
 وأورشليم
 القرن الثالث عشر م :

طاقات األقيار  واأهنكفيتي ي والررق اليينطي  لغرب الّل اح ادلغول ا اجت
 ادلسيحّية. وذلك مّكن ادلسلمني من استعادة ىيمنمتهم على الّررق.

 م: 3541
سقيت القسينيينّية يف يد األيتراك العثماطّيني وواصل اجملتاحون يتوّسعهم 

أصدر الّسليان العثمايّن مرسوًما يقض  بإخضاع شرقًا. ويف وقت الحق 
ني ادلقيمني يف الّررق األوسط لسلية بيريرك مجيع ادلسيحيّ 

القسينيينّية. واستعاد األساقفة اليينطيّيون مناصيهم  يف أطياكية 
 وأورشليم.
 م : 3275

أّكد الييريرك األطياك  كريّلس السادس، بفضل مساع  ادليران 
أساقفة صور وصيدا،  الّرركة  اليت كاطت قائمة  أفتيميوس صيف  رئيس

بني أطياكية ورومة  طوال األلف سنة األوىل من يتاريخ ادلسيحّية. ومنذ 
ذلك احلني اطقسمت بيريركّية أطياكية رمسيًّا بني الّروم األرثوذكس )غري 

حدين مع رومة(. وأخذ لقب حدين مع رومة( والّروم ادللكّيني )ادلتّ ادلتّ 
 وم الكاثوليك." يتدريجيًّا ينحرر يف الرّ "ادللكّيني
 م: 3227

بسط الييريرك ادللكّ  ثيودوسيوس الّسادس سليتو القاطوطّية على 
 ادللكّيني يف االسكندريّة وأورشليم.

 القرن التاسع عشر م:
يدأ ادللكّيون الكاثوليك يهاجرون إىل القارّة األمريكية مشااًل وجنوبًا وإىل 

 أسرتاليا وأفريقيا.
 م: 3611

إكسارخوس على  صلمة أّولَ  )يوستينوس( مّت يتعيني ادليران جاستني
ادللكّيني يف الواليات ادلتحدة األمريكّية. كما ُعنيِّ مثيل لو يف الربازيل 

 بقيادة ادليران الياس كويرت.
 م: 3622

حتّولت اإلكسارخوسّية األمريكية إىل أبرشّية بقيادة ادليران يوسف طويل. 
 السنوات القليلة اللحقة ُعنّي أساقفة بدرجات متنّوعة يفويف غضون 

إىل ادلسيحّيني ادلنتمني إىل الكنيسة اليت أّسسها يسوع ادلسيح، متييًنا  
 ة.ذلم عن أيتياع الكنائس ادلنرقّ 

 م: 174
إجتمع األساقفة من سلتلف أضلاء ادلعمورة يف مدينة طيقية مقابل 

حق، إْذ اسّية للنظام اإلدارّي الّل نّية. فأرسوا القواعد األسيالقسيني
لوّي بني الكنائس اخلمس العظمى للمسيحّية وْ يتيب األَ الرتّ  وضعوا

الّناشئة، على الّنحو الّتايل: رومة، القسينينّية، اإلسكندريّة، 
 أطياكية، أورشليم.

 م: 543
مّتت يتسوية اخللف برأن ىويّة  يسوع ادلسيح وذلك باجتماع 

فق اإلمرباطور اليينطيّ  مع األساقفة طية. وايتّ لألساقفة يف خلقيدو 
على أّن " يسوع ادلسيح إلو حّق وإطسان حّق." فالذين  اجملتمعني

يتيعوا قرار  ذلك اجملمع ُأطلق عليهم اسم "ادللكّيني" أو "أطرار 
ادللك" ألهنم وافقوا على ادلفهوم الذي شاطره ادللك مع اجملمع  برأن 

 ىويّة يسوع ادلسيح.
 م: 177 

رق األوسط إىل احلّط  من شأن ادلسيحّيني أّدى الفتح اإلسلمّ  للرّ 
 وَوْضِعهم يف ادلريتية الثّاطية والتقّلص الّتدريجّ  لعددىم وطفوذىم.

 م: 3545
افرتقت رومة والقسينيينّية ألسياب كثرية سياسّية وثقافّية وعقائديّة. 

الررقّية. ويف يتلك االطرقاق بينهما حّّت مشل سائر الكنائس  ويتدرّج
احلقية وّسع األباطرة اليينطيّيون طفوذىم وسييرهتم يتدريجيًّا. فامتّدت 

قوس واألساليب اإلداريّة طريقة العيادة اليينطيّية وكذلك أيًضا اليّ 
 اليينطيّية  حّّت أصيحت طظامّية عند ادللكّيني.

