
 ▪   ش  غل أنفسكم بكنيستو - "قال الرّب لتالميذه: من مسع 
    منكم فقد مسع مّّن. ومن نَبذ كم فقد نبذين. ومن نبذين

    نبذ الذي أرسلّن." )لوقا: ٦١ : ٦١(
 " الّروح منحنا احلياة.  -ح لو بتغيري طريقة عيشنا الّسما   ▪

 ( ٥٥: ٥فال بّد إَذن أن يهيمن على حياتنا." )غالطية    
 تلك ىي احلياة اليت يعرضها علينا ادلسيح. لكّنو ال ُيكرىنا        

  يف استطاعيت  على قبوذلا. بل اخليار يبقى خيارًا حرًّا يف إيدينا.  
 أن أجيب:  

 

" يا يسوع إيّن ال أثق يف احلياة اليت تعرضها علّي. وأعتقد 
أنك ال تسطيع أن تغّّي حيايت. وال أومن مبا تقول بشأن 

ادلعموديّة وتناول القربان ادلقّدس. وال أرغب يف التعاون مع  
كنيستك، وال يف تغيّي رلرى حيايت، بل أُوثِر أن أبقى على 

 حايل".
 

 كما أستطيع أن أقول عكس ذلك:
"يا يسوع إيّن ال أفهم دتاًما احلياة اليت تعرضها علّي، غّي أيّن 
أثق بك. إين أمسعك تقرع باب قليب وأريدك أن تدخل. ومبا 

أين أومن أنك ادلسيح ابن هللا احلّي، فأين أومن أيًضا مبا تقول 
بشأن  ادلعموديّة وتناُول القربان ادلقّدس. وأومن أنْ  ال فرق 

بينك وبني كنيستك.  وألتزم باتّ باعك. فدَ عْ  روحك القّدوس 
 يعمل يّف ليجعل مّّن شريًكا لك يف رلدك."

 
 ذلك ما ينبغي علينا أن خنتاره اذا مسعنا ادلسيح يدعونا إىل وفرة   
 احلياة. فهل ختتار احلياة أم ترفضها؟  

 
 
 

 لنا، ينبوع فرح وسعادة مدى األبد. فعندما نعرف هللا:
 ▪  ونعي أن زلّبتو لنا ال حّد ذلا.

 ▪ وأننا سللوقون على صورتو ومثالو )تكوين ٥١:٦(.
 ▪ وأننا مدّعوون لنكون أبناَءه بالتبّّن )أفسس ٥:٦(

 وشركاء يف طبيعتو اإلذلّية )٥ بطرس٣:٦( 
 ▪ وأّن روح هللا ساكن فينا )٦  كورنثوس ٦١:٣(  

 ▪ وأن حياتنا معو  تنطوي على ارتقاء مطّرد من رلد إىل رلد
   )٥  كورنثس ٦١:٣(.

فاذاعرفنا ذلك كّلو، تالشت متاعب  احلياة كاذلباء. "واذا      
 (.١:٣٦كان هللا معنا فَمن علينا؟" )رومة 

ا؟كيف تأتي هذه الحياة إلين   
 

 يتحّداكاملسيح يسوع  

فسوف حييا."   …القيامة واحلياة. َمن آمن يب "
  أنا (٦٦:٥٥)يوحنا 

 يسوع إليك!هو يا لو من حتدٍّ يوجّ 
 غّيك من الناس، فريسة للملل.  أغلب الظّن أنك، ككثّي 

تقوم باألعمال الرّتيبة ذاهتا كل يوم: الّشغل واألكل والّنوم  فإنك
ودتضية الوقت. وعندما تبلغ الّثالثني او اخلامسة والّثالثني من 

العمر تشعر أنك انتهيت. ومل يبَق أمامك سوى أن تقتل الوقت 
 و فيقتلك.ريثما يعود ى

لكّن يسوع يرى أّن  احلياة أفضل من ذلك بكثّي. فإذا عشتها  
معو وجدت فيها كماال وغىن ال يوصف. فهو القائل: "أتيت 

 (٦١:٦١لتكون ذلم احلياة، وتكون ذلم بكماذلا." )يوحنا 
  فما ىو كمال احلياة اليت يعدنا هبا املسيح؟

إْن حنن أحَتْنا للمسيح أن يهيمن على حياتنا، 
 أصبح من حّقنا أن نطالبو  بكامل تلك احلياة 

 ،ذال 

 اجلديدة. فهو ينادينا ويقول:
 

"ىا أنا واقف أمام الباب أقرعو. فمن مسع صويت وفتح 
 الباب، دخلت إليو وأكلت معو وىو يأكل معي." 

 ( ٣:٥١)رؤيا

 : بتطبيق اآليات التاليةلكن كيف نفتح لو الباب؟ 

أحد يدخل ملكوت هللا االّ اذا  ال“ -بول املعمودية ق ▪
 .(٣:٥ثانية بادلاء والّروح." )يوحنا  ُولد

"احلّق أقول لكم: إن مل  -ناول بانتظام جسده ودمو ت ▪ 
تأكلوا جسد ابن البشر وتشربوا دمو فال حياة لكم يف 

 (.٥٣: ١أنفسكم" )يوحنا 
 
 

 ينطوي ىذا العرض على فائدة جّذابة 
 تستهوينا؟ يقول لنا الكتاب ادلقّدس:

 وىل
  

"احلياة األبديّة ىي أن يعرفوك أنت اإللو احلقيقّي وحدك والذي 
 أرسلتو يسوع ادلسيح."  )يوحنا ٣:٦١(. 

لكن رمّبا تعرتض وتقول: " مسعت الكثّي عن هللا ويسوع . ومل 
لعّلك على حّق يف ما تقول، ألّن  - أنتفع من ذلك بشيء."

عنو.  ةكثّي مجع معلومات  معرفة هللا ختتلف اختالفًا كبّيًا عن 
دتاًما كما اّن بني الذي يقرأ رلّلًدا كامال عنك، والصَّديق الذي 

يعرفك شخصيًّا، فرقًا شاسًعا كُبعد األرض عن الّسماء. فيسوع 
قة خاّصة معو،  يدعونا إىل معرفتو الّشخصّية، أي إىل إقامة عال

 دتّكننا من أن نصبح أصدقاءه. 
 واحلقيقة أن ىذه العالقة اخلاّصة مع هللا وابنو احلبيب ستكون 
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 الرب إذلنا أن تبادر إىل معونتنا.نسألك أيها 
 سؤلنا وارأف بنفوسنا. استجبْ 

أنِْر  أيها اآلب واالبن والروح القدس اإللو الواحد،
يل  عقولنا. إين بإديان أقرع باب رمحتك فاستجبْ 

بتحّننك. إفتح عيّّن ألرى حقيقتك وأرّلد امسك. 
ُصْن شبايب فأنا أثق برمحتك. قلًبا طاىرًا امنحّن 

رّب اإللو. وُمنَّ على ذىّن بنعمة اخلالص أيها ال
عني كمالك ادلطلق. سّلحّن بالّسالح من مَ 

الروحّي ألقاوم الشرّير. ُأختمّن بامسك القّدوس 
 وخّلص نفسي من اذلالك.

لقد تبعتك عن زلبة بفضلٍّ من صالحك فال 
ختذلّن. سّيدي وأيب احلنون أوّد أن أكون ُكّلي 

 وأعبدك من صميم قليب. لك
 ا الرّاعي الّصاحل، إجعلّن مَحالً يف قطيعك.أيه

 اجملد المسك يا أبا العامل وملك احلياة.
 لرتتفع صاليت إىل جالل عزّتك كقربان مقبول. 
يا َمن يسمع ابتهاالت اجلميع ويقبل تضرعهم، 

 صلواتنا وارمحنا. استجبْ 
 روجي(السّ  )من نشيد ليعقوب

 

ىذه اّلدعوة تأتيك من كنيسة كاثوليكيّ ة بيزنطّية، وصلت 
تقاليُدىا الّروحّية إلينا من ادلسيحّيني األوائل الذين عاشوا يف 

األراضي ادلقّدسة. لقد جئنا إىل ىذا البلد  بقليل من 
اإلمكانات ادلاديّة، لكننا أثرياء بكنوز التقليد الذي تسّلمناه من 
أقدم ادلصادر ادلسيحّية. وىا حنن ندعوك بدورنا إىل ادلشاركة يف 
ىذا الكنز الثّ مني. ال ريب أنك ستجد فيو احلياة اليت يعرضها 

 علينا ادلسيح:
 

"ىا أنا واقف أمام الباب أقرعو. فمن مسع صويت وفتح 
 )٥١:٣يل، دخلت إليو" )رؤيا 

أَجل، هللا يقرع الباب لكّنو ال خيلعو، بل ينتظر أن يفتحو 
لو االنسان. ونعمة هللا تدعونا لكّنها ال ُتكرىنا. بل كما 

يقول يوحنا الّذىيّب الفم: "هللا ال يرغم أحًدا على 
. إنو يريد اخلالص للجميع، لكّنو ال الذىاب إليو بالعنف

 ،ُيكره أحًدا." )عظتو عن ارتداد القديس بولس: شاول
 (٥٦:٦١١شاول مِلَ تطهدين؟ أعمال اآلباء اليونانّيني 

 (: " هللا٣١١ويقول القديس كّيّلس األورشليمي )+
يعطي نعمتو، لكْن عليك أن تقبلها وتعمل مبوجبها." 

يعّن أّن االنسان إذا ( غّي أّن ذلك ال ٦:١)العظة 
قبلها وعمل هبا أصبح مستحقًّا ذلا. فعطايا هللا دائًما 

رّلانّية وال جيوز لإلنسان أبًدا أن يطالب خالقو بشيء. 
 –اخلالص  يستحقّ  الولو   -ى االنسان علَ فومع ذلك 

اإلديان بدون أعمال ميت.  أن يتعاون مع نعمة هللا، ألنّ 
 (٦١: ٥)يعقوب 

 يرو )ادلرتوبوليت كالستوس )تيموثي( 
 األرثوذكسّية.( الكنيسة

1 

http://mekite.org/
http://www.conventofsaintelizabeth.org/


ادلؤمنون الشرقّيون عندما يصّلون يف بيوهتم، خالفًا دلا اعتاده 
 إخوهتم ادلسيحّيون يف الغرب.

 

 الصالة اليومّية يف ادلنزل

  
 رقاه الشّ الّصالة تقام باتّ  

 
 

 
ةبيت صال   

اعّية  التّ  قليد البيزنطي تقام مجيع الصلوات، مجم
 كانت أم فرديّة، باتاه ادلشرق. وذلك عمال 

ة منهاة، الكاثوليكيّ قليد العريق للكنائس البيزنطيّ التّ  يف     

 يف  ويؤ  واألرثوذكسّية، يُعترب البيت مبثابة كنيسة ألنو ي ُ 

ليب والبخور وغري ذلك من وجود اإليقونات والصّ 
 األدوات ادلقّدسة اليت ترمز إىل  احلضور 

الربق الذي حيدث  باآلية الكردية اليت جاء فيها: "كما أنّ  ن  إ  
يف  ادلشرق يلمع حىت ادلغرب، كذلك يكون رليء ابن 

روع يف بناء (. وعليو، عند الشّ ٣٥:٣٢االنسان." )مىت 
كنيسة، يتّم توجيو احلنية ادلقابلة للهيكل حنو الشرق، 

د ادلسيح، مشس اه رروق الشمس اليت ترمز إىل السيّ باتّ 
ف الكاىن لذا عند العبادة يف الكنيسة، يق  العدل.

 والشّماس والّشعب ناظرين جهة الّشرق بانتظار الربّ 
الذي سيقودىم إىل أوررليم اجلديدة، أرض ادليعاد 

الّسماويّة. كذلك يفعل ادلؤمنون الّشرقّيون، مّتحدين مع 
اه فيصّلون واقفني باتّ  ،إخوهتم وأخواهتم يف العامل أمجع

لعهد ترجع إىل ا الوقوف يف الّصالة  ادلشرق. وعادة
اريخ الوثيّن الّسحيق. فقد أمر هللا القدمي، وحىّت إىل التّ 

رعبو أن يأكلوا الفصح " واقفني وأحقاؤكم  مشدودة 
(. كذلك كان ٢٣:٢٢والعصّي يف أيديكم" )خروج 

الوثنّيون اليونانّيون يصّلون أمام أصنامهم واقفني. وكان 
وقوفهم ادلسيحّيون األّولون، جياروهنم يف ذلك، و يربّرون 

بقوذلم إّن االنسان ىو الكائن الوحيد الذي ديشي منتصًبا 
ايل عليو أن يصّلي وقد ُخلق على صورة هللا ومثالو. وبالتّ 

واقًفا تأكيًدا لكرامتو كابن هلل. أّما الركوع فكان داللة 
للتوبة عن اخلطايا. وعالوة على ذلك، منعمت اجملامع 

وأمرت ادلؤمنني بالوقوف ادلسيحّية األوىل الرّكوع يوم األحد 
 رهادة إلدياهنم بقيامة الرّب. لذا ال يركع 

مجاعة من ادلؤمنني. وعندما يّتخذ ادلؤمنون بيًتا، يقوم الكاىن 
بتكريسو ، فيمسح جدرانو األربعة بالزيت ادلقّدس ويوقد 

بعض ادلزامري  تُ رمتَّل البخور وينضح ادلنزل بادلاء ادلقدس. كما
لذي يروي زيارة السّيد ادلسيح لبيت زّكا )لوقا ويُقرأ اإلجنيل ا

( ويف اخلتام يرّتل الكاىن "لسنني كثرية" ألفراد ٢١-٢: ٢١
 العائلة.

إهنم خيتارون فاألسرة إىل بيت جديد، أفراد نتقل يوعندما  
زاوية، تكون عادة إحدى زوايا  اجلدار الّشرقي يف غرفة اجللو 

فيزيّنون تلك الزّاوية  وا فيها اإليقونات ادلقدسة.عرضس، لي
ليب سيح ووالدتو السّيدة العذراء والصّ دلبإيقونات السّيد ا

ض عر  يسني رفعاء أعضاء األسرة. وتم س وإيقونات القدّ ادلقدَّ 
ثة أبًا عن جّد يف بعض العائالت اإليقونات التارخيّية ادلتوارم 

نطاق العائلة. كما يضعون يف تلك الزاوية عادة طاولة صغرية 
صليب ورلمرة خبور والكتاب ادلقّدس وكتب الصالة. ودلّا   عليها

رخاص الذين ادلقّدس لأل كانت اإليقونات ترمز إىل احلضور
متثّلهم، فإهنم يضعون أمامها قناديل ُتضاء بالزيت. وغالًبا ما 

ق فوق الباب الّداخلي للمنزل  إيقونة خاّصة للسّيدة علَّ تُ 
ادلنزل من كل أذى.  العذراء ُتدعى "حارسة الباب"  لتحمي

ويالحظ أن الّداخلني إىل البيت غالًبا ما يتوّجهون إىل "زاوية 
اإليقونات" فينحنون أمامها ويكّرموهنا بقبلة، وذلك قبل  أن 

حيّيوا أصحاب البيت، متاًما كما اعتادوا أن يفعلوا عند دخوذلم 
 الكنيسة.

اإلذلي يف منازل ادلسيحنّي البيزنطّيني، يربّر تسمية تلك ادلنازل 
بكنائس مصّغرة. ذلك كّلو يذّكرىم بقول القديس غريغوريوس 

عند النهوض من   الالىويت :"إّن ذ كر هللا أوىل من التنّفس." 
الّنوم صباًحا، وقبل تناول الطعام وبعده، وعند ادلساء قبل 

أّن زاوية اإليقونات تدعو العائلة   وم، نشعرىاب إىل النّ الذّ 
ذلك أّن الًّتاث الالىويّت البيزنطّي   كّلها إىل الّصالة. زد على

 يو م وكلّ  ينطوي على كنز ال يثمَّن  من الّصلوات لكلّ 
فصل من فصول الّسنة. فعالوة على  عيد وكلّ  مناسبة وكلّ 

عة  صالة الّساعات، ىنالك رلموعة من اخلدمات الّدينّية ادلتنوّ 
كادلدائح والرباكليسي، ورتبة االستعداد لتناول القربان ادلقّدس، 
ديكن أن يتلوىا ادلؤمن مىت راء. وقبل أن يغادر السّيد ادلسيح 

 تالميذه وعدىم بيوم عتيد جيتمعون فيو مًعا:
" إين ذاىب ألعّد لكم مكانًا، مثّ آيت وآخذكم إيّل، لتكونوا  

ضح من ذلك كّلو أن يتّ (. ٢٥:٤حيث أكون أنا. " )يوحنا 
منزل ادلؤمن الشرقّي يذّكر كّل من يدخلو بوعد السّيد ادلسيح 

 وبادلنزل الّسماوّي اجلديد الذي ينتظرنا يف السماء.
 

 الّصوم والّصدقة والتقّشف
 الّصالة نرتقي إىل عرش هللا الذي ممّن علينا بالوصول 

   يف الّسماء يفجند منهج احلياة وبالّصالة حناول أن  إليو.



 
 
 
 

ةبيت صال  
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. ولذا نصوم اليت يدعونا إليها ادللكوت السماويّ 
ونستضيف الناس باسم الرب يسوع ونتعّمق يف اختبار 

. كما حناول يومًيا  أن نعيش يف جّو أبعاد وطننا احلقيقيّ 
ادللكوت، متذّكرين باستمرار أننا بادلعموديّة أصبحنا  

رركاء ادلسيح يف وراثة ادللكوت وسائر ما وعدنا  بو اآلب 
 الّسماوّي.

 
 

 
 

أيت بو إىل األرض ذلدايتنا. وما الّصوم سوى إحدى ىذه ون
لعامل اليت نشاىدىا حولنا، ال الوسائل. فبو نتحّدى طُُرق ا

ذا، ل سّيما يف حضارتنا اليت حتّث على  ادلزيد من االستهالك.
 يرذذلاعندما ننبذ الطّعام ووسائل اللهو وسائر ادللذات اليت 

الّصوم، إّّنا نقول للعامل: "حنن لسنا من ىهنا." فعندما نصوم 
نعًتف بأن احلياة احلقيقية ليست يف ادللّذات ادلاديّة ادلخلوقة، 

 بل يف عالقتنا مع خالقنا. 
دقة فتّتصل اّتصاال وثيًقا بالّصوم، ألهّنا ىي أيًضا ُنكران أّما الصّ 

ك قائال: "إمجعوا دلسلك العامل. فمجتمعنا حيثّنا على االستهال
لكم كنوزًا على األرض." غري أننا نعلن مع القديس بولس أن 
اخلريات ادلاّدية أعطيمت لنا ، ليس فقط لسّد احتياجاتنا، بل 

ونقتدي بالسّيد دلسيح الذي أعلن أّن  ،أيًضا لنصنع هبا اخلري
وحنّب بعضنا بعًضا كما أحّبنا،  ،مملكتو ليست من ىذا العامل

والعطاء واستعمال خريات ىذه الّدنيا على الّنحو  أي  بالبذل
 الذي يرضيو.

ماوي، أخريًا، صحيح اّن موطننا احلقيقي ىو يف ادللكوت السّ 
غري أننا مل نبلغو بعد. لذا جند أنفسنا  يف خضّم حرب يومّية 

غري مرئّية، وفيها "ال حنارب بشرًا،  إّنا حنارب  قوى عاملم 
(. ويف صلواتنا اليومّية ال ٦:٢٣الّظالم الشريرة." )أفسس 

نكّف عن االبتهال إىل هللا ليحمينا من قوى الشّر. كما أننا 
نعلم أن يف العامل الذي نعيش فيو عناصر ال ديكن أن تُرى 

حني أن يكون يف  على الّصعيد ادلادّي. وذلذا السبب جيب كلَّ 
صال ، وسائل اتّ متناول إيدينا، حنن مواطين ادللكوت السماويّ 

ذلك ادللكوت. لذا نضع إيقونات يف منازلنا كما يف الكنيسة ب
 ونصّلي أمامها. ولذا نعيش وحنن على األرض مبوجب القيمم 

 أناريد تقديس ادلنزل اجلديد
 نشيد أّول )باللحن الثامن.(:

اإللو، دلّا دخلت بيت زّكا، أدخلتم معك  أيها الرب  
اخلالص لو ولذويو. نتوّسل إليك اآلن أن يمدخل مالئكتك 

القديسون بيتنا مع كهنتك ادلكّرمني. امنح سالمك ذلذا 
البيت وباركو بعظيم رمحتك و خّلص وأن ر نفوس مجيع 

 ادلزمعني أن يسكنوا فيو. 
 نشيد ثاٍن )باللحن اخلامس(:

رب إذلنا، بارك ىذا البيت، وامأله باخلريات أيها السّيد ال
األرضّية والّسماويّة، واحفظ من كل أذى مجيع ادلزمعني أن 

يسكنوا فيو بتقوى . إمنحهم وفرة النّ عمم السماويّة 
 واألرضّية. ومبا أنك رحيم أنظر إليهم بعظيم رمحتك

األرمشندريت جيمس كينغ مقتبس جزئياً من مقال  
صاًل يف رللة "نري إيست" الكاثولكيةأالذي كان قد نشر   

(٢١٩٢لد السابع العدد الثالث )خريف اجمل  

 أعيدت طباعتها بإذن اآلباء
 "للكنيسة احملليةمررد اجلزء لثاين"مقتبس أيضاً من إصدار 

بوية (٣١٢٣، )أبررية نيوتن، مكتب اخلدمات الًتَّ  
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ون أن ا حاول األباطرة الرومانيّ عندم  ،برحت أنطاكية ذاهتا أن دتّيزت بشهدائها
ديحوا الّدين اجلديد من الوجود. ففي أواخر القرن األّول اّتقد غضب 

ترايانوس على ادلسيحّيني لرفضهم عبادة األصنام الوثنّية.  األمرباطور الرومانّ 
إغناطيوس أسقف أنطاكية الثّالث واقتيد إىل رومة حيث حوكم  على فُقبض

وألقَي للوحوش الّضارية فافرتستو حيًّا. واجلدير بالذكر أنو وىو يف طريقو أسريًا 
 من أنطاكية  إىل رومة كتب رسائل إىل ادلسيحّيني ادلنتشرين 

هم على من الّشرق األدىن إىل العاصمة الّرومانّية يشّدد فيها عزائمهم وحيثّ 
اإلديان. أما ادليزة الرئيسّية لرسائلو كّلها فكانت وحدة اإلديان عند  الثّبات يف

مجيع ادلسيحّيني. كما أن رسالتو إىل أىل إزمري تنطوي على أّول إشارة يف 
 الّتاريخ إىل "الكنيسة الكاثوليكّية" .

اعة وكان دأبو احلّث على وحدة الصّفوف بني ادلؤمنني واألسقف وضرورة الطّ 
ولّية السّيدة العذراء ويسّمي االفخارستّيا أو القربان تُ لسلطتو. كما كان يعّلم ب َ 

سري اخللود". وما انفّك الالىوتّيون طوال القرون كْ إِ ادلقّدس "جسد ادلسيح" و"
حقة، يف أنطاكية وسواىا، يناقشون ادلسائل ال ي أثارىا إغناطيوس يف الاّل 

 مغّبة اخلالف. رسائلو وحّذر فيها ادلؤمنني من
 

 أنطاكية يف عهد األمرباطو ر يّة املسيحيّ 
بقيت أنطاكية زلتفظة مبكانتها كأىّم مدينة يف الّشرق األوسط طوال احلكم 

جعلها اإلمرباطور ديوكليسيانوس عاصمة "أناتوليا"  9;7الّرومان. ففي عام 
مقاطعة مدنّية دتتّد من قربس إىل ما بني  )األناضول( أي اإلقليم الّشرقي وىو

م أصبحت أنطاكية زلور الّنفوذ  97عقب تدمري أورشليم عام  و الّنهرين. 
ادلسيحّي يف الّشرق. ويف وقت الحق نال رئيس أساقفتها لقب "بطريرك". زد 

إىل مركز فكرّي  على ذلك أن احتدام ادلنقاشات الالىوتّية يف أنطاكية حّوذلا
وبذلك  ت "مدرسة أنطاكية" دورًا بارزًا يف الفكر الالىوتّ مرموق. فلعب

اكتسبت الكنيسة الّناشئة غًًن فكريًّا حامسًا. ويرى ادلؤّرخون أن لوقيانوس 
من  ، مع أّن كثريًا797 ىو الذي أّسس تلك ادلدرسة حواىل األنطاكيّ 
ةللمدرسقبلو. ذلك أّن تعليمو تضّمن اّّتاًىا واضًحا  عّلموا فيهاادلفّكرين   

ادلسيحاّن. فخالفًا دلا امتازت يف جهودىا التفسرييّة للكتاب ادلقّدس والىوهتا 
بو "مدرسة االسكندريّة" بقيادة أورجيينيس يف مضمار التأويل الّرمزي للكتاب 

بالتأويل احلريّف. وفيما كان  ادلقّدس ، بقيت "مدرسة أنطاكية" متمّسكة
  أُلوىة ادلسيح، كان الالىوتّيون األنطاكّيونالالىوتّيون اإلسكندريّون يربزون 

 أنطاكية مُ لتق  ى طُُرق اإلميان  أنطاكية يف العهد اجلديد 
ُر  نبطرس أّول رسول وصل إىل أنطاكية. وكا  ويعتربهيبشِّ

 قليدأقدم كنيسة مسيحّية، وىو يقع على منحدر اجلبل لتّ ا
  كان

األّول، كانت أورشليم وأنطاكية وأفسس وسواىا من  القرن ادليالديّ 
 اليهوديّة. اجلاليةمقّر فوق  يف لكّن  ادلدن تضّم مجاعات مسيحّية منتظمة يف كنائس سريعة النموّ 

على حتفة مشهورة ىي" كأس  97;9وعلى مقربة منو مّت العثور عام 
أن السّيد ادلسيح استعملها يف العشاء السّرّي.  أنطاكية" ال ي ظّنوا بدايةً 

نعها يعود إىل ما بني تاريخ صُ  أنّ  لكن يف وقت الحق رّجح علماء اآلثار
خارف ّن الزّ إادس. ومهما يكن من أمر تارخيها فالث والسّ القرنني الثّ 

ادلدىشة ادلنقوشة على غالفها اخلارجّي تشري إىل أن اإلديان ادلسيحي كان 
  قلوب ُصّيا  الفّضة الذين أبدعوىا.ال يفمتأصّ 

وكان ادلرتّدون إىل ادلسيحّية يف أنطاكية، من يونانيني ويهود، يتطّلعون بتوق 
إىل الكنيسة األّم يف أورشليم، فال عجب أن نرى قادًة كبارًا من أمثال برنابا 

فر يرافقون بطرس يف جهودىا التفسرييّة للكتاب ادلقّدس والىوهتا يف السّ 
يس لوقا يف إليها لرتسيخ وحدة اإلديان لدى إخوهتم ىنالك. ويقول لنا القدّ 

أعمال الّرسل "إن أّول ما ُدعي الّتالميذ مسيحّيني كان يف أنطاكية 
يس بولس، الذي ولد يف طرسوس على (." وعندما قام القدّ 78>99)

 مسافة سفر يوم من أنطاكية،  بزيارة ادلدينة، كان فيها مجاعة مسيحّية
ة ون يف أنطاكية، بفضل ما لديهم من ثقافة دينيّ مزدىرة. كما كان ادلسيحيّ 

متنّوعة، يناقشون مسائل عويصة حول االلتزام بأوامر الّشريعة اليهوديّة. 
يوخ يف أورشليم يسرتشدون هبم. فأرسلوا بولس وبرنابا إىل الّرسل والشّ 

فاء الوثّنيني ( وقّرر إع57-9> 97فانعقد رلمع أورشليم )أعمال الرسل 
 ريعة ادلوسويّة.حّية من التقّيد بالشّ يالذين يعتنقون ادلس

وىكذا أصبح ادلسيحّيون يؤّلفون مجاعة مستقّلة، غري مرتبطة باجلماعة 
اليهوديّة. وال ريب أن رلمع أورشليم مّهد الّطريق أمام الكنيسة اجلامعة. 

ر اجملمع. فأقام بولس أنطاكية برسالة تتضّمن قرا إىل رنابا بفقد عاد بولس و 
ة. ر آكلسنتني يف أنطاكية حيث حتّولت غريتو الوقّادة األوىل إىل نا

 الوثنّية.  وأضحت أنطاكية ادلدينة ال ي دعمت رحالتو التبشرييّة إىل األمم
فقد بلغ  ادلسيحيني  مل تكتمل. 79لكّن الّرحلة الثّالثة ال ي قام هبا عام 

 ية أنّو اعُتقل واقتيد إىل رومة حيث اسُتشهد.الذين كانوا ينتظرونو يف أنطاك
 وكذلك بطرس ختم رحالتو التبشرييّة بنيل إكليل االستشهاد يف رومة. وما

 

ادلدن مل َتْدِر أهنا كانت مبثابة اخلطوة األوىل ال ي خطتها ادلسيحّية  يف  .تلك
مسريهتا حنو االنتشار يف شّّت أحناء العامل ادلعروف وقتئذ. وكانت أنطاكية 
ملتًقى حيويًّا يف تلك الّرحلة ال ي محَلت اإلديان إىل العامل حّّت يومنا ىذا.  

ذلا أن تغدو بوتقة تنصهر فيها شّّت كما أّن موقع أنطاكية اجلغرايّف ىّيأ 
احلضارات، ألن القوافل التجاريّة القادمة من آسيا الّصغرى وبالد فارس واذلند 

كانت دتّر يف تلك ادلدينة ال ي يلتقي فيها ادلشرق وادلغرب. زد   ،وحّّت الّصني
على ذلك أن البضائع ادلتنّوعة كانت ترَسل إىل مستودعات ضخمة يف 

 اسية  يف هنر العاصي.ًدا لنقلها إىل السُفن الرّ أنطاكية، دتهي
 

وكانت القوى العظمى يف ذلك العصر تتنافس للسيطرة على أنطاكية، ليس 
، بل لسبب أىّم وىو االزدياد ادلستمّر لغناىا فقط نظرًا دلوقعها االسرتاتيجيّ 

ن ونفوذىا. فاليونانّيون َومَسُوىا بطابعهم احلضارّي من أدب وفلسفة. وكان م
النتائج احلتمّية لتوّسع االمرباطوريّة الرومانّية أْن أصبحت أنطاكية معقال 

حصيًنا من معاقلها. وحّّت من قَبل أن ّتعلها رومة عاصمة إلقليم سورية عام 
 م، كانت أنطاكية من األماكن ادلفّضلة ال ي يرتادىا اجلنود الّرومانّيون. 86

 

أنطاكية رونًقا وترفًا ببناء سوق ّتاريّة  والواقع أّن احلضارة الّرومانّية زادت
ج لوسائل الرّتفيو ومحّام للعموم وميدان لسباق اخليل وساحة عاّمة ومدر  

وقناطر حتمل أقنية لنقل ادلاء إىل الّنوافري وادلبان العاّمة وادلنازل الفخمة القائمة 
لقب "ادلدينة الّذىبّية "  كانت تستحقّ  يف ادلدينة. وال ريب أن أنطاكية 

 طلق عليها نظرًا لثرائها ومجاذلا.اّلذي أُ 
 

ون كانوا يعبدون أّما دينيًّا فكانت أنطاكية حتتضن مجيع ادلعتقدات. فاليونانيّ 
آذلة أوليمبوس. واجلنود الّرومانّيون كانوا موالني دليرتا معبود الُفرس. وكان يف 

ليونانّية وتعبد إلو إبراىيم. وكان أعضاؤىا أنطاكية جالية يهوديّة كربى تتكّلم ا
يف معظمهم ّّتارًا، لكّنهم كانوا يرتكون دينهم على حدة يف معابدىم على 

 ِبيوس ويقطنون يف ادلنطقة اجلنوبّية من ادلدينة.سفح جبل ِسلْ 
 



 

  :أنطاكية
  طُُرق ىلتق  مُ 

.اإلميان  
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رثوذكسّية تعتمد اعتماًدا متزايًدا على كنيسة ألة أنطاكية أبطريركيّ 
 القسطنطينّية. ويف القرن اخلامس نشب حريق مريع دّمر ادلدينة،

أرضّية عنيفة. غري أن السبب احلاسم يف زوال أمهّيتها  كما أصيبت هبزّات 
اإلسالمّي يف القرن السابع  كمركز حضارّي  اّّنا كان الفتح العربّ 

 ادليالدّي.
 

وقد شهدت أنطاكية يف القرون السّتة التالية حركة مّد وجزر متعاقبة، فادلّد  
، ;:;ّيني عام كان اجتياًحا واجلْزر حتّررًا. فكان االجتياح على يد البزنط

فالفاتح بيربس  :;97، فالّصليبّيني عام 9799فاالتراك الّسلجوقّيني عام 
ىذه االجتياحات تدمريًا لكنيسة أنطاكية اليونانّية  . وكان أشد:978عام 

طريرك وأساقفة التني عليها باحتالذلا من ِقَبل الّصليبّيني الذين قاموا بفرض 
األرثوذكس  يف معظم القرنني الثّان  فأسفر ذلك عن قيام أساقفة  الّروم

عشر والثّالث عشر بالّنزوح من كيليكية والقسطنطينّية إىل آسيا الّصغرى، 
من جرّاء تعّرض أبرشياهتم إىل موجات متتالية من الّسلب والّنهب. وأخريًا 

هنائيًّا ىل دمشق  قام بطريرك الروم األرثوذكس بنقل كرسّيو 9588يف عام 
بو كبطريرك أنطاكية إال للذّكرى والّتاريخ وختليد ما كان لتلك ومل حيتفظ بلق

 ادلدينة العريقة من أرلاد غابرة.
أّما اليوم فقد حتّولت أنطاكية من "مدينة هللا العظمى " إىل مدينة صغرى 
تقع يف جنوب تركيا احلالّية، ألهنا اقُتِطَعت من سورية عقب احلرب العادلّية 

عادة توزيع الشعوب الذي أجرتو الّدول الغربّية. األوىل  وما تالىا من إ
على مواقع ادلنازل الفخمة القددية. بيد أّن  فقامت شقق سكنّية حديثة

تراث أنطاكية ال  ينحصر يف أطالذلا. فهو ال يزال يضرب أصولو يف 
األعماق، ومهما امتّدت فروعو الوارفة بعيًدا، االّ أهّنا تبقى مّتصلة بالكنيسة 

واحدة. أّما الورثة فهم أولئك ادلسيحّيون الذين واظبوا عرب القرون ال األمّ 
 على أن يعيشوا احلقيقة الكامنة يف حّبة اخلردل ال ي غرسها رسل ادلسيح.

 
 

 من مقال األخت جين دايفد فينليه
 النير إيست. وقم تّم نشرها مسبقًا في مجلّة 

 العدد الحادي عشر، الرقم ثالثة
 الطبع بعد اإلذن ، معاد)5891)خريف، 

منهمكني يف مناقشة ناسوتو. فذيوذورس الّطرسوسّي واصل أحباثو يف 
معني، ال سّيما  والبشريّة للمسيح  فكان حافزًا لتالميذه الاّل ة الطبيعتني اإلذليّ 

يوحّنا الذىيّب الفم وثيوذوروس ادلوبُسوِيس ّي. وال بّد أن نذكر بني تالميذ 
لوقيانوس، آريوس االسكندرّي، صاحب البدعة اآلريوسّية القائلة إّن اآلب 

زعات الالىوتّية وحده، بني األقانيم الثالثة، ىو إلو كامل. وقد أّدت ادلنا
بشأن العالقة القائمة بني الىوت ادلسيح وناسوتو إىل انشقاق اجلماعة 

دان رلمع أفسس نسطوريوس فاضطّر أتباعو إىل  659ادلسيحّية. ففي عام 
مغادرة االمرباطوريّة الرومانّية ووجدوا ملجأ ذلم يف أحضان الكنيسة اآلشوريّة.  

الطبيعة الواحدة فأّدى  تباع عقيدةأ 679كما دان رلمع خلقيدونية يف عام 
الّسريان الذين رفضوا  ذلك إىل انقسام جديد يف الكنيسة. وعمد األنطاكّيون

رلمع خلقيدونية إىل تأسيس الكنيسة السريانّية األرثوذكسّية، بينما  أمسى 
مع،  يُدَعون جاألنطاكّيون الّناطقون عموًما باللغة اليونانّية، ادلؤيّدون للم

وبعد ذلك بقرنني قام الرىبان الّناطقون بالّسريانّية يف دير مار مارون  ملكّيني.
بتأليف سلطة دينّية خاّصة هبم، ىي البطريركّية ادلارونّية. واستمّر ىذا 

متنازَع  ياالختالط ادلذىيّب حّّت يومنا، فأصبح الكرسّي البطريركّي االنطاك
والّروم  ،والّسريان األرثوذكس، والّروم األرثوذكس وكّلهم  كاثوليك،بني ادلوارنة 

 ادللكّيني الكاثوليك.
 وكانت أنطاكية أيًضا مركزًا نسكيًّا  وليرتجيًّا وتبشرييًّا طوال ىذه

احلقبة. فازدىرت األديار وادلناسك  يف ادلناطق القاحلة من سورية وجبال  
ة فأسفرت عن إنشاء كيليكية ولبنان. ومن انطاكية انتشرت احلركات التبشرييّ 

بطريركية يف كل من جورجيا وبالد فارس. وحّت يومنا ىذا ال يزال ادلسيحّيون 
 ادلالبار يف الّساحل اجلنوب الغرّب من اذلند ينتمون إىل "الكنائس الّسريانّية".

أّما التقليد الّليرتجّي األنطاكّي ادلرتبط ارتباطًا وثيًقا بيوحّنا الذىيّب الفم ويوحّنا 
 الّدمشقّي وروماىنوس ادلرّّن فقد انتقل إىل القسطنطينّية حيث كان لو تأثري

 حاسم يف طريقة العبادة البيزنطّية.
ولكن يف القرون اخلمسة التالية أخذت أنطاكية تفقد تدرجييًّا مكانتها األوىل، 

ا وفقً  ألّن ادلنازعات ادلتعّلقة بطبيعة ادلسيح أّدت إىل انشقاق  اجلاعة ادلسيحّية
لعرقّي ادلزدوج، بني يونانّيني وسورّيني. فكانت الكنيسة األنطاكّية األصلها 

 األرثوذكسّية تتوّقع من القسطنطينّية ادلساندة  والّتوجيو. وعليو أخذت 
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ذا أمعّنا الّنظر يف اإليقونة، وجدنا يف وسطها بقعة مظلمة، كأين هبا وإ

ة  كربى، ىي مغارة بيت حلم، رمز اجلسد وادلاّدة والعامل فوىة ىوّ 
الغارق يف اخلطيئة، الّتائق إىل نور الفداء ليبّدد عنو الّظالم. أّما  جنم 

أغالل اجلحيم بيت حلم، فًنسل أشّعتو الّذىبّية لتنًن ذاك الذي حّطم 
وبّدد الظّلمة وقضى على ادلوت، عندما أفرغ ذاتو وُولد ألجلنا: إنّو 

ضَجع يف الطّفل اإلذليّ 
ُ
ادلذود، كناية عن  ادللفوف باألقماط، وادل

.األكفان اليت سُيدَفن هبا بعد موتو  

 إيقونة امليالد ومدلوهلا الالهوتي  
 

 : خلق جديدعيد امليالد البيزنطيي  

إيقونة ادليالد التقليديّة أفضل تعبًن عن النظرة أساسّية  
 ولعلي  للكنيسة الّشرقّية إىل سّر التجّسد اإلذلّي.  

 جز القديس غريغوريوس النزيانزّي تعليم الكنيسة  
 عيد ادليالد  بقولو الشهًن: البيزنطّية يف 

 يو
:تنطوي على عنصَرين رئيسيٌَّن اإليقونة فهذه    

أّّنا تؤكد احلدث الّتارخيّي الذي ال رلال للشّك فيو، من أن هللا األّول 
تدّخل يف التاريخ البشرّي بتجّسد ادلسيح. كما أن اإليقونة  تؤّكد 

بتفاصيلها أّن الكلمة ادلتجّسد ىو يف آن واحد إلو وإنسان. والثّاين 
 ىذا احلدث العجيب يف العامل، اذ إنّو جّدد خلق العامل يشًن إىل تأثًن

 وصاحل مجيع ما على األرض مع 

 " ليس ميالد السيد ادلسيح احتفاال باخللق، بل بإعادة اخللق. 
 " ميالد ادلسيح حدث تارخيّي. غًن أنّو ليس ىدًفا يف حّد ذاتو، 

 بل وسيلة لتجديد اخللق وتقديسو، أو ُقْل إلعادة اخللق من جديد. 
 جديد  فل، بل مبيالدٍ والواقع أننا يف عيد ادليالد ال حنتفل مبولد ط

 ّنائّي للبشريّة، بل للخليقة بأسرىا. كان العامل عبًدا للخطيئة  وحتّولٍ 
 تأّنس ادلسيح، افتدى  بسبب دتّرد االنسان، فافتداه ادلسيح. وإذْ 

 والدة اإلله
 (02: 1ما يف الّسماء )كولوّسي  

للرّب كما أّن إيقونة ادليالد جتمع ادلخلوقات كّلها لتعرب عن شكرىا 
 ادلتجّسد، كّل على طريقتو اخلاّصة:

 العامل برّمتو. 

يف  مرمي العذراء، الكاملة القداسة، اليت تقوم بدور مركزيّ 
ا تاريخ الفداء. حجمها أكرب من باقي األشخاص  املسيح حويل اخلليقة إّني

اإليقونة. إّنا "جتديد لكل مولود على األرض"،  حّواء  ادلرسومٌن يف
أّم البشريّة ادلخلوقة من جديد. وىي مسامَهة البشر اجلديدة،  

ألّنك ُولدَت على  "ماذا نقّدم لك أيّها ادلسيح 
 األرض إنسانًا ألجلنا؟

فإّن كّل خليقة من خالئقك تقّدم لك الشكر: 
ادلالئكة األناشيد، والسماء الكوكب، واجملوس 

اذلدايا،  والّرعاة العَجب، واألرض ادلغارة، والقفر 
 .”ادلذود. أّما حنن البشر فأمًّا بتوال

 
()من ِقَطع الغروب  

 

 تأّنس كلمة هللا مل يصبح رأًسا لبشريّة جديدة فحسب،  
 عندما بل سّيًدا خللق جديد. ودلّا اخّتذ جسًدا ضّم إىل ذاتو

عندما وافقت على ذلك السّر العجيب،  ف الكربى يف سّر التأّنس.
العرش احلّي دللك الكّل. وىي مل ختترب  إّناكانت دتّثل البشريّة مجعاء. 

ت بتواًل، ت الكلمة ولبثَ ألّنا ولدَ ، آالم الوالدة  كغًنىا من الّنساء
 وبذلك أّكَدت طبيعة ابنها اإلذلّية.

حىت عاملُ احليوان يشغل دوًرا مركزيًّا يف اإليقونة، ممثَّال بالّثور واحلمار. 
ال يشًن  مع أّن النّص اإلجنيليّ فالكنيسة ُتضفي أمهّية خاّصة عليهما، 

وجودمها. إّّنما يظهران دوًما يف  وسط إيقونة ادليالد، كرمز إىل  إىل

.كّلها اليت أعاد ادلخّلص خلقها بتأّنسو الطبيعة  

 وىكذا حتّول الكون حتّوالً جذريّا . لُيشركها يف ألوىتو ا اخلليقة كّله
 بيسوع ادلسيح. يف شخصو تقّدس العامل كّلو، حجارًة وترابًا، نباتًا 
 وحيوانًا. أرضنا نالت بو اخلالص، بل استعادت كياّنا إْذ ُخِلقت 
 من جديد. ولئن صّح القول اّن ادلسيح افتدى البشريّة وهبا افتدى 
 ة العامل بأسره، فإنو جيوز القول أيًضا إّن ادلسيح ال يزال يفتدي البشري

وهبا يفتدي العامل كّلو. الفداء حصل يف الواقع وبّشر ببدء خلق ال يزال 
مستمرًّا حىّت ىذه الّساعة. وبتعبًن آخر، لقد أصبح يف مقدور العامل أن 

ينهض من عثرتو بقّوة الّروح القُدس الذي يعمل يف ادلسيحّيٌن. ونظًرا 
اآلن حّي وعامر  حملبة هللا اليت جتّلت يف يسوع ادلسيح فإّن العامل ىو

باحلياة والّنور. كانت اخلليقة قد سقطت بسقوط االنسان يف اخلطيئة. 
 وىي ما زالت تئّن متحّسرة  وتتوق إىل الفداء واخلالص.

 



 
 

:عيد امليالد البيزنطيي   
 خلق جديد

 
 
 

 
 
 

 
 

ةربويمكتب الخدمات الت  
ةألبرشيّة نيوتن الملكيّ    
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الفائق اجلوىر.واألرض تقّرب "اليوم العذراء تلد   
ن ال يسعو مكان. ادلالئكة مع الّرعاة 

َ
ادلغارة دل

واجملوس مع الكوكب يسًنون. ألنّو من   ميّجدون.
أجلنا ُولد طفل جديد وىو اإللو الكائن قبل 

 الّدىور." 
(لعيد ادليالد )النشيد اخلتاميّ   

 ارتياب يوسف  
 القّديس يوسف يف عزلة واكتئاب، بعيًدا عن باقي     

 يبدو األشخاص الذين يظهرون يف الوسط.
 فل. وىو جالس للطّ  فاستبعاده يرمز إىل أنّو ليس األب احلقيقيّ     

 يف طرف الظلمة  ،وغارق يف حبر من الشّك والقلق واالضطراب
 يف صّحة  يصارع الشكّ ادلنبعثة من ادلغارة. إنو يف حالة تنازع باطيّن، 

 تشاركو فيو البشريّة  وىذا الشكّ   ادلعجزة اليت تتّم على مرأى منو.
 ألّن التجّسد يف نظرىا أمٌر ال يُعَقل. لذا نرى يوسف ينظر   مجعاء،

 إىل ادلشهد ادلقّدس من فوق كتفو. وكم من إيقونة  ترسم الشيطان 
 ب كثًنين غًنه على كماجرّ   –هبيئة راٍع يقف أمام يوسف رلّربًا لو 

 ليحملهم على الشّك يف صّحة ادليالد البتويّل. –مّر األيّام 
  ،بيد أّن شّك يوسف يوازيو إميان اجملوس القادمٌن على ظهور اخليل

ليقّدموا للطّفل اإلذلي ىداياىم، بل ذواهتم أيًضا  ،بإرشاد من الّنجم
 باعتبارىم باكورة األمم اليت ستؤمن بادلسيح.

 الئكة فيمثّلون ادل أ األعلى، العامل الّسماوي، إذ يقومون بدور أّما ادل
 عبادة ادلخّلص ودتجيده. ثانًيا: إعالن ُبشرى الفرح  مزدوج. أّوال:

 العظيم للّرعاة الغائبٌن.
 وكثًنًا ما تنطوي إيقونة ادليالد على مشهد مؤثّر  أوردتو األناجيل 

 فل وفًقا للعادة ادلألوفة بٌن ٌن بتغسيل الطّ ادلنحولة. وىو قيام قابلتَ 
الّناس، وىذا يؤّكد صّحة تأّنس السّيد ادلسيح. وما إيقونة ادليالد سوى 

  جتسيم دلا ورد يف نشيد الكنيسة:
 

بتكرمي   -حنن ادلؤمنٌن الشرقّيٌن  -عندما نقوم 
 ىذه اإليقونة، فإنّنا نعلن على ادل أ احلدث

وإعادة خلق العجيب دليالد "الفائق اجلوىر" 
الكون اليت بدأت مبيالد ىذا الطّفل "اإللو الكائن 

 قبل الّدىور."
 ادلسيح ولد فمّجدوه!

 دلّا شاىد يسوُع االنساَن ادلخلوق على 
 صورة هللا و مثالو، ساقطًا بسبب ادلعصية، 
، دون حىن السماوات واحندر إىل األرض. واخّتذ

 لُيعيد خلق آدمحّول، مسكًنا يف حشا بتويّل أن يت
ي صالّساقط، الّصارخ إليو: اجملد لظهورك يا خملّ 

 )من قطع الّلييت(      وإذلي.
ة الُفضلى. سقط االنسان من مثوى احلياة اإلذليّ 

مع كونو خملوًقا على صورة هللا، فقد أصبح و 
بادلعصية خاضًعا خضوًعا تامًّا للفساد واالحنالل.  

 فتمّجد.كمتو أعاد خلقو حبلكّن اخلالق 

 .)األنشودة األوىل من سَحر ادليالد(
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 ُحّلة األسقف
الّصاكو ىو القطعة اخلاّصة باألسقف، وقد حّل تدرجييِّا - ١ 

طبق األصل عن ُحّلة االمرباطور  نسخةحمّل األفلونيون. والّصاكو 
البيزنطّي، بيَد انّو أقصر منها بقليل. أكمامو واسعة و ظهره مزّين 

 ويُلَبس فوق البطرشيل والقميص. بصليب أو إيقونة مطرَّزة
      

سواه، فقد درَجت العادة أن يكون مزيّ ًنا أكثر من القميص  
 الذي يلبسو الكاىن ربت ُحّلتو.

يستعملها الشّماس ومجيع َمن ىم أعلى منو ألكمام ا -٢ 
غري أّن الكاىن واألسقف يلبسان  يف الرَُّتب الكنسّية.

 أكمام احلُّلة فوق أكمام القميص، بينما الشّماس اإلجنيليّ 
ني  يلبس األكمام على ساعَديو مباشرة ألّن لقميصو كمَّ

ا.  واسعني جدِّ
 –وىو بطرشيل الشّماس اإلجنيلي  –األوراريون  -٣ 

وكثريًا من األحيان  ،عبارة عن شريط طويل مزّين بصلبان
رة ثالث مرّات. وىو يوضع على بكلمة " قّدوس" مكرَّ 

الكتف الُيسرى ويُ لَّف على الّصدر حبيث يتدّّل طرف منو 
 إّل األمام واآلخر إّل اخللف.

 ُحّلة الكاهن
 القميص )راجع أعاله(. -١ 
يضعو  البطرشيل عبارة عن شريط عريض طويل -٢ 

الكاىن يف عنقو وخُياط طرفاه ادلتدلّيان على صدره حىت 
 األرض. وىو عادة يُزيَّن بسبعة صلبان.

الزنّار يُلبس فوق البطرشيل والقميص ويُعَقد على  -٣ 
 الظَّهر.

