدس والمسيح قدم ذبيحة مرة واحدة.
 .5ال يوجد تسلسل كهنوتى لملكى صادق .فهو لم يستلم كهنوته من أحد لم يستلمه ال من ابيه
وال من امه ليس مثل كهنوت سبط الوي الذي يستلمه الكاهن من ابيه او امه الذين يجب ان
يكونوا من سبط الوي والمسيح الذا عينه كاهناً هو هللا حين أقسم بهذا (مز )441وهو ليس من
سبط الوي ولم يستلم كهنوته من امه النها من سبط يهوذا ولكن المسيح كهنوته اعلي من سبط
الوي.
 .7كهنوت ملكى صادق مت وق على الكهنوت الالوا فإبراهيم أعطى له العشور.بل أن العشور
يقبلها هللا فقط فملكى صادق هذا يرمز إلبن هللا (عب.)0 :7
 .1كون أن ملكى صادق يبارك إبراهيم فهذا أيضاً يثبت ت وق كهنوت ملكى صادق على كهنوت
هرون والكهنوت الالوا (عب.)4 :7
 .9ملكى صادق بال أب بال أم بال نهاية وال بداية حياة بال نسب (عب .)3 :7هذا ال يعنى أنه حقاً
بال أب وال أم وال نسب وأنه يحيا حتى اين .ولكن الكتاب لم يذكر له أي نسب وال أي عائلة ،لم
يذكر أبوه وال أمه ولم يذكر متى ولد وال متى مات على الرغم أن الكتاب دائماً يشير يصل ومواليد
الشخصيات المهمة .ولكن لم يذكر أباه ينه يرمز للمسيح الذي له أم بالجسد ولكن ليس له أب

بالجسد .ولم يذكر أمه أي أن المسيح الذي من جهة الهوته بال أم .لم يذكر له نهاية حياة ليرمز
للمسيح الذي سيكون كهنوته إلى ايبد كاهناً إلى ايبد (عب .)3 :7لم يذكر له بداية أيام ينه
يرمز للمسيح اي زلى ،أي الذي بال بداية .وهو بال سجل أنساب ينه يرمز للمسيح الذا سيظل
رئيس كهنة لم يستلم كهنوته من كاهن قبله .وبال أنساب أي ال يعقبه كهنة آخرون رم ازً يبدية
كهنوت المسيح .أما الكهنوت الالوا فكان بالوراثة.
 .41يقول الم سرون أن ملكى صادق هو الذي بنا أورشليم والمسيح أسس أورشليم السماوية أي
الكنيسة.

 3 :7بال اب بال ام بال نسب ال بداءة ايام له و ال نهاية حياة بل هو مشبه بابن هللا هذا يبقى
كاهنا الى االبد
اذا هنا تاكدنا ان معني انه بال اب ليس عن ميالده بالجسد ولكن المقصود هو رتبة كهنوته ليست
عن طريق االب وال االم ولكن الن المسيح جاء كهنوته علي هذه المرتبه فهو كهنوت يبقي الي
االبد
وام اخر لمن يصر ان الكالم ليس عن الكهنوت فايضا الكتاب لم يتكلم عن نسب ملكي صادق وال
ابيه وال امه وهذا مقصود من الكتاب المقدس ليوضح انه يرمز للمسيح
وايضا تعبير الي االبد هذه الكلمة قد تخدع في العربي اما في الكتاب المقدس فاستخدمت بمعني
فتره طويلة وامثلة علي ذلك

س ر التثنية 3 :03
ال يدخل عموني وال موآبي في جماعة الرب .حتى الجيل العاشر ال يدخل منهم أحد في جماعة
الرب إلى ايبد
هنا انتهى ايبد في الجيل العاشر
س ر التثنية 5 :03
ال تلتمس سالمهم وال خيرهم كل أيامكإلى ايبد.
هنا ايبد هو الي نهاية الحياه وطبعا أتت في مواضع أخرا بمعنى المنتهى