 م: 3523
وطردوا  يتغّلب األيتراك السلجوقّيون على اجليش اليينطي  فدحروه

 من الّررق األوسط. )أي اليينطيّيني(  ادلسيحّيني الّروم
 ما بني القرنني الثاين عشر والثالث عشر م:

 قام الّرلييّيون الّتابعون للكنيسة الليتينّية بغنو الّررق لتحرير األماكن
  دلقّدسة من سييرة ادلسلمني وفرضوا أساقفة اليتني على أطياك 

 الكنيسة امللكّيةأهّم األحداث يف تاريخ  

 يرجع
يتاريخ الكنيسة ادللكّية إىل عهد بعيد: إىل فجر 

 ون اليينطيّيون التاريخ ادلسيحّ  ذايتو. فالروم ادللكيّ 
رق األوسط ينحدرون من ادلسيحّيني األوائل الذين  الكاثوليك يف الرّ 

 كاطوا يقينون يف أطياكية )سورية(.
الكاثوليك الذين يرجع أصلهم ني يف عررطا على وينييق اسم ادللكيّ 

ىوت يف العيادة والّل  قليد اليينطي ّ رق األوسط ويتيعون التّ إىل الرّ 
عندما كاطت أقوى مدينة يف  ،وادلناىج الّروحية. ومتاًما كما أن رومة

طررت طقسها  يف ما حوذلا من األقيار، كذلك  ،أوروبا الغربّية
ليدىا وعاداهتا  يف اليلدان القسينيينّية طررت يتقا يّيةطن ييالعاصمة ال

.اجملاورة  

 داث التارخيية الرئيسيةاألح

غضون ما يقارب األلف  سنة من يتاريخ ادلسيحّية يف  ويف
 جرى عدد كيري من األحداث اليت  ،رق األوسطالرّ 

 طروء الكنيسة ادللكّية كما ى  معروفة اليوم. ومن أمّهها:أّدت إىل 
 م: 11حوايل 

ما جاء يف إصليل القديس مّّت،  سبحبد ادلسيح الكنيسة أّسس السيّ 
خرة أب ي كنيسيت" عندما قال لييرس: "أطت الّرخرة  وعلى ىذه الرّ 

وجاء يف أعمال الّرسل أّن الّرسل والتلميذ كاطوا رلتمعني . (61: 61)
يف أورشليم يف اليوم اخلمسني لقيامتو والعاشر لرعوده إىل السماء 

ت شديدة يتعرف... وظهرَ  ريحٍ  لسماء صوتُ "فحدث بغتًة من ا
 ... فامتألوا مجيًعا من الّروح القدس."كّل واحد منهمألسنة طاريّة على  

ومنذئذ  أخذوا ييّررون بإصليل يسوع ادلسيح.  (4-2: 2)أعمال 
يس يس بيرس بتأسيس كنيسة أطياكية )يف سورية( والقدّ فقام القدّ 

يس يعقوب رر( والقدّ مرقس بتأسيس كنيسة اإلسكندريّة )يف م
بتأسس كنيسة أورشليم. فكنيستنا يتريتق  إىل ذلك العرر. ويف أطياكية 

 (21:/ 66ع  أيتياع يسوع مبسيحّيني للمرّة األوىل )أعمال الرسل دُ 
 م: 335

 ُمَدوَّن ـللمرة األوىل يف التاريخ ال يس إغناطيوس األطياك ّ أشار القدّ 
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محفوظة  والنشر حقوق الطبع  
 للصور المقدمة من األرشمندريت جون عازار

 

رومة. ويف كلتا احلالتني يتوافق وشركتنا مع والءطا لتقاليدطا ال ميكن أن  
دلا ميكن لياق  الكنائس الّررقّية أن  سنيقى مثل، صاحلًا أم سّيًئا،

 يتتوّقعو يف حال إعادة شركتها مع رومة.
اّن الّثمار اليت جنيناىا من يتارخينا اليويل، حلوًة كاطت أم ُمرّة، يجب 

ىا. وىا أن يتكون قّوة عارمة يتدفعنا إىل الوحدة وإىل زلية اليرريّة بأسر 
وطقّرب معنا  –ضلن ادلسيحّيني ادللكّيني ال طنال اليوم  طسعى لنتقّرب 

إىل هللا يف اإلميان الذي يتسّلمناه من الّرسل. وباعتيارطا  –اآلخرين  
بينطيّيني كاثوليك فإطنا طقف كَمعامل يتارخيّية يف مسرية الكنائس ضلو 

ا هللا هبا لُنثِيت والءطا الّرركة التاّمة. وعلينا يتقع ادلسؤولّية اليت خّرن
طساىم يف و  ،لإلميان الكاثوليكّ  التارخيّ  ادلتجّسم يف يتقليدطا الفريد

يتوحيد عادلنا ادلتجّنئ، وإعادة الوحدة جلسد ادلسيح أي الكنيسة اليت 
 مّنقتها اخللفات.