 األكمام )راجع أعاله( -٤ 
اإلفلونيون أو ادلعطف، ىو عبارة عن ثوب فضفاض  -٥ 

الّرومايّن القدًن  ”التُّوج“خارجّي يرجع أصلو  إّل الوشاح 
الذي كان يرتديو ِعْلَية القوم يف العهد اإلمرباطوري. وىو 

يُقصَّر من جهة الّصدر لتسهيل حركة اليدين  على الكاىن.  
 على الّظهر. كما يُزّين بصليب ُمطرَّز

 
 

 

 املالبس الليرتجّية البيزنطّية 

 أّي ديانة أخرى،ادلالبس الكنسّية ادلسيحّية مأخوذة من  ليست 
اليت   وإّّنا جاءت نتيجًة لتطوّر تدرجيّي طرأ على ادلالبس العاديّة

رجال  كانت دارجة يف االمرباطويّة الّرومانّية. ففي القرون األوّل كان
الّدين يقيمون اخلدمات الّدينّية دبالبسهم االعتياديّة، ُمرتدين وال 

تبتكر مالبس ليًتجّية شّك، أمجل ما لديهم منها. فالكنيسة إَذن مل 
خاّصة. إّّنا غريزُة احملافظة أّدت إّل االحتفاظ  بادلالبس الّرشيقة 

الواسعة اليت كان يرتديها الّناس يف أقطار البحر ادلتوّسط. غري أّن يف 
االنسان غريزة أخرى أعمق من غريزة احملاَفظة، تُ ْؤثر مالبس خاّصة 

من األديان القددية ُحلال  للمناسبات االحتفالّية. لذا ابتكر كثريٌ 
على مّر العصور يف شىّت أحناء   طقسّية للكهنة. وكان من شأهنا

العامَل ادلسيحّي أن وّلَدت عند ادلؤمنني شعورًا باالستقرار واالستمراريّة 
ال خيلو من أمهّية يف ممارسة الّشعائر الّدينّية اخلارجّية. ذلك أّن ىذه 

ًتكني يف االحتفاالت ادلقّدسة، أهّنم ال احلَُلل الكهنوتّية تذّكر ادلش
ابقة من ادلؤمنني، يزالون على ِصلة وثيقة عجيبة جبميع األجيال السّ 

وأهّنم يؤّلفون وإيّاىم عائلة مؤمنة كربى تتخّطى حدود الزمان 
وادلكان. وعليو ديكن القول إّن احلُلل ادلقّدسة لرجال الّدين ترمز إّل 

يكل، ال يصنعو باهمو الشخصّي، بل أن ما يصنعو احملتفل على اذل
َقرَّب" يف الّليًتجّية اإلذلّية. فمن شأن باسم السيّ 

ُ
د ادلسيح "ادلقرِّب وادل

احلَُلل الفخمة الواسعة اليت كان يرتديها الكهنة ادلسيحّيون يف القرون 
األوّل أن ُتربز أمهّية العمل اجلَلل الفريد من نوعو، الذي يقومون بو 

 باسم ادلسيح.
أّما احلَُلل الّليًتجّية اليت يرتديها رجال الّدين األرثوذكس والكاثوليك 

 على الّسواء يف عصرنا فهي الّتالية ) األرقام تشري إّل الّرسوم ادلرفقة(:

 ُحّلة الشّماس اإلجنيليّ 
القميص: يرتديو كّل من يقو م خبدمة دينّية يف  -١ 

اذليكل ادلقّدس. وىو ليس يف الواقع سوى حّلة 
 ودلا كان الشّماس ال يرتدي   ادلعموديّة، ثوب اجملد.



 
 

 املالبس الليرتجّية
البيزنطّية   
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الطبع والنشر محفوظة  حقوق  
الكاثوليكلمجلة صوفيا مجلة الملكيين   

 أبرشية نيوتن

     

 املالبس اإلكلرييكّية الشخصّية: 
إضافًة إّل احلَُلل الّليًتجّية، يرتدي رجال الّدين الّتابعون للكنيسة  

البيزنطّية مالبس يومّية متّيزىم عن سواىم. وىي يف الواقع مستَمّدة من الثّياب 
سّيما يف األوساط التقليديّة.  العاديّة اليت ال تزال مستعَمَلة  يف الّشرق األدىن ال

 وىي تشمل:
وىي اللباس الذي يستعملو الّرىبان يف الّطواف  أل َمْنديّة 

االحتفايّل. وعادة تكون منديّة األسقف هنديّة الّلون، تُزيِّن 
إّل خطوط من قصب  إيقوناُت اإلجنيليني أطراَفها األربعة، إضافةً 

ألسقف، ومنو على ترمز إّل انسياب النعمة  من العالء على ا
ادلؤمنني. وتكون ادلنديّة معقودة الّطرَفني يف األعلى عند العنق ويف 

 األسفل.
العصا الرعويّة، يستعملها األسقف أو رئيس الّدير يف  

االحتفاالت الرهمّية . يف أعالىا  حّيتان تنظران إّل كرة عليها 
صليب.  وىي رمز للعصا النحاسّية  اليت صنعها موسى ليشفي 

اخلشب أقصر وأبسط عند شعبو.  كما حيمل األسقف عصا من
 ذبوالو خارج الكنيسة.

در : يف الطّقس البيزنطّي، ليس ىذا الّصليب عالمة   صليب الصِّ
فارقة لألسقف، بل يستعملو بعض الكهنة داللًة على رتبة 

خاّصة. ويف الطّقس الّروسي يستعملو مجيع الكهنة. أّما األسقف 
و إضافة إّل اإليقونة الّصدريّة اليت متّثل السّيد البيزنطي فيستعمل

أّما رئيس و ادلسيح او السّيدة العذراء حاملة الطّفل اإلذلّي. 
إيقونتني  ضع يف عنقواألساقفة أو ادلًتوبوليت أو البطريرك في

 صدريّتني يتوسطهما صليب.
ّلوسة  وىي قَ َلنسوة مستديرة ذات حرف دقيق بارز، يستعملها القَ  

مسة االجنيلّيون والكهنة واألساقفة. ويغطّيها الّرىبان الّشما
كانوا من الّرىبان( بغطاء مستطيل أسود   ألّن األساقفةواألساقفة )

 يسّمى الاّلطية.
اجلّبة وىي رداء خارجّي ذو أكمام واسعة، تُلَبس فوق الرداء  

ى الّصاية )غري ظاىرة يف الّرسم(. والّصاية اليت  سمَّ
ُ

الّداخلّي ادل
ديكن   -أو نطاق من جلد عند الّرىبان -ّدىا يف الوسط زنّار يشُ 

أن تكون من أّي لون، بينما اجلّبة ىي عادًة سوداء. لكّن رؤساء 
 األساقفة الّروس فكثريًا ما يرتدون جّبة بيضاء.

األوموفوريون. لعّلو أقدم قطعة رمزيّة  يف ُحّلة ادلطران. - ٢  
ستعملو األباطرة وذوو وىو مسَتلَهم من الّشال الذي كان ي

يف رومة. إنو يشري إّل رئاسة األسقف يف  ادلناصب العالية
من القماش الّنفيس،  ةاجلماعة ادلسحّية. وىو قطعة عريض

حول عنق األسقف حبيث يغّطي صدره  مزّين بالّصلبان، يُ َلفّ 
ويتدّّل على ظهره. وىنالك أوموفوريون مصغَّر ذو طرَفني 

ديكن أن يستعملو األسقف بعد تالوة  ني على الّصدر،يَ متدلّ 
ا اإلذلية. واألوموفوريون يرتديو مجيع اإلجنيل يف الّليًتجيّ 

األساقفة الّشرقيني، وكذلك القول يف  األساقفة الغربّيني، إّّنا 
"باليوم" )  يّتخذ شكال أبسط يف الغرب حيث ُيسّمى

pallium .) 
 الّصليب الّصدرّي ) راجع أدناه(- ٣ 
 نة الّصدريّة ) راجع أدناه(اإليقو - ٤  
الّتاج احَلربّي . ُمستلَهم من تاج اإلمرباطور البيزنطّي - ٥  

وقد شاع استعمالو عندما أخذ األساقفة يقومون بدور إدارّي 
مديّن. والّتاج مَطرَّز وُمزيَّن بإيقونات صغرية، كما أنو حيمل 

 صليًبا يف أعاله.
               ض ادلتقّدمني يف الكهنة وجيوز أحيانًا لبع                    

كهنة احلاملني لقب أرمشندريت أن يستعملوا الّتاج.ولل               
الديكاري والًتيكاري : ىي مشعدانات يستعملها  - ٦ 

األسقف ليبارك هبا الّشعب يف ادلناسبات الّرهمّية. الّديكاري 
بيعة  البشريّة يف ة و الطّ بيعة اإلذليّ ذو مشعتني ترمزان إّل الطّ 

السّيد ادلسيح. والًتيكاري ذو مشعات ثالث ترمز إّل الثّالوث 
 القّدوس.

ويرتدي األسقف مجيع قطع احلُّلة الكهنوتّية ما عدا  
 اإلفلونيون.

سّجادة الّنسر. عندما يصعد ألسقف إّل عرشو، يقف على  
سّجادة صغرية مستديرة أوبيضويّة الشكل، مطّرز عليو نسر 

األسقف الّروحّية على الكنيسة ة وق مدينة، رمًزا لسلطحيّلق ف
 احمللّية ادلعهودة إّل عنايتو.
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 أمساء شائعة حبسب أيام أعيام القديسني
، على مدار السنة، يذكر التقوًن الكنسّي البيزنطّي  يف كّل يـو

  يسني أو عشرة أو أكثر. فما بالكا أو مخسة قدّ يسً وحده قدّ 
 الكنائس؟باقي يف 

 مع يتاريخ أعيادىم:  ،يتي  ابأدجديّ يسني بالتّ القدّ  وإليكم قائمة بامساء أشهر
 دتوز / يوليو 20إلياس 
 حزيراف / يونيو 25ليصابات( أإليزابث )

 اين / نوفمربيتشرين الثّ  30أندريو )أندراوس( 
 اين / ينايركانوف الثّ   17أنطوف )أنطونيوس( 

 كانوف ابأّوؿ / ديسمرب  20إغناطيوس 
 أيّار / مايو 5إيريين 

 اين / ينايركانوف الثّ   1باسيل )باسيليوس( 
 ديسمربكانوف ابأوؿ /   4بربارة 

 حزيراف / يونيو 29بوؿ )بولس( 
 حزيراف / يونيو 29بيت )بطرس( 

 يتشرين ابأوؿ / أكتوبر 6يتوما 
 اين / ينايركانوف الثّ   22يتيموثي )يتيموثاوس( 
 شباط / فرباير 17يتيودور )ثيوذورس( 
 حزيراف / يونيو 19جود )يهوذا الرسوؿ( 
 نيساف / أبريل 23جورج )جاورجيوس( 
 ابأحد الذي يلي عيد ادليالدجوزيف )يوسف( 
 ؿ / ديسمربكانوف ابأوّ   21جوليا )يوليا( 

 شباط / فرباير 6جولياف )يوليانوس( 
 ؿ / أكتوبريتشرين ابأوّ  23جيمس )يعقوب( 

 اين / نوفمربيتشرين الثّ  15حبي  
 أيار / مايو 8( ا اإلجنيليّ ا )يوحنّ حنّ 
 ؿ / ديسمربكانوف ابأوّ   4( مشقيّ ا الدّ ا )يوحنّ حنّ 
 حزيراف / يونيو 24ا ادلعمداف( ا )يوحنّ حنّ 
 دتوز / يوليو 25حّنة 
 ؿ / ديسمربكانوف ابأوّ   17دانياؿ 
 ابأحد الذي يلي عيد ادليالدداوود / 
 ؿ / أكتوبريتشرين ابأوّ  1رومانوس 

 آب / أغوسطس 20ساْمُيويل )صموئيل( 

  
يف استطاعة العائالت ادلسيحّية أف يتفعل الكثري لتأصيل عادة االحتفاؿ بذكرى  

بأف يكوف زلّط  شفعاء أوالدىا، ال سيما وىم يف سّن الطفولة. فالطفل ُيَسرّ 
باالحتاـ عور االنتباه. ومن واج  ابأىل أف يغرسوا فيو الشّ  ابأنظار  ومركز

الّذايت. وممّا ال ري  فيو أف امسو ىو أّوؿ ما جيعلو يشعر هبويّتو. وبالّتايل فهو ينظر 
 إىل القّديس الذي حيمل امسو فريى فيو ليس مثاال لو فحس ، بل بطالً أيًضا.
ويالَحظ أّف ابأطفاؿ  وىم يف سّن مبّكرة، يطرحوف أسئلة عن ادلوت والسماء 

ل عالقة وّديّة مع الذين رقدوا يف ادلسيح، أي القّديسني، وجهّنم. فإذا كاف للطف
فسيتغّل  بسهولة على خوفو الطبيعّي من ادلوت. واذا يتعّود وىو طفل  أف يقّدـ 
اذلدايا يـو عيد شفيعو، فمن الّسهل على أىلو عندما ينشأ أف حياربوا فيو غريزة 

 طفل. التمّلك وادلاديّة وابأنانّية الطبيعّية عند كلّ 
نبغي على  كل عائلة أف ختّصص زاوية يف غرفة مالئمة من ادلنزؿ، يتعرض فيها ي

يس ادلعنّي يف كل إيقونات الشفعاء القديسني بأعضائها.  أو أف يتعّلق إيقونة القدّ 
 غرفة من غرؼ أعضائها. فإذا حاف 
 مزيّنة بالّشموع والّزىور.  ةصّ منعيد الّشفيع، يتّم عرض إيقونتو على 

يتذى  إىل الكنيسة للمشاركة يف القّداس اإلذلي أو أف يتّتفق مع   وللعائلة أف
كاىن الرعّية إلقامة خدمة دينّية قبل احلفلة العائلّية يف ادلنزؿ. وأثناء احلفلة ديكن 
بأحد أعضاء ابأسرة أف يقرأ موجًزا لسرية القّديس أو  أف يقّصها شفهيًّا وذلك 

اّصة بادلناسبة. وديكن اختتاـ احلفلة بينما يتّم يتناوؿ الطعاـ أو احللويات اخل
 بتنيمة " ليعِطك هللا ُعْمرًا طويال" لصاح  العيد.

فتهّيئ دتثيلّية قصرية  ،واجلدير بالذّكر أف بعض العائالت يتتفّنن يف االحتفاؿ
للّتسلية،  يذىبوف بعدىا إؿ ادلطعم ادلفّضل لدى  احملتفل. أو حتّضر الفتات 

لتزيني ادلنزؿ. وديكن للطفل أف يشارؾ بقدر ادلستطاع حتمل اسم القّديس الشفيع 
ـ من طعاـ يف احلفلة  ولو أف ينتقي اذلدايا يف إعداد الّتقدمة للكنيسة أو ما يقد  

 ويوّزعها على احلاضرين، إىل غري ذلك من ابأنشطة.
الكنيسة وادلسيح جسد واحد. ومجيع الذين اعتمدوا بادلسيح من ابأحياء 

ي ذكرى يِ الرّب  يؤّلفوف عائلة  واحدة رأسها ادلسيح. فعندما نُْ اقدين يف والرّ 
قّديس من عظماء القّديسني الذين يتألبأوا يف يتاريخ الكنيسة، ال نعود ننظر إليها  
كمؤسسة جامدة خالية من الشخصية، بل نراىا  على حقيقتها: عائلة واحدة 

 خاضعة لرأس واحد ىو الرّب. 
 
 
 
 
 

 بأيام أعياد القديسنياالحتفال  
 

 لال
لالسم أمهّية كربى. وليس أعذب على قلبنا من مساع امسنا. 

 فاذا دعونا طفال بامسو، أشرؽ وجهو فرًحا.
 كذلك القوؿ يف َمن أدرؾ سّن البلوغ، ولو حاوؿ أحيانًا أف خُيفي فرحو.

عليو فيما مضى. كثريًا أّما طريقة اختيار االسم فتختلف يف عصرنا عّما كانت 
ما ينتقي ابأىل امسًا بأّف لو رنّة موسيقّية مستَحّبة. وىذا يفّسر لنا  دلاذا يكثر 

ت"  أو "كيمربيل" أو "أوديت" بني ادلواطنني الذين يرجع أصلهم إىل اسم "ْسكَ 
أقطار الشرؽ ابأوسط. وىنالك من ابأىايل َمن يسّموف أبناءىم بأمساء مشاىري 

 ينما ادلعاصرين.جنـو السّ الرياضة أو 
أّما فيما مضى، فكاف الّناس خيتاروف أمساء أوالدىم بأسباب أعمق. فيسّموهنم 
بأمساء آبائهم أو أجدادىم ختليًدا الستمرار ابأسرة. لذا دىش أقرباء يوحّنا 
ادلعمداف عندما اختارت لو والديتو  امسًا غري مألوؼ لديهم، فاحتّجوا قائلني: 

 (61: 1ربائك حيمل ىذا االسم." )لوقا "ليس أحد من أق
من أقلّية دينّية وذلك باختيار أمساء زلايدة أو ُمبَهمة  لبنيهم. وادلعلـو  أف 

التقوًن الكنسّي يذكر أمساء القديسني الذين نتفل بتذكارىم يوميًّا على مدار 
 السنة.

يسني، ومن التقاليد ادلرعّية أّف ابأشخاص الذين حيملوف أمساء أولئك القدّ 
يكّرموف شفعاءىم يـو عيدىم بإقامة شعائر خاّصة. فالعيد مناسبة نتفل فيها 
بذكرى َمن نمل امسو من القديسني فنشكره على شفاعتو اليومّية بأجلنا . وقد 
درجت العادة يف التقليد البيزنطّي أف الّرجاؿ  الذين ال حيملوف اسم قديس من 

ساء فبعيد آب/أغسطوس(. أّما النّ  6) يف  القّديسني حيتفلوف بعيد جتّلي الربّ 
 آب/أغسطس(. 15انتقاؿ السّيدة العذراء )

 لكن كيف يتّم االحتفال؟
 

الطقس البيزنطي طرؽ شعبّية كثرية لالحتفاؿ بالعيد. منها أف   يف
 صاحبة صاح  أوإحدى اخلدمات الّدينّية يتقاـ على نّية 

طلًبا لشفاعة القديس ادلعنّي. وكثريًا ما العيد يف كنيسة الرعّية. فُتَفع الصلوات 
يقاـ القّداس اإلذلي ذايتو،  خاصة إذا كاف العيد بأحد عظماء القّديسني. ويقـو  

ادلعنّية  بتقدًن القرابني أو القمح ادلسلوؽ، فيصّلي الكاىن  الشخص أو ابُأسرة
 على التقدمة مثّ يتّم يتوزيعها على مجاعة ادلؤمنني. بعد 

عادة حفلة عائلّية. وكثريًا  ما يتّم فيها يتوزيع اذلدايا، لكن بشكل غري ذلك يتقاـ 
متوق ع : فصاح  العيد ىو الذي يوزّع اذلدايا بدال من أف يتلّقاىا! ذلك أّف 

 العطاء ىو يف نظر ادلسيحّي أفضل طريقة  للشكر.



 
 بعيد الّشفيع االحتفال 
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 أعياد للعائلة

ومن العادات الّشائعة يف الشرؽ ابأدىن أّف كّل عائلة ختتار  هذا،
 لنفسها عيًدا سّيديًّا أو بأحد كبار القّديسني. وذلذه ادلناسبة 

بالقّداس اإلذلّي على نّية أفراد العائلة من أحياء وراقدين. فيحضره يتّم االحتفاؿ 
كبرية من القرباف   أعضاء ابأسرة ومجيع أقربائهم وأنسبائهم. ويأيتوف خبمسة أرغفة

فيتلو الكاىن عليها صالة " ابَأْغرِبِْنّية "  ويستعمل جزًءا منها للقّداس اإلذلّي 
 الذي يرفعو على نّية "أصحاب العيد، مقّدمي ىذه القرابني".

ويف كثري من الّرعايا يغتنم أصحاب العيد ىذه ادلناسبة، اذا مسَحت ذلم 
واحلَلوى دلن حيضر االحتفاؿ، شكًرا منهم هلل عّز  إمكاناهتم، فيقّدموف ادلرطّبات 

وجّل على ما أنعم بو عليهم من خريات. وحّبذا لو انتشرت ىذه العادة  ىهنا يف 
الواليات ادلتحدة أيًضا، بأّف من شأهنا أف يتعّزز الّروابط العائلّية بني أعضاء 

 ابأسرة وجتعلها يتشعر بأهنا واحدة وبانتماء أقوى إىل رعّيتها.
 
 
 
 
 
 
 
 

 ؿ / ديسمربكانوف ابأوّ   27ستيفن )استفانوس( 
 حزيراف 9سرييل )كرييلوس( 

 ار / مايوأيّ  10موف )مسعاف( سي
 اين / ينايركانوف الثّ   25غريغوري )غريغوريوس( 
 اين / نوفمربيتشرين الثّ  11فيكتور )نيكيفورس( 

 اين / نوفمربيتشرين الثّ  14فيلي  
 دتّوز / يوليو 13كابريل )جربائيل( 

 اين / نوفمربيتشرين الثّ  25كايترينا  
 أيار / مايو 9كريستوفر )خريستوفورس( 

 وز / يوليوػمّ يت 24كريستينا  
 آب / أغوسطس 10لورنس )لورانسيوس( 

 ؿ / أكتوبريتشرين ابأوّ  18لوقا 
 اين / نوفمربيتشرين الثّ  16ماثيو )مّّت( 

 نيساف / أبريل 14ماريتن )مريتينوس( 
 نيساف / أبريل 25مارؾ )مرقس( 

 يتشرين الثاين / نوفمرب 8مايكل )ميخائيل( 
 ؿ / أكتوبرابأوّ  يتشرين 26متي )دديتيوس( 

 دتّوز / يوليو 5مرثا 
 آب / أغوسطس 15مرًن 

 اين / ينايركانوف الثّ   21مكسيم )مكسيموس( 
 آب  26نايتايل / 

 ؿ / ديسمربكانوف ابأوّ   6نقوال )نقوالوس( 
 ار/ مايوأيّ  21ىيلن )ىيالنة( 

يسني يف الّتقوًن الكنسّي لدى كثري من وديكن قراءة موجز ِسرَي ىؤالء القدّ 
 الّرعايا. كما ديكن

 مطالعة ِسرَيىم الكاملة يف كثري من ادلراجع. وإليكم بعضها:
دات حملات روحّية لإلنساف ادلعاصر  يف أربعة رللّ  القّديسون األرثوذكسّيون:

صفحة  100بقلم ابأب جورج بولس. كل رللد ينطوي على أكثر من 
 .يسني حس  يتريتي  ذكرىم يف الّتقوًن الكنسيّ مزدوجة للقدّ 

 اجملموعة الكربى لِسَير القّديسني :
رللًدا . مطبعة الذىيّب الفم. ينطوي كل رلّلد على عدد متنوّع من ِسرَي  12يف 
 يسنيالقدّ 

دات رللّ  7قد يتطوؿ أو يتقصر. وقد ظهر منها حّت يتاريخ إعداد ىذه النبذة 
رس يتتناوؿ القديسني الذين نتفل بأعيادىم من أيلوؿ / سبتمرب حّت آذار / ما

. 
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 الّصـو والّصالة والّصدقة.

 ؟ملاذا الّصوم والّصالة والّصدقة
يوصياف هبا. فهي الرّكن  ألف الكتاب القّدس والّتقليد الّرسولّ  ألن

 األساسي للّتوبة، أي العودة إىل هللا. إهنا تساعدنا على أف 
عّنا ادلظاىر الربّاقة اخلّداعة، وننبذ نظرتنا العادلّية إىل احلياة وإىل الّناس، كما خنلع 

تساعدنا على اكتشاؼ حقيقتنا الباطنّية، وعالقتنا باهلل واآلخرين والعامل وذواتنا. 
الّصـو وسيلة الكتشاؼ جوعنا إىل هللا، ذلك اجلوع ادلتأّصل يف أعماؽ كياننا، 

َلق على هللا، ألنو مصدر حياتنا وطاقاتنا. والّصالة األصيلة متّكننا ُمطلػواعتمادنا ا
من االّتصاؿ باهلل عّز وجّل. أّما الّصدقة فتتيح لنا أف ُنشرِؾ اآلخرين يف ما نعرفو 
عن هللا ومواىبو، وأف نضع ذواتنا يف خدمتهم، فهي خًن وسيلة إلقامة عالقات 

 صادقة معهم أساُسها ادلسيح.

 الّصوم؟ ما هو مربّر
 اننا

ّل حمّلو ما ىو أفضل منو، فنستبدؿ حِ نُ عن شيء ل نتخّلى عادةً 
 ما ىو ماّدي مبا ىو روحّي. وعليو، فنحن نصـو " لنطرح عّنا 

." ىل حياتك حقًّا رىن بالّطعاـ؟ طبًعا، عادلّي ونستقبل ملك الكلّ كل اىتماـ 
بالطّعاـ، بل باهلل، ا عليك أف تأكل لتعيش. لكّن احلياة يف الواقع ليست رىنً 

د ادلسيح معطي احلياة. وحنن نصـو لنخترب ىذه احلقيقة اختبارًا عميًقا. فالسيّ 
. ولئن كاف يف وسع  الكنيسة   أف  –بل من واجبها أحيانًا  –ذاتو أوصى بالّصـو

 عفي أبناءىا من  ىذا النوع أو ذاؾ النوع من التقّشف، إاّل أهّنا ال تستطيع أفتُ 
ذاهتا. فعلى كّل مّنا أف يبذؿ وسعو لالمتثاؿ لتلك الوصّية. وال ريب  تلغي الوصّية

يف أّف االمتناع عن األكل جيب أف يتضّمن أيًضا االمتناع عن اخلطيئة وطرد الّنوايا 
 الشّريرة.

 إَذن ماذا يعين الّصوم عمليًّا؟
 الّصوم

االنقطاع عن بعض األطعمة دلّدة معّينة. فاتّباع طريقتنا ىو 
 الّشرقية يف الّصـو يعين االنقطاع عن كّل مأكل ومشرب

من منتصف الّليل حّّت الّظهر، أيّاـ االثنٌن والثالثاء واألربعاء واخلميس واجلمعة 
من األسبوع، وكذلك االنقطاع عن تناوؿ ادلنَتجات احليوانّية ومنَتجات األلباف 

 طواؿ مّدة الّصـو بكاملها.

وف إليهم استعداًدا ادلسيحي"  أخذ سائر ادلؤمنٌن ينضمّ الّدين على ممارسة  
 جلميع لعيد قيامة الرّب. وىكذا أضحى الّصـو فرتة تأّمل و جتديد روحي

نا إياىا السّيد اغبٌن يف أف يشاركوا يف احلياة اجلديدة اليت منحَ الرّ  ادلؤمنٌن
 .ادلسيح بقيامتو اجمليدة

 ملاذا الصوم أربعني يوًما؟
ىذا العدد يذّكرنا بأحداث ماضينا كشعب هللا. فقد  ان

 ٌن يوما. وبينما كاف هللايف الربّيّة أربعالعربانّيوف تاه 
تعّزز  إدياهنم  وتعّلموا أف الرّب  إىل أرض ادليعاد،  امتحنهم وبذلك  يقودىم

ـو ىو امتحاف حيملنا على ىو حمور حياهتم. وىذا ينطبق علينا أيًضا. فالصّ 
 ًن خبطى ثابتة حنو كماؿ ادللكوت الذي سنرثو.يف إدياننا والسّ التعّمق 

كما يذّكرنا ىذا العدد باألربعٌن يوًما اليت أمضاىا يسوع يف الربّية بعد 
اعتماده، إذ تعّرض للّتجربة فقاومها  وبقي على اّتصاؿ وثيق بأبيو 

ا اآلب الّسماوي، مصدر حياتو. ويف الوقت عينو اعتنق الّرسالة اليت كّلفو هب
،  حناوؿ  بأف يكوف خادًما لو  وفاديًا لنا . كذلك حنن أيًضا، إبّاف الّصـو

 االضطالع برسالتنا كمسيحّيٌن على حنو أكمل.
 أخًنًا، يذّكرنا ىذا العدد مبوسى وإيلّيا. فقد أمضى كّل منهما أربعٌن يوًما

ـّ جسيمة. كذلك حنن أيًضا  استعداًدا للقائهما مع هللا الذي كّلفهما مبها
سنلقى الرّب يف أسراره الفصحّية، فيكشف لنا الّنقاب عن ىويّتو ومدى حّبو 

 ويعّلمنا َمن حنن وما معىن حياتنا. لنا

 ؟ماذا ينبغي علّي أن أفعل أثناء الّصوم
" مثاال نْ ، "كُ يف الّصـو من أف "تفعل" شيًئا ما بدال

 تذّكر ادلبدأ األساسّي: بسلوكك. للمسيحّي الّصائم
 بسلوكك. " مثاال للمسيحّي الّصائمنْ ، "كُ يف الّصـو أف "تفعل" شيًئا مامن 

يف الّصـو ينبغي أف تتوب أي أف تعود إىل هللا، وأف تذّكر ادلبدأ األساسّي:
هللا بو عليك من هباء  وكماؿ  باعتبارؾ واحًدا من أبنائو.  نعمتتذّوؽ ما أ

يقتضي منك  االستغناء عن  فكًن يف ىذه الكرامة، وىذا عليك أف مُتعن التّ 
اذلدؼ،  بعض وسائل اللهو ابتغاًء لوجو هللا. ودلساعدتك يف بلوغ ىذا

 ت لك الكنيسة ثالث وسائل: وضعَ 

 كل ما توّد أن تعرفه عن الّصوم 
ىو فرتة تستغرؽ سبعة  ّصـو الكبًن أو الّصـو األربعيينّ  الـ

 أسابيع نستعّد فيها لالحتفاؿ بعيد الفصح اجمليد: إنو زمن 
 على ثالثة أصواـ إضافّية  قومي البيزنطيّ وينطوي التّ جتّدد روحّي وتوبة.
 كانوف األّوؿ/ديسمرب( وعيد رقاد السّيدة   52تسبق عيد ادليالد )

 52) آب/أغوسطس( وعيد الّرسولٌن بطرس وبولس 52العذراء )
 حزيراف/يونيو(

 

 ضّية سلبّية؟أليس الصَّوم ظاهرة مرَ 
 وبة ليست ختاذال، لكّنها عودة إىل اآلب الّسماويّ فالتّ  ،كاّل 

 وبة الذي ىو مصدر حياتنا وغايتها. بل ىو حياتنا. وبالتّ 
 الذي  وبة ليست ختاذال، لكّنها عودة إىل اآلب الّسماويّ نُدرؾ أننا فالتّ 

 لسنا حيث وبة نُدرؾ أننا وغايتها. بل ىو حياتنا. وبالتّ ىو مصدر حياتنا 
أي أننا بعيدوف عن هللا. فسعادتنا وكمالنا ورفاىنا وفرحنا  جيب أف نكوف،

 والشعور بكياننا الّذايّت الفريد ، ذلك كّلو ينبثق من قُربنا إىل هللا الذي ىو 
 اؼ تلك ـو ىو زمن توبة، أي زمن اكتشحمور حياتنا. وعليو، فإّف الصّ 

 احلقيقة، والتيّقن منها، ووعينا ذلا وعًيا أكمل يف كل حلظة من حياتنا.
 ويف السّر الفصحّي، سّر قيامة الرّب اجمليدة من ادلوت، يتيح لنا السّيد 
 ادلسيح أف "نولد ثانية" كأبناء هللا: أي كرجاؿ ونساء كاملٌن، يتلّقوف 

 طبيعتنا البشريّة ويشفيها.احلياة والنعمة والفرح من هللا الذي  يتّمم 

 الّصوم؟زَمن كيف نشأ 
ادلسيحّيوف األوائل يسهروف يف األياـ األخًنة من أسبوع  كان

 مّددوا تلك األياـ تدرجييًّا حّّت بلَغت األربعٌن.   اآلالـ. ثّ 
الفرتة كاف ادلوعوظوف )ادلزمعوف أف يصًنوا مسيحّيٌن( يتلّقوف دروًسا ويف تلك 

استعداًدا لقبوؿ ادلعموديّة وادلًنوف والقرباف ادلقّدس. كما كاف الّتائبوف فة مكث  
)أي الذين ارتكبوا معصية كربى كجحود الّدين ادلسيحّي( يكّفروف عن ذنبهم 

ين جوع إىل البداية، فيتعّلموف من جديد ادلبادئ األساسّية ألسرار الدّ بالرّ 
 ًنة احلسنة ّث على السّ ادلسيحّي وما ينطوي عليو من  روعة وكرامة واحل

. ودلّا كاف   وفًقا لتعليم الرّب. وكانوا يتصاحلوف وسائر ادلؤمنٌن يف ختاـ الّصـو
 ـو للموعوظٌن والتائبٌن مبثابة "معسكر تدريبموسم الصّ 
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للصورمحفوظة الطبع والنشر حقوق الطبع   
  األب برندن مكأنيرني

الرّاىب" كما يقاؿ شعبيًّا، أي يـو االثنٌن الذي يلي أحد مرفع اجلنب. ودلّا   
رتبة دينّية كاف اليـو الكنسّي يبدأ  دائًما عند مغيب الّشمس، فإّف أّوؿ 

أليّاـ الّصـو  تقاـ عشّية أحد مرفع اجلنب، حيث حنتفل بصالة الغروب 
اجلميلة اليت نسّميها "صالة غروب الغفراف" وفيها نتصاحل بعُضنا مع بعض 

. كما تُتاح لنا حينئذ فرصة لقبوؿ سّر التّ  وبة قبل الّشروع يف رحلة الّصـو
 )االعرتاؼ(. 

 

 ماذا عن أربعاء الّرماد؟
من يـو أربعاء الّرماد ال وجود لو يف طقسنا، فهو  يوم

 الكنيسة الالتينّية الغربّية اليت تبدأ موسم الّصـو  شأف
يـو أربعاء الر ماد خبدمات خاّصة هبا. أّما الكنائس الّشرقّية فتباشر ادلقّدس 

الّصـو قبلها بيومٌن، ألّف طريقتنا يف حساب األر بعٌن يوًما ختتلف عن 
قة الغربّية. فالّصـو الغريّب يتضّمن أربعٌن يوًما ما عَدا أيّاـ األحد، ويبدأ الّطري

العّد من أربعاء الّرماد حّّت أحد الفصح. أّما الكنائس الّشرقّية فتعّد أربعٌن 
ٌن الشرؽ بيوًما متتالية تنتهي يف سبت لعازر الصّديق .من ىنا  الفرؽ 

. مباشرة والغرب يف  الّصـو
 

تعرّينا من ثوب الرباءة األّوؿ الذي ألبسنا "بالّشراىة 
إيّاه اخلالق، وذلك عندما عصينا أوامره إْذ أكلنا من 

الّثمرة احملّرمة، فأُقِصينا عن هللا. فلنرجع إليو تائبٌن 
وصائمٌن عن الطعاـ الذي نستلّذ بو. ولنطّهر 

حواّسنا اليت حياربنا العدّو هبا. ولنشدِّد قلوبنا برجاء 
ال بادلآكل اليت ال تفيد من ينقاد إليها. أما الّنعمة،  

طعامنا فسيكوف محل هللا يوـَ قيامتو اجمليدة منتصرًا 
على ادلوت. إنو الضحّية ادلمنوحة لنا،  اليت تناوذلا 

الّرسل يف العشاء السّرّي، وهبا يبدِّد نوُر القيامة ظالـَ 
 اجلهالة."

 )من صالة غروب أحد مرفع اللحم( 
 

ّد األد ى الذي تطلبو كنيستنا ادللكّية ىو أف نصـو على األقّل: يف غًن أف احل 
اليـو األّوؿ من الّصـو الكبًن، واألياـ الثالثة األخًنة من األسبوع العظيم 
ادلقّدس )أسبوع اآلالـ(، مع االمتناع عن تناوؿ اللحـو أيّاـ اجلمعة على مدار 

ٌن أف ينهجوىا وىي التقّيد الّسنة.  وىنالك طريقة وسطى  اعتاد بعض ادلؤمن
بنظاـ الّصـو طواؿ األسبوع األّوؿ واألسبوع األخًن )أسبوع اآلالـ( وأياـ 

وا ما ىو عُ األربعاء واجلمعة على مدار الّسنة. فعلى كّل عائلة أو شخص أف يػَ 
ة، وأف يصّلوا ّث يقّرروا ما يستطيعوف أف يعملوا يف ىذا الّصـو وما غايتو الروحيّ 

 قّدس.ادلوسم ادل

 ما هو مفهوم الّصدقة؟
هللا وىبنا اخلًنات الطبيعّية كَرًما منو، على أف نكوف قّيمٌن  إنّ 

 عليها ومسؤولٌن عن التصّرؼ هبا. فينبغي أف نستعمل ىذه
كأسرار إذلّية. ذلك أّف األشياء كّلها مقّدسة ألهّنا   –مبا فيها ذواتنا  –اذلبات 

وبٌن اخلالق من جهة، وبيننا وبٌن اآلخرين ُوجَدت لتكوف وسيلة اّتصاؿ بيننا 
من جهة ثانية. فاذا تشاركنا يف خًنات األر ض مبحّبة، كّنا شركاء يف هللا  ومع 

 هللا.
ادلاديّة؟ إهنا ليست غاية يف حّد ذاهتا، بل  ناتصّرؼ مبمتلكاتنفكيف ينبغي أف 

 وسيلة للمشاركة. فهل نتصّرؼ هبا فعال لتلك الغاية؟
ك هللا كيف متارس الّصدقة وكم جيب عليك أف تنفق يف ك يعّلمْ حوالي أُنظرْ 

سبيلها. وممّا خيطر يف الباؿ أف تّدخر ادلاؿ الّناجم عن ممارسة الّصـو وتنفقو 
 على ادلربّات وأعماؿ اخلًن.

 ذلك كّله يبدو رائًعا. فمىت نبدأ؟
بأس واقع أننا ابتدأنا. فأنت تفّكر يف موضوع الّصـو منذ فرتة ال  ـال

،  هبا. كما أف الكنيسة ذاهتا خّصصت زمَن استعداد للّصـو
والّتوجيهات  ديكن أف نّسميو بلغة عصرنا "دعاية" لو، وذلك بإعطائنا األفكار

، حيث   وادلربّرات الالزمة. يبدأ ىذا االستعداد أربعة أسابيع قبل حلوؿ الّصـو
توقنا إىل هللا ويف الّتوبة والصالة ومثولنا أماـ الديّاف العادؿ وضرورة  نتأّمل يف

. ث يبدأ الّصـو عند انتهاء الفرتة  ادلغفرة ادلتبادلة قبل الّشروع يف الّصـو
 التمهيديّة، يـو "اثنٌن 
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تفوق الّشًنوبيم. فصاروا يرفعون أنظارىم لًنوا طبيعتنا يف مرتبة 
البشر يّة مرتبّعة على عرش ملوكّي، تسطع هباًء خالًدا ورلًدا 

أبديًّا.""من الرّتاب وإىل الرّتاب" : ذلك كان مصًننا احملتوم. لكنّنا 
إذا اتّبعنا ادلسيح فاّن مسًنتنا على ىذه األرض ال تنتهي يف 

 عند هللا. بل يف الّسماء الرّتاب،
 

 دأربعون يوًما لالستعدا

 –ما يكّلمنا اإلجنيلّيون عن األربعٌن يوًما اليت تفصل  عند
 أن بٌن القيامة والّصعود، علينا  –ل ص  أو باحلرّي ت  

 الكتاب يف هنتأّمل يف ادلعىن الّصويّف لعدد األربعٌن. فكلّما ورد ذكر 
للداللة على مرحلة انتقالّية: فالشعب ل ستعم  ادلقّدس نالحظ أنو ي  

تاه يف الرب يّة أربعٌن سنة قبل أن يدخل أرض ادليعاد.  العربيّ 
والسّيد ادلسيح أمضى أربعٌن يوًما يف الربيّة استعداًدا لرسالتو على 

قبل أن يقضي على  ىذه األرض. كما أمضى أربعٌن ساعة يف القرب
اريخ أن األقدمٌن كانوا ادلوت بقيامتو اجمليدة. ويرى خرباء التّ 

يقّدسون ىذا العدد ألنو يتأّلف من ضرب اجلهات األربع والعناصر 
يف نظرىم ىو   01األربعة والفصول األربعة بعشرة، علًما أن عدد 

كمال األعداد كّلها ويشًن إىل األبديّة. وما األربعون يوًما اليت 
وى دعوة لنا أمضاىا السّيد ادلسيح يرتاءى لتالميذه بعد قيامتو، س

حنن ادلؤمنٌن الذين "اعتمدنا يف ادلسيح" إىل أن  "نلبس ادلسيح" 
(72: 3)غالطية  . أّما الّصعود فًنمز إىل مصًن البشريّة، وىو  

ودىاء من أهنا  االّّتاد باهلل. وما قالتو احلّية قدميًا حلّواء عن مكر  
ما  آذلة" قد أصبح اآلن حقيقة واقعة. فهذاكىي وآدم " سيصًنان  

 يؤّكده القّديس بطرس يف رسالتو الثّانية: "

اإلجنيليّون الثالثة اآلخرون واعتنقتو الكنيسة فيما بعد يف  
مثّ الصعود   ،احتفاذلا بدورة األعياد السّيديّة: أوال القيامة

 ا العنصرة.واخًنً 
 

 الّرجوع إىل هللا

ناسبة عيد صعود السّيد ادلسيح إىل م ــــلـ
 الّسماء يتساءل القديس يوحّنا الّذىيّب 

 عنيف ىذا اليوم؟" مثّ جييب ىو نفسو الفم: "ِب   حنتفل 
السؤال الذي طرحو  بقولو: "يف مثل ىذا اليوم مّت إرجاع 

خلق اإلنسان  البشريّة كّلها إىل هللا." ذلك أّن هللا عندما
د حع يف قلوبنا ظمأً ال يستطيع أوض ،على صورتو ومثالو

غًنه أن يرويو." ويف ىذا الّصدد يقول القّديس 
 أوغسطين س: 

" لذاتك خلقتنا يا رّب،  ولن جتد قلوبنا الرّاحة إالّ فيك." 
توقنا إىل هللا، بيد أهّنا  أبادتومع أّن السقطة يف اخلطيئة 

نزلتو و من مهللا ذات   مل تقض  عليو قضاء تامًّا.  فأخلى ابن  
اإلذلّية وافتقر لكي تغتين  البشريّة بألوىتو. فلبس طبيعتنا 

 سحق  وضّمها  إىل شخصو اإلذلّي. وىكذا  البشر يّة
ادلوت بقيامتو. وبصعوده إىل الّسماء عاد إىل أبيو 

الّسماوي حامال يف شخصو طبيعتو البشريّة وطبيعتنا 
 أيًضا. استمع إىل الّذىيّب الفم يقول:

"حنن الذين ال نستحّق الكرامة األرضّية، صعدنا مع 
ادلسيح إىل ادللكوت األعلى فدخلنا الّسماء واّّتذنا مكاننا 

على العرش ادللوكّي. وإذا بطبيعتنا البشريّة،  اليت كان 
 الّشًنوبيم مينعوهنا من اجتياز باب الفردوس، جتلس اليوم 

 
 

 ماء، متجيد لإلنسانصعود هللا إىل السّ  

 أن ّتّدق يف الّشمس؟ اّن النور الباىر حاولت   هل
 ذلذا الكوكب ادلخلوق يسّبب العمى دلن ينظر 

يف الّنور الّساطع ادلنبعث من  قيامة ادلسيح؟ إليو. فما بالك  
إّن هباءىا يفوق وال شّك طاقتنا الّروحّية على رؤية رلدىا. ومع 
ذلك فإّن كاتب ادلزامًن يقول: "بنورك نعاين الّنور." )ادلزمور 

ولعّل خًن تشبيو ىو ادلوشور! إن شئت أن تتمّتع  (  9: 33
ادلوشور: إنّو بليك عدون أن تؤذي نظرك، ف ببهاء الّنور الطبيعيّ 

يكسر الّنور وحيّولو إىل األلوان البديعة اليت نشاىدىا يف قوس 
الغمام. كذلك القول يف الكنيسة: إهّنا ت رينا هباء ادلسيح 

 الّناىض من ادلوت بواسطة موشور حياهتا الّليتورجّية.
لّتفكًن فلننظر إًذا إىل سّر القيامة الذي أصبح يف متناول ا

البشرّي، ونتأّمل يف ادلسيح الظّافر، زلّرر آدم وحّواء، صاعًدا 
لًنسل إلينا الّروح القدس. الكنيسة تتابع   ماويّ إىل اآلب السّ 

األحداث كما رواىا لنا  اإلجنيلّيون األربعة بشأن األيّام األخًنة 
بيننا وىو بعد يف اجلسد. الحظ أّن  اليت أمضاىا ادلعّلم اإلذليّ 

ابع والعشرين القيامة يف الفصل الرّ حد ث وي لنا ر يس لوقا يقدّ ال
 بأحداث مقتضبة متتابعة:

القرب اخلايل، تبشًن ادلالك بقيامة الرّب، عشاؤه مع تلميذ ي 
عّماوس، ظهوره للّرسل، وعده بإرسال الّروح القدس، أخًنًا 

 صعوده إىل الّسماء.
اختربوىا كّلها كما الميذ إقرأىا ثانية : أليس انطباعك أّن التّ 

لو كانت حدثًا واحًدا متماسًكا جرى بسرعة خاطفة؟ وال 
تدّخل األبديّة لتحّطم  عجب يف ذلك، فالقيامة ليست إالّ 

يس لوقا ذاتو يعود يف احلاجز بينها وبٌن عامل الّزم ن. ولكّن القدّ 
فر أعمال الّرسل فينهج أسلوب ادلنشور الذي هنجو   س 



 
 صعود هللا إىل السّ ماء، متجيد لإلنسان
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ادلختار يف  بالشع سففي اخلروج، قاد الّروح القد 
يف عامود من الغمام هنارًا،   حبضوره  بينهم ،هتمًن مس

إىل ألسنة  زغمام الّصعود يرمإّن وعامود من الّنار لياًل. 
 الّنار اليت شوىدت يوم 

. فالغمام والّنار كالمها يرمز، كما يف اخلروج، إىل خلمسٌنا
 حضور روح ادلسيح.

قبل أن يصعد يسوع إىل اآلب، كان ميكن أن يراه النّاس 
ىنا أو ىنالك. لكّنو بعد صعوده أصبح دائًما حاضرًا يف  

إنّنا  كل مكان، أي فيك ويّف، بروحو، وبواسطة الكنيسة.
  بنوره نعاين النور حقًّا.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الثانية  الطبعةلّة نير أيست الكاثوليكية نشر ما ورد في مج
 العدد الثاني

( أعيد الطبع بعد الموافقة واإلدن5891)صيف،   

 

  

ادلواعد الثّمينة العظمى، حّّت تصًنوا  " قد و ى ب ت لنا
 يف الطّبيعة اإلذلّية." ءهبا شركا

(4: 0بطرس  7)   

  

يام صّ الىذه الّنجاة ىي اليت حناول الفوز هبا من خالل التوبة و 
فصح لأربعٌن يوًما. أما يف األربعٌن يوًما اليت حنتفل فيها بعيد ا

الرّب . "أنا اآلن حّي، ال أنا بل ادلسيح  يف فنعتّز جب ّدة حياتنا
 (71: 7حّي يّف!" )غالطية 

لك ىو فرح الّصعود. إنّو فرح البشريّة بادلصًن الذي حّققو ذلا ذ
ىذا السّر  ادلسيح حبميم زلبّتو وعظيم رمحتو. فاستمْع إىل متجيد

 يف ق ط ع خدمة الغروب لعيد الّصعود:
 

يف آدم سقط ت الطّبيعة البشريّة إىل ، أيّها الربّ 
أعماق األرض. ولكّنها أ عيد ت فيك إىل مكانتها 

. فإّنك اليوم رفعت ها  إىل ما فوق القّوات األوىل
ها ومنحتها أن والرّئاسات الّسماويّة. كما أحببت  

 نق سطًا ممنحتها فت  عليها ّتنَّنتشاركك العرش.  و 
اخلاّص." كنصيب  

 

 غمام من احلضور بساحبة 
عيد الّصعود إذ ن وداًعا للسّيد ادلسيح. فكيف  ليس

  يتامى، زلرومٌن منميكننا أن نفرح لو ترك نا 
 بيننا.  بل عيد الّصعود ىو عيد حضور الربّ ؟الّتواصل معو

ن أ خذ الرّب جبسده إىل العالء، فالغمام ال حيجب ئ  ل  و 
 حضوره، بل ي شًن إليو.
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جالسون على كرسّي موسى.  ّن الكتبة والفرّيسّيني إالّصدد: "
كل ما يقولون لكم فافعلوه، أّما مثل أعماذلم فال تعملوا، 

( وبذلك أقّر 4-3: 34 ألهنم يقولون وال يفعلون." )مّت 
إمهاذلم وصايا هللا.  ب الفرّيسّيني علىقليد. لكّنو أنّ يسوع التّ 

ث والكّمون وهتملون أىّم ما يف بْ "إنكم تعّشرون الّنعنع والشِّ 
الّناموس، العدل والّرمحة واألمانة. وكان ينبغي عليكم أن تعملوا 

يسوع  ( الحْظ أنّ 34: 34 هبذه دون أن ترتكوا تلك." )مّت 
قليد والعادات ادلرعّية ، إّّنا وضَعها يف مكاهنا مل يأمر بإمهال التّ 
 ادلالئم فحسب. 

ادلألوفة أمهّية زائدة فيُ ْؤثرىا على   ن النّاس َمن يويل العادات مِ 
أو ميارس عادات تناقض األركان األساسّية اليت يقوم  كالم هللا.
قليد ادلقّدس. اّن مثل ىذا الّسلوك ال يُرضي هللا ألنّو عليها التّ 

 قليد الّرسويّل والكتاب ادلقّدس كليهما.يناقض التّ 
 

 ؟هل ميكن أن نعرف الّتقليد األصيل

اإلميان أن الكنيسة ىي ىيكل هللا، ومقّر  يعّلمنا
 هديها إىل احلّق كّلوالّروح القدس الذي يَ 

داية الّروح (. والّتقليد األصيل يتوافق  وىِ 24-23: 7)يوحنا ذ
القدس نظرًا دلا ينطوي عليو من متاسك واستمراريّة. فهو ال 

الكتاب ادلقّدس كما أنو ينسجم والتعليم ادلتواتر  ضيناق
 للكنيسة منذ البداية.

