الربّ
كيف نق ّدس يوم ّ

"

لكلّ
ّ

مرة مسعنا ىذا
وحمل" .كم من ّ
شيء وقت ّ
القوؿ يف أيّاـ الطّفولة ،ال سيّما عندما كنّا

كررناه
على وشك أف نفعل ما ال يوافق عليو األىل .ولعلّنا ّ
كثريا ما يستهني
بدورنا لًتبية أطفالنا .ا ّف ىذه احلكمة اليت ً
الشعب يف
هبا األوالد ميكن تطبيقها على ما نعرفو من سرية ّ
باحلري على ما نعرفو من تاريخ البشريّة
العهد القدمي ،أو
ّ
مجعاء .فقدا جاء يف ِسفر اجلامعة " (3: 1-15):ىنالك
أيضا وقت
وقت للميالد ووقت للممات" ،أوليس ىنالك ً
الرابعة من الوصايا العشر اليت بلّغها
َّ
خمصص ّ
للرب؟ فالوصيّة ّ
العربي تقوؿ" :يف ستّة أياـ تعمل وتصنع
عب
موسى ّ
ّ
الش َ
للرب إذلك ،فال تصنع
أعمالك كلّها  .واليوـ السابع سبت ّ
فيو عمال أنت وابنك وابنتك وخادمك وخادمتك"( .خروج
الراحة عند اليهود
 .)22-9 : 02لذا يوـ السبت ىو يوـ ّ
الرب ذاتو اسًتاح فيو بعد فراغو من خلق الكوف كما ورد
ألف ّ
صا
يف سفر التّكوين  (1: 31).وكاف السبت ّ
خمص ً
لتمجيد اخلالق واإلشادة بعمل يديو.

اخلَلق اجلديد ّ
غري

السبت ،إ ْذ
أ ّف السيّد ادلسيح ّ
غري مفهوـ ّ
ّ
عمل فيو  :فقد علّم وشفى وصنع اخلري يف

الشريعة يف نظر اليهود الذين
السبت .وبذلك خرؽ حرمة ّ
ّ
يتمسكوف باحلرؼ فناصبو قادهتم العداء .وقاؿ بعض
ا
و
كان
ّ
الرجل ليس من هللا ألنّو ال حيفظ
الفريسيّني " :ىذا ّ
ّ

السبت" (يوحنا  .)21 :9والواقع أ ّف السيّد ادلسيح بدأ
ّ
العمل
خل ًقا ً
جديدا ،ألنّو أثبت بقيامتو أف هللا مل ّ
يكف عن َ
ليسًتيح .وىكذا شرع ادلسيحيّوف األوائل يستبدلوف السبت
الرب،
األوؿ من األسبوع ،وحيتفلوف بيوـ األحد ،يوـ ّ
باليوـ ّ
الرب  ".فأصبح
يوـ قيامة ادلسيح  "،اليوـ الذي صنعو ّ
ادلسيحيوف للعبادة والتّعليم
األحد اليوـ الذي جيتمع فيو
ّ
االجتماعي .وبذلك فَػ َق َد السبت
ادلسيحي والتّواصل
ّ
ّ
األوؿ ،وصار يشغل ادلرتبة
مكانتو كيوـ االحتفاؿ باخللق ّ
الرب ،يوـ االحتفاؿ باخلَلق
الثّانية ،تارًكا ادلنزلة األوىل ليوـ ّ
اجلديد.

رقيّ
التّقليد ال ّ
ش ّ

السبت  ،إ ْذ رمتفل فيو
ا ّف التقليد ّ
رقي ال يزاؿ حيًتـ ّ
الش ّ
ميي للخلق األوؿ جاء
بالق ّداس اإلذلي مرّمنني بنشيد تكر ّ
فيو :
الر ُّ
أَيُّها َّ
ب البارئ اخلليقة .إِ َّف ادلسكونةَ
ِ
ِ َّ
تق ّدـ َ
لك َكبواكري الطبيعة .الشُّهداءَ
الالبِسي هللا ِ ُّ .
ك
فبتضرعاهت ِم احف ْظ َكنيستَ َ
يف سالـ دائم .من أ ِ
َجل والدةِ ا ِإللو .يا
الرمحة.
يل َّ
جز َ
السبت).
(النّشيد
اخلتامي ليوـ ّ
ّ
السبت ىو الذي محلها
ولعل احًتاـ الكنائس ّ
الشرقية ليوـ ّ
ّ
صا بال ّدرجة األوىل للعبادة ،ال
على اعتبار يوـ األحد ّ
خمص ً
للراحة ،أي انّنا نقفو هلل وللخدمات اإلذليّة ّ .أما اليوـ فقد
ّ
اعتدنا أف تكوف العبادة يف األحد خمتصرة إىل ح ّد أدىن،
كثريا ما
أي حضور ق ّداس مقتضب بقدر ادلستطاع  .و ً

