قصة اخلالص كما ترويها لنا الكنيسة يف الليتورجيا
تنقسم السنة الطقسية يف الكنيسة القبطية إىل قسمني:
• القسم األول من أول كيهك حىت عيد العنرصة.
• القسم اثلاين من بدء صوم الرسل حىت نهاية شهر هاتور.
يتمزي القسم األول بأنه حييك قصة اخلالص من بدء الزمن املاسياين حىت عودة
الروح القدس للبرشية بعد اكتمال عمل املسيح اخلاليص ،وهو من بداية البشارة
بيوحنا املعمدان اذلي سيهيئ الطريق قدام املسيا حبسب انلبوة :كما هو مذكور يف
سفر ماليخ{ :هأنذا أرسل مالكي فيهيئ الطريق أمام .ويأت بغتة إىل هيَكه
السيد اذلي تطلبونه ،ومالك العهد اذلي تَسون به .هوذا يأت ،قال رب اْلنود}.
وهو يبدأ ببشارة املالك لزكريا يف األحد األول من كيهك بوالدة يوحنا
املعمدان ،ثم بشارة املالك للعذراء ،ثم زيارة العذراء أليلصابات ،ثم ميالد يوحنا
يف األحد الرابع ،وتنتيه األحداث بوالدة الرب يسوع والعالمات املصاحبة لتميم
انلبوات مثل بشارة الراعة وزيارة املجوس ،ثم اخلتان وأخريا املعمودية وشهادة يوحنا
املعمدان عن املسيح :وف الغد نظر يوحنا يسوع مقبال إيله ،فقال« :هوذا َحل الل
اذلي يرفع خطية العالم إىل هنا تنتيه أعياد الظهور اإلليه أي بدء ظهور املسيا
لكمة الل املتجسد إلرسائيل ومنه للعالم أمجع ..كما قال أيضا يوحنا املعمدان :وأنا
لم أكن أعرفه .لكن يلظهر إلرسائيل ذللك جئت أعمد بالماء.
ثم يأت عيد عرس قانا اْلليل يلكون حلقة الوصل بني الفرتة األوىل يف حياة
الرب يسوع منذ بشارة زكريا بمجء السابق ،وبدء العمل اخلاليص يف سن اثلالثني
بعد املعمودية ،ليرشح نلا اغية رسالة املسيح ويه جتديد الطبيعة البرشية الساقطة
بتحويل املاء إىل مخر ،ويه بداية اآليات اليت فعلها يسوع فآمن به تالميذه!
وبويع ودقة عظيمة لم تفت احلبيب ،يذكر نلا تلك ابلداية الرائعة اليت تلخص
القصة لكها :وف ايلوم اثلالث َكن عرس يف قانا اْلليل!! يف إشارة حاذقة أن هذا لم

يكن عرسا اعديا ،بل هو عرس قيامة املسيح من بني األموات اذلي أكمل به عمله
اخلاليص يلعيد الكنيسة عروس املسيح إىل حضن عريسها احلقييق!
ثم تأت املرحلة اثلانية يف القسم األول (قصة اخلالص) ،ويه رسالة املسيا،
مايه رسالة املسيا؟! عندما سأل يوحنا هذا السؤال للسيد املسيح بواسطة تلميذيه:
أنت هو اآلت أم ننتظر آخر؟»
أجاب يسوع وقال لهما« :اذهبا وأخِبا يوحنا بما تسمعان وتنظران :العم
يبرصون ،والعرج يمشون ،والِبص يطهرون ،والصم يسمعون ،والموت يقومون،
والمساكني يبرشون».