 

 ؟هل ميكن الكنيسة أن تعّلم عقائد جديدة

اّن ما قد يبدو جديًدا  ليس ىو يف الواقع  كالّ.
 احلقيقة  عندما إالّ طريقة أوضح للتعبري عن

 ريقة اجلديدة يف تتغرّي الظّروف . ولكي تكون ىذه الطّ 
 منسجمة ينبغي أن تكونعبري عن الّتقليد الّرسويل أصيلة، التّ 

 من ادلؤمنني أن يتبعوا تعليمهم.  
ورّب قائل يقول:  أليس كّل ما ىو ضرورّي خلالصنا 
مدّونًا فلي الكتاب ادلقّدس؟ بلى. ولكن ليس كل ما 

ا يقول إنو كان يف ىو مفيد خلالصنا مدّونًا فيو. فيوحنّ 
: 32أشياء أكثر عن يسوع )استطاعتو أن يكتب 

(. وال ريب أن ادلزيد من األحاديث عن يسوع 36
وتعليمو ينطوي على فائدة كربى وجيّدد فينا احلياة. 
ومع ذلك مل يُقْم أحد َقّط  بتدويٍن لكامل تعاليمو. 
فإننا نعلم علم اليقني أّن ىنالك قواًل من أقوالو  مل يَرِْد 

ل وىو: " غبطة يف األناجيل، بل  يف أعمال الّرس
( وال ريب 46: 32العطاء أعظم من غبطة األخذ." )

 يف اإلجنيل. أّن ىنالك أقواال أخرى ليسوع مل تُذَكر
كذلك الّرسل مل يدّونوا كّل ما قالوه وفعلوه. وّّما قالو 
بولس يف ىذا الشأن: "ما تعّلمتموه وتسّلمتموه 

( 9: 5ومسعتموه ورأيتموه يّف فليكن دأَبكم." )فيلييب 
فكنيسة فيلييب كانت تواظب على ذلك كّلو ليس فقط 
ألنّو كان مكتوبًا، بل أيًضا ألّن بولس فعلو. وعلى 

يوَمي  سبيل ادلَثل : كان الّتالميذ والّرسل يصومون
األربعاء واجلمعة ويصّلون يف ساعات معيّنة من الّنهار،  
كما ورد يف كتاب "تعاليم الّرسل االثين عشر" )حواىل 

. يّتضح من ذلك كّلو أن الّتقليد الّرسويّل م( 232
يساىم ، إىل جانب الكتاب ادلقّدس، يف جتهيزنا على 

 أكمل وجو خلدمة الرّب. 
 يسوع دان التقليد، أليس كذلك؟ لكنّ 

دان التقليد اليهودي بقْدر ما كان 
 يسوع يناقض وصايا هللا. وّّما قالو يف ىذا 

 

 أّي مدى؟ قليد الكنسّي مقدَّس؟ إىلهل التّ  

اخلمسني سنة ادلاضية شغل الكتاب ادلقّدس  يف
 مكانًة فريدة، فتعاظمت سلطتو على حنو 

الّنظري وتزايد تأثريه يف حياة كثري من ادلسيحّيني، إذ منقطع 
كالم هللا وجاذبيّتو.   اكَتشف عدد منهم ال ُُيصى، مسو  

فأخذوا يبذلون وسعهم ليعملوا ما ىو صواب ويعيشوا 
مبقتضى الكتاب ادلقّدس. وكثريًا ما أصبح النّاس يتساءلون: 
"ماذا يقول الكتاب يف ىذا ادلوضوع أو ذاك؟" بل ذىب 
بعضهم أبعد من ذلك وقالوا إن ادلسيحّي ال ُيتاج يف حياتو 

ا سنعاجل يف ىذه العجالة بعض إاّل إىل الكتاب ادلقّدس. لذ
أ إىل الكتاب ادلقّدس جادلسائل ادلتعّلقة بالّتقليد. وسنل

 لإلجابة عنها.
 

 ؟هل الكتاب املقّدس ركن أساسّي يف املسيحّية

"فالكُتب ادلقّدسة قادرة أن تصرّيك حكيًما  نعم.
 ألجل اخلالص، باإلميان الذي يف ادلسيح 

بو هللا، وىو مفيد للّتعليم . إّن الكتاب كّلو قد أوحى يسوع
واحملاّجة والّتقومي والّتهذيب يف الرّب، لكي يكون رجل هللا  

-26: 4تيموثاوس  3كاماًل متأّىًبا لكّل عمل صاحل." )
28) 

 

 ؟إذن كل ما ينبغي أن أفعل هو اتّباع الكتاب املقّدس

 هذا
القول خيلو من الّدقة. فالكتاب ذاتو يقول 

 خوة ومتّسكوا بالتقاليدلنا: " أثبتوا أيها اإل
 3اليت تعّلمتموىا مّنا إّما بكالمنا وإّما برسائلنا." )

(. فالّرسل مل يدّونوا كّل ما أذلمهم 26: 3تيسالونيكي 
 أن يعملوا أو يعّلموا. ومع ذلك كانوا يتوقّعون  سالّروح القد



 
 

قليد الكنسّي مقدَّس؟هل التّ   
؟إىل أّي مدى  
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محفوظة للصور والنشر حقوق الطبع  

 كنيسة القديس جورجيوس للمكيين الكاثوليك، زبابدة

 

بطرس يقول بشأن رسائل القّديس بولس: " اّن فيها  
ُيّوذلا عن معانيها أُناس ال ِعلم أشياء صعبة الفهم، 

عندىم وال رسوخ، كما يفلعون يف سائر الكتابات 
 (27: 4بطرس  3ذلالك نفوسهم." )

ا ذلداية ودلّا كان الّتقليد الّرسويّل تعبريًا متماسًكا ومتواترً 
الّروح القدس،فال بّد منو لفهم الكتاب ادلقّدس كما 

 عاشو شعب هللا.

 
يرفضون الّتقليد ما رَْأيُنا يف الذين 

 املقّدس؟
الّرسويّل ىو صوت الّروح القدس يف  الّتقليد

 حياة الكنيسة. فَرْفض ىذا الّتقليد إّّنا 
رفَض عمل حيوّي من أعمال الّروح القدس. لذا يعين 

فسريات ينبغي أن نكون على حذر فال نقبل التّ 
الكتابّية الّصادرة عن الذين انفصلوا عن حياة الكنيسة، 

إذا كانت تفسرياهتم تناقض الّتقليد ادلقّدس. فاهلل ال 
يزال مقيًما يف وسط شعبو يطّورىم. وهللا ال يناقض 

نفسو. كما أنّو ال ُيّد من الوسائل اليت يستخدمها يف 
 تطويرنا. 

 
 
 
 
 
 
 

واألب سترامارا جونير،تبعـًا لموافقة األخ دانيال   
 ماذا يقول اإلنجيل عن العادات

(4891-دوف بابليكاشيون  -نيو مكسيكو –)بيكوس   

مع الكتاب ادلقّدس والّتعاليم الثّابتة اليت ينقلها إلينا الّتقليد  
الّرسويّل. ومن أمثلة ذلك أن تعبري "الثّالوث القّدوس" ال 

فهو يعرّب بطريقة جنده يف الكتاب ادلقّدس بتاتًا. ومع ذلك 
جديدة أوضح عن حقيقة اآلب واالبن والّروح القدس، اليت 

 يعّلمنا إيّاىا الكتاب ادلقّدس بدون أدىن شّك.
 

 هل الّتقليد الّرسويّل مدّون بشكٍل ما؟

عبري عن الّتقليد، أساليب عملّية كثرية للتّ  هنالك
 منها تعاليم اجملامع ادلسكونّية، وتعاليم آباء 

غري أّن  القّديسني، وكّلها مدّونة يف وثائق رمسّية.الكنيسة 
ىنالك صيَ ًغا عملّية أخرى مل  تِصلنا مكتوبة. ومنها مثالً 

يرتجّية والعادات ادلقّدسة كإشارة الّصليب، الّصلوات اللّ 
وأيًضا األعياد الكنسّية، واألصوام، والطّقوس، "والّتقليد 

من األمور ادلستَمّدة ادلرئّي" أي اإليقونات ادلقّدسة، وسواىا 
من ىداية الّروح القدس. كما أّن تأثري حضور الّروح القدس 

يف ِسرَي القّديسني يدّل على أن الّتقليد الكنسّي ليس 
 مفهوًما نظريًّا، بل واقع  حقيقّي يف حياة شعب هللا.

 

أليس التقليد تعقيًدا غري ضروري؟ فكّل 
 واحد يستطيع تأويل الكتاب املقّدس

ليست ادلواىب كّلها متيّسرة لكل إنسان.  أَيَقيًنا؟
 ولئن تيس َرت فإّن قْدرىا خيتلف. "إّن النعمة 

: 5لكّل واحد على مقدار موىبة ادلسيح." )أفسس أُعطَيت 
(. فالروح القدس ادلقيم يف الكنيسة أعطى موىبة الّتعليم 8

 فرد منها. فقد كتب القّديس للجماعة، ال لكّل 
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 .مسيحّي، ألنّنا مسحاء جُدد للمسيح فهي صورة لكلصورًة  
 أيوىذا الكشف أو الّظهور اإلذلي يتّم عند تقديس الكنيسة )

 تكريسها(.
يبدأ االحتفال بالّطواف ثالثًا بذخائر القّديسٌن اليت ستوضع 

داخل مائدة اذليكل. لكن دلاذا الّذخائر؟ ألّّنا البقايا األرضّية 
ادلسيّحيٌن القّديسٌن، الذين حتّولوا حتّوال كامال إىل ِمرآة إلخوتنا 

تعكس رلد هللا، إىل حّد أن أجسادىم ذاهتا تشرّبت الطّاقة 
 اإلذلّية.

 ومن الّصلوات اليت يتلوىا األسقف: 
 

"تباركَت إىل األبد، يا إلو وأبا ربّنا يسوع ادلسيح، 
باكورة الذي خّولَنا بتجّسده االنتماَء إىل الكنيسة، 

ادلختارين، ادلكتوبة أمساؤىم يف السماء... فانظر إلينا 
حنن عبيَدك اخلطأة الذين ال يستحّقون  أن حيتفلوا 

بتقديس ىذا ادلبىن الكنسّي ادلبارك، ليصًن رمزًا 
لكنيستك احلّية ادلقّدسة اليت ارتضيَت أن تسّميها 

 ىيكلك وأعضاء مسيحك."
 

دلًنون ادلقّدس بينما يتلو ادلزمور مثّ  ديسح األسقف اذليكل بزيت ا
231:  

 

" ما أطيَب وما أحلى أن يسكن اإلخوة مًعا! ىو  
كالزّيت الطّيب على الرأس، الناّزل على اللحية، 

الّنازل على حلية ىارون، على أطراف ثيابو. ىو  
كنَدى حرمون، النّازل على جبال صهيون. ىناك 

 الرّب بالربكة واحلياة لألبد.“أوصى 
 

وىيكل أورشليم، حيث  كانت ترتفع الّصالة متواترًة مع  
الّذبائح ليَل ّنار. وىكذا بقيت مجاعة العهد القدمي تقريب 

 على اّتصال باهلل احلاضر يف كل مكان وزمان.
مثّ بلَغ الّتنازُل اإلذلي كمالَو يف العهد اجلديد، حيث أصبح 

يعتمد بو من  اذليكَل اجلديد، وأمسى كلّ  السّيد ادلسيح ذاتو
 مسيًحا جديًدا، يتجّلى فيو حضور هللا يف كّل آن وكّل مكان.

وىكذا شّيد ادلسيحّيون الكنائس ليتسىّن ذلم أن يؤّدوا هلل 
عبادة مَجاعّية، بعيًدا عن هبارج العامل، ويَ ُعوا دوَرىم كحَملة 

 (9: 33للّنور يف الّظالم: "بنورك نعاين الّنور" )مزمور 
رلد هللا الّساطع عالمًة لدعوتو، وىي أن فادلسيحّي  يرى يف 

يُنًن العامل  مبحّبة اآلب واالبن والّروح القدس. وبطبيعة احلال،   
كان ال بّد  دلبىن الكنيسة أن يكون نقيًضا دلا يف العامل احمليط 

بو من كآبة، أي أن يّتسم بالعظمة و البهاء. فتميّ َزت ىندسة 
يقة ادلرتقية إىل العالء، رامزًة إىل تينّية بالقناطر الّرشالكنيسة الاّل 

وق االنسان إىل َمن ىو الكّل يف  الكّل، أي ادلسيح تَ 
 ادلنتصر، ادلالك من َعلياء صليبو.

أّما يف الّشرق فتُتوِّج الكنيسَة قّبٌة  مستديرة رحبة، رمزًا إىل 
الّسماء ادلنحدرة حنو األرض، ويف سقف القّبة  يتجّلى ادلسيح 

الذي بو نتحّول  ونرقى إىل ادلشاركة يف رلده  الّضابط الكّل،
 .اإلذليّ 

 تقديس مبىن الكنيسة
استكمال بناء الكنيسة بكل ما أوتينا من مهارة 

، علينا أن نتأّمل يف طبيعتها.بشريّة  
 عند

فأقّل ما يقال فيها إّنا صورة للمسيح. وإذا كانت احلقيقّية   

 
 ما أَحبَّ مساكَنك! 

 

ماوي ادلعّزي، روح احلق، ادللك السّ  أيها“
 احلاضر يف كل مكان، وادلالئ الكّل، 

وطّهرنا الّصاحلات وواىب احلياة. ىلمَّ واسكْن فينا، كنز 
 ”من كّل دنس، وخّلص أيها الّصاحل نفوَسنا.

هبذه الصالة نفتتح مجيع اخلدمات الكنسّية البيزنطّية. فهي 
ة يف قلوب ادلؤمنٌن. دلاذا تعّلمنا أّن هللا يف كّل مكان، وخاصّ 

نا حباجة إىل بناء كنائس لعبادة أنّ  إذن نشعر حنن ادلسيحّيٌن
فهل من الضرورّي بناء هللا؟ اذا كان هللا يف كل مكان، 

قليد الذي يرجع إىل العهد الكنائس؟ جند اجلواب يف التّ 
القدمي: هللا أزيّل وشامل للكون. وىذا يعين أنو خارج نطاق 

مان وادلكان. أّما االنسان فيعيش يف عامل حتّده أبعاد الزّ 
يف ىذا ادلكان ويف ىذا اآلن.  ،مان وادلكان. حنن ىهناالزّ 

ايل إىل اخلاطر: كيف ديكن أن نعيش ال التّ لذا، يتبادر السؤ 
 مان و ادلكان؟ىهنا، اآلن،  مع هللا الذي ىو خارج الزّ 

الواقع أن االنسان  طادلا تأرجح بٌن نزعتٌن: إّما أن يعبد هللا 
شخص )وىذا يعين تأليو الكون  شيء و يف كلّ  يف كلّ 

Pantheism  وإّما أن ينكر وجود هللا حبّجة أنّو إذا  )
ارج الّزمان وادلكان فهو غًن موجود )وىذا ىو كان خ
(. فكيف  حنّل ىذه ادلعضلة؟ ظّل Atheismاإلحلاد 

اجلواب متعذرًا على العقل البشرّي، إىل أن كشف هللا لنا 
ا خلق الّزمان و ادلكان  ّ عن ذاتو يف العهد القدمي،  دل

فقّدسهما. وبذلك مّكن االنسان من أن خيترب حضوره 
الذي يفوق اإلدراك  مكان. إنّو احلضور اإلذليّ  الّدائم يف كلّ 

 . وىذا احلضور اختربه االنسان يف تابوت العهد احلّسيّ 
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 !ما أَحبَّ مساكنَك
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للصورمحفوظة الطبع والنشر حقوق الطبع   
  األب برندن مكأنيرني

 

  
 

أيّها الرّب لقد جعلَت كنيستك مساًء 
لذا نقف وسط  ساطعة، تضيء ادلؤمنٌن.

ادلسكن ادلقّدس ىاتفٌن إليك: وطّد ىذا ىذا 
 البت يا رّب.

عندما وافانا الكلمة باجلسد، كما يقول 
الّرسول يوحنّا، رأينا  رلَده، رلَد وحيد من 

اآلب، مملوء نعمًة وحقًّا. أّما الذين قبلوه 
بإديان فقد آتاُىم أن يصًنوا أبناء هللا، أبناًء 

بل مل يولدوا من دٍم، وال من رغبة جسٍد، 
 تأيّدنا بنعمة الّروح القدس من هللا. وبعدما

أنشْأنا بيًتا للّصالة ّنتف إليك: وّطد ىذا و 
 البيت يا رّب.

 

والبيت )النشيد اخلتاميّ   
 يف رتبة تقديس كنيسة جديدة.(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1طبع أصالً في مجلة تير أيست اإلصدار التاسع العدد رقم   

الموافقة( أعيد طبعه بعد 1891)ربيع   

 

رتبة تقديس اذليكل ىي إعادة دلنح ادلعموديّة وادلًنون  
ادلقّدس، ال لطفل، بل للهيكل اجلديد. وىذا يعين جبالء 

ووضوح أّن على الكنيسة اجلديدة أن تكون منوذًجا للحياة 
ضحية، بالتَّقدمة والربكة، ادلسحّية، ممتلئة بالصالة والتّ 

 ّق، بالفرح واحملّبة.بالّسالم وادلشاركة، بالرمحة واحل
مث ُيصار إىل تقديس مائدة اذليكل بوضع الّذخائر ادلقّدسة 

 وسطها،يف ثقب  داخل
وختمو بالّشمع العسلّي ادلبارك، فيما نسأل هللا أن جيعلنا 

د اذليكل  واحًدا مع القّديسٌن يف ادلسيح. بعد ذلك يُ َعمَّ
رليًدا بغسلو مباء الّزىر ثال ث مرّات، كي يصبح "عرّشا 

ًسا هلل". وأخًنًا يطوف األسقف يف الكنيسة  ومسكًنا مقدَّ
وديسح جدراّنا األربعة بادلًنون ادلقّدس، "رامزًا إىل تقديس 

البشريّة كّلها بنعمة ادلسيح"، كما يقول مسعان 
التيسالونيكّي. وُُتَتَتم الرّتبة باالحتفال باللّيرتجية اإلذلية 

 وتناول القربان ادلقّدس.
يتالشى مفهوم الّزمان وادلكان، بينما نتمّتع حنن  وىكذا

مجاعَة ادلؤمنٌن جبمال وجو ادلسيح الذي يفوق كل وصف،  
فتتجّلى نعمتو فينا، ونعود إىل العامَل ونبّشره، حبضورنا فيو، 

 أّن هللا يسكن بيننا، كما يقول القديس بطرس:
"بعدما ذقتم أّن الرّب طّيب، أُدنوا إليو ، ىو احلجر 

ّي، ادلرذول من الّناس، ادلختار من هللا، الكرمُي لَديو. احل
وأنتم أيًضا، أُبنوا من أنفسكم كِمن حجارة حّية،  بيًتا 

سة وشعٌب  روحيًّا...ألنكم كهنوت ملوكّي، أّمة مقدَّ
اقتناه هللا،  لُتشيدوا حبمد الذي دعاكم من الظّلمة  إىل 

 (9-3: 1بطرس  2الّنور )
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 ما بأسرع "منو للتخّلص" السبت  مساء القّداس نفّضل حضور
 عّما يكوف ما أبعد وىذا .األحد يـو نشاء دلا والتفرّغ ميكن

 بني الفاصلة الّليلة ميضوف  كانوا الذين األوئل ادلسيحّيوف اعتاده
(.  20-7: 02الّرسل  )أعماؿ  العبادة يف واألحد الّسبت

 بو نقـو وما العريقة العبادة تلك بني الّتوفيق أيًضا العسري ومن
  نعترب إذ  الشرقّية، الكنائس يف األحد يـو عبادة من حاليا

 يف يبدأ الشرقيّ  الّتقليد أف غري .عبادتنا ذروة اإلذلي القّداس
 تبلغ اليت  الّسَحر خدمة  وإقامة الرّب، قيامة بذكر األحد صباح
 بني الربّ  حيضر حيث اإلذلي بالقّداس االحتفاؿ يف ذروهتا
 ذلك ادلقّدس (  وبعد )القرباف االفخارستيّا يف ادلؤمنني مجاعة

 ليتمّتعوا الكنيسة قاعة يف ادلؤمنوف يلتقي أف العادة درجت
 .الربّ  حضور يف األخويّ  بالّتواصل

 املقرتَح املنهج

 أف على حتثّنا  الشرقّية  كنائسنا أف الواضح من
  ادلخّصص اليـو يف ساعة من أكثر الربّ  نعطي

 حضور منضيو يف الذي الوقت على عبادتنا تقتصر وال .لعبادتو
 الراحة  " تشمل  أف من ادلانع فما .الّدينّية اخلدمات

 وتنظيم روحّية وقراءات شخصّية صلوات تالوةَ   "واالستجماـ
قَعدين؟ أو ادلرضى وزيارة خرييّة اجتماعّية نشاطات

 
 ذلك كل ادل

 فهو السبت مساء أّما .الربّ  يـو تقديس يف يدخل بأف خليق
 حضور عملو ميكن ما وأفضل .لألحد واستعداد توّقع وقت  
 ادلقّدس، الكتاب من نصّ  يف والتأّمل واالعًتاؼ الغروب صالة

 تناوؿ إىل االستعداد صلوات تالوة او األحد قراءات سيما ال
 مع ادلنزؿ يف بو القياـ يسه ل دمّا ذلك  غري  إىل ادلقّدس، القرباف

 الستقباؿ نفوسنا تتأّىب وىكذا .انفراد على أو األ سرة أفراد
 .يومو يبدأ مىت الكلّ  ملك

 بدأ ادلسيح السّيد أفّ  والواقع  (.21: 9)يوحنا الّسبت"  
 العَمل عن يكفّ  مل هللا أف بقيامتو أثبت ألنّو جديًدا، خلًقا

 السبت يستبدلوف األوائل ادلسيحّيوف شرع وىكذا .ليسًتيح
 الرّب، يـو األحد، بيـو وحيتفلوف األسبوع، من األّوؿ باليـو

  فأصبح  ."الربّ  صنعو الذي اليـو" ، ادلسيح قيامة يـو
 والّتعليم للعبادة ادلسيّحيوف فيو جيتمع الذي اليـو األحد

 السبت فَػَقدَ   االجتماعّي. وبذلك والّتواصل ادلسيحيّ 
 ادلرتبة يشغل وصار األّوؿ، باخللق  االحتفاؿ كيـو مكانتو
 باخلَلق االحتفاؿ يـو  الرّب، ليـو األوىل ادلنزلة تارًكا الثّانية،
 .اجلديد

 الّشرقيّّ الّتقليد
 فيو رمتفل إذْ  ، الّسبت حيًـت يزاؿ ال الّشرقيّ  التقليد افّ 

 جاء األوؿ للخلق تكرمييّ  بنشيد مرمّنني اإلذلي بالقّداس
  :فيو

 ادلسكونةَ  ِإفَّ  .اخلليقة البارئ   الرَّبُّ  أَيُّها
ـ    الشُّهداءَ  .الطَّبيعة َكبواكريِ  لكَ  ت قدِّ

 َكنيسَتكَ  فبتضرُّعاهِتِم احفظْ  .هللا الالِبسي
 يا .اإِللو والدةِ  َأجلِ  من .دائم سالـ   يف

 .الرَّمحة جزيلَ 
 (.الّسبت اخلتامّي ليـو )الّنشيد

 

 محلها الذي ىو الّسبت ليـو الّشرقية الكنائس احًتاـ ولعلّ 
 ال للعبادة، األوىل بالّدرجة خمّصًصا األحد يـو اعتبار على

 فقد اليـو أّما .اإلذلّية وللخدمات هلل نقفو انّنا أي للرّاحة، 
 أدىن،  حدّ  خمتصرة إىل  األحد العبادة يف تكوف أف  اعتدنا

  ما وكثريًا  .ادلستطاع بقدر مقتضب قّداس حضور أي

 الربّّ يوم نقّدس كيف 
" 

 لكلّّ
 ىذا  مسعنا مرّة من ". كموحملّ  وقت شيء
  كّنا عندما سّيما ال الطّفولة، أيّاـ يف القوؿ

 كّررناه ولعّلنا .األىل عليو يوافق ال ما نفعل وشك أف على
 يستهني ما كثريًا اليت احلكمة ىذه افّ  .أطفالنا لًتبية بدورنا

 يف  الّشعب سرية من نعرفو ما على تطبيقها ميكن األوالد هبا
 البشريّة تاريخ من نعرفو ما على باحلريّ  أو القدمي، العهد
 "ىنالك   :(15-1 :3) اجلامعة ِسفر يف جاء فقدا .مجعاء
 وقت أيًضا ىنالك أوليس ،"للممات ووقت للميالد وقت

 بّلغها اليت العشر الوصايا من الرّابعة فالوصّية للرّب؟ خمصَّص
 وتصنع تعمل أياـ سّتة يف: "تقوؿ العربيّ  الّشعبَ  موسى

 تصنع فال إذلك، للربّ  السابع سبت واليـو  .كّلها أعمالك
. )خروج "وخادمتك وخادمك وابنتك وابنك أنت عمال فيو

 اليهود عند الرّاحة يـو ىو السبت يـو (. لذا9-22:  02
 ورد كما الكوف خلق من فراغو بعد فيو اسًتاح ذاتو الربّ  ألف
 خمّصًصا السبت وكاف  .(31 :1)   الّتكوين سفر يف

 .يديو بعمل واإلشادة اخلالق لتمجيد
 

ّاجلديد اخلَلق
 

 إذْ  بت،السّ  مفهـو غريّ  ادلسيح السّيد أفّ ّغري
 يف اخلري  وصنع وشفى عّلم فقد : فيو عمل

 الذين اليهود نظر يف الّشريعة حرمة  خرؽ وبذلك . الّسبت
  بعض وقاؿ .العداء قادهتم فناصبو باحلرؼ يتمّسكوف كانوا

 حيفظ ال ألنّو هللا من ليس الّرجل ىذا الفرّيسّيني: "



 
 
 

 الربّّ يوم نقّدس كيف
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ويف ما يلي بعض ما جاء يف أقدـ ادلصادر ادلسيحّية عن  
 يـو الرّب: تقديس
 لكن .وتتناولوا اخلبز لتكسروا جتّمعوا الربّ  يـو يف

طاىرة  تقدمتكم لتكوف خبطاياكم اعًتفوا  أّوال
 70 و 14 بني ما تأليفو تّ  - عشر االثين )تعليم

 األّوؿ( ادليالدي القرف من
 اليـو يف اخلدمة تقاـ :يلي ما أيّضا الرسل وقّرر

 الكتاب من مقطع وي قرأ األسبوع من األّوؿ
 من األّوؿ اليـو يف ألنّو ـ،التقاد وتػ َقّرب ادلقّدس

 اليـو ويف األموات، بني من ربّنا قاـ األسبوع
 اليـو ويف العامل، فوؽ ارتفع األسبوع من األّوؿ
 اليـو ويف السماء، إىل صعد األسبوع من األوؿ
 مع األخري اليـو يف سيظهر األسبوع من األّوؿ

 الّسماء مالئكة
 الثالث( القرف مطلع إىل يعود - الّرسل )تعليم 

 الرّب، يـو وىو الرّب، قيامة يـو يف 
 صنع الذي هللا إىل الّتمجيد وارفعوا بنشاط جتّمعوا

  يتأمّل، فًتكو وتنازؿ إلينا أرسلو ثّ  بيسوع، الكوف
.األموات بني من وأقامو فما العذر الذي   

سيقّدمو للرّب، الّشخص الذي ال يشارؾ يف 
ّي عن يـو االجتماع  ليستمع إىل الكالـ اخلالص

القيامة؟ وىو اليـو الذي نصّلي فيو ثالث مرّات 
وقوفًا ، تكرميًا للذي قاـ يف اليـو الثّالث ، فحّقق 

أقواؿ األنبياء، وأمر بالّتبشري باإلذميل، وبتقدمي 
الغذاء ادلقّدس. )ادلراسم الّرسولّية  القرابني، نعمةِ 

ـ( 022. وىي تعود إىل سنة 99: 7، 0  
 

 والّساعات.  وإالّ  الّسَحر خدمة الكنائس يف تقاـ ما وغالًبا 
 مسجَّلة دينّية ترانيم إىل واالستماع ادلنازؿ يف تالوهتا فيمكن

 .الربّ  ليـو تقديًسا  م ذاعة، أو
 مًعا الطّعاـ ادلؤمنني من كثري يتناوؿ اإلذلّي، القّداس وعقب

 ادلائدة حوؿ مجعتهم اليت احملّبة تسوده أخويّ  اجتماع يف
 أو التّلفاز أماـ النهار باقي من ضي  أف من وبدال .ادلقّدسة

 أو العجزة بزيارة إخوتنا نقـو ال دلاذا الزَّىر، طاولة حوؿ
 نرشد أو ادلنزؿ، مغادرة يستطيعوف ال الذين األصدقاء

 يف ادلسيحّية كاخلروج األنشطة بعض  يف  نساىم أو بيبةالشّ 
 اجتماعّية عزلة يف وحده يعيش جارًا مصطحبني  عائلّية نزىة

 ادلسيح السّيد خ طا نقتفي  األنشطة ىذه مبثل مريرة. انّنا
 .السبت يـو ادلرضى يشفي كاف الذي

 اذا ذلا، حصر ال األحد يـو هبا القياـ ميكننا اليت اخلري وأعماؿ
 لو. ادلخّصص اليـو يف تكرميو ونريد قلبنا بكلّ  الربّ  رمبّ  كنّا
 ومكافحة  التّيار" عكس الّسباحة" يتطّلب ذلك كل

 وىذا .األسبوع أياـ كسائر األحد يـو العمل وراء  االنسياؽ
 بو وخ تمنا  القدس بالروح اعتمدنا" الذين رمن علينا واجب
 .ادلعموديّة خدمة يف ورد كما   "بو وتقّدسنا نوره من وامتألنا
 مصدر ىو َمن يف – يؤمن ال دلن خالفًا – فرحنا ذمد وىكذا
 .حياتنا

 بتجديد أخرى صورة إىل حتّولوا بل العامل، هبذا تتشّبهوا ال"
 ىو وما هللا، مشيئة ما متّيزوا أف لكم يتهّيأ لكي عقلكم،

 (0: 20)رومة   "كامل ىو وما يرضيو، وما صاحل،
 أننا حقِّا ن ثبت فإننا قلوينا، كل من الرب يـو احًتمنا إذا

  اجلديد االنساف نلبس" ألف استعداد على وأننا حياتنا نْوِدعو
 (00: 0 )أفسس ".والقداسة الربّ  يف هللا مثاؿ على خ لق الذ
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 وصاياه نكون ضحّية للوىم. فإذا بدا لنا أّن هللا يأمرنا مبخالف
فذلك دليل قاطع على أّن مثل تلك األوامر ال ديكن أن تصدر 

 يطانّية.عنو، وإدّنا ىي من نسج سليّلتنا أو من عمل القوى الشّ 
 

 التقليد الّرسولّ 

واللّيرتجيا وكثري من  ّدسمصدر الكتاب ادلق إنّ 
 م اليت دنارسها، يعود إىل الّتقليد اواألصو  اتالّصلو 

الّشخصّي للسّيد ادلسيح أثناء  أي إىل اختبار الّرسل الّرسويل،
حياتو على األرض، وللّروح القُدس إْذ حّل عليهم  يف اليوم 

اخلمسني بعد القيامة. وقد مّت تنظيم العقائد اجلوىريّة وإدراجها يف 
الذي مّت  القسطنطينّ  –وانني اإلديان، ال سّيما القانون النّيقاوي ق

 ايرتجيّ اللّ  وضعو يف اجملمَعني ادلسكونيَّني األّوَلني، والنزال نتلوه يف
 اإلذلّية.

 

 خالق السماوات واألرض 
جند تعبريًا للّتقليد الّرسويل يف مؤلّفات اآلباء  كما

 القّديسني، ونصوص الّليرتجّيات اليت وضعتها 
وشهادة القّديسني. وىذا الّتقليد يعّلمنا أّن هللا خالق الكنيسة،

 الّسماوات واألرض  ومصدر كّل ما يف الوجود. وحنن مدينون لو
 جودنا و كّل ما ىو لنا.بو وحده 

 

 الثّالوث القّدوس

و يتعّذر علينا أن نستوعب أّن هللا ىو أبو ابنِ  إنّه
 و، وأّن الّروح القدس ينبثق منو.األزيّل وكلمتِ 

 

ريق و احلّق واحلياة. أنا القيامة. أنا الكرمة. أنا الرّاعي "أنا الطّ  
الّصاحل" ليس جتريًدا نظريًّا. بل ينطوي على صور رلازيّة 

ادلؤمن يف حياتو الشخصّية. تصف عمل هللا كما خيتربه 
وادلؤمن يوقن أّن ما يؤّكده القديس بولس صحيح: " إننا 

نعلم أن مجيع األشياء تعمل خلري الذين حيّبون هللا، أولئك 
 (88: 8الذين ُدُعوا بسابق تدبريه." )رومة 

مرين الّتايل  يساعدنا على أن كثري من النّاس وجدوا أن التّ 
نا: لنتمّهل قليال ونتأّمل يف نرى يد هللا تعمل يف حيات

ًفا حامسًا يف حياتنا. لنتخّيل األحداث اليت نعتربىا منعطَ 
الوضع الذي نكون فيو لوال تلك األحداث و ما جنم عنها. 

ىل تعتقد أّن تلك األحداث احلامسة يف حياتنا كانت رلّرد 
ُصَدف حصَلت اعتباطًا؟ أم أّّنا باحلرّي مرتبطة على حنو 

  اآلن؟ ر يف بالنا حّت عجيب مل خيط
ادلؤمن يعلم أّن ىذا الكون مل حيدث صدفًة، بل إنّو حتًما 

 من تصميم هللا.
كما أّن ادلؤمنني ادلوقنني أّن حلياهتم ىدفًا واجّتاًىا معيّ ًنا، ال 

بّد أن يروا يَد هللا يف تلك األحداث. وادلؤمنون النّاضجون 
لك األحداث، ىم على يقني بأّن هللا حاضر، ليس فقط يف ت

 بل أيًضا يف كّل حلظة من حلظات  حياهتم.
فهم ال يكتفون بقراءة "ملّف هللا"، بل يثقون بأنو يعمل 

دبري اخلالصّي الذي صّممو للعامل. لذا ليعطيهم دورًا يف التّ 
 نراىم ناشطني يف خدمتو.

اّن اختبارنا الشخصّي لعمل هللا يف حياتنا، ال يناقض معرفتنا 
الوحي الذي بو كشف لنا عن ذاتو. واذا تبنّي  لو عن طريق

أّن خربتنا الشخصّية تناقض الكتاب ادلقّدس أو تعليم اآلباء 
 القّديسني أو شهادة الكنائس الّتارخيّية، فذلك دليل أنّنا قد ة

 أتيُت لتكون هلم احلياة 

أن يعرفوك أنَت اإللو احلقيقّي  ، ىي احلياة األبديّة هذه"
 "وحدك،  ويعرفوا يسوَع ادلسيح، رسوَلك.

هبذه الكلمات القليلة البسيطة  يكشف لنا اإلجنيل ادلقّدس   
ة  تعن أن نعرف هللا ونعرف عن ىدف حياتنا. فاحلياة األبديّ 

نا نا نعرف هللا ويسوع ألنّ ابنو يسوع ادلسيح. معظمنا يشعر أنّ 
ع اليت تعّلمنا إياىا الكنيسة عن هللا.  لكّن معرفة الوقائ  َلمنع

 َلمخص الذي يعأشياء عنو.  فالشّ ِعْلم هللا ختتلف كثريًا عن 
فحوى "ادللّف" اخلاّص  باهلل )الكتاب ادلقّدس وقانون 

 نعَلماإلديان( ال يعرف بالضرورة هللَا شخصيًّا. ديكننا مثال أن 
عنو، دون أن  َلما نعحقائق كثرية عن هللا وننقل لآلخرين م

لقاًء يُعطي احلياة.  فمّما  ولو مرّة واحدة   نكون قد التقيناه
( :" أنت تؤمن أّن 91: 8يس يعقوب )جاء  يف رسالة القدّ 

ياطني أيًضا تؤمن ...وترتعد!" هللا واحد؟ فنِعّما تفعل! والشّ 
حقائق عن هللا ال حتّول ادلرء آليًّا إىل شخص إديانُو حّي.  ِعْلمف

وما أكثر الذين ديضون عمرىم كامال بإديان بدائّي! قد 
اإلجنيل والتقليد  الّرسويل وحييون بالّتقوى، ومع ذلك  يعتنقون

يبقى إدياّنم  إديان األطفال الذين يتعّلمون ما يقال ذلم دون 
أن يكون ذلم أي خربة شخصّية لتربيره. فإدياّنم مقصور على 

تيجة بار شخصّي. فتكون النّ أشياء غيبّية، بعيدة، ال على اخت
 أن إدياّنم يتزعزع ألّول شّدة أو جتربة تعرتض سبيلهم.

نا ال نقدر أن جنابو أي حتّد إلدياننا إن مل أنّ  ومن البديهيّ 
يكن لدينا  سوى نظريّات عن هللا. أّما الذي يقوم إديانو على 

وعٍي حلضور هللا احلّي يف حياتو، فهو يعلم عن خربة شخصّية 
 أّن هللا ىو طاقة وحياة. وىو على يقني أّن قول السّيد ادلسيح 
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على  األبد بقى معنا إىليلذا كان ال بّد أن يكون حضوره ل 
حنو جديد.  فقد وعدنا بأّن اآلب سريسل إلينا الّروح 

: 91القُدس، ادلعّزي اآلخر، ليكون معنا إىل األبد )يوحنا 
وقد حّل الروح القُدس على الكنيسة فعال، كما وعد . (91

 يسوع:
 

: 91ليعّلمنا كّل شيء، ويذّكرنا كلَّ شيء )يوحنا   
81) 

لنشهد بأن يسوع ىو حقًّا ادلسيح، سلّلص العامل  
 (81: 91)يوحنا 

: 82لُيويل الكنيسة سلطانًا دلغفرة اخلطايا )يوحنا  
88-82) 

وبالّروح القُدس خنترب عمَل ادلسيح يف الكنيسة. فالروح 
ها للتأثري يف عَ كتاب ادلقّدس ومجْ أسفار ال تدوينَ  القُدس أذلمَ 

قلوب النّاس حيثما كانوا. والّروح القدس ىو الذي خيّول 
للمؤمنني زلّبة ادلسيح  األسرار ادلقّدسة القدرة على أن تنقل

اليت ختّلصهم وتغّذيهم و تغفر خطاياىم. و الّروح القدس 
يوزّع وفرة ادلواىب يف الكنيسة لصاحل مجاعة ادلؤمنني. و 

ح القُدس، على مّر العصور، ىو الذي  قاد كثريًا من الّرو 
ادلؤمنني منذ طفولتهم ، على دروب اإلديان ،إىل أن بلغوا 

 أرلاد  القداسة.
 

فاهلل ليس فقط مصدر وجودنا على ىذه األرض، بل ىو 
ة بيسوع ادلسيح. مع أننا مغمورين أيًضا مصدر حياتنا األبديّ 

اد مع هللا ع اختبار االحتّ نستطي يف خضّم ىذه احلياة، فإنّنا
حسبما يقّدرنا على ذلك. و ىذا ما يعنيو السّيد ادلسيح 

بقولو: "إدّنا أتيت لتكون ذلم احلياة، وتكون ذلم  وافرة." 
(92: 92ا )يوحنّ   

 السّيد املسيح، حمّب البشر  

 هكذا
،  إنّو أرسل كلمتو األزيلّ أحّب هللا العامل حّت 

 ليشاطرنا طبيعتنا يسوع الّناصري، إىل العامل،
أنّنا، مع  البشرية يف كّل شيء، ما عدا اخلطيئة. فأثبت لنا

ضعف أجسادنا، نستطيع أن نكون مرآة يتجّلى فيها حضور 
 هللا.

ويف اإلجنيل أكثر من صورة رمزيّة  تشرح للمؤمنني على مّر 
 العصور َمن ىو يسوع ادلسيح:

يغّذينا ( الذي 11-28: 1ا ىو خبز احلياة )يوحنّ  
 ويسندنا مدى احلياة.

( الذي يروي 21-23: 8ا ىو ماء احلياة )يوحنّ  
 وح القدس.ظمأنا بالرّ 

( الذي يضيء لنا 8: 8ا ىو نور العامل )يوحنّ  
 ريق يف ىذه احلياة.الطّ 

( الذي نعرب منو إىل 3: 92ا ىو الباب )يوحنّ  
 ادلراعي اخلصبة.

( الذي 91: 92ا اعي الّصاحل  )يو حنّ ىو الرّ  
 يبذل حياتو يف سبيل خرافو.

(  الذي 1: 91ا ىو الطّريق واحلّق واحلياة )يوحنّ  
 ال نستطيع الوصول إىل هللا إاّل بو وحده.

 الّروح القُدس
 يسوع

ادلسيح، كلمة  هللا ادلتأّنس،  اخترب 
 َمواِطن الّضعف  البشرّي كّلها، مبا فيها 

 (. 91: 1اخلطيئة )الرسالة إىل العربانيني الّتجربة،  ما عدا 
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 ادلعروضة يف ادلدخل، رامسني كل مرّة إشارة الصليب، مث نقّبل
 ضوء تلك النعمة.

عند دخولنا الكنيسة، ننحين مرّتني أما اإليقونة ادلقّدسة  
ادلعروضة يف ادلدخل، رامسني كل مرّة إشارة الصليب، مث نقّبل 

اإليقونة وننحين مرة ثالثة رامسني إشارة الّصليب، بعذ ذلك 
أما اإليقونة ونذىب إىل مكاننا. وإذا كانت نضيء  مشعة 

اإليقونة دتّثل السّيد ادلسيح، فقد جَرت العادة يف كثري من 
الكنائس أن نقّبل رجليو. أّما إذا كانت للسّيدة العذراء فنقّبل 

 و.ينيدىا، وإذا كانت ألحد القّديسني فنقّبل جب
 

 اإليقونات يف املنزل

تكرمي اإليقونات ادلقّدسة ال يقتصر على الكنيسة.  ن  إ
 فاهلل حاضر بيننا حيثما كّنا. لذا درجت العادة عند 

الّشرقّيني أن يذُكروا حضور هللا بعرض اإليقونات يف ادلؤمنني 
لذا يتّم ختصيص زاوية من البيت لعرض و بيوهتم ومكاتبهم. 

الزّاوية عادة يف  اإليقونات و إقامة الّصالة العائلّية. وتكون ىذه
اجلهة الّشرقّية من ادلنزل. أّما اإليقونات ادلعروضة فيها فغالًبا ما 

دتّثل السّيد ادلسيح وأّمو النقّية والّصليب ادلقّدس وإيقونات 
القديسن شفعاء أعضاء األسرة. وكثريًا ما يوضع يف تلك الزّاوية 

الكرمي  منضدة للقراءة، وطاولة صغرية لعرض اإليقونات والّصليب
للبخور. وُتضيف عائالت  كثرية إناَء  ورلمرةوالكتاب ادلقّدس 
، إىل غري ذلك من امباركً  ا، وقربانً امقّدسً  زيت مقّدس، وماءً 

 األشياء التقويّة كغصن زيتون أو خنيل من أحد الّشعانني.
وعالوة على زاوية اإليقونات، توضع إيقونة خاّصة دتّثل السّيدة 

العذراء قريًبا من ادلدخل يف كثري من ادلنازل ادلسيحّية. ويكّرم 
يقونة ادلعروفة "حبارسة الباب"، اإلالّداخلون واخلارجون تلك 

 طالبني بركتها يف ذىاهبم وإياهبم.

لّروح القدس. األجساد ادلمّجدة ألولئك الذين امتألوا من ا 
فاإليقونة تعلن على ادلأل أن القداسة ممكنة . كما اّّنا حتاول 

ًسا من روح هللا. لذا ال يسعى في على أجسادنا  قبَ ضْ أن تُ 
راسم اإليقونة إىل نقل ادلالمح الطبيعّية على غرار صورة 

ي إىل تصوير عادلنا ادلادّي.إدّنا ىدفو ذلك يؤدّ  فوتوغرافّية.ألنّ 
، إىل جتّلي الّروح، إىل التألّو. إىل اجلمال الّروحيّ لميح التّ 

وىذا يفّسر دلاذا األشخاص ادلرسومون يف اإليقونة ىم دائًما 
 ملتحفون بالثّياب.

الرّسام العادلي يرّكز على اجلسد  دتجيًدا جلمالو الطّبيعي. أّما 
يف اإليقونة البيزنطّية، فالرتكيز ىو عادة على الوجو والعينني 

لّنفوذ من خالذلما إىل الّروح. أّما األلوان الطبيعّية بغية ا
ادلستعملة يف اإليقونة البيزنطّية فتهدف إىل إظهار اجلمال 

 الذي يشّع من جسد ادلسيح. الّروحي  واجملد اإلذليّ 
 

 طل  على السماءنوافذ ت  

يقونة البيزنطّية ال عالقة ذلا بالّلوحات الفنّية  اإل
 وزلطّات هبا بيوتنا ومكاتبنااليت اعتدنا أن نزيّن 

حثّنا على  القطار وادلساحات اليت نعيش فيها. ىدفها ىو
الّصالة وعلى االّتصال بالرّب الذي دتثّلو. ذلذا الّسبب 

أمام اإليقونات اليت دتأل كنائسنا. وذلذا السبب عينو  نصّلي
نطوف هبا وننحين خاشعني أمامها ونقّبلها. فالكنيسة 

ة اليت تزيّن اإليقوناُت ادلقّدسة مجيَع جدراّنا، خُترجنا البيزنطيّ 
من عامل ادلاّدة و هبارج ىذا العصر، لُتدخلنا يف حياة الّدىر 

اآليت. وعندما يلمس ادلؤمن مفعول الّنعمة اليت يناذلا من 
 الّروح القدس كّلما اقرتب من األسرار اإلذلّية، فإنو حييا على 

 ضوء تلك النعمة.
ا الكنيسة، ننحين مرّتني أما اإليقونة ادلقّدسة  عند دخولن  

 داإليقونات: ص َور اجمل 

 لبيزنطيّيني الّشرقّينيايقونة دور ىاّم يف حياة إل ـــل
 الّروحّية ، من كاثوليك وأرثوذكس. فاإليقونة

ليست رلّرد رسم ميّثل السّيد ادلسيح أو قّديًسا من أولياء هللا. 
. إدّنا ىي تعبري عن أعمق وسائل الزّينة الّدينّية وليست وسيلة من

ما يف إمياننا من حقائق أساسّية، واستحضار للحدث الّسماوي 
 الذي يشري إليو الّرسم.

 

 هللا حاضر حقًّا بيننا

حقيقة األوىل اليت تعّّب عنها اإليقونة ىي أّن كلمة  الـــ 
 كاماًل،هللا تأّنس فعاًل، وصار واحًدا منّا، إنسانًا  

يف شخص يسوع ادلسيح. مل يكن شبيًها بنا فحسب، بل صار 
إنسانًا  مماثال لنا يف كّل شيء ما عدا اخلطيئة،  كما يقول 

الكتاب. فاإليقونة تعلن حقيقة تأنّسو كما تؤّكد أيًضا كامل 
يس يوحنا الّدمشقّي يف ىذا الّصدد: "يف أُلوىتو. ويقول القدّ 

هللا زلّرًما ألنّو ال يُرى وال حيّده مكان. العهد القدمي كان تصوير 
لذا، ليست اإليقونة رمسًا رمزيًّا ) أي اّّنا ال دتّثل ادلسيح على حنو 
رمزّي بشكل ََحَل مثال،  فذلك زلّرم يف التقليد البيزنطّي( بل ىي 

 صورة واقعّية لّلذي صار واحًدا منّا.
 

 سنتحو ل كل نا
 إىل أىل فيليّّب  لنا القّديس بولس يف رسالتو يقول

 (:"اّن الرّب سيحّول صورة جسدنا 12: 3)
انية اليت تعّّب جسده اجمليد."وعليو، فاحلقيقة الثّ الواىن إىل صورة 

 حتاول أن  ا العنها اإليقونة ىي وإن كان رمسها واقعيًّا، إالّ أّنّ 
 سمر ترسم ادلعامل اجلسديّة لطبيعتنا البشريّة الّساقطة، بل ت



 

 اإليقونات: 
دص َور اجمل  
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الرّب اإللو، غري احملدود بطبيعتو،  أيها"
 لقد تنازلت يف آخر األزمان 

 لـّمالنا بشرًا زلدوًدا، ألّنك وتأّنست فظهرت 
جبميع خصائصو.  ولتَ قبِ لبست جسدنا البشرّي، 

لذا نرسم إيقونتك ونقّبلها مفّكرين بشخصك 
الذي دتثّلو. وبذلك نرتقي إليك متّبعني تقليد 

ونستقي من إيقونتك نعمة الّشفاء.  الّرسل  اإلذليّ 
فقد ظهَرت نعمة احلقيقة وحتّقق ما تنّبأ بو األنبياء 
قدميًا. وعانقت الكنيسة مثال ادلسيح ادلتأّنس، أي 

تسامية على كل مجال منظور. فكما أّن إيقونتو ادل
تابوت العهد كان جيّسم حضور هللا، كذلك 

اإليقونات أيًضا  ُتشّع حضوَر هللا الذي نعبده 
وُنُِّلو. وحنن بتكرمينا اإليقفونات ادلقّدسة لن نضّل 

أبًدا. بل من دواعي فخرنا واعتزازنا أن نسجد 
أيها  أمام ادلسيح ادلتجّسد ونعبده حقًّا. فهلّموا

ادلؤمنون نقّبل  إيقونتو ىاتفني: اللهّم خّلص 
 شعبك وبارك مرياثك."

 

)من خدمة غروب أحد األرثوذكسّية، أي أحد 
(ادلقّدسة تكرمي اإليقونات  

 

ومن ادلألوف أيًضا أن نرى يف غرفة الطّعام إيقونة الثّالوث  
 ةالقّدوس اليت دتّثل استضافة إبراىيم وسارة للمالئكة الّثالث

 (.21)سفر التكوين 
أما  إيقونات القّديسني شفعاء أعضاء األسرة فتوضع عادة يف 

 ة بكل واحد منهم.ُغَرف الّنوم اخلاصّ 
ا تشري إىل حضور القّديسني ّنّ أودلّا كانت اإليقونات مقّدسة، أي 

نا نضيء الشموع أو قناديل الزّيت أمامها. وممّا الذين دتثّلهم، فإنّ 
م بطريقة تعكس ضوء القنديل، يسني تُرسَ يُذكر أن وجوه القدّ 

دتاًما كما أّن الّشخص ادلرسوم يف اإليقونة يعكس نعمة الّروح 
القدس الّساكن فيو. وكثريًا ما نرى قنديال متدلًّيا من الّسقف أو 

اإليقونة الرئيسّية لإلعالء من  حتتَ من َحّالة مثبتة يف اجلدار 
مضاًءا باستمرار يف زاوية شاّنا. ومن ادلؤمنني َمن يدَع قنديال 

اإليقونات. بينما يقوم آخرون بإضاءة القنديل وحرق البخور يف 
ادلناسبات، كيوم األحد أو األعياد الكّبى، أو أثناء قيامهم 

 بالّصالة  أو عندما يشعرون حباجة إىل نعمة  أو َحاية خاّصة.
 

 مباركة اإليقونة
ثناء مباركة اإليقونة عادًة بوضعها على اذليكل أ

 تتم   القّداس اإلذلي. غري أّن ىنالك أيًضا صلوات 
بعض اإليقونات، كل واحدة حسب موضوعها ة خاّصة دلبارك

)الثّالوث القّدوس، السّيد ادلسيح، السّيدة العذراء، أو أحد 
القّديسني( إضافًة إىل صالة عاّمة تُتلى على أّي إيقونة. فالكاىن 

اإليقونة بادلاء ادلقّدس. أّما األسقف يتلو الّصالة ادلالئمة مثّ ينضح 
فيبارك اإليقونة مبسحها بزيت ادلريون ادلقّدس بدال من نضحها 

 بادلاء. عندئذ يتقّدم ادلؤمنون فرًدا فرًدا لتكرمي اإليقونة اليت بوركت.
 

 

http://mekite.org/
http://www.seraphicrestorations.com/


ما حترتم األرض، أكثر من البدائّية غالًبا الّصَدد، أّن األقوام 
بل تعبث  فحسب، تستغّل األرضاحلديثة اليت ال  اتاجملتمع

 هبا.
نال ادلؤمنون نعمة أمثن من احلياة ادلاديّة، إْذ إّّنم اإلجنيل:  

حياة روحّية متّكنهم من واإلديان أصبحوا حييون بادلعموديّة 
أّما رعايتنا حلياتنا  الّتواصل مع هللا بِوساطة يسوع ادلسيح.

