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إمتداد التجسد
ِ
"الكلمة صار جسدًا" (يو )14 :1

تجسد الكلمة في رحم مريم يب ِشرنا باإلفخارستيا (بالُقربان األقدس) .هذا الشمس الرائع للنفوس ،الذي يحِييها وي ِ
جد ُدها
ُ
ُ
ُ ُ
ِ
(للنفوس)ُ ،ت ِ
شرق في الناصرة وتصل في منتصف اليوم في اإلفخارستيا ،والتي ستكون ذروة محبة هللا على األرض.
نب ُت وتنضج ويتم طحنها لتتحول للخبز اإلفخارستي .في
حبة الخردل اإللهية تم زرعها في رحم مريم العفيف .ست ُ
ال ُخطة اإللهية التجسد واالفخارستيا لهم مت ِحدين ِجداً ،وكأن كلمات القديس يوحنا ي ِ
مكن أن ُتترجم على هذا النحو:
ُ
ُ ُ

خبز " .
" الكلمة صار اً

باالشارة الي نص من ِكتاب للقديس بطرس جوليان

إيمار ،أريد ،في إ ِ
حتفالِنا هذا الكبير ،أن نتأمل التجسد،

فخار ِ
مريم فائقة القداسة ،اإل ِ
ستيا ونحن.
وكل شيء لهو مجيد بالنسبة لنا في المناولة ،والذي يجعُلنا نشارك في
كل ظروف سر التجسد كانوا مجيدين لمريم؛ ُ
شرف ومجد العذراء الفائقة القداسة.
إن ِبداية سر التجسد حدث بين المالك والعذراء الفائقة القداسة .المالك ُيب ِشر بالسر ويطلب ال ُموافقة من قبل مريم.
نحن ،كأفراد في عائلة الكلمة المتجسدة ،نتأمل بعمق في هذا الحدث الم ِ
تعلق ِبخالصنا.
ُ

المالك الذي يدعونا إلى المناولة لهو الكاهن ،لهي الكنيسة من خالل أ ِ
داتها ،أي الكاهن .يا ل ُه ِمن ِسر عظيم حدث
ُ
ُ
خدمها المالئكة؛ لهي عروس وِلهذا السبب ال ُت ِ
ِ
ِ ِ
علن الكلِمة الُقرباني فقط ول ِكن أيضاً تحمله
ألجلنا! الكنيسة لهي ملكة ي ُ ُ
ِ
المعجزة
وتعطيه لنا .يقول القديس بطرس جوليان الرائع أن :مريم لم ُتؤمن في الذي قاله المالك إن لم يكن في ضوء
التي أعلنها .بالنسبة لنا ،نستطيع أن ُنؤ ِمن بالكنيسة ،وفي قوِلها .ل ِهي أُمنا ونحن أبناءها ،وال أحد يقول ِألُ ِم ُه" :هل

حقا خبز؟ ألس ِت ُتع ِط ِ
ِ
ِ
المناولة ،إذاً،
هذا ً
يني ح اً
جر بدالً من الخبز؟ " .الكنيسة تتكلم ونحن نؤمن بقولها .اإلعالن عن ُ

لهو مجيد بالنسبة لنا كما كان التبشير بالتجسد بالنسبة لِمريم.

التجسد يفت ِرض كشرط حالة عذرية ِلمريم .هللا لم ي ِرد شيااً خخر َير أُم عذراء ،وقد انتظر أكثر من أربعة خالف عام،
ِ
الطاهر هذا .إذاً الروح القدس حل على مريم العذراء حافظاً ُع ِ
ذريتها ،ور ِافعاً لها :وهكذا
ِلي ُكن ُمجه اًز له بيت القربان
يصبح السر و ِاقعاً.

وبالنسبة لنا ،هللا يطلب ِمنا نقاوة القلب ،التي هي حياة للنفس .من اللحظة التي ال نملك فضائل تليق باهلل (كما كان
حال سيدتنا فيما يتعلق بالتجسد) ،فاهلل يريد منا أن نملك على األقل احترام عميق وتواضع صادق ِتجاه ُه" .يا رب ،أنا
ال أستحق أن أستقبلك لدي ،بل ابتعد عني فأنا خاطئ مسكين" .هذا الشعور ُيعوض ما ينُقصنا؛ بالذي ُي ِسر الرب،
بحيث ،إذا امتلكنا هذا الشعور ،فالباقي سيعطينا إياه عند مجياه إلينا في المناولة ،كتجسد خخر.
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ِليكن لدينا إيمان ،تواضع ،وثقة فقط ولِندع الباقي ِليسوع المسيح.
والمالك ،كدليل على مهم ِ
ِ
المتعلقة ب ِ
حمل إليصابات ،قائالً " :فما من شيء ُيعجز هللا ".
ته ،أعلن لمريم المعجزة
ُ

والنفس العاقرة ،كإليصابات ،ستعود خصبة .لهذا من الضروري أن نحصل على الغذاء الذي يوصلنا إلى الخصوبة.
"اإلفخارستيا ستجعُلنا نعمل لمجد هللا في يوم واحد أكثر من الذي سنعمله في كل حياتنا بدونها" عبر عنه بحماس
القديس بطرس جوليان لِرهبنة عابدي القربان األقدس.

