ب مساكنَك!
أح َّ
ما َ
“أيها

ادلعزي ،روح احلق،
السماوي ّ
ادللك ّ
الكل،
احلاضر يف كل مكان ،وادلالئ ّ

وطهرنا
الصاحلات وواىب احلياةَّ .
اسكن فيناّ ،
كنز ّ
ىلم و ْ
نفوسنا”.
كل دنس ،وخلّص أيها ّ
الصاحل َ
من ّ
هبذه الصالة نفتتح مجيع اخلدمات الكنسيّة البيزنطيّة .فهي
وخاصة يف قلوب ادلؤمنٌن .دلاذا
كل مكان،
ّ
تعلّمنا أ ّن هللا يف ّ
إذن نشعر حنن ادلسيحيٌّن أنّنا حباجة إىل بناء كنائس لعبادة
الضروري بناء
هللا؟ اذا كان هللا يف كل مكان ،فهل من
ّ
الكنائس؟ جند اجلواب يف التّقليد الذي يرجع إىل العهد
أزيل وشامل للكون .وىذا يعين أنو خارج نطاق
القدمي :هللا ّ
الزمان وادلكانّ .أما االنسان فيعيش يف عامل حت ّده أبعاد
ّ
الزمان وادلكان .حنن ىهنا ،يف ىذا ادلكان ويف ىذا اآلن.
ّ
لذا ،يتبادر السؤال التّايل إىل اخلاطر :كيف ديكن أن نعيش
الزمان و ادلكان؟
ىهنا ،اآلن ،مع هللا الذي ىو خارج ّ
الواقع أن االنسان طادلا تأرجح بٌن نزعتٌنّ :إما أن يعبد هللا
كل شخص (وىذا يعين تأليو الكون
كل شيء و يف ّ
يف ّ
حبجة أنّو إذا
وإما أن ينكر وجود هللا ّ
ّ )Pantheism
الزمان وادلكان فهو غًن موجود (وىذا ىو
كان خارج ّ
ظل
حنل ىذه ادلعضلة؟ ّ
اإلحلاد  .)Atheismفكيف ّ
البشري ،إىل أن كشف هللا لنا
متعذرا على العقل
ّ
اجلواب ً
الزمان و ادلكان
عن ذاتو يف العهد القدمي ،دلّا خلق ّ
فق ّدسهما .وبذلك م ّكن االنسان من أن خيترب حضوره
اإلذلي الذي يفوق اإلدراك
ال ّدائم يف ّ
كل مكان .إنّو احلضور ّ
احلس ّي .وىذا احلضور اختربه االنسان يف تابوت العهد
ّ

الصالة متواترةً مع
وىيكل أورشليم ،حيث كانت ترتفع ّ
ليل ّنار .وىكذا بقيت مجاعة العهد القدمي
تقريب ال ّذبائح َ
على اتّصال باهلل احلاضر يف كل مكان وزمان.
نازل اإلذلي كمالَو يف العهد اجلديد ،حيث أصبح
بلغ التّ ُ
مثّ َ
كل من يعتمد بو
السيّد ادلسيح ذاتو
اذليكل اجلديد ،وأمسى ّ
َ
كل مكان.
مسيحا ً
ً
كل آن و ّ
جديدا ،يتجلّى فيو حضور هللا يف ّ
يؤدوا هلل
ليتسىن ذلم أن ّ
وىكذا شيّد ادلسيحيّون الكنائس ّ
كحملة
عبادة َمجاعيّةً ،
بعيدا عن هبارج العامل ،ويَعُوا َ
دورىم َ
للنّور يف الظّالم" :بنورك نعاين النّور" (مزمور )9 :33
الساطع عالمةً لدعوتو ،وىي أن
فادلسيحي يرى يف رلد هللا ّ
ّ
الروح القدس .وبطبيعة احلال،
يُنًن العامل مبحبّة اآلب واالبن و ّ
نقيضا دلا يف العامل احمليط
كان ال ب ّد دلبىن الكنيسة أن يكون ً
بو من كآبة ،أي أن يتّسم بالعظمة و البهاء .فتميّ َزت ىندسة
الرشيقة ادلرتقية إىل العالء ،رامزةً إىل
الكنيسة ّ
الالتينيّة بالقناطر ّ
الكل ،أي ادلسيح
الكل يف
ّ
تَوق االنسان إىل َمن ىو ّ
ادلنتصر ،ادلالك من َعلياء صليبو.
رمزا إىل
ّأما يف ّ
الشرق فتُت ِّوج الكنيسةَ قبّةٌ مستديرة رحبةً ،
السماء ادلنحدرة حنو األرض ،ويف سقف القبّة يتجلّى ادلسيح
ّ
نتحول ونرقى إىل ادلشاركة يف رلده
ّ
الكل ،الذي بو ّ
الضابط ّ
اإلذلي.
ّ