مساندة الكنيسة يف نشر لبشارة.  ادلسيحّية ىذه، فتقوم على
ن مل وبذلك ننقل

َ
يتلّقاىا بعد، وللذين ضُعف  ىذه احلياة دل

          اإلديان يف قلوهبم، كما قال السّيد ادلسيح لرجل 
ن ادلرض6 "إمِض إىل بيتك، إىل ذويك، وحّدثهم مبا أبرأه م

 صنع الرب إليك."
ىوتّية والتقاليد اليت فات الّل إن الليرتجيّات وادلؤل   كنيستنا: 

متّيز كنيستنا ديكنها أن تساىم  مسامهة فريدة يف ّنضة مجيع 
الكنائس، شريطة أن نتقّيد هبا ومنارسها على أصوذلا. فعلينا 

بتقدير ىذه ادلمّيزات وصيانتها، بل من واجبنا أاّل نكتفي 
أيًضا أن نضعها يف خدمة من وىبنا إيّاىا. كما ديكن أن 

نشاطر إمكانيّاتنا ادلاديّة مع باقي ادلسيحّيٌن، ال سّيما 
 الوافدين اجلدد التّائقٌن إىل عبادة هللا حبسب تقاليدىم.

وىبة اليت "ليخُدم كّل و احد اآلخرين، بادل 6مواهبنا الفرديّة 
ناذلا، على ما جيُدر بوكلء صاحلٌن يرَعون نَِعم هللا ادلتنّوعة" 

فكثًنًا ما يتكّلم الكتاب ادلقّدس عن . (611 4بطرس  1) 
ادلواىب اخلاّصة  اليت مل  يَنلها  ادلؤمنون ألنفسهم، بل 

 خلدمة اجلماعة6 "كّل و احد إمّنا يُعَطى إظهاَر الّروح للمنفعة 
يتعّذر  (  وقّلما جند موىبة63 11كورنثس   1العاّمة." ) 

 خلدمة ادلسيح وجسده السرٍّي. فكثًن من ادلؤمنٌن تسخًنىا

يظّنون أن العمل يف الكنيسة موقوف على رجال الّدين 
 عليهم وحدىم. صحيح أّن للكهنة مهامًّا خاّصة

  ماذا تتناول رعايتنا؟ 

قمنا جبرد كامل لكّل ما حنن  إذا
 وكّل ما لنا، أدركنا َوفرة النَِّعم 

من واجبنا إَذن  أّن نُكرم ادلعطي علينا. هبا  ّن هللااليت مَ 
 بكيفّية  رعايتنا دلواىبو  واستثمارىا خلًن كنيستو  والعامل.

6 ىي اذلبة األساسّية اليت نلناىا  هبة احلياة 
من هللا.  لذا كثًنًا ما منّجد هللا بتسميتنا إيّاه 
"واىب احلياة" و "حمّب البشر". وواجب 

أن حنرتم حياتنا ومنتنع عن  الّرِعاية يقتضي منّا
وعلى ادلؤمنٌن أن يتعاونوا مع  تبذير عطايا هللا.

و اآلخرين  بقدر ادلستطاع ليؤّكدوا أّن هللا ى
سّيد احلياة منذ حلظة احلْمل حّّت حلظة ادلوت 

 الطّبيعّي جلميع أبنائو.
كلّنا ُخِلقنا على صورة هللا ادلثّلث   عالقاتنا: 

األقانيم. فعلينا أن نعكس ىذه الّصورة يف 
حياتنا، يف علقاتنا الّزوجّية، ومع وأوالدنا، 
ووالدينا، وأقربائنا، ومجيع َمن وضعهم هللا على 

يث ُتظهر سًنتُنا حب  هللا لنا. علينا دربنا، حب
أن نغفر ذلم  إن أساؤوا إلينا، عمًل مبا ورد 

 يف الّصلة الربّية6
 "أغفر لنا كما نغفر حنن أيًضا".         

6 1يصف ِسفر التكوين )  العامل املادّي: 
( كيف خلق هللا االنسان األّول وأقامو يف 11

الفردوس "ليحرث األرض ويعتين هبا". 
 فالبشريّة إْذ تلّقت العامل ادلادّي  من يد هللا، 

 صارت مسؤولة عن رعايتو. وُيلَحظ يف ىذا 

 لنودِع هللَا حياتَنا كلَّها 

لنا سفر أخبار األيّام كم ـروي  ــــي
 تكّلف ادللك داود لبناء ىيكل 

أورشليم. ومع ذلك فهو يقول هلل يف صلة الّتدشٌن6 الرّب يف 
(. 614 15أخبار  1ومن يدك نعطيك." ) ،"كّل شيء منك

نا نُعيد إليو وىو بذلك يعرتف أّن كّل شيء ىو من هللا وأنّ 
ادلؤمنٌن ىو . وأعظم عمل شكر هلل نقوم بو حنن ودائَعو

)االفخارستيّا( وفيو ننضّم إىل السّيد  االحتفال بالقّداس اإلذليّ 
ادلسيح إْذ يقّرب ذاتو هلل ألجل خلصنا. وعندما يرفع الكاىن 
القرابٌن هلل، فإنو يكّرر باسم الكنيسة ما قالو داود6 " ما لك، 

 ممّا ىو لك، نقرّبو لك عن كّل شيء ومن أجل كّل شيء."
نا الكنيسة تدعونا إىل أن نقّرب هلل حياتنا اليومّية كما أّن أمّ 

من هللا وكّل ما لنا إمّنا ىو ىبة  تلّقيناىا ىي  عبادًة، ألن حياتنا
من هللا، ال دلتعتنا اخلاّصة، بل خلدمتو. وطريقة الّتفكًن اليت 
جتعلنا ننظر إىل ذواتنا ومجيع ممتلكاتنا كوقف هلل، نسّميها 

6 15ولوقا    01-614 11 زنات )مّّت "رعاية". ففي مَثل الو 
( خيربنا يسوع عن رّب بيت سّلم خّدامو وزنات من 11-12

ة وسافر. ودلا عاد دعاىم إىل احملاسبة فأثىن على الذين الفضّ 
 . فهياستثمروا مالو. كذلك حنن، تسّلمنا ودائع كثًنة من هللا

ليست ملًكا لنا، وسوف نؤّدي حسابًا عنها. ويقول لنا الرّب 
يف إجنيلو الكرمي6 " أطلبوا أّوال ملكوت هللا وبر ه، وىذا كّلو يزاد 

حبيث  (. كما يدعونا إىل حتديد األولويّات600 2 لكم." )مّّت 
ننظر إىل كّل ما يف الكون على ضوء ملكوت هللا، فنضع يف 
ادلرتبة األوىل علقتنا بو، وما سوى ذلك فهو زائل. علينا إَذن 

 بعًضا وحياتنا كّلها. أن نودع هللا بعُضنا
 



 
 

 لنودِع هللَا حياتَنا كلَّها
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 لرّب نسبة ممّا أنعم بو عليهم.ل            
أّما القّديس بولس فيورد مبدأ  فائض الّرزق: 

آخر بقولو إن هللا يهبنا ما حنتاج إليو لسّد  
حاجاتنا. وكّل ما فاض عن ذلك فهو 

 كورنثس  1الرّب واإلحسان. ) ألعمال
 اإلكليل  ( . ومرّتٌن يف خدمة64-5 5          

 يبارك العروَسٌن  يسأل الكاىن هللا أن          
 من كل شيء، ينموان يف كل   احّّت إذا اكتفي"          
 احل َمرضّي لديك."عمل ص          

 

ْلك كّل ما حنن وما لنا ىو مِ الّرعاية والوِكالة:  
ن وىبنا إيّاه. وأقّل ما يعين ذلك ىو االقتداء 

َ
دل

خائو. ومما يقولو القّديس مبحّبة هللا وس
6 "أعِط هلل ّشأنىو ي يف ىذا الوس الّل يغريغور 

لتشكر لو أنّو قّدرك على أن حُتسن إىل 
اآلخرين بدال من أن تكون واحًدا من 

ينظر اآلخرون إىل فاحملتاجٌن إىل اإلحسان،  
يدك السخّية بدال من أن تنظر أنت إىل 

أيديهم... كن مبثابة إلو للمعوِزين على غرار 
حيم. فأْن تكون مبثابة إلو  يف ما يفعل هللا الرّ 

ء، ىو الغاية القصوى للّرعاية. وأمجل العطا
ىي  صفة  إذلّية  يف الشخص البشريّ 

اإلحسان... إّن يف مقدورك أن تصبح إذلًا 
دومنا عناء. فل تدع فرصة التألّو تفوتك." 

احلديث  –)القديس غريغوريوس اللىو ي 
 (611 13و  612 14

 أن يقوموا هبا، بيَد أّّنم ُوجدوا يف اجلماعة "لينّظموا 
عمَل اخلدمة يف سبيل بُنيان جسد ادلسيح." )أفسس 

( وبذلك يُثبتون  أن الكنيسة ىي حّقا 611 4
ة  مؤمتَنة على االضطلع برسالة خاّصة مجاعة كهنوتيّ 

 يف العامل.

  %51املوارد املاديّة: أكثر من 

 من أقوال السّيد ادلسيح الواردة   من
 يف االجنيل تتعّلق بادلال والثّروة، 

ألنّو كان يدرك أّن ُحسن استعمال ادلال وادلمتلكات ادلاديّة لو 
أمهّية كربى يف منّونا الّروحي. وىو حيثّنا على أن نّتكل على هللا 

 (.600 2 يف كّل شيء وال نَقلق بشأن الغد )مّّت 

 كيفّية املسامهة املاديّة 

يف الكتاب ادلقّدس أكثر من مبدأ  جند
 هلل ممّا لتنظيم ما ينبغي أن نقّرب

أعطانا. وكل ىذه ادلبادئ تشًن إىل التربّع جبزء من خًناتنا هلل 
 ولشعبو6

حيثّنا العهد القدمي على تقدمي بواكري املنَتجات:  
بواكًن منتجاتنا هلل، إقرارًا منّا بفضلو علينا يف كل ما 

لدينا من مواىب روحّية وماديّة. فعندما نقّدم لو 
 ادلكانة األوىل يف حياتنا.البواكًن نُثبت أّن لو 

ُضروا أمام الرّب فارغٌن، بل  حتَ  "الالّتقادم الّنسبّية:  
كّل واحد مبا هَتب يُده حبسب بركة الرّب" )التثنية  

 ( وىذا يعين أّن على الّشعب أن يقّدموا 613 12
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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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ال سّيما يف حضارة يعارض الطُُّرق اليت ينهجها العامل من حولنا، 
مبدأ االستهالك. وضلن، إْذ نعِدل عن الطّعام والّلهو  قائمة على

والّلذة لنصوم عنها كّلها، إظّلا نقول للعامل: "ضلن لسنا من ىهنا." 
وعندما نصوم نعرتف أّن احلياة ال تقوم على رلّرد التمّتع باخلًنات 

 ادلاديّة، بل على عالقتنا باخلالق.
وللّصدقة ِصلة وثيقة بالّصيام، ألّّنا تنبذ تصّرَف العامل. فمجتمعنا 
حيّث على االستهالك ويدعونا إىل أن "طلزن كنوزًا على األرض". 

أّما ضلن فنقول لو مع القّديس بولس إّن اخلًنات ادلاّدية أعطت 
لألعمال اخلًنيّة. كما لنا، ليس لسّد حاجاتنا فحسب، بل أيًضا 

نقول ما قالو السّيد ادلسيح، إّن شللكتنا ليست من ىذا العامل، 
 ونقتدي مبحبتو يف إنفاق ما وىبنا من اخلًنات.

ختاًما، ال يغُرْب عن بالنا أنّنا مل  نشَغل بعُد مكاننا كامال يف  
ادللكوت الّسماوي، لذا صلد أنفسنا يف مصارعة  يومّية غًن مرئّية 

: 6وى بشريّة، بل ضّد ُوالة عامل الظّلمة.")أفسس ضّد قُ  "ال
21.) 

أن يقَينا قوى الشّر.  هبا للكنيسة صلوات يومّية كثًنة تسأل هللا
وال عجب يف ذلك، فنحن نعتقد أّن يف العامل  ادلرئّي أشياء كثًنة 

كّنا مواطنٌن يف ادللكوت الّسماوي،  ا  ودل ال تُرى بالعٌن اجلسديّة.
لنا من أن ضُليط أنفسنا على الّدوام بوسائل االّتصال  كان ال بدّ 

بوطننا. من ىنا تكرمينا لإليقونات ادلقّدسة يف منازلنا كما يف 
 الكنيسة، ورفع الّصلوات أمامها. وإمياننا بالوطن الّسماويّ 

ينعكس خًنًا على شؤوننا ادلنزلّية. فنصوم ونستضيف ادلعوزين 
ك نُنمي اختبارنا للملكوت مرّحبٌن هبم باسم ادلسيح، وبذل

الّسماوي.  فنحاول أن نعيش حياتنا اليومّية متذّكرين أنّنا 
 بادلعموديّة صرنا ورثة مع ادلسيح لكّل ما وعدنا اآلب بو.

  

معيار اإلصليل، ألنّنا نؤمن ونوّجو ياتنا نلتزم بو يف حياتنا، أي 
ض:ىذه األر مبوجب حقائق ال تُ َرى على   

 

ادلسيح فاطلبوا إَذن ما ىو فوق، حيث "لقد قمتم مع 
يقيم ادلسيح جالًسا عن ميٌن هللا. إىتّموا دلا ىو فوق، 

(2: 3ي ال دلا ىو على األرض." )كولوسّ   

 

يلّية، ألّّنا صلالعامل حولنا كثًنًا ما ال يستطيع فهم ادلعايًن اإل
غالًبا ما تناقض حكمة ىذا العامل. كما أن اجملتمع الذي 

يقيس معىن احلياة بالّنجاح والرّفاه وادلمتلكات نعيش فيو 
وادلالّذ األرضّية. بينما ادلؤمن يقّدر نصيبو من الطبيعة اإلذلّية 
ويضعها عاليا فوق ىذه الشؤون األرّضية، وىذا بالّتايل يؤثّر 

يف أُسلوب تفكًنه والقيام بأعمالو واّّتاذ قراراتو وما يضع من 
 أفرد لنا زلال ا يف ادللكوت أولويّات يف حياتو. وألّن هللا

الّسماوي، فنحن على ِصلة بأشخاص ال يعلم العامل حّّت 
رلّرَد وجودىم: الثّالوث القّدوس  والسّيدة العذراء، 

 والقّديسٌن، والقّوات السماويّة.
وطريقة االّتصال هبم نسّميها الّصالة، وىي أداتنا الطبيعّية 

شّّت و مع إخوة لنا من للتحّدث إىل الرّب الذي  نشاركو حياتَ 
مة ادلميِّزة اللتزامنا بادللكوت األجيال.  فالّصالة ىي السِّ
 الّسماوّي.

 الّصالة والّصوم والّصدقة

 كّرمَ الّصالة نرتقي إىل عرش هللا الذي تَ  ـــبــ
 كما ضلاول أن    وأتاح لنا االّتصال بو.

ظلطًا مساوي اا حلياتنا ونأيت بو إىل األرض إلعادة توجيو نستمّد 
 أنشطتنا اليومّية. و الّصوم ىو إحدى تلك الوسائل. إنّو 

 احلياة يف امللكوت الّسماوي 

كتب القديس بولس رسالتو إىل األفسسّيٌن  ماعند
 نا من علياء (، رّلد  هللا الذي "غمرَ 3: 2)

يسوع... ومعو  أقامنا، و  بركة روحّية يف ادلسيحمسائو بكّل 
( ىكذا صرنا مواطنٌن يف 6: 1معو أجلسنا يف الّسماوات." )

الفردوس، وورثة مع القّديسٌن، وشعًبا حييا حياة هللا ويشاركو 
يف طبيعتو. فوعُي الكنيسة الّشرقّية ذلذه احلقيقة، محَلها على 

 ة.ابتكار "أخالقّيتها" اخلاصة، أي طريقتها  يف احلياة ادلسيحيّ 
كنيستنا ىي "من عامل آخر"، تؤّكد قداسة هللا، و دورَنا يف إّن  

عبادتو ملتّفٌن حول عرشو، وزمالَتنا مع القّديسٌن، وغًن ذلك، 
يقيًنا مّنا أننا ال ننتمي إىل ىذا العامل، بل إىل ادللكوت 

وىذا ما ندركو بنوع خاص يف مبىن الكنيسة اليت  الّسماوي.
،  ويف إمياننا  بأّن الوظيفة الرئيسّية متّثل الّسماء على األرض

للكنيسة على األرض ىي االحتفال باللّيتورجّيا اإلذلّية. من 
الّناس َمن يرى أّن ذلك بعيد عن الواقع، لكن إذا صّح قول 

 بولس الّرسول، لزم علينا أن نبحث أين يقع َموطننا الّسماوي.

 منط احلياة يف امللكوت الّسماوي
فقط عند احتفالنا  وت السماويّ ال ضليا يف ادللك

ذلك ادللكوت يؤثّر يف  باللّيرتجّية ادلقّدسة، بل  انّنا 
ٌن، إْن جاز ىا  َ اليومّية أيًضا. فنحن نعيش يف عادلحياتنا 

العامل  –القول: عامل نشارك فيو األسرة البشريّة، واآلخر 
ىو خاّص بنا نظرًا الّّتادنا باهلل يف يسوع  –الّسماوي 

فادلفروض إَذن يف حياتنا اليومّية أن تعكس مشاركتنا   ادلسيح.
. فنحن ننظر إليو بادلعيار ادلطلوب مّنا أن يف العامل الّسماويّ   



 

 احلياة يف امللكوت 
 الّسماوي

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  ةربويمكتب الخدمات الت
ةألبرشيّة نيوتن الملكيّ    
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محفوظة والنشر حقوق الطبع   
 للصور المأخوذة من مجلة صوفيا 

أبرشية نيوتنللروم الملكيين الكاثوليك   
 

  
 

 مواطنو الفردوس
"زلفُل القّديسٌن وجد ينبوَع احلياة وباَب 

الطّريق إليك  الفردوس. فَمن يل أن أجد
بالّتوبة. أنا ىو اخلروُف الضاّل. فادعين 

 يا سلّلص وخّلصين.
ن قدميًا من العدم جبلين، وبصورتو مَ "يا 

اإلذلّية شّرفين، ولتجاوزي  وصّيَتو أعادين 
إىل األرض اليت منها كّونين. أِعدين إىل 
ما ىو على مثالك، فيُبَعث يّف اجلماُل 

 القدمي.
ال يوصف، وإْن  "أنا صورة رلدك الذي

محلُت مِساِت الزالت. فارأف جببلتك 
أيّها السّيد وطّهرين بتحّننك. وامنحين 
الوطن ادلشتهى. ُمعيًدا إيّل حقوق أىل 

 "الفردوس.
رتبة اجلّناز ( –)تربيكات الرّاقدين   

 

.وشلّا قالو القّديس اسحق الّسورّي يف ىذا الشأن   
 

سلزَن الكنوز الكامن  باطمئنان   "أُدخلْ 
فيو سلزن الكنوز احملفوظ  يف قلبك، جتدْ 

يف الّسماء، إْذ ال فرق بينهما، كما أّن 
م ادلؤّدي إىل ل  ا مدخال واحًدا. فالسُّ مذل

ادللكوت ىو يف باطنك، إْذ ال زلّل لو 
إاّل يف نفسك. ُغْص إَذن يف ذاتك 

م للّصعود إىل ادللكوت ل  جتِد السُّ 
."الّسماويّ   

      
:ويقول القّديس أنطونيوس الكبًن  

 

"مثار األرض ال تنضج سريًعا، بل ال 
غىن ذلا عن الوقت وادلطر والعناية 

لتصًن يانعة. كذلك مثار الّروح ّتتاج 
إىل الوقت وشلارسة التقّشف وادلواظبة 

على الّدرس وادلثابرة وضبط الّنفس 
 والّصرب، لتكتسب الّنضوج."
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إّف َخْلقنا على صورة هللا خيّولنا القدرة الفطريّة على احلّب، وعلى 
معرفة اخلًن واعتناقو. ودبا أّف هللا يهب حّبو للخْلق رلّانًا، كذلك مَنَح 

. أّما ميتنعاالنساَف ادلخلوؽ على صورتو احلريّة ليَهب احلّب أو 
اُعِطينا القدرة َخلُقنا على مثاؿ هللا فيعين شيًئا آخر. إنو يعين أنّنا 

وأف نسعى إىل  ،التاّمة على أف نتواصل  بعُضنا  مع بعض ومع هللا
 الكماؿ لنكوف متاًما على مثاؿ خالقنا.

ويقوؿ القديس إيريناوس يف ذلك6 عندما خلق هللا اجلنس البشرّي  
كاف االنساف يف عهد الطّفولة. وكما أف الّرضيع يولد لينمو ويصبح 

بشرّي كاف رضيًعا بادلعىن اجملازّي. كاف بالًغا، كذلك اجلنس ال
 واضًحا أنو قادر أف ينمو. لكن مل يُكن من ادلضموف أنو سيفعل. 

 

 كسر املثال

ِسفر الّتكوين يروي لنا أف عالقة االنساف  فــــ
 خبالقو انقطعت. فقد طمح آدـ وحّواء إىل أف 

إْف عصيا سيموتاف ُيصبحا "ِمثل هللا"، مع أنو كاف قد حّذرمها أهنما 
أوامره. لكّنهما انفردا بالرأي ومل يثقا باهلل، فتغًّنت عال قتهما باهلل 
إىل األبد. بيد أّف صورة هللا بقيت مطبوعة  يف االنساف، أّما مثالو 

أصبح زلاال على البَشر أف يبلغوا الكماؿ الذي  فتشّوه إىل حّد أفْ 
لطبيعة البشريّة على ربقيق ا شاءه هللا. فكاف الّشخُص الوحيد القادر

الذي ىو صورة هللا غًن بكماذلا ىو ابنو الوحيد، صورتو األزلّية6 " 
ما يف الّسموات وما  ،بكر كل خليقة. فانو فيو ُخلق الكلّ  ،ادلنظور

و على االرض ما يرى وما ال يرى... الكّل بو ولو قد ُخلق... النّ 
 (15-611 1ل  كلُّ ادلِلء." )كولوسي اف يَِ  هللاُ  فيو ُسر  

وىكذا يّتضح أّف  كلمة هللا، صورة اآلب، تأّنس ليتّمم كماؿ 
ا أراد هللا أف ػّ مػالطّبيعة البشريّة يف ذاتو، كما قاؿ أحد ادلتصّوفٌن6 "ل

 ينظر إىل وجهو أرسل يسوع إىل العامل."

شّّت العصور أّف ىذا الّنظاـ يُثبت وجود  وقد رأى الّناس يف 
نظرنا  وإذاهللا الذي خلق كّل ما يف الكوف بدّقة ال ذُبارى. 

إىل االنساف لوجدنا أّف  هللا ينعكس فيو على ضلٍو خاّص ميّيزه 
عن سائر ادلخلوقات. صحيح أّف هللا يتجّلى حبكمتو وقدرتو 

ا مجيًعا يف مجيع الكائنات، لكّن االنساف وحده ينفرد عنه
بكونو مرآة حّية ينعكس فيها هللا يف صميم كيانو. فالعهد 
اجلديد يعّلمنا أّف هللا زلّبة. واحلاؿ أّف االنساف ىو الكائن 

ة هللا. ما ىو الوحيد القادر على أف يّب فتظهر فيو زلبّ 
ىو الكائن القادر أف يّب  ألنّو على صورة هللا  االنساف؟

 الذي ىو زلّبة. 
 

 ثالمصورة و 

مسيحّيوف الذين يؤمنوف أّف هللا ثالوث، يروف  الــ
 أف العالقة القائمة بٌن اآلب واالبن 

والّروح القُدس ىي يف صميم هللا. فاهلل ىو إًذا تبادُؿ حّب 
وىذا احلّب ادلتبادؿ ليس منغلًقا على ذاتو، بل يشمل اخللق  

فقد  كّلو. وعليو ميكن القوؿ إّف "الّتواصل" ىو صميُم كياننا.
ويف الّدرجة األوىل مع هللا  ُجِعلنا لنتواصل  بعضنا مع بعض،

خليقة هللا فحسب، بل ىو ُخِلق  اخالقنا. ليس االنساف إذً 
يف هللا وألجل هللا. وميكن القوؿ عموًما إّف هللا خلقنا لنعبده 

 عن حّب.
 (662 1قاؿ هللا6"لنصنِع االنساف على صورتنا كمثالنا" )

لقّصة خلقنا الواردة يف ِسفر الّتكوين.  تلك كانت ادلقّدمة
ويرى كثًن من آباء الكنيسة،  ومنهم إيريناوس، أّف ىنالك 
فرقًا بٌن الّصورة وادلثاؿ. فالّصورة تدّؿ على ما ضلن عليو، أّما 

 ادلثاؿ فيشًن إىل ما ميكن أف نصًن.
 

 على صورته ُخِلقنا 
 كثريون

ىم الناس الذين يؤمنوف باهلل الواحد. لكّن  
 كثًنين منهم أيًضا يروف من ادلستحيل أف 

إنسانًا بشخص يسوع ادلسيح. فمجّرد القوؿ إّف يصًن هللا 
هللا يستطيع أف ينزؿ إىل األرض ويقاسي كل ما نقاسيو من 

ىو يف نظرىم فكرة ال ميكن فهمها. لكّننا نالحظ  ،عذاب
فكرة تأّنس هللا، غالًبا ما يؤمنوف بأشياء أّف الذين يعارضوف 

لوف اآلية اليت تقوؿ "إّف يبدو فهُمها أصعب. فهم مثالً يقبَ 
( 663 1هللا خلق االنساف على صورتو ومثالو...." )تكوين 

فكيف ميكن كائناٍت بشريّة مثلنا أف تكوف على صورة هللا؟ 
ر كاتب ِسف  إننا نعرؼ ذواتنا وندرؾ ضعفنا. وال ر يب أفّ 

بيعة البشريّة. فكيف لو التكوين كاف ىو أيًضا يعرؼ ما الطّ 
كيف ميكن لروح هللا الذي  أف يّدعي مثل ذلك االّدعاء؟ 

ى بالكتاب ادلقّدس أف خياطبنا بتلك الكلمات؟ ومع حأو 
ذلك فنحن على يقٌن أّف كّل سللوؽ يعكس شيًئا من هللا 

اء كّلها الذي خلقو. وأّف حضور هللا  ىو الذي جيعل األشي
متماسكة يف الوجود، فهي دبثابة مرآة تعكس لنا صورة 

اخلالق. فقوى الطبيعة ادلتجلّية يف اجملرّات والكواكب السيّارة 
كل ذلك يدّؿ، يف رأي كثًن من   –واجلباؿ واحمليطات 

الّناس، على قدرة هللا وعظمتو،  "فالكوف ُمفَعم جبالؿ هللا " 
انلي ىوبِكنز. كما يرى على حّد تعبًن الّشاعر جًنارد م

غًنىم أّف حكمة هللا واضحة يف تركيب أدّؽ األجساـ احلّية 
ونظاـ البيئة. ومجيع العلماء، من عهد اإلغريق إىل القرف 

أو 1.214)هم "الّنسبة الّذىبّية" احلادي والعشرين، راعتْ 
φ  اليت تعكس نظاًما خفيًّا كامًنا يف شّّت األشياء  ،)

 ة والفنوف التصويريّة وادلوسيقى. الدماغيّ كالذرّات، وادلوجات 



 
 
 

على صورته ُخِلقنا  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ةربويمكتب الخدمات الت  
ةألبرشيّة نيوتن الملكيّ    
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والنشر للصور محفوظة  حقوق الطبع  
 طبعت باإلذن من زووي حنّا 

يوحنا الذهبي الفمالملكيّة للقديس كنيسة ال  
اأتالنتا، جورجي  

 ادلسيح6"كونوا كاملٌن كما أّف أباكم  نفهم قوؿ السّيد 
( وذلك على ضوء 684 1الّسماوي ىو كامل" )مّّت 

كذا وكذا فأنا أسًن ضلو   أعمالنا، قائلٌن يف أنفسنا6 "إف أصلزتُ 
 الكماؿ يف نظر الرّب."
 ىو أننا نتقّدـ يف مسًنتنا إىل التألّو ،ولعّل أفضل دليل على 

ضلاوؿ أف نتشّبو بادلسيح اخلادـ، على ضلو ما حثّنا عليو أْف 
األفكار واألخالؽ ما ىو  بولس الّرسوؿ6 "ليكن فيكم من
ىو يف صورة هللا، مل يعتد   أيًضا يف ادلسيح يسوع، الذي إذْ 

عبد، مساواتو هلل اختالًسا، لكّنو أخلى ذاتو آخًذا صورة 
صائرًا يف شبو البشر. وإْذ ُوجد كبشر يف اذليئة، وضع ذاتو 

 (4-61 6 وصار طائًعا حّت ادلوت، موت الّصليب." )فيليّب 
 وكّلما تأّصلت فينا أخالؽ يسوع، من تواضع وطاعة وخدمة

ق  لت فينا أيًضا حياة هللا، ومَنت زلبتنا لآلخرين، بل للخ، متثّػلَ 
يسوع، وأصبحنا ما ضلن6 أناس ييوف كّلو، وذبّلت فينا أفكار 

ة.حبياة هللا الّساكن فيهم ويشاركونو يف طبيعتو اإلذليّ   

ّما صار ابن هللا واحًدا مّنا أمكنو أف يُعيد إلينا ادلثاؿ لػو  
ضلن الذين ُخلقوا  –الذي فقدناه، وأصبح يف مقدورنا  اإلذليّ 

مع لفة أف نستأنف رحلتنا ضلو ربقيق األُ  –على صورة هللا 
(. الرّب 663 1)كولوّسي  هللا يف ادلسيح "رجاء رلدنا"

 ده يكشف حقًّا مدى حّب هللا لنا.حيسوع ادلسيح و 
ومجيع الذين لبسوا ادلسيح بادلعموديّة وصانوا ارّبادىم معو 

( 68 1بطرس  6بيعة اإلذلّية" )سيتحّولوف إىل شركاء يف الطّ 
القّديسوف تألّو على مثالو. وىذا التحّوؿ الذي يسّميو اآلباء 

ىو الغاية القصوى حلياتنا كمسيحّيٌن، كما أنّو أيضا الّسعي 
لبلوغ تلك الغاية. الرحلة اليت نباشرىا ىهنا لن تتّم إالّ يف 

 الّدىر اآليت.

 ترميم املثال

عمل التألّو يبدأ بادلعموديّة. وإذا جعلنا من  إنّ 
 ،منهج الّتقوى اذلدؼ الرئيسّي يف حياتنا

نكوف قد أربنا  لنعمة ادلعموديّة أف تواصل ذلك العمل فإنّنا 
لذا نبذؿ وسعنا لنتقّيد بالوصايا العشر وبأوامر الرّب  فينا.

الذي يثّنا على الّصالة والّصـو والّصدقة وبالّسًن سًنة 
محيدة متوافقة مع حياة الكنيسة. كما أّف عمل التألّو ينشط 

ا ويف سًنتنا كل  حلظة. إذا كّنا نعي حضور هللا يف قلبن ،فينا
 6 "وشّلا يشّجع ىذا الوعي، ادلواظبة على تالوة صالة يسوع

. وبذلك "أيها الرب يسوع ادلسيح ابن هللا، ارمحين أنا اخلاطئ
نكتشف معىن قوؿ القديس غريغوريوس الّسينائّي6 "ِصْر ما 

أصِغ إىل َمن ال يكّف عن  َمن ىو فيك. إسَع لتجدَ أنت. 
 َمن ميتلكك". سلاطبتك. إمتلك

 وحادلا نباشر إيداع حياتنا كّلها للمسيح اإللو، نستطيع أف  
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 اإلنسان: اإليقونة الحيّة

اجتمع وزير الخارجيّة الروسّي غروميكو بنظيره  عندما

 ؟وزير الخارجيّة األميركي شولتز، هل تدري ماذا تبادال
 صور أحفادهما!

 مجموعة ُصَور هللا

نحّب أن نجلس ونتصفّح مجموعة الصَور القديمة  كلّنا

لعائلتنا، ونستكشف فيها جذورنا، ألن ذلك يساعدنا على 
معرفة هويّتنا. كذلك األمر عندما ننظر إلى المسيح، ابن 
هللا، ألننا في الواقع إخوته وأخواته. حينئذ فقط نجد هويّتنا 

ث جدّيًّا وكمالنا ألننا أعضاء في عائلة هللا. إْن نحن لم نبح
ويسوع أخينا، فهل نقدر أن نعي َمن نحن؟   ،في هللا أبينا

هل نعرف ما معنى كوننا مخلوقين على صورة هللا ومثاله؟ 
يقول لنا الكتاب المقدّس إّن يسوع هو صورة هللا، أي انّه 
إيقونة مقدّسة. فهل تعرف أنك أنت أيًضا مخلوق لتكون 

 إيقونة إلهيّة؟

هي اإليقونة؟ وهل يجوز للمسحيّين أن يقتنوها؟ هذا  فما 

هو الموضوع الذي سنعالجه باختصار في هذه الُعجالة. فمن 
 األهّمية بمكان أن نصبح صوًرا للمسيح.

 مخلوقون على صورة هللا

نرى ذواتنا في َمن نحّب، السيّما في أوالدنا وأقربائنا.  كلّنا

 جميَع ما صنعه وهذا ينطبق على هللا أيًضا. " ورأى هللا
 (30: 1)تكوين فإذا هو حسٌن جدًّا" 

أنّه يَُسّر بالبشر  أكثر من جميع ما أبدعه. وهذا يعني  غير

أنّه يَُسّر بك! هل تدري لماذا؟ ألّن هللا "خلق االنسان على 
 (27: 1)تكوين صورته  ومثاله." 

آخر، كل واحد منّا هو صورة مصّغرة هلل. طبًعا  وبتعبير

"فإّن هللا   هلل عّز وجّل، لكننا مصنوعون على مثاله.لسنا كا
خلق االنسان لعدم الفساد وجعله صورَة ذاته اإللهيّة." 

نحن إذًا بُحكم طبيعتنا على مثال هللا، حتّى   (23: 2)حكمة 
لو بَدت هذه الخصلة  "دفينة" فينا. فاهلل يحبّنا ال محالة ألنّنا 

نا، ويخفق قلبه حبًّا. إنّه أبناؤه.  ينظر إلينا فيرى صورته في
فخوٌر بنا ، وكأنّي به يعتّز بنا إْذ يقارننا بسائر مخلوقاته، ال 

سيّما المالئكة الذين ال يستطيعون أن يتخيّلوا لماذا يحبّنا كّل 
هذا الحّب ويتحّملنا مع أنّنا ِعصبة من األبناء المتمّردين. 

لني فحسب، وكثيًرا ما أنا ذاتي أتساءل لماذا؟ فهو ال يتحمّ 
 بل أيًضا يساعدني ألتحّول  وأصير أكثر شبًها به.

 نحن صورة المسيح

أّوال أرسل هللا ابنه، ذلك االبن الذي قدّمه لنا من  كيف؟
الّسماء، إْذ أعلن بصوت عظيم مفَعم بالفرح : " هذا هو ابني 

(. يتّضح من ذلك أّن 17: 3الحبيب الذي به ُسررت." )متّى 
هللا ال يتمالك عن حبّنا. وقد أرسل ابنه الوحيد ليكون لنا 

سيح تألّم ألجلكم وأبقى لكم قدوةً. "إنّكم لهذا دُعيتم، إْذ اّن الم
. أْن تكون مسيحيًّا  (21: 2بطرس  1)قدوة لتقتفوا آثاره." 

 يعني أن تقتفي آثار المسيح. 

الواردة أعاله هي في األصل اليوناني   إّن كلمة "قدوة"
Hypogrammatos) ) 

وقد تبدو معقّدة في مبناها، لكنّها بسيطة جدًّا في معناها. هل 
التي كنتم تستعملونها وأنتم أطفال؟ في تذكرون السبّورة 

أعالها كانت حروف األبجديّة مكتوبة بخطّ واضح جميل. 
وكان عليكم أن تنقلوا تلك الحروف بالحّوارة وتقلّدوها 
بمنتهى الدقّة. ذلك بالّضبط  هو معنى كلمة 

(Hsypogrammatos) إنّها أبجديّة مخطوطة على .
سبّورة خّصيًصا لألطفال كي يتدّربوا على الكتابة 
الّصحيحة! و اآلب الّسماوي يريد أن نتتلمذ البنه الحبيب 
ونتعلّم منه الحكمة. يأمرنا أن نحاول مراًرا وتكراًرا اقتفاء 
آثار ابنه على أكمل وجه. غير أّن االقتداء بسيرة يسوع 

كن أن يتّم بقدرتنا الذّاتيّة. فكأنّي باهلل عّز والتمثّل به ال يم
وجّل  يمسك بيدنا ويرشدها بينما تنسخ صورة المسيح: "أّما 
جميع الذين قبلوه فقد آتاهم سلطانًا أن يصيروا أبناء هللا" 

(. اّن هذا الّسلطان يأتي من الّروح القدس. " 12:  1)يوحنّا 
نالك الحريّة. الرّب هو الّروح. وحيث يكون روح الرّب فه

ونحن جميًعا، والوجه سافر، نعكس كما في مرآة مجَد الرّب، 
فنتحّول إلى تلك الّصورة بعينها، المتزايدة في البهاء، بحسب 

(. فإذا 18-17: 3كورنثس  2فعل الرّب الذي هو روح" )
تأّملنا الرّب بتقوى صرنا مماثلين له. اّن تلك المرآة هي 

ما حدّقنا إليه أصبحنا على مثاله. المسيح، حكمةُ هللا.  وكلّ 
  (13: 1)هذا ما يُلمح إليه كاتب الّرسالة إلى العبرانيّين 

حيث يقول: "االبن هو ضياء مجد اآلب، وصورة جوهره، 
وضابط كّل شيء بكلمة قدرته." والجدير بالذّكر أن كلمة 

(Character)  التي استعارتها اللغة االنكليزية من

في هذا النص عينه وهي تعني "صورة اليونانيّة قد وردت 
دقيقة". هل سبق لك أن ذّوبت شمًعا عسليًّا لتصنع منه 
نموذًجا ما؟ اّن الشمع العالق على أصابعك، عندما تنزعه، 

 بالضبط ما تعنيه كلمة   تجد عليه رسًما دقيًقا لبصماتك. هذا
(Character)  التي نُِقلَت في "ترجمة القُدس" للكتاب

 عبير"نسخة طبق األصل".المقدّس  بت

عندما تثقُل أعباء الحياة على كاهلنا، تحين ساعة الرّب 
ليطبع صورته فينا ويجعل منّا مثاال له و"نسخة طبق 
األصل" البنه الحبيب. "نحن نعلم أن هللا في كّل شيء 
يسعى لخير الذين يحبّونه، بحسب قصده، ألن الذين سبق 

ا مشابهين لصورة ابنه، فعرفهم، سبق أيًضا  فحدّد أن يكونو
 (29-28:28)رومة فيكون هذا بكًرا ما بين إخوة كثيرين." 

 المشاركة في الطبيعة اإللهيّة

هذا ما كانت الكنيسة في أّول عهدها تسّميه التألّه، أي 
الصيرورة على مثال هللا. ويقول القديس الّرسول بطرس 

كلَّ ما يُؤول في هذا الّصدد: " اّن قدرته اإللهيّة قد َوهبت لنا 
إلى الحياة والتّقوى، بمعرفة الذي دعانا بمجده الخاّص 
وبقّوته، اللّذين بهما ُوهبت لنا المواعيد الثّمينة العظمى، حتّى 
تصيروا بها شركاء في الطّبيعة اإللهيّة، إذا ما تخلّصتم من 

( تلك 4-3: 1بطرس 2الفساد الذي دخل العالم بالّشهوة." )
الطبيعة اإللهيّة اعتنقت الطّبيعة البشريّة  هي بُشرى التجّسد!

لكي نتمّكن من المشاركة في الحياة اإللهيّة. اّن سّر التجّسد 
والقيامة هو الذي يولّد فينا اليقين بأّن في مقدورنا نحن أيًضا 
أن نتجلّى. ذلك أّن هللا عندما تأنّس، اتّخذ جسدًا فقدّس المادّة 

ا في حدّ ذاتها. فاهلل بعدما المخلوقة. المادّة ليست إًذا شرًّ 
فرغ من خلق كّل شيء، نظر إلى ما صنع فوجده "حسنًا 

 جدًّا. " فالخليقة هي من الّروائع الناجمة عن محبّة هللا.

"أَجل نحن ُصنع هللا، إْذ قد ُخلقنا في المسيح يسوع لألعمال 
: 2)أفسس الّصالحة التي أعدّها هللا من قبُل، لنسلك فيها." 

والقدّيس بولس يقول لنا أكثر من مّرة اّن المسيح هو  (.10
. لذا (Ikon)صورة هللا. اّن لفظة صورة في اليونانيّة هي 

اعتاد المسيحيّون منذ عهد الّرسل أن يرسموا صوًرا أو 
إيقونات للسيّد المسيح. واإليقونات هي صفائح مقدّسة تحمل 

المالئكة أو رسم السيّد المسيح أو أّمه السيّدة العذراء أو 
القدّيسين. فاإليقونة تمثّل الجوهر الحقيقّي للشخص 
 المرسوم. ويسوع المسيح هو حرفيًّا صورة هللا، أي الرسم
الحّسي الذي يمثّل هللَا الذي ال يُرى تمثيال دقيًقا. وكلّنا 



 

مدعّوون لنكون إيقونات حيّة للمسيح. فإذا رأينا يسوع رأينا 
 . وهذا ما نرجوه.هللا. وَمن رآنا رأى المسيح

 اإليقونة أداة للنعمة

واإليمان بنعمة هللا يُتيحان للمسيح أن يسكن فينا.  الّصالة

واإليقونات المقدّسة تتيح لنا أن نكون صوًرا تمثّل الحياة 
اإللهيّة. ليست اإليقونات رسًما حقيقيًّا لمالمح القدّيسين، بل 

رّكز على نوًعا من الكاريكاتور مع فارق واحد وهو أنها ت
المالمح الجيّدة، ال السيّئة. إنّها رسوم رمزيّة لقداسة أولياء 
هللا وِسيَرهم. فإذا نظرنا إلي إيقونة  وتأّملنا في سيرة َمن 
تمثّل، قد يُنعم هللا علينا بأن نتحّول إلى صورة المسيح. وما 
القدّيسون الذين تطّوبهم الكنيسة سوى أشخاص غيّر المسيح 

ا ثانية فى العائلة الّسماويّة، إْذ تحّولوا إلى حياتهم. فُولدو
صورة المسيح. كلّنا مدعّو إلى القداسة، أي إلى أن نصبح 

كسواها من وسائل  –إيقونات حيّة للمسيح. واإليقونات 
هي أدوات للحصول على النّعمة والّشفاء. أي اّن  –التّقوى 

إيقونات النّعمة اإللهيّة تعمل بواسطة هذه الّرموز الحسيّة. ف
القدّيسين هي نوع من ذخائرهم. ونعمة هللا الكامنة في 
القدّيس تكمن أيًضا في إيقونته. فكم من النّاس نالوا الّشفاء 
بمجّرد لمسهم إيقونة وهم يصلّون بحرارة اإليمان. ذلك أّن 
الّروح القدس هو الذي يبارك األدوات المقدّسة. وهو الذي 

يّة، ألن هللا عندما تأنّس يشفي بواسطة هذه الوسائل الماد
 افتدى الخليقة كلّها وقدّسها.

 تكريم القدّيسين

أن ذلك ال يعني بتاتًا أننا نعبد اإليقونة أو القدّيس الذي  غير

تمثّله. فالعبادة محصورة في هللا عّز وجّل، دون سواه. أّما 
القدّيسون فعلينا أن نكّرمهم ونأدّي لهم االحترام. َمن منّا لم 

صفّق لشخصيّة فذّة؟ فكم بالحرّي علينا أن  نكّرم يقف وي
رجال اإليمان البارزين الذين سَعوا الّسعي الحسن. فالقدّيس 

 1) بولس يوصينا قائال: "اقتدوا بي كما أنا أقتدي بالمسيح."
 ( 1: 2كورنثس 

كنّا نتبع  المسيح فال يسعنا  إالّ أن نجري مع َمن  وإذا

سبقونا في اتّباعه. وهنا أيًضا يوصينا القدّيس بولس قائال: " 
إقتدوا بي جميعكم، أيها اإلخوة، وتبّصروا في الذين يسلكون 

 (17: 3)فيليبّي على المثال الذي لكم فينا." 

 هل اإليقونات أصنام؟

 

َمن يعترض مدّعيًا أّن التأّمل أو الّصالة أمام إيقونة  هنالك

نوٌع من عبادة األوثان. إّن هذا االعتراض ليس بجديد. ففي 
اجتمع نحو ثالثمائة أسقف في المجمع المسكونّي  787عام 

النّيقاوّي الثّاني. فناقشوا هذا الموضوع عينه واستنتجوا ما 
يلي: يجدُر بنا أن نؤدّي التكريم واالحترام إليقونة السيّد 
المسيح أو أّمه السيّدة العذراء أو المالئكة أو القدّيسين. أّما 

رات العبادة فمقصورة على هللا وحده. وإل يكم بعض المبّرِ
ال  " (: 4: 20)  التي أوردوها: لقد جاء في سفر الخروج

تصنع لك منحوتًا وال صورة شيء مّما في الّسماوات من 
فوق، وال ّمما في األرض من أسفل وال مّما في المياه من 

 ”.تحت األرض. ال تسجد لها وال تعبدها

بعد ذلك بخمسة فصول يقول هللا: " واصنع  ولكن

ق تصنعهما، على طرفي الكفّارة ."كرو  بَين، من ذهب مطرَّ
(  كما أمر هللا موسى أن يصنع حيّة من 25:18)خروج 

النّحاس، على شكل الحيّات الاّلسعة. فهل ناقض هللا نفسه؟ 
كاّل! والبرهان نجده في اآلية التي تتبع النّهي عن صنع 

أنا الرّب  الّصَور فهي تقول: " ال تسجد لها وال تعبْدها، ألنّي
إذًا ليست الّصور  (.5: 20)خروج  إلهك، إله غيور..."

ا. وبما أن هللا صار إنسانًا حقًّا فلنا أن  واألعمال الفنّية شرًّ
 نرسمه وال شّك.

 :نحن إيقونات حيّة

تتقدّس وتتحّسن إذا واظبنا على التأّمل في يسوع  حياتنا

المسيح، صورة هللا المتجّسد. كما أن الّصالة الخاشعة أمام 
اإليقونات المقدّسة والتأّمل في سيرة َمن تمثّل، من شأنه أن 
يحثّنا على أن نصبح إيقونات ناطقة للحياة اإللهيّة، ألن قدرة 

لة كامنة في اإليقونات. ف نحن مدعّوون إلى هللا المحّوِ
(. علينا إًذا 8:29المشاركة في صورة هللا المتأنّس )رومة 

أن نكّرم بعضنا بعًضا وأن نرى صورة هللا في إخوتنا 
البشر. فإن ظَنَنّا أنه يعُسر العثور على تلك الّصورة في 
بعضهم، فمن واجبنا أن نساعدهم على اكتشافها. تذّكر أيها 

أن نرى هللا كّل يوم إن شئنا! القارئ العزيز أنّنا نستطيع 
فلماذا ال نساعد إخوتنا على أن يقدّروا عالمة محبّة هللا في 
حياتهم؟  وعندما تنظر في المرآة، تبّصر في ما ترى وكن 

 على ثقة أنّك صورة هللا، تتحّول من مجد إلى مجد أعظم!

 

 اإلنسان: اإليقونة الحيّة
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 "القدس وعّلموىم أن حيفظوا مجيع ما أوصيتكم بو. والّروح
وأّول َمن استعمل ىذه الكلمة يف الّتاريخ (. 82-91: 82)مىت 

ادلسيحّي ىو القّديس إغناطيوس األنطاكّي وذلك يف القرن 
الثّاين. وىكذا يّتضح أّن أّول من ُدعي "كاثوليك" ىم  ادليالديّ 

مسيحّيو الّشرق األوسط النّاطقون باللغة اليونانّية. وعليو، عندما 
جزء من الكنيسة نا روم كاثوليك ملكّيون فذلك يعٍت أننا نّ إنقول 

 رلمع خلقيدونية.و تبع تقاليد اآلباء الّشرقّيُت  الكاثوليكّية، ن
مرتبطة بكنيستنا ولكنها ليست جزًءا من امسنا  وىنالك أمساء أخرى

 الرمسّي. وىي:

 بيزنطّيون
ىذه الكلمة إىل "رومة اجلديدة"  أي  تشَت

 . وقبل أن ُتسمَّى هالقسطنطينّية كما ورد أعال
اإلمرباطور قسطنطُت، كانت ُتدعى "بيزنطيوم". ىذه ادلدينة باسم 

وىو مشتّق من تعبَت  أما اليوم فهي حتمل امسًا ثالثًا  "اسطنبول" 
(  ومعناه  "باّّتاه ادلدينة".  وكنيستنا  eis tin polinيونايّن  )

يف طقوسها الّليًتجّية، ال سّيما القّداس اإلذلي، إّّنا  تتبع تلك 
 ادلدينة العظمى.

 أنطاكّيون

نشأت الكنيسة ادلسيحّية كانت أنطاكية  عندما
 ادلسّمى  "أناتوليا"  عاصمة اإلقليم الروماينّ 

كانت ادلركز االقتصادّي الرئيسّي للشرق  كماأي "ادلشرق".
اليت تصل ملتقى الطُّرق التجاريّة  يفاألوسط بأسره، نظرًا دلوقعها 

بُت أوروبا وآسيا. لذا سرعان ما أصبحت ميدانًا نشطًا  يف حياة 
عن بكرة أبيها الكنيسة. وعلى الّرغم من أّن زلزاال كبَتًا دّمر ادلدينة 

 ادس، فإّن رؤساء الكنائس يف الّشرق األوسط السّ  يف القرن ادليالديّ 

 ملكّيون 

اللفظة مشتّقة من كلمة "ِملكو"  أي ملك يف  ىذه
 اآلرامّية. و ادللك ادلقصود ىو اإلمرباطور 

لقيدونية ادلنعقد يف خالذي أيّد تعليم رلمع  البيزنطيّ َمرقيانوس 
ومعظمهم من الّشرق  -معارضوه  . فقد أطلق 159سنة 

على مؤيّديو لقب "ملكّيُت"  هتّكًما.  أي اّن ىذا   –األوسط 
يف الّشرق  كاالسم الذي يُطَلق حاليِّا على البيزنطّيُت الكاثولي

إىل مجيع ادلؤمنُت  األوسط ، كان يف األساس إىانًة موّجهةً 
 ربّيُت. مع خلقيدونية، سواء أكانوا شرقّيُت أم غادلؤيّدين جمل

 روم
 لفظة

"روم" أطلقها العرب على البيزنطّيُت. وىي 
 باء الكنيسة آل  الّروحيّ  قليدتّ ال ُتشَت إىل

ففي عهد السّيد ادلسيح   إليهم كنيستنا.الّشرقّيُت الذين تنتمي 
كانت اليونانّية ىي اللغة الّشائعة يف معظم مدن الّشرق األوسط.  

