« السامء عىل االرض»
مدخل إىل الليرتجية اإلهلية

ألبينا يف القديسني يوحنا فم الذهب

البطريرك غريغوريوس الثالث حلام
بطريرك أنطاكية وسائر املرشق
واالسكندرية وأورشليم

للروم امللكيني الكاثوليك سابقا

ايقونة الغالف:

إيكونوستاص كاتدرائية سيدة البشارة
يف بطريركية الروم امللكيني الكاثوليك
يف القدس

إهداء

أفــرح بــأن أقــدم هــذا الكتــاب إىل كنيســتي احلبيبــة كوصيتــي الليرتجيــة،
الكهنوتيــة واألســقفية والبطريركيــة!
إهنــا وصيتــي الروحيــة الليرتجيــة ،بعــد  30ســنة يف خدمــة كنيســتي
يف احلقــل الليرتجــي ،ومعــي نخبــة مــن الكهنــة والرهبــان والراهبــات
والعلامنيــن ،أعضــاء اللجنــة الليرتجيــة البطريركيــة ...وهلــم مجيع ـ ًا شــكري
الكبــر! ...لقــد كنــا نشــعر يف اجتامعــات العمــل الطويلــة أننــا أرسة روحيــة
ليرتجيــة واحــدة! وكانــت اجتامعــات العمــل تــدوم اســبوع ًا ...نعمــل فيــه
صباحــ ًا ثــاث إىل أربــع ســاعات...
وكانــت الغــال وافــرة جــد ًا بــركات املخ ّلــص وشــفاعة أ ِّمنــا مريــم
العــذراء.
للفائــدة واال ّطــاع نثبــت يف امللحــق الئحــة بــكل الكتــب الليرتجيــة عــى
اختالفهــا ،التــي انتجتهــا اللجنــة الليرتجيــة .نشــكر األب شــتوي أمــن رس
اللجنــة الــذي وضــع هــذه الالئحــة بــكل املنشــورات الطقســية (بــن األعــوام
.)2016- 1986
أحــب أن ُأشــر أيضـ ًا إىل كتــاب آخــر يل ،مفيــد جــد ًا يف اخلدمــة الرعويــة
والتثقيــف الليرتجــي ،وهــو بعنــوان« :مدخــل إىل الرتــب الليرتجيــة ورموزهــا
يف الكنيســة الرشقيــة» (املطبعــة البولســية.)1988
2021
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مالحظة

ـت هــذه املحــارضات يف املقــام املريمي الشــهري يف مدينــة ( )Kevelaerشــايل
ألقيـ ُ
أملانيــا ،يف رياضــة روحيــة مــن  ١٦إىل  ١٩ترشيــن الثــاين مــن عــام  . ١٩٩٨شــارك
فيهــا كهنــة أملــان وبعــض العلامنيــن ،وكنــت آنــذاك نائ ًبــا بطريركيـ ًا يف القــدس.
قــدس األرشــمندريت ميخائيــل
ســج َل هــذه االحاديــث الشــفهية صديقــي
ُ
ّ
شــنيدر اليســوعي ،االســتاذ يف جامعــة القديــس جاورجيــوس يف فرنكفــورت.
ـجلة ،ونرشهــا يف كتــاب خــاص بعنــوان « :املدخــل اىل
ثــم نقلهــا الحق ـ ًا مــن املسـ ّ
الطريــق الروحــي يف ليرتجيــة القديــس يوحنــا فــم الذهب» عــام  ،١٩٩٩يف سلســلة
« مركــز كينونيــا الــرق « (أو الرشكــة) التــي أسســها صديقــي املرحــوم األب
االســتاذ وهللــم نيســن (كولونيــا).
الحق ـ َا تُرجــم الكتــاب إىل اللغــة اإلنكليزيــة بعنايــة الســيدة فالــري شــمربالن
أسســها
وأســاتذة آخريــن .وطبــع يف سلســلة «الدراســات املســيحية الرشقيــة» ،التــي ّ
صديقــي الشــاس جــاك فيغــل ،يف الواليــات املتحــدة االمرييكيــة وظهــر عــام
.٢٠١٣
ـره باللغــة العربيــة ،نق ـ ً
ا عــن األصــل األملــاين والرتمجــة
ـرين أن أنـ َ
واآلن يـ ُّ
االنكليزيــة ،وأقدِّ َمــ ُه هديــ ًة ألبنــاء وبنــات كنيســة الــروم امللكيــن الكاثوليــك
خاصــة والكنيســة الرشقيــة ذات التقليــد اليونــاين البيزنطــي .وقــد أجريــت عليــه
بعــض االضافــات.
وأشــكر الصديــق االســتاذ ريــاض كنعــان منــذر  ،تلميــذ ديــر املخ ّلــص القديــم،
الــذي كان الســاعد األيمــن يف طباعــة هــذا الكتــاب.
مالحظــة :اإليقونــات املنشــورة يف هــذ الكتــاب هــي مــن الرســومات اجلدرانيــة
يف كاتدرائيــة ســيدة البشــارة يف بطريركيــة الــروم امللكيــن الكاثوليــك بالقــدس.
الرســامني األخويــن ميشــال وغربيــال موروشــان (مــن رومانيــا
وهــي تصويــر ّ
.)1975
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مدخل
باسم اآلب واالبن والروح القدس ،اإلله الواحد آمني.

أهيا اإلخوة واألخوات االحباء!

أنــا ســعيدٌ جــد ًا بــأن أكــون يف هــذا املــزار املريمــي يف مدينــة كفيــار،
ـرح أن أرى أن الكثرييــن منكــم
ألعيــش هــذه الرياضــة الروحيــة معكــم .وأفـ ُ
زاروا القــدس ،وكانــوا يف ن ْ ِ
حل ّجــاج التابــع لبطريركيــة الــروم امللكيــن
َــزل ا ُ
الكاثوليــك بالقــدس .وهــذا أســاس للصداقــة فيــا بيننــا .ونحــن أصدقــاء
ألننــا نتشــارك بااليــان الواحــد .وهــذا هــو االكثــر أمهيــة .ونحــن هنــا مع ـ ًا
يف هــذه الرياضــة الروحيــة ،لنسـ ّبح الــرب معـ ًا ونعيــش إيامننــا معـ ًا .وهكــذا
ن ّقــوي بعضنــا بعض ـ ًا يف إيامننــا املشــرك.

العــام القــادم  1999أحتفــل بالذكــرى األربعــن لرســامتي الكهنوتية،
وهــذه الرياضــة مناســبة جيــدة ألتأمــل وأســتعدَّ هلــذا اليوبيــل الصغــر .إهنــا
أربعــون ســنة مــن الكهنــوت ،يف خدمــة الــرب ،أمضيــت منهــا  26ســنة يف
القــدس .مــع أنــه كان يقــول يل البطريــرك مكســيموس اخلامــس ،أن إقامتــي
يف القــدس ســتكون فقــط لبضعــة أشــهر! ولكــن القــدس ســاحرة!
يف األيــام املقبلــة ،ســنتك ّلم عــن ليرتجيــة القــداس اإلهليــة أي عــن
االحتفــال بكامــل رس املســيح اخلــايص.

الكنائــس يف الــرق هلــا ليرتجيــات خمتلفــة .مــع العلــم أن حمتــوى
الليرتجيــة هوخالصــة خــرة الكنيســة عــر العصــور .يمكننــا القــول بــأن
الالهــوت ،وتاريــح الكنيســة ،وتاريــخ اآلبــاء ،والكنســ ّيات ،والعمــل
الرعــوي ...كل هــذا نحتفــل بــه يف الليرتجيــة اإلهليــة.
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ـر املســيح،
يف الليرتجيــات عموم ـ ًا ،والرشقيــة خصوص ـ ًا ،نحتفــل بـ ّ
ـر إيامننــا وبــأرسار إيامننــا .نســتعمل عبــارة أرسار باجلمــع وباملفــرد .هكــذا
بـ ِّ
نُصـ ّ
ـي «أه ِّلنــي أن أشــرك يف أرسارك املقدّ ســة» ،أي رس املناولــة املقدّ ســة.

رس حيــاة اهلل فينــا ويف حيــاة اجلامعــة .ونحــن
إن رس الليرتجيــة هــو ُّ
ـر املســيح مــن خــال الليرتجيــة .ويف
ـر الشـ َ
الكهنــة مدعـ ّ
ـعب بـ ِّ
ـوون أن نبـ ِّ َ
الواقــع نقــي سـ ٍ
ـاعات وأيام ـ ًا مــن حياتنــا ككهنــة ،يف االحتفــال بالليرتجيــة
اإلهليــة ،ال سـ ّيام يف الكنائــس الرشقيــة ،حيــث الليرتجيــة أطـ ُ
ـول مــن الليرتجيــة
الالتينيــة.
أهيا األحباء!

دور
إننــي
ّ
أتصــو ُر أن دوري يف هــذه الرياضــة يف هــذه األيــام ،هــو ُ
«الدايــة» ،التــي تســاعد يف ميــاد الطفــل مــن أحشــاء أمــه ،كــا يقــول املعلــم
أورجينّــوس .ودوري أن أســاعدكم يف فهــم الليرتجيــة الرشقيــة ،أنتــم القادمون
رب يف هــذه
ر أننــا ســنخت ُ
مــن أماكــن خمتلفــة وأبرشــيات خمتلفــة .ال بــل أعت ـ ُ
االيــام ،خــر َة وحيــا َة املســيحيني االوائــل يف القــدس .وهــذا مــا نفتقـ ُـر إليــه
اليــوم.

أجــل لقــد اختــر املســيحيون االوائــل ،كــا نــرى ذلــك يف أعــال
الرســل ،إختــروا شــيئا مميــز ًا نفتقــر إليــه :حيــا ُة االيــان وخــر ُة االيــان يف
اجلامعــة.

هــذا مــا ُ
ره هــذا االســبوع يف مائــدة الليرتجيــة ،ويف
آمــل أن نختــ َ
االجتامعــات األخويــة يف االمس ـ ّيات .هــذا «العيــش مع ـ ًا» عاشــه املســيحيون
األولــون .و ُف ِقــدَ عندنــا اليــوم .هلــذا الســببِ ،
الشـ َي ُع اجلديــدة جتــذب املؤمنني،
ألهنــا تو ِّفـ ُـر هلــم هــذه احلميميــة اجلامعيــة!
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الفصل األول

الليرتجية اإلهلية :السامء عىل األرض

مريم عرش احلكمة اإلهلية

ـك يــا ممتلئـ ًة نعمـ ًة .حمافـ ُـل املالئكـ ِ
«إن الربايــا بأرسهــا تفــرح بـ ِ
ـة
ُ
ـاس البـ ِ
ـر لــك يعظمــون .أيتهــا اهليـ ُ
ـردوس
ـكل املتقــدس والفـ
ُ
وأجنـ ُ
جتســد اإللــه وصــار
الناطــق.
وفخــر البتوليــة مريــم التــي منهــا ّ
ُ
صنــع مســتو َدعك عرشــ ًا.
طفــاً .وهــو إهلنــا قبــل الدهــور .ألنــه
َ
أرحــب مــن الســاوات .لذلــك يــا ممتلئــة نعمــة
وجعــل بطنَــك
َ
ومتجــدك».
تفــرح بــك كل الربايــا ّ
*******
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تعرفــون كلكــم القصــة التــي تــروي كيــف دخلــت املســيحية
إىل البــاد الســافية .هكــذا نقــرأ يف كتــاب «أخبــار املــؤرخ نســطور» أن
املســيحيني الســاف االوائــل (أو الــروس)  ،أرادوا أن خيتــاروا هلــم ليرتجيــة
متميــزة بجامهلــا ،فتجولــوا يف أماكــن وبلــدان كثــرة ،واختــروا ليرتجيـ ٍ
ـات أو
ّ
ـس يف أماك ـ َن ش ـتّى .وحـ ّ
ـط ِر ُ
حالــم يف القســطنطينية ،وهنــاك حــروا
قداديـ َ
الليرتجيــة االهليــة .وكان احتفــاالً يف غايــة اجلــال والروعــة! وهــذا كان إشــار ًة
الختيارهــم .وقــد شــعروا  -كــا يــروي الراويــة  -أهنــم يف الســاء! ومــع
كوهنــم بعــدُ عــى االرض ...وهــذا مــا رواه الحقــ ًا ســفراء فالديمــر أمــر
كييــف بعــد عودهتــم مــن القســطنطينية (يف كنيســة آغيــا صوفيــا  -أو احلكمــة
اإلهليــة) «شــعرنا واختربنــا الســاء عــى األرض ...ونريــد أن نعيــش ذلــك
نحــن أيضــ ًا يف بالدنــا.»...
هــذا االختبــار كان الســبب الــذي ألجلــه إختــارت البــاد الســافية
(وأوروبــا الرشقيــة عمومــ ًا) ليرتجيــة القســطنطينية ...التــي هــي ليرتجيــة
إهليــة ،ال رشقيــة وال غربيــة ...أو رشقيــة وغربيــة ...ذلــك أننــا ،كــا ســنرى
مــن خــال هــذه املحــارضات ،نختــر يف الليرتجيــة حيــاة املســيحيني يف
األرض املقدســة ،يف القــدس! وهــذه الليرتجيــة هــي عامليــة ،كونيــة ،رشقيــة
وغربيــة ...إهنــا ليرتجيــة القــدس ،حيــث بــدأت مســرة إيامننــا .إهنــا حقــا
خــرة ليرتجيــة الســاء ،خــرة رس املســيح ،عــى األرض ،ولكــن نشــعر مــن
خالهلــا أننــا يف الســاء!
وألجــل هــذا الســبب ُدعيــت الليرتجيــة الرشقيــة «الســاء عــى
األرض»!
 - ١اإليقونــات يف الكنيســة جتعلنــا نشــعر بــأن الليرتجيــة هــى الســاء
عــى االرض! هكــذا ُيرســم يف القبــة أمــام االيكونســطاس املســيح الضابــط
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الــكلُ ،ييــط بــه املالئكــة ،والرســل واألنبيــاء ...كــا تُرســم يف القبــة نفســها،
إيقونــة الليرتجيــة اإلهليــة ،وفيهــا نــرى املســيح نفســه هــو املحتفــل الرئيــس،
وحولــه املالئكــة واألنبيــاء الرســل ،والقديســون يشــاركون يف االحتفــال...
ونشــعر أننــا كلنــا يف حــرة املســيح مــن خــال رســومات القبــة .وهلــذا
نقــول بلغــة الــرق «الليرتجيــة اإلهليــة» وليــس القــداس! ذلــك أن االحتفــال
بالقــداس اإلهلــي أو بالليرتجيــة هــو االحتفــال «بالتدبــر اخلــايص»
(اإليكونوميــا اخلالصيــة) ،أو برنامــج اخلــاص! هــذا اخلــاص ،هــذا التدبــر
اخلــايص (إيكونوميــا تعنــي سياســة البيــت) هــو الــذي نحتفــل بــه يف الرعية،
يف الكنيســة ،عــى األرض ...ولكــن أيضــا يف الســاء ،كــا نــرى ىف أعــى القبــة،
يف إيقونــة الليرتجيــة الســاوية...
ُ
االحتفــال بالقــداس ،أو بالليرتجيــة اإلهليــة ،هــو الســاء عــى
إذ ًا
االرض ...هكــذا نعيـ ُ
ـش حيــاة الســاء عــى األرض ...ليرتجيــة الســاء تــأيت
عــى األرض ،إلينــا ،وجتعــل منــا كنيســة واحــدة عــى هــذه االرض ،مت ِ
َّحــدة
بكنيســة الســاء .هــذا هــو معنــى الليرتجيــة :الســاء عــى االرض!...
 - ٢نتحقــق أيضـ ًا مــن ذلــك من خــال األناشــيد الطقســية يف ليرتجية
القــداس االهلــي ،التــي نُكـ ّـرم هبا مــن خالهلــا تــذكارات أعياد الســيد والسـ ّيدة
وتــذكارات القديســن .هــذه االناشــيد تُشــعرنا بــأن الســاء مت ِ
َّحــدة بــاألرض.
ـوة مع ـ ًا ،الســيام يف ليرتجيــات
فنــرى أن البرشيــة كلهــا ،اخلليقــة كلهــا مدْ عـ ّ
الــرق والغــرب أيضــا ،لكــي حتتفــل بالقــداس عــى االرض ومــع االرض!
ِ
«لتفــرح
ُعــر عــن نــو ٍع مــن احلــوار بــن الســاء واألرض...
فاالناشــيد ت ِّ ُ
الســاويات وتبتهـ ِ
ـح األرضيــات» (نشــيد القيامــة باللحــن الثالــث) .فنحــن يف
ٍ
ـردي  ،بــل نحــن ندخــل
الليرتجيــة لســنا وحدنــا يف حــوار مــع ذاتنــا ،يف أداء فـ ٍّ
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يف حـ ٍ
ـوار كــوين ،واخلليقــة ك ُّلهــا والســاء تســاعدنا يف االحتفــال بالليرتجيــة
ـوار ،وليــس فقــط بــن الكاهــن ،والشــاس ،والشــعب
االهليــة .فالليرتجيــة حـ ٌ
احلــارض ...ولكنَّهــا حــوار بــن الســاء واالرض .فــا الســاء وحدهــا يف
صعوبــات
الليرتجيــة ...وال األرض وحدهــا  ...حتــى مها ُمنــا ،مشــاك ُلنا،
ُ
حياتنــا ...هــي أيضـ ًا حــارضة معنــا ...وهلــذا يدعونــا الكاهــن والشــاس مــن
وقــت إىل آخــر «لكــي نطــرح عنــا املهــام الدنيويــة »...ولكــن هــذه املهــا ُم هــي
أيض ـ ًا موضــوع صلواتنــا وطلبـ ِ
ـات الشــاس ألجلنــا( ...ألجــل نجاتنــا مــن
ُ
كل ضيــق وشــدّ ة.)...
ِ
ٍ
حوار آخر!...
أي
وار مم ّيز وفريدٌ  ،يفوق َّ
وهلذا فإن الليرتجية هي ح ٌ
 - ٣وتــأيت الرمــو ُز تُســاعدنا البــراز طابــع الليرتجيــة ،الســاء عــى
االرض! الرمزيــة ،أو الرمــوز ،هــي أكثــر تعبــر ًا ،وعــدد ًا ،ومظهــر ًا يف الكنيســة
الرشقيــة ،بالرغــم مــن وجــود الرمــوز أيضـ ًا يف الكنيســة الغربيــة .لكــن هــذه
الرمــوز ،تق ّلصــت يف الليرتجيــة الغربيــة .وهــذا مــا يظهــر يف اللبــاس الكهنــويت
ويف الرمــوز األخــرى يف الكنيســة ،ويف الطقــوس والنصــوص ،وهبــاء احلفالت
ـرف ســابق ًا رمــوز ًا ليرتجيــة كثــرة  ،ومــع
ـرب َعـ َ
بالرغــم أن الغـ َ
واحلــركاتُ ...
العلــم أن الطقــوس ك ّلهــ ُا كانــت ســابق ًا أطــول مــن اليــوم ،وأكثــر رمــوز ًا
واحتفــاالً ...هــذا مــا كنّــا نــراه يف احتفــال ليلــة الفصــح ويف حفلــة تكريــس
الكنائــس.

 - ٤التعبــر األكثــر فصاحــة ملقولــة الســاء عــى االرض ،هــو
والتجســد يعنــي
التجســد .حيــث نقــرأ يف قانــون اإليــان «نــزل مــن الســاء»،
ّ
ّ
بالتــام الســاء عــى األرضُ .ســ ّلم يعقــوب تــرح هــذه احلقيقــة الرائعــة.
ونــرى رســم ُس ـ َّلم يعقــوب يف كثــر مــن االيقونــات الرشقيــة .وفيهــا نــرى
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السـ ّلم إىل مريــم أم اهلل ،ألهنــا تصــل الســا َء بــاألرض
يعقــوب احلــامل .وترمــز ُ
ـر ورمـ ٌـز للســاء عــى االرض .كــا أن االيقونات
َ
واألرض بالســاء .وهــي تعبـ ٌ
بمجملهــا تــرح لنــا عالقــة الســاء بــاالرض .ومــرار ًا نجــد إيقونــة الس ـ َّلم
ِ
ورضورة
عــى مدخــل الكنيســة ،لكــي تشــر إىل حقيقــة الســاء عــى االرض،
صعــود املؤمــن بالصــاة مــن األرض إىل الســاء(.هذا مــا نــراه يف مدخــل
كاتدرائيــة الــروم الكاثوليــك يف القــدس).

