
ّس أهًلا    اكم ا ياها ا بيت ا قمد

نزور  بيوت النّاس نتعّلم كثًنًا عنهم. وكذلك  عنّما
 ميكن أن جنمع معلومات كثًنة عن اجلماعة

 عربون فيها عن عالقتهمزرنا األماكن اليت يُ  ، إذاادلسيحّية الّشرقّية
مبىن الكنيسة احلجرّي يُظهر ىويّة الكنيسة ف  :باهلل وفيما بينهم

. إهنا شركة احلّية، ويكشف لنا عن طبيعة الكنيسة ومعناىا احلقيقيّ 
 محيمة بٌن هللا  وشعبو.

أّول ما نشاىده ىو "الّنارِثْكس" الّشبيو بغرفة االنتظار. فهو يرمز  
حتسٌن سًنتنا على حنٍو إىل أنّنا مدعّوون إىل الّتوبة، أي إىل 

ألنبياء العهد  مستمّر، لنحيا حياة جديدة. وىو مزيّن بإيقوناتٍ 
القدمي، الذين ىّيأوا الّشعب العربّي دلالقاة هللا بشخص يسوع 

ادلسيح. لذا عندما ندخل الّنارثكس نتذّكر ضرورة التأّىب 
ينضّمون  ندلالقاة هللا.وىو أيًضا ادلكان الذي نستقبل فيو الذي

ىل الكنيسة بادلعموديّة  وادلًنون، متهيًدا لدخوذلم يف الّشركة مع إ
 هللا وشعبو.

من الّنارثكس نعرب إىل صحن الكنيسة الذي ميّثل مجاعة  
ادلؤمنٌن. فهنا يتجّمع الّشعب لعبادة هللا، حتيط هبم إيقونات 

قة على مجيع اجلدران. وىي ترمز إىل القّديسٌن الّسابقٌن، معل  
، وأنّنا نؤّلف جسد ادلسيح السّرّي، مع مجيع ادلؤمنٌن أنّنا واحد

 الذين سبقونا يف غابر العصور .
أّما اذليكل وما حولو، فًنمز إىل رلد هللا: يف وسط اذليكل ادلائدة  

ادلقّدسة و ىي متّثل عرش هللا. لذا تغطّيها أقمشة مثينة، رمزًا هلل 
 (.29ادلتسربل بالعظمة و اجَلالل )ادلزمور 

يسوع ادلسيح وصل الّسماء باألرض. وىذا ُُمَث ل يف الكنيسة إّن  
باإليقوُنستاس، وىو جدار اإليقونات الذي يِصل  البيزنطّية

 إنّو  مزي ن بإيقونات  اذليكل ادلقّدس جبماعة ادلؤمنٌن.
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(. وىي تذّكرنا بأن ادلائدة ادلقّدسة ىي حقًّا 92)خروج  
 عرش هللا.

مستوحات من كّلها  ،  البخور وادلصباح الّدائم والّشًنوبيم
العبادة اليت كان يقوم هبا  الّشعب العربّي يف ىيكل 

سليمان، كما جاء يف العهد القدمي.ويف الكنائس البيزنطّية 
 عدد من األشياء األخرى ادلستمد ة من  العهد القدمي.

ادلوضوع خلف ادلائدة  ،ومنها الّشمعدان ادلسب ع األضالع
بوت العهد )خروج ادلقّدسة، كالذي كان موضوًعا أمام تا

(. أّما الفارق فهو أّن ادلائدة ادلقّدسة ال نضع عليها 92
ر، بل قربان العهد اجلديد، أي جسد ودم  الوصايا العشْ 

وىذا كّلو يذّكرنا أّن السّيد ادلسيح يف عهده  السّيد ادلسيح.
 اجلديد ىو كمال العهد القدمي.

ائسنا ينبغي أن إّن الوحدة واحملبة ادلتبادلة اليت نعلنها يف كن
جتد تعبًنًا عنها يف سًنتنا اليومّية، وإاّل كانت عبادتنا رئاء. 
لذا جند إىل جانب كنائسنا هبًوا جيتمع فيو  أبناء الكنيسة 

، ليتبادلوا ما أعلنوه من مشاعر الوحدة بعد القّداس اإلذليّ 
 و احملبة أمام ىيكل الرّب.

 ختاًما،
شف يف حياتنا سّر نسأل هللا أن ميّن علينا بأن نكت 

الذي وضعو هللا لنا، كما يرمز إىل ذلك  دبًن اإلذليّ التّ 
 مبىن الكنيسة البيزنطّية.

 
 

السّيد ادلسيح والذين قاموا بدور رئيسّي يف رليئو. فهو يذّكرنا أنّو  
 بيسوع ادلسيح. اّل ال ميكن الوصول إىل هللا إ

اإليقونة الرئيسّية إيقونة السّيد الّضابط الكّل يف قّبة الكنيسة ىي  
يف الكنائس البيزنطّية. وىي متّثل ادلسيح الكامل الُقدرة مهيمًنا 

على مجاعة ادلؤمنٌن، أي ادلسيح يف وضعو احلاضر، "جالًسا عن 
ميٌن اآلب يف الّسماء، من حيث سيأيت ليدين األحياء 

النّيقاوي(.  وُتذّكرنا ىذه اإليقونة أّن  واألموات." )قانون اإلميان
 س عبادتنا و بو حنيا.سيح ىو رأس الكنيسة، وأنّو يرأَ ادل
واإليقونات ىي الفّن الّدييّن الذي ميّيز الّشرق ادلسيحّي. فهي،  

ببهاء ألواهنا ترمز إىل إشعاع احلياة اإلذلّية، وببساطة تصويرىا 
تشًن إىل سكينة الذين جيدون راحتهم يف هللا. واإليقونات 

الن  لطبيعة الكنيسة وحياة النعمة ينة، بل إعليست  وسائل للزّ 
 اليت ُدعينا إليها.

أمام اإليقونُستاس جند زلامل لإليقونات، توضع عليها  
اإليقونات اليت ذلا أمهّية زللّية خاّصة جلماعة ادلؤمنٌن، كاألعياد 
اليت  حيتفلون هبا. وادلؤمنون يقبّلون اإليقونات وُيضيؤون مشوًعا 

ن 
َ
 متثّلهم.أمامها، تكرميًا دل

ويف أثناء اخلدمات الّدينّية حُيَرق خبور عِطر، رمزًا إىل الغمام  
الذي كان يغّطي الشعب العربّي وىو تائو  يف القفر )خروج 

( والغمام يف الكتاب ادلقّدس يرمز إىل حضور هللا.  فبينما 31
 نشعر أنّنا يف احلضرة اإلذلّية. يغمرنا غمام البخور ادلعط ر

 "الّضوء الّدائم" وىو مصباح حنتفظ بو مضاءً  كذلك القول يف 
  إشارة إىل حضور هللا الذي ال ينقطع. ،على الّدوام يف كنائسنا

وإذا نظرنا إىل ادلائدة ادلقّدسة وجدنا إىل جانبيها إيقونات  
مستديرة متّثل الّشًنوبيم، وىم من أمسى طبقات ادلالئكة. وىذه 

 يّام موسى َور تشبو اليت كانت مستعملة يف أالص  
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