"من أسياب الّذوبان الروح  الذي يتعّرض إليو ادلؤمنون 
إىل  حتويلهمنة" )تَ يْ الظّاىرة ادلدعّوة  "لَ ون، الكاثوليك الررقيّ 
الكنيسة الليتينّية يف الىوهتا وشلارساهتا الّروحّية  اليتني(  أي ايتّياع
يتنة يتع ي ضمًنا  يتفّوق اليقس الليتي ي واللَّ  وعاداهتا الليرتجّية.

على غريه من اليّقوس الكنسّية، وىو اّدعاء استنكره اجملمع 
يّيني طا يتع ي أيًضا أن اعتناق الّررقّيني اليين الثّاين. كم الفايتيكاينّ 

اليقَس الليتي ي أمر مستَحّب. وىو موقف ال ميكن أن طوافق 
يتينية لنعرب عن عليو. فليس من الّضروري أن طعتنق العادات الّل 

ّن مثل ىذا إمن ذلك وأقول  يتعّلقنا بالكثلكة. بل أذىب أبعدَ 
لرسالتنا، بل يف  الترّرف ىو امتهان لوحدة الكنيسة وخياطة

ة اجلامعة. فلك  طنفتح على الواقع  خياطة  للكنيسة الكاثوليكيّ 
سواطا وطّتخذ ادلكاطة الّلئقة بنا على صعيد الكنائس األمريكّية،  

ينيغ  علينا أن طيدأ باحرتام ىويّتنا اخلاّصة احرتاًما يتامًّا. ولن 
إاّل بفرديّتنا اليت طتمّكن من ادلسامهة يف بناء اجملتمع مسامهًة يتُذَكر 

 مُتَيِّنطا عن سواطا. فل مربّر لوجودطا ما مل طتمّسك هبذه الفرديّة." 
جاعة يف أن )اليّيب الذّكر ادليران يوسف طويل يف رسالتو: الرّ 

(طكون ما ضلن  
 ا

 

 كّل من كندا واألرجنتني وأوسرتاليا وأوروبا الغربّية. 

يف  كيف نشأت الكنائس الكاثوليكّية الّشرقية
 أمريكا؟

 عندما
ون إىل أمريكا  وصل الّنازحون الكاثوليك الررقيّ 

 ريقة اليت أن يرّلوا وفًقا لليّ  كان من اليييع ّ 
سهم ااّل أن يتيعتهم إىل ئأوطاهنم األصلّية. فما كان من كنااعتادوىا يف 

يتني الكاثوليك أن ذلؤالء ادلهاجرين اجلدد ربوع أمريكا. فلحظ الّل 
غة يف مجيع اجملاالت، ال سّيما العادات االجتماعّية  واللّ علمات فارقة 

ة غري ينيّ ة، وىندسة الكنائس غري االعتياديّة واالحتفاالت الدّ ختلفادل
ّية يف حبر من ادلسيحيني قلّ أيتني وقتئذ ادلألوفة. وكان الكاثوليك الّل 

ة. لذا مل لية الكنسّية الكاثوليكيّ الربويتستاطت الذين يرفضون السّ 
يتني. أّما اليوم يكوطوا قادرين على استيعاب وجود كاثوليك غري الّل 

يتني يتفّهمون إخوهتم فقد حتّسن الوضع وأصيح الكاثوليك الّل 
الكاثوليك الررقّيني على ضلو أفضل، بل كثريًا ما يرون طُرقهم يف احلياة 

 .وعيادة هللا عميقة وجّذابة

 رسالتنا احلالّية:
الكنائس لتجذب ادلؤمنني إىل هللا. ويرى كثري من  َدتُوجِ 

 ادلواطنني أن مناىج احلياة ادلسيحّية  اليت يتتيعها 
ى   أشّد يتأثريًا يف القلب من األساليب الغربّية. كنيستنا ادللكّية 

فاستنتجوا أن يف استياعتها أن يتقوم بدور ىاّم يف حياهتم وىو أن 
ىو  شهادة برمولّية كنيسة ادلسيح. يتقودىم إىل هللا.  كما أن وجودطا 

ني آخرين مساوين ذلم باإلميان يتني الكاثوليك يرون فينا كاثولكيّ فالّل 
رق سلتلفة ويتقاليد ومفاىيم بيُ طنا عرّب عن إمياّنا ط، وإن كالكاثوليك ّ 

سلتلفة. وىكذا اكترفوا أن الكنيسة الكاثوليكّية يتتضّمن أكثر من 
اذا كّنا منسجمني مع ىويّتنا وسُلِلرني قليد الذي طرأوا عليو. فالتّ 

لذوايتنا ويتقاليدطا، استيعنا أن طعييهم برىاطًا حيًّا بأطو من ادلمكن أن 
ّما إذا كّنا خاّص وييقى على شركة مع رومة. أ يكون للمسيحّ   يتراثٌ 
 فإطنا طثيت أّن  ،قاليدطا لتنقاد إىل طريقة رومةيتطرعر بضرورة يتيوير 
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