 - ٥مريــم هــي يف شــخصها الســاء عــى األرض! وهــذا مــا يبــدو
مــن خــال االيقونــات املريميــة .واملعلــوم أنــه ممنــوع أن ت ُْرســم إيقونــة مريــم
ـم واقف ـ ًة وقفــة الشــفاعة
وحدهــا ،إالّ يف إيقونــة الشــفاعة ،حيــث نــرى مريـ َ
واالبتهــال أمــام يســوع ،مــن جهــة ،ويوحنــا املعمــدان مــن جهــة أخــرى:
ومهــا منحنيــان أمــام يســوع الضابــط الــكل.
مريــم إبنـ ُة االرض  ،حتمـ ُـل عــى ســاعدهيا الضابــط الــكل ،إلـ َه الســاء
واألرض .وهكــذا فهــي مت ّثــل الســاء واالرض معـ ًا! وهــذا يعنــي الهوتيـ ًا ،أن
أرض وســا ٌء يف آن واحــد!
مريــم هــي ٌ

ـر عــن هــذه احلقيقــة .فهــي عـ ُ
ـرش احلكمــة ،الهنــا
ألقــاب مريــم تعـ ّ
ال تظهــر ألجــل ذاهتــا بــل إهنــا عـ ٌ
ـب مــن
ـرش ليســوع .وتُدعــى أيض ـ ًا «أرحـ َ
ُ
حتمــل يســوع اإللــه واإلنســان يف حضنهــا!
الســاوات ( ،)Platiteraألهنــا
وهكــذا فهــي جتمــع الســاء واالرض! إهنــا الســاء عــى األرض.
وهنــاك إيقونــة ُأخــرى تُدعــى أوذغيرتيــا أو اهلاديــة ،أو التــي ّ
تــدل

عــى الطريــق .يســوع هــو الطريــق إىل الســاء .ومريــم تُرينــا ،نحــن الناظريــن
إىل إيقونتهــا ،ترينــا يســوع الطريــق ،الــذي جيــب علينــا أن نســر فيــه ...وهنــا
مريــم هــي حق ـ ًا الســاء عــى األرض ،ألهنــا جتمــع بــن الســاء واالرض.
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 - ٦الكنيســة ،البنــاء ،هــي الســاء عــى األرض! ألهنــا مــكان حضــور
اهلل بــن البــر ،كــا نــرى رمــز ذلــك يف ُح ُلــم يعقــوب حيــث يقــول لــه اهلل:
كل كنيسـ ٍ
ـت فيــه مقــدّ س! هكــذا ُ
حتقيق
ـة هــي ُ
ـع نعليــك! املــكان الــذي أنـ َ
إخلـ ْ
التجســد املتجــدد الدائــم ،الــذي ُيظهــر لنــا أن اهلل عامنوئيــل ،هــو بيننــا،
ورمـ ُـز
ّ
معنــا! هــذا مــا يؤ ِّكــده لنــا اإلنجيــي يوحنــا يف مطلــع إنجيلــه :صــار جســد ًا،
وســكن فيــا بيننــا! الكنيســ ُة هــي املــكان الــذي نحتفــل فيــه هبــذا الــر
التجســد .وهكــذا
ــق فيــه مــن خــال الليرتجيــة ،رس
العظيــم ،ال بــل يتح ّق ُ
ّ
رس ،وحيــث
فالكنيســة هــي مــكان االحتفــال بــر التجســد ،وهــي نفســها ُّ
ـر يف معنــاه الالهــويت العميق،
ـوزع الــر و ُتـ َّ
ُيـ َّ
ـوزع األرسار عــى املؤمنني .والـ ُّ
يعنــي كل مــا يصــل اهلل باالنســان ،وجيمــع هكــذا الســاء واألرض! وهكــذا
فالكنيســة (البنــاء) ،حيـ ٌ
ـث نحتفــل بالليرتجيــة وبــاالرسار مــع رعايانــا ،هــي
ـم لــارض مــع الســاء ،ورمـ ٌـز لــكل
ـم للســاء عــى االرض ،ورسـ ٌ
رمـ ٌز ورسـ ٌ
مــا جيمــع الســاء واالرض ،والبــر مــع اهلل! الكنيســة هــي مــكان االحتفــال
بالليرتجيــة الســاء عــى االرض!
 - ٧األخــاق املســيحية هــي الســاء عــى االرض! احليــاة املســيحية
ك ُّلهــا ،هتــدف أن نجعــل وجودنــا يف تواصــل مــع اهلل ،بحيــث تصبــح
االخالقيــات والقواعــد االخالقيــة ك ّلهــا ،عالقــة االنســان بــاهلل .وهكــذا
فاالخــاق والقواعــد االخالقيــة املســيحية ،ليســت جمـ ّـرد الئحــة بالوصايــا،
وبالفضائــل واخلطايــا ...االخــاق املســيحية م ّتْصلــة بالهــوت الكنيســة
جتســد يســوع ،ال معنــى للتعاليــم األخالقيــة
والهــوت
التجســد! وبــدون ّ
ّ
ولاليــان نفســه!
نــص
امللفــت أن نــرى هــذا الرتابــط بــن
التجســد واالخــاق يف ِّ
ّ
ليرتجيـ ِ
ـة ِ
ـع
رس العــاد املقــدس ،حيــث نقــرأ« :إمنــح املعتمــدَ أن يتبــدّ َل ،فيخلـ َ
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ـس االنســان اجلديــد،
االنســان القديــم ،الــذي أ ْف َســدَ ْت ُه شـ ُ
ـهوات الغــرور ،ويلبـ َ
الــذي جدَّ د َتــه عــى مثالــك أنــت خالقــه»( .الصــاة عــى املــاء) وأيضـ ًا «جدِّ ده
(املعتمــد) للحيــاة االبديــة ،لكــي يصبــح إبــن ملكوتــك» وأيض ـ ًا «ألجــل أن
ـرس (املعتمــد) مــع املســيح إهلنــا ،ويشـ َ
ـرك يف موتــه وقيامتــه».
ُي ْغـ َ

وهــذا يعنــي أنــه بــدون الســاء واألبديــة ،اليوجــد معنــى حلياتنــا
وأعاملنــا وأخالقياتنــا والوصايــا ...ربــا اليــوم مــا عدنــا نفهــم عمــق عالقــة
اخللقيــات مــع اإليــان ،ألننــا مــا عدنــا نفهــم معنــى رس «الســاء عــى
االرض »...والســاء واتصاهلــا بــاالرض ،واتصــال االرض بالســاء!

وهكــذا فــا يمكننــا أن نعتــر أن «الليرتجيــة هي الســاء عــى األرض»
هــي جمـ ّـرد عبــارة مجيلــة ،وفكــرة رائعــة! ونقــول مادحــن الرشقيــن عــى هــذه
العبــارة اجلميلــة« ،أن الليرتجيــة الرشقيــة هــي الســاء عــى االرض» ...ونعتــر
هــذه العبــارة خاصــة بالكهنــة ورجــال الالهــوت ...بــل علينــا أن نفهــم أن
وبص ْلــب االيامن
هــذه العبــارة هــي عبــارة وجوديــة ،متصلــة بحياتنــا اليوميــةُ ،
املقــدس .وهــي عبــار ٌة تــرح معنــى حياتنــا ووجودنــا :أن تكــون حياتنــا
اليوميــة الســاء عــى األرض!...

القديــس يوحنــا فــم الذهــب يصــف املســيحيني املؤمنــن الذيــن
َــر
خرجــوا مــن القــداس ،ومــن االحتفــال بالليرتجيــة اإلهليــة قائــاُ « :ي ْعت َ ُ
املؤمنــون بعــد االحتفــال بالليرتجيــة ،كأهنــم أســود! أســود يقذفــون نــار ًا،
و ُيصبحــون خموفــن مــن اجلميــع مثــل الشــيطان ،ألهنــم متّحــدون بالــرأس،
املســيح ،وبمحبتــه التــي أظهرهــا لنــا»( .رشح إنجيــل يوحنــا  ، ٣٤ ،٤٦اآلبــاء
اليونــان.)٢٦٢ - ٢٦٠ :٥٩ ،
إهنــم كاألســود! عــى العــامل أن خيــاف مــن املســيحيني اخلارجــن مــن
الكنيســة ،ألهنــم ســيجتاحون البرشيــة بأرسهــا ،بمحبتهــم وبرســالتهم! إهنــم
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أنــاس خطــرون! ...باألســف مــا عدنــا اليــوم نُخيــف أحــد ًا ...ال بــل نخــاف
مــن اآلخريــن ،ومــن ديــن اآلخريــن ،والفــرق التبشــرية ...وهــذا مــا ســمعته
كثــر ًا يف زيــارايت للرعايــا يف أملانيــا!...
وهكــذا فــإن عبــارة «الليرتجيــة الســاء عــى االرض» تعنــي أن
الليرتجيــة مالزمــة حلياتنــا اليوميــة ،ولســلوكنا ...وهــي جــزء مــن حياتنــا...
ـول حياتنــا االرضيــة ســا ًء...
الليرتجيــة الســاء عــى االرض ،يعنــي أن تتحـ ّ
وإالّ فــإن حضورنــا القــداس ،لنصــف ســاعة ،أو ســاعة أو أكثــر ،يف الليرتجيــة
الرشقيــة ،ال معنــى لــه! ويف هــذه احلــال تبقــى الســاء يف الســاء ،واألرض
عــى األرض ،دون عالقــة أو تفاعــل بــن الســاء واألرض...
 - 8إن خــرة الســاء عــى االرض هــو مــا نحتــاج إليــه باألكثــر يف
حياتنــا اليــوم! إننــا نفتقــر إىل هــذه العالقــة الســاء واالرض ...وهكــذا فإننــا
نختــر الســاء عــى األرض أثنــاء االحتفــال بالليرتجيــة .ولكــن بعــد ذلــك
تصبــح حياتنــا بــا بعـ ٍ
ـد ســاوي ،تبقــى أفقيــة ،وتفتقــر إىل ُب ْع ِدهــا العامــودي!
ُْ
وعمقهــا الســاوي! واحلــال تريــد الســا ُء أن ُت ِْصــب االرض أو ترف َعهــا،
وتنريهــا ِّ
وتق ِّيمهــا وتقدّ َســها،
وتؤلَهــا! ...هــذا هــو دور الليرتجيــة األســايس!
َ
مفرغــ ًا مــن معنــاه! والعكــس هــو
وإالّ بقيــت الليرتجيــة احتفــاالً مجيــاَ ،
احلقيقــة :جيــب أن ال تبقــى الليرتجيــة «الســاء عــى االرض» عبــار ًة فارغــة،
مجيلــة ،بــدون عالقــة وتأثــر يف حياتنــا ...املطلــوب هــو أن تُصبــح الليرتجيــة،
خــرة شــخصية« ،حياتيــة» للســاء عــى االرض.
يف اللغــة اليونانيــة ،تعنــي عبــارة أو كلمــة «ليرتجيــة» ،عمــل الشــعب!
هكــذا يف اليونــان ،فــان ســاعات العمــل يف مكتــب أو إدارة أو مؤسســة،
ـرت ذلــك بــذايت ،أثنــاء إحــدى زيــاريت
هــي «ســاعات ليرتجيــة!» .وقــد خـ ُ
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ـررت أمــام
ألثينــا.
أردت أن أزور كنيسـ ًة وأعـ َ
ـرف ســاعات الصــاة فيهــا ،ومـ ُ
ُ
ـدت إعالن ـ ًا عــى املدخــل :ســاعات
مبنــى ظننتــه بيــت كاهــن الرعيــة ،ووجـ ُ
اكتشــفت أن هــذا يعنــي ســاعات دوام العمــل يف هــذه
الليرتجيــة .ولكنــي
ُ
املؤسســة ،وليــس ســاعات االحتفــال بالليرتجيــة الكنســية.
مهــا يكــن ،فــإن هــذا املعنــى املــدين لعبــارة ليرتجيــة ،يعنــي أيضــا
عالقــة ليرتجيــة القــداس بحيــاة النــاس ،بحيــاة الرعيــة ...ومــن هنــا نفهــم
ملــاذا ُأضيفــت عبــارة االهليــة إىل عبــارة ليرتجيــة يف اليونــان بخاصــة ...وذلــك
لكــي تتم ّيــز عبــارة ليرتجيــة القــداس االهلــي ،عــن ســاعات الــدوام والعمــل!
درجــت يف الــرق عمومــ ًا ،ويف التقليــد اليونــاين أو البيزنطــي،
ومــن هنــا
ْ
عبــارة «الليرتجيــة اإلهليــة» ( .) La Divine Liturgieوهكــذا نفهــم أن عبــارة
إهليــة تشــر إىل طابعهــا اخلــاص اإلهلــي ،املتميــز.
 - 9الليرتجية هي التدبري اخلاليص
مــن جهــة ُأخــرى العبــارة« :الليرتجيــة الســاء عــى االرض» ،مرتبطــة
بعبــارة رشقيــة الهوتيــة عميقــة« ،أي التدبــر اخلــايص» .وكلمــة التدبــر هــي
يف اليونانيــة «إيكونومــي» ،وهــي مؤلفــة مــن عبارتــن :إيكــوس = بيــت،
ونومــوس = رشيعــة ،أو قاعــدة ،أو سياســة تدبــر أمــور البيــت ،أو أمــور
املجتمــع ،أو رشكــة ،أو بيــت ...وبعبــارة عربيــة هــي سياســة االقتصــاد...
وهنــا املعنــى هــو قصــد ،أو مقاصــد ،أو تدبــر ...الليرتجيــة هــي تدبــر ،أو
نظــام ،أو سياســة اهلل ألجــل خــاص اإلنســان ،أو التدبــر اخلــايص .وهــي
عبــارة حمببــة جــد ًا ،وتُســتعمل جــد ًا يف الالهــوت الرشقــي املســيحي.

 - 10شمولية الليرتجية
مــن هنــا نفهــم خصوصيــة الليرتجيــة يف الطقــس الرشقــي
(البيزنطــي) .فهــي دائــ ًا حتمــل طابــع الشــمولية ،وحتتــوي عــى أكثــر مــن
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موضــوع أو فكــرة الهوتيــة؛ أو عنــر ليرتجــي ...فنــرى مــرار ًا يف كل
صــاة عــودة إىل أكثــر مــن موضــوع ،ومــرار ًا إىل خلــق اإلنســان ،وإىل العهــد
ـر،
القديــم ...ومــن ذلــك املوضــوع املتشـ ِّعب ،نصــل إىل الفكــرة اخلاصــة بالـ ِّ
أو باالحتفــال الطقــي .مثـ ً
ا نذكــر خلــق آدم وحــواء ،أو اخللــق مــن العــدم،
التجســد ...وهكــذا فالتدبــر اخلــايص،
ـو
والســقطة ...ومنهــا ندخــل اىل جـ ِّ
ّ
اإلهلــي واالنســاين ،حــارض يف الليرتجيــة ،وكل ليرتجيــة ،أو خدمــة أرساريــة،
يف ليرتجيــة القــداس االهلــي ويف باقــي الصلــوات (الســاعات) واالرسار
وصلــوات التقديــس أو التكريــس...
عبــارة «إكونوميــا» ،أو التدبــر اخلــايص ،تشــمل جممــل عمــل
وتعاليــم الســيد املســيح ،ألجلنــا وألجــل خالصنــا .وهلــذا فإننــا نجــد يف
الليرتجيــة اإلهليــة جممــل حيــاة يســوع ،ألهنــا كلهــا ،بــا فيهــا مــن تعاليــم
وعجائــب وأحــداث ،هــي ك ُّلهــا عمــل فــداء وخــاص .وهلــذا فاالحتفــال
ـل واحـ ٍ
بالليرتجيــة االهليــة ،ال ُيــر بعمـ ٍ
ـد حمــدّ ٍد مــن حيــاة يســوع ،بــل هــو
ٍ
احتفــال ليرتجــي.
جممــل أعــال يســوع ...وهــذا مــا نــراه يف كل
هكــذا عندمــا نحتفــل بليرتجيــة عيــد امليــاد ،نجــد عنــارص تتكلــم
عــن القيامــة أيضــ ًا ...وعندمــا نحتفــل بالقيامــة ،نجــد إشــارات وعنــارص
ـر التجســد وامليــاد ...فنذكــر القيامــة يف عيــد امليــاد ،ونذكــر امليالد
تتع ّلــق بـ ِّ
ـايص
يف عيــد القيامــة ...ذلــك أن كل عمــل مــن أعــال يســوع هــو عمـ ٌـل خـ
ٌّ
جتســد وصــار
شــامل .فاملســيح القائــم مــن بــن األمــوات ،هــو الكلمــة الــذي ّ
جســد ًا ألجــل خالصنــا!
 - 11ال كنيسة بدون إيقونات وال ليرتجية بدون إيقونات!
إن جممـ َـل رس املســيح وحياتــه ،الــذي نحتفــل بــه يف الليرتجيــة االهليــة،
ـور كنيســة رشقيــة
نجــده بطريقــة مم ّيــزة يف اإليقونــات .وال يمكنــك أن تتصـ ّ
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بــدون إيقونــات! وكنيســة بــا إيقونــات هــي هرطقــة ! وخمالفــة لإليــان! وال
يعقــل ،ومســتحيل أن جتــد كنيســة بــا إيقونــات ...ال بــل هــي ُت ِّســد أمــام
أعــن املؤمنــن احلـ َ
ـر والعيــد املحتفــل بــه.
ـدث
َّ
ـي ،للـ ّ
األرساري ،والتارخيـ َّ

مــكان ِّ
كل إيقونــة
ال بــل هنــاك قانــون ( )canonأو دســتور ُيــدِّ د
َ
وموق َعهــا يف الكنيســة :أيــن هــو مــكان صــورة الســيد املســيح ،وإيقونــة مريــم
العــذراء أ ُّم اهلل ،وإيقونــة يوحنــا املعمــدان ،وإيقونــة شــفيع الكنيســة الــخ...
هكــذا ال يمكنــك أن تضــع إيقونــة القديــس يوســف بحجــم كبــر ،ومــكان
مم ّيــز بــارز ،مــكان أو بــدون إيقونــة الســيد املســيح ...أو مريــم أو يوحنــا
املعمــدان الــذي هــو رمــز العالقــة بــن العهديــن القديــم واجلديــد ...وكذلــك
الــكالم عــن إيقونــات الرســل وأحــداث اخلــاص ...وهكــذا فلـ ِّ
ـكل قديــس
ولــكل إيقونــة مـ ٌ
ـكان دقيــق مم ّيــز ...ومتّصــل بــر املســيح اخلــايص ،بالتدبــر
اإلهلــي اخلــايص...
وهلــذا الســبب ال بــدّ مــن وجــود اإليقونــات يف الكنيســة ،وليــس أيــة
إيقونــة ،بــل اإليقونــات املختــارة لــكل كنيســة .فــا بــدّ مــن وجــود جممــل
إيقونــات القديســن ...ال ســيام تلــك التــي هــي أقــرب إىل املؤمنــن يف مــكان
مــا ،يف بلــدة ،يف ديــر...
ولكــن ال بــدّ أوالً مــن اإليقونــات ذات الطابــع املســيحي العــام جلميع
املســيحيني ولــارسة املســيحية :الرســل االجمــاد ،مريــم أم اهلل (ثيوتوكــس)
طبعــ ًا يف وضــ ٍع حمــدّ د حســب فــن االيقونــات املريميــة .كذلــك توضــع
إيقونــات األعيــاد الكنســية الطقســية الكــرى ،التــي تذكِّرنــا بأحــداث تاريــخ
اخلــاص؛ تاريــخ إيامننــا ،الــذي نحتفــل بــه يف الليرتجيــة .اإليقونــات ليســت
ِقطعـ ًا فنيــة أو حتفـ ًا مزخرفــة ،بــل هــي مشــاهد إيكونوميــا أو تاريــخ اخلالص.
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وليســت اإليقونــات صــور ًا جامــدة يف الكنيســة مع ّلقــة هنــا وهنــاك ،بــل هــي
ُتـ ْ ِ
ـر الــذي نحتفــل بــه يف ليرتجيــة القــداس اإلهلــي ،التــي
ـرز أمــام أعيننــا الـ َّ
رس إهلــي مقــدّ س .وهكــذا ومــن خــال اإليقونــات تظهــر الليرتجيــة أهنــا
هــي ّ
حقــا الســاء عــى االرض.
هبــذا املعنــى اإليقونــات الرشقيــة والفريســكات متشــاهبة يف كل مــكان،
وذلــك أهنــا ُت ِّثــل ك ُّلها تاريـ َ
ـخ اخلــاص الواحد الشــامل .ذلــك أن كل كنيســة هي
رس اخلــاص ،والفــداء الــذي نحتفــل بــه يف كل كنيســة .ال بــل اإليقونــات
كنيســة ِّ
ـف باأللــوان لــر
تبــدو هكــذا أهنــا روزنامــة الســنة ك ِّلهــا ،وهكــذا فهــي وصـ ٌ
اخلــاص إهنــا الهــوت يف ألــوان رس املســيح ،وهــي الســاء عــى األرض...
 -12هتيئة القرابني رمز السامء عىل األرض
هــذا الطابــع الشــمويل املم َّيــز يف الكنيســة الرشقيــة َيظهــر يف الليرتجية،
ويف هتيئــة القرابــن قبــل البــدء بالليرتجيــة اإلهليــة ،حيــث ُيوضــع القربــان عــى
الصينيــة يف ترتيـ ٍ
ـزي فريــد :يف الوســط احلمــل ،يســوع املســيح احلــي.
ـب رمـ ٍّ
إىل يمــن احلمــل مريــم أم اهلل .عــى شــال احلمــل قطــع مــن اخلبــز مت ِّثــل
حضــور مجيــع القديســن ومشــاركتهم يف الليرتجيــة وحيتفلــون معنــا .حتــت
ِ
ـع مــن اخلبــز ألجــل تــذكار األحيــاء واألمــوات الراقديــن .كلهــم
احلمــل قطـ ٌ
يشــاركون يف الليرتجيــة .األمــوات نصـ ّ
ـي ألجلهــم ويص ّلــون معنــا ،واألحيــاء
يذكرهــم الكاهــن كــا يشــاء ،ويذكــر النيــات التــي كتبهــا املؤمنــون عــى
وريقــات صغــرة ،يطلبــون الصــاة ألجــل نياهتــم .هكــذا اجلميــع يشــارك
يف الليرتجيــة الســاء واألرض ،األحيــاء والراقــدون ،املالئكــة ،األنبيــاء
والشــهداء ...شــفيع الكنيســة ،البطريــرك ،املطــران ،الكهنــة ،الشاممســة...
املطــران الراســم ...الصينيــة التــي عليهــا القرابــن ،مت ِّثــل الليرتجيــة الكونيــة:
إهنــا الســاء عــى األرض...
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يف شــهر ترشيــن األول املــايض ( ،)١٩٩٨شــاركت يف القــدس بعيــد
أسســها القيــر
الكنيســة اللوثريــة (اإلصــاح) يف كنيســة الفــادي التــي ّ
غيــوم الثــاين 1لــدى زيارتــه التارخييــة للقــدس (كــا أســس مستشــفى
أوغســطا فكتوريــا عــى اســم امرأتــه ،وديــر الرقــاد لآلبــاء البندكتيــن) .وقــد
ٍ
شــخصيات كثــرة دينيــة ومدنيــة ،ومــن
دعــا الراعــي اللوثــري صديقــي،
شــعرت بــأن الصــاة بــاردة .والكنيســة كأهنــا فارغــة!
مجيــع الطوائــف...
ُ
ّشــت ألرى مريــم البتــول ،والرســل
املدعــوون كثــرون ...ولكنــي عبثــ ُا فت ُ
والقديســن ...يف مطلــع االحتفــال دخــل يســوع وحــده (الصليــب) مــع
أي قدّ يــس! ...بعــد الصــاة فاحتــت القســيس
املحتفلــن ...وال ُييــط بــه ُ
بمحبــة ودعابــة ،وقلــت لــه« :مل تكــن العائلــة كاملــة يف االحتفــال! ضيــوف
كثــرون مــع زوجاهتــم ...ولكــن يســوع كان وحــده! بــدون أ ّمــه ،والتالميــذ
والقديســن! ...وهــم أرسة يســوع!» ...فهــم وضحــك!
بعــد هتيئــة القرابــن ،أو رتبــة تقدمــة القرابــن ،وقبــل بــدء القــداس،
هنــاك حــوار مجيــل بــن الشــاس والكاهــن املحتفــل .فيقــف الشــاس إىل
ـت ُيعمــل
يســار الكاهــن املتّجــه نحــو الــرق ،ويقــول لــه مهس ـ ًا« :إنــه وقـ ٌ
ـرب أن يعمــل» (املزمــور  ،١١٨اآليــة  .)١٢٦يف هــذا
فيــه للــرب» أو «حــان للـ ِّ
رائــع ملعنــى الليرتجيــة الســاء عــى االرض! اهلل يعمــل يف
تعبــر
اخلطــاب
ٌ
ٌ
ـم عمــل اخلــاص مــن خــال الليرتجيــة...
ـارض و ُيتـ ُّ
الليرتجيــة ...إنــه حـ ٌ

