
ينطوي على سلسلة من الطّلبات، نسأل هبا هللا القدير أن يذكر  
تلك الّصالة لاحتياجات مجيع ادلؤمنني. وإن أنت قرأت موجزًا 

الفّذة، لعلمَت دلاذا ترًّل الكنيسة البيزنطّية بالّنشيد التايل  ّسامَيةال
ري:تكرميًا لباسيليوس الكب  

 

"إّنك للكنيسة ركٌن وطيد،  وللبشريّة 
بأسروا ميناء  وملجأ حصني، إْذ شّددهتا 
بتعليمك، يا باسيليوس ادلكرَّم، الكاشف 

 األسرار اإلذلّية."
 

يف ليرتجّية القّديس  موجز للتضّرعات
 :باسيليوس

 ُأذُكرْ 
ُقدَّسااة ااامعااة الرسااوليَّة. 

يااا ر ك كنيسااتك ادل
نتشرة من أقاصي ادلسكونة ِإىل 

ُ
 ادل
باادِم مساايِ َك الكاارن. وامن .ااا الااا اقتنيَت.ااا  أَقاصااي.ا.

قدَّس ِإىل انقضاِء الدور.
ُ
 السَّالم. وثبِّت وذا البيَت ادل

الاااذيَن قااادَّموا لاااَك واااذِن القااارابني ونيااااهت .  ُأذُكرررْر يرررا     
 والذيَن ُقدَِّمْت ألجل.  وبواسطِت. .

 سااننَي ِإىل كناَِسااَك ُمقاادِّمي ال ّ  أذُكررْر يررا     
ُ
مااار. وادل

وذاكااااااري الباَِسااااااني. كاااااااِاْو.  ب نعاماتااااااَك الااااااواارة ُمقدَّسة. االاااااا
اااااااااااماويَّة. عوِّ  اااااااااااماويات مااااااااااان األرضاااااااااااايَّات. السَّ ْضااااااااااا.   بالسَّ

 وباألبديَّات من الوقتيَّات. وبالباقيات من الفانيات.
الذيَن يف الرباري واابال. وادلغاور وك.وف  ُأذُكْر يا     

 اآلرض.

القُدس. زد على أن نذكر من.ا مقولته الفريدة يف الّروح  
ذلك أّن قليال من القّديسني تركوا يف احلياة الّروبانّية األثر 

بوضعه القانون الّروبايّن. وعالوة  الذي خّلفه باسليوس،
على ذلك كّله،  اقد كان أسقًفا م اليًّا لكرسّي من أعظ  

 يف الّشرق ادلسي ّي، ووو كرسّي قيصريّة كبّاذوكيا. الكراسيّ 
وس مكانة خاّصة يف قلو  األطفال،  وللقّديس باسيلي

نظرًا القرتان امسه بك ري من الرّتاني  اليونانّية اخلاّصة بعيد 
كانون ال ّاين  ُيصار إىل إعداد قالب من   1ادليالد.  افي 

لوى القّديس باسيليوس(  احللوى يُدعى "باسيلوبيتا" )أي حَ 
ر أّّن  ع يف حفل عاَلّي. وممّا يُذكَ ايباركه الكاون مثّ يوزَّ 

يضعون ايه، عند عجنه،  قطعة نقديّة معدنّية. واحملظوظ 
َع  بسنة ناْ لوى، ياَ الذي تظ.ر القطعة يف نصيبه من احلَ 

كما يقع عليه واجب  جديدة مباركة على حنو خاّص،
 لوى القّديس باسيليوس يف العام التّايل.إعداد  احلفل مع حَ 

ظني يبتلعون ويّدعي بعُض الظكرااء أّن ك ريًا من احملظو 
القطعة النقديّة ليتخّلصوا من كلفة إقامة احلفلة يف العام 

راة، إن اّلالحق! لكّننا نبقى على ثقة من أّن وذن الطك 
ص َّت، ا.ي ال حتّط من شأن ذلك القّديس الكباذوكّي 

 العظي .
 

