
 "القدس وعّلموىم أن حيفظوا مجيع ما أوصيتكم بو. والّروح
وأّول َمن استعمل ىذه الكلمة يف الّتاريخ (. 82-91: 82)مىت 

ادلسيحّي ىو القّديس إغناطيوس األنطاكّي وذلك يف القرن 
الثّاين. وىكذا يّتضح أّن أّول من ُدعي "كاثوليك" ىم  ادليالديّ 

مسيحّيو الّشرق األوسط النّاطقون باللغة اليونانّية. وعليو، عندما 
جزء من الكنيسة نا روم كاثوليك ملكّيون فذلك يعٍت أننا نّ إنقول 

 رلمع خلقيدونية.و تبع تقاليد اآلباء الّشرقّيُت  الكاثوليكّية، ن
مرتبطة بكنيستنا ولكنها ليست جزًءا من امسنا  وىنالك أمساء أخرى

 الرمسّي. وىي:

 بيزنطّيون
ىذه الكلمة إىل "رومة اجلديدة"  أي  تشَت

 . وقبل أن ُتسمَّى هالقسطنطينّية كما ورد أعال
اإلمرباطور قسطنطُت، كانت ُتدعى "بيزنطيوم". ىذه ادلدينة باسم 

وىو مشتّق من تعبَت  أما اليوم فهي حتمل امسًا ثالثًا  "اسطنبول" 
(  ومعناه  "باّّتاه ادلدينة".  وكنيستنا  eis tin polinيونايّن  )

يف طقوسها الّليًتجّية، ال سّيما القّداس اإلذلي، إّّنا  تتبع تلك 
 ادلدينة العظمى.

 أنطاكّيون

نشأت الكنيسة ادلسيحّية كانت أنطاكية  عندما
 ادلسّمى  "أناتوليا"  عاصمة اإلقليم الروماينّ 

كانت ادلركز االقتصادّي الرئيسّي للشرق  كماأي "ادلشرق".
اليت تصل ملتقى الطُّرق التجاريّة  يفاألوسط بأسره، نظرًا دلوقعها 

بُت أوروبا وآسيا. لذا سرعان ما أصبحت ميدانًا نشطًا  يف حياة 
عن بكرة أبيها الكنيسة. وعلى الّرغم من أّن زلزاال كبَتًا دّمر ادلدينة 

 ادس، فإّن رؤساء الكنائس يف الّشرق األوسط السّ  يف القرن ادليالديّ 

 ملكّيون 

اللفظة مشتّقة من كلمة "ِملكو"  أي ملك يف  ىذه
 اآلرامّية. و ادللك ادلقصود ىو اإلمرباطور 

لقيدونية ادلنعقد يف خالذي أيّد تعليم رلمع  البيزنطيّ َمرقيانوس 
ومعظمهم من الّشرق  -معارضوه  . فقد أطلق 159سنة 

على مؤيّديو لقب "ملكّيُت"  هتّكًما.  أي اّن ىذا   –األوسط 
يف الّشرق  كاالسم الذي يُطَلق حاليِّا على البيزنطّيُت الكاثولي

إىل مجيع ادلؤمنُت  األوسط ، كان يف األساس إىانًة موّجهةً 
 ربّيُت. مع خلقيدونية، سواء أكانوا شرقّيُت أم غادلؤيّدين جمل

 روم
 لفظة

"روم" أطلقها العرب على البيزنطّيُت. وىي 
 باء الكنيسة آل  الّروحيّ  قليدتّ ال ُتشَت إىل

ففي عهد السّيد ادلسيح   إليهم كنيستنا.الّشرقّيُت الذين تنتمي 
كانت اليونانّية ىي اللغة الّشائعة يف معظم مدن الّشرق األوسط.  

ادلؤلَّفات اليت كتبها أشهر  كما أن  أسفار العهد اجلديد ومعظم
ان األرياف فكانوا آباء الكنيسة قد ُوِضَعت باليونانّية. أما سكّ 

غة التّارخيّية للكنائس يتكّلمون اآلرامّية أو الّسريانّية وىي اللّ 
الكلدانّية وادلارونّية والّسريانّية.  ومل تشغل العربّية مكانتها اللغويّة 

  بعد الفتوحات اإلسالمّية.العاّمة يف الّشرق األوسط إاّل 

 كاثوليك
الكلمة تعٍت "شامل أو جامع". فعندما نقول إّن 

تشمل ادلسكونة أّّنا   نعٍت ،الكنيسة كاثوليكّية  ىذه 

حيث تنشر بشارة  ادللكوت، عمال بوصّية الرب :  بأسرىا،
 "إذىبوا وتلمذوا  مجيع األمم وعّمدوىم  باسم اآلب واالبن 

 كثريةلكنيستنا أمساء   

عصرُنا أمهّية كربى للدقّة يف تداول األمساء.  ويلي  
 فرجال األعمال واألدباء وادلوسيقّيون 

ديّة كانت أم أدبّية، بأمساء معيّنة ما يسّجلون ممتلكاهتم،
حيميها القانون . والوثائق  القانونّية تفرض ِذكر األمساء 

ثة يف الرمسّية لألفراد. لكّن ذلك ىو من التطّورات ادلستحدَ 
. أما يف الّشرق األوسط الّتاريخ ال سّيما يف العامل الغربّ 

يّة رّ حيث نشأت كنيستنا ادللكّية فكانوا يتداولون األمساء بُ 
أكرب. زد على ذلك أن األمساء ادلستعملة يف الّشرق 
األوسط لكنيستنا ختتلف عّما ىي عليو يف الواليات 