- 13الليرتجية هي عمل اهلل!
كل ٍ
هــذا مــا خاطــب بــه الشـ ّـاس الكاهــن املحتفــل! ُّ
يشء يف الليرتجية
ـر الليرتجيــة عــى هوانــا ،وال نخترصهــا.
هــو عمــل اهلل .ولــذا ال جيــوز أن نغـ ّ
 ُد ّشــنت كنيســة الفــادي اللوثريــة بتاريــخ  ٣١ترشيــن األول ( ١٨٩٨عيــد االصــاح)1
بحضــور األمرباطــور غيــوم وزوجتــه االمرباطــورة أوغســتا فكتوريــا.
- 19 -

وال نحتفــل هبــا عــى صـ ٍ
ـوت خافــت! ال يوجــد قــداس صامــت ،أو قــداس
بســيط يف الكنيســة الرشقيــة! كــا ال جيــوز التغيــر يف بنيــة الليرتجيــة...
كرمهــا
اإليقونــات جيــب أن تكــون يف مكاهنــا ،وتكــون قريبــة لكــي ُي ِّ
املؤمنــون ،عنــد دخوهلــم الكنيســة ،وقبــل خروجهــم ...وال جيــوز أن نجعــل
مــن الليرتجيــة ،جمموعــة مــن الصلــوات والقــراءات واملواعــظ ...إهنــا عمــل
اهلل ،وليــس عمــي دون اهلل...
ر ّبــا يدّ عــي البعــض بســبب ذلــك ،أن الليرتجيــة الرشقيــة هــي
موميــاء ،كــا يدّ عــي املفكِّــر األملــاين بومشــتارك! وهــذا ا ّدعــا ٌء مرفــوض.
والتحجــر يشء آخــر .احلفــاظ عــى التقليــد،
احلفــاظ عــى التقليــد يشء
ّ
يشـ ِ
ـعر املؤم ـ َن أنــه يف الكنيســة ،يف الصلــوات ،يف الليرتجيــة ،يف االحتفــاالت
ُ
الطقســية ،كل ذلــك ُيشــعره أنــه يف بيتــه! باالضافــة إىل كــون الليرتجيــة هــي
عمــل اهلل ،حيــث نصبــح نحــن جــز ًءا مــن هــذا العمــل االهلــي .فالليرتجيــة
رسهــا اإلهلــي ...إننــا
ليســت عملنــا ،بــل نحــن مدعــوون للدخــول يف عمــق ّ
مــن خــال الليرتجيــة نخــرج مــن زمننــا األريض (خرونــوس) ،لكــي ندخــل
يف وقــت اهلل (كــروس) .ونحتفــل بليرتجيــة الســاء عــى األرض.
 - 14الليرتجية هي احلياة يف املسيح!
مــاذا تعنــي هــذه العبــارة اجلميلــة «الســاء عــى األرض» ،بالنســبة
للمؤمنــن؟ هــل هــي جمــرد عبــارة مجيلــة ،واعتــزاز فــارغ بالليرتجيــة،
وبالطقــس؟ مــع العلــم أن كل الليرتجيــات مجيلــة ،ألهنــا االحتفــال بحضــور
اهلل بيننــا ...وهــي دائ ـ ًا يشء متكامــل ،بجميــع أحداثهــا املتنوعــة ...وتدخــل
إىل صميــم حياتنــا ...ليســت الليرتجيــة تعبــر ًا عــن تقــوى أو عبــادة شــخصية
فرديــة ...بــل هــي تُدخــل املؤمــن يف صميــم حــب اهلل ،يف حيــاة املســيح
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جتســده ،حياتــه ،اآلمــه ،صلبــه ،قيامتــه ،وملكــه...
وتدبــره اخلــايص :يف ّ
ملكــوت اهلل يتحقــق لنــا عــى األرض ،مــن خــال الليرتجيــة الســاء عــى
األرض.
هكــذا فهــم املســيحيون الليرتجيــة عــر التاريــخ ،إبتــدا ًء مــن خــرة
املســيحيني األوائــل ،كــا نــرى يف أعــال الرســل .فكانــوا َيتــرون حيــاة اهلل يف
الصــاة .ومنهــا يعــودون إىل حياهتــم اليوميــة .وكان نداؤهــم مــا ورد يف ختــام
رؤيــا يوحنــا االنجيــي ،مــاران اتــا! هلــم أهيــا الــرب يســوع! وهكــذا كان
شــعورهم أن املســيح ســيأيت عــن قريــب! ال بــل هــو حــارض يف اجتامعاهتــم،
ألجــل كــر اخلــر ،أي االحتفــال بالليرتجيــة اإلهليــة ...ومــن هنــا التقليــد
املســيحي القديــم رشقـ ًا وغربـ ًا ،أن نحتفــل بالليرتجيــة وبالصلــوات متّجهــن
نحــو الــرق! وليــس نحــو الشــعب!!! منتظريــن املســيح «ا ُملــرق مــن
العــاء»
ونجــد معنــى هلــذه العالقــة مــع املســيح احلــارض واآليت ومــع
امللكــوت ،مــن خــال العبــارة التــي تنتهــي هبــا صلواتنــا وابتهاالتنــا ،وال
وكل ٍ
أوان وإىل دهـ ِ
«اآلن َّ
َ
ـر الداهريــن
نُعريهــا األمهيــة الالزمــة ،وهــي عبــارة:
آمــن!» وهــذا يعنــي أن الليرتجيــة هــي ســبي ُلنا وطريقنــا إىل احليــاة األبديــة.
بينــا الغــرب يســتعمل عبــارة أخــرى خلتــام الصــاة« :يســوع املســيح ربنــا».
العبــارة الرشقيــة باملقابــل ،هــي تذكــر بعالقــة كل «صــاة» ال ســيام الليرتجيــة
األهليــة ،باحليــاة األبديــة.

هــذا ونــرى عبــارة احليــاة األبديــة تــر ّدد يف أماكــن خمتلفــة مــن
الليرتجيــة .وهــذا يعنــي أن خــاص اهلل ليــس فقــط منتظــرٍ ،
آت ،بــل هــو
حــارض ويتح ّقــق فينــا بداي ـ ًة بحيــاة األرض! هــذه هــي بدايــة كــرازة يســوع:
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ـم الزمــان ،واقــرب ملكــوت اهلل! فتوبــوا وآمنــوا باالنجيــل!» (مرقس
«لقــد تـ َّ
 )١ :١٥وهكــذا فالليرتجيــة هــي الســبيل الــذي ُيدخــل خــاص اهلل يف حياتنــا
اليوميــة...

األنافــور ،وهــو الصــاة االفخارســتية املركزيــة ،تُشــر إىل مشــاركتنا
يف ملكــوت اهلل منــذ اآلن .وهــذا مــا يقولــه بولــس الرســول إىل أهــل غالطيــة:
«أنتــم مجيــع الذيــن اعتمــدوا للمســيح ،قــد لبســتم املســيح» (غالطيــة :٣
 )٢٧وهــذا مــا ُنن ِْشــده يف األعيــاد الكــرى« :أنتــم الذيــن باملســيح اعتمدتــم،
املســيح قــد لبســتم .أليلوئيــا».

مــن خــال كل مــا تقــذم يف هــذا احلديــث ،نتحقــق أن املعنــى
األســايس لعبــارة «الليرتجيــة الســاء عــى األرض» هــو أننــا نتّحــد باملســيح،
ونحــن للمســيح ،ونختــر يف الليرتجيــة حيــاة املســيح فينــا .عندمــا نفهــم
الليرتجيــة هبــذا املعنــى الواضــح البســيط ،فهــي تكتســب معنــى فريــد ًا،
ـموا فريــد ًا ،وقيمـ ًة فريــدة! ومــن هــذا املنطلــق يمكننــا أن
وعمقـ ًا فريــد ًا ،وسـ ّ
ـي َّيف.
نقــول مــع بولــس الرســول «لسـ ُ
ـت أنــا ح ّي ـ ًا بعــد! بــل هــو املســيح حـ ٌّ
ـت اآلن أحيــا يف اجلســد ،فــإين أحيــا باإليــان بابــن اهلل ،الــذي أح ّبنــي
وإن كنـ ُ
وبــذل نفســه عنــي» (غالطيــة )٢ :٢٠
ختامــ ًا ،أهنــي هــذا التأمــل بآيــات مــن رســالة القديــس بولــس إىل
ٍ
صــاة يرفعهــا بولــس
أهــل أفســس (ف ،)١٩-١٧ :٣وهــي تعبــر عــن
ٍ
أســقف
ألجــل الكنيســة ،وهــي صــا ٌة تصلــح لتكــون صــا ًة يرفعهــا كل
تأصلتــم
وراع ألجــل شــعبه« :أن حيـ ّـل املســيح بااليــان يف قلوبكــم .حتــى إذا ّ
يف املحبــة ،وتأسســتم عليهــا ،تســتطيعون مــع مجيــع القديســن ،أن تُدركــوا
ـرض والطـ ُ
ـق ،وأن تُدركــوا تلــك
ـو والعمـ ُ
مــن حمبــة املســيح ،مــا العـ ُ
ـول والعلـ ُّ
املحبــ َة التــي تفــوق كل إدراك .فتمتلــؤا مــن ِّ
كل مــلء اهلل!»
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الفصل الثاين

كنيسة القدس أم الكنائس

منظر عام للقدس الرشيف
«إفرحي يا قدس املقدّ سة .أم الكنائس ،مسكن اهللِ .
ألنك ُ
أول من َقبِ َل
ُ
ُ
ُ
غفران اخلطايا بالقيامة».
َ
*******
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ـرارا عبــارة «رشكــة» وطريقــة عيشــها يف الكنيســة .إهنــا
تــراودين تكـ ً
لــيء مجيــل وفريــد .أنــا راهــب خملــي .احليــاة الرهبانيــة مؤسســة عــى
احليــاة املشــركة ،وعــى الرغبــة يف احليــاة مــع اهلل ،ولكــن أيضـ ًا مــع اجلامعــة،
مــع اإلخــوة واألخــوات ،الرهبــان والراهبــات .هــذا الشــوق والتَّــوق إىل
العيــش مــع اجلامعــة ،كان كــا نعلــم ،حـ َ
ـال اجلامعــات املســيحية األوىل .وهبــذا
املعنــى أتلــو أمامكــم صــا ًة مــن ليرتجيــة القــداس االهلــي ،وهــي صــاة
األنديفونــا الثالثــة .وفيهــا يبــدو جل ّيــ ًا عمــق رشكتنــا ووحدتنــا فيــا بيننــا،
ومــع املســيح ،الــذي هــو مركــز رشكتنــا .وهكــذا تبــدو الليرتجيــة رشكــة مــع
اهلل ومــع اآلخريــن ،وخــرة روحيــة مجاعيــة.
إليكم هذه الصالة:
ِ
ُقيــم هــذه الصلــوات املشــركة املتَّفقــة.
«يــا مــن أنعــم علينــا بــأن ن َ
ووعــد بأنــه متــى اتفــق اثنــان أو ثالثــة باســمه .يمنحهــم مــا يســألون .أنــت
اآلن متّــم لعبيــدك ســؤهلم بحســب مــا يوافقهــم .واهبـ ًا لنــا يف الدهــر احلــارض
معرفــة ح ِّقــك .ومنع ـ ًا علينــا يف اآليت .باحليــاة األبديــة».
هنــا نكتشــف بنيــة الصــاة الرشقيــة :فقــرة تســبيح ،ثــم نيــة الصــاة،
التــي نطلبهــا مــن اهلل الثالــوث ...ألن الثالــوث األقــدس مذكــور يف كل صالة.
أهيــا اإلخــوة :لقــد تكلمنــا يف احلديــث الســابق عــن الليرتجيــة إهنــا
الســاء عــى األرض .واآلن أريــد أن أك ّلمكــم عــن القــدس وكنيســة القــدس.
إهنــا كنيســة العــامل بــأرسه .ونبــع كل الليرتجيــات واالحتفــاالت الطقســية.
إهنــا الكنيســة األم ،ومنهــا اشــتقت الليرتجيــات .وهلــذا ســأرشح معنــى
القــدس الكنيســة األم ،وأحدّ ثكــم عــن الشــعوب التــي عاشــت وتعيــش فيهــا
تنوعهــا .وهنــا أذكــر املزمــور  ،٨٦الــذي يمدح صهيــون ،أم
الليرتجيــات عــى ّ
مجيــع الشــعوب .مــع العلــم أن املقصــود هنــا هــو أيضـ ًا وبخاصــة أورشــليم.
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ُّ
وكل مــن يــزور القــدس يكتشــف اجلبــال املبنيــة عليهــا القــدس ،ومنهــا جبــل
صهيــون وجبــل الزيتــون وباقــي القمــم أو اجلبــال.
وهذا هو النص:

أساسها
« عىل اجلبال املقدّ سة ُ

أبواب صهيون
الرب ُيؤثر
َ
ُّ
قيلت األجماد ِ
فيك
لقد ْ
ُ
ب َ
وبابل ملعاريف
أذك ُُر َر َه َ

عىل مجيع مساكن يعقوب
يا مدينة اهلل.

وصور مع كوش (احلبشة):
فلسطني
هوذا
ُ
ُ

أولئك قد ُولدواهناك
ٍ
إنسان يقول  :االُّ ُم صهيون
كل
َ
والعيل هو الذي أسسها
اإلنسان قد ُولِدَ فيها.
ألن
ُّ

ييص يف رقم الشعوب َّ
أن أولئك قد ُولدوا هنا
الر ُب ُ ْ
َّ
الفرحني مجيع الساكنني ِ
ترنيم ِ
فيك».
فرينم
ُ
َ
ُ

هنــا تبــدو أورشــليم  -القــدس  -صهيــونّ ...أنــا حقـ ًا أم مجيع الشــعوب.
ولكــن يف مفهومنــا الكنــي ،يف العهــد اجلديــد ،تُصبــح القــدس أكثــر مــن
ـة أرضيـ ٍ
مدينـ ٍ
ـة .وكــا يقــول بولــس الرســول« :إهنــا أورشــليم العليــا ،وهــي
أ ُّمنــا مجيع ـ ًا».
يف هــذا املزمــور تبــدو شــمولية القــدس العامليــة ،إنطالق ـ ًا مــن مفهومنــا
عــر املزمــور عــن هــذه الشــمولية ،بذكــر املناطــق املعروفــة يف
الروحــيُ .ي ِّ
ـر عنهــا بأســاء البلــدان والشــعوب اليــوم :مــر،
ذلــك الوقــت .ولكننــا نُعـ ّ
العــراق ،فــارس (أو إيــران) ،بابــل (وليــس فقــط اليهــود والعربانيــون)،
وفلســطني ،ولبنــان ...واألشــوريون ،واألحبــاش الــخ ...مجيــع هــذه البــاد
ومجيــع ســكاهنا هــم أبناؤهــا ،وهــي أ ٌم هلــم مجيعــ ًا.
القــدس ُأ ّمهــا،
تَعتــر
ُ
َ
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وهــذا يعنــي أن كل إنسـ ٍ
ـان يشــعر أنــه يف القــدس .يف بيتــه ...إهنــا أ ّم للجميع
ووطــن مجيعهــم .وهكــذا نســتنتج مــن هــذا املزمــور أن كل إنســان يمكــن أن
يقــول :أنــا مولــود يف القــدس! أنــا مقــديس! أنــا مواطــن يف القــدس! هــذه
هــي القــراءة العامليــة الكونيــة هلــذا املزمــور! وهــذا يتخ ّطــى املفهــوم اجلغــرايف
املحصــور للقــدس ،واملفهــوم الشــعويب أو القومــي املحصــور للقــدس ...ســواء
بالنســبة لليهــود أو للعــرب ،أو للمســيحيني ،أو للمســلمني ،أو لليهــود...
وهكــذا فالقــدس هــي أيضــ ًا أصــل الطقــوس ...أصــل إيامننــا وأ ّم كل
الشــعوب ،الكنيســة األم ،وأ ّم الكنائــس.
مــن امللفــت هبــذا الســياق أن البابــا يوحنــا بولــس الثــاين عندمــا أعلــن
العــام  ٢٠٠٠عــام يوبيــل املســيحية ،أراد أن يبــدأ قــداس اليوبيــل بتوقيــت
القــدس ورومــا مع ـ ًا!
ولكــي نفهــم معنــى أمهيــة القــدس بالنســبة لالحتفــال بالليرتجيــة
االهليــة ،علينــا أن نُلقــي نظــرة إىل الشــعوب التــي تعيــش يف القــدس ،والذيــن
احتفلــوا وال يزالــون حيتفلــون بالليرتجيــة باللغــات والطقــوس والتقاليــد
والثقافــات املســيحية عــى اختالفهــا! والواضــح أن املســيحيني يف القــدس
واألرض املقدّ ســة هــم مســيحيون يتحــدّ رون مــن املســيحيني األوائــل ،وتعــود
جذورهــم إىل التاريــخ الرســويل .وأقــول بــكل فخــارَّ ،
أن مســيحيي األرض
املقدّ ســة هــم متّصلــون بالرســل وباملســيحيني األوائــل .ذلــك أن املســيحية
بقيــت حــارض ًة وح ّيــ ًة عــر العصــور وبــدون انقطــاع ،بحيــث ان تارخيهــم
يعــود هبــم إىل عهــد الرســل ،عــى مــدى األلفــي ســنة مــن التاريــخ .ذلــك أن
املســيحيني األوائــل يف القــدس واالرض املقدســة ،كانــوا أص ـ ً
ا مــن اليهــود
ومــن الوثــن أو الرومــان وســواهم يف املنطقــة.
مســيحيو األرض املقدّ ســة ،هــم باملعنــى الواســع عــرب ،ولكنهــم
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يرتقــون إىل التاريــخ الرســويل ،ومنهــم اليهــود ،أو العربانيــون ،والكنعانيــون،
والفلســطينيون ،واملرصيــون ،والفنيقيــون ...والحقــ ًا وال ســيام بعــد القــرن
احلــادي عــر ،أصبحــوا يطلــق عليهــم إســم «عــرب» باملعنــى الواســع.
وأصبحــت لغتهــم (باإلضافــة إىل لغتهــم الكنســية الطقســية) اللغــة العربيــة،
وشــاركوا املســلمني يف اللغــة ،والثقافــة والعــادات والتاريــخ ...وهــذا ك ّلــه
كان يف أســاس إطــاق عبــارة «كنيســة العــرب» عــى املســيحيني يف القــدس،
واألرض املقدّ ســة ،يف فلســطني والبــاد العربيــة عموم ـ ًا ،حيــث املســيحيون
هــم حــوايل  ١٥مليــون مــن أصــل  ٣٥٠إىل  ٤٠٠مليــون.
املســيحيون يف االرض املقدّ ســة هــم فلســطينيون مثــل إخوهتــم املســلمني.
واســم أو عبــارة فلســطني بقيــت مســتعملة منــذ عهــد الرســل حتــى اليــوم،
أكثــر مــن عبــارة ارسائيــل .ولكنّهــم بمعنــى جغــرايف ،تارخيــي وقومــي ،هــم
أيض ـ ًا عــرب وســوريون.
ليرتجيـ ًاُ ،يدعــى املســيحيون يف فلســطني حســب لغــة طقســهم وطائفتهم:
يونــان  -رسيــان  -أرمــن  -أقبــاط  -أحبــاش  -أشــوريون  -كلــدان -
انكليــكان  -بروتســتانت.
فسيفساء فريدة!