نفضل حضور الق ّداس مساء السبت " للتخلّص منو "بأسرع ما
ّ
عما
التفرغ دلا نشاء يوـ األحد .وىذا أبعد ما يكوف ّ
ميكن و ّ
اعتاده ادلسيحيّوف األوئل الذين كانوا ميضوف اللّيلة الفاصلة بني
الرسل .)20-7 :02
السبت واألحد يف العبادة (أعماؿ ّ
ّ
أيضا التّوفيق بني تلك العبادة العريقة وما نقوـ بو
ومن العسري ً
حاليا من عبادة يوـ األحد يف الكنائس الشرقيّة ،إذ نعترب
الشرقي يبدأ يف
الق ّداس اإلذلي ذروة عبادتنا .غري أف التّقليد
ّ
الس َحر اليت تبلغ
صباح األحد بذكر قيامة ّ
الرب ،وإقامة خدمة ّ
الرب بني
ذروهتا يف االحتفاؿ بالق ّداس اإلذلي حيث حيضر ّ
مجاعة ادلؤمنني يف االفخارستيّا (القرباف ادلق ّدس ) وبعد ذلك
درجت العادة أف يلتقي ادلؤمنوف يف قاعة الكنيسة ليتمتّعوا
الرب.
بالتّواصل
األخوي يف حضور ّ
ّ

املقرتح
املنهج َ
من

الواضح أف كنائسنا الشرقيّة حتثّنا على أف
ادلخصص
الرب أكثر من ساعة يف اليوـ
ّ
نعطي ّ

لعبادتو .وال تقتصر عبادتنا على الوقت الذي منضيو يف حضور
اخلدمات ال ّدينيّة .فما ادلانع من أف تشمل" الراحة
واالستجماـ " تالوةَ صلوات شخصيّة وقراءات روحيّة وتنظيم
قعدين؟ كل ذلك
نشاطات اجتماعيّة خرييّة وزيارة ادلرضى أو ادل َ
الرب ّ .أما مساء السبت فهو
خليق بأف يدخل يف تقديس يوـ ّ
وقت توقّع واستعداد لألحد .وأفضل ما ميكن عملو حضور
نص من الكتاب ادلق ّدس،
صالة الغروب واالعًتاؼ و ّ
التأمل يف ّ
ال سيما قراءات األحد او تالوة صلوات االستعداد إىل تناوؿ
القرباف ادلق ّدس ،إىل غري ذلك دمّا يسهل القياـ بو يف ادلنزؿ مع
تتأىب نفوسنا الستقباؿ
أفراد األسرة أو على انفراد .وىكذا ّ
الكل مىت يبدأ يومو.
ملك ّ