الكنيسة اليونانية ادلتحدة. ففي العامل الغرب يّسموّنا "
ة" بينما ىي معروفة يف الّشرق األوسط باسم الكاثوليكيّ 

"كنيسة الّروم الكاثوليك". كذلك الذين نسّميهم ىنا 
"األنطاكّيُت األرثوذكس" ىم معروفون يف الّشرق األوسط 

نسبة  تباسم " الّروم األرثوذكس" . غَت أن "روم" ىنا ليس
نّية اليت كانوا طيالقسطن إىل رومة  عاصمة إيطاليا، بل إىل

  قدديًا يدعوّنا "رومة اجلديدة". والذين نسّميهم ىنا
"Roman Catholics ىم معروفون ما وراء  "

البحار بالاّلتُت. وكثَتًا ما يسّبب ذلك اختالطًا يف ادلفاىيم 
عند النّازحُت إىل أمَتكا من الّشرق األوسط. فهم يًتمجون 

 Roman“تعبَت "روم كاثوليك" حرفيِّا إىل 
Catholic “  مع أن ادلقصود طبًعا ىو "ادللكّيون  ،

أبناء  يف ذىندث الكاثوليك". وىذا االختالط عينو حي
رعايانا األمَتكّيُت عندما يرون تعّدد األمساء اليت تطلق على 

من ىذه  كنيستنا ادللكّية. وفيما يلي سنشرح معٌت كلّ 
 األمساء لتوضيح األمور:

 



 

 
  لكنيستنا أمساء كثرية
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لصورمحفوظة والنّشر حقوق الطبع   
يّ يسوعال جوزيف كوكزيرا،  

 

أّما يف العصر احلديث فقد تطّور مفهوم "األرثوذكسّية" وأصبح  
تُت من ادلسيحّيُت الّشرقّيُت. فالفئة مقصورًا على فئتُت رئيسيّ 

 -والكرباتو ّيُتمتنّوعة كاأللبانّيُت والبلغار األوىل تضّم جنسّيات 
رب، ممّن أعتنقوا روسّيُت واليونانّيُت والّرومانّيُت والّروس والصِّ 

، ويسمَّون أيًضا "األرثوذكسّيُت اخللقيدوينّ  تعاليم اجملمع
موقفهم من أحد اجملامع ّما كان الفارق بينهم ىو ـقّيُت". ولشر ادل

ا يف فإننا ال جند بينهم اشًتاكً ويّن(، ادلسكونّية )اجملمع اخللقيد
 .األقداس

 

 شرقّيون 

 ستناًداا
إىل ادلفاىيم اجلغرافّية من وجهة الّنظر 

 األوروبّية،  فاّن الكنائس اليت نشأ تراثها يف 
من البحر ادلتوّسط مُسَّيت شرقّية، بينما الكنائس اجلهة الّشرقّية 

ُدعَيت  غربّية. واجلدير بالذّكر أّن اليت نشأ تراثها يف أوروبا الغربّية 
 َترب البيزنطّيُت غربّيُت!الكنائس الّسريانّية واآلشوريّة تـَعْ 

 

 (Uniate)ملّتحدون ا

استعمال ىذه الكلمة أصال يف أوروبا الّشرقّية  تّ 
 للحّط من شأن البيزنطّيُت الكاثوليك.

 وىي تعٍت حرفيِّا ادللتحقُت  بكنيسة رومة ألغراض معيّنة. 
 

"بطريرك أنطاكية وسائر ادلشرق".  يزالون حيملون لقبال  
الكنيسة  ويف األلف األّول من تاريخ الكنيسة كانت

األوسط تستخدم الطّقس األنطاكّي ة يف الّشرق اليونانيّ 
ائس بعيد الطّقس احلايّل للكن الذي دياثل إىل حدّ  

ىذه الكنائس األخَتة مع فارق واحد: كانت  ، الّسريانّية
كنّا نستخدم اللغة  غة  الّسريانية، بينماستخدم اللّ ت

نّية. ويف القرون الوسطى، نظرًا للفتوح اإلسالمّية االيون
واحلمالت الّصليبّية، أخذ ادلسيحّيون الّناطقون باليونانّية 

أخوهتم ادلقيمُت يف  يف أنطاكية يشعرون بتقارب متزايد إىل
القسطنطينّية. وظّل البطاركة واألساقفة األنطاكّيون طوال 

سنُت كثَتة يقطنون يف القسطنطينّية، فتأثّروا بطقسها 
مون وتقاليدىا. ومع  مّر الّسنُت اعتنق األنطاكّيون ادلتكلّ 

باليونانّية التقاليد الليًتجّية البيزنطّية اليت ال نزال نتبعها اليوم 
 بادتنا.يف ع

 

 أرثوذكسّيون

 ىذه
الرأي أتباع الكلمة اليونانية األصل تعٍت "
 شأّنا –القومي" . وقد اسُتعمَلت أّوال 

للداللة على مجيع الذين  –يف ذلك شأن كلمة ملكّي 
دتّسكوا بوالئهم لإلديان الّصحيح أثناء اخلالفات العقائديّة 

 اليت نشأت يف القرون األوىل. وىي من أعرق  وأكرم
التعابَت اليت قيلت يف وصف الكنيسة وأتباعها، دتاًما كلفظة 

يًتجّية "كاثوليكّي"  اليت نستخدمها عادة يف صلواتنا اللّ 
 عندما نذكر الكنيسة.
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