مــن املهــم جــد ًا أن يتعـ ّـرف احلجــاج القادمــون إىل زيــارة األرض املقدّ ســة،
يتعرفــوا عــى هــذه الفسيفســاء الفريــدة مــن القوميــات والطقــوس يف
أن ّ
األرض املقدّ ســة .فــا يكفــي زيــارة «احلجــر» واألرض املقدّ ســة ،بــل جيــب
زيــارة البــر وبخاصــة املســيحيني ،الذيــن يمثلــون املســيحيني األوائــل،
املتواجديــن يف األرض املقدســة بــا انقطــاع ،منــذ عهــد الرســل ،وحتــى اآلن.
ـت يف القــدس يف البطريركيــة متحف ـ ًا غايتــه رشح حــول الطوائــف
أسسـ ُ
وقــد ّ
املســيحية املتواجــدة يف القــدس خاصــة :تارخيهــا  -لغتهــا الطقســية  -اللبــاس
- 27 -

الطقــي والليرتجــي  -الكتــب الطقســية  -خبــز القربــان  -الســلطة الكنســية
ـس تــرح كل هــذه األمــور بلغات
 ألقــاب اإلكلــروس ...ووضعـ ُـت كراريـ َ
خمتلفــة! وهــذا يســاعد عــى التعــرف عــى هــذه الكنيســة األم :القــدس ،بغناها
وتنوعهــا الفريــد.
ّ
هكــذا يمكن َ
ُــك أن تلتقــي يف شــوارع القــدس بالــروم األرثوذكــس
والــروم الكاثوليــك .واألرمــن األرثوذكــس ،واألرمــن الكاثوليــك.
والرسيــان األرثوذكــس والرسيــان الكاثوليــك .واألقبــاط األرثوذكــس
واألقبــاط الكاثوليــك واألحبــاش األرثوذكــس ،واملوارنــة والكلــدان وبعــض
األشــوريني ،والالتــن واألنكليــكان والربوتســتانت .ومــع العلــم أن أصــل
هــذه الطوائــف رشقيــة ،وأتبــاع هــذه الكنائــس هــم مــن أصــل رشقــي!
عىل احلقيقة ،إهنا فسيفساء فريدة مجيلة ،جتدها فقط يف القدس!
وما أمجل ما جاء يف سفر الرؤيا حول القدس:
«ورأيــت ســا ًء جديد ًة وأرضـ ًا جديــدة .ألن الســاء األوىل واالرض االوىل
رأيــت املدينــة املقدّ ســة
والبحــر مل يكــن مــن بعــد .وأنــا يوحنّــا
قــد زالتــا،
ُ
ُ
أورشــليم اجلديــدة نازلــة مــن الســاء مــن عنــد اهلل ُمه ّيــأة كالعــروس املزينــة
ـمعت صوت ـ ًا عظي ـ ًا مــن العــرش قائ ـاً :هــوذا مســكن اهلل مــع
لرجلهــا .وسـ ُ
النــاس .وسيســكن معهــم ويكونــون لــه شــعب ًا واهلل نفســه يكــون معهــم إهل ـ ًا
هلــم»( .رؤيــا .)٣ - ١ :٢١
هــذه الرؤيــة عــن القــدس تســاعدنا يف فهــم أمهيــة القــدس كنســ ّي ًا،
ومســيح ّي ًا ،وأيضـ ًا بالنســبة لليهــود واملســلمني وللســام يف املنطقــة ،ويف العــامل.
القدس مدينة إيامننا!
هــذه هــي الرؤيــة الكبــرة األساســية للقــدس يف املســيحية .إهنــا القــدس،
ضمــر
ف
رص ْ
َ
املدينــة املقدســة يل ولــك وهلــا ،ولنــا ولكــم وهلــم وهلــنِّ .
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ِ
ومطابــق متامــ ًا يف كل
صحيــح
الترصيــف
القــدس يف كل صيغــة ،فــرى أن
ٌ
َ
ٌ
حــال ولــكل حــال!...
ترحـ ُـل عيونُنــا َّ
كل يــوم بالصالة
...إهنــا «زهــرة املدائــن» (فــروز) .وإليهــا َ
واحلــج والشــوق والصعــود! القــدس مدينــة مقدّ ســة ،مدينــة إيامننــا! فــا جيوز
لـ َ
ـك يــا أخــي واحلالــة هــذه أن تكــون مواطنـ ًا فيهــا أو ســاكن ًا بــن أســوارها أو
ِ
ِ
ـراس القيامــة .إن
ـمع نــدا َء االيــان والقدســية وأجـ َ
ـار ًا يف شــوارعها ،إالّ وتسـ ُ
مـ ّ
هــذا مــا يعطــي لــك مواطنيــة القــدس احلقيقيــة ،وجيعــل مــن احلجــارة واملعــامل
واآلثــار شــهود ًا حيــة للقيامــة وللمســيح احلــي «القائــم مــن بــن األمــوات،
وواهــب احليــاة للذيــن يف القبــور».
رب يــا ابــن القــدس بأ ِّم َ
ــك الرشيفــة،
ُ
القــدس مدينــ ُة إيامننــا ،ال تســتك ْ
ِ
ْ
َ
فإنــك مــن أبنــاء «قــوم ال يســتكربون» .فبالرغــم
تشــمخ بقدســيتها!
وال
مــن ِقدَ ِمنــا يف القــدس ووفــرة معــامل مقدســاتنا ومؤسســاتنا ،فــا جيــوز أن
نعتربهــا موضــوع فخــار وكربيــاء ،وال ملــك ًا وال وقف ـ ًا علينــا ،بــل نعتربهــا
كــا اعتربهــا التاريــخ املســيحي رشقـ ًا وغربـ ًا «نصــف الدنيــا»! إذ منهــا ينطلــق
اخلــاص والفــداء وثــار القيامــة ك َِم ـن الوسـ ِ
ـط إىل األطــراف ،لكــي يطــال
َ
ُ
ُ
العــامل ك ّلــه« ...وأنتــم شــهود يل إىل أقــى االرض» (لوقــا )٢٤
هــذه هــي القــدس مدينــة إيامننــا! أم الكنائــس! موطــن أبنــاء القيامــة!
عالقتنــا هبــا ّثريــ ٌة غنيــ ٌة :إهنــا عالقــ ُة تاريــخ وحضــارة وحجــارة ومعابــدَ
ـك وأديـ ٍ
ـار وصوامــع! ...ولكنهــا مــن خــال ّ
ـس ومناسـ َ
كل ذلــك هــي
وكنائـ َ
ـة وفـ ٍ
ـان وقداسـ ٍ
عالق ـ ُة إيـ ٍ
ٍ
ـاص ،يل ُّفنــي ويل ّفـ َ
ـك يــا أخــي املســيحي
ـداء وخـ
املؤمــن ،كــا يطالــك ويل ّفــك يــا أخــي املؤمــن مــن كل ديــن وحتــت كل ســاء!
فــا تفتخــر يــا ابــن القــدس ،هيود ّيــ ًا كنــت أو مســيحي ًا أو مســل ًام.
ـك وتؤ ّلقـ َ
ـر وجهـ َ
فأنــت ُم ْلـ ُ
ـك وتتجــى
ـك القــدس وقدســيتها تُظ ِّللــك وتُنـ ُ
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ويسوســها! إذ
ـيطر عليهــا ويســو ُدها
ُ
فيــك .ولســت أنــت الــذي يملكُهــا ويسـ ُ
ال يمكنـ َ
ـك أن تــأيت القــدس إالّ صاعــد ًا .فقداســتها تغمـ ُـر َك مــن فــوق ،فهــي
يشــع إىل مجيــع العــامل ،حتــى
ونــور القــدس
املدينــة النازلــ ُة مــن الســاء...
ّ
ُ
ِ
وبنــات األرض ك ِّلهــا.
ل َيتَعــدّ ى أتبــاع الديانــات الثالثــة ،ليحضــن أبنــاء
القدس مفتاح السالم!
نحــن مؤمتنــون عــى هــذه املدينــة وقداســتها .لكــي نُظهرهــا ونُشـ ّعها
يف العــامل .كــا قــال القديــس غريغوريــوس النزينــزي « :القداســة ليســت ِحكر ًا
ـاق القداسـ ِ
وال احتــكار ًا (مونوبــول) هلــا وألبنائهــا ،بــل هــي نقطـ ُة انطـ ِ
ـة إىل
األرض كلهــا».
فاليهــود يف القــدس يم ّثلــون الســبعة عــر مليون ـ ًا مــن هيــود العــامل.
واملســلمون يف القــدس يمثلــون الثــاين مئــة ومخســن مليون ـ ًا مســل ًام يف العــامل
واملســيحيون يم ّثلــون املليــار والثالثمئــة مليــون مســيحي يف العــامل .قــال البابــا
يوحنــا بولــس الثــاين :إن فلســطني هــي الوطــن الروحــي لــكل مســيحي ألهنا
وطــن يســوع ومريــم ( أم الفــادي .)1985
إن قدســي َة هــذه املدينــة للمســيحيني ولليهــود وللمســلمني معـ ًا ،جيــب
أن تكــون مفتاح ـ ًا للســام يف املنطقــة .وال بــدّ أن نُبعــدَ عــن املدينــة املقدّ ســة
ٍ
ٍ
ّ
وكراهيــة وحقــد .ال بــدّ أن
وحــرب
ســبب نــزا ٍع
كل مــا يمكــن أن جيعلهــا
َ
ـة القــوة والبطــش ،نظريـ ِ
ـية ،نظريـ ِ
ـة سياسـ ٍ
ننــزع عــن هــذه املدينــة كل نظريـ ٍ
ـة
االســتئثار وتس ـ ّل ِ
ط فئــة عــى أخــرى.
هــذا مــا أكّــد عليــه بطاركــة الــرق يف اجتامعهــم األول يف بكف ّيــا
 لبنــان (  / 24 - 19آب « :)1996يف قلــب القضيــة الفلســطينية قضيــةوضــع القــدس ،هــذه املدينــة التــي قدّ ســتها الســاء ،والتــي تعتربهــا الديانــات
الثالثــة ،اليهوديــة واملســيحية واالســامية ،جــزء ًا مــن تراثهــا الروحــي
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واحلضــاري ،ولــذا فــا يمكــن جتاهـ ُـل هــذا الوضــع اخلــاص يف البحــث عــن
أي حـ ّـل ســيايس للقــدس .وال بــدَّ أن نجــد ح ـ ً
ا فريــد ًا جيعــل كل مواطــن،
مســيح ّي ًا مســل ًام أو هيود ّي ـ ًا ،يشــعر أنــه يف املدينــة املقدّ ســة عــى قــدم املســاواة
ط فئـ ٍ
مــع اآلخريــن ،دون متييــز أو تسـ ّل ِ
ـة عــى أخــرى .وهكــذا بــدل أن تكــون
القــدس مدين ـ َة النــزاع الدينــي والطائفــي ،تصبــح مدين ـ َة الســام والتالقــي
واألخــوة لســكاهنا وعالمــة رجـ ٍ
ـاء للعــامل بــأرسه».
ّ
ولــذا ندعــو العــامل ك ّلــه ،وندعــو بنــوع خــاص مســيحيي العــامل بــأرسه
لكــي يقومــوا بحملــة عامليــة عارمــة للدفــاع عــن قدســية القــدس وطابعهــا
القــديس الفريــد الوحيــد يف العــامل بــأرسه .وعليهــم أن يدافعــوا عــن طابــع
القدســية الشــامل للديانــات الثــاث.
ـدت
واذا أضاعــت القــدس فــرا َد َة القدســية وطاب َعهــا املم ّيـ ْـز ،فقــد فقـ ْ
ِ
رســالتها بــأن تكــون مدينــة العــامل ،فــإن ّ
ـدس
كل تســييس للقــدسُ ،ي ْفقــدُ القـ َ
دعوتــا ورســالتَها الفريــدة .وليســت دعوهتــا القدســية أن تكــون عاصمــة
َ
ـة مدولــة ،وال جيــوز أن تُصبــح متحفـ ًا أو مدينــة مـ ٍ
ـة ،أو مدينـ ٍ
دولـ ٍ
ـاه أو متاجر.
َ
ّ
إن مســؤوليتنا كمســيحيني ومســلمني وهيــود ًا ،ومســؤوليتنا كفلســطنيني ،أن
نحافــظ عــى مدينــة الســاء لنــا :القــدس املدينــة املقدّ ســة( .راجــع نــداء
حلــام بعنــوان :القــدس :املدينــة املقدّ ســة  7ترشيــن الثــاين
املطــران لطفــي ّ
 ،1991بالفرنســية واالنجليزيــة واالملانيــة .راجــع كتــاب القــدس :هنايــة
املدينــة العامليــة ،بقلــم «م» غواشــون ،فرنــي).
وهكــذا حتافــظ القــدس عــى ِ
طابعهــا اإلبراهيمــي ،الــذي ُيم ّيــز
اليهوديــة واملســيحية واالســام ،إذ ُت ْع َتــر كلهــا ديانــات اإليــان االبراهيمــي.
لقــد كان ابراهيــم خليــل اهلل ومضيــف اهلل ،مضيــف املالئكــة الثالثــة يف
خليــل الرمحــن( ،حــرون) .وهــم رمــز الثالــوث االقــدس ،اآلب واالبــن
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للرســام
والــروح القــدس ،االلــه الواحــد .وهــذا مــا نــراه يف ايقونــة «الضيافة» ّ
االيقونوغــرايف الــرويس روبلــف .هكــذا عــى القدس أن تكــون املدينــة املضيفة
للعــامل بــأرسه .وال ننســى ّ
ـت
أن الدينونــة األخــرة ســتكون عــى الضيافــة« :كنـ ُ
جائعـ ًا فأطعمتمــوين وعطشــانا فســقيتموين وكنــت عريانـ ًا فكســومتوين وكنــت
مريضــ ًا فعدمتــوين ،وحمبوســ ًا فأتيتــم إ ّيل» ( متــى .) 46 - 31 : 25
القــدس هــي اليــوم ،أكثــر مــن أي وقــت مــى ،وسـ َ
ومفتاح
ـط العــامل
َ
احلــرب والســام! نطلــب مــن اهلل تعــاىل الــذي أهدانــا هــذه املدينــة ،أن يــأيت
اليــوم الــذي نحتفـ ُـل فيــه بســا ِم القــدس! إهنــا مدينــة اهلل املقدّ ســة! واملدينــة
املقدّ ســة لــكل أبنــاء اهلل!
ختام
ـدي الكثــر غريها) أن يكتشــف
ُ
أردت مــن خــال هــذه التفاصيل (ولـ ّ
واحلجــاج إىل األرض املقدّ ســة ،أمهيــ َة احلضــور املســيحي
إخــويت الغربيــون
ّ
واحلفــاظ عليــه ودعمــه ،ودعــم مؤسســات الكنائــس املســيحية عــى اختالفهــا
وتنوعهــا ،لكــي يبقــى املســيحيون يف مهــد املســيحية ،ويتابعوا رســالة الكنيســة
ّ
وحضورهــا وشــهادهتا يف األرض املقدّ ســة .وكلكــم تعرفــون مــا قمــت بــه من
مشــاريع يف املنطقــة بدع ـ ٍم مــن أصدقائــي ال ســيام مــن أملانيــا ،ألجــل حتقيــق
هــذا الغــرض ،وهلــم شــكري وشــكر كنيســة القــدس!
وهكــذا نســاعد هــذه الكنيســة األم .لكــي تبقــى أمينــة لرســالة
مؤسســها الــذي دعــا أبناءهــا لكــي يكونــوا نــور ًا وملحــ ًا ومخــرة.
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الفصل الثالث

القدس  -القيامة  -الليرتجية

مدخل القرب املقدس

ـوع قيامتنــا قــد بــدا حامـ ً
ا احليــاة
«أهيــا املســيح أن قــرك ينبـ ُ
وأهبــى مــن الفــردوس وأســنى مــن كل خــدر ملكــي».
*******
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أحــب أن أبــدأ هــذا احلديــث بقــراءة وإنشــاد نشـ ٍ
ـيد يعــود إىل القــرن
الثــاين للميــاد .إنــه نشــيد للنــور ،و ُير ّنــم يف صــاة الغــروب .وهــو مدخــل
إىل رشح هــذا احلديــث.

«أهيــا النــور البهــي ،نــور املجــد املقــدس ،جمـ ِ
ـد اآلب الــذي اليمــوت،
ُ
ُ
القــدوس املغبــوط ،يــا يســوع املســيح .إذ قــد بلغنــا غــروب
الســاوي
ُ
الشــمس ،ونظرنــا نــور املســاء ،نســ ِّبح اهلل اآلب واالبــن والــروح القــدس.
ـي
إنــه حيـ ُّ
ـق يف كل األوقــات أن تُس ـ َّب َح بأصــوات بــارة ،يــا ابــن اهلل  ،يــا معطـ َ
مجــد».
احليــاة .لذلــك ،العــامل إ ّيــاك ُي ِّ
َّــم بــه َّ
كل مســاء يف كنيســة القيامــة بالقــدس يف
هــذا النشــيد ُيرن ُ
نفــس الوقــت بلغتــن .وذلــك أن الفرنسيســكان واليونــان واألرمــن ُيص ّلــون
الغــروب َّ
ـص هــذا النشــيد
كل يــو ٍم عــر ًا ،ويف نفــس الوقــت .وامللفــت أن نـ ّ
هــو نفســه يف اللغــة اليونانيــة واألرمنيــة .األرمــن ال يعرفــون اليونانيــة،
واليونــان ال يعرفــون األرمنيــة! ويرنمــون بنفــس الوقــت النشــيدَ نفســهُّ .
وكل
ـو صو ُتــه عــى صــوت اجلــوق اآلخــر! وال يعرفــون أهنــم
فريــق يريــد أن يعلـ َ
إكتشــفت األمــر مــن األب نيقــوالوس
ُيرنِّمــون بالنشــيد الواحــد بلغتــن!
ُ
أغنــدر االملــاين ،رئيــس ديــر اإلنتقــال عــى جبــل صهيــون .وهــو ضليــع يف
اللغتــن!
يف هــذا احلديــث أريــدُ أن أرشح أن القــدس هــي نبــع وأصــل كل
الليرتجيــات .ألهنــا مدينــة القيامــة ،والطقــوس كلهــا هــي احتفـ ٌ
ـال بالقيامــة،
ٍ
ٍ
متنوعــة ،ولغــات خمتلفــة.
يف حضــارات وثقافــات ّ
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القدس والطقوس املسيحية
القــدس هــي أم الكنائــس قاطبــة ،وهــي منبــع الطقــوس واالحتفاالت
احلجــاج يف رواياهتــم كل
واألَعيــاد الكنســية ،واألرسار والعــادات .فقــد نقــل ّ
هــذه االمــور واملعلومــات الدقيقــة حوهلــا إىل بالدهــم .وأرادت الكنائــس أن
تُق ِّلــد كنيســة القــدس لكــي تعيــش رس املســيح مــن خــال كل ذلــك بطريقـ ٍ
ـة
َّ
أكثــر مــا تكــون شــبه ًا بــا جيــري يف القــدس وحــول االماكــن املقدّ ســة،
خاصــة يف بيــت حلــم ويف القيامــة وعــى جبــل صهيــون وعــى جبــل الزيتــون
أو يف كنيســة الزيتــون (املد ّعــوة «اليونــا» باليونانيــة) ويف بيــت فاجــي وبيــت
عنيــا (أو العيزريــة اليــوم) .ناهيــك عــن ذكريــات هنــر االردن وبحــرة طربيــا
والنــارصة إلــخ...

ومــن هنــا نشــأت األعيــاد املســيحية املتأصلــة يف األعيــاد اليهوديــة
(منهــا خاصــة الفصــح والعنــرة وأعيــاد وعــادات أخــرى) .وكانــت
االحتفــاالت الطقســية ك ُّلهــا تنتهــي يف كنيســة القيامــة .حتــى عيــد امليــاد كان
يبــدأ يف بيــت ســاحور ويبلــغ ذروة رائعــة يف بيــت حلــم ولكــن االحتفــاالت
كانــت تنتهــي يف القيامــة .ومــن هنــا أتــت عــادة املراحــل .ومــن هنــا نشــأت
أيضــا صــاة مراحــل درب الصليــب ،واحتفــاالت أحــد الشــعانني وســبت
النــور الــخ.
وكانــت احتفــاالت اســبوع اآلالم هــي قمــة االحتفــاالت الكنســية يف
العــامل املســيحي ك ِّلــه مــع الرغبــة يف عمــل مــا يعمــل يف القــدس وكــا يعمــل
يف القــدس.