ادلؤلَّفات اليت كتبها أشهر  كما أن  أسفار العهد اجلديد ومعظم
ان األرياف فكانوا آباء الكنيسة قد ُوِضَعت باليونانّية. أما سكّ 

غة التّارخيّية للكنائس يتكّلمون اآلرامّية أو الّسريانّية وىي اللّ 
الكلدانّية وادلارونّية والّسريانّية.  ومل تشغل العربّية مكانتها اللغويّة 

  بعد الفتوحات اإلسالمّية.العاّمة يف الّشرق األوسط إاّل 

 كاثوليك
الكلمة تعٍت "شامل أو جامع". فعندما نقول إّن 

تشمل ادلسكونة أّّنا   نعٍت ،الكنيسة كاثوليكّية  ىذه 

حيث تنشر بشارة  ادللكوت، عمال بوصّية الرب :  بأسرىا،
 "إذىبوا وتلمذوا  مجيع األمم وعّمدوىم  باسم اآلب واالبن 

 كثريةلكنيستنا أمساء   

عصرُنا أمهّية كربى للدقّة يف تداول األمساء.  ويلي  
 فرجال األعمال واألدباء وادلوسيقّيون 

ديّة كانت أم أدبّية، بأمساء معيّنة ما يسّجلون ممتلكاهتم،
حيميها القانون . والوثائق  القانونّية تفرض ِذكر األمساء 

ثة يف الرمسّية لألفراد. لكّن ذلك ىو من التطّورات ادلستحدَ 
. أما يف الّشرق األوسط الّتاريخ ال سّيما يف العامل الغربّ 

يّة رّ حيث نشأت كنيستنا ادللكّية فكانوا يتداولون األمساء بُ 
أكرب. زد على ذلك أن األمساء ادلستعملة يف الّشرق 
األوسط لكنيستنا ختتلف عّما ىي عليو يف الواليات 

الكنيسة اليونانية ادلتحدة. ففي العامل الغرب يّسموّنا "
ة" بينما ىي معروفة يف الّشرق األوسط باسم الكاثوليكيّ 

"كنيسة الّروم الكاثوليك". كذلك الذين نسّميهم ىنا 
"األنطاكّيُت األرثوذكس" ىم معروفون يف الّشرق األوسط 

نسبة  تباسم " الّروم األرثوذكس" . غَت أن "روم" ىنا ليس
نّية اليت كانوا طيالقسطن إىل رومة  عاصمة إيطاليا، بل إىل

  قدديًا يدعوّنا "رومة اجلديدة". والذين نسّميهم ىنا
"Roman Catholics ىم معروفون ما وراء  "

البحار بالاّلتُت. وكثَتًا ما يسّبب ذلك اختالطًا يف ادلفاىيم 
عند النّازحُت إىل أمَتكا من الّشرق األوسط. فهم يًتمجون 

 Roman“تعبَت "روم كاثوليك" حرفيِّا إىل 
Catholic “  مع أن ادلقصود طبًعا ىو "ادللكّيون  ،

أبناء  يف ذىندث الكاثوليك". وىذا االختالط عينو حي
رعايانا األمَتكّيُت عندما يرون تعّدد األمساء اليت تطلق على 

من ىذه  كنيستنا ادللكّية. وفيما يلي سنشرح معٌت كلّ 
 األمساء لتوضيح األمور:

 



 

 
  لكنيستنا أمساء كثرية
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لصورمحفوظة والنّشر حقوق الطبع   
يّ يسوعال جوزيف كوكزيرا،  

 

أّما يف العصر احلديث فقد تطّور مفهوم "األرثوذكسّية" وأصبح  
تُت من ادلسيحّيُت الّشرقّيُت. فالفئة مقصورًا على فئتُت رئيسيّ 

 -والكرباتو ّيُتمتنّوعة كاأللبانّيُت والبلغار األوىل تضّم جنسّيات 
رب، ممّن أعتنقوا روسّيُت واليونانّيُت والّرومانّيُت والّروس والصِّ 

، ويسمَّون أيًضا "األرثوذكسّيُت اخللقيدوينّ  تعاليم اجملمع
موقفهم من أحد اجملامع ّما كان الفارق بينهم ىو ـقّيُت". ولشر ادل

ا يف فإننا ال جند بينهم اشًتاكً ويّن(، ادلسكونّية )اجملمع اخللقيد
 .األقداس

 

 شرقّيون 

 ستناًداا
إىل ادلفاىيم اجلغرافّية من وجهة الّنظر 

 األوروبّية،  فاّن الكنائس اليت نشأ تراثها يف 
من البحر ادلتوّسط مُسَّيت شرقّية، بينما الكنائس اجلهة الّشرقّية 

ُدعَيت  غربّية. واجلدير بالذّكر أّن اليت نشأ تراثها يف أوروبا الغربّية 
 َترب البيزنطّيُت غربّيُت!الكنائس الّسريانّية واآلشوريّة تـَعْ 

 

 (Uniate)ملّتحدون ا

استعمال ىذه الكلمة أصال يف أوروبا الّشرقّية  تّ 
 للحّط من شأن البيزنطّيُت الكاثوليك.

 وىي تعٍت حرفيِّا ادللتحقُت  بكنيسة رومة ألغراض معيّنة. 
 

"بطريرك أنطاكية وسائر ادلشرق".  يزالون حيملون لقبال  
الكنيسة  ويف األلف األّول من تاريخ الكنيسة كانت

األوسط تستخدم الطّقس األنطاكّي ة يف الّشرق اليونانيّ 
ائس بعيد الطّقس احلايّل للكن الذي دياثل إىل حدّ  

ىذه الكنائس األخَتة مع فارق واحد: كانت  ، الّسريانّية
كنّا نستخدم اللغة  غة  الّسريانية، بينماستخدم اللّ ت

نّية. ويف القرون الوسطى، نظرًا للفتوح اإلسالمّية االيون
واحلمالت الّصليبّية، أخذ ادلسيحّيون الّناطقون باليونانّية 

أخوهتم ادلقيمُت يف  يف أنطاكية يشعرون بتقارب متزايد إىل
القسطنطينّية. وظّل البطاركة واألساقفة األنطاكّيون طوال 

سنُت كثَتة يقطنون يف القسطنطينّية، فتأثّروا بطقسها 
مون وتقاليدىا. ومع  مّر الّسنُت اعتنق األنطاكّيون ادلتكلّ 

باليونانّية التقاليد الليًتجّية البيزنطّية اليت ال نزال نتبعها اليوم 
 بادتنا.يف ع

 

 أرثوذكسّيون

 ىذه
الرأي أتباع الكلمة اليونانية األصل تعٍت "
 شأّنا –القومي" . وقد اسُتعمَلت أّوال 

للداللة على مجيع الذين  –يف ذلك شأن كلمة ملكّي 
دتّسكوا بوالئهم لإلديان الّصحيح أثناء اخلالفات العقائديّة 

 اليت نشأت يف القرون األوىل. وىي من أعرق  وأكرم
التعابَت اليت قيلت يف وصف الكنيسة وأتباعها، دتاًما كلفظة 

يًتجّية "كاثوليكّي"  اليت نستخدمها عادة يف صلواتنا اللّ 
 عندما نذكر الكنيسة.
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 الكائن الذي هو حقًّا حمّبة

العهد اجلديد صلد هللا الذي قاؿ "أنا الكائن"، على ضلو  ويف
 ال نتوقّعو، إْذ نقرأ: "هللا مل يَره أحد قّط. العهد اجلديد

صلد هللا الذي قاؿ "أنا الكائن"، على ضلو ال نتوقّعو، إْذ نقرأ: "هللا مل 
يف حضن اآلب ىو  (ό ών)  االبن الوحيد الكائنيرَه أحد قّط. 

 (.18: 1ا أخرب عنو." )يوحنّ 
فالّشخص الذي كشف عن ذاتو دلوسى وإيلّيا وسائر األنبياء، ىو يف 
الواقع كلمة هللا، الذي سوؼ يتأّنس، عندما يبلغ الّزماف ِملػَئو، مّتخًذا 

 صرّي. نّاطبيعتنا البشريّة بشخص يسوع ال
األزؿ،  اآلف وكل  أواف فتبارؾ ادلسيح إذلنا احلقيقّي، الكائن منذ 

 )رتبة احلّل الكبري(. وإىل دىر الّداىرين.
 

القرف  –ويروي لنا القّديس ىيالري الذي عاش يف بواتِييو )فرنسا 
 هللا يف اإلصليل: كيف انقاد إىل اإلدياف عندما التقى كلمةَ  ابع(الرّ 

"طالعت تعليم اإلصليل والّرسل فتجاوز فكري حدوده، وأصبحُت 
هللا أكثر شلا كنت أتوّقع. وفهمت أّف خالقي ىو إلو مولود  أعلم عن

أّف الكلمة ىو هللا وأنو كاف مع اآلب منذ البدء.  من إلو. وتعّلمت
ورأيت نور العامل. وفهمت أف الكلمة صار جسًدا وسكن فيما 

 بيننا...
ًدا، ال باجلسد، بل  والذين قبلوه صاروا أبناء هللا إْذ ُولدوا رلدَّ

إنساف. ونستطيع أف نناذلا  باإلدياف... وىذه النعمة يهبها هللا لكلّ 
انساف  حبرّيتنا، ألنّنا أُعطيناىا ذلذا الغَرض. لكّن النعمة ادلعطاة لكلّ 

ومن  ليصري ابن هللا لن تكوف فّعالة إذا رافقها إدياف ضعيف مرتّدد،
ر الكلمة ىنا تنشأ ادلصاعب وخيبو الّرجاء و يتقهقر اإلدياف.  وقد صا

جسًدا لينتشل االنساف من عثرتو ويرفعو إىل مستواه. لقد تأّنس 
 الكلمة دوف أف يفقد ألوىتو. وكم كاف فرحي عظيًما عندما ُكِشف يل 

الكائن، الوحيد الذي ينعم مبُطَلق الوجود، تكرـّ وشاركنا  
ما يف  يف كيانو عندما أسرؼ يف خلق ىذا الكوف.  فكلّ 

الكوف، من أضخم اجملرّات إىل أدّؽ األجساـ،  إظّلا ىو 
موجود بوجوده. وىذه الكائنات مل تَر الوجود مبحض 
الصَُّدؼ النّامجة  عن قوى عمياء، بل بإرادة شخص 

لُيمّكن سواه من  يفيض منو الوجود. لقد خلق الكوفَ 
: 1الوجود. "إنّو خلق كلَّ شيء لكي يكوف." )احلكمة 

14) 
ىذا الفيض من الوجود، الذي نسّميو اخللق، ىو أّوؿ  إفّ 

الذي قاؿ "أنا الكائن" ىو أيًضا زُلّب.  دليل على أفّ 
والواقع أف النّاس يف شّّت احَلضارات والعصور، إظّلا وجدوا 

م كثريًا ما خلطوا ب ن هللا وأعظم ما هللا يف خلقو. ومع أنّ 
، إاّل أنم   يف ناية ادلطاؼ يف الطّبيعة من قوى كالّنجـو

وجدوا يف اخللق شخًصا أو شيئًا ما ، خارج أنفسهم. 
 غريَ ويقوؿ القديس بولس يف ىذا الشأف: "إّف صفات هللا 

ادلنظورة، وال سّيما قدرتو األزلّية وألوىتو، تُبَصر منذ خلق 
 (20: 1ًة مبربوءاتو." )رومة العامل، ُمدرَكَ 

خلالق وقدرتو وعالوة على ما نراه يف اخللق من ألوىة ا
نُبصر أيًضا حّبو يف ما أبرأ من سللوقات ال  العجيبة، فإنّا

 ها يف كيانو.حصر ذلا، وأشركَ 
ويف ىذا الّصدد يقوؿ القّديس مكسيموس ادلعرتؼ: 

ادلخلوقات،  –طَلق ػُ لء ادلالذي ىو ادلِ  –"عندما أبرأَ هللا 
مل يفعل ذلك ليسّد أية حاجة شخصّية، بل لتتمّكن 

أف تسعد لكونا سللوقة على صورتو،  ِعلًما  خالئقو من
أف ىذا الفرح الذي تستمّده ادلخلوقات من كنز وجوده 
الذي ال ينفد، ىو مصدر فرح لو." )قروف احملّبة، القسم 

 (.46الثالث، 
 

 حياتنا هي يف هللا 

 ِمن
الّناس َمن  يتبّجح بقولو "أنا سّيد حيايت. 

 عمل هبا ما أشاء."  وكثريًا ما يوبّخ أويل أف 
الّناس االنساف اخلجوؿ بقوذلم: "عْش حياتك! ماذا تنتظر؟" 

وىم بذلك يقصدوف أّف عليو أف يسعى لبلوغ  األىداؼ 
ادلنشودة  يف ىذا العصر: مجع ادلاؿ لضماف ادلستقبل، 

َتع  الكثرية مُ ػياحة، إىل غري ذلك من ال، السّ االستقالؿ الّذايتّ 
اليت ُتشرتى بادلاؿ. وباإلجياز: حببوحة احلياة ىي يف نظرىم 

)الرّتمجة  9: 90مور ز اذلدؼ األمسى. وقد جاء يف ادل
."  حّّت أطوؿ واىنة كخيط العنكبوت"أيّاـ سنينا  السبعينّية(

األعمار ديكن أف يُقَصف برمشة  بصر. األشجار تعّمر أكثر 
على حّد " نُػتَػًفا منّا. الببغاوات كذلك. "حياتنا ليست إالّ 

قوؿ الالىويّت أوليفِييو كليماف. ومهما بلغنا من جهد النتهاز 
 احلياة فنصيبنا الفشل.

 غريغوريوس النّيصّي: يقوؿ 
شيء  كلّ "حياتنا ميتة يف عامل ُمَشّرب بادلوت،  زلور  

، 15فيو ىو العَدـ." )جذور التصّوؼ ادلسيحّي ص 
 (.1955طبعة 

احلياة ليس سوى مشاركة موقّتة يف حياة  والواقع أّف نصيبنا من
ال ديوت، كما أنّو  ألنّوهللا، الكائن الوحيد ادلوجود حقِّا، 

 مصدر احلياة بكافّة أنواعها.
عندما التقى موسى هللاَ يف حَدث العلّيقة ادللتهبة العجيب،  

  (14: 3روج خسأؿ هللاَ عن امسو/ فأجاب: "أنا الكائن" )
وىو يعرّب عن الطّابع   .ό ών“وباليونانّية " بالعربيّة "يَػْهَوه"و 

الفريد الذي يّتسم بو هللا:  مل يتلقَّ احلياة من أحد، وال ناية 
 لكّن ىذا  حلياتو، إنّو الوحيد الكائن مدى الّدىور.
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 (1: 27الفصل ، 5)دحض الِبدَع، اجلزء  
 الذي يفوؽ هللاأف ضليا حقِّا  يعين أف ضلاوؿ الّتواصل مع 

طاقتنا إطالقًا، ومع ذلك فهو حيبّنا إىل حّد أنّو يكشف 
لنا عن ذاتو، ويدعونا إىل ادلشاركة يف كيانو واالمتالء من 

 حياتو.
 

وَلد ىذا السّر، فأخذت أتقّرب إىل هللا الذي دعاين إىل أف أُ  
ادليالد الثّاين من فضل هللا الذي يت ىذا باإلدياف. فتلقّ جديًدا 

 ( 1طمأنين إىل أيّن لن أعاد إىل العدـ." )يف الثّالوث 
 

إّف ادلسيحّي ن الذين اختربوا ادلسيح وزلبتو للبشر وحلوؿ الّروح 
القُدس، تعّلموا  أف يبصروا هللا كمحّبة يف سّر الثّالوث. فاهلل 

ّبة يف العالقة القائمة ب ن اآلب واحد حقِّا يف كيانو، وزل
لة ب ن اآلب يف الصِّ  واالبن والّروح القدس. وهللا زلّبة أّوال

واالبن. وىو زلّبة يف كشفو عن ذاتو يف اخلليقة ويف تأّنس  
كلمتو. وعندنا أنّو أثبت زلبتو على ضلو آخر، فهو مل يسكن 

بيننا فحسب، بل أتاح لنا الّتواصل معو. وقد عرّب سفر 
تكوين عن ىذه العالقة بقولو رلازًا إّف هللا كاف يتمّشى يف ال

اجلّنة. وىذا قد جُييز لنا القوؿ إننا مدعّووف إىل أف "نلهو يف 
 الباحة اخللفّية من ادلقّر اإلذلّي."

 

ويف تقليدنا البيزنطّي الشرقّي يظهر ذلك يف إيقونة ادلالئكة 
ثالثة مالئكة الّثالثة اليت رمسها القّديس أندري  روبليف: 

يتحاوروف وىم جالسوف إىل أطراؼ مائدة. لكّن للمائدة 
طرفًا رابًعا فارًغا  جيذبنا إليو لندنو وطلترب سّر الثّالوث من 

 الّداخل، ال من زاوية الّناظر فحسب.
ذلك ىو ِملء احلياة الذي يدعونا هللا إىل التمّتع بو. وشلّا 

واصل مع هللا، يقولو القّديس إيريناوس: "احلياة ىي الت
 واالنفصاؿ عن هللا ىو ادلوت."
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واالسكندريّة، يُ َلّقب "بابا". وال يزال ىذا الّلقب  ينطبق يف 
. وذلذا الّسبب  ال يزال عصرنا على بطريرك االسكندريّة القبطيّ 

ادلسيحّيون يف الّشرق األدىن يقولون "بابا رومة" بدال من "بابا" 
 فقط، متييزًا لو عن أخيو "بابا االسكندريّة".

البطارقة الّشرقّيون يف عصرنا

مع مرور الّزمن تصّدعت وحدة الكنيسة.  لكن
ففي القرن اخلامس انفصلت الكنيسة

بسبب اخلالف الّنسطورّي. وتال ذلك يف القرن ذاتو اآلشوريّة 
خالف بٌن الكنيستٌن اليونانّية والاّلتينية من جهة، والكنيستٌن 
القبطّية والّسريانّية من جهة أخرى بسبب رلمع خلقيدونية الذي 

الطرفان  الاّلتييّن و اليونايّن، بينمىا عارضو اجلانبان  أيّده
 اآلخران.

اختلفت الكنيستان الاّلتينّية واليونانّية  ويف القرن احلادي عشر
فتّم بذل جهود كثًنة يف القرون الوسطى إلعادة الّشركة  بدورمها.

. ، لكّنها مل تُفلحبٌن عدد من الفئات الّشرقّية والكرسي الّروماينّ 
وعلى الرغم من االنقسامات، فقد حافظت الكنائس الّشرقّية 

حّّت بعدما استأنف بعضها الشركة مع   على نظامها البطريركيّ 
 الكرسّي الرومايّن.

لذا جند اآلن مخس كنائس يستخدم كّل من رؤسائها لقب 
"بطريرك أنطاكية". وىم: الّروم الكاثوليك، والّروم األرثوذكس، 

ريان الكاثوليك والّسريان األرثوذكس.وادلوارنة، والسّ 

ويف االسكندريّة حاليًّا ثالثة بطاركة: القبطّي األرثوذكسّي، 
واليونايّن األرثوذكسّي. زد على ذلك أن  ،القبطّي الكاثوليكيّ و 

البطريرك األنطاكّي ادللكّي حيمل أيًضا لقب بطريرك االسكندريّة 
 ة وكلدانّية وأرمنّية يّ ر وأورشليم.  وىنالك مجاعات مسيحّية آشو 

التجّمع يف ادلدن الكربى وال يزالون على عادهتم يف عصرنا 
إىل حّد  ،ىذا. لذا رّكَزت الكنيسة تبشًنىا يف ادلدن الكربى

الاّلتينّية، ب"  paganusأن ساكن الرّيف، ادلسّمى " 
 أصبح يعين "وثنيًّا".
(Pentarchy)اخلماسّي   الّنظام البطريركيّ 

الكنيسة، بعد االنتشار يف ادلدن الرئيسّية، وكانت
لتأسيس كنائس األريافتنطلق منها إىل 

وبطبيعة احلال أخذت كّل كنيسة فرعّية ريفّية فرعّية فيها.
تعتمد على الكنيسة األّم يف ادلدينة، لتلتمس منها الّتوجيو 

و ادلعونة. وكانت الكنيسة األّم ُتدَعى باليونانّية "ادلدينة 
 األّم" 

 (Metropolisمن ىنا لقب .)  ادلرتوبوليت" الذي"
 حيملو رئيس األساقفة.

إىل حّيز الوجود  مخس كنائس   ومع مّر الّسنٌن ، برَزت
خاّصة، نظرًا ألمهيّتها ادلدنّية،  كربى تتمّتع مبكانة مرموقة

والرتباطها ادلباشر بتبشًن الّرسل، ال سّيما القّديس الّرسول 
". طلقوا عليها  اسم "الّنظام البطريركي اخلماسيّ بطرس. فأَ 

وأورشليم.وىي رومة و القسطنطينّية واالسكندريّة وأنطاكية 
ودلّا كانت الكنيسة الرئيسّية ُتدعى "الكنيسة األّم"، صاروا 

ما يعنيو لقب  يسّمون راعيها الّديين "الرئيس األب". وىذا
Patriarch . 

باشر القّديس بطرس التبشًن باإلجنيل يف أورشليم ومنها 
ينسب الّتقليد تبشًنىا أّما االسكندريّة ف انتقل إىل أنطاكية.

تلميذ القّديس بطرس. ويفيد تقليد عريق أّن  إىل مرقس،
 أندراوس، شقيق القّديس بطرس، ىو الذي بّشر

 القسطنطينّية بادلسيح.
وكان بطريرك كّل من ادلدينتٌن الرّئيسّيتٌن، رومة 

رك: أب ورئيسي  طر  الب  

األساقفة الكاثوليك القادمٌن من خمتف  كان
أحناء العامل، ملتئمن يف اجملمع ادلسكوينّ 

الثّاين بكنيسة القديس بطرس، يتجاذبون أطراف  الفاتيكاينّ 
احلديث يف انتظار بدء اجللسة. وفجأة خّيم عليهم صمت 
ُمطِبق إذ دخل البطريرك ادللكّي الطّيب الذِّكر، مكسيموس 

الرّابع الّصائغ، بطلعتو ادلهيبة، يرتدي اجلبة السوداء، وتغّطي 
صدره إيقونة بيزنطّية مع و القلنسوة والاّلطية، وعلى  رأسَ 

صليبٌن. وما ان اعتلى ادلنرب ليخطب يف آباء اجملمع ، حّّت 
ذان ميّثالن الكنيسة األرثوذكسّية الّروسّية هنض الكاىنان اللّ 

ّما سئل أحدمها وىو األب  عن رأسهيما. ولو كشفا 
م يف الكهنة فيتايل بوروفوي عن سبب ذلك أجاب: دّ ادلتق

أصغينا إىل كالمو باالحرتام الواجب  طريركب"إذا تكّلم ال
لكالم اإلجنيل. لذا وقفنا ونزعنا الغطاء عن رأَسينا."

فما معىن لقب البطريرك الذي يستوجب ذلك اإلجالل؟ 
وما ادلهاّم اليت يضطلع هبا محَلة ىذا الّلقب الّسامي يف 

الكنيسة؟ وكيف نشأ الّلقب؟ ودلاذا معظم أبناء الكنيسة 
قام البطاركة ادون جيهلون كّل شيء عن مَ الاّلتينّية يك

الّشرقّيٌن؟
لإلجابة عن ىذه األسئلة، ال بّد لنا أن نعود بالفكر إىل 

دىا.طفولة الكنيسة وَمهْ  َعْهد
ح أّن الّرُسل، أسوًة بالسّيد ادلسيح، بدأوا التّبشًن   ادلرجَّ

وقتئذ  اجلاليات اليهوديّة بٌن اليهود. وكانت  باإلجنيل أّوال
مييلون إىل وا . وكانشرة يف خمتلف أرجاء العامل الّروماينّ منت



رك:ــــي  ر  ـطالب  
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يف أوضاع مماثلة.
عرتف اجملمع الفاتيكايّن الثّايّن بالبطريرك أبًا ورئيًسا او 

لكنيستو، ُيشرف على إدارهتا مع رللس األساقفة 
)السينودس(. كما يقوم البطريرك بدور احلَكم يف الشؤون 

 الّليرتجّية واإلداريّة لكنيستو ادلنتشرة يف شّّت أحناء العامل.
غضون األلف سنة ادلاضية، كانت بطريركّية الغرب ويف 

منفصلة عن الكنائس الّشرقّية الّشقيقة، ممّا أدّ ى إىل 
انطماس الّدور الثّنائّي الذي يقوم بو بابا رومة باعتباره 

ألّول بٌن مجيع رؤساء الكنائس. فبابا ابطريرًكا للغرب و 
ك الغرب. وإذا أدخل إصالًحا ما على رير رومة ىو بط

قواعد الّصوم والقطاعة أو ، أو لكنيسة الغربّيةة ارتجيّ لي
فهو إّّنا يعمل حُبكم سلطتو البطريركّية على  ،قانون الّزواج

الرومانّية.  أما يف الكنائس الّشرقّية، فيقوم  الكنيسة الغربّية
كنيسة هبذه ادلهاّم، يساعده يف ذلك رللس   بطريرك كلّ 

 )الّسينودس(. أساقفتو
الكامل  حياءمع الفاتيكايّن الثّاين قد أقّر اإلودلّا كان اجمل

للمنصب البطريركّي يف الكنائس الّشرقّية، وفًقا دلا كان عليو 
يف األلف ادليالدّي األّول، حّق لنا أن نتوّقع ازدىار الّنظام 
البطريكّي اخلماسّي يف تلك الكنائس العريقة يف الِقَدم و 

بل االنفصال. غًن أن استئنافو للّدور الذي كان يقوم بو ق
ذلك لن يتّم للكنائس الشرقّية ما مل تَ ُعد إىل تقاليدىا 

 .مهما كّلفتها العودة من جهد ومشّقة ،العريقة

 عن مقالة نشرت أصلا 
 في مجلة نيرإيست الكاثوليكية اإلصدار العاشر العدد الثالث

( أعيدَ الطبع باإلذن4891)خريف   

2000-2017  غريغوريوس الثّالث حلّام
2017   إىل الّزمن احلاضر يوسف العبسّي
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 ولكْن يف العنصرة شهَد ادلؤمنون نور الوحي ساطًعا بكمالو:
 

"ىلّموا يا مجيع األمم نعبد هللا بأقانيمو الثالثة 
الكاملة القداسة، اآلب واالبن والّروح القُدس، 
الثالثة يف واحد. فاآلب يلد االبن منذ األزل، 
مساويًا لو يف األزلّية واجَلالل، ومساويًا للّروح 

جَّد مع االبن يف اآلب. ثالثة ُممَ ـالقدس ال
، ولكن قدرة واحدة وجوىر واحد وألوىة قانيمأ

واحدة. ولنهتف من أعماق قلوبنا عابدين : 
قّدوس هللا الذي خلق كّل شيء بابنو بواسطة 
روحو القّدوس. قّدوس القوّي الذي بو ُكِشَف 

لنا اآلب وبو أتى الّروح القدس إىل العامل. 
ادلنبثق من  ،ت، الّروح ادلعّزيقّدوس الذي ال ديو 

اآلب وادلستقّر يف االبن. أيّها الثّالوث القّدوس 
 اجملد لك." )رتبة إحناء الرَُّكب(

ا كان الكتاب ادلقّدس قد اسرتسل يف الكشف عن اآلب ّـ ودل
واالبن، نرى الكنيسة الّشرقّية ربصر ُجلَّ  اىتمامها بالّروح 

 القدس يف يوم العنصرة:
 

ثالثة أقانيم يف لو اخلفّي الّسرمدّي، الكائن "أيها اإل
 ،لقدساآلب واالبن والروح امقّدسة كاملة، 

شئت أن ذبّدد  لقد ،وادلعروف بذات واحدة
تَـَعرقَل فاالنسان الذي خلقتو تامِّا على صورتك، 

كلمتك   أرسلتَ  وعليوسقط، و دبكيدة الّشيطان 
 وموأقنألزيّل إلينا، فصار إنساناً كامالً بطبيعَتني ا

 الىوتو. فنهجَ  عن جوىر نفصلواحد إذلّي، غري م
 

 

هللا خباسبو اخلاّص. وحّّت عيد البواكري، صلد لو معاداًل يف  
صرة ادلسيحّية. فما الثالثة آالف نرواية أعمال الّرسل للع

نسمة،  الذين اعتنقوا اإلديان بادلسيح عقب اخلطبة اليت 
إاّل باكورة احلصاد ألقاىا القّديس بطرس يوم العنصرة، 

 الّروحي، إي اجلماعة األوىل اليت آمَنت بادلسيح.
ويف رواية لوقا رموز أخرى تشري إىل العهد القدمي. فالرّيح 

العاصفة تذّكرنا باهلل ينفخ روَحو على ادلياه عند خلقها 
يف مطلع ِسفر الّتكوين.  واأللسنة الّناريّة تذّكرنا بَعَمل 

األرض دبا فيها من سللوقات. فالّنار هللا اخلاّلق إْذ أبدع 
يف العهد القدمي عالمة حلضور هللا، كما يّتضح من 

حَدث العلّيقة ادللتهبة  وعامود الّنار الذي كان يسري 
ن إىل أّن هللا إذَ  أمام الّشعب العربّي. األلُسن النّارية تشري

أنزل قدرتو على الّرسل.  فكانوا خيطبون بلغتهم  يف 
تشدة من سلتلف األمم  يف أورشليم، اجلماىري احمل

 فيفهمهم كّل واحد كما لو كانوا ينطقون بلغتو اخلاّصة. 
ىذه الّرموز وحدىا كافية إلقرار الىوت العنصرة. غري أّن 

ربّب أن تتخّطى األبعاد التّارخيّية لرتتقي  الّروح الّشرقّية
 إىل ذروة االرّباد الّصويّف باهلل.

يعترب العنصرة كْشَف هللا  وعليو، فالّشرق ادلسيحيّ 
الّنهائّي عن ذاتو كثالوث لإلنسان. فمنذ الّلحظات 

األوىل لبدء السّيد ادلسيح رسالَتو العلنّية، اطّلع االنساُن 
:على سّر الثّالوث، أي وجود ثالثة أشخاص يف هللا  

 

"يف اعتمادك يا رّب يف هنر األردن، ظهر 
الّسجود للثّالوث. ألّن صوت اآلب كان 

يشهد لك، مسّمًيا إيّاك ابًنا زلبوبًا. والّروح 
هبيئة محامة، يّؤيّد حقيقة الكلمة." )نشيد 

 عيد الّظهور اإلذلّي(.
 

 ريعةالعنصرة كمال الش   

الكتاب بخاّصة دائمة  ِصَلةمسيحّيني الشرقّيني  ــلل
 ادلقّدس. وال عجب يف ذلك ألّن 

القُدس. لذا نراىم ينظرون آباَءىم ىم اّلذين كتبوه بوحي من الّروح 
إىل الكتاب ادلقّدس نظرة فريدة من نوعها. كما أهنم جيدون يف 

ت كماذلا يف العهد اجلديد. ُصَورًا وأحداثًا رلازيّة بلغَ  العهد القدمي
وىذا التأويل يُدَعى ِعلم تصنيف الّنصوص أو األحداث. ولعّل خري 

لوقا يف أعمال كما رواىا القديس    مثال على ذلك قّصة العنصرة
 الّرسل.

 كيف يرمز العهد القدمي إىل سر  العنصرة 

معىن العنصرة، ينبغي أن نرجع إىل العهد نفهم  كيل
 القدمي ونتساءل: كيف يرمز إىل حلول الّروح 

 –على  العامل؟ كان اليهود القدماء حيتفلون بالعنصرة القدس 
اخلمسني الذي يلي يف اليوم  –ومعناىا يف اليونانّية عيد اخلمسني 

عيد الفصح، وفيو يذكرون ربرُّر الشعب اإلسرائيلّي من عبوديّة 
فرعون، إْذ ضّحوا احلَمَل الفصحّي وعربوا البحر األمحر. وفيو أيًضا  

ريعة من يد هللا على جبل كانوا حيتفلون بذكرى تلّقي موسى الشّ 
مًُّنا بوفرة وبقطاف بواكري الّثمار و تقدمي أّول الِغالل هلل تي سيناء،

 احلصاد ادلنتظَر.
وقد روى لنا القّديس لوقا اإلصللّي حَدث العنصرة ادلسيحّية ، 

بالرباعة الّشرقّية ادلعهودة، إْذ ربطو دبا لو من رموز يف العهد القدمي. 
فاحلَمل الفصحّي يف العهد اجلديد ىو مَحل هللا ادلنزَّه عن كل عيب، 

خّلص البشر  من عبوديّة ادلسيح ذاتو، الذي هنض من ادلوت و 
  .اخلطيئة

كما أّن حلول الّرو ح القدس على الّرسل يف اليوم اخلمسني بعد 
 القيامة، ُيشري إىل الّشريعة اجلديدة،  أي العهد اجلديد الذي ختَمو



 
 

:العنصرة   
ريعةكمال الش     
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 املريون، عنصرتنا الش خصي ة 

يستحيل التفكري يف الّروح القدس دون  إن ه  
 ِذْكر سّر ادلريون ادلقدٍّس.

فالعهد القدمي يقّص علينا كيف أّن الّشعب االسرائيلّي  
ضّحى أّوال باحلَمل الفصحّي، مثّ عرب البحر األمحر وبلغ 

جبل سيناء حيث كشف هللا لو عن شريعتو. أّما يف 
وسْكب ماء العهد اجلديد فالّتضحية حبَمل هللا 

شعب هللا إىل العنصرة ادلسيحّية، قودان ادلعموديّة، ي
حيث دينح الّروح القدس مواىبو وخُيّط ّشريعتو اجلديدة 

على قلوب اجلميع. وكما كانت العنصرة مرتبطة ارتباطًا 
وثيًقا بالفصح يف العهد القدمي، كذلك يف العهد اجلديد 

حبيث ال جيوز يرتبط ادلريون بادلعموديّة على ضلو ثابت، 
االفخارستيّا )القربان  مع، ادلعموديّةيف منحو إاّل 

ادلقّدس(. ذلذا الّسبب سبنح الكنيسة الّشرقّية سرَّي 
 ادلعموديّة وادلريون مًعا.

 
ختاًما،  إذا تأّملنا يف إيقونة العنصرة، رأينا يف وسطها 

ًجا . إنّو ديّثل العامل الذي سيتحّول األمامّي  شخًصا متوَّ 
ادلسيح بقدرة الّروح العامل يف الكنيسة. وىذا التحّول   يف

ْن يعرّب عنو القّديس احلبيب سريافيم ساروف بقولو: "كُ 
ْص ربوًة شلّن ىم حولك من لِّ مسكًنا للّروح القدس، زبَُ 

 الّناس."
 
 
 
 
 

 عن مقالة نشرت أصلا 
 في مجلة نيرإيست الكاثوليكية اإلصدار السادس 

 العدد الثاني
( أعيدَ الطبع باإلذن0891 )صيف  

 

  
خلالص، وعرَّفنا أموراً غرَي معروفةٍّ عندنا.  النا طريق 

لروح اعرَّفَنا بك وعرَّفنا أنو منك، وأعلمنا بانبثاق 
القدس ، روح احلّق، الّروح ادلعّزِي، الّروح احلكيم،  

لرسل، االروح احملب البشر، ادلرتِّب األنبياء، وادلفقِّو 
 .والقادر على كل شـيء نيربّ دلادليل 

 (رتبة الّسجدة يف الطقس ادلاروينمن ) 
 

وىنالك رموز أخرى يف العهد القدمي تستذكرىا الكنيسة البيزنطية 
 الشرقّية يف احتفاذلا بعيد العنصرة. ومنها قّصة برج بابل:

 
ا نزل العلّي وبلبل األلسن قّسم األمم. ودلّا وزّع ّـ "دل

اجلميع إىل الوحدة. فنمّجد الّروح األلسن الناريّة دعا 
 القّدوس بارّباد األصوات."
 )نشيد اخلتام لعيد العنصرة(

 
أّما بواكري الغالل فنرى اإلشارة إليها واضحة يف عادةٍّ شاعت يف 

الفّية  البيزنطّية، فالكهنة يرتُدون ادلالبس اخلضراء، الكنيسة السّ 
لعنصرة، ألّن ادلسيحّي والكنائس تزيَّن  باألغصان اخلضراء يف عيد ا

الّشرقّي يرى يف الّلون األخضر، الذي تتسربل بو الطّبيعة عندما 
رمزًا للروح القدس، واىب احلياة، الذي يسّميو القديس   تتجّدد،

باسيليوس يف أنافورة  قّداسو: "باكورَة اخلريات األبديّة،  القدرَة 
  ُمحِيية،  ينبوَع الّتقديس."ـال
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(. فالعبادة الّصادرة عن 32: 5وحينئذ ائِت وقرِّب قربانك." )مّّت 
البغض واحلقد وغًن ذلك من االنفعاالت الرديئة، ىي قلب يسوده 

ىو تسوية اخلالفات غًن مقبولة عند هللا. لذا كان أّول استعداد للّتناول 
يف  الرّب ىذه القائمة بيننا وبٌن اآلخرين. وقد أدخَلت كنيستنا وصّيةَ 

الّصالة الرئيسّية يف تسبق القّداس اإلذلي ومسّتها "قبلة الّسالم". وىي 
األنافورة. وفيها تأمرنا  أن "ضلبَّ بعُضنا بعًضا لكي نعرتف بنّية 

 واحدة" مقرّين مبا أحسن بو هللا إلينا. 
ُدوروا على األقرباء  يف الّشر  أن يَ ٌّن ومن العادات الّشائعة بٌن ادلسيحي

ويستغفروىم قبل  أن يتناولوا جسد الرّب. أّما ادلغزى  واألصدقاء
فواضح: ال جيوز لنا أن نتناول سّر احملّبة إذا كانت قلوبنا خالية من 

 احملّبة. وإن مل تكن فينا احملّبة فعلينا أن نسعى إلحرازىا.
 صلوات االستعداد

 ينطوي
كتاب الّصالة" ادللكّي على كنز وافر من الّصلوات 

 استعداًدا للّتناول. ويف بعض الكنائساليت تُتلى 
 " يًتلى عدد من ىذه الّصلوات  ََجاعيًّا.

ىذه  كما حتّث الكنيسة ادلؤمنٌن على تالوة بعض ىذه الّصلوات يف
الّصلوات يف بعض الكتّيبات ادلستعلة يف أبرشّيتنا ومنها "كتّيب صالة 

يف ىذا الّصدد،  الّنصائح اليت نوّجهها إىل ادلؤمنٌن العّشار". ومن أىمّ 
أن يقوم الوالدان بتالوة بعض ىذه الّصلوات يف عائالهتم قبل  

الّذىاب إىل الكنيسة، ال سّيما اذا كان عندىم أطفال صغار، لكي 
 س.دَّ يرّسخوا يف أذىاهنم االحرتام الواجب للقربان ادلق

 الّصوم اإلفخارستّ 

ىنالك طريقة أخرى نعّمق هبا وعينا للنعمة الفريدة  و
 اليت نناذلا عند تناولنا القربان ادلقّدس، وىي االلتزام

فكما نتأّىب روحيًّا بالّصوم لالحتفال بعيد بالّصوم اإلفخارسيّت.
الفصح وعيد ادليالد، كذلك جيدر بنا أن نستعّد بالّصوم للمشاركة يف 

من القربان  الوليمة اإلفخارستّية. وبذلك نعلن أننا ننتظر الغذاء الّروحيّ 
ّدس الذي ينطوي على  اخلبز اجلوىرّي،  خبز احلياة. ولئن كان ادلق

ىذا الّصوم مل يُعد يُطَبَّق حرفيًّا كما يف ادلاضي، فإنّو ال يفقد شيًئا من 
 قيمتو الّروحّية يف نظر كّل من يرى فيو تذكًنًا بأّن السّيد 

الرّب يف سّر االفخارستّيا، أي ليس جسد ودم الرّب ادلصلوب الفاقد  
حلياة، بل جسد ودم الرّب احلّي، الذي داس ادلوت وهنض ظافًرا. كما ا

نا نتناولو "دلغفرة اخلطايا واحلياة األبديّة." وىذا ينبغي علينا أن ندرك أنّ 
يعين أن نتقّدم للّتناول "مبخافة هللا وإديان وزلّبة" كما جاء يف قّداس 

الذي نلناه من هللا  يوحّنا الّذىيّب الفم، ُمعَجبٌن هبذا الّشرف العظيم 
مّنا. والقربان ادلقّدس يُعطى لنا، "ضلن َجيَع على غًن استحقا  
الواحد والكأس الواحدة، لنكون  مّتحدين بعُضنا ادلشرتكٌن يف اخلبز 

ببعٍض يف شركة الّروح القدس الواحد." )قّداس القّديس باسيليوس 
َمن يتقّدم ليتناول سّر الوحدة أن يكون  الكبًن(. وىذا يقتضي من كلّ 

 واحًدا مع َمن ىم حولو، وإاّل فهو ال ديّيز جسد الرّب.
منذ القرن الرّابع أو اخلامس حّّت عصرنا ىذا تقريًبا، وضرورة ىذا الّتمييز 

، إىل حّد أهّنم ال يتناولون القربان ٌّن راسخة يف قلوب معظم ادلسيحي
ربى. فبدال من أن يستعّدوا االستعداد الاّلئق ادلقّدس إاّل يف األعياد الك

ويتناولوا، نراىم يبتعدون عن مائدة الرّب! لكن يف غضون ادلئة سنة 
م يف كّل اادلاضية تغًّنت ىذه الّنزعة، وصار معظم الّناس يتناولون بانتظ

قّداس حيضرونو. ولكن غالًبا ما يرتك بعضهم االنطباع أهّنم ال ديّيزون 
ا يشًن إىل ذلك سلوكهم يف أثناء القّداس. فهم ال جسد الرّب، كم

م راجعون إىل يكّفون عن الّثرثرة حّّت وىم ينتظرون دورىم ليتنالوا، أو وىُ 
أفواىهم. ومنهم َمن ُيضمر مقاعدىم و القربان ادلقّدس ال يزال يف 

احلقد على غًنه، حّّت على الذين تقّدموا للّتناول معو! ولئن كّنا نفرح 
ويتناولون، إاّل أنّنا نأسف لكون  ؤمنٌن ُيصغون إىل دعوة الرّب برؤية ادل

 كثًن منهم ال ديّيزون جسد الرّب.
ومبا أّن "متييز جسد الرّب" يقتضي االحرتام للقرابٌن وزلّبتنا بعضنا 
بعًضا، فقد ابتكرت كنيستنا عرب القرون الوسائل الّتالية  استعداًدا لتناول 

 القربان ادلقّدس:

 االستغفار

السّيد ادلسيح، مشًنًا إىل األضاحي اليت كان اليهود  يقول
 يقّدموهنا إىل اذليكل يف عصره، عماًل بفرائض العبادة 

عندىم:"إْن جئَت بقربانك إىل ادلذبح و تذّكرَت ىنالَك أّن ألخيك 
 شيًئا، فدَْع قرباَنك ىنالك قّدام ادلذبح، وامِض أّواًل فصاحل أخاك،  عليك

 االستعداد لتناول القربان املقّدس 

 كان
الكورنثّيون يف القرن ادليالدّي األّول يعيشون يف صخب 

 أناس من  ويقصدهدائم. وكان ميناؤىم يعّج باحلركة 
 ادلشارب وادلضارب، جيلبون معهم من سلتلف أضلاء البحر ادلتوّسطشّّت 

وقد أمضى  أفكاًرا متناحرة، وال يتوّرعون عن ارتكاب أقبح الكبائر.
، ل، ويعّزز الكنيسةيشهًرا بينهم، يبّشرىم  باإلصل 81القديس بولس 

 ويعّلمهم األخال  احلسنة.
قد احتفظوا بكثًن من عاداهتم فلكّن الّناس ال يتغًّنون بٌن ليلة وضحاىا، 

السّيئة رغم اعتناقهم اإلديان بادلسيح. فكتب ذلم بولس أكثر من مّرة 
هم، ويلّقنهم الّسلوك الالئق ال سّيما عند تناول ليحّد من غلوائهم ويرّوض

القربان ادلقّدس، ألهّنم كانوا إذا اجتمعوا لالحتفال بعشاء الرّب يتنازعون 
ويتشاحنون. وشلّا كتبو ذلم: "أّي إنسان يأكل خبز الرّب أو يشرب كأسو 
بال استحقا ، يكون رلرًما إىل جسد الرّب ودمو. فليخترب االنسان إَذن 

وعندئذ فقط فليأكل من اخلبز ويشرب من الكأس، ألّن من يأكل  نفسو.
ويشرب بال استحقا ، إّّنا يأكل ويشرب دينونًة لنفسو، إْذ مل ديّيز جسَد 
الرّب. من أجل ذلك كثًنون فيكم مرضى وسقماء وكثًنون قد رقدوا." 

(. إَذن كان بولس يرى أّن ادلرض وادلوت 23-32: 88كورنثس   8)
م عن عدم متييز جسد الرّب يف اإلفخارستّيا )القربان الّروحّي ناج

 ادلقدس(. فما ادلقصود بذلك؟
 جسد املسيح متييز واحرتام

ادلقصود هبذا التعبًن ىو أن ندرك ما ىو القربان  الــــ
 فعلى ادلتناول ادلقّدس وما ىو أثر  ادلناولة يف حياتنا. 

ما الذي يتناولو . كما ينبغي أن تظهر نتائج ىذه ادلعرفة يف يعرف أن 
من قدرة، أن القربان ادلقّدس  أوتينا بكل ما ندركحياتو. علينا إَذن أن 

ىو جسد ودم الرّب يف سّر االفخارستّيا، أي ليس جسد ودم الرّب 
ادلصلوب الفاقد احلياة، بل جسد ودم الرّب احلّي، الذي داس ادلوت 

نا نتناولو "دلغفرة اخلطايا واحلياة ظافًرا. كما ينبغي علينا أن ندرك أنّ وهنض 
األبديّة." وىذا يعين أن نتقّدم للّتناول "مبخافة هللا وإديان وزلّبة" كما جاء 
يف قّداس يوحّنا الّذىيّب الفم، ُمعَجبٌن هبذا الّشرف العظيم الذي نلناه من 

 ىو جسد ودم ربان ادلقّدسمن قدرة، أن الق هللا  على غًن استحقا 



 
 
 

 االستعداد
  لتناول القربان املقّدس
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محفوظة والنشر حقوق الطبع   

 للصور المأخوذة من مجلة صوفيا 
  أبرشية نيوتن الكاثوليك للروم الملكيين

 

ومن شأن ىذه الّصلوات أن تساعدنا يف ما نبذل من جهد  لنمّيز  
جسد الرّب، إْن ضلن متعّنا فيها جّيًدا أو تلوناىا على انفراد. ومن ادلفيد 
ألطفالنا أن نتلو تلك الصلوات يف نطا  العائلة لدى عودتنا إىل ادلنزل، 

 العظيم الذي اشرتكوا فيو.فيتعّلم أوالدنا أن يقّدروا السّر 
 خطاب يوحّنا الذهيّب الفم يف أمهّية االستعداد للّتناول

األحّباء اجملتمعٌن يف ىذا اذليكل ادلقّدس لعبادة هللا  إخويت
 احلّي، بالّتقوى  والربّ ولالشرتاك يف أسرار ادلسيح 

غًن أصغوا إيّل مهما كنُت وضيًعا و  ادلقّدسة اخلالدة الطّاىرة الّرىيبة:
مستحّق، فلست أنا الذي يتكّلم ويعّلم، بل نعمة الّروح الكامل 

القداسة، الّصاحل، واىب احلياة. كما أّّن ال أتكّلم بامسي، بل مبا تلّقنت 
من القوانٌن ادلقّدسة، وآبائنا الاّلبسي هللا، والّتعليم الذي تلّقتو الكنيسة 

 ادلقّدسة من الّرسل القّديسٌن ادللَهمٌن من هللا.
أّما أنا فَأْوَضع وأصغر الّناس. إّّن ال أعلم أفعالكم وال حاجاتكم، إّّنا 

أة،   ر أعَلم فقط خوف هللا الذي يأمر كّل واحد مّنا، رجاًل كان أم ام
مبا يلي: َمن كان منكم مرتكًبا خطيئة، أو كان ضمًنه  ،كبًنًا أم صغًنًا

يؤنّبو على ذنب ما، فال يتجاسْر ويقرتْب من ىذه الّنار ادلقّدسة، إاّل 
بإديان ومهابة  إذا دَنومتبعدما يتوب  ويعرتف، ألّن هللا نار آكلة. أّما 

من إذلنا وملكنا وديّان البشر َجيًعا، فإنّو سُيحر  خطاياكم بكاملها 
وتقّدم دون حياء،  يف قلبوديأل نفوسكم نوًرا وقداسة. أّما َمن ال إديان و 

فاهلل سيحرقو نفًسا وجسًدا. "ذلذا السبب كثًنون منكم مرضى ومن 
 جرّاء مرضهم يرقدون"، أي ديوتون قبل أن يتوبوا وتُغَفر ذلم خطاياىم.