ولكن المعني االصح هو ان الكالم عن رتبة الكهنوت وتسليمها الن كهنوت الوي كان له بداية وله
نهاية ولكن كهنوت المسيح الذي رمز له ملكي صادق هو بال بداية وال نهاية له
 1 :7ثم انظروا ما اعظم هذا الذي اعطاه ابراهيم رئيس االباء عش ار ايضا من راس الينائم
 6 :7و اما الذين هم من بني الوي الذي ياخذون الكهنوت فلهم وصية ان يعشروا الشعب
بمقتضى الناموس اي اخوتهم مع انهم قد خرجوا من صلب ابراهيم
 5 :7و لكن الذي ليس له نسب منهم قد عشر ابراهيم و بارك الذي له المواعيد

وهنا يكشف معلمنا بولس الرسول المعني بكلمة مهمة جدا وهي ( ليس له نسب منهم ) اذا
المقصود بان ملكي صادق بال اب من سبط الوي وبال ام من سبط الوي وبال نسب الي سبط
الوي.
 7 :7و بدون كل مشاجرة االصير يبارك من االكبر
 1 :7و هنا اناس مائتون ياخذون عش ار و اما هناك فالمشهود له بانه حي
 9 :7حتى اقول كلمة ان الوي ايضا االخذ االعشار قد عشر بابراهيم
 41 :7النه كان بعد في صلب ابيه حين استقبله ملكي صادق
 44 :7فلو كان بالكهنوت الالوي كمال اذ الشعب اخذ الناموس عليه ماذا كانت الحاجة بعد الى
ان يقوم كاهن اخر على رتبة ملكي صادق و ال يقال على رتبة هرون

فمعلمنا بولس الرسول يقول ان ملكي صادق بكهنوته رمز فقط للمسيح ولكن رتبت كهنوت
المسيح اعظم من ملكي صادق في االتي
 4ملكي صادق كان كاهن وملك ولكن كهنوته وملكه الشخصي انتهي اما رتبته ككاهن في
اورشليم وملك علي اورشليم هي التي لم تنتهي وهذ هو المسيح الملك االبدي والكاهن علي
اورشليم السماوية الي االبد

 0ملكي صادق قدم ذبيحه خبز وخمر بدون رول قدس فقط كرمز ولكن الخبز والخمر الذي قدمه
المسيح هو جسده الحقيقي ودمه الحقيقي
 3ملكي صادق كان فعال كاهنا هلل العلي ولكنه لم يقم ن سه ذبيحه حيه مقبوله مستمره الي االبد
هو فقد رمز الي المسيح الكاهن الذي قدم ن سه ذبيحة حية مرضية امام هللا
 1ملكي صادق لم يكن له وجود ازلي ولم يستمر الي االبد بجسده ( واال اين هو االن ؟ ) ولكن
كهنوته الذي لم يكن له بداية محدده فلم يستلمه من ابيه ومن امه يرمز لكهنوت المسيح اما
المسيح فهو ازلي ابدي بالكينونه وليس علي مرتبة
 6ملكي صادق ككاهن يقدم ذبيحة ( الخبز والخمر ) متكررة ومنها التي قدمها البراهيم اما
المسيح فتقدمته كانت مره واحدة للعالم كله
 5ملكي صادق كان يقدم عن ن سه وعن االخرين اما المسيح فهو الكاهن الوحيد الذي لم يحتاه
ان يقدم ذبيحة عن ن سه ولكن عن االخرين فقط
 7ملكي صادق كان يبارك باسم هللا العلي اما المسيح فكان يبارك باسمه الذاتي النه هو هللا العلي
وهذا في تك  47-46 :00و افسس 3 :4
 1ملكي صادق هو رمز للمسيح فملكي صادق هو الرمز والمسيح هو المرموز وبالطبع المرموز
اعظم من الرمز فالمرموز ال يرمز الي الرمز ولكن الرمز هو الذي يرمز للمرموز

 9ملكي صادق شبه بالمسيح من جهة واحدة فهو اليشبه المسيح في كل شيئ ين المشبه ال
يطابق المشبه به في كل الوجوه فبقية الوجوه المسيح اعظم
 41كهنوت ملكي صادق كان علي االرض فقط اما كهنوت المسيح فعلي االرض وايضا في
السماء والي االبد في اورشليم السماوية
وقبل ان ابدا في المعني الروحي اريد ان اضيف معلومة صيير
ذكر لي احد اليهود تقليد قديم يهودي عن من هو ملكيصادق واذكره هنا فقط للمعلومة ليس لتاكيد
وال ن ي  .وانه شخ