في وسط العظمة هذه التي وضحها المالك أمام عينيها ،مريم لم تعد ترى صغرها ،عدمها .هوذا ِمثاُلنا! مخلوقات
فقيرةَ ،ير مستحقين أمام أعين هللا...ولكن من اللحظة التي يتفضل بدعوتنا وإختيارنا سنقول كـ مريم:

فليكن لي ب ِ
حسب قوِلك.
شيء ما من السر الذي يتحقق في مريم خالل التجسد يتحقق فينا أيضاً .في لحظة المناولة ،في الحقيقة يجب أن
تكون
ِ
المقدس) امتداداً للتجسد ،تفجي اًر لنار محبته ،والتي نقطة ارتكازها تكمن في الثالوث
اإلفخارستيا (القربان ُ

األقدس .في مريم الكلمة إتحد بالطبيعة البشرية ،ومن خالل اإلفخارستيا يت ِحد مع جميع البشر.
دعونا نستمع إلى ما يقوله القديس بطرس جوليان:

ِِ ِ
ِ
ويك ِفر عن الخطايا في جسده ونفسه،
لفدائنا كان يكفي أن الكلمة يتحد عددياً بخليقة بشرية واحدة؛ فقط أراد أن يتألم ُ

مائتاً بإسم الجميع في وسط عذاب شديد يعجز التعبير عنه.
لكنِ ،عندما س ِحقت ه ِ
ذه اإلنسانية ،أدت إلى مصدر ُك ِل التبرير ،ويسوع المسيح حوله إلى سر ،الذي ُيقدم ِللجميع،
ُ

حتى يتمكن الجميع من المشاركة في استحقاقات ومجد الجسد الذي أخذه من مريم .أمفهوم إذاً أن اإلفخارستيا هي

امتداد للتجسد؟
واآلن ال يبقى إال الحصول عليها (بالتناول).
بالجر ِ
أة التي فقط يمتِل ُكها القديسين ،القديس بطرس جوليان يقول :يال العجب! عندما نتناول ،نحصل على أكثر من
خاضعاً (وم ِ
حمل إال الجسد الذي كان ِ
رحمها لم ت ِ
الذي حصلت عليه مريم في التجسد ،ألن مريم في ِ
تأث اًر) للكلمة ،بينما
ُ
نحن نحصل على جسد َير متأثر وسماوي .مريم حملت رجل اآلالم ،بينما نحن نمُلك ابن هللا ُمتوجاً بالمجد .وليس

فقط ،إننا نحصل عليه بطريقة أكثر ت ِ
عزي ًة؛ كل يوم مر.
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ِ
الوقت الذي فيه ي ِجب حمل الكلمة في رحمها العفيف ،وفي نهاية األشهر التسعة وجب عليها
مريم كانت ترى ُقصر

عكس ذلك ،تتجد ُد هذه ِ
ِ
النعمة في جميع األيام ،و إلى نهاية
اإل نفصال عن هذا الوزن اإللهي .أما بالنسبة لنا ،على

حياتنا ُيمكننا أن نحصل وأن ن ُنقل الكلمة الُقرباني.
في ِ
النهاية ،كنقطة أخيرة للتأمل ،يمكننا أن نقول أن الروح القدس ،م ِ
شكالً إنسانية الكلمة في مريم الفائقة القداسة،
ُ
ُ
ِ
االحتفالية الهدية األكثر قيمة :والتي هي الكلمة الذي نقل لنا مجد ُه وكل الفضائل على مستو ًى لم
قد وهب عروس ُه
ُيسمع به حتى اآلن.

وهذا الذي يحدث معنا :إن ُكل مرة امتداد التجسد  ،المناولة ،القربان األقدس يأتي إلينا ،إن ربنا بجميع عطاياه وِنع ِمه
ِ
ِ
خرج بروعِتها العظيمة .كما لو كانت المرة
ُيغنينا باستمرار وبدون تعب؛ مثل شمس أُخرى ،والتي ُكل يوم تعود لت ُ
الوحيدة واألخيرة.

خبز إفخارستياً :هو ذا مجدنا .ربنا أعطى نفسه مرة واحدة لكي
الكلمة صار جسداً  :هو ذا مجد مريم .الكلمة صار اً

فسه لنا دون توقف ِإلشباع الحماس الجديد الالمتناهي .هو يجعل ذاته عطية ،خبز،
ُيرضي ُحب ُه؛ عاد ليعطي ن ُ

والكنيسة ُتوزعه علينا .هل كان بإمكانه فعل المزيد؟
ربما يمكننا أن نقترب أكثر من أُ ِمه ،ال أقول إلستحقاق أو لفضيلة ،ولكن في فيض حبه .مريم الفائقة القداسة عرفت

ان تشكر على ِنعم هللا.
عميقا لسر االفخارستيا؛
حبا
ً
بفضل نعمة هللا ،نحن في قرب خاص من سر التجسد وفي نفس الوقت علمنا مؤسسنا ً
ِلنحب إذاً ،نحن ايضاً على ِم ِ
حيث يمسنا جزًءا من مجدها.
ثالهاُ ،
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