نوعليو، أتوّسل إليكم، إخويت،  وأقول: ال جيوز 
َ
ث حينَ يكفر باهلل و  دل

حر  بقسمو ويكذب ويتعاطى الّدعارة  والّزنا والّشذوذ اجلنسّي  والسِّ
والِعرافة  والّسرقة  والِبدَع،  أن يتقّدم من أسار ادلسيح الّرىيبة  أو ديّسها، 

 رما مل يُتب أّوال ويتأّىب للّتناول  "ألّن الوقوع يف يد هللا احلّي أم
ين خيرت  األوصال رىيب... وكلمة هللا أمضى من سيف ذي  حدّ 

فاحذروا إَذن، إخويت. وال يقرتْب . والّنخاع وينفذ إىل القلوب والعظام
أّي إنسان  غًن تائب أو غًن مستعّد أو غًن مستحّق من ىذه األسرار 
الّرىيبة أو يقبلها، ألّن هللا يقول: "أنا الرّب إذلكم، ال إلو دوّن، أميت 

 حيي، وال مفّر ألحد من يدي."وأُ 

يف الوقت ذاتو غذاؤنا. وعليو، ضلّث  وىوادلسيح ىو الذي يغّذينا،  
ادلتناولٌن على الّصوم من منتَصف الّليل، إن أمكن، أو على األقّل بضع 
ساعات وفَق ما يسمح بو وضعهم الصحّي.  وإذا اقرتبنا من مائدة الرّب 

ان من وضلن شلتلئون طعاًما، أو إذا توّقفنا يف هبو الكنيسة الحتساء فنج
القهوة قبل القّداس، فأقّل ما ديكن أن نستنتجو من ىذا الّسلوك ىو أنّنا 

 نتمّتع بأفراح الُعرس قبل وصول العريس!
 االقرتاب من مائدة الربّ 

الغباء أاّل نتناول القربان ادلقّدس مبهابة عظيمة، بعدما  من
 كورنثس   8والّصوم على قدر ادلستطاع ) نتنّقى بالّصالة

وعندما حيٌن وقت ادلناولة، علينا أن نتقّدم واضعٌن اليد (32-28: 88
اليمىن فو  الُيسرى بشكل صليب على صدرنا. وبينما يتناول الّشخص 

م مبطانية )إضلناء مع رسم إشارة الّصليب(. وإذا كان الذي أمامك قُ 
الكاىن ال يعرف امسك، فاذكره لو ليسّميك وىو يناولك قائال: عبد هللا 

يتناول  جسد ودم ربّنا... مثّ افتح فمك جّيًدا وامتنع عن قول  )فالن(
 أي شيء،  ضلو "آمٌن"  أو "شكرا"، بينما دينحك الكاىن السّر ادلقّدس.
يف الكنيسة ادللكّية يُعطى القربان ادلقّدس عادة بغمس  جزء من اخلبز 

وز مّده ادلقّدس يف الكأس ادلقّدسة ووضعو يف فم ادلتناول. أّما الّلسان فيج
 قليال. غًن أّن معظم الكنائس البيزنطّية توزّع ادلناولة مبلعقة. يف ىذه احلالة
ال جيوز للمتناول أن ديّد لسانو وال أن يغلق فمو قبل أن يسحب الكاىن 

ادللعقة متاًما. وإذا كان الكاىن ديسك منديال مع الكأس، فعليك أن 
م مبطانية، قبل العودة إىل ا وقُ متسح بو شفتيك بعد ادلناولة، مّث تنحَّ جانبً 

 مكانك.
 أداء الّشكر للربّ 

هلل  ترنيمة وطلبة وصالة يف القّداس غايتها أداء الّشكر آخر
 امتنانًا، وإقراًرا بفضلو إْذ أعطانا خبز احلياة." لقد نظرنا 

وأخذنا الّروح الّسماوّي..." وفيما نشكره، نذكر احلياة الّنور احلقيقّي 
 منحنا إياىا مع القربان ادلقّدس. الّسامية اليت

وقد وضعت الكنيسة عدًدا من الّصلوات اخلاّصة بالّشكر، تقال بعد 
يتّم  بينماأسوًة بصلوات االستتعداد. وديكن أن يقال بعضها  الّتناول،

 توزيع اخلبز ادلبارك )أنتيذورون( على الّشعب يف ختام خدمة القّداس. 
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)للّنساء(: ىل كنت زوجة وفّية لزوجي يف قليب ويف عالقايت  األبويّة؟
 مع باقي الّناس؟

ىل أقتسم أرزاقي مع البائسني؟ ىل أبذل وسعي دلساعدة الفقراء  
وادلظلومني وادلنكوبني؟ ىل أزدري الّناس، ال سّيما البؤساء وادلرضى 

 الغرباء وادلنتمني إذل ِعرق غري ِعرقي؟والعجزة و 
 ىل حيايت مرآٌة تتجّلى فيها الّرسالة اليت تلّقيتها بادلعموديّة وادلريون؟ 
ىل أساىم يف  نشر رسالة الكنيسة ويف ما تقوم بو من أعمال خرييّة      

ويف أنشطة رعّييت؟ىل أشارك يف سّد احتياجات الكنيسة والعادل 
يسة وانتشار اإلجنيل والّسالم والعدالة يف وأصّلي ألجل وحدة الكن

 العادل؟
ىل يهّمين أمر ازدىار اجملتمع البشري الذي أعيش فيو، أم أُمضي  

ا دَبصاحلي فقط؟ىل أساىم على قدر ادلستطاع يف  حيايت مهتمِّ
مساندة العدالة و اآلداب العاّمة واالنسجام و احملبة يف العالقات 

 االنسانّية؟
، ىل أنا عادل؟ ىل أعكف على عملي جبّد يف عملي أو مهنيت 

ىل إن كنُت ربَّ عمل، ونشاط واستقامة وأخدم اجملتمع عن زلّبة؟ 
 لموظَّفني؟ وىل نّفذت وعودي وعقودي بأمانة؟لأدفع أجوًرا عادلة 

 ىل أطعت الّسلطات الّشرعّية وأبديت ذلا االحرتام الواجب؟ 
لحيت اخلاّصة أم أقوم إذا كنت أشغل منصًبا رمسيِّا، ىل استغّلو دلص 

 بالواجب  للمصلحة العاّمة وخدمة اجملتمع؟
ىل أنا عادل وصادق، أم سّببت الّضرر لآلخرين باخلداع واالفرتاء   

 ي السّر؟ واحلّط من قدرىم والتسرّع يف احلكم وفشْ 

ىل اعتديت على أحد بالّضرب أو تعريض حياتو إذل اخلطر أو  
ادلاديّة؟ ىل نصحت باإلجهاض أو  ادلساس بشرفو أومسعتو أوممتلكاتو

سّهلتو؟ ىل ُأضمر احلقد ألحد؟ ىل أقاطع  أحًدا بسبب مشاجرة 
أو عداوة أو شتيمة أو غضب؟ ىل رفضت أن أشهد إلنسان بريء 

بسبب أنانّييت؟ ىل سرقت مال غريي؟ ىل اشتهيت مقتنياتو عن 
ما  طمع أو حسد أم أحلقت هبا ضررا؟ ىل عّوضت على اآلخرين

و ذلم من ضرر؟ إن أصابين أحد جبروح، ىل سازلتو وصاحلتو سّببت
 حبِّا بادلسيح أم ما زلت أضمر لو احلقد وأرغب يف االنتقام؟

 يقول الرّب: أحبب الرّب إهلك بكّل قلبك 
 فهل قليب مّتجو إذل هللا؟ ىل أحّبو فوق كّل شيء زلّبَة الطّفل ألبيو؟ 

العادل؟ ىل نّييت مستقيمة يف  ىل أنا ويّف لوصاياه  أم ُمنساق إذل هبارج
 ما أفعل؟

بذلت ُوسعي ل نا هللا بابنو. فهل رل إميان وطيد باهلل ال يتزعزع؟ ىكّلمَ  
ألدنو يف اإلميان، ألصغي إذل كالم هللا، ألطّبق تعليمات إمياين، 
وأذبّنب األخطار اليت تبعدين عنو؟ ىل كنُت دوًما شجاًعا يف إعالن 
إمياين باهلل وبالكنيسة؟ ىل أريد أن يعرف الّناس أيّن مسيحّي يف 

 حيايت اخلاّصة والعاّمة؟  
وعندما أصّلي ىل أرفع قليب ىل أمارس الّصالة صباًحا ومساًء؟  

وذىين فعاًل إذل هللا، أم صاليت رلّرد كالم يف كالم؟ ىل أرفع إذل هللا 
 متاعيب وأفراحي وأحزاين؟ ىل أعوذ باهلل عند الّتجربة؟ 

ىل أحّب ِذكر هللا وُأِجّل امسو القّدوس؟ ىل أىنتو بالّتجديف وحلفت  
 العذراء والقّديسني؟بامسو باطال؟ ىل بدا ميّن عدم احرتام للسّيدة 

ىل أقّدس يوم األحد وأيّام األعياد بادلشاركة يف القّداس اإلذلي وغري  
 ذلك من العبادات وممارسات الّتقوى؟ 

ىل أعبد آذلة كاذبة وأُوليها أذنّية وانتباًىا أكثر من هللا: كادلال  
 واخلرافات واستحضار األرواح وغري ذلك من ادلمارسات الّسحريّة؟

 ّب: أحّبوا بعضكم بعًضا كما أنا أحببتكميقول الر 
فهل أحّب قرييب حبِّا صادًقا؟ أم أستغّل الّناس دلآريب اخلاّصة؟ ىل  

فضائح خطرية  أعاملهم على حنٍو ال أريد أن يعاملوين بو؟ ىل سّببتُ 
بأقوارل وأفعارل؟ ىل ساذنت يف رفاه أسريت وسعادهتا بالّصرب واحلّب 

 األصيل؟
ىل أطعت والدّي وأّديت ذلم االحرتام الواجب وساعدهتم يف سّد  

احتياجاهتم الّروحّية وادلاديّة؟ ىل اىتممت بضمان تربية مسيحّية 
 ألوالدي، وساندهتم دبثلي الّصاحل وممارسة سلطيت 

 سّر الّتوبة أو االعرتافقبول االستعداد ل 

سّر الّتوبة رلاهبة أمر واقع، وىو أننا على الّرغم من  غاية
 أنّنا اعتمدنا يف ادلسيح ولبسنا ادلسيح، فإننا ال نزال 

يناىا، معّرضني إذل اخلطيئة. وكثريًا ما خنالف احلياة اجلديدة اليت تلقّ 
ونبتعد عن هللا، ونرفض حّبو لنا لنسلك على ىوانا. مّث ندرك قيمة 

ذل الّشفاء وادلصاحلة مع هللا إالكنز الذي فقدناه. ونشعر أنّنا حباجة 
و واستعادة ما فقدناه. وكاالبن الّضال  نتوق من صميم يوالعودة إل

، القلب إذل البيت األبوّي. حينئذ نتذّكر حّب هللا الّدائم لنا
فنستجمع قوانا ونتشّدد ونعود إليو لبدء حياة جديدة. وهللا يصفح 

 عّنا يف الكنيسة بيسوع ادلسيح. 
ادلسيح ممثَّال  ىذه ادلغفرة تتّم يف سّر االعرتاف حيث نلتقي يسوعَ 

بالكاىن ادلعرِّف، ويتّم ىذا الّلقاء يف جسد ادلسيح السرّي الذي ىو 
ح فهو يقف أمام إيقونتو. حنن إَذن الكنيسة. وألّن الكاىن ميّثل ادلسي

نا نعرتف خبطايانا للمسيح أمام الكاىن. والكاىن يقبل اعرتافَ 
نا يف ادلصاحلة مع هللا، وىذا القبول يتّم باسم الكنيسة خبطايانا ورغبتَ 

 جسد ادلسيح الّسرّي. 
ال أحد مّنا يقف وحده يف جسد ادلسيح الّسرّي، بل كّلنا مسؤولون 
بعُضنا عن بعض.  والكاىن  ال يكتفي بقبول اعرتافنا باسم 
الكنيسة، بل يستنزل علينا  رمحة هللا وغفرانو بامسها أيًضا. ادلسيح 

عن زلّبة ادلسيح لنا وحيثّنا على  حيّدثنايسازلنا ألنو حيّبنا، والكاىن 
 إليو من صميم قلبنا.العودة 

لشفاء نفوسنا اليت أصبحت سقيمة نتيجًة النفصالنا  نانعرتف خبطايا
عن هللا. ومغفرتو ىي الّشفاء الذي يُعيدنا إليو وإذل كنيستو ويعّلمنا  

كف حنّبو من جديد. وىكذا تتاح لنا فرصة جديدة لبدء حياة 
 جديدة كما لو اعتمدنا من جديد.

الّتوبة "معموديّة ثانية" او "معموديّة الّدموع"،  لذا كثريًا ما يسّمى سرّ 
أي ادلعموديّة يف ادلسيح الذي يغفر خطايانا. وهبذه ادلعموديّة الثّانية، 

 تُعاد إلينا احلياة من جديد يف ادلسيح بواسطة الكنيسة.
 
 



 
 
 

قبول االستعداد ل  
  سّر الّتوبة أو االعرتاف
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والنشر للصور محفوظة  حقوق الطبع  

يوحنا الذهبي الفم كنيسة الملكيّة للقديسلل  
اأتالنتا، جورجي  

 

 صلوات االعرتاف 
 

الّذىاب إذل الكاىن لالعرتاف، عليك أن تتلو 
 قبل الّصالة االفتتاحّية: "قّدوس هللا إخل." وبعدىا

 إرمحنا يا رّب ارمحنا، ألننا عاجزون عن كّل دفاع. 
لذلك نقّدم لك حنن اخلطأة ىذا االبتهال. دبا أّنك السّيد 

 ارمحنا.
 اجملد لآلب واالبن والّروح القدس.

ا وال  إرمحنا يا رب فإنّا عليك توّكلنا. ال تغضب علينا جدِّ
تذكر آثامنا. لكن دبا أّنك متحّنن، أنقذنا من أعدائنا. 

 فإنّنا حنن شعبك. ومجيعنا ُصنُع يديك. وامَسك ندعو.
 اآلن وكّل أوان وإذل دىر الّداىرين آمني.

إفتحي لنا باَب التحّنن،  يا والدَة اإللو ادلباركة. فإنّنا 
باّتكالنا عليِك ال خنيب. بل بِك خنُلص من كّل احملن. 

 ك أنِت خالص مجيع ادلسيحّيني.ألنّ 
 ألّلهّم اغفر رل أنا اخلاطئ وارمحين.

 

 مثّ اعرتف خبطاياك للرب أمام الكاىن مبتهال:
 

أيّها اآلب، رّب السماوات واألرض، أعرتف لك جبميع 
خطاياي الظّاىرة واخلفّية اليت اقرتفتها بالقلب والفكر. 

وأسألك، أنت الديّان الّرحيم والعادل، أن متنحين ادلغفرة  
 ونعمة الكّف عن اخلطيئة.

 
 

وقد يتلو صالة وإيّاك.  عند الّضرورة. للكاىن أن يقّدم لك النُّصح واإلرشاد
ختاًما يضع البطرشيل على رأسك ويتلو صالة احلّل من الّذنوب. وأخريًا 

  سالم.بيُطلقك 

يقول الرّب: كونوا كاملني كما أّن اباكم الّسماوي  
 هو كامل

إذل أين أنا ماٍض يف حيايت؟ ىل أعيش على رجاء احلياة  
األبديّة؟ ىل حاولت أن أدنو يف احلياة الّروحّية بالّصالة وقراءة  

كالم هللا والتأّمل فيو؟ وقبول األسرار ادلقّدسة وإنكار 
الّذات؟ىل بذلت جهدي للتغّلب على عيويب وميورل الّسّيئة 

وادلشرب؟  ىل كنت  وأىوائي كاحلسد والّشراىة يف ادلأكل
متكبّ ًرا ومتبّجًحا واحتقرت اآلخرين واعتربهتم دوين مرتبًة؟ ىل 

 فرضت إراديت على اآلخرين ممتهًنا حرّيتهم وحقوقهم؟ 
كيف استعملت وقيت  وطاقيت وادلواىب اليت أعطاين هللا  

الستثمارىا كالوزنات الوارد ذكرىا يف اإلجنيل؟ ىل استعملتها 
 يوميِّا؟ أم تكاسلت وانسقت إذل الّلهو؟ ألتقّدم يف الكمال 

ىل صربت على األحزان ومتاعب احلياة؟ ىل مارست  
اإلماتات "ألمّت يف جسدي ما ينقص من آالم ادلسيح" كما 

 ول القديس بولس؟ىل التزمت بوصّية الّصوم والقطاعة؟قي
ىل حافظت على حواّسي وأبقيت جسدي كّلو طاىًرا عفيًفا  

لقدس؟ ىل امتهنُت جسدي  بالّدعارة ألنّو ىيكل الّروح ا
والّنجاسة وانسقت إذل األفكار والرغبات واألفعال والثرثرة 

أفالم مشاىدة و  البذيئة؟ ىل انسقت إذل قراءات وزلادثات
ووسائل ذلو تسيء إذل األخالق ادلسيحّية و االنسانّية؟ ىل 

 ُمُثل محلت اآلخرين على اخلطيئة أليّن توانيت يف صيانة ىذه ال
 يف حيايت الّزوجّية؟  لُعليا؟ ىل تقّيدت بالقانون اخللقيّ ا
 ىل خالفت صوت ضمريي عن خوف أو رئاء؟ 
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 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
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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 

 

http://mekite.org/


 

 االعتزاز بتراثناجرأة 
 

التّابعين للكنيسة الملكيّة في الواليات  بنائنا المحبوبين الكهنة  والمؤمنينإلى أ
 المتّحدة األميركيّة:

 .مقرون بأطيب التحيّات والّدعاء ،سالم في المسيح ربّنا
 

 ُولد فمّجدوه!المسيح 
 –ابن هللا الوحيد فيه تجّسد  الذي المباركاليوم  بفرح عظيم نحيّيكم في هذا
فاتّخذ طبيعتنا البشريّة وظهر لنا كطفل جديد. إنّها  –إلهنا الذي  قبل الّدهور 

يؤثّر في حياة كل انسان آت لفرحة عظمى أن نتذّكر هذا الحدث الجلَل الذي 
يدين بمحبّته للبشر، ومرّددين قول  آباء ُمش   سيحإلى العالم، وأن نمّجد الم

البشر ومن أجل خالصنا نزل من  حن:" من أجلنا ن نّهإ ع النّيقاويّ المجم
 وصار إنسانًا." ،الّسماء، وتجّسد بقدرة الّروح القدس من مريم العذراء

 اولو كان لنا أن نورد أجمل الّصلوات واألناشيد والنّصوص التي وضعته
إنّما  ما بيننا، لمألنا مجلّدات كاملة.يالرّب ف تمجيًدا لحضورالكنيسة الّشرقيّة 

 من خدمة غروب عيد البشارة: المقتَضب  ذا النّشيدبهأكتفي 
" رغب آدم في أن يصير إلًها، فأكل من الثّمرة المحّرمة وسقط. فصار هللا 

 إنساًنا لكي يعلّم آدم كيف يتألّه."
 

 تراثنا الفريد
، هي صوت التي وضعها آباؤنا القّديسون ،المؤلّفات  الفريدة بغناها الفكريّ  إنّ 

: أثناسيوس أسماؤهم معروفة في أرجاء العالم المسيحيأجدادكم، و
، باسيليوس الكبير، الغريغوريوسان ) الاّلهوتي والنّيصّي(، يوحنّا االسكندريّ 

نا لنا الحّق في القول إنّهم دَ الذّهبّي الفم، يوحنّا الدّمشقّي وكثير غيرهم. نحن وح
لحم من لحمنا وعظم من عظامنا. إنّهم لنا بأصدق ما لهذه الكلمة من معنى. 

ًكا ل  خلّفوه لنا، مُ  يعاشوا في وطننا األصلّي وأمسى التّراث الفكرّي الغنّي الذ
لهذا  تفخر به الكنيسة الجامعة شرًقا وغرًبا. وال ريب في  أنّنا أحّق الورثة

 الّروحّي الذي ال يقدَّر بثمن، ألنّنا حفدتهم، وأبناء األرض التي أنجبتهم. الكنز
من هنا لكن مهما صّح هذا القول، فنحن ال نعيش في الماضي بل في الحاضر. 

لماذا  نبذل كّل هذه الجهود للمحافظة على تراث قديم، مضى عهده  التّساؤل: 
ل الكنيسة الكاثوليكيّة؟ وبما منذ زمن طويل، ال سيّما وإننا أقليّة صغيرة داخ

أننا نعيش اآلن في الواليات المتحدة، فلماذا ال نتبع األغلبيّة الكاثوليكيّة 
تلك هي األسئلة التي غالبًا ما نسمعها، وال بدّ لنا  من الاّلتين؟ ونصبح جزءً 
 من الردّ عليها.

 ي جاء فيه:أفضل جواب  في تعليم المجمع الفاتيكانّي الثّانّي الذنا نجد ولعلّ 
تُثبت بجالء ووضوح  ،سات اإلكليريكيّة الكثيرةاريخ والتّقليد والمؤسَّ ان التّ "

مدى فضل الكنائس الّشرقيّة على الكنيسة الجامعة. لذا، على جميع المنتمين 
صيانة   –وفي مقدورهم  –إلى الطّقوس الّشرقيّة أن يعلموا أّن من واجبهم 

هم الخاّصة في الحياة. وأّن عليهم أن رق  لمشروعة، وطُ اهم الليترجيّة طقوس  
 وتوا من والء.التّراث بكّل ما أُ  هذاب يتمّسكوا

 
 لكاثوليك الاّلتينإلى ارسالتنا 

ع طقس رومةإّن مبدأ تفّوق  قد مدّة طويلة ، و )الاّلتيني( ظّل سائًدا بال مناز 
انتشر إلى أن عّم الغرب بأسره في القرون الوسطى. فأصبحوا يعتبرون 

ّي، التّقليد الوحيد الكاثوليكّي حقًّا. وهذا أدّى إلى نوع من االعتقاد ينالتّقليد الاّلت

مفاده أّن الطريقة الاّلتينيّة هي ، والغربيّين الكاثوليك دالجامد الّسائد عن
ي شهدتها القرون المتعاقبة، ت! كما أن األحداث الفي العبادة ة الوحيدةقالطّري

بين أتباع الطّقس الاّلتيني بأنّك إن أردت أن تكون آلت إلى تعزيز الّشعور 
 تابًعا لطقس رومة.فعليك أن تكون  ،كاثوليكيًّا أصياًل 

إلى  غير أّن المجمع الفاتيكانّي الثّانّي وضع حدًّا نهائيًّا لهذه النّظرة الضيّقة
الكنيسة، حيث أوضح أّن الكنيسة ال يمكن أن تنحصر في ثقافة أو أّمة أو 

 اإلنجيل. وهو أمر جوهرّي في ،ّشموليّةالألّن ذلك يناقض مبدأ  يّنة،حضارة مع
هذه الكنائس لفكون الكنائس الّشرقيّة أعضاء في األسرة الكاثوليكيّة، مع ما 

يّة،  يُثبت إثباًتا حاسًما، من عادات وتقاليد مميّ زة في جميع نواحي الحياة الكنس
 ّي.دون أن يعتنق الطّقس الاّلتينيكيًّا أن يكون كاثول يستطيع حيّ يالمس أنّ 

تعلّمت من  الاّلتينيّة، كما يشير المجمع إلى ذلك، رومة كنيسة والحقيقة أن ّ
الّشرق أكثر من درس منذ أقدم العصور، وذلك في الميدان اللّيترجّي 

، والتّعميد بالتّغطيس ه)كاستخدام اللّغة المحلّيّة، وتناول القربان المقّدس بشكَلي
ور ، ودَ ةوالّسينودسيّ  ةالجَماعيّ القيادة وفي الميدان اإلدارّي ) .(في الماء

قلنا إّن الكنيسة  وكذلك في الميدان الّروحّي. وال نبالغ إن   الشّماس اإلنجيلّي(.
نابضة  لهذه الكلمة، إلى كنيسة شرقيّة حرفيّ الغربيّة "تحتاج" بالمعنى ال

 بالحياة، لكي تستكمل فهمها للرسالة المسيحيّة في العالم.
 

 المسكونيّة لكاثوليك الّشرقيّينرسالة ا
تراثها، ورفضها الذّوبان في سواها،  صيانةعزمها على فالكنائس الّشرقيّة،  ب

: يّ سشاط الكننّ الإنّما تؤدّي خدمة ُجلَّى إلى رومة في ميدان آخر من 
ليس  )أي جعلهم التيًنا(ر من الّشرقيّين  بتلتينهم العدد الّصغي فامتصاص هذا

ربّما إلى  –ول من شأنه أن يحُ  إنّ لرومة. بل على النقيض من ذلك،  امكسبً 
يحمل  قدو دون استعادة الوحدة بين الكنائس المنفصلة شرًقا وغربًا. –األبد 
إلى االمتصاص  تؤدّيالستنتاج أّن الوحدة مع رمة األرثوذكسّي على ا الجانبَ 

 ال محالة.
جّو ال وبذلك فهو يهيّئأن يبقى وفيًّا لتقليده،   لذا ينبغي على الكاثوليكّي الّشرقيّ 

التي خّصتنا بها العناية اإللهيّة،  تفتح  الّرسالةمالئم لوحدة الكنائس. إّن هذه ال
يؤمنون  أمام الكنيسة الجامعة آفاًقا غير محدودة لتبّشر باإلنجيل جميع الذين

 جماعة المؤمنين الكبرى. داخل رغبون في التمّسك بهويّتهمي لكنّهمبالمسيح، 
 

المجتمعات األميركيّة  يل علينا أن نجد مكاننا فتقدّم، يسهُ  إلى مااستناًدا 
. شتّى بكل ما تنطوي عليه من كنائس متنّوعة وفئات دينيّة،  المتعدّدة األطراف

لذا أودّ أن أستشهد بالتّصريح الّشهير الذي أدلى به الطيّب الذّكر البطريرك 
 موس الّرابع:يمكسالملكّي 

"علينا أن ننهض  برسالة مزدوجة داخل الكنيسة الكاثوليكيّة: األولى هي أن 
أّن لنبيّن أنّه ال يجوز اعتبار اللّيتنة والكثلكة لفظين مترادفين. و نواصل الّسعي

كل ثقافة وكل حركة وكل تنظيم يتناغم مع يجب أن تبقى منفتحة على  الكثلكة
  وحدة اإليمان والمحبّة.

مع  ة، أن تدرك أّن وحدتهالنا للكنيسة األرثوذكسيّ ثَ تيح بمَ و الثّانية هي أن نُ 
الكنيسة الغربيّة العظمى،  أي مع  كرسّي بطرس،  يمكن أن تتّم دون أن تكون 

ة التي عن أّي من الكنوز الّروحيّ  أرثوذكسيّتها أولى التنازل عن مرغَمة ع
ّن هذا الّشرق يبقى ال سيّما وا اآلباء القدّيسين،و ورثها الّشرق من الّرسل 

 ه العريق."ما يتمّسك بتراث المستقبل بقدرمنفتًحا على 
 

 العقليّة المنغلقة خطر على رسالتنا

الكنائس،  رسالتنا إلى سائر اننا واألخطار التي تهدّد كينأت  بعد على ذ كر لم 
 العقليّة المنغلقة  وعمل اإلمتصاص.وأهّمها 

الدّاخل، معتمدة في  فيعملها وتحصر  الحياة في عزلة، تصبحفي االنغالق ف
تعيش الرعيّة ها االجتماعيّة. وعليه، عاداتو العرقيّةخصائصها على ذلك 

 ّي، زالت الرعيّة معه.الطّابع العرق للجماعة. فإذا زال بفضل الغذاء العرقّي 
كثير ل فيه الخصائص العرقيّة، كاللّغة والفولكلور الّشعبّي  وتزو سيأتي يومو

أن  بُحكم مرور الّزمن. لذا ال نستطيع ، ال محالة، سيحدث ما العادات. هذامن 
عرقيّة، هّمها األّول  خدمة النّازحين  جماعاتمؤلًَّفا من  الملكيّ  مجتمعنا نتخيّل
  مضموًنا.زوااًل  يّة، إال إذا كنّا نريد  لكنيستناالّسائرين  في ركاب العرقأو 

عليها أن صورة على جماعاتنا العرقيّة، بل لذا ال يجوز أن تكون كنائسنا مق
من  وما تنطوي عليه  ،تقاليدناترّحب بالمواطنين األميركيّين الذين تجذبهم 

 متنّوعال  تراثهاكنوز بجمال يشمل الكنيسة الجامعة 
 

 الخطر الثّاني هو االمتصاص
األميركيّة  مّما ال ريب فيه أنّه ينبغي علينا أن نقف قوانا بكاملها لصيانة ثقافتنا

هج األميركّي في الحياة. وعلينا أن نكون أميركيّين نّ الوطنيّة. علينا أن نتبع ال
أن نصون هذا النّوع   ،ذاتهفي الوقت  ،علينا أيًضا في جميع األمور. لكن  

األصيل  من المسيحيّة الخاّصة بنا، التي تختلف عن الّصيغة الاّلتينيّة. يجب 
من واجبنا ف ن لوجودنا مبّرر.اأن نعي أّن عندنا ما نعطيه لسوانا، وإالّ  لما ك

لم أنه قادر على إغناء الحياة إَذن  أن ننمي ونصون تقليًدا دينيًّا نعلم تمام الع 
 ، وإاّل لما كنّا أمناء لرسالتنا.كيّةراألمي

وال  في القطيع أسهل على المرء من تأكيد شخصيّته. الذّوبانغالًبا ما يكون 
وتصميًما   جرأةً شّك أّن ما يلزم من جهد لجعل تقاليدنا تُعطي ثمارها، يقتضي 

فأمر سهل، ال سيّما وإّن  والتخلّي عن تراثنااالستسالم  . أّماباطنيّة  وعزيمةً 
بنا. ون كغيرنا تالحقنا إلى أعماق قلوتحملنا على أن نكتجربة التّخاُذل التي 

التستّر  سوقنا إلى أدهى التجارب هي التي توهنا ال بّد من االعتراف بأّن 
 نختار لذا بمسؤولياتنا في الكنيسة. أن نضطلع هويّة مجهولة، بدال من  وراء
 . اوحيًّ ّص رمتَنُ أن ، لكننا نرفض اعرقيًّ  صّ تَ منُ أن   طوًعا

ما  ،وفي طليعة الوسائل المستعملة المتصاص الكاثوليك الشرقيّين روحيًّا
)أي تحويلنا إلى التين(. وهي تقوم على  يتنة"أو "اللَّ  "ينلت  التَّ يسّمى بظاهرة "

وممارساتها الّروحيّة  يّون الهوت الكنيسة الاّلتينيّةأن ينسخ الكاثوليك الّشرق
تيني، األمر الذي ني ضمنًا إّما تفّوق الطّقس الاّل عواللّيتنة ت وعاداتها اللّيترجيّة.

أمر مرغوب فيه، وهذا رأي  اللّيتنة وإّما أنّ استنكره المجمع الفاتيكانّي الثّانّي، 
 ال نستطيع أن نأخذ به. فليس من الّضرورّي أن نعتنق مراسم الطّقس الاّلتينيّ 

يسة. فكما قدّمنا أعاله،   عن أّن ذلك خرق لوحدة الكنثبت كاثوليكيّتنا،  فضاًل لنُ 
 ًقا خيانةبل هو ح يشّكل خيانة لرسالتنا المسكونيّة، ويّتناالتخلّي عن هإّن 

 للكنيسة الكاثوليكيّة.
رعايانا العودة إلى ممارسة التقاليد الّشرقيّة أبناء لهذا السبب يحاول كثير من 

. وقد اقتضى ذلك إعادة تزيين كنائسنا والتخلّي عن بعض أصولهاحسب 
ل في بعض األماكن حاوي نشأ عليها كثيرون من أبنائنا. والعادات الّدخيلة الت

بعض  ني في هذا الّصدد، فعارضهم تيكاني الثّاكهنتنا تطبيق قرار المجمع الفا
االتّجاه، روا في هذا أن يسي ة اآلخروننهبعض الك دَ أبناء الرعيّة. بينما تردَّ 
خالف في الرعيّة. فعلينا جميًعا أن ندرك أّن  إثارة تالفًيا لحدوث انقسام أو

مزيَّفة، ألّن  ال تستطيع إالّ أن تؤدّي شهادة -إذا تلتّنَت  –الكنيسة الّشرقيّة 
على أّن الطّقس الاّلتيني والكثلكة  ادامغً  ابرهانً سيكون اعتناقها اللّيتنة 

  فرق بينهما.مترادفان، ال



 
فلكي نكون منفتحين على اآلخرين، ولنتمّكن من اتّخاذ المكانة التي تحّق لنا 

نعي هويّتنا تمام الوعي. أّوال أن  اعلى صعيد الكنيسة األميركيّة، يجب علين
ر في بناء صرح المجتمع الوطنّي، إاّل ألنّه يتعذر علينا أن نساهم على نحو يُذكَ 

 يبّرر وجودنا.ما ليكون لنا ن ما نحن، نتميّز عن سوانا. فعلينا أن نكو إذا كنّا
 

 آلبائنا  االمتنان
لم يبذلوا  األميركيّة إّن الذين نزحوا من أوروبا  الغربيّة إلى الواليات المتحدة 

الحياة األميركيّة. فقد وجد المغترب  طريقةَ و ليتكيّفوا من الجهد ما بذله آباؤنا 
التّجربة التي وما أشدّ  عّما ألفه.الّشرقّي ذاته في محيط يختلف تمام االختالف 

. لذا ال بّد لنا أن وينتحل هويّة غريبة تعّرض إليها ليطرح عنه تراثه كاماًل 
إلنشاء م والكهنة الذين رافقوهم من العالم القدي ،آباَءنا وأجدادنا نتذّكر بامتنان  

أحفادهم  ما لنا من مؤّسسات في أرجاء هذه القاّرة المترامية األطراف. كما أنّ 
غالبًا ما شيّدوا كنائس رائعة بمساعدة األساقفة ف. ما صنُعواأيًضا  مه أجادوا

الاّلتين. أّما اليوم فقد انتقلنا إلى جيل من الكهنة الفتيان المولودين  في أميركا، 
م ال عددهإّن هم مهّمة إتمام العمل الذي بوشر قبلهم. أَجل، الذين تقع على كاهل

 .نمول الوطيد أنّه سي، لكن  لنا األمقلياًل يزال 
ألساقفة الكاثوليك لعرب عن خالص الشكر واالمتنان اّل ان نُ هنا إيسعنا  الو

أساقفة  فيه لم يكن لدينا في وقت   ، الذين حرصوا على صيانة تراثناالاّلتين
إنّما نفّكر بنوع خاص في الطيّب  على هذه الّسواحل. وإذ نقول ذلك، ملكيّون

الذي كان بال   (Richard Cushing) الذ كر الكردينال رتشارد كوشنغ
ع أعظم المحسنين إلى كنيستنا في الواليات المتّحدة. فبفضل ما كان مناز  

ساهم أّوال في إقامة  ة،رسوليّ وغيرة يتحلّى به من انفتاح ومحبّة 
بعد إنشائها. لذا  أكسارخوسيّتنا، ثّم ما برح يمّدها بالمساندة المعنويّة والماديّة

 في كاتدرائيّتنا  تخليًدا لذكره. قّداس احتفالّي سنويّ نا بإقامة ر  أمَ 
 

 نظرة إلى المستقبل
 لتفصيل ما ننهض به حاليًّا من بمناسبالمحّل الليست هذه الّرسالة الرعويّة 

 :مشاريع. لذا نكتفي بذكر بعضها فقط
وضع نّص ة للكبار والّصغار. ووضع برنامج تربوّي أبرشّي للتّنشئة الدّينيّ 

د مقرون بالعالمات الموسيقيّة للّيترجيّة اإللهية، على أن تتبعه نصوص  موحَّ
رار المقدّسة. وتأليف كتيّب ال سيّما األس مماثلة أخرى لسائر الخدمات الّدينيّة،

مؤمنين واألصدقاء. إلى الدنا أن نقدّمه قريبًا يُسع  سأبرشّي عن كنيستنا، 
وإنشاء مجلّة دوريّة ستصدر في القريب العاجل. ومشاطرة مسؤوليّاتنا عموًما 

ورسامة  تأليف مجلس للرعيّة في كّل كنيسة.عايتنا، بمع المؤمنين التّابعين لر  
 إلى غير ذلك من المشاريع الاّلزمة. ين ناشطين،شمامسة إنجيليّ 

 
 الّشبيبة، إذ  ال غنى لنا عن  وقد أدرجنا في طليعة قائمة األولويّات رعايةَ 

مّما ال ريب فيه أّن مساعينا إذا خلَت من الّشبيبة،  ف .النّشء الجديد مشاركة
، وزالت كنائسنا من الوجود. لذا نتطلّع إلى الّشروع ذهَبت كلّها أدراج الّرياح

عاية الشبيبة  برنامج األبرشيّ الفي   في القريب العاجل.لر 
 

الواقع أيًضا أنّنا ال نتواصل حاليًّا إاّل مع عدد قليل من أبنائنا الملكيّين. أّما 
مر ونحن كالّراعي الّصالح الذي يهّمه أ الغيب. ل في عالم اأغلبيّتهم فال تز

 نقوم حاليًّا لذا يمكن أن نفعل لالتّصال بهم وخدمتهم. ذاالقطيع كلّه، نتساءل ما
عايتنا حيثما نشملهم بر   أن ، على أَمل وضعبالّدراسات الاّلزمة لمعالجة هذا ال

 .أمكن

مارك هورلي  المطرانمؤّخًرا كم كان فرحنا عظيًما عندما سمعنا هذا، و
(Mark Hurleyأسقف مدينة سانتا )  روزا في كاليفرنيا يقول: "في  كثير

ؤمنون الّشرقيّون إلى كنائس خاّصة بهم. واّن من ممن أبرشياتنا يحتاج ال
على الطّقوس الّشرقيّة العريقة  ارصً ح  أن يساندوهم، واجب األساقفة الاّلتين 

 مقدّسة."لا
رعايا في إلى تأليف قيّين العاملين في أميركا ّم دعا األساقفَة الكاثوليك الّشرث

إخوتهم الّشرقيّين،  إفادة الكاثوليك الغربيّين من خبرة هذه البقاع "لتستمرّ 
 وهكذا تستكمل الكنيسة الكاثوليكيّة شموليّتها."

 
 خواطر ختاميّة

 روًحاأبنائي المؤمنين األحبّاء، كونوا صفًّا واحًدا في محبتكم للمسيح. كونوا 
بعضكم بعًضا، ألّن  هذه الوحدة في  واحدة وقلبًا واحًدا مع كهنتكم في محبّة

 ي السبيل الوحيد لتمجيد هللا.هالمحبّة 
، نشمل في سرة هللا حول المذودفي هذا اليوم المبارك الذي تلتئم فيه أُ و

المحبة، قداسة البابا بولس الّسادس، وغبطة ل االحترام وامصالتنا بك
سواء أكانوا تابعين ، بطريركنا مكسيموس الخامس،  وسائر اإلخوة األساقفة

عيًدا مبارًكا، سائلين نتمنّى . لهم جميًعا لكنيستنا أم لألسرة الكاثوليكيّة الجامعة
أنّس، تحّول إلى صورة ابن هللا المت حةَ لجميعنا فات هللا أن يكون عيد الميالد

وجهه طبيعتنا  وليضيء بنور ،لبسنا حلّة الخلودليُ ضعفنا البشرّي،  ارتدىالذي 
 البشريّة.

إخوتي المؤمنين األعّزاء،  ،بهذه المشاعر وهذه االبتهاالت،  أستمطر عليكم 
 عائالتكم، أوفر البركات من لدن ربّنا يسوع المسيح. وعلى
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إّن الطيّب الذّ كر، المطران يوسف الطّويل، رئيس مالحظة: 

الملكيّين الكاثوليك  الّسابق في الواليات المتحدة  أساقفة الّروم
األميركيّة، كتب هذه الرسالة الرعويّة لمناسبة االحتفال بعيد 

. فكانت 1970ومخلّصنا يسوع المسيح للعام  ميالد ربّنا وإلهنا
بمثابة أّول خطاب رعوّي وّجهه إلى المؤمنين بعدما أصبح أسقفًا  

وسائل اإلعالم رسالته التي على أميركا. فتناقلت الّصحف و
للعام  -1العدد  – 6المجلّد  –ظهرت أيًضا في مجلة "دياكونيّا" 

. والجدير بالذّكر أّن كثيًرا من الذين يحبّون الكنيسة 1971
الّشرقيّة ويحترمونها، ما برحوا يستشهدون بتلك الّرسالة 
ا في القلوب حتى يومنا  الرعويّة. فهي التزال تجد تجاوبًا حارًّ

 هذا.
 

 

 

 جرأة االعتزاز بتراثنا
 

 للطيب الذكر المطران
 يوسف الطويل

 الرئيس السابق ألساقفة الروم الكاثوليك
 في الواليات المتحدة األميركية

 
3/15/1970 – 12/12/1989 
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األّوالن ينقذمها من العبوديّة وادلوت. ويبدو األبوان لبيد كل منهما 
بال حياة وال حراك خالفًا للحيويّة ادلنبعثة من شخص ادلسيح الذي 

عني احلياة. فهو يضّمهما إليو، لينعما حبياة جديدة متألّقة  يف  ىو
 نور اخللود .

اجلنس البشرّي،  ادلسيح أهنض آدم وحّواء، باكورة  وكما أن السّيد
متناى  كذلك حنن أيًضا،أحفادمها، سنخترب حّب ادلسيح الاّل 

وحنتفل معهما بتحطيم أغال ل اجلحيم  لنبدأ حياة جديدة ال تعرف 
م يوحنّا الّدمشقّ  : يالّزوال. ويف ىذا الّصدد يقول الالىويّت العظ

ادلقّيدين باألغالل منذ  "بعدما حّرر ادلسيح، قاىر ادلوت، مجيع  
 القدمي،  فتح لنا مجيًعا طريق القيامة."

 

يف ىذا ادلشهد الرّائع لقيامة ادلسيح تظهر البشريّة كّلها ممثّلًة 
بشخص   آدم وحّواء، مع أبرار العهد القدمي الذين كانوا يتطّلعون 

إىل ىذا اليوم اجمليد. ومّما يلفت االنتباه بنوع خاص،إىل اجلهة 
لك داود بتاجو الذىّّي،  ويوحنا اليسرى من اإليقونة، كّل من ادل

ادلعمدان الّسابق مشريًا بيده إىل م ن ىو الّنور واخلالص للبشريّة 
 مجعاء.

 

يتبنّي من ذلك أّن اإليقونة البيزنطّية الّشرقّية للقيامة ال تتوّقف عند 
احلد ث التارخيّ ، بل تتخطّاه لرتّكز جّل عنايتها على ادلدلول 

مة ادلسيح. فالفصح ىو حقًّا عبور، ألّن الاّلىويّت العميق لقيا
ادلسيح، بآالمو وقيامتو، قد حّررنا من لعنة آدم وعبوديّة الشيطان، 

 جاعال إيّانا شعب هللا.  وعرب بنا إىل وْضع جديد ،
"اليوم يوم القيامة فلنتباه  أيّها الّشعوب.فالفصح فصح الرب ، ألّن 

األرض إىل الّسماء، حنن احلياة ومن  ادلسيح قدنقلنا من ادلوت إىل
. رّّنني بنشيد انتصار." )التسبحة األوىل من قانون عيد الفصح(ادل

 فإنّنا وفيما نتأّمل يف ىذا السّر العظيم، سّر األسرار وعيد األعياد، 

من ادلوت إىل احلياة قد خّولنا القدرة على ىذا العبور، حنن  
ضح من الذين اختارىم لنكون شعبو ومجاعتو ومرياثو. يتّ 

ذلك أن القيامة ال ديكن اعتبارىا حدثًا منعزال، بل واقًعا 
ديّسنا يف الّصميم، ألهّنا حتّولنا من خالئق مائتة إىل كائنات 

ادلسيح بقيامتو صار مبدأ تغلُّبنا على  خالدة. ذلك أنّ 
نا.  االحنالل وتأذلُّ

 املروعة من اجلحيم

فيها  إيقونة القيامة ال متّثل اللحظة اليت قام إًذا
 السيد ادلسيح، بل نزولو إىل مثوى األموات

 

إيقونة القيامة ال متّثل اللحظة اليت قام فيها السيد ادلسيح، 
األرض   ،)اجلحيم(  يف أعماق بل نزولو إىل مثوى األموات

كما تشري إىل ذلك اذلاوية السوداء يف مقّدمة اإليقونة. 
ائر م ن غري أن الرّب الّناىض يهيمن على اجلحيم وعلى س

يف اإليقونة من أشخاص. نور الظّفر يشّع من شخصو  
النابض باحلياة وىو يف وْضع يُوح  باحلركة . أّما ثيابو 
فناصعة البياض مع خلفّية باللون األزرق اخلفيف تزيّنها 
الّنجوم.  رلّرد حضوره يبّدد ظالم اجلحيم. وحتتو تظهر 

، داللة مةالقيود واألغالل ومفاتيح أبواب اجلحيم احملط  
وأن ادلوت، منذ ىذه اللحظة،  على انو قهر سلطان ادلوت

  يعد لو أي سيطرة على البشريّة .مل
 

مع انتصار ادلخّلص اجمليد على ادلوت، فال تزال  ،ولكن
معامل اآلالم ظاىرة بوضوح على يديو ورجليو. وىذا يرمز 
إىل أن ادلسيح مل ينتصر على ادلوت إالّ عن طريق األمل 
والعذاب والّتضحية بذاتو طوًعا. أّما ادلدلول الرئيس  

 ًذا لإليقونة فهو أّن السّيد ادلسيح حينو على آدم وحّواء، آخ

 إيقونة القيامة: زوال املوت 

دلا نراه يف  اللوحات الفنّية الغربّية لقيامة السّيد  خالفًا
 ادلسيح، تتمّيز إيقونة القيامة الّشرقّية بناحية 

فريدة وى  أهّنا ال ترسم أبًدا القيامة ذاهتا، بل تتمّسك بصمت 
اإلجنيل الذي ال يذكر شيًئا عن حلظة القيامة وال يصف كيف 

 مّتت.
رتم سّر القيامة الذي يُعجز الوصف حيفراسم اإليقونة الّشرقّ  

قليد الّشرق  ويعرتف باستحالة متثيلها باأللوان. واحلقيقة أن التّ 
ن يقتصر على ال يهتّم باجلانب ادلادّي للقيامة،  يقيًنا منو أّن م  

ت للقيامة ال ديكنو أن يُدرك مدلوذلا حْ احلدث التّارخيّ  الب  
احلقيقّ  وال أمهيّتها بالنسبة إىل البشريّة مجعاء. ذلك أّن ادلعىن 

 احلقيقّ  للقيامة، يف نظر ادلؤمنني، من شرقّيني أرثوذكس 
ن يف "الفصح" أي العبور من ادلوت إىل وغربّيني كاثوليك، يكمُ 

 الفم يف عظتو عن ا الذىّيّ يس يوحنّ القدّ عنيو احلياة. ىذا ما ي
 القيامة: 

أيتها اجلحيم؟ قام  بتك  ل"أين شوكتك أيها ادلوت؟ أين غ
. قام ادلسيح والشياطني اهنزمت. قام  ادلسيح وأنت  ُقهرت 

لت. قام ادلسيح واحلياة انبعثت.قام ذ  ح وادلالئكة ج  يادلس
قد  ادلسيح والقبور فُرغت. ألن ادلسيح، إْذ قام من ادلوت

 ر أّول الّناىضني من بني الرّاقدين."غلب ادلوت وصا
 

وعلى الّنقيض من كل ما نعلمو أو نراه أو نستشّفو بشأن 
ادلوت، فإّن قيامة ادلسيح تعّلمنا أن ادلوت زال فصرنا "أبناء 

القيامة" كما كان يقول ادلسيحّيون األوائل يف الّشرق األوسط. 
حّّت القابعون يف القبور حتّرروا من عبوديّة ادلوت وُزرع ت يف 

 ة. إّن "فصح" ادلسيح أي عبوره أجسادىم بذور احلياة اجلديد



 
 
 

 إيقونة القيامة: زوال املوت
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الٌوَم الجحٌُم تنهدَّت صارخة: لقد كان 
خًٌرا لً أن ال أقبل المولود من مرٌم. ألنه 

 ًَّ ًَّ فالشى سلطانً، وسحق أبواب أقبل إل
وأقام النفوَس التً كنُت قد النُّحاسٌَّة . 

أستولٌُت علٌها قباًل. بما أنهُ اإلله. فالمجدُ 
 لصلٌِبَك  ٌا رّب. ولقٌامتَِك.

 
الٌوَم الجحٌُم تنهدَّت صارخة: لقد تالشى 

ا كأحِد األموات. بَّلُت مٌتً سُلطانً. ألنً تق  
فلم استِطع قطُّ أن أضبـٍَطهُ. بل فَقَْدُت معهُ 

تً. أنا كنُت مستَولٌة ً الذٌن كانو تحَت سُلط
على األمواِت منذُ الدَّهر. إال أنَّ هذا قد 
أنهَض الجمٌع. فالمجدُ لصلٌِبَك ٌا رّب. 

 ولقٌامتَِك.
 

البوَم الحجٌُم تنهَّدت صارخة: لقد سقََطت 
ًَ ُصلَب وأنهَض آدم.  تً. ألنَّ الراع ِعزَّ

فقدتهم.  دوالذٌن  كنُت مالكة ً علٌهم ق
باقتداري قذَفتُهعم جمٌعًا. والذٌن ابتلعتُهم 

ألنَّ المصلوَب أفرَغ القبور. وأقتداَر 
. فالمجدُ لصلٌِبك ٌا رّب.  المْوِت اضمحلَّ

  ولقٌامتِك.
 

 

لث مرّّنني : اّنّجد مجيعنا ادلسيح الناىض من القرب يف اليوم الثّ  
"ادلسيح قام من بني األموات ووطئ ادلوت بادلوت. ووىب 

 )نشيد عيد القيامة( القبور."احلياة للذين يف 
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اجملد الذي ينتظرنا مجيًعا عند رليء ادلسيح الثّاين. وكيفّية الّتمجيد 
 2اإلذلّية" )ةقليد الّشرقّي "مشاركتنا يف الطّبيعىذه، نسّميها يف التّ 

اآلباء  أّكده( و ىو اذلدؼ من حياتنا يف ادلسيح. وطادلا 4: 1بطرس 
القّديسوف بقوذلم "تأّنس هللا ليتألّو اإلنساف." فعيدا جتّلي الرّب ورقاد 

السّيدة  يفّسراف  افٍّّ كماؿ تأذّلنا يعين جتّلي أجسادنا ادلاّدية ومشاركتها 
نا "سنتحّوؿ إىل صورتو ونزداد رلًدا على رلد." ىي أيًضا يف التألّو ألنّ 

 (20: 3كورنثس   2)

 إحتفاالت املوسم 

جت العادة يف مجيع ادلواسم الكنسّية،أف ينطوي در  كما
 اخلاّصة. آب على عدد من اخلدمات الّدينّية شهر

 وىي:
اليـو األّوؿ من شهر آب تقاـ أّوؿ خدمة  ء: يفمباركة املا 

ليب ادلقّدس. وذلك تكرميًا للسّيدة العذراء، مبباركة ادلاء بالصّ 
جتلّينا يف الرّب. فحادلا موز اليت تشري إىل االحتفاؿ ىو من الرّ 

ميّس ادلسيح ادلاء بصليبو، يتحّوؿ ادلاء إىل رمز حلضوره. 
ـّ على غرار جتّلي الرّب. خذ  نرتّجىفنتناوؿ منو و  حتّولنا التا

إناء وامأله ماًء مقّدًسا من الكنيسة وضع اإلناء يف زاوية 
اإليقونات. واشرب منو كّل يـو طواؿ ىذا الّصياـ واحتظ 

 دلباركة البيت بو يف شّّت ادلناسبات.بالباقي 
 

فيما حنتفل هبذا التحّوؿ الّروحي ال يغرْب  رتبة الرباكليسي: 
عن بالنا أّف علينا أف نقطع شوطًا طويال لبلوغ اذلدؼ. لذا، 
يف كّل يـو من أيّاـ األسبوع أثناء ىذا الّصياـ حتتفل الكنيسة 

تتشّفع لنا الستعجاؿ برتبة الرباكليسي، سائلة والدة اإللو أف 
اضطراب  جتّلينا. وممّا نقولو يف ىذه الّصالة: "بّددي عيّن 

 نفسي وعاصفة كآبيت. ألّنك ولدِت الرّب 

علينا من سلطاف. وسنعاد إىل الوضع الذي أراده لنا اخلالق،  
أي مشاركة هلل يف رلده. ومع أف الكتاب ادلقّدس ثابت يف 

ح كيف ستكوف حياتنا بعد تأكيده القيامة، إالّ أنّو ال يوض
 ،أفا احلبيب يف ىذا الشّ يس يوحنّ ما يقولو  القدّ  القيامة. وكلّ 

نا ال نعلم ماذا سنكوف بعد القيامة، غري أّف عالقتنا بالرّب نّ أ
لو، ألننا سنعاينو  ثْ ستكوف محيمة  إىل حّد أننا "سنصريعلى مِ 

 (2: 3ا يوحنّ  1كما ىو." ) 
غرار ادلسيح  "الذي سيحّوؿ وأجسادنا أيًضا ستتجّلى على 

(. وىذا 21: 3جسد ىواننا على صورة جسد رلده." )فيلييب 
، سيكوف احّتاًدا عميًقا كاماًل  ادنا باهلل يف ادلسيحيعين أّف احتّ 

وأّف هللا سُيعيد خلقنا على حنو جديد يتعّذر علينا أف نتخيّلو 
 يف ىذه الّدنيا.