من اثنين هو نول او سام وهو بال عل مقصود انه بال اب وبال ام النهم

ماتوا.
وقبل الحكم علي هذا التقليد اوضح عدة امور اوال نول مستبعد الن نول مات قبل والدة ابراهيم
ولكن سام ظل حي حتي بعد ميالد اسحاق  41سنة .
امر اخر اسم ملك شاليم وهي في العبري شاليم وتبدا بحرف الشين ש العبري وهي שלם بها
حرفين من اسم سام שם
ولهذا قد يكون ان سام هو اول من سكن ساليم ودعاها مدينة السالم وهو ملكيصادق اسمه بعد
الملك
وهذا يفسر المكتوب عنه
هو فعال بال اب فهو الوحيد الذي في ايام ابراهيم يقال عنه بال اب فابوه نوح مات ولكن باقي
البشر في زمانه ال يقال عنهم بال اب النه هو ابوهم ففي حياته ال يوصفوا انهم بال اب اال هو فقط
بال ام وبال ام في هذا الزمان

وايضا بال بداية ايام هذا معناه انه من ما قبل الطوفان فبعد الطوفان بدات حياة جديدة تماما ولكنه
من قبل هذه البداية فلهذا هو بال بداية ايام
وايضا تعبير بال نهاية حياة النه يعتبر في الطوفان مات وقام فهو مات الموت االول او عبر
الموت االول في الطوفان ( هو سيموت بعدها جسديا ولكن معني رمزي انه عبر الموت )
وايضا هذا يفسر لماذا قدم خبز وخبر بدل من اللحم النه هو من زمن ما قبل الطوفان حيث كان
االنسان ياكل خبز وال ياكل لحوم ولهذا لم يقدم طعام حيواني ولكن طعام نباتي تقدمة خبز وخمر
ايضا يوصف ملكي صادق بانه كاهنا هلل العلي وكهنوته هو من نوح من ادم من هللا الكهنوت الذي
اسسه المسيح بنفسه عندما اخطأ االنسان .وهذا يفسر ان كهنوته مقبول وليس مثل كهنوت االمم
الوثنيين فكهنوته مؤسس في االصل من هللا وهو غالبا اخر كهنوت علي المرتبة من قبل الطوفان
ولهذا اسمه كاهنا هلل العلي ويستخدم تعبير هللا العلي.
وايضا هذا يفسر احترام ابراهيم له الشديد جدا بدون سبب ظاهر رغم انه رفض اي شيئ من
الملوك الكنعانيين .فهو جد ابراهيم االكبر وهو بركة االرض في هذا الزمان ولهذا عشر له ابراهيم
كل شيئ.
وهو يبارك ابراهيم الن االكبر كما قال معلمنا بولس الرسول يبارك االصغر فهو اكبر من ابراهيم
مع كل هذا هو يضيف رموز اخري للمسيح
بل حرف الشين نفسه ש يعتبر هو اشاره السم الرب فهم من الطرق التي يستخدمها اليهود لذكر
يهوه بدون ما يقولوا اسمه وهو ايضا االشارة بدل من اشير אשר وهو ايضا يستخدم للرب
فيستخدم فقط شين ש في بداية الكلمة وهذا اسمه يشير الي الرب المسيح ש.
وايضا هو اختار اورشليم الن مدينة اورشليم نفسها هي شكلها كحرف الشين العبري

ولهذا يقال
سفر المزامير 2 :67
س َكنُهُ فِي ِص ْهيَ ْونَ .
سا ِلي َم ِم َظلَّتُهَُ ،و َم ْ
كَانَتْ فِي َ

سفر الملوك األول 67 :11
س ْب ً
ش ِلي َم ا ْل َمدِينَ ِة
َاودَ َ
ور َ
س َرا ٌ
ع ْبدِي ُك َّل األَيَّ ِام أ َ َم ِ
احدًاِ ،ليَكُونَ ِ
طا َو ِ
َوأُع ِْطي ا ْبنَهُ ِ
ج ِلد ُ
امي فِي أ ُ ُ
الَّتِي ْ
اخت َ ْرت ُ َها ِلنَ ْفسِي أل َ َ
س ِمي فِي َها.
ض َع ا ْ