مــن هنــا أتــت عــادة بنــاء الكنائــس وخاصــة هيــكل القيامــة أو قبــة
القيامــة داخلهــا ،حســب هندســة كنيســة القيامــة وقبــة القيامــة يف القــدس.
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ٍ
كنيسة كنيس ُة قيامة!
كل
ال بــل أصبــح اهليــكل الــذي تقــام عليــه ليرتجيــة القــداس االهلــي
رمـ َـز مــكان القــر والقيامــة .فــكل هيــكل يف العــامل املســيحي هــو مــكان القــر
والقيامــة .وكل كنيســة يف العــامل املســيحي هــي كنيســة القيامــة ،وكل احتفــال
اجلامعــة املســيحية يــوم األحــد خاصــة ،هــو احتفــال بحــدث القيامــة يف
القــدس .والدخــول إىل كل كنيسـ ٍ
ـة أينــا كانــت يف بقــاع الدنيــا ،هــو الدخــول
إىل كنيســة القيامــة (إىل هــذا ترمــز حفلــة اهلجمــة صبيحــة عيــد الفصــح
املجيــد) .ومــن هنــا نــرى يف كل الكنائــس الصليــب فــوق اهليــكل .هــذا يرمــز
إىل اجللجلــة والصليــب والقــر ،متامــا كــا هــو احلــال يف القيامــة ،حيــث نــرى
اجللجلــة والقربحتــت قبــة كنيســة واحــدة .وإىل هــذا تشــر بوضــوح خاصــة
صلــوات الطقــس البزنطــي التــي ترافــق هتيئــة القرابــن ونقلهــا ووضعهــا عــى
اهليــكل املقــدّ س( .هكــذا مثــا  « :أهيــا املســيح إن قـ َ
ـرك ينبــوع قيامتنــا ،قــد
بــدا حقـ ًا حامـ ً
ا احليــاة وأهبــى مــن الفــردوس وأســنى مــن كل ِخــدْ ٍر ملكي».
وأيضـ ًا ّ
«إن يوســف الوجيــه أنــزل مــن اخلشــبة جســدك الطاهــر ،ول ّفــه بكفــن
وجهــزه ووضعــه يف قــر جديــد»( ،راجــع صلــوات ليرتجيــة
ـي وحنــوطّ ،
نقـ ٍّ
القديــس يوحنــا فــم الذهــب  -نقــل القرابــن).
ـي املســيحيون أبنــاء القيامــة و ُدعيــت القــدس مدينــة
ومــن هنــا ُدعـ َ
القيامــة.
ويف القــدس نشــأ الــدور الطقــي عــى مــدار الســنة .وهــو يشــمل كل
االعيــاد الثابتــة واملتحركــة للســيد املســيح وللســيدة العــذراء مريــم.
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نشأة الليرتجيات!
ويف القــدس نشــأت الليرتجيــات (أو طــرق االحتفــال بــر القربــان
املقــدس) األساســية ،ومنهــا خاصــة ليرتجيــة القديــس يعقــوب (أول أســقف
ألورشــليم القــدس) ،وليرتجيــة االثنــي عــر رســوال ،وليرتجيــة يوحنــا فــم
الذهــب .وهــم األكثــر شــيوع ًا ،ومنهــا تطــورت كل الليرتجيــات االخــرى،
وأيض ـ ًا ليرتجيــة القــداس الرومــاين يف رومــا والغــرب عموم ـ ًا.
ويف القــدس تبلــورت قواعــد الصــاة واالحتفــاالت املختلفــة .وأقدم
دليـ ٍ
ـل عليهــا التيبيكــون (أو كتــاب املراســم الطقســية) االرمنــي ،وتيبيكــون
القديــس ســابا.
ومــن هنــا أيضــ ًا صــاة الذكــر يف القــداس ،حيــث يذكــر الكاهــن
املحتفــل أهــم أحــداث الفــداء واخلــاص والتــي جــرت يف القــدس ،حيــث
يقــول« :ونذكــر الصلــب والقــر والقيامــة يف اليــوم الثالــث والصعــود إىل
الســاوات واجللــوس عــن اليمــن واملجــيء الثــاين املجيــد أيض ـ ًا »...وكلهــا
ورصة
أمــور جــرت يف القــدس .ولــذا دعيــت القــدس أيض ـ ًا نصــف الدنيــا ّ
رســامو اخلرائــط العامليــة يف القــرون الوســطى ،أن
العــامل ...ولــذا حــرص ّ
يضعــوا القــدس وكنيســة القيامــة دومـ ًا يف نصــف اخلريطــة داللــة عــى مكانــة
القــدس يف املســيحية.
واتصلــت معــاين الصلــوات النهاريــة والليليــة بالقــدس وأحــداث
اخلــاص والفــداء فيهــا .فالســاعة الثالثــة (وهــي التاســعة صباحـ ًا) تذكِّرنــا
بحلــول الــروح القــدس عــى التالميــذ يف عليــة صهيــون يــوم العنــرة .كــا
تذكرنــا بســاعة حماكمــة الســيد املسيح.والســاعة السادســة ( وهــي الســاعة
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الثانيــة عــرة ظهــر ًا ) تذكرنــا بصلــب الســيد املســيح .والســاعة التاســعة
(وهــي الســاعة الثالثــة بعــد الظهــر ) تذكِّرنــا بمــوت املســيح عــى الصليــب.
أمــا الغــروب فتشــر إىل لقــاء ســمعان الشــيخ مــع املســيح الطفــل يف القــدس.
ال بــل ال تــكاد ختلــو صــاة مســيحية رشقــ ًا وغربــ ًا مــن ذكــرى
القــدس وأماكــن اخلــاص املقدّ ســة فيهــا وحوهلــا .ولســان حــال املســيحييني
هــو حنــن واضــع املزمــور  « :136إن نسـ ِ
ـيتك يــا أورشــليم فلتنســني يمينــي.
ليلتصــق لســاين بحنكــي إن مل أذكـ ِ
ـرك .إن مل أضــع أورشــليم يف ذروة فرحــي»
(املزمــور .) 6 -5 :136
القدس يف املزامري
وتــر ّدد الكنيســة يف صلواهتــا مزامــر داود وخاصــة مزامــر املراقــي
( ) 133 - 119حيــث يكثــر ذكــر إســم القــدس ( أورشــليم ) أو صهيــون أو
ـت بالقائلــن يل إىل بيــت
بيــت الــرب أو قــدس ...منهــا آيــات رائعــة « :فرحـ ُ
ـت أقدامنــا يف أبوابـ ِ
ـك يــا أورشــليم ...إســألوا الســام
الــرب ننطلــق ،قــد وقفـ ْ
ِ
ِ
أســوار ِك .ألجــل
حيبونــك .ليكــن الســام يف
ألورشــليم .ل َيســعد الذيــن
ـك بالســام .ألجــل بيــت الــرب اهلنــا ألتمــس لـ ِ
إخــويت وأخالّئــي أدعــو لـ ِ
ـك
اخلــر» (مزمــور  .)121أيضـ ًا «إن الــرب اختــار صهيــون أح ّبهــا مســكن ًا لــه»
(مزمــر .) 3 : 131
وتكثــر اآلناشــيد للقــدس وهــي ُم ْسـتَقاة مــن املزامــر ونبــؤات العهــد
القديــم ،يرنّمهــا الشــعب املســيحي يف مشــارق األرض ومغارهبــا ،بــكل
موجهــة عــى الســواء إىل أورشــليم االرضيــة التارخييــة
اندفــاع ومحاســة .وهــي ّ
واجلغرافيــة وإىل أورشــليم الســاوية وهــي أ ُّمنــا مجيعــ ًا (غالطيــة ،)4:26
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وإىل الكنيســة املقدّ ســة بجميــع مؤمنيهــا .وكــم ســمعنا احلجــاج يرنِّموهنــا
لــدى زيارهتــم لالماكــن املقدّ ســة .وكــم ترنّمنــا هبــا يف زيــاح أحــد الشــعانني
الــذي ُيدعــى بحــق عيــد القــدس الكبــر ،حيــث يندفــع اآلف املؤمنــن مــن
واحلجــاج مــن كل بقعــة حتــت
مســيحيي االرض املقدّ ســة والبــاد العربيــة
ّ
الســاء ينشــدون بمــلء حناجرهــم شــيب ًا وشــباب ًا ،أناشــيد القــدس ومطلعهــا:
«إمدحــي يــا أورشــليم الــرب س ـ ّبحي إهلــك يــا صهيــون» ( .املزمــور.)141
مــن هــذه االناشــيد الكتابيــة فصــول ،هــي مــن عيــون األدب العاملــي.
خاصــة الفصــل الســتون ومطلعــه« :قومــي اســتنريي (يــا اورشــليم) فــان
ـك ...تَســر االمــم يف نـ ِ
ـورك قــد واىف وجمــد الــرب أرشق عليـ ِ
نـ ِ
ُ
وامللوك يف
ـورك
ُ
ضيــاء ارشاقــك .إرفعــي َطر َفـ ِ
ـك إىل مــا حولــك وانظــري ،ك ُّلهــم قــد اجتمعوا
ـد يأتــون وحتملــن بناتــك يف حضنـ ِ
ـوك مــن بعيـ ٍ
ـك .بنـ ِ
وأ َتــوا إليـ ِ
ـك ...وتنفتــح
ـك ...ويدعونـ ِ
ـان يــأيت إليـ ِ
ـق هنــار ًا وال ليـاً ...جمــدُ لبنـ َ
ـك
أبوا ُبــك دائـ ًا ال تغلـ ُ
ِ
مدين ـ َة الـ ِ
ـرب صهيـ َ
ـأجعلك فخـ َـر الدهــور ،رسور
ـدوس إرسائيــل ...سـ
ـون قـ َ
ـدي امللــوك وتَعلمــن أين
ـن لبــن األمــم وترضعـ َ
جيــل فجيــل .وترضعـ َ
ـن َثـ َّ
ـك وفاديـ ِ
أنــا الــرب خم ّلصـ ِ
ـك عزيـ ُـز يعقــوب ...ال تكــون الشــمس مــن بعــد
ِ
ـرب يكــون لـ َ
ـك نــور ًا
نــور ًا لــك هنــار ًا .وال ينــرك القمــر بضيائــه ليـاً .بــل الـ ُّ
أبديـ ًا وإهلـ ِ
ـك يكــون فخـ َـر ِك( ...نبــؤة أشــعيا الفصــل .)60
وقــد اســتوحى ناظمــو االناشــيد الكنســية القديمــة واملعــارصة،
ٍ
وأحــداث تارخييــة ،ود َّبجوهــا
هــذه املصادرالكتابيــة مــن مزامــر ونبــؤات
نثــر ًا وشــعر ًا باليونانيــة والرسيانيــة خاصــة ،وكذلــك بالقبطيــة واحلبشــية
واالرمنيــة ،ويف الالتينيــة غربــ ًا ويف كل اللغــات املعــارصة.
ٌ
جيــاش
زاخــر
غنــي
أدب القــدس ،نظــ ًا ونثــر ًا،
ثــري تليــدٌ
ٌّ
فــإن َ
ٌ
ٌّ
- 39 -

وبحــر ال َ
ــر عبِا ُبــه ...مــن هــؤالء الشــعراء يف الــرق خاصــة
ــاض،
ف ّي ٌ
يمخ ُ
ٌ
أفــرام الرسيــاين (أو الســوري) وأفــرات ،ويوحنــا الدمشــقي وقزمــا رفيقــه،
ورومانــوس املرنِّــم .وغريغوريــوس املنّــور وســواهم الذيــن كتبــوا اآلف
القطــع مــن التســابيح واالناشــيد التــي يــر ّدد فيهــا ذكــر القــدس واألماكــن
املقدســة اخلالصيــة.
وحي األناشيد الطقسية!
القدس
ُ
وهنــاك أناشــيد كثــرة يف االعيــاد املرتبطــة مبــارشة بالقــدس :عيــد
دخــول الســيد املســيح إىل اهليــكل ( 2شــباط) .عيــد هنــوض لعــازر (ســبت
لعــازر) أحــد الشــ ّعانني  -أســبوع اآلالم وعيــد الفصــح املجيــد .أعيــاد
الصليــب وجتديــد هيــكل القيامــة بالقــدس ( 14 ، 13أيلــول  7 -آيــار الــخ).
الطقــس البيزنطــي  -اليونــاين ،مت ّيــز بغنــى ومجــال وكثــرة أناشــيد
القيامــة .وقــد وضــع القديــس يوحنــا الدمشــقي ،الذي غــادر بــاط األمويني
حيــث كان أبــوه فيــه وزيــر ًا ،وأتــى لينســك يف ديــر القديــس ســابا قــرب بيــت
حلــم والقــدس ،وقــد وضــع أناشــيدَ للقيامــة تصــل إىل  ٦٤٠نشــيد ًا للصليــب
ـم يف غروب
والقيامــةّ ،
موزعــة عــى ثامنيــة أحلــان ،مــن األول إىل الثامــن .وت َُر ّنـ ُ
وســحر اآلحــاد عــى مــدار الســنة .و ُيدعــى الكتــاب «إوكتوئيخــوس» (ثامنيــة
أحلــان) .كــا أن هنــاك جــزء من صــاة الســحر ُيدْ عى رتبــة حامــات الطيب،
حيــث نجــد أناشــيد القيامــة تــروي زيــارة حامــات الطيــب والرســل للقــر.
كــا نقــرأ أناجيــل القيامــة حســب روايــة اإلنجيليــن األربعــة ( ١١إنجيـاً)،
ويليهــا نشــيد مجيــل للقيامــة ،وأثنــا َءه ُيق ِّبــل احلــارضون اإلنجيــل املقــدّ س،
وكأهنــم ُيالقــون املســيح القائــم مــن األمــوات .وكــا أن إنجيــل الســحر هــذا
ُيقــرأ عــن يمــن اهليــكل ،متجهــ ًا نحــو الــرق .وذلــك تــذكار ًا للمــاك
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التوجــه
الــذي كان واقف ـ ًا عنــد حجــر القــر .واالجتــاه نحــو الــرق ،يعنــي
ّ
نحــو املســيح ا ُملــرق مــن العــاء والقائــم مــن األمــوات! وا ُمللفــت أن هــذه
األناشــيد ،وهــذه الوثيقــة «القيام ّيــة» هــي فريــدة وخاصــة بالطقــس البزنطــي
 اليونــاين ،عنــد الــروم االرثوذكــس والــروم الكاثوليــك.وكــا ذكرنــا ســابق ًا القديــس يوحنــا الدمشــقي يدعــو القــدس أم
بــر القيامــة االســايس يف اإليــان املســيحي:
الكنائــس ،ألهنــا مرتبطــة
ِّ
«إفرحــي يــا صهيــون (القــدس) املقدّ ســة .أم الكنائــس .مســكن اهلل .ألنـ ِ
ـك
ِ
قبلــت أوالً غفــران اخلطايــا بالقيامــة»( .اللحــن الثامــن).
قــد
اإلحتفال بالليرتجية يف اجلامعة األوىل

الواقــع أن أول احتفـ ٍ
ـال بالليرتجيــة جــرى يف القــدس ،يف «الع ِّليــة» أو
الغرفــة املوجــودة حاليـ ًا عــى جبــل صهيــون (قــرب بطريركيــة القــدس للــروم
الــري (أول قــداس)
الكاثوليــك) .وهــي نفســها التــي شــهدت العشــا َء
ّ
وحلــول الــروح القــدس.
وهــذا هــو النــص الــذي يشــر إىل الليرتجيــة يف أعــال الرســل:
«فرجعــوا ( الرســل) إىل أورشــليم مــن اجلبــل الــذي ُيقــال لــه جبــل الزيتــون،
ٍ
ســبت منهــا .و ّملــا وصلــوا إليهــا
وهــو قريــب مــن أورشــليم عــى مســرة
صعــدوا إىل العليــة التــي كانــوا ُيقيمــون فيهــا ،وهــم بطــرس ويوحنــا،
ويعقــوب وأنــدراوس ،وفيلبــس وتومــا ،وبرتلــاوس وم ّتــى ،ويعقــوب بــن
حلفــى وســمعان الغيــور ،وهيــوذا أخــو يعقــوب .وكانــوا يواظبــون مجيعـ ًا عىل
الصــاة بقلــب واحــد ،مــع بعــض النســوة ومريــم أم يســوع ومــع إخوتــه».
(أعــال الرســل .)١٤ - ١٢ :١
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ٍ
خلــف ليهــوذا هــو أن يكــون ّ
املرشــح قــد
كــا أن الــرط الختيــار
شــهد قيامــة املســيح « :هنــاك رجــال صحبونــا َطــوال املــدة التــي أقــام فيهــا
عمــد يوحنــا إىل يــوم ُرفــع عنّــا .فيجــب إذ ًا أن
الــرب يســوع معنــاُ ،مــذ أن ّ
يكــون واحــدٌ منهــم شــاهد ًا معنــا عــى قيامتــه» (أعــال الرســل .)٢٢ - ٢١ :١
والحقــ ًا نــرى وصفــ ًا آخــر هلــذه الليرتجيــة املقدســ ّية .كــا نــرى يف
أعــال الرســل:
«و ّملــا أتــى يــوم اخلمســن ،كانــوا جمتمعــن ك ُّلهــم يف مــكان واحــد.
دوي كريـ ٍ
ـح تعصــف ،فمــأ جوانــب البيــت الــذي
فانطلــق مــن الســاء بغتـ ًة ٌّ
ـرت هلــم ألســنة كأهنــا مــن نــار قــد انقســمت فــوق ٍ
كل منهم ،
كانــوا فيــه ،وظهـ ْ
فامتــأوا مجيعــا مــن الــروح القــدس ،وأخــذوا يتك ّلمــون بلغـ ٍ
ـات غــر لغتهــم،
عــى مــا وهــب هلــم الــروح القــدس أن يتك ّلمــوا» ( .أعــال )4 - 1 : 2
«وكان ُيقيــم يف أورشــليم هيــو ٌد أتقيــا ُء مــن كل أمــة حتــت الســاء .فلـ ّـا
جتم َهــر النــاس وقــد أخذهتــم احلــرة ،ألن ك ً
ال منهــم
انطلــق ذلــك الصــوتْ ،
ِ
وتعجبــوا وقالــوا« :أليــس
بلغــة بلــده .فدَ هشــوا
كان يســمعهم يتك ّلمــون
ّ
هــؤالء املتك ّلمــون جليليــن بأمجعهــم؟ فكيــف َيســمعهم ٌ
كل منّــا بلغــة بلــده
بــن فرتيــن وميديــن وعيالميــن وســكان اجلزيــرة بــن النهريــن واليهوديــة
وقبدوقيــة وبنطــس وآســية وفرجييــة وبمفيليــة ومــر ونواحــي ليبيــة املتامخــة
لقــروان ،ورومانيــن نــزالء ههنــا مــن هيــود ودخــاء وكريتيــن وعــرب؟
فإننــا نســمعهم حيدِّ ثــون بعجائــب اهلل بلغاتنــا»(»)١١- 5 : ٢
«وكانــوا يواظبــون عــى تعليــم الرســل واملشــاركة وكــر اخلبــز
والصلــوات .واســتوىل اخلــوف عــى مجيــع النفــوس ملــا كان جيــري عــى أيــدي
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الرســل مــن األعاجيــب واآليــات .وكان مجيــع الذيــن آمنــوا مجاعــة واحــدة،
جيعلــون كل يشء مشــرك ًا بينهــم ،يبيعــون أمالكهــم وأمواهلــم ،ويتقاســمون
كل منهــم ،يالزمــون اهليــكل َّ
الثمــن عــى قــدْ ِر احتيــاج ّ
كل يــوم بقلــب واحــد،
ِ
وســامة قلــب،
ويكــرون اخلبــز يف البيــوت ،ويتناولــون الطعــام بابتهــاج
ـم
يسـ ّبحون اهلل وينالــون حظــوة عنــد الشــعب ك ِّلــه .وكان الــرب كل يــوم يضـ ُّ
إىل اجلامعــة أولئــك الذيــن ينالــون اخلــاص٢( ».أعــال )47 - 42 :
وهنــاك وصــف آخــر لالحتفــال بالليرتجيــة املقدّ ســة املرتكــزة دائــا
عــى حـ ٍ
ـادث وحقيقــة القيامــة« :وبعــد أن ص ّلــوا ُز ْلـ ِ
ـز َل املـ ُ
ـكان الــذي اجتمعوا
فيــه .وامتــأوا مجيعـ ًا مــن الــروح القــدس ،فأخــذوا يعلنــون كلمــة اهلل بجــرأة.
(أعــال الرســل )٣١ :٤
وصــف مجيــل حليــاة اجلامعــة املســيحية األوىل ،يف وجههــا
وهنــاك
ٌ
االجتامعــي ،والروحــي والليرتجــي:
«وكان مجاعــة الذيــن آمنــوا قلبــ ًا واحــد ًا ونفســ ًا واحــدة .ال يقــول
أحــد منهــم أنــه يملــك شــيئ ًا مــن أموالــه ،بــل كان كل يشء مشــرك ًا بينهــم.
وكان الرســل يــؤ ّدون الشــهادة بقيامــة الــرب يســوع ،تصحبهــا قــو ٌة عظيمــة،
وعليهــم مجيع ـ ًا نعم ـ ُة وافــرة .فلــم يكــن فيهــم حمتــاج ،ألن كل مــن يملــك
احلقــول أو البيــوت كان يبيعهــا ،ويــأيت بثمــن املبيــع ،ف ُيلقيــه عنــد أقــدام
الرســل .ف ُيعطــى كل منهــم عــى قــدر احتياجــه( ».أعــال الرســل - ٣٢ :٤
)٣٥