 أعياد اجملد

ذين يقعاف ين الكبريين اللّ ما حنتفل بو يف العيد   إن  
 يف آب/أغسطس ىو متجيدنا اجلسدّي. ففي

عيد التجّلي  نتطّلع إىل جسد ادلسيح ادلمجَّد، ونرى فيو 
منوذًجا ألجسادنا بعد قيامتها.  أّما يف عيد رقاد السّيدة فإنّنا 

حنتفل بتمجيد مرمي العذراء ونعتّز بأّف واحدة من جنسنا 
يف اجملد الذي ينتظرنا مجيًعا يف أصبحت منذ اآلف تتجّلى 

 ادللكوت اآليت.
ـ أّف مرمي تػُ   ي ت وُدفن ت فِّ وُ ويفيد تقليد الكنيسة العريق يف الِقد 

يف  بستاف اجلسمانّية حيث صّلى السّيد ادلسيح عقب عشائو 
ا فُِتح  قربىا بعد دفنها بقليل ُوجد فارًغا، ػمّ ػالسّرّي. ول

الرّب أكـر اجلسد الذي  فاستنتجت  الكنيسة  من ذلك أفّ 
تأّنس منو فنقلو، دوف أف ينالو الفساد،  إىل اجملد قبل قيامة 

 األموات العاّمة. وىكذا فإف مرمي العذراء تشارؾ منذ اآلف يف 

 والدة اإلله صيام السي دة 

صـو خاّص يُعرؼ شعبيًّا  الّتقليد البيزنطيّ  يف
 باسم"صياـ السّيدة" ألنو يتّم يف األسبوعني 

بسائر األصواـ اليت   ذين يسبقاف عيد رقادىا، أسوةً األّولني اللّ 
ـو الكبري الذي يسبق ما الصّ تقاـ استعداًدا لعيد عظيم، ال سيّ 

عيد ي الفصح والعنصرة والّصـو ادلماثل الذي يسبق عيد ي ادليالد 
 6. فصياـ السّيدة يسبق عيد ي جتّلي  الرّب يف هور اإلذليّ والظّ 

واذا تبّصرنا يف ىذه   منو. 15اد السّيدة يف آب/أغسطس  ورق
األعياد أدركنا  دلاذا تُفرِد ذلا  الكنيسة احتفاالت خاّصة. فعيد 

ادليالد وعيد الّظهور يعلناف حضور ادلسيح يف العامل، أي دخولو 
الّتاريخ البشرّي كإنساف.  وعيد الفصح وعيد العنصرة يعلناف 

س الذي أرسلو بعد قيامتو القدُ  للعامل اكتماؿ رسالتو حبضور الّروح
 من ادلوت.

أّما عيد التجّلي وعيد رقاد العذراء فُيظهراف كيف ستكوف حياتنا 
د البشريّة بصفتنا "أبناء القيامة": ستتمّجد أجسادنا كما متجَّ 

دة العذراء بفضل الّدور الفريد ادلسيح يف جتلّيو وكما متّجدت السيّ 
 الذي لعبتو يف خالص البشريّة.

إلجنيلّيوف يذكروف أف السّيد ادلسيح عندما جتّلى على اجلبل، فا
اشرتؾ جسده أيًضا يف متجيد روحو: " تغرّي منظر وجهو وصارت 

(. وىذا ينطبق أيًضا على 29: 9ثيابو بيضاء المعة." )لوقا 
قيامتو اجمليدة، فجسده الذي ُدفن يف القرب حتّوؿ  بالقيامة إىل 

اجلديد يُعلن على ادلأل أفّ  الرّب  جسد  ممجَّد. وما برح العهد
سيقيمنا حنن أيًضا يف اليـو األخري، متاًما كما أقاـ ادلسيح يف 

واحد يف  كلّ   الفصح األّوؿ: "...سيحيا اجلميع يف ادلسيح، لكنْ 
رتبتو: ادلسيح، على أنو باكورة، مثّ الذين للمسيح، عند رليئو." 

 ت (. كذلك سيضمحّل  ما للمو 23: 15كورنثس   1)



 

 صيام السي دة
 والدة اإلله
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بعد القيامة . وقد جرت العادة يف الكنائس البيزنطّية  
قليد ؾ الّزىور يف ىذا العيد، إشارًة إىل التّ أف تُبار  

الذي يفيد أّف رائحة عطريّة فاحت من قرب مرمي 
ى إليك يف خذ الوردة اليت ُُتد  فتحوه.  الفارغ عندما

الكنيسة وضعها يف زاوية اإليقونات تكرميًا إليقونة 
 السّيدة اليت حنتفل بتمجيدىا. 

 
ودلا كانت االحتفاالت الليرتجّية يف ىذا الشهر تشري       

بوضوح إىل جتلّينا الّنهائي فإّف ادلوسم يذّكرنا بدعوتنا  اخلاّصة: 
نتعاوف مع الّروح القدس الذي يعمل فينا وىي أف علينا أف 

 لضماف تأليهنا.
ة بصياـ عندما نتقّيد حبضور االحتفاالت التقليديّة اخلاصّ 

السّيدة، ال سّيما خدمة الرباكليسي، ونلتـز شخصيًّا بالّصـو 
والّصدقة، فإننا نتذّكر الّدعوة اليت يوّجهها إلينا الرّب لنتقّرب 

 م جَّدة.مُ ػمنو ونشاركو يف حياتو ال
 

، عنصر اذلدوء."  ُأحضْر خدمة الرباكليسي كّلما  الرحـو
سة يف ىذا الّصياـ. أّما خارج ىذا يأقيمت يف الكن

ادلوسم فلك  أف تضيف تسبحة من قانوف الرباكليسي 
إىل صلواتك اليومّية، ِعلًما أّنك جتد نص ىذه اخلدمة 

 Publican’s) يف " كتاب صالة العّشار" 
Prayer Book). 

 
آب/أغسطس وىو من األعياد  6)يف  :عيد الت جل ي 

ىذا العيد يُعر ؼ شعبيًّا يف الشرؽ  الكربى االثين عشر(
األوسط باسم "عيد الرّب". وفيو حنتفل بتمجيد جسد 

ادلسيح كما ورد أعاله. وقد درجت العادة أف حيتفل 
بو مجيع الّرجاؿ، ال سّيما الذين حيملوف أمساء مدنّية ال 

قومي الكنسّي. ويتمّيز ىذا العيد أيًضا ذكرًا يف التّ جند ذلا 
جّلي الذي ينتظرنا: شري ىو أيًضا إىل التّ جبانب آخر يُ 

وأعين بو  مباركة العنب الذي يعترب  من رموز التجّلي 
كماىو مذكور   -قليد ادلسيحّي.  فالعنب الّشائعة يف التّ 

يتحّوؿ إىل اخلمر اليت تتحّوؿ  –يف صالة تقديسو 
إىل دـ ادلسيح. وعندما نتناوؿ  رىا يف القّداس اإلذليّ بدو 

ذلك العنب ادلبارؾ نتذّكر قّوة الّروح القدس احملوِّلة،  
 العاملة فينا،  لتقودنا خطوة خطوة إىل التألّو.

 
وىو  –آب/أغسطس  15) يف  :عيد رقاد السي دة 

 –من األعياد الكربى االثين عشر(. اّف ىذا العيد 
مجيد اجلسدّي دلرمي حيتفل بالتّ  –ادلعروؼ بعيد السّيدة 

 يف حياة ما  العذراء، ألهنا بو تشارؾ ابنها اإلذليّ 
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وم األرثوذكس اىتمامهم هبذا ادلوضوع ىزمي ولسينودس الر  
والت صريح األخوي  الذي أدلوا بو يف شأن ىذه الوحدة يف 

 22إىل  61البيان اخلتامي جملمعهم ادلقد س ادلنعقد من 
، ويشاركوهنم قوذلم "إننا منذ استقبال 6991تشرين األول 
ود  كبري يف  6991ينودس سنة ل يف الس  ادلوفدين ادلتباد  

اث الواحد  تطل عنا مًعا آنذاك إىل وحدٍة أنطاكي ٍة  حتفظ الّت 
 والعبادات الواحدة اليت ىي ينبوُع معتقد واحد."

إهنم بأمجعهم يتطل عون بشوق إىل ذلك اليوم الذي يعود  - 2
فيو الر وم ادللكي ون الكاثوليك والر وم األرثوذكس، يف البطريركي ة 

طريركي ًة واحدة، وىم يؤك دون ة وباألنطاكي ة، كنيسًة واحد
ميع أن  إعادة الوحدة ىذه ال تعين انتصار كنيسة على جلل

أخرى وال عودة كنيسة إىل أخرى، بل وضع حد  لالنفصال 
وأد ى إىل وجود  6921بني اإلخوة الذي جرى سنة 

بطريركي تني منفصلتني إحدامها عن األخرى، والرجوع مًعا إىل 
ئدة قبل االنفصال، يف بطريركية أنطاكي ة الوحدة اليت كانت سا

 واحدة.
إهنم يرون أن  إعادة الوحدة ىذه قد صارت اليوم ممكنة  - 3

بفضل التقد م يف شركة اإلديان الذي حصل بنعمة هللا يف 
جنة الس نوات األخرية على  الص عيد العادلي  من خالل الل  

ي ة الر وماني ة الالىوتي ة الدولي ة ادلشّتكة بني الكنيسة الكاثوليك
 والكنائس األرثوذكسي ة، اليت أعلن ت يف ثالث وثائق وحدة  
اإلديان يف العقائد األساسي ة ادلنبثقة عن اجملامع ادلسكوني ة 

  السبعة:  "سر  

الكنيسة واالفخارستي ا على ضوء سر  الث الوث األقدس" 
(. 6999(. "اإلديان واألسرار ووحدة الكنيسة" )6992)

(. فضال 6999وت يف بنية الكنيسة األسراري ة" )"سر  الكهن
عن الوثيقة الر ابعة "األونياتي ة سبيل للوحدة مر  عليو الز من، 

(. 6991والس عي احلايل  إىل الش ركة التام ة" )البلمند 
 ي البطريكي ةويعتربون أن  سعيهم إلعادة الش ركة بني شطر  

إلعادة الش ركة الكاملة األنطاكي ة يندرج يف ادلساعي ادلبذولة 
 ادلنشودة بني الكنيسة الكاثوليكي ة الروماني ة، والكنائس

 على شركة مع أسقف 
رومة بصفتو األو ل بني األساقفة، طبًقا للحدود اليت كان اآلباء القد يسون 

 يعّتفون لو هبا يف األلف األو ل قبل االنفصال."
ح العقائدي  ما عدا اثنني وقد وق ع مجيع األساقفة احلاضرين ىذا الت صري

 فقط.
الر محة،  البطريرك ادللكي  مكسيموس  يبعد ذلك ُقد ِّم ت الوثيقة إىل ادلثل ث  

إغناطيوس الر ابع، ُمرف قة مبوافقة من ادلطران  يرك األرثوذكسي  ري اخلامس والبط
األرثوذكسي  جورج خضر، رئيس أساقفة جبيل والبّتون، يقول  فيها: " 

لسيادة ادلطران الياس الز غيب يستويف  صريح العقائدي  ت  أرى أن  ىذا ال
 زمة والكافية إلعادة الوحدة بني الكنائس األرثوذكسي ة ورومة."الش روط الال  

خطا األساقفة ادللكي ون  خطوًة ىام ة أخرى يف سبيل  6991ويف العام 
الوحدة. ففي االجتماع الذي عقده السينودس  يف الر بوة بلبنان يف 

البطريركي ة  ة، أقر وا باإلمجاع تصرحًيا  عنوانو "وحد6991مت وز/يوليو عام 
ة". مث  قد موه إىل ادلثل ث الرمحة بطريرك أنطاكية األرثوذكسي  األنطاكي  

إغناطيوس الر ابع فتناقلتو وسائل اإلعالم على نطاق واسع. وقد جاء فيو ما 
 يلي:

 وحدة البطريركّية األنطاكّية
ني الكاثوليك ادلنعقد يف سينودس الروم ادللكي  آباء  إنّ 

  6991مت وز/يوليو  29إىل  22الر بوة )لبنان( من 
ة اليت أل فها غبطة البطريرك طريركي  بجنة اليف الوثائق اليت قد متها الل  نظروا  

من سيادة ادلطران ، 6991آذار  21مكسيموس  اخلامس )حكيم( يف 
بعلبك  سابًقا، وسيادة ادلطران كريل س سليم الياس الز غيب رئيس أساقفة 

وطلب منها أن تقوم مبا يلزم من  ،ُبْسُّتس رئيس أساقفة بعلبك  احلايل  
وم األرثوذكس ة السينودسي ة للر  جنة البطريركي  صاالت واجتماعات مع  الل  ات  

ركة إلعادة الوحدة األنطاكي ة بتوحيد القلوب والبحث يف ُسُبل إعادة الش  
ة بني الكنيستني. ويسر  آباء السينودس ادلقد س وعلى رأسهم غبطة والوحد

 السي د البطريرك مكسيموس اخلامس أن يعلنوا ما يلي:
 م يشكرون لببطة البطريرك إغناطيوس الر ابع إهن   - 1

 عي إىل الوحدة األنطاكّيةالسّ  
 –ديكننا أن نعترب الث الوث القد وس  الفكر ادلسيحي   يف

 مثاال للوحدة –الواحد يف اجلوىر وادلثل ث يف األقانيم 
ون كل  من اآلب واالبن والروح القدس متمي  ًزا عن يف الكنيسة. فمع ك  

الش خصني اآلخرين، إال  أن  ذلك ال يناقض وحدهتم. كذلك الكنيسة: 
ىوت ا واحدة يف األمور اجلوىري ة، مع إهن   االحتفاظ بالتنو ع يف الال 

التنو ع ىو الوسيلة اليت فيتورجي ا والت نظيم اإلداري . والر وحاني ة والل  
 عبري عن سر  ادلسيح.تستخدمها الكنيسة للت  
 خربة الّشرق األوسط:

 إختبار الّشرق األوسط
رق األوسط خري برىان على شرعي ة كنائس الش  يف  تاريخ  ــالـ

 التعد دي ة ادلذىبي ة. فالكنائس احمللي ة على اختالف 
 ،قايف )يونانيًّا كانابتكرت تقاليد متكاملة تنسجم مع تراثها الث  أنواعها 

 د غًًن لنا مجيًعا.يأم قبطيًّا( فكانت تلك التقال ،أم آشوريًّا ،أم سريانيًّا
أمست صفاهتا  ،الكنائس يف ما ىو جوىري  لكن عندما اختلفت ىذه 

ادلمي ِّزة أساًسا لالنشقاق. واالنشقاق محل الناس على القول إن  
ادلسيحي ني أساؤوا فهم رسالة ادلسيح، مم ا أد ى إىل رفع شأن االسالم. 

ويف خالل األلف ومئيت سنة تقريًبا من حكم اخللفاء العرب، مث األتراك، 
س ادلسيحي ة بسبب سياسة ئنشاط شّت  الكنارق األوسط، مج ُد يف الش  

ا ذلك العصر،  اهتا ادلمي ِّزة مع خالفاهتا أيًضا، ال غري أهن  حافظت على ِسِّ
اد الرعي ة، بل ي ُ  ثرون دائًما مبدأ ؤْ سي ما وان  األسياد ما كانوا ليحب ذوا احت 

فر ق تُسد. ولكن  ىذه الكنائس بدأت يف عصرنا تكتشف وحدهتا 
 الت صرحيات الر ِسي ة عن إدياهنا ادلشّتك بادلسيح. ب بشّت  وتُعرِّ 

وكان من أعظم ادلبادرات وأمه ها يف كنيستنا ادللكي ة، اخلطوة اجلريئة اليت 
ذىا الطي ب الذ ِّكر ادلطران الياس الز غيب، رئيس أساقفة بعلبك  سابًقا،  اّت 

. و كان الز غيب من أكثر األساقفة 6911يف جلسة الس ينودس لعام 
ايل لتوضيح موقف الكنيسة ادللكي ة من دللكي ني نفوًذا. فاقّتح البيان  الت  ا

 الوحدة وكيفي ة اإلعراب عنو:
كسي ة الش رقي ة. كما أّن  ذ " إّن  أومن بكل  ما تعل مو الكنيسة األرثو   



 
 

عي إىل السّ   
 الوحدة األنطاكّية
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 دورُنا يف هذا الطلب 
أعاله( إىل  9واحد من ا )يف الرقم  دعوة الس ينودس كل   إنّ 

 الص الة تستند إىل اإلرادة اإلذلي ة بأن "تتم  مشيئة هللا فينا
حي ة تعرب  عن إرادة هللا. غري أن  يمجيًعا. وكما ورد أعاله، فإن  الوحدة ادلس 

مباشرة لتتم  مشيئة هللا ) أي الوحدة( السينودس يطلب صالة معي نة خاص ة 
ني ادللكي ة الكاثوليكي ة واألنطاكي ة فينا مجيًعا، حنن أبناء الكنيست  

 األرثوذكسي ة.
ولكي نصل ي من صميم القلب ألجل أن يأيت اليوم الذي تستطيع فيو 

ة الكنيستان األنطاكي ة األرثوذكسي ة وادللكي ة الكاثوليكي ة أن متج دا هللا "بني  
كما يشعر ادلسيح   –واحدة وقلب واحد" ، ينببي أن نشعر شعوًرا عميًقا 

بأن  االنفصال خيالف ادلشيئة اإلذلي ة. واجبنا الكنسي  يفرض علينا أن  –
ادنا وأن نصل ي لكي تشعر كنيستانا بذلك  نعّتف بشوق ادلسيح إىل احت 

صال. وما مل بأمل االنف الش وق عينو. علينا أن نصل ي لكي تشعر كنيستانا
 نشعر بذلك األمل يف أعماقنا، فإننا لن نسعى إىل الش فاء منو.

ومم ا قالو ادلطران الياس الز غيب يف شرحو شهادة  اإلديان : "أرثوذكس يف 
 حدون معها مبعزل عنهم؟ ال!" مت   وحدتنا مع رومة؟ نعم!

م من اىتمامنا األنطاكي ة على الر غ ةيبدو أننا غري متأث رين بانقسام البطريركي  
تني ىم غرباء عن ا، وحنب هم كإخوة يف و ديد بشؤ الش   ن كنيستنا. " الال 

من حلمنا ودمنا. وكثريًا ما  ادلسيح. أم ا األرثوذكس فهم إخوة وأبناء عم  
يتأمل   نسكن وإياىم حتت سقف واحد.  إن  شعبنا الكاثوليكي  الش رقي  

ذي ال مرب ر لو. فمّت يا ترى أكثر من ا حنن األساقفة من ىذا االنقسام ال
يتاح لنا حنن أساقفة الكنائس الش رقي ة أن نتأمل  مبا فيو الكفاية من جر اء 

 االنقسام لكي نعمل أخريًا على إهنائو؟"
علينا  وفيما نصل ي ليتجاوب أعضاء اللجان ادلتنو عة مع إذلام الر وح القدس،

اعر الس لبي ة كالتفو ق على سوانا أن نصل ي أيًضا لتنقية قلوبنا وني اتنا من ادلش
وايا يف مجيع من ادلسيح ني. وعلى أساقفتنا وكهنتنا أن يصل وا ألجل ىذه الن  
حركة  اخلدمات الليّتجي ة العلني ة اليت تقام يف رعايانا سائلني أن تنتشر

عي إىل الوحدة األنطاكي ة  بني مجيع أبنائنا، لكي يتم  فينا مجيًعا ما الس  
 ب  لكنيستنا.يريده الر 

 األرثوذكسي ة. 
أم ا بالنسبة إىل دور أسقف رومة يف الكنيسة واجملامع  - 1

ادلسكوني ة فيتبًن  آباء السينودس بشأنو ما جاء يف اجملمع 
الفاتيكاّن الث اّن: "يوصي اجملمع بأن نأخذ بعني االعتبار 

رق ومنو ىا. وكذلك الظروف اليت رافقت نشأة كنائس الش  
العالقات اليت كانت قائمة بينها وبني كرسي رومة قبل طبيعة 

(. وكذلك قول 61االنفصال" )يف احلركة ادلسكوني ة رقم 
ا بولس الث اّن يف رسالتو )ليكونوا واحًدا(: قداسة البابا يوحن  

ني الش رق ب"ال تريد الكنيسة الكاثوليكي ة سوى ملء الش ركة 
ف األو ل" )رقم وىي تستوحي يف ذلك اختبار األل والبرب.

 ،يف ما يتعل ق بأو لي ة أسقف رومة م،(. ويعلن اآلباء أهن  61
يستوحون ادلفهوم الذي عاشو الش رق والبرب مًعا يف األلف 

بعة. ويرون أْن األو ل على ضوء تعاليم اجملامع ادلسكوني ة الس  
 ال مرب ر الستمرار االنفصال بسبب ىذه األو لي ة.

ودس يف جوىر اإلديان، يرى آباء الس يناستناًدا إىل الوحدة  - 1
أصبحت اليوم أمًرا طبيعيًّا.  داديسادلقد س أن  ادلشاركة يف الق

وىم حيب ذوهنا تاركني مدى وطُُرق تطبيقها دلا سوف يقر ره مًعا 
سينودسا  كنيسيت  الر وم ادللكي ني الكاثوليك والر وم 

 األرثوذكس.
يف الش ركة مع كنيسة  يعلن آباء الس ينودس ادلقد س بقاءىم - 1

روما الر سولي ة، وسعيهم يف الوقت عينو إىل الت حاور معها 
لتحديد عالقتهم هبا بعد توحيد كنيسيت البطريركي ة األنطاكي ة، 

 على أن تُراعى مقتضيات ىذه الوحدة الكنسي ة.
 ،ىوتي ة وادلسكوني ة السينودسي ةوقد كل ف اآلباء اللجنة الال   - 9

ل الت وحيد والت داول يف مقتضياتو القانوني ة بُ ث سُ يف حب التعم ق  
إلشراك مؤمين  ،والر عائي ة، وتنظيم ندواٍت ومؤمتراٍت مشّتكة

 الكنيستني يف مسرية الوحدة ىذه.
وىم يطلبون أخريًا من مجيع أبنائهم مشاركتهم يف الص الة  - 8

لتتم  فينا مجيًعا مشيئة هللا ادلقد سة وتتحق ق صالة السي د 
سيح إىل أبيو الس ماوي: "ليكونوا واحًدا كما حنن واحد ادل

 (22-26: 69ا ليؤمن العامل أن ك أنت أرسلتين." )يوحن  
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أوضح عن الّتقليد الّشرقّي، نظرًا لرغبتهم يف الّتعبَت بصورة 
عقيدة الثّالوث وطبيعتُت يف ادلسيح، فيضّمون اإلهبام والسّبابة 

نصر نصر والبِ والوسطى، رمزًا للثّالوث، بينما تبقى اخلِ 
وانتشرت بادلسيح إذلًا وإنسانًا مًعا.بالكّف، اعًتافًا الصقتُت 

يف الكنيسة الغربّية، فكتب البابا الون  ىذه اإلشارة اجلديدة
رمسوا إشارة الّتالية: "أُ  الرّابع إىل رجال اإلكلَتوس األوامر

على الكأس والقربان رمسًا صحيًحا بإصبعُت  الّصليب
أن ترمسوا  واحرصوا علىدمدودَتُت مع اإلهبام، رمزًا للثّالوث. 

 ىذه اإلشارة على الوجو الّصحيح.
عشر، أصدر البابا اينوشنسيوس الثّالث ويف القرن الثّالث 

إشارة الّصليب بثالث أصابع، بدًءا  برسم تعليمات صرحية
باجلبُت، فالّصدر، فالكتف اليمٌت وأخَتًا اليسرى. وىذه 
الطّريقة ال تزال شائعة بُت األغلبّية العظمى للمسيحّيُت 

العريقة ًة هبذه اإلشارة الّشرقّيُت. وبقيت الكنيسة الغربّية حمتفظَ 
حىت حواىل القرن الرّابع عشر، حيث أخذوا تدرجييًّا 
يستعملون كّف اليد مبسوطة، ويعكسون رسم اإلشارة 

ولعّلهم كانوا يف  من الكتف الُيسرى إىل اليمٌت. فيبدأوهنا
 ذلك يتبعون حركة يد الكاىن حينما يبارك الّشعب، انطالقًا

م صحيحًة، من من يساره إىل ديينو، حبيث تصل اإلشارة إليه
  اليمُت إىل اليسار. فقّلدوىا خطًأ.

 الّشكل املعاصر
 ادلسيحّيون األرثوذكس والكاثوليك إشارةَ 

ألهّنا ،كربى  الّصلب أمهّيةً   يُويل 
.اعًتاف بالعقائد ادلسيحّية الرئيسّية الثالث، الثّالوث  

على حّد قول القّديس بولس، ترّدَد ادلسيحّيون األّولون يف  
جيعلوا من الّصليب عالمة دميِّزة للّدين اجلديد. لذا كثَتًا أن 

بأغصان رساة أو متشابًكا ما كانوا خيفونو فَتمسونو بشكل مِ 
كرمة. لكن بعدما حتّرَرت الكنيسة من االضّطهاد يف عهد 
اإلمرباطور قسطنطُت، أخذ الّصليب يظهر تدرجيًّا كعالمة 

-562) وزابيوسللمسيحّيُت. وُيشَت ادلؤرّخ الكنسّي أُ 
إىل أّن الّصليب حّل، يف هناية ادلطاف، حمّل  م( 043

 الّنسر الّرومايّن على الرّايات 

العالمة  " هبذه مقرونًا بالّشعار الّشهَت: ّيةمسالعسكريّة الر 
 تنتصر."

ومهما يكن من أمر الًتّدد يف اخّتاذ الّصليب رمزًا رمسيًّا 
أتباع ادلسيح كانوا للمسيحّية قبل القرن الرّابع، فإّن 

يستعملونو على نطاق واسع منذ القرن الثّاين، إذ يرمسون 
إشارة الّصليب بأديهم على جباىهم. ويف القرن الثّاين قال 

ّلنا وترحالنا، ومجيع تِرتوليانوس، أقدم مؤرّخ مسيحّي: "يف ح
عمل من أعمالنا، نرسم  حترّكاتنا، ودخولنا وخروجنا، وأيّ 

 الّصليب." على جباىنا إشارة
ويف القرن الرّابع قال كَتّلس األورشليمّي: "علينا أاًل 

ن الّصليب خادتنا، ي باعًتافنا بادلصلوب. و ليكُ نستح
 نرمسو جبرأة على جباىنا وعلى كّل شيء..."

ويف القرن الّسادس شرقًا، رّّبا دلقاومة البدعة ادلونوفيزيّة اليت 
ة واالنسانّية، أخذ نكر وجود طبيعتُت يف ادلسيح، اإلذليّ تُ 

ادلسيحّيون يرمسون إشارة الّصليب بإصبعُت، ليس على 
مثّ  اجلسم. اجلبُت فحسب، بل جبرأة أكرب على معظم

 تطّورت إشارة الّصليب يف القرون الّتالية، انطالقًا من 

 إشارة الّصليب 
يف الّتاريخ رمز يعرّب عن العقيدة  ليس

 ادلسيحّية أفضل من الّصليب. 
فالّصليب ىو الّتعبَت احلّسّي ِلُكْنو اللُّغز ادلسيحّي: الّنصر 

 وان، واحلياة رغم ادلوت.رغم اذلزدية واجملد رغم اذلَ 
ا ومات كعبد ليخّلص الّصليب يرمز إىل إلو صار إنسانً 

ْلق. وىو يرمز إىل حياة إنسان مل خيَش الّتحديق يف اخلَ 
ّن ذراعيو أبعاد احلياة، ارتفاًعا وعرًضا وُعمًقا، أل

 ون يف مجيع أبعاده.ادلفتوحتَُت تعانقان الكَ 
لالىتمام أّن كثَتًا من الثّقافات الوثنّية اليت  الـُمثَتومن 

ّن أعظم الّتقدير كُ سبقت زمن السّيد ادلسيح، كانت تَ 
واإلجالل لرمز الّصليب وتعتربه عالمة مقّدسة الستقرار 

ربع ويضّم الكون وسالمتو، ألنّو ُيشَت إىل اجلهات األ
الكون بأسره. واألعجب من ذلك، أّن ىذا الّرمز العريق 
يف الِقَدم، أصبح عند "اكتمال الّزمان" وسيلة فداء 
وعالمة دتجيد البن البشر. ويقول يوحّنا الّذىيّب الفم يف 
ىذا الشأن: "أمسّيو ملًكا ألنّو مصلوب. وما أجدر 

ففداٌء  ْلٌب فموتٌ عن شعبو." صَ  بادللك أن ديوت فداءً 
فقيامٌة فملكوٌت فتمجيد: ىذا خمتصر مفيد دلعٌت 

 الّصليب.

 يف الّتاريخ املسيحيّ 

أن  ،بل يرفض ،كان العامل الوثٍّت يعجز ـّامل
 ويعتربه "محاقة"يفهم ىذا السّر العظيم، 

 



 

 إشارة الّصليب
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 حقوق الطبع والنشر محفوظة للصور
 الكاهن براندن ميكارنيه.

 

 

 رمز لإلميان 

الّصليب رمز لإلديان، وراية تقود  شارةإ
 إىل االنتصار الّنهائّي، على حّد 

قول يوحّنا الّدمشقّي:"حيثما تُكْن  ىذه الرّاية، يُكْن 
 حاضرًا."صاحبها 

 بركة الكاهن:
يبارك الكاىن برسم إشارة الّصليب، 

 عندما  يشَت إىل أن الربكة يفعل ذلك على حنوٍ 
ح ذاتو. لذا تكون أصابع يال تأيت منو، بل من السّيد ادلس

ديناه بشكل احلرفُت األولُت  واحلرفُت اآلخرين من اسم 
"لكي جتثو السم يسوع كّل  "يسوع ادلسيح" باليونانّية.

ركبة دمّا يف الّسماوات وعلى األرض وحتت األرض." 
(03: 5)فيلييّب   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

القّدوس، ووجود طبيعَتُت يف ادلسيح، وسّر الفداء. وىذه  
حّي ىي يف الوقت ذاتو عمل يالّشهادة باإلديان ادلس

تقديس، بو نكّرس هلل مجيع أنشطتنا البشريّة، من أفكار 
 وعواطف وأعمال

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ونرسم ىذه اإلشارة حاليًّا بضم اإلهبام إىل السّبابة 
ُت الباقيتُت ملتصقتُت والوسطى، وإبقاء اإلصبعَ 

بالكّف. مثّ نرفع يدنا إىل اجلبُت فالّصدر فالكتف 
اليمٌت وأخَتًا اليسرى. ذلك أّن اليمُت، يف الكتاب 

ادلقّدس،  يرمز إىل اخلَت، واليسار إىل الشّر. كما 
قانون اإلديان ينّص على أّن االبن جلس عن  أنّ 

وكثَتًا ما يتبارك ادلسيحّيون  ديُت هللا اآلب.
الّشرقّيون برسم إشارة الّصليب على ذواهتم، كّلما 
ذُِكَر الثّالوث القّدوس، أو إذا قاموا ّبطانية، أي 

دلقّدسة كاذليكل ااجلسم أمام األشياء  إحناءب
.واإليقونات  
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 ما معنى "والدة اإلٰله؟"
 

قة في العهد القديم  إن   مريم، أم  يسوع، كانت متعم 

. فعندما روى العهد الجديد سيرتها،  والت قليد الِعبري 
ذكر أن ها كانت تستشهد بآيات من الكتاب المقد س 
ا   وتطب قها في حياتها اليومي ة، كما يت ضح ذلك مم 
قالته في  زيارتها لنسيبتها أليصابات وعرس قانا 

لفتاة المتواضعة كانت وال تزال الجليل. لكن  تلك ا
موضع تساؤالت كثيرة. وسنحاول في هذه الن بذة 
أن نجيب عن بعضها، مستندين في ذلك إلى 

 :  الن صوص االنجيلي ة كما فهمها الت قليد الكنسي 
 

 والدة اإلٰله

ل َمن دعاها بهذا الل قب نسيبتها أليصابات  أو 

؟" "ِمن أين لي أن تأتي أم  رب ي  حيث قالت: إلي 
" باليوناني ة كانت 43: 1)لوقا  ( وكلمة "الرب 

ائعة للداللة على هللا. فعندما نقول إن   الل فظة الش 
أن ها  مريم هي "والدة اإلله"، ال نعني بطبيعة الحال

سبقت هللا والث الوث القد وس في الوجود، بل أن ها 
سول اإلنجيلي  يوحن ا يعل منا  أم يسوع. ذلك أن   الر 

مة هللا، أي هللا )إذ ال فرق في األلوهة بين أن  كل
هللا وكلمته(، صار جسًدا أي إنسانًا، وهو يسوع 

لقب "والدة  فهي تستحق  إذن  المولود من مريم.
اإلله". وهو لقب عريق في القدم يرجع إلى سنة 

، كما  تم  استعماله أيًضا للد فاع عن ألوهة 200
 .431يسوع المسيح في مجمع أفسس عام 

 

 الد ائمة البتولي ة

ى مريم "دائمة  يتساءل كثيرون لماذا تسم 

البتولي ة" طالما أن  يسوع كان له "إخوة وأخوات" 
(. وتفسير ذلك أن  الل غة األرامي ة 55: 13)مت ى 

تي كانت شائعة زمَن السي د المسيح، تستعمل لا
لفظة "أخ" لكل  قريب. ويرى المسيحي ون 

" )غالطية  الش رقي ون أن  يعقوب "أخا : 1الرب 
( كان ابنًا ليوسف من زوجة سابقة، وأن 19

د أقرباء.  "إخوة يسوع" الباقين إن ما هم مجر 
والت قليد الكنسي  يؤك د أن  مريم طاهرة جسديًّا 

هة عوروحيًّا و ن كل  عيب. كما يقول إن  مريم منزَّ
قُد َِمت للرب  منذ طفولتها وأن ها نََذَرت طوًعا 

د ائمة هلل. وبعدما حملَت كلمة هللا في بتولي تها ال
مستودعها لم تَِصر إلى رجل آخر. فبتولي تها هي 
في الواقع عف ة روحي ة تجل ت جسديًّا بعف ة دائمة. 
وح القدُس )لوقا  وحملت بمعجزة إلهية،  بقدرة الر 

1 :35) 
 

هة عن كل  عيب  منزَّ

مريم لتحمل هللا، أي كان الهدف من  لِدَتوُ 

ا هلل الكلمة  على نحو فريد.  وجودها أن تصير أم 
وبما أن ها حمَلت يسوع المسيح، حكمة هللا، في 
هة عن الخطيئة.  جسدها، لَِزَم أن تكون منز 
اعية إلى الشر  وال  "الحكمة ال تدخل الن فس الس 

( 4: 1تسكن الجسد الـَمِدين للخطيئة" )حكمة 
ها هللا بها، فتلق تها بملء  فنزاهة مريم هبة خص 
يتها وصانتها بنعمة هللا. فال أحد يُصان من  حر 
الخطيئة إال  بنعمة هللا. ومريم، كأي ٍّ من ا، هي 
بحاجة إلى هللا ربًّا ومخل ًصا. ونحن نؤمن أن  مريم 
قبَلت نعمة الخالص من هللا وتعاونت معه بكامل 
ة  حري تها واختيارها. لقد نالت منه نعمة خاص 

ة. لذا اعتبَر وساهمت في صيانتها مساهمًة ت ام 
الت قليد الكنيسي  مريم منذ الِقَدم نموذًجا للكنيسة التي 
يقول فيها القد يس بولس "إنها مقدَّسة، نقي ة، ال 

 عيب فيها، وال غضن وال شيء مثل ذلك."
 (26: 5)أفسس 

 

 انتقالها إلى الس ماء

الكنسي  يعل منا أيًضا أن  مريم انتقلت إلى  الت قليد

ماء. وتعود هذه العقيدة إلى أواخر القرن  الس 

ابع، حيث كانت مريم تُعتَبر عالمة إلنجاز  الر 
،  سنُختطَف جميًعا  الوعد بأننا عند مجيء الرب 

(. وهو 18-13: 4تيسالونيكي  1معه إلى الس ماء )
قد س أن  أمر غير مستحيل، فقد جاء في الكتاب الم

ماء، وأن  أخنوخ سلك  أخنوخ وإيلي ا  نُِقال إلى الس 
(. وجاء في 5: 24مع هللا بسالمة القلب )خروج 

سفر يسوع بن سيراخ: "أخنوخ أرضى الرب  فنُِقل 
( كذلك مريم 16: 44وهو عبرة لتوبة األجيال." )

 في مجدها هي مثال لنا.
 

 ممتلئة نعمة

تيني ة نُِقل الكتاب المقد س إلى  عندما اللغة الال 

 28: 1تُرجَمت اآلية الواردة في لوقا  385عام 
ا النص  األصلي  اليوناني   بتعبير "ممتلئة نعمة" ، أم 
ا". كما أن  الت رجمة  فيقول "ُمنَعم عليها إنعاًما تامًّ
ائع  االنكليزي ة لصلواتنا اعتمَدت الت عبير الشعبي  الش 

ذراء ممتلئة نعمة. ألن ه يجوز حقًّا أن نعتبر مريم الع
فقد "غمَرنا هللا في المسيح بكل  بركة روحي ة" 

( ويواصل بولس فيقول "إنكم 3: 1)أفسس 
(. ومريم، إْذ 19: 3تمتلئون من كل  ِملء هللا" )

حملَت ابن هللا في مستودعها، امتألت وال شك  من 
اني ة من هللا.   كمال الن عمة بهبة مج 

 

 القداسة خل صينايا والدة اإلله الفائقة 

ر هذا الد عاء؟ نحن المسحي ين نؤمن  كيف نبر 

"...أن  الوسيط بين هللا والن اس واحد، اإلنسان، 
يسوع المسيح، الذي بذل نفسه فداًء عن الجميع." 

(. لكن نا نؤمن أيًضا أن ه كان 7-2:5تيموثاوس  1)
ه مريم. ويقول الن بي  مرتبطًا ارتباطًا وثيًقا  بأم 

لش عب اليهودي: "يتركهم هللا إلى حين ميخا في ا
(. وقد جاءت هذه اآلية مباشرًة 2: 5تلد الوالدة" )

بعدما تنبَّأ  ميخا بأن  المسيح يولد في بيت لحم. 
وبالت الي فإن  نعمة هللا المخل ِصة مرتبطة بمريم 
التي ولَدت يسوع. وعليه فمريم هي أداة الخالص. 



ٍّ إنها تلقَّت نعمة هللا المخل ِصة ، وتعاونت معها بحب 
تام ، غير أن  المبادرة أتت من هللا ال منها. كذلك 
عندما يستعملنا هللا أداًة لمنح نعمته، فان   دوَرنا ال 
ينتقص مقاَم المسيح، بل ينحدر منه لبناء جسده 
الذي هو الكنيسة. "نحن عاملون مع هللا" 

(  وبما أن نا مت حدون  به، فنحن 9: 3كورنثس 1)
ه في عَمل الفداء. ومريم تساهم في هذا نشارك

.  العمل عينه، إن ما بنوع فريد خاص 
 

شفيعة مقتدرة، نظًرا الت حادها بالث الوث   ومريم

القد وس.  فقد كانت حياتها ات صاال حميًما باهلل، 
فشاء هللا أن يستعملها على نحو خارق العادة. 

أعضاء  فمنذ بدء  الكنيسة ومريم أمٌّ لنا جميًعا ألن نا
في جسد المسيح ابنها. وقد رأى يوستينوس 

( في مريم نموذًجا للكنيسة. كما 165الفيلسوف )+
أنه، مع َمن تاله من اآلباء،  كالقد يس إيريناوس، 
تلميذ القد يس پوليكرپوس ، الذي كان هو ذاته 
، مجمعون على  تلميًذا للرسول يوحن ا اإلنجيلي 

اء الجديدة. فكما أن  المسيح هو آدم  اعتبار مريم حو 
: 15كورنثوس  1الجديد، وسي د الخليقة الجديدة )

اء الجديدة  التي 45-49 ( كذلك مريم هي حو 
اء األولى عَصت  اء األولى. فحو  نقَضت خطيئة حو 

 .أوامر هللا فجلبَت الخطيئة والموت إلى العالم
 

ا  اء الجديدة، فصد َقت رسالة هللا  أم  مريم، حو 

الخالص والحياة إلى العالم بابنها وأطاعته فجلَبت 
يسوع المسيح الذي سحق رأس الحي ة. وينظر 
اآلباء القد يسون إلى مريم كما كان بطرس وبولس 

 1و   31-21: 4ينظران إلى سارة )غالطية 
 (6: 3بطرس 

 

ل دليل تاريخي  على طلب المسيحي ين   وأو 

. 200شفاعة مريم العذراء يرجع إلى حوالى عام 
أن قانون اإليمان الن يقاوي الذي يأخذ به  والواقع

جميع المسحي ين قد تأث ر كثيًرا  بقانون اإليمان الذي 
انع العجائب   تسل مه  القد يس غريغوريوس الص 

 .260بمعجزة من يد مريم حوالى العام  
وهكذا يت ضح أن الكنائس الكاثوليكي ة واألرثوذكسي ة 

واء كانت دائًما تَُكن  أعظ م التكريم لمريم، على الس 
والدة اإلله. غير أن  بعض المؤمنين أساؤوا فهم 
مكانتها الحقيقي ة، كما أساؤوا فهم كثير من األمور 
األخرى. فمريم ليست إٰلهي ة، وال يمكن أن تضاهي 
هللا. بل هي مثلنا تشارك في الطبيعة اإلٰلهي ة، لكن 

بفضل هللا  –على نحو أعمق وأكمل، ألن ها 
أوثق من ا ات حاًدا بطبيعة  –لت ام مع نعمته وتعاونها ا

مها ونعتبرها باكورة الخليقة وتتويجها  هللا. لذا نكر 
 وأعظمها إرضاًء هلل وشفاعًة لديه.
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يتلوىا الشّماس اإلجنلّي، تعبًنًا عن االبتهاالت  الطّلبات،
 واالحتياجات ادلتنّوعة جلماعة ادلؤمنٌن.

 
يف األصل، كانت خدمة الغروب تنطوي على رلموعة واحدة من 
الطّلبات يف أواخر الّصالة. أّما اليوم فقد مّت تقسيم ىذه اجملموعة 

 الّصالة.إىل ثالث وتوزيعها على  خمتلف مراحل 
 

لتطّور التّارخيي أو الّّتكيب الّداخلّي اغًن أّن ىنالك اعتبارًا أىّم من 
للخدمة. وىو الّرسالة الّروحّية اليت تنقلها صالة الغروب إىل 

ادلؤمنٌن. فهبوط الّظالم يذّكرنا بأّن الظّلمة تنطوي على خماطر هتّدد 
ك ادلخاطر ه قادر على أن يكشف تلحياتنا، وأّن نور ادلسيح وحدَ 

ويبّددىا. فادلسيح ىو نور حياتنا وينبغي أن يبقى على ما ىو 
 عليو.

 
أّما معىن البخور فيفّسره لنا الكتاب ادلقّدس ذاتو. فقد ورد يف 

 ٌّن الفصل الّسادس عشر من ِسفر العدد أّن وباء انتشر بٌن العرباني
 خذ ىارون، الكاىُن األعظم، رلمرةً أعندما تذّمروا على الرّب. ف

 خبور وأقام صالة استعطاف فتالشى الوباء.
 

ويذّكرنا  البخور أيًضا بعمود النّار الّليلّي الذي كان يتحّول يف 
الّنهار إىل عمود غمام ويرافق الشعب العربّي، رامزًا بشكل عجيب 

تائهٌن يف القفر. وعالوة  إىل حضور هللا فيما بينهم عندما كانوا
ا إىل الّروح القدس، الذي يقول على ذلك فإّن البخور يرمز أيضً 

ِسفر الّتكوين إنّو كان يرّف على األرض اخلاوية اخلالية يف بدء 
 احلياة. وحاخللق، لينفخ فيها ر 

 

لصالة الغروب بسبب  041واختار ادلسيحّيون األّولون ادلزمور  
 آيتو اليت تقول: 

يُتلى يف " ليكن رفع يدّي ذبيحًة مسائّية." وال يزال ىذا ادلزمور 
صالة الغروب حّّت يومنا ىذا. ولعّل اآلية االفتتاحّية القائلة " 

لّتتفع صاليت كالبخور أمامك" ىي اليت دَعتهم إىل إحياء عادة 
قبال يكرىون إحراق البخور يف  ا. وكانو َعِطرإحراق البخور ال

 ـّماتلك العبادة كانت شائعة عند الوثنّيٌن.  مثّ ل نّ معابدىم أل
طر عبادة األوثان،  محلتهم دراسة الكتاب ادلقّدس اضمحّل خ

يف عباداهتم، ألنو ورد يف سفر  على استئناف إحراق البخور
 اخلروج أن ذلك جزء من أوامر الرّب الّدائمة.

 
 

 صالة الغروب يف عصرنا

 احتفظ
كتاب الّساعات ) األورولوجيون( ادلعروف 

 بصالة الغروب،  شعبًيا باسم "الّسواعّية"
بغًنىا من اخلدمات الّدينّية. مثّ أضيفت إليها فيما بعد  أسوة

عناصر أخرى كالقراءات من الكتاب ادلقّدس، ال سّيما يف األيّام 
حضور مجاعة ادلؤمنٌن كّلها، كاألعياد فيها اليت كانوا يتوقّعون 

الكربى أو األصوام اخلاّصة. وزادوا مزامًن أخرى، بعُضها يُتلى 
وا فيها، والبعض اآلخر يـَُرتّلو مرّّن فتجيبو على ادلؤمنٌن ليتأّمل

"بروكيمنون". وأضيف إىل  مجاعة ادلؤمنٌن برّدة معروفة باسم
اخلدمة مزمور افتتاحي، ىدفو إعداد كّل فرد من مجاعة ادلؤمنٌن 

منط  صفالذي ي 011اركة يف اخلدمة. وىو ادلزمور شإىل ادل
مل حّّت عودتو احلياة اليومّية، منذ خروج االنسان صباًحا للع

 مساء إىل بيتو. وزادوا يف ختام الّصالة رلموعة من 

 صالة الغروب 

كنت طفاًل، يف احلرب العادلّية الثّانية، كنّا  عندما
 ال عالقة ذلا  متمّسكٌن بعادة عائلّية

بالّتقوى،بل بادلسامهة يف اجملهود احلريّب. فكنّا ال نضيء البيت 
لساعة اخلامسة مساء، عند بدء الّظالم. وكان ىذا اإاّل حواىل 

يعين يف عقلّييت هناية اليوم وبدء منط جديد من احلياة. فكانت 
والديت تباشر إعداد طعام العشاء وىذا يعين بدوره أّن والدي 

 يوشك أن يعود من عملو إىل ادلنزل. 
وكانت إضاءة ادلصابيح، قبل عهد الكهرباء بوقت طويل، تؤذن 

ادلساء. وقد جاء يف الفصل الثالثٌن من ِسفر اخلروج، أّن  حبلول
يف ُقدس األقداس، بٌن  ُسرُجهللا أمر موسى بإشعال سبعة 

 غروب الّشمس وحلول اللّيل.
 

"على ىارون أن ُُيرق خبوًرا عطرًا يف كّل صباح، 
حٌن ُيصلح السُّرُج. وحٌن يرفع السُّرُج بٌن 
الغروَبٌن، ُُيرقو خبورًا دائًما أمام الرّب مَدى 

 أجيالكم." 
 (.7: 11خروج )

 
واصل ادلسيحّيون األّولون عادة كانت مألوفة منذ زمن بعيد 

ادلسائّي بصالة قصًنة. مثّ عند الوثنّيٌن وىي تقديس الّنور 
أخذوا يضيفون بعض الّتانيم أو االبتهاالت. لكن حّّت بعدما 

منتظم، بقي تقديس  درجت إقامة ىذه الرّتبة يف ادلعابد بشكل
 لصالة الغروب. الّنور احملور األساسيّ 

 
 



 
 
 
 
 

  صالة الغروب
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للصورمحفوظة الطبع والنشر حقوق الطبع   
 المأخوذة عن مجلة صوفيا، 

  مجلة الملكيين الكاثوليك ألبرشية نبوتن

مساًء وصباحاً وعند الظهًنة. ُنسبُِّحَك ونُبارُكَك وَنشكُرَك  
الكّل. الربَّ احملبَّ البشر. فقوِّم وَنطلُب إليَك. يا سيَِّد 

صالتَنا كالبخوِر أماَمك. وال ُتُِْل قلوبَنا إىل األقواِل أو 
األفكاِر السيِّئة. بل جنِّنا من مجيع الذيَن يطاردوَن نفوَسنا. 

أَلنَّ عيوننا إليَك يا رّب. يا رّب. وبَك اعتصمنا فال ختُذْلنا يا 
وِإكراٍم وسجود. أَيها اآلُب ألنو لَك ينبغي كلُّ رلٍد ، ِإذلنا

واالبُن والرُّوُح الُقُدس. اآلَن وكلَّ أواٍن وإىل َدىِر الدَّاِىرين. 
 آمٌن

رلِد اآلِب الذي ال  أَيُّها النوُر البهّي. نوُر اجملِد ادلقدَّس.
إذ قد  ميوت. السَّماوّي. القّدوِس ادلغبوط. يا يسوُع ادلسيح.

ُنسبُِّح هللَا اآلَب  نا نوَر ادلساء.بـََلْغنا غروَب الشَّمس. ونَظَرْ 
إِنو ُيقُّ يف كلِّ األوقاِت أن ُتسبََّح  واالبَن والرُّوَح الُقُدس.