ولون سألنا أي شخص مديّن عادّي تابع للكنيسة 
باسيليوس وذا الّتكرن  م القّديسكرِّ نُ  البيزنطّية، دلاذا 

اخلارق، ألجابنا دومنا ترّدد: "نظرًا لّليرتجيّا الّسامية الا 
على األقّل يف قسم.ا الَريسّي    -حتمل امسه" والا وي 

هلل،  اَعووي متجيد ر  من ُصنع يديه.  -)األنااورا(   

 :ليتو جّية  ئيس الكهنة امللوكيّ  

ينا يف القّديسني ية أليتورجيّا اإلذليّ شَغل اللّ  رررت
 باسيليوس الكبري مكان القلب يف احلياة الّروحّية 

للمسي ّي البيزنطّي. ا.ي هتيّوه لالحتفال بأعظ  األعياد يف 
ة عيَدي ادليالد والّظ.ور اإلذلّي يّ الّتقون الكنسّي، إْذ إّّنا تقام عش

ويف يوَمي اخلميس والسبت العظيَمني ادلقّدَسني. كما  )الغطاس(
أّّنا تغّذي نفوس ادلؤمنني زَمَن الّصوم الكبري حيث ُُيتَفل هبا يف  
كّل أحٍد منه. وال عجَب أن تُقام وذن الّليرتجيّا احملبوبة أيًضا يف 
األّول من كانون ال ّاين، ذكرى مولد باسيليوس الكبري يف الّسماء. 
ومن الصكَدف الّسعيدة أن يقع عيد اخلتانة، الذي ايه سفك 

ادلسيح، الكاوُن األعظ ، أّول قطرة من دمه  خلالص السّيد 
البشر، يف ذكرى َريس األساقفة باسيليوس الذي يعين امسه يف 
اليونانّية "ادللوكّي"، والذي ال نزال حّّت يومنا وذا، نرّدد كلماته 

 لتقديس اخلبز واخلمر وحتويل.ما إىل  جسد ادلسيح ودمه.
لد يف أسرة ه. اقد وُ وونالك أك ر من سبب ُيملنا على تكرمي

باسيليٍوس أيًضا، أسقًفا.  وعقب وااة  مميَّزة، وكان والدن ادلدعوّ 
والدن، الت َقت والدته إمييليا بشقيقته الُكربى َمكرينا وعكفت 

أّما شقيقه األصغر  مع.ا على احلياة الّروبانّية يف القفر.
ص، غريغوريوس  ال  يرتّوب بل اختار طريق الّزواج كسبيل للخال
وأصبح ايما بعد أسقًفا دلدينة  نيّصا. والكنيسة تكّرم.  مجيًعا  

 كقّديسني.
ويعترَب القّديس باسيليوس الكبري من أعظ  آباء الكنيسة الذين  
كتبوا باليونانّية، أسوًة بالقّديس يوحّنا الّذويّب الف   وغريغوريوس 

   بّد قد وضع باسيليوس عدًدا كبريًا من ادلؤّلفات، الا الاّلوويت.



 

 ليتو جّية 
  ئيس الكهنة امللوكيّ 
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تُكاادكو  ادلْخااذوِلني. ورجاااُء الياَِسااني. وُصَلِّااُص الااذين  
ُمساِارين. وطَبياااُب ادلرضاااى. َاُكاااْن ااألناااواء. ومينااااُء الااا

وبغيتِااااِه ، ًما ِبُكاااالِّ ِإنساااااٍن ا لِلُكاااال. يااااا عالاااااّل أَنْااااَت ُكاااا
 بيٍت وحاَجِته . وِبُكلِّ 

مان  مديناٍة وقرياة.  وُكلَّ . وذِن ادلدينة. نجِّ يا   ّ 
يف. ار والّساااوااااان. والنّااالزلاااة والطّ اجملاعاااة والوبااااء. والزّ 