أن بولــس الرســول يتك ّلــم عــن االحتفــال بالليرتجيــة يف مجاعـ ِ
كــا َّ
ـة
كنيسـ ِ
مت مــن الــرب مــا س ـ ّلمته إليكــم ،وهــو أن
ـة كورنثــوس« :فــإين تس ـ ّل ُ
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الــرب يســوع يف الليلــة التــي ُأسـ ِ
ـلم فيهــا أخــذ خبــز ًا وشــكر ،ثم كــره وقال:
ّ
ْ
«هــذا هــو جســدي ،إنــه مــن أجلكــم .إصنعــوا هــذا لذكــري» .وصنــع مثــل
ذلــك عــى الــكأس بعــد العشــاء وقــال :هــذه الــكأس هــي العهــد اجلديــد
بدمــي .كلــا رشبتــم فاصنعــوه لذكــري»  ،فإنكــم كلــا أكلتــم هــذا اخلبــز
ورشبتــم هــذه الــكأس تُعلنــون مــوت الــرب إىل أن يــأيت .فمــن أكل خبــز
الــرب أو رشب كأســه ومل يكــن أهـ ً
ا هلــا فقــد أذنــب إىل جســد الــرب ودمــه.
«فليختــر اإلنســان نفســه ،ثــم يــأكل هكــذا مــن هــذا اخلبــز ويــرب مــن هذه
الــكأس .فمــن أكل ورشب وهــو ال يم ّيــز جســد الــرب ،أكل ورشب احلكــم
ـر منكــم ماتــوا.
ـر مــن الضعفــاء واملــرىض وكثـ ٌ
عــى نفســه .ولذلــك فيكــم كثـ ٌ
فلــو حاســبنا أنفســنا ،ملــا كنّــا ُنــدان .إن الــرب يديننــا ليؤ ّدبنــا فــا ُيكــم علينــا
مــع العــامل ١( ».كــور )٣٢ - ٢٣ :١١وهنــاك إشــارة أخــرى إىل اإلحتفــال
بالليرتجيــة يف نفــس الرســالة ( ١كــور  ،١٤أيــات خمتلفــة).
القدس -القيامة  -الليرتجية.
ومــن هــذه النصــوص نــرى أن هنــاك ثالوثـ ًا مجيـاً :القدس-القيامــة-
الليرتجيــة! هــذا املثلــث يــرح بنيــة الليرتجيــة الرشقيــة ،ال بــل كل ليرتجيــة
رشقـ ًا وغربـ ًا.
ونــرى نموذج ـ ًا هلــذه الليرتجيــة املشــركة بــن الــرق والغــرب ،يف
النــص الــذي يذكــره القديــس يوســتينوس النابلــي (مــن نابلــس) يف كتابــه
«الدفــاع عــن املســيحية» مــن العــام  ١٥٠م .يف هــذه الليرتجيــة نكتشــف
بوضــوح عالقــة الليرتجيــة بالقــدس وبقيامــة الســيد املســيح .ويف الواقــع
إحتفــل يســوع نفســه بالقــداس ،أو بالليرتجيــة مــع تالميــذه يف العشــاء
الــري ،وباللغــة العربيــة! ومــرار ًا نجــد ذكــر ًا لالحتفــال بالليرتجيــة يف
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البيــوت .منهــا يف بيــت ســيال وبرســكال وليديــا وســواها ...كــا أن اختيــار
املزامــر لالحتفــال بالليرتجيــةَ ،يعتمــد عــى املزامــر التــي تشــر نبويـ ًا ورمزيـ ًا
إىل القيامــة .هــذه املزامــر التــي صالّهــا الســيد املســيح نفســه!
املســيحيون األولــون يف القــدس ،عاشــوا خــرة القيامــة يف الليرتجيــة
بنــوع مم ّيــز .و ُقبل ـ ُة الســام يف صيغتهــا الرشقيــة هــي إعــان لقيامــة املســيح
وحضــوره معنــا .كــا حــر إىل تالميــذه بعــد القيامــة .وهلــذا نقــول يف قبلــة
الســام« :املســيح فيــا بيننــا» .وهــذا إعــان للقيامــة (وال نحتــاج أن نبــدّ ل
هــذه اآليــة يف األعيــاد مثــل الفصــح وامليــاد)...
احلجــاج إىل األرض املقدســة ،عاشــوا خــرة القيامــة .وكانــت تنتهــي
ّ
ُّ
ـر القيامــة يف كنيســة القيامــة.
كل زياراهتــم إىل األماكــن املقدّ ســة باالحتفــال بـ ِّ
هلــذا الســبب أيضــ ًا يف الكنيســة البيزنطيــة  -اليونانيــةُّ ،
كل األعيــاد
مرتبطــة بطريقـ ٍ
ـة أو أخــرى بالقيامــة .وهــذا مــا نــراه يف أناشــيد عيــد امليــاد،
والعــاد ،ودخــول الســيد املســيح إىل اهليــكل ،والتجــي وعيــد الصليــب.

مكرســان عمومـ ًا لذكــرى الصليــب
كــا أن يومــي األربعــاء واجلمعــة َّ
والقيامــة .وهنــا نجــد مئــات األناشــيد للقيامــة .وبالطبــع ال ننســى عيــد
القيامــة واملــدة الفصحيــة ،التــي كلهــا عيــد القيامــة.وال ننســى أن اآلحــاد هــي
ويقوينــا
دائــ ًا آحــاد القيامــة .كــا أن األســبوع يبــدأ بيــوم األحــد والقيامــة ّ
لالســبوع القــادم .أو ينتهــي األســبوع باألحــد .وكأننــا هنــا وهنــاك دائــا يف
مســرة القيامــة! وعــى الطريــق مــع املســيح القائــم ،مثــل لوقــا وكالوبــا عــى
طريــق عــاوص!
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أرسار املدخل والقدس والقيامة.
األرسار املقدســة تتمحــور حــول القيامــة ،ال ســيام أرسار املدخــل
الثالثــة :املعموديــة ،املــرون ،االفخارســتيا.
ونرى ذلك ال سيام يف املعمودية املقدّ سة:

 - ١يف اختيــار فصــل الرســالة املتعلــق بمــوت املســيح وقيامتــه (رومــة
)...3 : 6
 - ٢يف التغطيس ثالث ًا حتت املاء.

 - ٣يف الزياح بالشموع وكأننا يف الزياح حول القرب املقدس.

 - ٤يف الثياب اجلديدة.خلع الثياب القديمة وتعرية املعتمد.

رمــز ذلــك فيقــول« :حاملــا
يــرح القديــس كريلــس األورشــليمي َ
دخلتــم خلعتــم رداءكــم ،وكانــت هــذه الصــورة « خللعكــم االنســان القديــم
مــع كل أعاملــه» ( كولــويس  .)٩ :٣وإذا خلعتــم ثيابكــم أصبحتم عــرا ًة مقتدين
بذلــك باملســيح الــذي كان عاريـ ًا عــى الصليــب ،فلــم يعــد مــن املســموح لكم
أن تلبســوا هــذا الــرداء العتيــق .إنكــم ظهرتــم عــراة أمــام اجلميــع ومل ختجلــوا
ألنكــم مت ّثلــون صــورة األب األول آدم الــذي كان عاري ـ ًا يف الفــردوس بــدون
أن خيجــل» ( تكويــن  ( ،) ٢٥ : ٢العظــة  ،٢٠رقــم .) ٢
 - 5بركة الزيت وامل ِ ْسحة

يقــول كريلــس األورشــليمي« :و ّملــا خلعتــم ثيابكــم ُمســحتم مــن
قمــة رؤوســكم حتــى أقدامكــم بالزيــت املعـ َّـزم .وأصبحتــم رشكاء يف الزيتونــة
ربيــة
البســتانية (روميــة )١١ : ٢٤يســوع املســيح .إذ انت ُِز ْع ُتــم مــن الزيتونــة ال ّ
و ّط ِّعمتــم يف الزيتونــة البســتانية .وأصبحتــم رشكا َء هلــا يف خصــب الزيتونــة
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املعــزم كان يرمــز إذن إىل املشــاركة يف ِخصــب املســيح.
احلقيقيــة .فالزيــت
َّ
ويتل ّقــى باســتدعاء اســم اهلل والصــاة ،قــوة التطهــر فيحـ ُ
ـرق ال آثــار اخلطيئــة
فحســب ،بــل َيطــرد قــوات الــر غــر املنظــورة» (العظــة  ،٢٠رقــم .)٣

الزيــت ُيســتعمل يف الطــب الطبيعــي العائــي .واملصارعــون قبــل
لتلــن عضالهتــم
النــزول إىل حلبــة املصارعــة يدهنــون أجســادهم بالزيــت
َ
َ
وتســهل مقارعــ ُة خصمهــم.
مســح جســم الطفــل بالزيــت رمــز إىل « ســاح الــر لتجديــد النفــس
واجلســد».
 - 6العامد بالتغطيس ثالث ًا

إنــه يرمــز إىل املــوت والدفــن مــع املســيح (حتــت املــاء) وإىل القيامــة
مــع املســيح (فــوق املــاء) .كــا يرمــز إىل العبــور (الفصــح والقيامــة) مــن
املــوت إىل احليــاة اجلديــدة ومــن عبوديــة الشــيطان واخلطيئــة إىل حريــة أبنــاء
اهلل .كــا أن التغطيــس ثالث ـ ًا يرمــز إىل الثالــوث األقــدس ،إذ يقــول الكاهــن:
عمــد عبــداهلل (فــان) باســم اآلب واالبــن والــروح القــدس» .كــا يرمــز إىل
« ُي َّ
مــوت املســيح وقيامتــه بعــد ثالثــة أيــام .فاملعموديــة مرتبطــة بالقيامــة .وعبــارة
معموديــة مشــتقة مــن «عمــود» و «عمــد» (بالرسيانيــة) وتعنــي قــام وثبــت
وصمــد وأنتصــب .ولــذا كان حيتفــل دومــ ًا باملعموديــة املقدّ ســة يف أثنــاء
ليرتجيــة القــداس اإلهلــي ،أو باحلــري كان ُيتقــل بالليرتجيــة اإلهليــة بمناســبة
املعموديــة ويف إطــار املعموديــة (وهــذا مــا نــراه قــي الوثائــق الليرتجيــة
القديمــة ،مثـ ً
ا يف دفــاع يوســتينوس الفيلســوف املســيحي النابلــي مــن عــام
١٥٠م).
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القديس كريلس األورشليمي يرشح معنى العامد بالتغطيس

«و ْا ُقتَدْ ُتــم بعــد ذلــك إىل ِ
البكــة املقدســة للعــاد اإلهلــي ،كــا ُحــل
املســيح مــن الصليــب حتــى القــر الــذي كان قريبـ ًا (يوحنــا  .)٤١ :١٩وهــو
وســئل كل منكــم إن كان يؤمــن بــاآلب واالبــن والــروح القــدس،
أمامكــمُ .
فأد َليتــم هبــذا االعــراف اخلــايص .ثــم ُغ ّطســتم قــي املــاء ثــاث مــرات
وخرجتــم منــه ،مم ّثلــن بذلــك دفــن املســيح الــذي اســتغرق ثالثــة أيــام .ألنــه
كــا أن املخلــص بقــي يف جــوف األرض ثالثــة أيــام وثــاث ليــال (متــى ٤٠
 .)١٢ :كذلــك أنتــم خرجتــم مــن املــاء أول مــرة لكــي متثلــوا اليــوم األول
الــذي قضــاه املســيح يف األرض ،وغطتســتم فيــه لتمثلــوا الليــل ...،وملــا
خرجتــم منــه أصبحتــم كمــن هــو يف وضــح النهــار .ويف اللحظــة ذاهتــا م ّتــم
ـايص لكــم قــر ًا و ُأ َّمــا يف وقــت واحــد...
وولدتــم ،وأصبــح هــذا املــاء اخلـ
ُ
ُّ
ويف الوقــت الــذي م ّتــم فيــه كان ميالدكــم» (العظــة  ،٢٠رقــم .)٤
«أو جتهلــون أنّــا ،وقــد اعتمدنــا
هــذا مــا أعلنــه بولــس الرســولَ :
يف يســوع املســيح ،إنــا اعتمدنــا يف موتــه ،فدُ فنّــا معــه يف املعموديــة لنمــوت
فنحيــا» (رومــة .)٤ - ٣ : ٦
 - 7إسم جديد
يقــول كريلــس األورشــليمي« :وأنتــم إذ قبلتــم هبــذه املســحة املقدّ ســة
ُدعيتــم مســيحيني ،وميالدكــم الثــاين أ ّيــد هــذه التســمية( :العظــة  ٢١رقــم
ٍ
قديــس رمــز ًا إىل الــوالدة
 .)٥ومــن هنــا العــادة بــأن ُيعطــى املعتمــد إســم
اجلديــدة ،وإشــار ًة إىل األرسة الروحيــة التــي انضــم إليهــا ،وهــي أرسة
القديســن والشــهداء.
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 - 8ثياب جديدة
ترمــز إىل ثــوب الــر والقداســة واخلليقــة املســيحية اجلديــدة «أنتــم
الذيــن باملســيح اعتمدتــم ،املســيح قــد لبســتم».
 - 9كــا أن هندســة جــرن املعموديــة يف التقليــد الكنــي القديــم،
رأيــت جرنــ ًا مجيــ ً
ا يف ديــر اآلبــاء البندكتيــن عــى
تُشــر إىل القيامــة .وقــد
ُ
بحــرة طربيــا .وهــذا وصفــه :جــرن املعموديــة مــن حجرهبيئــة صليــب،
حيــث يقــف الكاهــن يف جهــة الوســط مــن اجلــرن ،ومقاب ُلــه مســاعدُ ه (ربــا
العـ ّـراب) ،بينــا املعتمــد ينــزل مــن اجلهــة االخــرى ،ويصــل إىل عمـ ِ
ـق اجلــرن
ويقــف أمــام الكاهــن ،الــذي يغ ِّطســه ثالث ـ ًا حتــت املــاء .وبعــد ذلــك يتابــع
ر (العبــور
ســره ليخــرج مــن اجلهــة االخــرى مــن اجلــرن .وهكــذا فإنــه َيع ـ ُ
أو الفصــح ) مــن جهــة إىل أخــرى ،و ُيدفــن يف املــاء ...ويقــوم مــع املســيح
ـدت أيض ـ ًا جــرن معموديــة مماثــا يف مدينــة أوزنابــروك
القائــم( ...وقــد وجـ ُ
يف أملانيــا) .وهــذا مــا نــراه حتــى اآلن لــدى الكنيســة القبطيــة.
نشــيد تقدمــة عيــد الظهــور أو الغطــاس أو عامد املســيح ،يشــر إىل هذا
العبــور مــن إىل« :إن هنــر االردن .قــد تراجــع يومـ ًا بــرداء أليشــع .بعــد ارتفــاع
ــب طريقــ ًا يابســ ًا.
الر ْط ُ
إيليــا .وانفلقــت امليــاه إىل هنــا وهنــاك .وصــار لــه َّ
فــكان ذلــك حقــا رمــز ًا للمعموديــة التــي نعــر هبــا ســبيل العمــر الزائــل.
ّ
األردن .ل ُيقــدِّ س امليــاه».
املســيح ظهــر يف
رس املــرون ،و ُيعطــى
يف الكنيســة الرشقيــة يتبــع كــا نعلــم حــاالً ُّ
املعتمــد املناولــة املقدّ ســة .ألن املعموديــة كانــت تُعطــى ضمــن االحتفــال
بالقــداس اإلهلــي ،وذلــك يف قــداس ســبت النــور.
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رس
كــا أن رس الكهنــوت ُيتفــل بــه يف الليرتجيــة اإلهليــة .وكذلــك ّ
الــزواج.
 - 10وهكــذا تبــدو حيــاة الكنيســة األرساريــة ك ّلهــا مرتبطــة
بالقــدس ،مدينــة القيامــة .واملســيحيون أبنــاء الكنيســة كلهــم هــم أيضــ ًا
مرتبطــون بالقيامــة التــي جــرت يف القــدس .ولقبهــم هــو «أبنــاء القيامــة»،
مهــا كانــت جنســيتهم .وهــذا يــرح وجــود كل الطوائــف واإلتنيــات
واللغــات والرتاثــات الروحيــة والليرتجيــة والنســكية يف القــدس .ال بــل نجــد
يف الديــر الواحــد رهبانــ ًا يعيشــون معــا وهــم ينتمــون إىل بلــدان خمتلفــة...
وهــذا مــا كان حادثــ ًا يف ديــر يف القــدس مقابــل بــاب العامــود ،حيــث كان
يعيــش رهبــان يص ّلــون الصلــوات اليوميــة بلغتهــم ،ومــن ثــم جيتمعــون معـ ًا
لالحتفــال بالليرتجيــة االهليــة باللغــة اليونانيــة.2
وهكــذا فــكل احتفــال هــو احتفــال بالقيامــة .وكل كنيســة هــي
حتــول كلــه إىل
كنيســة القيامــة يف العــامل بــأرسه .وكأن العــامل املســيحي
ّ
ـت لتكــون نســخة هندســية عــن
قيامــة! ...وهنــاك كنائــس كثــرة يف العــامل ُبنيـ ْ
كنيســة القــدس ،كنيســة القيامــة .بعــد نقــل القرابــن مــن هيــكل التقدمــة إىل
اهليــكل الكبــرُ ،يصـ ّ
ـي املحتفــل هــذه الصــاة التــي تشــر إىل القــر والقيامــة:
ـزل مــن اخلشــبة جســدك الطاهــر .ول َّف ـ ُه بكفـ ٍ
«إن يوســف الوجبــه أنـ َ
ـي
ـن نقـ ٍّ
وحنــوط .ووضعــه يف قــر جديــد ».ثــم ُيغ ّطــي القرابــن بالســر الكبــر،
اجلميــل أن نذكــر هنــا أن أمــر ًا مماثــا جــرى يف ديــر املخلــص ،يف مرحلــة التأســيس يف2
القــرن الســابع عــر .وذلــك أن املطــران أفتيمــوس الصيفــي أرســل تالميــذه إىل جورجيــا (الكــرج)
لنــر فكــرة اســتعادة الرشكــة مــع كنيســة رومــا .وهكــذا انضــم رهبــان مــن الكــرج إىل رهبــان
ديراملخلــص .وجلبــوا معهــم كتبهــم الطقســية باللغــة الكرجيــة .وهكــذا كانــوا يص ّلــون صلــوات
ينضمــون إىل االحتفــال بالليرتجيــة اإلهليــة
الفــرض ،أو الســاعات وحدهــم باللغــة الكرجيــة .ثــم
ّ
مــع باقــي الرهبــان .وال تــزال كتــب الصلــوات باللغــة الكرجيــة يف مكتبــة ديــر املخلــص.
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وكأنــه يضــع حجــر ًا عــى بــاب القــر .و ُيرفــرف فــوق القرابــن أثنــاء تــاوة
قانــون االيــان ،إشــار ًة إىل الزلزلــة وقــت القيامــة ،ثــم يرفــع الســتار الكبــر
عنــد عبــارة« :وقــام مــن بــن األمــوات».
وهــذا مــا نــراه عمليــ ًا ال ســيام يف هندســة اهليــكل ،والصليــب أو
اجللجلــة فــوق اهليــكل الــذي هــو بــدوره مــكان القيامــة ...أي قــر ...وليــس
طاولــة وليــس مائــدة ...وهكــذا يف كل كنيســة صليــب وجلجلــة وقــر،
مــكان القيامــة .متام ـ ًا كــا هــو احلــال يف كنيســة القيامــة :حتــت قبــة واحــدة
اجللجلــة والقــر والقيامــة .ومــن هنــا نفهــم أعيــاد جتديــد الكنائــس ،ألجــل
إحيــاء جتديــد هيــكل القيامــة يف كنيســة القيامــة! واملعــروف أن عيــد تكريــس
اهليــكل أو جتديــد اهليــكل أو «البيعــة» أو الكنيســة موجــود يف كل الطقــوس
رشق ـ ًا وغرب ـ ًا...
مــن هنــا نفهــم أيضــا حقيقــة جوهريــة :الطقــوس كثــرة ،متنوعــة،
بتنــوع البلــدان ،واللغــات والثقافــات ...ولكــن يف اجلوهــر هــي ك ّلهــا واحــد!
توحــد الطقــوس عــى
إهنــا ليرتجيــة االحتفــال بــر القيامــة! وهكــذا القيامــة ِّ
تنوعهــا ...وكل ليرتجيــة يف العــامل تعكــس احتفــال املســيحيني االوائــل بــر
ّ
القيامــة يف القــدس .ونــرى أن البنيــة األساســية فيهــا متوازيــة( ...راجــع
مقــاالً هبــذا املعنــى يف جملــة الوحــدة يف االيــان العــدد  1و  2للعــام .)2020
وهــذا مــا نــراه يف وصــف الليرتجيــة عنــد القديــس يوســتينوس النابلــي كــا
قلنــا ســابق ًا...
ال بــل ال تــكاد ختلــو صــاة مســيحية رشقــ ًا وغربــ ًا ،مــن ذكــرى
القــدس واماكـ ِ
ـن اخلــاص املقدســة فيهــا وحوهلــا .ولســان حــال املســيحيني
ـن واضــع املزمــور « :136إن نسـ ِ
ـيتك يــا اورشــليم فلتنســني يمينــي.
هــو حنـ ُ
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ـرك .إن مل أضــع اورشــليم يف ُذ ِ
ـق لســاين بحنكــي إن مل أذكـ ِ
روة فرحــي».
لِ َي ْلت َِصـ ْ
ْ
(املزمــور .)٦ - ٥ :١٣٦
تــر ّدد الكنيســة يف صلواهتــا مزامــر داود وخاصــة مزامــر املراقــي
( )١٣٣ - ١١٩حيــث يكثــر ذكــر اســم القــدس (اورشــليم) أو صهيــون أو
ـت بالقائلــن يل إىل بيــت
بيــت الــرب أو قــدس ...منهــا آيــات رائعــة« :فرحـ ُ
ـت أقدا ُمنــا يف أبوابــك يــا أورشــليم ...إســألوا الســام
الــرب ننطلــق .قــد و َقفـ ْ
ألورشــليم .ليســعدْ الذيــن حيبونك.ليكــن الســام يف اســوارك .ألجــل إخــويت
ـك بالســام .ألجــل بيــت الــرب إهلنــا ألتمــس لـ ِ
وأخلئــي أدعــو لـ ِ
ّ
ـك اخلــر»
ُ
(مزمــور  .)١٢١وأيضــ ًا «إن الــرب اختــار صهيــون أحبهــا مســكن ًا لــه»
(مزمــور .)١٣ : ١٣١