سفر الملوك الثاني 4 :21
ش ِلي َم أ َ َ
س ِمي».
ب َ
ور َ
َوبَنَى َمذَاب َح فِي بَ ْي ِ
ض ُع ا ْ
الر ُّ
ب الَّذِي قَا َل َّ
الر ِ
ت َّ
ع ْنهُ« :فِي أ ُ ُ
سفر أخبار األيام الثاني 7 :7
س ِمي فِي َهاَ ،و ْ
بَ ِل ْ
س َرائِي َل.
َاودَ ِليَكُونَ َ
علَى َ
ور َ
ش ْع ِبي إِ ْ
ش ِلي َم ِليَكُونَ ا ْ
اخت َ ْرتُ د ُ
اخت َ ْرتُ أ ُ ُ
سفر أخبار األيام الثاني 4 :66
س ِمي إِلَى األَبَ ِد».
ب الَّذِي قَا َل َ
ور َ
َوبَنَى َمذَاب َح فِي بَ ْي ِ
ش ِلي َم يَكُونُ ا ْ
الر ُّ
ع ْنهُ َّ
الر ِ
ت َّ
ب« :فِي أ ُ ُ
سفر نحميا 9 :1
اواتِ،
ص ِ
اي َوع َِم ْلت ُ ُمو َها ،إِ ْن كَانَ ا ْل َم ْن ِفيُّونَ ِم ْن ُك ْم فِي أ َ ْق َ
َوإِ ْن َر َج ْعت ُ ْم إِلَ َّي َو َح ِف ْظت ُ ْم َو َ
اء ال َّ
س َم َ
صايَ َ
َان الَّذِي ْ
س ِمي فِي ِه.
َان ا ْ
اخت َ ْرتُ ِإل ْ
سك ِ
فَ ِم ْن ُهنَاكَ أَجْ َمعُ ُه ْم َوآتِي ِب ِه ْم إِلَى ا ْل َمك ِ
واخي ار المعني الروحي
من ت سير ابونا تادرس يعقوب واقوال االباء
أما أوجهة الرمز التي حملها ملكي صادق فهي:
لغويا "ملك البر" ،إشارة إلى السيد المسيح
أوالً :من جهة اإلسم يسمى "ملكي صادق" التي تعني ً
الذي يملك في القلوب ببره؛ يتربع في النفس فيخفيها فيه لتظهر في عيني اآلب حاملة بره .بمعنى آخر

روحيا تختفي كل ضعفاته ونقائصه ويتجلى السيد ببره وبهائه!
حين يملك السيد المسيح على اإلنسان
ً
مجانا بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح" (رو .)٤٢ : ٣
وكما يقول الرسول" :متبررين ً
ثانيا :من جهة العمل فهو "ملك ساليم" أي ملك السالم ،فقد ملك السيد المسيح في كنيسته
ً
وسالما مع أنفسهم .تصالحت البشرية مع السماء
وسالما مع اخوتهم
سالما مع اآلب
اهبا لمؤمنيه
و ً
ً
ً
ً
وتصالحت مع بعضها البعض بل وتمت المصالحة داخل اإلنسان نفسه :بين النفس والجسد حيث
روحيا ،يسلك برو ٍح واحد .حقًا إن السيد المسيح هو ملك ساليم الحقيقي ،يمتد
صار كل ما في اإلنسان
ً
سالمه إلى كل المستويات.
ختم السيد حديثه الوداعي مع تالميذه قبل القبض عليه ليعلن أن غاية حديثه هو تمتعهم
بالسالم فيه" :قد كلمتكم بهذا ليكون لكم في سالم ،في العالم سيكون ضيق ،ولكن ثقوا أنا قد غلبت
العالم" (يو  .)٣٣ : ٦١ويعلق القديس أغسطينوس على هذا القول اإللهية هكذا[ :لقد قدم هذا كغاية
أيضا مسيحيون بهذا الهدف  ...فهذا السالم هو
لحديثه حتى يجدوا فيه السالم ،وذلك كما أننا نحن ً
غاية كل نية وكل عمل تقوي نمارسه في الوقت الحاضر .فمن أجل السالم (في المسيح) ننعم بسرائره،
ونتثقف بأعماله وكلماته ونتقبل غيرة الروح ،وألجله نؤمن به ونترجاه  ...بهذا السالم نتعزى في كل
متابعنا وبه نخلص منها .من أجله نحتمل الضيقات بسرور حتى نملك فيه بسعادة دون ضيقات].][102
"سالما أترك لكم سالمي أعطيكم" (يو
ويعلق القديس أغسطينوس على قول السيد لتالميذه:
ً
 ،)٤٢ : ٦٢قائالً[ :إنه يترك سالمه معنا وهو راحل (إلى السماء) وسيعطينا سالمه الخاص عندما
سالما ونحن في هذا العالم ،وسيهبنا سالمه الخاص به في العالم العتيد.
يأتي في النهاية .يترك لنا
ً