أَْنعِاااْ  علينااااا  ...وغااااراِت األجانااااب. واحلااارِ  األوِليَّااااة
اقاد أْعطيَتناا ُكالَّ  ،أَيك.ا الَر ك ِإذلُناا ،وُحبِّكَ   ِبسالِمكَ 
 شيء.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 العاشر ال في مجلة نيرإيست الكاثولكية المجلدتم النشر أص
.( أعيد طبعه بالموافقة 4891العدد األول )ربيع   

العاَِشااااانَي يف البتوليَّاااااِة والاااااَورع والنكساااااك  ُأذُكرررررْر يرررررا      
  .احلميدةريِة والسّ 

أَنعِاا   …حكَّاَمناا وُمساااِعدي.  وُجنااوَدُو  ُأذُكررْر يررا     
ال يُنتازَع. أَلااِق يف قلاوهِبِ  ماا واو صاااِلٌح  علايِ.ْ  بَساالٍم وطيادٍ 

ألجااِل كنيسااِتَك وُكاالِّ شااعِبَك. لِنقضااَي يف ظاالِّ أَمااِنِ.  حيَّاااًة 
 ُمطمونًَّة واِدَعة. بُكلِّ تقوى وَوقار.

ُكلَّ ذي رَِاسٍة وُسلطان. وحّكامنا وااُنوَد   ُأذُكْر يا     
ِإحفااااااِل الصاااااااحِلني ِبصااااااالِحك ، َأصااااااِلح األشاااااارار قاطبااااااة. 
 .جبودِتك

الشعب احلاضر. والغاَِبنَي مان.  أَلساباٍ   ُأذُكْر يا   ّ 
ة. واْرََحْ.اا  وارَحنااا بك اارِة رَْحَتِااك. ِإماا  خاازاََن.  ماان  صااوابيّ 

وِوَااام. ر ِّ األطفااال.  ُكاالِّ خااري. ِإحفااِل زواَج.اا  يف َسااالمٍ 
وذِّ  األحداث. شدِِّد الشيوخ. عزِّ صغريي النفوس. ِإمَجع 
ُشتَّتني. ِإوِد الضالِّنَي. وُضمَّ.  ِإىل كنيساِتَك ااامعاة 

مشَل ادل
 ُمقدَّسة الَرسوليَّة. اال

ُمساِارين. ُصاِن اذَّبنَي باألرواِح النَِّجسة. رااِق الاعَ أَعتق ادل
 الَيتاااااامى. أَنِقاااااِذ ادلسااااابيِّني. ِإْشاااااِف ادلرضاااااى.األرامااااال. ِإْحاااااِ  

َم اِك  وادلنااِج  وادلناايف والُعبوديَّاة االذين يف الواذكْر ألَلُهمَّ 
ُمرَّة. والاااااذين وااااا  يف َأيِّ ضااااايٍق وِشااااادٍَّة وُعْسااااار. ومجياااااَع االااااا
ُمفَتِقريَن ِإىل حنانِاااَك العظاااي . وُاّبيناااا وُمبِغضاااينا. والاااذين االااا

 ُمْستِ قِّنَي َأن ُنصلِّي أَلجِل. . االأَوصونا حنُن غرَي 
ِإذلُناا شاعَبَك ُكلَّاُه. وَأسابى علاى اامياِع  ُأذُْكْر أَي ها الّر   

رَحَتَك الواارة. ماحِنًا ِإيَّاُو  ما يسأَلون لِلخالص. والذين مْل 
 ااَرة األمساااء. نااذُكْرُو  حنااُن. عاان َجَ.ااٍل أَو عاان نساايان أَو ِلكَ 

اااااِه.  ُ.ااااا َّ. العااااااملِ اااااااذُكْرو  أَنْاااااَت. أللَّ  بسااااانِّ ُكااااالِّ واِحاااااٍد وامسِْ
ِه. ا نَك أَْنَت يَّا  رّ  عوُن  والعارُف ُكلَّ واِحٍد من َجوِف أُمِّ
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