وقــد اســتوحى ناظمــو االناشــيد الكنســية القديمــة واملعــارصة هــذه
املصــادر الكتابيــة مــن مزامــر ونبــؤات وأحــداث تارخييــة ،ود ّبجوهــا نثــر ًا
وشــعر ًا باليونانيــة والرسيانيــة خاصــة ،وكذلــك بالقبطيــة واحلبشــية واألرمنية،
ويف الالتينيــة غرب ـ ًا ويف كل اللغــات املعــارصة.
من هذه الرتانيم يف عيد الفصح والقيامة يف الطقس البيزنطي:
« إســتنريي إســتنريي ،يــا أورشــليم اجلديــدة .الن جمــد الــرب قــد
أرشق عليـ ِ
ـك .إفرحــي اآلن وابتهجــي يــا صهيــون .وأنــت يــا والــدة اإللــه
النقيــة إطــريب بقيامــة ولــدك» (قانــون عيــد الفصــح ليوحنــا الدمشــقي القــرن
ِ
ـك حواليـ ِ
الثامــن)« .يــا صهيــون أجيــي عينيـ ِ
أوالدك قــد
ـك وانظــري .فهــوذا
ـك ،مثــل كواكــب مسـ ٍ
وفــدُ وا اليـ ِ
ـتنرية بــاهلل ،مــن املغــرب والشــال والبحــر
واملــرق .مباركــن املســيح فيــك مــدى الدهــور» (قانــون عيــد الفصــح).
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الفصل الرابع

مدخل إىل الليرتجية اإلهلية
للقديس يوحنا فم الذهب

أيقونة القيامة

يسوع من ِ
القرب كام سبق وقال ،ومنحنَا احلياة األبدية
«لقد قام
ُ
وعظيم الرمحة».
*******
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الغايــة مــن حديثنــا احلــارض هــو التأمــل يف ليرتجيــة القــداس اإلهلــي
عمومـ ًا ،ويف ليرتجيــة القديــس يوحنــا فــم الذهــب .كيــف أهنــا االحتفــال برس
املســيح ،أو باحلــري بمجمــل أرسار املســيح .كــا نقــول يف خدمــة عيــد اجلســد
ـت يف هــذا الــر العظيــم ذكــر ًا لعجائبـ َ
ـك (وألرسارك)
يف طقســنا « :لقــد صنعـ َ
رس املســيح متعــدِّ د األبعــاد واملعــاين واملفاعيــل .لذلــك
ك ِّلهــا!» .وذلــك أن ّ
رس املســيح وأرسار حيــاة املســيح! ونقــول يف صلــوات االســتعداد
نقــول ُّ
رسك  ،ويف أرسارك .ألن االفخارســتيا والليرتجيــة
للمناولــة :االشــراك يف ِّ
حتتــوي عــى كل أرسار الســيد املســيح :حياتــه وموتــه وقيامتــه.
ّ
ـي عــى حالــه بــدون تغيــر
إن نــص ليرتجيــة فــم الذهــب احلــايل ،بقـ َ
منــذ القــرن التاســع .كــا نــراه يف جمموعــة بربرينــي .ال بــل علينــا أن نؤكــد أن
النصــوص متشــاهبة يف كل الطقــوس .فهنــاك عنــارص مشــركة بــن الطقــس
البيزنطــي والطقــس الالتينــي أو الرومــاين ،وبالطبــع بــن كل الطقــوس يف
الــرق والغــرب.
ـدور ،حــول
وهنــا أذكــر عبــارة للمرحــوم املطــران بطــرس كامــل مـ ّ
ٍ
ــز بريشــه الكثــر األلــوانُّ ،
وكل
الليرتجيــات« :إهنــا مثــل
مجــال
ْ
طائــر يتم ّي ُ
ريشــة أمجــل مــن األخــرى .ليــس أن ريشــة ليســت مجيلــة ،أو أقــل مجــاالً مــن
الريشــة األخــرى ...بــل إهنــا تتامهــى األوىل مثــل األخــرى ،باجلــال والتألق!»
وال عجــب فــاهلل اخلالــق هــو ،كــا نقــول يف صلواتنــا ،إنــه مجيــل وخالــق
ـر عنــه ليرتجياتنــا!...
اجلــاالت! ُ
ويـ ُّ
ـب اجلــال واملجــد! وهــذا مــا تُعـ ِّ

عــر عنــه البابــا القديــس يوحنــا بولــس الثــاين يف رســالته
هــذا مــا َّ
الرائعــة« ،نــور الــرق» حيــث قــال مــر ِّدد ًا قــوالً مأثــور ًا« :عــى الكنيســة أن
تتن َّفــس برئتــن :الرشقيــة والغربيــة!» وهــذا مــا سنكتشــفه يف هــذا احلديــث!
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الليرتجيــة هــي احتفــال! وليســت حمصــورة يف موضــوع ،أو فكــرة...
وهــي احتفــال بــدون رشوط ،وبــدون حــدود بالنســبة للوقــت (طويــل -
قصــر) أو الثيــاب أو املواضيــع أو املوعظــة ...إهنــا عمــل روحــي بــا حــدود،
وعمــل جمّــاين وهديــة مــن اهلل......إننــا نحتفــل بــر حمبــة اهلل ...وهــي دخول
مــن وقتنــا االريض (خرونــوس) إىل وقــت اهلل (كــروس .)Kairos
ُتنْســب الليرتجيــة إىل القديــس يوحنــا فــم الذهــب ،الــذي كان
رئيــس أســاقفة القســطنطينية .وكان هيتــم كثــر ًا بالليرتجيــة .ولكــن كــا ســبق
ورشحنــا يف الفصــل الســابق ،هــذه الليرتجيــة تعــود بأصلهــا إىل ليرتجيــة
القــدس والرســل .وجتــد عنــارص متعــدّ ِدة مــن هــذه الليرتجيــة يف ليرتجيــات
الطقــوس الرشقيــة :البيزنطيــة واليونانيــة والرسيانيــة ،واملارونيــة ،واألرمنيــة
والقبطيــة .وهكــذا فهــي ذات طابــع شــامل ،ومتصلــة اتصــاالً كبــر ًا بليرتجيــة
القــدس.
كان االحتفــال هبــذه الليرتجيــة باللغــات اليونانيــة والرسيانيــة
واألراميــة ...وذلــك حســب لغــة املحتفلــن هبــا ،إذا كانــوا يف املــدن ،أو يف
ـورت حتــى القــرن التاســع حتــى
القــرى أو يف هــذه املنطقــة أو االخــرى .وتطـ ّ
وصلــت إىل شــكلها احلــايل.
َيتفـ ُـل بليرتجيــة يوحنــا فــم الذهــب أكثــر مــن مئتــي مليــون مؤمــن
مــن املســيحيني يف العــامل .وهــي األكثــر انتشــار ًا بعــد الليرتجيــة الالتينيــة أو
الرومانيــة .وهــي ولــو ُدعيــت «بيزنطيــة» ،فــإن عالقتهــا وأصوهلــا هــي باألكثر
ـور
بالقــدس أو ســوريا ،وأنطاكيــة واالســكندرية وفلســطني ...ولكــن مــع تطـ ّ
ـارص
مدينــة بيزنطيــة لتصبــح القســطنطينية املدينــة املالكــة ،إكتســبت بعـ َ
ـض عنـ َ
ثانويــة خارجيــة ،تعكــس ثقافــة وتــراث هــذه املدينــة .وبالتحديــد بيزنطيــة.
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وتطــورت يف القــرن الســادس عــر
واملعلــوم أن عبــارة بيزنطــي انتــرت
ّ
وتشــمل الســيام الــراث واحلضــارة والفــن ...وأيضــا الليرتجيــة.

ٌأ ِ
حتفـ َـل هبــذه الليرتجيــة كــا قلنــا ســابق ًا أوالً باليونانيــة والرسيانيــة.
ومنــذ القــرن احلــادي عــر بــدأ االحتفــال أيضـ ًا باللغــة العربيــة .وامللفــت أن
ـت
نصــوص هــذه الليرتجيــة ونصــوص الصلــوات الطقســية واألناشــيد ،تُرمجـ ْ
ك ِّلهــا إىل اللغــة الرسيانيــة ،واحتفــل هبــا إذ ًا باللغــات اليونانيــة والرسيانيــة
والعربيــة! ال بــل هنــاك كتــب ليرتجيــة حتتــوي عــى النصــوص الطقســية يف
ثــاث صفحــات متقابلــة بثــاث لغــات يونانيــة وعربيــة ورسيانيــة!
مالحظة حول عبارة « يوناين ورومي»

إن اللجــوء اىل عبــارة «يونــاين» يف اللغــات االوروبيــة للداللــة عــى
البيزنطيــن ذوي اللغــة العربيــة يف الــرق االوســط ،هــو يشء ُم َض ّلــل وبعيــد
عــن ِ
الد ّقــة العلميــة .فاليونــان اهللينيــون هــم يونـ ٌ
ـان حقـ ًا ومــن بــاد اليونــان
باملعنــى الدقيــق .أمــا اآلخــرون فهــم « روم » ،أعنــي هــم ســكان االمرباطورية
الرومانيــة الرشقيــة بقطــع النظــر عــن قوميتهــم اخلاصــة .لكــن عبــارة «روم»
خاصــة بالبيزنطيــن يف
أصبحــت بعــد املجمــع اخللقيــدوين ( )٤٥١عبــار ّة ّ
االمرباطوريــة الرومانيــة الرشقيــة ،أعنــي الــروم األرثوذكــس .وال تــزال
هــذه العبــارة تســتعمل بالعربيــة للداللــة فقــط عــى البزنطيــن  ،وهــم الــروم
األرثوكــس والــروم الكاثوليــك يف كافــة البــاد العربيــة .كــا تٌس ـتَعمل هــذه
العبــارة بنــوع خــاص للداللــة عــى املســيحيني الــروم بإضافــة عبــارة امللكيــن
الكاثوليــك( .مــع العلــم أن العبــارة «بيزنطــي» بــدأ إســتعامهلا يف القــرن
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الســادس عــر فقــط ،وهــي تــدل عــى حضــارة وليــس عــى طقــس أو
كنيســة).
وأريــد أن أزيــد مالحظــة أخــرى بشــأن العبــارات األُخرى املســتعملة
لالشــارة إىل املســيحيني يف األدب اإلســامي القديــم واحلديــث ويف الكتــب
واملناهــج املدرســية.
ويف الواقــع فاملســيحيون ُيدْ َعــون «الــروم» ،وهــذا يعنــي مواطنــي
وســكان االمرباطوريــة الرومانيــة ،العــدوة اللــدودة لالمرباطوريــة العربيــة.
هــذه العبــارة تضــع املســيحيني تلقائي ـ ًا يف خميــم العــدو بصفتهــم ينتمــون اىل
امرباطوريــة غربيــة ،واىل قوميــة غــر قوميــة املســلمني .كــا تســتعمل عبــارة
ـارات أخــرى
أخــرى :الفرنجــة أو الصليبيــون .كــا تُطلــق عــى املســيحيني عبـ ٌ
مثــل :الطائفــة  -امللــة  -الذمــة أو الذ ّميــون.
مــن شــأن هــذه العبــارات أن تُظهــر املســيحيني وكأهنــم عــى هامــش
ٍ
ٍ
ـدر متييـ ٍ
ـري
ـز عنـ
ٍّ
جمتمعهــم .وهــي ســبب أ ْل َينــة و ُغربــة عنــد املســيحيني ومصـ ُ
ـارات أساســا لالدعــاءات الشــائعة عنــد بعض
جتاههــم .كــا تشـكّل هــذه العبـ ُ
َ
األوســاط االســامية يف بعــض البــاد العربيــة بــان املســيحيني ليســوا عرب ـ ًا،
وليســوا مواطنــن بنفــس الدرجــة واملكانــة .ولــذا بــات عــى املســيحيني لِزامـ ًا
ر التاريــخ براهــن عــى ِصــدق وطنيتهــم.
ان ُيعطــوا عـ َ
ـيحي يف حتديــد هويتــه
وهــذا مــا يــرح الصعوبــة التــي تواجــه املسـ ّ
كمســيحي مواطــن يف بلـ ٍ
ـد عــريب .ويزيــدُ الصعوب ـ َة حــدّ ةً ،كـ ُ
ـون املســيحيني
مقســمني اىل طوائــف ِ
وملــل ،خيتلفــون فيــا بينهــم بالفكــر الالهــويت والقوميــة
ّ
والثقافــة واللغــة والســلطة.
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وقــد حــاول املســيحيون اخلــروج مــن هــذه العزلــة التــي قــد تنشــأ
مــن هــذه العبــارات والتســميات ،فــكان منهــم طالئعيــون ُم َّلــون يف جمــاالت
احليــاة يف أوطاهنــم العربيــة ،مثـ ً
ا يف اجلهــود الراميــة إىل تعريب اللغــة والثقافة،
ويف التيــارات االجتامعيــة والوطنيــة والسياســية ،ويف إطــاق مفهــوم وعبــارة
القوميــة العربيــة ،ونــر العلمنــة يف الــدول العربيــة ،وتأســيس األحــزاب
القوميــة والسياســية ...وقــد لعبــوا يف كل ذلــك دور ًا طليعي ـ ًا رائــد ًا.
ـازات رائعــة تســاعد األجيــال الطالعــة يف اكتشــاف
إهنــا لعمــري إنجـ ٌ
هويتهــا يف العــامل العــريب .وال بــد وأن يتطــور هــذا الوعــي يف ضمــر الكنائــس
عنــد املؤمنــن ورعاهتــم.
الهوت الليرتجية
وهنــا أو ّد أن أقــول كلمــة حــول «الهــوت» ليرتجيــة فــم الذهــب.
أرشت إىل ذلــك يف األحاديــث الســابقة .وباختصــار فــإن كل الصلــوات
وقــد
ُ
قمتهــا فيهــا .متامـ ًا
الطقســية تتمحــور حــول ليرتجيــة القــداس اإلهلــي ،ونجــد ّ
حجهــم يف االحتفــال يف كنيســة القيامــة.
كــا كان احلجــاج ُينهــون مســرة ّ
ـر ذلــك كال ُم القديــس بولــس يف رســالته إىل األفسســيني ،حيــث يصـ ّ
ـي
َ
ويتـ ُ
ألجلهــم قائـاً« :أحنــي ركبتــي أمــام الــرب ،لكــي تُدركــوا (مــن حمبــة املســيح
رس املســيح) ،مــا العــرض والطــول والعلــو والعمــق( »...أفســس ١٧ : ٣
أو ّ
.)١٨-

 - 1وباختصــار فالليرتجيــة اإلهليــة هــي االحتفــال بمجمــل «تاريــخ
اخلــاص ،وتدبــر اخلــاص» وهــي ليرتجيــة الثالــوث األقــدس ،ليرتجية اآلب
موجهــة إىل
واالبــن والــروح القــدس .اهنــا ليرتجيــة اآلب ،ألن كل الصلــوات ّ
اآلب .وليرتجيــة االبــن ورس حياتــه وأآلمــه وموتــه وقيامتــه ...وهــي ليرتجيــة
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الــروح القــدس يف كل أجزائهــا ،حيــث اســتدعاء الــروح القــدس يتكــرر
بطــرق خمتلفــة .وهــذا مــا ســنراه بالتفصيــل يف الفصلــن الســادس والســابع.
 - 2هــذه الليرتجيــة هــي شــاملة! إهنــا ليرتجيــة الســام :ســام
الســاء! ســام األرض! ســام العــامل ...هــذا مــا نــراه يف مطلــع الليرتجيــة يف
الطلبــة الســامية...
 - 3وهــي ليرتجيــة امللكــوت ،حيــث نبــدأ «مباركــة ملكــوت أو مملكة
اآلب واالبــن والــروح القــدس» ...ويســوع هــو امللــك« :هلــم نســجد ونركع
للمســيح ملكنــا وإهلنــا »...وهنــا تتأثــر الليرتجيــة بفكــرة وواقــع االمرباطورية
البيزنطيــة وامللــك واملنتــر واملالك...
 - 4وهــي يف كل ذلــك غــذاء كامــل إليامننــا ...ونجــد فيهــا َّ
كل
مقومـ ِ
ـات إيامننــا ال بــل إن األعيــاد ك ّلهــا عــى مــدار الســنة ،مرتبطــة بليرتجيــة
ّ
القــداس اإلهلــي :امليــاد مرتبــط بالظهــور اإلهلــي أو عــاد الســيد املســيح.
والظهــور مرتبــط بالقيامــة .وهــذا هــو خمتــر كل األعيــاد الســيدية عــى مــدار
ـي يــوم امليالد...وهكــذا نصـ ّ
الســنة .هكــذا نصـ ّ
ـي يف عيــد الغطــاس أو العــاد
أو الظهــور اإلهلــي...
 - 5واألعيــاد هــي ظهــور اهلل ( .)Théophanieوأجــزاء ليرتجيــة
القــداس اإلهلــي هــي «ظهــورات اهلل» :الزيــاح باإلنجيــل املقــدّ س ،ز ّيــاح
القرابــن ...وأثنــاء هذيــن الزياحــنُ ،ي ّيــي املؤمنــون اإلنجيــل كأنــه املســيح،
وحياولــون تقبيلــه أو تقبيــل ثيــاب الكاهــن أو الشــاس حامــل اإلنجيــل...
وكذلــك حياولــون تقبيــل القرابــن أو ثيــاب الكاهــن أو الشــاس حامــل
القرابــن...
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املدرسة االنطاكية
أحــب أن أشــر إىل مــا كتبــه يف القــرن اخلامــس الالهــويت
وهنــا
ُّ
ثيــودورس املصيــي ( )Théodore de Mopsuestيف رشح الليرتجيــة .ويف
هــذا النــص رشح واختصــار ملــا تقــدّ م رشحــه.
أوالً  -الليرتجيــة هــي االحتفــال باخلــاص ،كــا نقــول يف قانــون
اإليــان ،وفيــه ذكــر مراحــل اخلــاص .وهــذا مــا نؤكّــده يف الصــاة بعــد
كالم التقديــس أو الــكالم اجلوهــري« .ونحــن إذ نذكــر كل مــا جــرى ألجلنــا
الصلــب والقــر والقيامــة مــن األمــوات والصعــود إىل الســاوات واجللــوس
عــن يمــن اآلب»...
ثانيــ ًا  -االحتفــال بالليرتجيــة هــو احتفــال إهلــي ألن املســيح الــذي
نحتفــل بــه يف الليرتجيــة هــو اآلن يف املجــد ،يف الســاء ،وهــو املســيح القائــم
واحلــارض بيننــا ،كــا نقــول يف قبلــة الســام .وكــا نقــول يف الصــاة مبــارشة
قبــل املناولــة.
ثالثــأ  -الليرتجيــة هــي االحتفــال باخلــاص احلــارض ،ليــس يف املايض
وليــس يف املســتقبل .اليــوم واآلن! وليــس جمــرد ذكــرى ...بــل هــي جتســيد
الذكــرى وتأوينهــا! ( )Anamnèseال نحتفــل بذكــرى يف املــايض ،يف قديــم
ٍ
حيــدُ ُ
بحــدث جديــدَ ،حــدَ َ
ث ...وهلــذا فــكل
الزمــان ...ولكــن
ث اآلن! و ْ
احتفــال بالليرتجيــة هــو اســتحضار! هــي أمــس واليــوم! هــي اآلن! هــي يل!
هــي لــك! هــي للجامعــة! هــي الفصــح ،اآلن!
رابعــ ًا  -الليرتجيــة هــي عمــل اهلل يف اإلنســان ومــع اإلنســان! هــي
عمــل اهلل يف شــعبه! وألجــل شــعبه! أو مــع شــعبه .وهــذا مــا نســميه يف
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الالهــوت الرشقــي « :العمــل مــع ( )Synergieأو هــي عمــل اهلل يف االنســان
( )Théandrieوهــي عبــارة يونانيــة :ثيــوس :اهلل وانرتوبــس :اإلنســان! هــذه
العبــارة تشــمل كل أعــال اخلــاص وليــس فقــط الليرتجيــة! ألهنــا كلهــا عمل
اهلل وعملنــا! عمــل اهلل وعمــل اإلنســان! هــذا هــو خمتــر تاريــخ اخلــاص،
يف العهــد القديــم ويف العهــد اجلديــد! اهلل وســط شــعبه! اهلل مــع شــعبه! اهلل
عامنوئيــل :اهلل معنــا!
وعــر آبــاء الكنيســة عــن هــذا العمــل املشــرك بعبــارة :التأليــه!
ّ
حســب تعبــر اآليــة األبائيــة املشــهورة واملح ّببــة لــدى الرشقيــن :اإللــه أصبح
إنســان ًا! لكــي تُصبــح أنــت االنســان إهل ـ ًا ...وهــي عبــارة وردت عنــد اآلبــاء
الرشقيــن والغربيــن!...
هــذه العنــارص األربعــة ُت ِّيــز املدرســة الالهوتيــة األنطاكيــة .وهــي
جتســد الكلمــة ،واحــدٌ
مســتندة إىل حتديــد جممــع خلقيدونيــة ( )٤٥١حــول ّ
بطبيعتــن إهليــة وإنســانية! وهــذا هــو أســاس «العمــل معــا» اهلل واإلنســان
( ،)Synergieوهــذا يعنــي أن أالنســان ليــس ضــد اهلل! وال اهلل ضــد األنســان!
جتســد يف شــخص
وليــس اإلنســان وحــده! وحتــى ليــس اهلل وحــده! بــل اهلل ّ
املســيح ليكــون معنــا ...اهلل معنــا!
ال بــل هــذه العنــارص األربعــة نجدهــا تتحقــق يف كل ليرتجيــة ،رشقـ ًا
وغربـ ًا ...ال بــل نجــد العنــارص التــي يذكرهــا القديــس يوســتينيوس النابلــي
يف كتابــه يف العــام  ١٥٠ميــادي ،نجدهــا يف كل الليرتجيــات رشقــ ًا وغربــ ًا
وحتــى اآلن!
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الرموز يف الليرتجية
الرمــوز لغــة قائمــة بذاهتــا ،يف احليــاة اليوميــة ،ويف العالقــة بــن
النــاس ،والتواصــل االجتامعــي ...الرمــوز لغــة وعلينــا االهتــام هبــا وإبــراز
معناهــا ،ورشحهــا للمؤمنــن .الرمــوز مهمــة جــد ًا .فهــي يمكــن أن نقــول
«ســ ّلم» يصــل االرض بالســاء .وينقلنــا مــن املــادي ،مــن األريض ،مــن
رس
اجلســدي ،مــن الزمنــي ...إىل الســاوي ،الروحــي ...الرمــوز حاملــة ّ
التأليــه (  )Divinisationالــذي جيــري يف الليرتجيــة اإلهليــة .وهــذا معنــى
أن الليرتجيــة الســاء عــى االرض .ولذلــك علينــا االهتــام بالرمــوز وعــدم
ازدرائهــا ...فلنقبــل الرمــوز ...وننتقــل وننقــل املؤمنــن إىل معانيهــا املقدّ ســة.
هكــذا مثـ ً
ا إشــارات املــرور والســر ...واليــوم الرمــوز املســتعملة يف
وســائل التواصــل االجتامعي...
وهــذا مــا نــراه يف الكنيســة ،يف عامرهتــا ،يف هندســتها ...يف
اإليقونــات ...وال ســيام يف االحتفــال بليرتجيــة القــداس اإلهلــي.
وهــل ننســى رمــوز اإليقونــات ،وموضوعهــا ،ورموزهــا ،ومكاهنــا يف
الكنيســة ...والسلســلة طويلــة...
وهكــذا ختضــع الرمــوز لعمليــة التّحويــل التــي تصــر بحلــول الروح
ٍ
ـركات واعـ ٍ
ـال
ـول الرمــوز مــن حـ
القــدس عــى القرابــن .هكــذا أيض ـ ًا تتحـ ّ
ماديــة ،لتصبــح حامل ـ ًة معــاين الهوتيــة ...ورمــز ًا لتأليــه الطبيعــة البرشيــة...
هــذا هــو مفعــول االبيــكالز( )Epiclèseيف الرمــوز!...
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رموز الرسومات عىل ح ّلة القدّ اس
إذا تأ ّملنــا يف حلــة القــداس التــي يرتدهيــا الكاهــن ،رأينــا أهنــا غالب ـ ًا
مــا تكــون مزدانــة بالرســوم الدينيــة ،كالصلبــان واملــرايس والســمك وســنابل
رســم نافــر كالصليــب
ويتوســط الظهــر
القمــح وعناقيــد العنــب الــخ...
ٌ
ّ
واملصلــوب واخلبــز والســمك إلــخ ...وهلــذه الرســوم رمــوز مســيحية
الهوتيــة.
 - 1الصلبــان :مجيعنــا نعلــم أن الصليــب ،بعــد أن كان أداة لعنــة،
أصبــح مــع املســيح أداة خــاص ...فهــو حــارس املســكونة ،وســند
املؤمنــن ،وهبــاء الكنيســة ،ونكبــة األبالســة .والصليــب اليــوم يعنــي
كل ضيــق أو أمل أو عــذاب ُيســهم يف اآلم املســيح مــن أجلنــا.