تقديس مبىن الكنيسة
عند

استكمال بناء الكنيسة بكل ما أوتينا من مهارة
نتأمل يف طبيعتها.
بشريّة ،علينا أن ّ

فأقل ما يقال فيها إّنا صورة للمسيح .وإذا كانت
احلقيقيّة ّ

جدد.
صورةً للمسيح فهي صورة لكل
مسيحي ،ألنّنا مسحاء ُ
ّ
يتم عند تقديس الكنيسة (أي
وىذا الكشف أو الظّهور اإلذلي ّ
تكريسها).
يبدأ االحتفال بالطّواف ثالثًا بذخائر الق ّديسٌن اليت ستوضع
ألّنا البقايا األرضيّة
داخل مائدة اذليكل .لكن دلاذا ال ّذخائر؟ ّ
حتوال كامال إىل ِمرآة
إلخوتنا
ّ
حتولوا ّ
ادلسيحيٌن الق ّديسٌن ،الذين ّ
تشربت الطّاقة
تعكس رلد هللا ،إىل ح ّد أن أجسادىم ذاهتا ّ
اإلذليّة.
الصلوات اليت يتلوىا األسقف:
ومن ّ
كت إىل األبد ،يا إلو وأبا ربّنا يسوع ادلسيح،
"تبار َ
بتجسده االنتماءَ إىل الكنيسة ،باكورة
الذي ّ
خولَنا ّ
ادلختارين ،ادلكتوبة أمساؤىم يف السماء ...فانظر إلينا
عبيدك اخلطأة الذين ال يستح ّقون أن حيتفلوا
حنن َ
رمزا
بتقديس ىذا ادلبىن
الكنسي ادلبارك ،ليصًن ً
ّ
تسميها
لكنيستك احليّة ادلق ّدسة اليت ار َ
تضيت أن ّ
ىيكلك وأعضاء مسيحك".
مثّ ديسح األسقف اذليكل بزيت ادلًنون ادلق ّدس بينما يتلو ادلزمور
:231
معا! ىو
أطيب وما أحلى أن يسكن اإلخوة ً
" ما َ
كالزيت الطيّب على الرأس ،الناّزل على اللحية،
ّ
النّازل على حلية ىارون ،على أطراف ثيابو .ىو
كندى حرمون ،النّازل على جبال صهيون .ىناك
َ
الرب بالربكة واحلياة لألبد“.أوصى
ّ

رتبة تقديس اذليكل ىي إعادة دلنح ادلعموديّة وادلًنون
ادلق ّدس ،ال لطفل ،بل للهيكل اجلديد .وىذا يعين جبالء
منوذجا للحياة
ووضوح أ ّن على الكنيسة اجلديدة أن تكون ً
ادلسحيّة ،ممتلئة بالصالة والتّضحية ،بالتَّقدمة والربكة،
بالسالم وادلشاركة ،بالرمحة واحل ّق ،بالفرح واحملبّة.
ّ
مث يُصار إىل تقديس مائدة اذليكل بوضع ال ّذخائر ادلق ّدسة
داخل ثقب يف وسطها،
العسلي ادلبارك ،فيما نسأل هللا أن جيعلنا
بالشمع
وختمو ّ
ّ
احدا مع الق ّديسٌن يف ادلسيح .بعد ذلك يُ َع َّمد اذليكل
و ً
رليدا
مرات ،كي يصبح ّ
"عرشا ً
بغسلو مباء ّ
الزىر ثال ث ّ
أخًنا يطوف األسقف يف الكنيسة
ومسكنًا مقد ً
َّسا هلل" .و ً
امزا إىل تقديس
وديسح جدراّنا األربعة بادلًنون ادلق ّدس" ،ر ً
البشريّة كلّها بنعمة ادلسيح" ،كما يقول مسعان
الرتبة باالحتفال باللّيرتجية اإلذلية
التيسالونيكيُ .
وُتتَتَم ّ
ّ
وتناول القربان ادلق ّدس.
الزمان وادلكان ،بينما نتمتّع حنن
وىكذا يتالشى مفهوم ّ
مجاعةَ ادلؤمنٌن جبمال وجو ادلسيح الذي يفوق كل وصف،
ونبشره ،حبضورنا فيو،
فتتجلّى نعمتو فينا ،ونعود إىل العا َمل ّ
أ ّن هللا يسكن بيننا ،كما يقول القديس بطرس:
الرب طيّب ،أُدنوا إليو  ،ىو احلجر
"بعدما ذقتم أ ّن ّ
احل ّي ،ادلرذول من النّاس ،ادلختار من هللا ،الكرميُ َلديو.
وأنتم أيضا ،أُبنوا من أنفسكم ِ
كمن حجارة حيّة ،بيتًا
ً
وشعب
كيّ ،أمة مقدَّسة
ٌ
روحيًّا...ألنكم كهنوت ملو ّ
اقتناه هللا ،لتُشيدوا حبمد الذي دعاكم من الظّلمة إىل
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الرب لقد
َ
أيّها ّ
جعلت كنيستك مساءً
ساطعة ،تضيء ادلؤمنٌن .لذا نقف وسط
ىذا ادلسكن ادلق ّدس ىاتفٌن إليك :وطّد ىذا
رب.
البت يا ّ
عندما وافانا الكلمة باجلسد ،كما يقول
رلد وحيد من
رلدهَ ،
الرسول يوحنّا ،رأينا َ
ّ
اآلب ،مملوء نعمةً وحقًّاّ .أما الذين قبلوه
بإديان فقد ُ
آتاىم أن يصًنوا أبناء هللا ،أبناءً
دم ،وال من رغبة ٍ
مل يولدوا من ٍ
جسد ،بل
الروح القدس
من هللا .وبعدما تأيّدنا بنعمة ّ
للصالة ّنتف إليك :وطّد ىذا
وأنشأْنا بيتًا ّ
رب.
البيت يا ّ

ب مساكنَك
!ما أ َح َّ

اخلتامي والبيت
(النشيد
ّ
يف رتبة تقديس كنيسة جديدة).
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