سالما معنا حتى إذ نسكن فيه نغلب العدو (إبليس) ،وسيهبنا سالمه الخاص عندما ال يعود
إنه يترك
ً
سالما معنا ،لكي نحب هنا بعضنا البعض ،وسيهبنا سالمه
بعد يوجد عدو نحاربه فنملك كملوك .يترك
ً
سالما لنا لكي ال يدين أحد اآلخر فيما هو خفي
حينما نرتفع فوق كل إمكانية لحدوث إانشقاقات .يترك
ً
عنه وهو سالك على األرض ،وسيهبنا سالمه حينما "يظهر آراء القلوب وحينئذ يكون المدح لكل واحد
من هللا" (٦كو  .)٥ : ٢ومع ذلك فإنه فيه ومنه ننال السالم ،سواء عندما يتركه لنا ونحن راحلون نحو
اآلب ،أو يهبه لنا عندما نحضر بالفعل لدى اآلب بواسطته].][103
ثالثًا :سبق أن رأينا في مقدمة األصحاح األول أن إنشقاقًا قد حدث في العهد القديم بين النبوة
والكهنوت ،أو بمعنى أدق بين األنبياء والكهنة ،إذ لم يستطع األخيرون أن يتقبلوا كلمة الحق مكتفين
بممارسة الطقس التعبدي في شكلية بال روح ،لكن جاء السيد الحق ذاته والكاهن األعظم ،يحمل النبوة
مصالحا المعرفة مع العبادة والحق مع الطقس!
في كمال فائق وفريد مع الكهنوت السماوي األبدي،
ً
أيضا يجمع السيد بين الملكوت والكهنوت ،فهو ملك البر والسالم في نفس الوقت الكاهن على رتبة
هنا ً
ملكي صادق إلى األبد ،هو الملك والكاهن في نفس الوقت ،عمله الملوكي ال يمكن فصله عن
الكهنوتي .ففيما هو يملك على القلب خالل ذبيحته الفريدة ،يقدم هذه الذبيحة بكونه رئيس الكهنة
السماوي .فهو الملك صاحب السلطان خالل الحب العملي الباذل ،والملن بشفاعته الكفارية عن مؤمنيه
ملوكا وكهنةً روحيين.
ليقيمهم فيه ومعه ً
شيئا عن أبيه أو أمه أو نسبه .وكأنه
ابعا :ملكي صادق كرمز للسيد المسيح لم يذكر الكتاب ً
رً
رمز لمن هو بال بداءة أيام وال نهاية .فالسيد المسيح سرمدي بحق ليس من زرع بشر ،ليس له
يحمل ًا
أب حسب الجسد ،وال أم من جهة الالهوت ،كاهن أبدي.

رمز لذبيحة األفخارستيا
خامسا :ذبيحة ملكي صادق من الخبز والخمر ال معنى لها بكونها ًا
ً
التي هي جسد السيد المسيح ودمه ،حيث قام السيد نفسه بتحويل الخبز والخمر إليهما في تأسيسه
مخاطبا السيد[ :أنت كاهن ال بتقديم ذبائح يهودية وانما بالحري على
السر .وكما يقول القديس چيروم
ً
وخمر (تك  )٦١ : ٦٢هكذا تقدم
ًا
خبز
طقس ملكي صادق .فكما أن ملكي صادق ،ملك ساليم ،قدم ًا
أنت جسدك ودمك ،الخبز الحقيقي والخمر الحقيقي .هذا هو ملكي صادقنا الذي وهبنا الذبيحة اإللهية
التي لنا .إنه ذاك الذي قال" :من يأكل جسدي ويشرب دمي" (يو  ،)٥٥ : ١على طقس ملكي صادق،
معطيا إيانا سرائره].][104
ً

واكت ي بهذا القدر

والمجد هلل دائما