لذلَك العاملُ ِإياَك  يا ابَن هللا. يا معطَي احلياة. بأصواٍت بارَّة.
د  ميجِّ

ْلنا يا رّب. أَن ُُنَفَظ يف ىذا ادلساِء بال َخطيئة مباَرٌك . أَىِّ
إِلَو آبائِنا. وُمسبٌَّح وُمَُجٌَّد امُسَك ِإىل الدُّىور.  أَنَت يا ربُّ 

 . لَِتُكْن يا ربُّ رمحُتَك عَلينا. حَبَسِب اتِّكالِنا عليكَ . آمٌن
ُمباَرٌك أَنَت يا سيِّد. . ُمباَرٌك أَنَت يا رّب. علِّْمين ُرسوَمك

. ُمباَرٌك أَنَت يا ُقدُّوس. أَنِْرين بُرسْوِمكَ . فهِّْمين ُرسوَمك
لَك . رمحُتَك يا ربُّ ِإىل األَبد. فال تُعِرْض عن أَعماِل يََديكَ 

يح. لَك ينَبغي النَّشيد. لَك ينَبغي اجملد. أَيُّها بيَنَبغي التَّس
اآلُب واالبُن والرُّوُح الُقُدس. اآلَن وكلَّ أَواٍن وِإىل َدْىِر 

 الدَّاِىرين.
َحَسِب قْوِلَك بسالم.  اآلَن ُتطِلُق عبَدَك. أَيُّها السَّيِّد. على 

فِإنَّ عييَنَّ قد أَبصرَتا خالَصَك. الذَّي أَعَدْدتَو أَماَم ُوجوِه 

.الشُّعْوِب ُكلِّها. نُوراً يـَْنَجلي لألُمم. ورَلْداً لشعِبَك ِإسرائيل  
 

 الكنيسة املنزلّية 

كّنا ال نستطيع دائًما أن نشارك يف صالة  إذا
 فليس ىنالك ما  الغروب اليت تقام يف الكنيسة،

ُيول دون ُتّسكنا بتقاليدنا العريقة اخلاّصة بالّصالة يف ادلنزل. 
علينا أن نضع مصباًحا من الزّيت أو نضيء مشعة أمام 

اإليقونات ادلقّدسة ادلعروضة يف زاوية الّصالة. وميكن إشعال 
مجيع أعضاء األسرة،  رادلصباح أو إضاءة الّشمعة كّل ليلة حبضو 

 لعشاء أو بعده.ا قبل اردبّ 
 

أو   041كما ميكن أن تتلو العائلة اآليات األوىل من ادلزمور 
أن ترّّن بنشيد ادلساء "أيّها الّنور البهّي..." أو تتلو غًن ذلك 

راق حمن الّصلوات ادلالئمة. وميكن استعمال رلمرة صغًنة وإ
ُحَبيبات من البخور، واستعمال فحم مهيَّأ ذلذا الغرض، ميكن 

ن احملاّلت ادلختّصة ببيع لوازم الّصلوات ادلنزلّية. وال شراؤه م
ادلتصاعدة يف ادلنزل، تذّكر العائلة   ريب أّن رائحة البخور العطرة

كّلها حبضور هللا، وتساىم يف نشر جّو من الّسالم والوئام يف 
.عائالتنا  
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ألجل ادلتطرّفٌن ادلسلمٌن. فادلؤمن الباّر حيرتم الّدولة ويقوم بواجباتو  
كمواطن صاحل، علًما ان ىذه الواجبات ال تقتصر على تأدية 

 الضرائب والّرسوم اجلمركّية.
فعلينا حنن مجاعة ادلؤمنٌن أن نصّلي ألجل حّكامنا وقّواتنا  ادلسّلحة، 

يرضي هللا. فنحن نسأل هللا  يف لكي ينهضوا دبسؤولياهتم على حنٍو 
قّداس القّديس باسيليوس الكبًن قائلٌن: "إحَفظ الّصاحلٌن 
بصالحك، أصِلح األشرار جبودتك." ولئن كان علينا أن حنرتم 
وُنكرم مجيع الّناس، فال جيوز لنا أن نوافق على مفاىيمهم إن كانت 

ّّجة أن "مجيع وإذا كان اجملتمع يقّر سلوًكا معيّ ًنا  حب زبالف الِبّ.
الّناس يسلكونو"، فهذا ال يعين بالّضرورة أّن ذلك الّسلوك مقبول 
لدى هللا. بل علينا أن "نكره الشّر ونتمّسك باخلًن." والواقع أن 
ادلؤمنٌن األتقياء يف شّّت العصور كانوا يتعّمقون يف دراسة اإلجنيل 

ليهم أن يؤيّدوا  ليتمّكنوا من الّتمييز بٌن احلّق والباطل،  وما ينبغي ع
 .أو يقاوموا يف سلوك رلتمعهم

 

 موقفنا من الكنيسة

الباّر يتفاعل مع إخوتو ادلؤمنٌن على حنو أكثر  واملؤمن
 التزاًما من سائر الّناس، عماًل بقول القّديس 

بولس:"أحّبوا بعضكم بعًضا حبِّا أخويِّا."  كما يطلب منا القّديس 
بعًضا، ليس فقط باألقوال. فعلينا بولس أن نتنافس يف إكرام بعضنا 

أن نساىم يف سّد احتياجات القّديسٌن  وأن نستضيف ادلؤمنٌن 
الذين نلتقيهم على دروب احلياة. والواقع أننا معرَّضون دوًما إىل 
الّتّجربة يف تفضيل بعض ادلؤمنٌن على سواىم بسبب انتمائهم 

 لّتّجربة.العرقّي أو وضعهم االقتصادّي. فعلينا أن نقاوم تلك ا
 

ىو وضيع. ال ربَسبوا أنفسكم حكماء. ال تبادلوا أحًدا  
سادلوا مجيَع النّاس ...شرِّا بشّر. واحرِصوا على عمل اخلًن

ر ما األمر بيدكم... ال تدَع الشّر دْ إن أمكن، على قَ 
 (.12-9: 21اخلًن. )رومة بيغلبَك بل اغلب الشّر 

مّث يواصل القّديس بولس تعليمو فيحّث ادلؤمنٌن  على 
 لّدولة:ل العادلة ساندةادل

"أّدوا لكّل حّقو: الّضريبة دلن لو الّضريبة، و اخلَراج دلن لو 
اخلَراج. وادلهابة دلن لو ادلهابة، واإلكرام دلن لو اإلكرام. 

 (7: 21)رومة 
 عفاء فيقول: مثّ  حيّث ادلؤمنٌن على االىتمام بالضّ 

"علينا حنن األقوياء أن حنتمل أوىان الّضعفاء وال نسعى 
طيب َع كّل واحد إىل ما يَ سْ ليَ بل  طيب ألنفسنا. إىل ما يَ 

-2: 21ُبنيان. )رومة لللقريب يف سبيل اخلًن من أجل ا
1) 

 اجملتمعسريتنا يف 

 ان  
القّديس بولس يوجز ما علينا من واجبات 

 على أن نسًن سًنةإزاء اجملتمع فيحثّنا 
بارّة يف العامل، واضعٌن هللا ُنصَب أعيننا،  مقتدين بادلسيح 
يف معاملتنا مع اآلخرين، فال نبادل أحًدا شرِّا بشّر، ساعٌن 
إىل ما ىو محيد يف نظر اجلميع،  ومسادلٌن مجيَع النّاس 
بقدر ادلستطاع، وغالبٌن الشّر باخلًن. وإْن مل يعاملنا بعض 

ارك وال نلعن َمن يسيء الّناس باحُلسىن، فعلينا أن نب
معاملتنا، مقتدين بالسّيد ادلسيح وىو على الّصليب 
وبالقّديس استفانوس وىم يرمجونو، وبالشهداء يف شّّت 
العصور، وبالكثًنين من إخوتنا الذين كانوا يصّلون ألجل 

 مضطِهديهم الشيوعّيٌن، وال يزالون يصّلون يف عصرنا 

 الس لوك يف طريق الِب   

 عندما
أعظم الوصايا، أجاب:  ل الرّب يسوع مائسُ 

 الوصّية األوىل، أحبب الرّب إذلك بكّل قلبك.
 –اليت ال ديكن فصلها عن األوىل  –وأردف فورًا: الوصّية الثّانية 

أحبب قريبك كنفسك. فأجابو الّسائل: " أصبَت يا معّلم... 
-12: 21قات  والّذبائح" )مرقس حرَ مُ  أفضل من مجيع الذلك 

يسوع جبديد يف جوابو ىذا، بل أورد ما جاء يف  مل يأتِ (. 13
ادلتزّمتٌن يف تأويل الّشريعة كانوا يّدعون أن اليهود الّتوراة. غًن أن 

 ".فقط تعين "َمن ىو من شعبناإّّنا لفظة "قريب" 
لذا ضرب ذلم مَثل الّسامرّي الّرحيم، وإذا بالقريب ليس الكاىن 

بل الّسامرّي ن إىل الّشعب اليهودّي، ، مع أنّ هما ينتمياوال الاّلوي
وىذا يعين أنّو ينبغي علينا أن حنّب مجيع َمن  ادلنشّق ال ُمحتَقر.

 هم هللا، أي كّل إنسان.حيبّ 
كّلنا يتأثّر بروح العصر. لذا ّنيل إىل أن نرى يف  موقف السّيد 

 عادةالينات، عندما درجت ادلسيح من احملّبة، ما اختِبناه يف الستّ 
الّزىور رمزًا ، أن يوّزعوا للحروب الشبيبة ادلناوئةِ  وف يف صف

للّدعوة إىل الّسالم واإلخاء. غًن أّن مفهوم اإلجنيل للمحّبة 
يتخّطى عامل ادلشاعر. فالقّديس بولس مثاًل، يرسم لنا صورة 

 عملّية دلمارسة احملّبة، تعطينا فكرة عن مفهومو لسلوك ادلؤمن يف
إكرىوا الشّر والَزموا   ن احملّبة بال رئاء.تكُ الِّب والقداسة:  "ل طريق

اخلًن. أحّبوا بعضكم بعًضا حبِّا أخويِّا. تنافسوا يف إكرام بعضكم 
ّمة ال تفرُت وروٍح مّتِقد. كونوا يف الّرجاء هببعًضا.  إعَملوا للرّب 

وعلى الّصالة مواظبٌن. كونوا  ،ويف الشّدة صابرين ،حٌنرِ فَ 
للقّديسٌن يف حاجاهتم مشاركٌن،  وإىل ضيافة الغرباء مبادرين. 

حٌن وابكوا رِ باركوا مضطِهديكم. باركوا وال تلعنوا. إفرحوا مع الفَ 
 مع الباكٌن. كونوا مّتفقٌن. ال تطمعوا  يف ادلعايل، بل ميلوا إىل ما 



 

 الس لوك 
 يف طريق الِب  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  ةربويمكتب الخدمات الت

ةألبرشيّة نيوتن الملكيّ    
http://mekite.org/ 

 
 

محفوظة لكتابة األيقوناتوالتشرحقوق الطبع   
دوقة روسيا الكبرى  -دير القديسة إيليزابات   

http://www.conventofsaintelizabeth.org/ 

 

على ادلؤمن الباّر أن يكون إَذن صادقًا، مستقيًما، ذا  
أخالق عالية، أميًنا، جديرًا بالثقة، صرحًيا يف تعاملو مع َمن 

للعامل. حولو، وبإجياز: عليو أن يكون صورة حملبة ادلسيح 
وعليو أن يكون ملتزًما إزاَء هللا، متمّسًكا بإديانو الوطيد. 
وعلى ادلؤمن الباّر أن يكون ملتزًما إزاَء مجاعة ادلؤمنٌن 
احملّلّية يف رعيتو، وعلى نطاق أوسع إزاَء الكنيسة اجلامعة، 

 جسد ادلسيح، ادلنتشرة يف أرجاء العامل.
 

لتكِّب وااللتزام بالّتواضع. كما حيثنا القّديس بولس على ذبنُّب ا 
وال خيفى أن االختالف يف الشؤون الدينّية والّسياسّية غالًبا ما  

كان سبب انشقاق يف الكنيسة. ولعّل وصّية القّديس بولس "ال 
ربَسبوا أنفسكم حكماء" ىي خًن ما يذّكرنا بواجب تبادل احملّبة 

الّضعفاء". األخويّة. كذلك "علينا حنن األقوياء أن حنتمل أوىان 
 فأْن نكون على اتّفاق أفضل من أن  أن ننتصر يف اجلدال.

 

 عالقتنا مع هللا

خبصوص عالقتنا مع هللا فيوصينا القّديس بولس  أما
 بضرورة ادلواظبة. "التتوانوا يف الَغًنة بل اخدموا 

روح مّتقد،  فرحٌن يف الرجاء، صابرين يف الشّدة، الرّب  ب
 مواظبٌن على الّصالة".

يف حياتنا الطّقسّية دورة ليرتجّية، وىي ال زبلو من تكرار يذّكرنا 
بأننا خطأة وعلينا أن نُتوب إىل خالقنا وفادينا. ولعّلنا جند خًن 
مَثل على ذلك الّتكرار  يف "صالة يسوع" اليت نواظب على 

وظروفها ادلتقلّبة، ديكن  تالوهتا. غًن أنّنا نعلم أن مصائب احلياة 
غًنتنا ادلسيحّية وحّّت يف رجائنا باهلل. لذا وَجب على  أن تؤثّر يف

ادلؤمنٌن األتقياء الّسالكٌن يف الِبّ أمام هللا، أن يكونوا مواظبٌن 
على الّصالة، ليس ألّن هللا حباجة إىل أن يتأّكد من إخالصنا، 
بل ألّن علينا أن نعتصم بالّصالة يف مجيع ظروف احلياة. 

كونوا فرحٌن على الّدوام. وصّلوا بال فالقّديس بولس يوصينا: "
انقطاع. أشكروا على كّل شيء. فذلك ما يشاؤه هللا منكم يف 

 (22-21: 1تيّسالونيكي  2ادلسيح يسوع." ) 
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ّ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.

 القبة

 نارتكس

 الهيكل



 

اكم ا ياأهًلا  
ّس   ها ا بيت ا قمد
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 صورة كنيسة القديسة حنة الملكية 

 وودالند بارك، نيوجيرسي 
 

(. 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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وقد حّل ىذا الّروح على الكنيسة يَوم اخلمسني )العنصرة(، وال (.66 
يزال باقًيا معنا ليضَمن لنا ادللكوت اآليت. إنّو قدرة هللا العاملة بيننا. إنّو 

الّروح القُدس "مصدر ادلواىب كّلها. ىو الذي أوحى إىل األنبياء ومتّم 
الصّيادين ادلساكني الكهنوت. ىو الذي وىب احلكمة لألّمّيني وحّول 

." )نشيد إىل فقهاء حكماء. ومنو تستمّد الكنيسة تنظيمها اإلذليّ 
 غروب العنصرة(.

 الثالوث األقدس
 وىكذا

يّتضح أّن هللا الذي ال يُدَرك قد افتقدنا حبِّا لنا، 
 القدس.فكشف لنا أنو اآلب واالبن والّروح 
ا عن حقيقة جانبً فكانت ىذه أعمق خربة لنا عن هللا، إذ كشَفت لنا 

احلياة اإلذلّية كان يستحيل علينا أن نصل إليو وحدنا. من ىنا يتبنّي أّن 
هللا واحد يف ثالثة. إنّو واحد يف اجلوىر و الكينونة، واحد يف عملو 
وقدرتو، لكنو ثالوث يف شخصّيتو. وقد تكّلم آباء الكنيسة يف ىذا 

الّشركة ادلقّدسة بني اآلب  السّر اإلذلّي  فسّموه الثّالوث األقدس. وهبذه
واالبن والّروح القدس يدعونا هللا إىل االشرتاك يف حياتو. كما يرى 

اآلباء القّديسون أّن هللا هبذا الكشف أتاح لنا إلقاء نظرة على طبيعتو  
 يُدَرك ومّكننا من الّتوق إىل أُلفتو.كالواحد األوحد الذي ال 

 كنيسةال
األلفة مع الثّالوث القّدوس ُمتاحة لنا بواسطة  وىذه

 الكنيسة، أي مجاعة الذين دعاىم هللا ألن 
يكونوا شعبو.فالّروح القدس ىو استمرار حلضور ادلسيح بيننا. أّما 

الكنيسة فهي جسد ادلسيح. إّّنا استمرار حلضوره ادللموس يف العامل. 
فيو الّروح القدس، متاًما  الكنيسة ىي إًذا ىيكل هللا، اذليكل الذي يقيم 

 كما أّن اجلسد البشرّي ىو احملّل الذي تقيم فيو الّروح البشريّة. 
واحًدا. وعليو فالذي يعيش  وقد جعل ادلسيح من كليهما جسًدا

يف رومة يرى يف الذين يعيشون يف اذلند أعضاًء لو. فهل يف العامل 
امل." )يوحنا اّّتاد مثل ىذا؟ أّما ادلسيح فهو رأس ىذا اجلسد الشّ 

 (66العظة  –الذىيّب الفم 
 

 هللا يكشف ذاته 

أّن هللا ادلتعايل عّنا قد افتقدنا وكشف لنا شيًئا  غري
 الكون عن ذاتو. وكّل َمن يتأّمل يف روائع ىذا

ًسا كّل شيء بكلمتو. كما أننا نرى قبَ    يرأى فيو قدرة اخلالق الذي أبرأ
الذين خلقهم على صورتو ومثالو. منو إذا نظرنا بنوع خاص إىل البشر 

نا تلّقينا ألنّ  ولكّن أوضَح صورة هلل صلدىا يف ما نسّميو بالوحي اإلذليّ 
ىذا الوحي مباشرة منو، إْذ كشف لنا ذاتو مبلء حّريتو لنشاركو يف حياتو 

 اإلذلّية.
وخاطبو  بواسطة القضاة وادللوك  عربيّ فقد أّلف هللا الشعب ال    

اء. فغّذاه ومحاه وحّرره وأحّبو وأّدبو وعاقبو وغفر لو. والكهنة  واألنبي
ًنا  ليس وأظهر لنا ذاتو مبيِّ  وعّلمو أنّو هللا وحده وأنّو رحيم وويّف لوعوده.

 فقط أنّو قّدوس، بل أيًضا أنّو أٌب لنا.

 هللا يعمل يف املسيح
تو إىل حضور هللا وزلبّ  يت تشريبلغت اآليات ال وقد

 إىل العامل هللا يسوع ادلسيحأوجها مبجيء ابن 
. "لقد أحّب هللا العامل حّّت إنو بذل ابنو الوحيد لكي ال يهلك كّل من 

( فحياة السّيد 66: 3يؤمن بو، بل تكون لو احلياة األبديّة.")يوحنا 
يف ادلسيح ألنّنا  ،ادلسيح وموتو وقيامتو ىي أمسى تعبري للوحي اإلذليّ 

 نشاىد هللا، 
الذي قهر  ؼُللي ذاتو ألجلنا. ويف ادلسيح نرى الربَّ الظّافرزلّب البشر، 

ادلوت، ووىب احلياة للقابعني يف قرب االنفصال عن هللا. كما نرى فيو 
ملَك اجملد، كامَل احلياة واالقتدار، وواحًدا مع أبيو الّسماوي: إنّو خامتة 

 الّنهائي لنا ضلن البشر. الوحي اإلذليّ 

 االروح الُقدس :هللا معن
ختام الّرسالة اليت جاء هبا ادلسيح إىل األرض، وعد  ويف

 ػلّل زلّلو أتباعو بأنّو سريسل إليهم واحًدا آخر
 : 65)يوحنا "و يقيم معهم إىل األبد: "روح  احلّق ادلنبثق من اآلب

 عقيدة إميان املسيحّيني الّشرقّيني 
  سّر حضور هللا بيننا ىو من وقائع حياتنا. إنّ 

 البدءىذا السّر منذ   أناس كثريونوقد اخترب 
حّّت يومنا ىذا، فأمعنوا الّنظر فيو وحاولوا أن يعرّبوا عنو بالكالم 

يسة يف بعض نالبشرّي . ىذا ما نسّميو "الاّلىوت". فرأت الك
ىذه ادلؤّلفات تعبريًا أصيالً خلربهتا عن هللا. وىذا ما نسّميو عقائد 

حيح الذي إىل الطريق الصّ الكنيسة. وىي مبثابة معامل تشري 
عاليم فضي بنا إىل هللا. ويف ما يلي سنورد سلتصرًا مفيًدا للتّ يُ 

 الكنسّية اجلوىريّة.

 سّر هللا
أحد يستطيع أن ينُفذ إىل سّر هللا ، أي إىل  ال

 العقل طاقة حياتو الذاتّية، ألن ذلك يفوق
شبيو وال البشرّي على اإلدراك. ىو قّدوس. ىو فريد. ىو كامل. 

. كل ما نستطيعو ىو أن نفرتض أنو أكمل وأقدس وأصدق لو
وأهبى من كّل ما  نعرفو من ىذه الّصفات. أّما ما ىو هللا، فال 

نعلم ألنّو يفوق كّل ما نستطيع أن طلتربه عن الوجود. وكما جاء 
يف الليرتجّيا اإلذلّية: "ىو اإللو الذي ال يفي بو وصف، ال ػلّده 

 يُدَرك."   عقل، ال  يُرى، ال
 فرنسا)يو يِ اتْ وَ وشّلا قالو القّديس ىيالري الذي عاش يف ب ْ 

يف القرن الرابع :"ال غلوز لنا أن نستعمل أي صورة  احلالّية(
بشريّة يف معرض الكالم عن هللا، كأن نتخّيلو جالًسا على 

عرش وواضًعا قدميو على وسادة. فعرشو وموطئ قدميو علا  
قدرتو اليت ال تعرف احلدود، بل تشمل كّل شيء، ألن 

قات اليت نستعريىا من ادلخلو والّصَور  الكون كّلو يف قبضتو.
للكالم عن هللا ترمز إىل أن هللا موجود فيها وخارجها، 

يتخّللها ويتعاىل عنها. فهو يفوق اخللق ومع ذلك يكمن 
 فيو." )مقولتو يف الثّالوث(.
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للصورمحفوظة والنشر حقوق الطبع   
 من مجلة صوفيا، مجلة أبرشية نيوتن الملكية 

 

 التألو 
 أعظم

ىبة نلناىا من هللا ىي ادلشاركة يف حياتو اإلذلّية. فبهذه 
 بطرس 6" ) ة.بيعة اإلذليّ اذلبة "صرنا شركاء يف الطّ 

بدأت ىذه ادلشاركة عندما تعّمدنا. فإن ضلن عشنا عيشة  وقد (4: 6
إؽلان، تأّصلت فينا تلك ادلشاركة وأفضت بنا إىل التأّلو. ىذا العمل 

يستمّر فينا طوال حياتنا وبعد شلاتنا حّّت يوم القيامة العاّمة.  اإلذليّ 
حينئذ سنشارك يف قيامة احلياة بأجسادنا الّناىضة من ادلوت وأرواحنا 

ّجد مع هللا. "نعلم أنّنا، إذا ما ظهر، سنكون أمثالو، ألننا سنعاينو  فنتم
 (4: 3ا يوحنّ  6كما ىو ." )

 والدة اإللو
 ويف

عبادتنا، طلّص السيدة مرمي العذراء بإكرام فريد. 
 وىذا ليس رلّرد عادة تقويّة. فالكنيسة تكّرمها

إظّلا تؤّكد اثنني من ألّنا والدة اإللو. والكنيسة باستعماذلا ىذا التعبري، 
ا ابن هللا  -أأركان اإلؽلان ادلسيحي: أّن يسوع ادلسيح الذي محَلتو ىو حقِّ

أّن رحلتنا إىل التأّلو ، اليت  -بادلتجّسد ادلقيم بيننا كإنسان حقيقّي.
(، 44: 6باشرناىا عندما وافقت مرمي العذراء على رسالة ادلالك )لوقا 

قد ّتّققت فيها.ذلذا السبب صلد اإليقونة اليت متثّلها وادلسيح الطّفل يف 
حضنها مرسومًة على اجلدار الّشرقي يف مجيع كنائسنا البيزنطّية. وكأّّن 

هبذه اإليقونة قائمة بني الّسماء واألرض، لتذّكرنا أّن هللا واجلنس البشرّي 
 ء. اّّتدا يف شخص ادلسيح بواسطة السّيدة العذرا

 

يّتضح شلّا قّدمنا أننا اختربنا كيف كشف هللا عن ذاتو وأشرَكنا بطبيعتو 
اإلذلّية. من ىنا كرامتنا ورلدنا وفرحنا. وىنا يكمن جوىر الّرسالة 

ادلسيحّية، تلك البشرى اليت نعلنها على ادلأل حينما نتعّمد، مّث نكّررىا  
بُّ إؽلاننا ومصدر ثقتنا وّي.  ذلك ىو لاكّلما تَلونا قانون اإلؽلان الّنيق

لفة بأّن هللا سيتّم ما بدأه فينا، إْذ يقودنا خطوة خطوة  إىل مزيد من األُ 
 معو.

 

لفة ويسّمى اآلباء الكنيسة "شركة الّروح القدس"  وىي األُ       
اد باهلل يف مشاركة إذلّية. وعليو فاّن رسالتنا  اليت تُتيح لنا االّتّ 

"أن ُنشيد بأعمال هللا  ىو ،ككنيسة، أي اذلدف من وجودنا
(  أي أن نكون شهوًدا للمحّبة اليت   9: 6بطرس  6العجيبة" )

ايل جزء من كشفها هللا لألنام.  ضلن أعضاء يف الكنيسة وبالتّ 
جسد ادلسيح، مّتحدون معو بال انفصام يف الثّالوث. إنّنا 

 ها.  ىيكل هللا. ىنا تكمن حياتنا كلّ احلجارة احلّية اليت هبا يُبَن 

 األسرار املقّدسة
احلياة نعيشها على وجوه سلتلفة، منها األسرار  وىذه

 احلّي.وما السرّ ادلقّدسة اليت يقودنا إليها الّروح 
إاّل صالة من وْضع  الكنيسة، نسأل الرّب هبا أن ػلّول أداة 
طبيعّية إىل وسيلة إذلّية لتقديسنا بنعمتو ادلخلِّصة. وألّن ىذه 

الّصالة أّلفتها  الكنيسة باسم ادلسيح فهي مستجابة ال زلالة. 
مثال: ادلاء ىو من العناصر الطبيعّية. لكن عندما تباركو الكنيسة 

ا موت الرّب وقيامتو، فإنّو يصبح أداة إلنشاء بصالة تستعيد فيه
 عالقة خاّصة  بيننا وبني ادلسيح 

 سّر ادلعموديّة(.)
وكذلك اخلبز واخلمر عنصران طبيعّيان. لكن عندما تستدعي 

الكنيسة الّروح القدس عليهما ونتناوذلما، نّتحد جسديِّا بادلسيح 
القول يف سائر ) سّر اإلفخارستّيا أو القربان ادلقّدس(. وكذلك 

األسرار ادلقّدسة اليت وضعت الكنيسة لكل منها صالة خاّصة، 
وهبا يتحّول كّل جانب من جوانب حياتنا إىل وسيلة لتمجيد هللا 

 الذي دعانا إىل ادلشاركة يف حياتو اإلذلّية.
 

ادلسيح خبز احلياة. فمن يتناول احلياة ال يقوى عليو 
ادلوت...فهلّموا كلوا واشبعوا من خبز احلياة. ىلّموا اشربوا 

من ينبوع احلياة. ىلّموا إليو واستنريوا فهو الّنور. ىلّموا إليو 
 وّتّرروا، فحيثما كان  روح هللا كانت احلّريّة." 

 (664دلزمور ، تفسري ا)القّديس أمربوسيوس ادليالّنّ 
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 ما معنى كنيسة شرقيّة؟
 

الكنيسة المسيحيّة في األرض المقّدسة   ُولدَت

التّابعة اليوم لما نسّميه الّشرق األدنى. ونَمت 
فبّشرت األَمم وتأّصلَت فيها. أّما في الواليات 
المتّحدة األميركيّة، فمعظَم الكنائس غربيّة ألّن 
جذورها ترجع أصًلا إلى أوروبا الغربيّة،  فتأثّر 

ربين األلمان أو اإلرالنديّين أو بعضها بثقافة المغت
  .اإليطاليّين الذين أّسسوها

قد نشأ  –وكنيستنا الملكيّة منها  –أّن بعضها  غير

عن يد مغتربين من أوروبا الّشرقيّة أو الّشرق 
األدنى. لذا نراها تحمل طابع األراضي المقدّسة 
 أي: أورشليم/القُدس حيث أّسس السيّد المسيح
كنيسته. وأنطاكية حيث دُِعَي أتباع السيّد المسيح 
مسيحيّين للمّرة األولى. ودمشق حيث اعتنق 
القدّيس بولس الدّين المسحّي. وألّن كنائسنا تتّسم 
بطابع الثّقافة الّشرقيّة أطلقوا عليها لقب "الكنائس 

 ."الّشرقيّة

عهد الكنيسة األولى كان ينتشر في الّشرق   في

من الثّقافات المتنّوعة، فأدّى ذلك إلى األدنى عددٌ 
نشوء تقليد خاّص بكّل كنيسة من هذه الكنائس. 
ومنها الثّقافة اليونانيّة أو البيزنطيّة، لذا أمست 
كنائسنا تُعَرف باسم الكنائس البيزنطيّة الكاثوليكيّة 
)نسبةا إلى بيزنطيوم وهو االسم األصلي لمدينة 

ب "الملكيّين" على القسطنطينيّة.( كذلك أطلقوا لق
ا النتمائهم إلى إيمان مجمع  الّروم الكاثوليك نظرا

وأيّده   451خلقيدونية  الذي ُعِقَد في العام 
 ."الملك" البيزنطيّ 

 

 الذي يميّز تقليدنا الكنسّي عن سواه؟ ما

نحن المسيحيّين الّشرقيّين منهج خاّص في  لنا

فإنّنا نرّكز تفكيرنا على  .ممارسة الحياة المسيحيّة
كوننا مدعّوين إلى التألّه.  ونتّحد مع هللا بقبول 

 األسرار المقدّسة.  ونكّرم هللا بالعبادة العلنيّة و
ا  على انفراد.  التّقوى والخدمة. ونصلّي أيضا
ونصوم ونشاطر مالنا. ونشعر بحاجة إلى الكفاح 

 .الّروحي لنتقدّم في ممارسة ديننا

ُمعتَقداتنا هو إيماننا بأنّنا مدعّوون  أهّم   ولعلّ 

"للمشاركة في الطّبيعة اإللهيّة"  كما ورد في 
( وعليه ال 4: 1رسالة القّديس بطرس الثّانية )

يقتصر إيماننا على الخًلص من الخطيئة، بل نرى 
أنّنا مدعّوون ألن نحيا بحياة هللا، وأن تكون لنا 

لمسيح، وأن عًلقة حميمة معه، وأن نتّحد جسديًّا با
يسكن الّروح القدُس فينا!  ويرى آباء الكنيسة 
الّشرقيّة  "أّن هللا صار إنساناا ليصير االنسان 
إلهاا" على حدّ تعبير القدّيس أثناسيوس. وهذه 
العًلقة الحميمة  مع هللا إنّما تتّم بواسطة قبولنا 
األسرار المقدّسة. ففي المعموديّة نصبح نحن 

نُدَفن معه ونقوم معه: فالدّفن   والمسيح واحداا، إذ  
يتّم  عند تغطيسنا بالماء،  وقيامتنا عند انتشالنا 
منه. بعد ذلك مباشرة نتلقّى موهبة الّروح القدس،  

( وذلك 23: 8"باكورة عطايا هللا" )رومة 
بالميرون المقدّس )التّثبيت(. وبقبولنا سّر 
نا اإلفخارستيّا )القربان المقدّس( نعترف أّن أجساد

المائتة إنّما تتّحد بجسد ودم المسيح، كعربوٍن 
للحياة اآلتية الخالدة، التي بها نصير واحداا معه 
إلى األبد. وعليه، ال نرى في هذه األسرار 
المقّدسة ممارسات تقويّة، بل لقاءات مع هللا، لها 

 .حقًّا ما ترمز إليه من مفاعيل

أنّنا أعضاء في أسرة هللا، فنحن ننتمي  وبما

بعُضنا إلى بعض، ونحيا حياة َجماعيّة نشطة 
ا للعبادة.  ونَمط عبادتنا  ككنيسة. فنحن نجتمع معا
في الكنائس الّشرقيّة، يعِكس كالمرآة حضور 
المسيح النّاهض من الموت، الغامر حياتنا 

 .الَجماعيّة بالمجد والفرح

أّن حواّسنا كلّها تشارك في العبادة: فنشاهد  كما

اإليقونات  والمًلبس الكهنوتيّة والّشموع المضاءة. 
ونشّم رائحة البخور والعطور. ونستمع إلى التّرنيم 

المستمّر. ونتذّوق األطعمة المباركة. ونقوم 
بحركات جسديّة كاإلنحناء والّسجود ورسم إشارة 

. ومن الظّواهر الّصليب على وجوهنا تمجيداا هلل
الهاّمة لحياتنا الَجماعيّة ما نختبر من فرح في 
لقاءاتنا حيث نشترك في تناول الطّعام والحوار 
ا، إننا  ا. أخيرا األخوّي ومشاطرة أوقات ممتعة معا
ا في الظّروف العصيبة ومعاناة  نساند بعضنا بعضا
ما في الحياة اليوميّة من متاعب. بهذه األساليب 

نا التي تتّم أثناء االحتفال بتناول نعبّر عن وحدت
ا.  ا فيوما القربان المقدّس ونعيش هذه الوحدة  يوما
وعًلوة على هذه الحياة المسيحيّة المشتركة،  فإّن 
الكنائس الّشرقيّة ترّكز عنايتها على ضرورة 
الحياة الّروحيّة الّشخصيّة "في الُخفية، وأبوك الذي 

(. وأهّم 6: 6يرى في الخفية هو يجازيك" )متّى 
هذه الممارسات، صًلة القلب الشخصيّة الّصامتة 
التي بها نتحدّث شخصيًّا إلى هللا. ومن أكثر هذه 
ا عند المسيّحين الّشرقيّين  الصلوات القلبيّة شيوعا
ما يَُسّمى "صًلة يسوع" التي توجز افتقاَرنا  إلى 
محبّة هللا: "أيّها الرّب يسوع المسيح، ابن هللا، 

 ".نا الخاطئارحمني أ

ا أن  والمطلوب من المسيحيّين الّشرقيّين أيضا

ا على البؤساء، عمًل  يصوموا ويتصدّقوا سرًّ
بوصيّة السيّد المسيح: "إذا تصدّقت فًل تعلَم  

(. فبدال من 8-1: 6ِشمالك ما تصنع يمينك." )متّى 
ا في إرضاء أنفسنا،  أن يكون هّمنا الدّائم محصورا

ا االهتمام  بالبائسين مؤّكدين بذلك نقّرر طوعا
 .افتقارنا إلى هللا

أنّنا مدعّوون إلى التألّه، فإنّه ال يفوتنا أّن  ومع

: "ما أضيَق الباب وأحرج  ذلك يقتضي وقتاا طويًلا
الطّريق  المؤدّي إلى الحياة، وقليٌل هم الذين 

 (14: 7يجدونه." )متّى

أكبر العقبات التي تحول دون نمّونا  ولعلّ 

ضعف طبيعتنا التي شّوهتها  الّروحي  هي
الخطيئة. من هنا دعوة الكنائس الّشرقيّة أبناَءها 
إلى ضرورة الكفاح الّروحّي الباطنّي، ليتعلّموا 



إخضاع ذواتهم الّضعيفة  للّروح القدس الذي يعمل 
على تأليههم. كما تشّجع الكنائس الّشرقيّة أتباعها 

حّي. على أن يقوموا بهذا الكفاح بتوجيه  مرشد رو
ا في الذين  فالتّوجيه الّروحّي ليس إَذن محصورا
يعانون من مشاكل معيّنة، بل هو لكّل واحد منّا، 

 .نحن الّراغبين في  إنماء عًلقتنا مع هللا
جميع هذه العقائد والممارسات الّروحيّة ترجع إلى 
أقدم العصور المسيحيّة. ونحن إذ  نتمّسك بها، إنّما 

تبط بالكنيسة األولى. نحافظ على تقليد حّي مر
وهذا دليل على حبّنا لتقليدنا العريق الذي ينساب 
كالجدول إلينا من المسيحيّين األّولين برعاية 
الّروح القدس: فالّدين المسيحّي  بأقدم مظاهره ال 

 !يزال يحيا عندنا في العالم  الجديد
 

 الكنائس الشرقيّة اليوم

عدّة تقاليد الكنائس الّشرقيّة اليوم إلى   تنتمي

وفروع. فالفرع الكاثوليكّي منها يتضّمن جميع 
الكنائس المسّماة كاثوليكيّة بما فيه كنيسة رومة. 
أّما الفرع الثّاني فيشمل الكنائس األرثوذكسيّة 
ومنها اليونانيّة والّروسيّة واألنطاكيّة إلخ. وهي 
تتبع الطّقس البيزنطّي وتعترف بمقّررات المجامع 

لسبعة التي ُعقدت في األلف الميًلدّي المسكونيّة ا
 .األّول

فرع ثالث يضّم الكنائس األرمنيّة  وهنالك

والقبطيّة  والّسريانيّة التي ال تعترف إالّ بالمجامع 
 .المسكونيّة الثًلثة األولى

كنيسة الّشرق فهي ليست على شركة مع   أّما

أّي من هذه الكنائس منذ القرن الخامس، لكن لها 
أخويّة مع الكنيسة الكاثوليكيّة، ال سيّما عًلقات 

 .الكنيسة الكلدانيّة

ا أن نفرز الكنائس الّشرقيّة بحسب  يمكننا أيضا

 :تقاليدها الّروحيّة واللّيترجيّة كما يلي
 :التقليد االسكندريّ  -أوال 
  بطريركيّة  –الكنيسة القبطيّة األرثوذكسيّة

 .اإلسكندريّة

  بطريركيّة  –الكاثوليكيّة الكنيسة القبطيّة
 .اإلسكندريّة

 الكنيسة اإلريثريّة األرثوذكسيّة. 
 الكنيسة اإلثيوبيّة األرثوذكسيّة. 

 :التّقليد األرمنيّ  -ثانيا 
 الكنيسة األرمنيّة الّرسوليّة. 

 الكنيسة األرمنيّة الكاثوليكيّة. 
 :التّقليد البيزنطيّ  -ثالثاا  

  14وتضّم الكنائس الّشرقيّة األرثوذكسيّة 
كنيسة أخرى شبه  14كنيسة مستقلّة و

 .مستقلّة
  الكنائس البيزنطيّة الكاثوليكيّة وتضّم خمس

كنائس ذات حّقٍ ذاتّي،  وأربع أبرشيّات 
ا  .مستحَدثة لها حقّها الذّاتّي  أيضا

ا   (:الكنائس األنطاكيّة )السوريّة الغربيّة -رابعا
 الكنيسة الّسريانيّة األرثوذكسيّة 
 السريانيّة الكاثوليكيّة الكنيسة. 
 كنيسة المالنكار األرثوذكسيّة. 
 كنيسة الّسيروماالنكار الكاثوليكيّة. 

ا   :التّقليد الّسوري الّشرقيّ  -خامسا
 كنيسة الّشرق اآلشوريّة. 
 الكنيسة المارونيّة الكاثوليكيّة  
 الكنيسة الكلدانيّة الكاثوليكيّة. 
  (  .وهي كنيسة الّسيروماالبار الكاثوليكيّة

ا  (تنهل من التقاليد الّشرقيّة والغربيّة معا

الطّقوس والثقافات ووجهات النّظر هو  دتعد  

غنى للكنيسة. لكن ال يغربّن عن بالنا  أّن المسيح 
واحد واالنجيل واحد وااليمان بالكنيسة  الواحدة 
الجامعة المقدسة الرسولية  هو مشترك بين جميع 

 الكنائس في شتى أقطار العالم.
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قّبل قدَميو،  وإذا كانت للسّيدة العذراء يَديها، أّما نالسّيد ادلسيح أف 
قـو نقّبل جبهتو. كما درجت العادة أف نف إذا كانت ألحد القّديسُت

هللا،  صحن الكنيسة إجالًًل حلضور نابثالث مطانيات عند دخول
 نا.والّذىاب إىل مكانوذلك قبل تكرمي اإليقونات 

وسواء أكانت اخلدمة الّدينّية قد بدأت أـ ًل عند دخولك الكنيسة،  
ذبنَّب أّي كالـ غَت ّضرورّي يف صحن الكنيسة. ذلك أّف َمن يأيت  

الكنيسة قبل موعد اخلدمة، إّّنا يفعل ذلك عموًما لالختالء الّروحّي 
لك أف تتحّدث إىل   تأّىًبا للمشاركة يف اخلدمة. لذا، إف كاف ًل بدَّ 

 شخص ما، فاذىبا إىل الّنارِثكس أو إىل البهو أو خارًجا.

 أثناء اخلدمة
إّف أكثر احلركات يف اخلدمات الّدينّية البيزنطّية ىي إشارة الّصليب. 

 وىي تُرَسم عموًما يف احلاًلت الّتالية:
 عند افتتاح أّي صالة أو خدمة. 
 كّلما ذُِكَر الثّالوث القّدوس. 
ندما يُباركنا احملتفل بأداة مقدَّسة كالّصليب أو اإلجنيل أو ع  

 الكأس أو اإليقونة.
كّلما مّر الّطواؼ بإحدى ىذه األدوات أمامنا. ويف بعض  

 الكنائس كّلما بارَكنا احملتفل بيده أو خّبَرنا.
أيًضا،  كّلما رغبنا يف اإلعراب عن  ويف بعض الكنائس 

مثاًل عنّد قولنا "أومن بإلو مشاركتنا احلاّرة يف الّصالة، 
 واحد..."  وعند بدء كّل طلبة من الطّلبات.

، بعد الكالـ اجلوىرّي "خذوا كلوا... يف القّداس اإلذليّ  
 إشربوا من ىذا كّلكم..."

 أّما ادلطانية، فُتقاـ يف احلاًلت الّتالية:
 عند دخولنا صحن الكنيسة. 
"ىلّموا نسجد عندما يدعونا احملتفل إىل ذلك بقولو:  

 ونركع..."
 ..."عند تالوة "قّدوس هللا، قّدوس القويّ  
 عند انتهاء تالوة ادلزامَت وقولنا: "ىليلويا، ىليلويا، ىليلويا،  

، بل ىي قيامنا الشخصّي هبذا الّتكرمي. لذا  يُعِرب أمامنا 
ادلسيحّيوف الّشرقّيوف عن عالقتهم احلميمة مع هللا هبذه ادلطانية 

حركات العبادة عندما يصّلوف على انفراد يف ادلنزؿ أو وغَتىا من 
كانت ىذه احلركات غَت مألوفة يف   اََجاعيًّا يف الكنيسة. ودل

ة الدينّية وادلدنّية،  رأينا أف نشرحها فيما يلي ًل قافة الغربيّ الثّ 
لفرضها على القرّاء، بل لتمكينهم من فهم طُُرؽ العبادة اليت 

 رقّيوف للرّب:يؤّديها ادلسيحّيوف الشّ 
للقياـ دبطانية، إْْنَِن إىل أف تلمس األرض بطرؼ أصابع  امِلطانية

انتِصْب رامسًا إشارة الصليب على وجهك  يدؾ اليمٌت، مث
 رمحٍت."اوقائال: "اللهّم اغفر يل أنا اخلاطئ و 

 دخول الكنيسة
الكنيسة عادة من الّنارثكس )الغرفة التحضَتيّة(  ندخل

 الكنيسة. و معظم الكنائسومنها إىل صحن 
تضع  يف ىذه الغرفة ما حيتاج إليو ادلؤمنوف من مشوع وكتب 

خلدمات الدينّية والنشرات الّرعويّة إخل. كما يضع فيها ادلؤمنوف ا
 الّتقادـ العينّية اليت يأتوف هبا كالقرباف واخلمر والّزيت والبخور.

الغرفة ويف بعض الكنائس جيلس ادلؤمنوف إىل طاولة يف 
التحضَتيّة ويسّجلوف أمساء األشخاص الذين يرغبوف يف إقامة 
الّصالة ألجلهم، وذلك إّما يف سجّل خاّص أو على قصاصة 

من الورؽ ُتسلَّم للكاىن. كما جيد ادلؤمنوف أحيانًا يف ىذه الغرفة 
قربانًا ديكنهم شراؤه  وتسليمو للكاىن مع قائمة األمساء ادلطلوب 

 اس اإلذلّي.يف القدّ  ذِكُرىا
وتُعَرض  إيقونة أو أكثر ليكّرمها ادلؤمنوف، وذلك إّما يف الغرفة  

التحضَتيّة أو عند مدخل صحن الكنيسة  أو يف وسط 
الكنيسة. أّما تكرمي اإليقونة فيتّم كما يلي: ُقم دبطانيتُت أماـ 

اإليقونة وقّبلها مّث ارجع قليال إىل الوراء وقم  دبطانية ثالثة. بعد 
 ضع مشعة مضاءة واذىب إىل مكانك. ذلك

 ودرَجت العادة يف كثَت من األماكن، إذا كانت اإليقونة متّثل 

 العبادة يف بيت الرب   
! تشتاؽ وتذوب القّواتأحّب مساكنك يا رّب  "ما

 يمنفسي إىل ديار الرب. ويبتهج قليب وجس
ىيكل (. كانت ىذه الكلمات تشَت إىل 3-2: 44باإللو احلّي." )ادلزمور 

سليماف بأورشليم/الُقدس، الذي كاف يعتربه الّشعب العربّي يف العهد 
القدمي، دليال على العالقة اخلاّصة القائمة بُت هللا وبينهم. ذلك أّف الرّب، 
اإللو احلقيقّي األوحد، كاف قد اختارىم شعًبا لو وسكن يف اذليكل  بينهم، 

سيحّيُت فمسكن هللا احلقيقّي متهيًدا جمليء السّيد ادلسيح. أّما يف نظر ادل
ليس ادلبٌت احلجرّي، بل اجلماعة الكنسّية اليت ىي ىيكل الّروح القدس 

 احلّي.
ومع ذلك، فادلبٌت مصّمم لَتمز إىل عالقتنا احلميمة مع هللا. كذلك القوؿ 
يف اإليقونات البيزنطّية. فالقّديسوف ادلعّلقة إيقوناهتم على جدراف الكنيسة، 

َرة ادلسيح الّضابط الكّل ادلرسـو على سقف القّبة، وبفضل إمْ  رلتمعوف ربت
ذبّسده الذي يرمز إليو اإليقونستاس، أتيح لنا أف نقف أماـ عرش هللا ادلمثَّل 

 يف ادلائدة ادلقدَّسة، لنناؿ نصيًبا من حياتو اإلذلّية.
عو يف وكما أّف مبٌت الكنيسة يذّكرنا دبا صنع هللا ليقّربنا إليو، كذلك ما نصن

الكنيسة، إّّنا ىو ذباوب مع إحساناتو. فعبادتنا ىي اعًتاؼ مّنا خبالصو 
وزلّبتو. وىي إقرار مّنا بأننا مدينوف لو حبياتنا، وأنّنا ِملك لو، وأننا "نودعو 

 ذواتنا وبعضنا بعًضا وحياتنا كّلها."
يعربَّ إذا رجعنا إىل األصل اليونايّن للعهد القدمي، وَجدنا أّف لفظة "عبادة" 
 عنها بكلمة "بْػُروْسِكيِنُت" وىي تعٍت اًلْنناء عالمًة لالحًتاـ واخلضوع.

وىذا اًلْنناء فعل جسدّي مستعار من مراسم البالط ادللكّي، لإلعراب 
عّما يف قلبنا من وًلء دللك الكّل. وقد احتفظت بو الكنائس الّشرقّية اليت 

و اْنناء عميًقا مقرونًا برسم إشارة تَعترب العبادة اْنناًء وخضوًعا للرّب. فجعلت
وىذه ادلطانية نقـو هبا يف العبادة الفردية  الّصليب. ودَعتو  "ِمطَانية".

ـّ على  واًلحتفاًلت الليًتجّية الرمسّية على الّسواء، وهبا نعرّب عن اعتمادنا التا
ليست حّب هللا سلّلصنا وعن ثقتنا ادلطلقة بأنو لن خيذلنا. فالعبادة البيزنطّية 

  يقـو بتكرمي هللاتقليَد شخٍص إَذف 
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 يف بيت الرب  
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يف الطّقس ادللكّي يُعَطى القرباف ادلقدَّس عموًما بغمس جزء من  
اخلبز ادلقّدس بالكأس ادلقّدسة ووضعو مباشرًة يف فم ادلتناوؿ. لذا 
ينبغي أف يكوف الفم مفتوًحا جّيًدا. أّما الّلساف فيجوز مّده 
قليال. غَت أّف معظم الكنائس البيزنطّية توزّع القرباف ادلقّدس 
دبلعقة خاّصة. يف ىذه احلالة، ًل جيوز مّد الّلساف، وًل إغالؽ 

ف اوإذا ك و.الفم قبل أف يكوف الكاىن قد سحب ادللعقة متاًما من
ال مع الكأس، فامسح بو شفَتيك، مّث تنحَّ الكاىن ديسك مندي

 جانًبا، وقم دبطانية ، وارجع إىل مكانك.

 بعد انتهاء اخلدمة
هناية القّداس اإلذلّي، يوزّع الكاىن عادًة قطعًة  يف

 الذي مل ُيستعَمل يف القّداس. من اخلبز ادلبارؾ
وىذا اخلبز ادلسمَّى "أنتيذوُرف"، ديكن استهالكو فورًا أو 
اًلحتفاظ بو حىت العودة إىل ادلنزؿ ليشارؾ فيو َمن مل يستطع 
احلضور إىل الكنيسة. وبذلك نعرب عن وحدتنا مع اجلماعة 

 ادلصّلية حىّت عندما ًل نستطيع ادلشاركة يف القّداس اإلذلي.
ويف بعض الكنائس عند اختتاـ  –وعند الفراغ من اخلدمة 

بتقبيل الّصليب أو اإليقونة  يقـو ادلؤمنوف  -القّداس اإلذلي أيًضا 
اليت يعرضها الكاىن للّتكرمي. عندئذ نقًتب، ونقـو دبطانية، 
فنقّبل الّصليب، مّث نأخذ قطعة اخلبز ادلبارؾ، مقّبلُت يد الكاىن 
الذي يقّدمها لنا. بعد ذلك نتنّحى جانًبا ونقـو دبطانية ونغادر 

 الكنيسة.
 

 اجملد لك يا هللا."  
 القرباف ادلقدَّس، أو لتكرمي األشياء ادلقّدسة. عندما ندنو لتناوؿ 
 بعد استدعاء الّروح القدس على للقرابُت يف القّداس اإلذلي. 
ىذه  ّصالة، رفع اليّدين. وقد ورد ذكرمن احلركات الواردة يف ال:رفع اليد ين

العادة كثَتًا يف الكتاب ادلقّدس. وتُعترَب من ادلميِّزات الرئيسّية يف َجيع 
نات الّشائعة يف الّشرؽ األوسط. وىي ُتستعَمل خصوًصا يف كنيستنا الّديا

 عند تالوة الّصالة الربّية "أبانا الذي يف السماوات..."
ويف بعض الكنائس يرفع ادلؤمنوف أيدَيهم عندما يقوؿ احملتفل: "لنرفع قلوبنا 

إىل العالء، فيجيب الشعب أو اخلورس: ىي لنا عند الرّب" وذلك  قبل 
 بصالة األنافورة. البدء

غالًبا ما تنطوي اخلدمات البيزنطّية على دخوٍؿ احتفايّل أو :الطَّوافات
طواؼ باإلجنيل ادلقّدس ونقل القرابُت و اإليقونات إىل وسط الكنيسة. ومن 

العادات الّشائعة كما قّدمنا، أف نرسم إشارة الّصليب عند مرور الّطواؼ 
منوف طرؼ حّلة الكاىن الذي حيمل أمامنا. ويف بعض األماكن يلمس ادلؤ 

ادلقدَّسات. ومن عاداتنا عموًما أف ندور لنواجو الّطواؼ حبيث ًل ديّر  من 
 خلفنا.

وعند تالوة اإلجنيل ادلقّدس غالًبا ما يتقّدـ ادلؤمنوف ويقفوا ربتو ليتباركوا منو. 
 ويف بعض الكنائس يُعَرض اإلجنيل عليهم بعد تالوتو ليقّبلوه.

 القربان املقد ستناول 
الغباوة أًًل نتناوؿ القرباف القّدس بتهّيب عظيم، بعد تنقية  من

 كورنثس  1)  ادلستطاع نفوسنا بالّصالة والّصـو بقدر
فعندما حيُت وقت ادلناولة، علينا أف نتقّدـ خبشوع . (22-31: 11

واضعُت يدنا اليمٌت فوؽ الُيسرى بشكل صليب على صدرنا. وبينما يتناوؿ 
الّشخص الذي أمامك، قم دبطانية تأّىًبا. واذا كاف الكاىن ًل يعرؼ امسك 

مّث افتح فمك  فاذكره لو ليكّرره أثناء قولو: "عبد هللا )فالف( يتناوؿ إخل..."
جّيًدا وًل رباوؿ أف تقوؿ شيًئا، مثل آمُت، أو شكرًا، إخل...حينما يناولك 

  الكاىن.
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