وهنا وضعت الكنيسة أناجيل آحاد املرحلة اثلانية من القسم األول ،ويه
مرحلة الصوم الكبري اذلي َكن يبدأ مبارشة بعد عيد عرس قانا اْلليل ،لوضح
نلا عمل املسيا ورساله ،فبدأت بإجنيل الغلبة وانلرصة ىلع الشيطان ىلع اْلبل
بعد أن صام أربعني يوما لكون بداية خدمته يه انتصاره ىلع العدو حلسابنا،
وليك يرد سبينا كما قال بلسانه الطاهر{ :أم كيف يستطيع أحد أن يدخل بيت
القوي وينهب أمتعته ،إن لم يربط القوي أوال ،وحينئذ ينهب بيته؟} والقوي هنا
هو الشيطان اذلي سبانا مجيعا باخلطية ،فجاء األقوى أي املسيح وربطه أوال ىلع
اْلبل وحينئذ نهب بيته اذلي سلبه منذ ابلدء ورد سبينا! وبعد أن كنا يف بيت
السيب رصنا حنن بيته حبسب قول الرسول{ :وأما المسيح فَكبن ىلع بيته .وبيته
حنن إن تمسكنا بثقة الرجاء وافتخاره ثابتة إىل انلهاية}.
ثم بعد اجنيل انلرصة ىلع رئيس هذا العالم ،توضح نلا عمل املسيح كما رشحه
يلوحنا املعمدان ،فوضعت أناجيل :عودة االبن الضال (األمم) حلضن أبيه ،ثم عودة
السامرية ولك السامرة للمسيح (المساكني يبرشون) ،ثم شفاء املخلع (العرج
يمشون) ،وأخريا املولود أعم (العم يبرصون) ،وهنا تنتيه املرحلة اثلانية من
القسم األول :مرحلة رسالة املسيح وشفاؤه للبرشية الساقطة ..لبدأ املرحلة

اثلاثلة :مرحلة أسبوع ابلصخة واآلالم املخلصة واكمال العمل بالصليب «قد
أكمل» .ونكس رأسه وأسلم الروح.
وهنا نالحظ أن قراءات تلك الفرتة يه قراءات تارخيية تميش مع األحداث
الفعلية يوما بيوم وساعة بساعة ،مع بعض القراءات الرمزية البسيطة اليت توضح
اهلدف من تلك األحداث وتطابقها مع انلبوات.
حىت تنتيه بالقيامة وتبدأ املرحلة الرابعة واألخرية ويه مرحلة اخلمسني
املقدسة ...يف هذه املرحلة تنقلب القراءات لكون بدال من أنها موجهة حنو رسالة
املسيح وعمله مع اإلنسان ،نلجد أنها تدور لكها حول طبيعة املسيح ،من هو؟!
فيف األحد األول بعد القيامة (املعروف بأحد توما) جند املسيح هو الرب اإلهل،
أجاب توما وقال هل« :رّب وإليه!» .ثم املسيح هو خزب احلياة ،وهو املاء اليح ،وهو
نور العالم ،وهو الطريق واحلق واحلياة يف األحد اخلامس ،وكما بدأت القصة
بانلرصة ىلع رئيس هذا العالم تنتيه أيضا بانلرصة والغلبة يف األحد األخري قبل
عودة الروح القدس للبرشية باملسيح الغالب :قد لكمتكم بهذا يلكون لكم
يف سالم .يف العالم سيكون لكم ضيق ،ولكن ثقوا :أنا قد غلبت العالم»
وهكذا تنتيه أحداث قصة اخلالص كما روتها نلا الكنيسة خالل مخسة
أشهر تقريبا من األحد األول من كيهك حىت أحد العنرصة بعودة الروح القدس
نلا بقيامة الرب من بني األموات وصعوده إىل السماوات...
وحنن نبرشكم بالموعد اذلي صار آلبائنا ،إن الل قد أكمل هذا نلا حنن
أوالدهم ،إذ أقام يسوع كما هو مكتوب أيضا يف المزمور اثلاين :أنت ابن أنا ايلوم
وَلتك .إنه أقامه من األموات ،غري عتيد أن يعود أيضا إىل فساد.