الساعات .وإالّ
الس َحر و ّ
وغالبًا ما تقاـ يف الكنائس خدمة ّ
مسجلة
فيمكن تالوهتا يف ادلنازؿ واالستماع إىل ترانيم دينيّة َّ
الرب.
أو مذاعة،
تقديسا ليوـ ّ
ً
معا
اإلذلي ،يتناوؿ كثري من ادلؤمنني الطّعاـ ً
وعقب الق ّداس ّ
أخوي تسوده احملبّة اليت مجعتهم حوؿ ادلائدة
يف اجتماع ّ
ادلق ّدسة .وبدال من أف منضي باقي النهار أماـ التّلفاز أو
الزىر ،دلاذا ال نقوـ بزيارة إخوتنا العجزة أو
حوؿ طاولة َّ
األصدقاء الذين ال يستطيعوف مغادرة ادلنزؿ ،أو نرشد
الشبيبة أو نساىم يف بعض األنشطة ادلسيحيّة كاخلروج يف
ّ
جارا يعيش وحده يف عزلة اجتماعيّة
نزىة عائليّة مصطحبني ً
مريرة .انّنا مبثل ىذه األنشطة نقتفي خطا السيّد ادلسيح
الذي كاف يشفي ادلرضى يوـ السبت.
وأعماؿ اخلري اليت ميكننا القياـ هبا يوـ األحد ال حصر ذلا ،اذا
ادلخصص لو.
بكل قلبنا ونريد تكرميو يف اليوـ
ّ
رمب ّ
كنّا ّ
الرب ّ
السباحة عكس التيّار" ومكافحة
كل ذلك يتطلّب" ّ
االنسياؽ وراء العمل يوـ األحد كسائر أياـ األسبوع .وىذا
واجب علينا رمن الذين" اعتمدنا بالروح القدس وختمنا بو
وامتألنا من نوره وتق ّدسنا بو " كما ورد يف خدمة ادلعموديّة .
وىكذا ذمد فرحنا – خالفًا دلن ال يؤمن – يف َمن ىو مصدر
حياتنا.
حتولوا إىل صورة أخرى بتجديد
"ال تتشبّهوا هبذا العامل ،بل ّ
عقلكم ،لكي يتهيّأ لكم أف متيّزوا ما مشيئة هللا ،وما ىو
صاحل ،وما يرضيو ،وما ىو كامل " (رومة )0 :20
إذا احًتمنا يوـ الرب من كل قلوينا ،فإننا نثبت حقِّا أننا
ْنوِدعو حياتنا وأننا على استعداد ألف" نلبس االنساف اجلديد
ِ
الرب والقداسة "(.أفسس )00 :0
الذ خلق على مثاؿ هللا يف ّ

ويف ما يلي بعض ما جاء يف أقدـ ادلصادر ادلسيحيّة عن
الرب:
تقديس يوـ ّ
جتمعوا لتكسروا اخلبز وتتناولوا .لكن
يف يوـ ّ
الرب ّ
ّأوال اعًتفوا خبطاياكم لتكوف تقدمتكم طاىرة
(تعليم االثين عشر  -تّ تأليفو ما بني  14و 70
األوؿ)
من القرف ادليالدي ّ
أيضا ما يلي :تقاـ اخلدمة يف اليوـ
وقرر الرسل ّ
ّ
األوؿ من األسبوع ويقرأ مقطع من الكتاب
ّ
األوؿ من
ادلق ّدس وتػ َقّرب التقادـ ،ألنّو يف اليوـ ّ
األسبوع قاـ ربّنا من بني األموات ،ويف اليوـ
األوؿ من األسبوع ارتفع فوؽ العامل ،ويف اليوـ
ّ
األوؿ من األسبوع صعد إىل السماء ،ويف اليوـ
األوؿ من األسبوع سيظهر يف اليوـ األخري مع
ّ
السماء
مالئكة ّ
الرسل  -يعود إىل مطلع القرف الثالث)
(تعليم ّ
الرب ،قيامة يوـ يف
الرب ،يوـ وىو ّ
ّ
جتمعوا
صنع الذي هللا إىل التّمجيد وارفعوا بنشاط ّ
يتأ ّمل ،فًتكو وتنازؿ إلينا أرسلو ثّ بيسوع ،الكوف
فما العذر الذي .األموات بني من وأقامو
الشخص الذي ال يشارؾ يف
للربّ ،
سيق ّدمو ّ
االجتماع ليستمع إىل الكالـ اخلالص ّي عن يوـ
مرات
القيامة؟ وىو اليوـ الذي نصلّي فيو ثالث ّ
وقوفًا  ،تكرميًا للذي قاـ يف اليوـ الثّالث  ،فح ّقق
أقواؿ األنبياء ،وأمر بالتّبشري باإلذميل ،وبتقدمي
ِ
الرسوليّة
القرابني ،نعمة الغذاء ادلق ّدس( .ادلراسم ّ
 .99 :7 ،0وىي تعود إىل سنة  022ـ)

الربّ
كيف نق ّدس يوم ّ
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