البحــارة ُيدلــون املرســاة املع ّلقــة يف الســفينة،
 - 2املــرايس:
نعلــم أن ّ
ُ
إىل أعــاق البحــر ،فتشــدّ الســفينة وتثبتهــا بالرغــم مــن العواصــف.
املســيحي يف إيامنــه بالرغــم
فهــذه املرســاة أصبحــت رمــز ًا لثبــات
ّ
مــن املضايــق واالضطهــادات.
 - 3الســمك :كلمــة ســمك باليونانيــة هــي (إخثيــس) .وقــد رأى
املســيحيون األوائــل يف هــذه األحــرف بدايــة لكلــات مخــس،
وهــي« :يســوع املســيح ابــن اهلل املخلــص» .وأصبحــت الســمكة
للمســيحيي.
عالمــة مميــزة
ّ
 - 4ســنابل القمــح :وهــي تذكّرنــا بالــزارع الــذي يبــذر احلبــوب يف
األرض فتثمــر ثالثــن وســتني ومئــة؛ فهــي رمــز لوفــرة الثــار يف
املســيحي .وتذكّرنــا باحلنطــة التــي ُتمــع مــن الســهول وتُطحــن
ّ
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لتصــر خبــز ًا واحــد ًا ،وهــي رمــز لوحــدة املســيحيني  .وتذكّرنــا
َ
حولــه املســيح إىل جســده اخلاص،
أيضـ ًا باخلبــز غــذاء اجلســد ،وقــد ّ
فأصبــح غــذاء لنفوســنا.
 - 5عناقيــد العنــب :تذكّرنــا بالكرمــة .فاملســيح هــو الكرمــة ونحــن
األغصــان .فعلينــا أن نثبــت فيــه لكــي نــأيت بثمــر .والعنقــود يقطــر
حوهلــا املســيح إىل دمــه اخلــاص ،فأصبحــت
مخــرة لذيــذة ،وقــد ّ
غــذاء لنفوســنا جتلــب لنــا الفــرح والســعادة.
 - 6وهنــاك رســومات كثــرة غريهــا هلــا رموزهــا .وأحــرف يونانيــة مثل
«يســوع املســيح ينتــر» أو «املســيح» أو «األلــف واليــاء» ،لتذكّرنــا
باملســيح الــذي هــو بــدء كل خليقــة وهنايتهــا ،وأننــا بــه ننتــر عــى
الــر ،ولــه نعيــش.
رموز الثياب الكهنوتية
أمهيــة الثيــاب الكهنوتيــة تــأيت مــن رمزيتهــا ،وأهنــا تنقلنــا عاطفيــا
وروحيــ ًا وجســد ّي ًا ،مــن اليومــي ،إىل اإلهلــي ...إىل الليرتجــي ...صــاة
املدخــل ولبــس الثيــاب تنقلنــا مــن اليومــي و ُيدْ ِخلنــا يف رس اجلــال ،يف الــر
اإلهلــي..
عندمــا يقــوم الكاهــن بخدمــة الذبيحــة اإلهليــة ،فهــو يم ّثــل املســيح.
بســمو اخلدمــة ،ويتذكــر هــو
لذلــك يرتــدي ثيابــ ًا خاصــة ليذكّــر الشــعب
ّ
ـى هبــا ،كــا تـ ّ
القداســة والــرارة والطهــارة التــي عليــه أن يتحـ ّ
ـدل عــى ذلــك
آيــات املزامــر التــي يتلوهــا وهــو يبــارك ويق ّبــل كل قطعــة يرتدهيــا.
 - 1االســتيخارة (القميــص الطويــل) ،وترمــز إىل ثــوب العــرس« .تبتهــج
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نفــي بالــرب ،فإنه ألبســني ثــوب اخلــاص ،وشــملني بــرداء الرسور،
وعصبنــي بتــاج كعريــس ،وز ّيننــي زينــة العــروس» .وكيــف ال تبتهــج
ّ
نفســه ،وخــاص البــر منــوط بالذبيحــة اإلهليــة التــي تصاحلهــم مــع
اهلل ،وقــد لبــس ثــوب العــرس ودعــا اجلميــع إىل الوليمــة يشــملهم
الفــرح؟
 - 2البطرشــيل (يتـ َّ
ـدل عــى الصــدر مــن الــرأس حتــى القدمــن) ويرمــز
املفيــض النعمــة عــى كهنتــه،
إىل تد ّفــق النعمــة كالنهــر« :تبــارك اهلل
ُ
كالطيــب عــى الــرأس ،النــازل عــى اللحيــة ،حليــة هــارون ،والنــازل
عــى طــرف ثيابــه» ،وكيــف ال ُيبــارك اهلل ،وقــد أفــاض عــى الكاهــن
نعمــه ،وبواســطته تد ّفقــت عــى الشــعب ،فشــعروا بتلــك النعمــة كــا
يشــعرون برائحــة الطيــب املفــاض عــى الــرأس؟
ـف اخلــر) ،ويرمــز إىل التهيــؤ للســر« :تبــارك اهلل الــذي
 - 3الز ّنــار (يلـ ّ
يمنطقنــي بالقــدرة ،وقــد جعــل طريقــي بــا عيــب» .نعــم ،كيــف ال
يباركــه وقــد وهبــه القــدرة لكــي يســر يف طريــق القداســة ،منتــر ًا
عــى ّ
كل رش؟
 - 4الكـ ّـان ،ويرمــزان إىل القــوة .األيمــن« :يمينــك ،يــا رب ،عزيــزة القوة،
َ
َ
مقاوميــك».
اقتــدارك هتــدم
يمينــك يــا رب حت ّطــم العــدو ،وبعظمــة
واأليــر« :يـ َ
فهمنــي فأتع ّلــم وصايــاك» .فاهلل
ـداك صنعتــاين وجبلتــاينّ ،
ـوي يمــن الكاهــن ليتغ ّلــب عــى األعــداء الروحيــن.
هــو الــذي يقـ ّ
ولكــن ينبغــي عــى الكاهــن أالّ خيالــف أوامــر اهلل خالقــه.

َ -5
احل ْجـ ُـر (يتـ ّ
ـدل مــن الكتــف األيــر إىل اجلنــب األيمــن) ،ويرمــز إىل
الســيف« :تق ّلــد ســيفك عــى جنبــك ،أهيــا القــوي ،بحســنك ومجالــك
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ِ
ْ
واملــك يف ســبيل احلــق والدعــة والــر،
وس إىل األمــام،
ّ
إســتله ْ
َ
فتهديــك يمينــك هديــ ًا عجيبــ ًا» .نعــم ،الكاهــن أن يشــهر ســيفه
فيحــارب اهــواءه وشــهواته وكل مــا يبعــده عــن القداســة وكان ســابق ًا
حبيبــ ًا.
َ
«كهنتــك ،يــا
 - 6الفلونيــة (الثــوب اخلارجــي) ،ويرمــز إىل القداســة:
ر ،وأصفيـ َ
ـاؤك يبتهجــون ابتهاجـ ًا» .أ ّمــا رمــوز هتيئــة
رب ،يلبســون الـ ّ
الذبيحــة أو القربــان فهــي كثــرة :إيقونــة امليــاد تعلــو هيــكل التقدمــة.
مريــم تــأيت إىل املغــارة.

رموز رتبة «التقدمة» أو هتيئة القرابني.
رشح حول خبز القربان
يتوجــه إىل مذبح
بعــد أن يلبــس الكاهــن حلة القــداس ويغســل يديــهّ ،
يمجــد املســيح الــذي افتدانــا مــن
التقدمــة ،ويســجد ثالثـ ًا مســتغفر ًا اهلل ،ثــم ّ
ـمر عــى الصليــب .و ُيمســك بيــده
اللعنــة بدمــه ،وأنبــع لنــا اخللــود عندمــا ُسـ ّ
ســكين ًا بشــكل حربــة ليقطــع القربانــة.

ـيء قرابــن الليرتجيــة وهــي مخــس قرابــن ،وتذكّرنــا
يف األصــل ُتـ ّ
بأعجوبــة تكثــر اخلبــزات يف الربيــة قــرب بحــرة طربيــا .هكــذا يأخــذ
ـمى احلمــل وعليــه األحــرف باللغــة
الكاهــن مــن القربانــة األوىل اجلــزء املسـ ّ
اليونانيــة التــي تعنــي «املســيح ينتــر» .ويأخــذ مــن القربانــة الثانيــة اجلــزء
املث ّلــث اخلــاص بذكــرى مريــم ،أم احلمــل ،ويوضــع عــى يمــن احلمــل.
ويأخــذ مــن القربانــة الثالثــة أجــزاء صغــرة لذكــر القديســن ...ويأخــذ مــن
القربانــة الرابعــة أجــزاء صغــرة لذكــر األحيــاء الذيــن يريــد ذكرهــم .ويأخــذ
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القربانــة اخلامســة لذكــر األمــوات الذيــن يريــد ذكرهــم .وأســاء األحيــاء
واألمــوات وتكــون عــى لوائــح خاصــة يسـ ّلمها املؤمنــون إىل الكاهــن ليذكــر
نياهتــم  ،األحيــاء واألمــوات أو الراقديــن.

وهكــذا نــرى الكنيســة ك ّلهــا حــارضة عــى الصينيــة .وتشــرك
بالليرتجيــة وحتتفــل هبــا! وهنــا نــرى أيضـ ًا أمهيــة الرشكــة والرشاكة واملشــاركة
واجلامعــة يف االحتفــال بالليرتجيــة.

اهليــكل هــو يف املفهــوم الرشقــي ،أكثــر مــن طاولــة .إنــه يرمــز
إىل مــكان اجللجلــة ،وإىل القــر املقــدس ،وإىل القيامــة املجيــدة .ولذلــك
نــرى عليــه الصليــب واجللجلــة .كــا أن األناشــيد التــي نجدهــا مكتوبــة
عــى «األندميــي» (أو مــا هــو مــكان الطاولــة كــا تعنــي العبــارة باللغــة
اليونانيــة) ،تشــر إىل يوســف الوجيــه ،ونيقوديمــوس اللذيــن خدمــا املســيح
املتــأمل واملائــت ،واملدفــون يف «قــر جديــد» .وهنــاك صــاة أخــرى وصــاة
ثالثــة تشــر إىل القــر املقــدّ س ،إنــه كنــز حياتنــا وقيامتنــا ...وأنــه أهبــى مــن
الفــردوس ...وتشــر الصــاة الثالثــة إىل وجــود الســيد املســيح يف القــر ،ويف
اجلحيــم ،وعــى العــرش مــع اإللــه ،ويف الفــردوس مــع اللــص.
بخــر اهليـ َ
وهلــذا الســبب ُي َّ
ـكل مــرار ًا ...وجيــب أن يــدور الشــاس أو
الكاهــن أو املطــران حولــه ،وهــذا إشــارة إىل الــدورة والطــواف حــول القــر
املقــدّ س يف كنيســة القيامــة.
كذلــك االفخارســتيا واخلبــز واخلمــر املقدّ ســان ،هــي رمــز إىل املســيح
ـي!
القائــم واحلـ ّ
مــن جهــة أخــرى يف طقســنا ُيوضــع االنجيــل عــى اهليــكل ويبقــى
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عليــه أثنــاء االحتفــال بالليرتجيــة االهليــة وبباقــي الصلــوات واالحتفــاالت
الطقســية .ويف ذلــك إشــارة إىل أن االفخارســتيا واالنجيــل مرتابطــان.
االفخارســتيا غــذاء ،واالنجيــل املقــدّ س غــذاء .وهــذا مــا يؤ ّكــده القديــس
أغســطينوس قائ ـاً« :كلمــة اهلل ليســت أقــل كرام ـ ًة مــن جســد الــرب .وكــا
نحــرم القربــان املقــدّ س لكــي ال يقــع عــى االرض ،هكــذا علينــا أن نحافــظ
عــى كلمــة اهلل واالنجيــل املقــدّ س» .
ّأما رموز هتيئة الذبيحة أو القربان فهي كثرية:
 * إيقونة امليالد تعلو هيكل التقدمة .مريم تأيت إىل املغارة.
·طاولة هيكل التقدمة هي املغارة.
·الصينية تشري إىل املذود.
·النجــم فــوق الصينيــة يشــر إىل النجــم الــذي قــاد املجــوس إىل
املغــارة ،وإىل املســيح.
·األغطية تشري إىل احل ّفاضة!
·الكأس ،والبخور :رموز إىل تقادم وهدايا املجوس.
·طريقــة تقطيــع القربــان وترتيــب أجزائــه يف الصينيــة غنيــة بالرمــوز:
ذبيحــة إســحق .الذبــح عــى الصليــب .الطعــن باحلربــة .نبــؤة أشــعيا
(كشــاة ســيق إىل الذبــح)
·املــاء واخلمــر :رمــز إىل الــدم واملــاء اللذيــن خرجــا مــن جنــب املســيح
الــذي طعنــه القائــد الرومــاين لونجينــوس باحلربــة .لذلــك نســتعمل
احلربــة بتقطيــع القربــان ،وليــس ســكين ًا عاد ّيـ ًا .كــا أن املــاء إشــارة إىل
املعموديــة املقدّ ســة واخلمــر رمــز االفخارســتيا وما ّدهتــا .واملــاء واخلمــر
يرمــزان إىل الطبيعتــن يف املســيح :االهليــة واالنســانية .وهكــذا تــرز
ـري.
عالقــة التقدمــة ورموزهــا بالكنيســة التــي هــي جســد املســيح الـ ّ
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كــا أن الكنيســة حــارضة يف رتبــة التقدمــة مــن خــال تقطيــع القربــان
وتوزيعــه وترتيبــه عــى الصينيــة ،والصلــوات املرافقــة لتقطيــع األجــزاء.
الكنيســة ك ّلهــا حــارضة ،ال بــل تاريــخ اخلــاص .وتاريــخ الكنيســة بقدّ يســيها,
ك ّلهــا حميطــة باحلمــل اإلهلــي...

هكــذا تُقطــع إجــزاء صغــرة ترمــز إىل كل فئــة مــن القديســن :والــدة
اإللــه املالئكــة .االنبيــاء .الرســل .القديســون :رؤســاء الكهنــة ...الشــهداء
واألبــرار ،األطبــاء .يواكيــم وحنــة جــدّ ا املســيح اإللــه.
ثــم توضــع أجــزاء لذكــر الســلطة يف الكنيســة (بطريــرك ،مطــران ،كاهــن،
شــاس ،)...وتوضــع أجــزاء لذكــر املحســنني إىل الكنيســة ...ولذكــر االحيــاء
والراقديــن ...حســب النيــات التــي يطلبهــا املؤمنــون مــن الكاهــن...

الكنيســة ك ّلهــا حــارضة حــول املســيح احلمــل والذبيحــة واملنتــر
(كــا تشــر األحــرف املرســومة عــى القربــان :يســوع ينتــر) والقائــم مــن
األمــوات!
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البخور
هــو رمــز االلوهيــة .كان ُيقــدّ م إىل اآلهلــة الوثنيــة .وهــو جــزء مــن
تقــادم املجــوس للمولــود اجلديــد .وهــو رمــز العبــادة هلل .وهورمــز اإلكــرام
ومكرســون باملعموديــة
لإليقونــات ،وللمؤمنــن الذيــن هــم هيــكل اهلل احلــي
ّ
املقدّ ســة ومشــاركون بالكهنــوت امللوكــي العــام ،وهــم كــا يقــول بولــس
الرســول« :رائحــة املســيح الط ّيبــة»(  2كــور .) 15 : 2
دورة اإلنجيل
يفــظ يف خزانــة خاصــة .وقبــل قــراءة
يف األصــل كان االنجيــل املقــدّ س ُ ْ
االنجيــل ،كان يؤتــى بــه إىل املنصــة ل ُيقــر َأ فصــل منــه .مــع الوقــت صــار
اإلنجيــل يبقــى عــى اهليــكل.
أمــا الزيــاح والطــواف بــه فأصبــح رمــز ًا إىل جمــيء املســيح ،وظهــوره
يبــر بالبشــارة املقدّ ســة.
وبــدء حياتــه العلنيــة ِّ
يتقــدّ م االنحيــل (حيملــه الشــاس أو الكاهــن) حامــل شــمعة واحــدة،
وهــي ترمــز إىل يوحنــا املعمــدان يتقــدّ م يســوع ويشــر إىل رســالته املقدّ ســة.
أمــا الشــموع األخــرى التــي ترافــق الزيــاح باالنجيــل والتــي حيملهــا اخلادمان
لــدى قــراءة اإلنجيــل املقــدس فهــي تشــر إىل قــول الســيد املســيح« :هكــذا
فليضــئ نوركــم قــدّ ام النــاس» ( .متــى  ) 16 : 5أو إشــارة إىل املزمــور ،118
ـي».
آيــة « ،103كلمتــك نــور أو مصبــاح لقدمـ َّ

َ
وحامل
وأمــا الكاهــن أو الشـ ّـاس فيصبــح هــو نفســه رمـ َـز بشــارة يســوع،
هــذه البشــارة إىل املؤمنــن .يســوع يظهــر للنــاس مــن خــال الكاهــن! مــن
هنــا أمهيــة الطــواف باالنجيــل ،وأن يكــون بجــال وأهبــة وفــرح ،مــع الشــعور
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بــأن الكاهــن هــو مســيح آخــر! حامــل بشــارة يســوع ...وليــس فقــط حامــل
تتجــول يف الكنيســة ،يف الرعيــة ،حتمــل بشــارة
كتــاب اإلنجيــل ...أنــت
ّ
ـر باالنجيــل...
ـول يف فلســطني ويبـ ِّ
اإلنجيــل ،كــا كان يســوع يتجـ ّ
وهكــذا تصبــح دورة االنجيــل حاملــة بــرى يســتقبلها الشــعب بــأن حياول
أن ُيق ّبــل اإلنجيــل  ،أو ثيــاب الكاهــن حامــل اإلنجيــل! مــا أمجــل الرموز!
ٍ
فصل منه.
يف الطقس الالتيني ال يظهر اإلنجيل اال لدى قراءة

دورة القرابني

أمــا الز ّيــاح الــذي يصــر لنقــل القرابــن مــن هيــكل التقدمــة إىل اهليــكل
الكبــر ،فإنــه ُيعتــر بمثابــة درب الصليــب :يــأيت املســيح لكــي يكــون احلمــل
الذبيــح واملخ ّلــص اإلهلــي .هنــا أيضــ ًا الشــعب حيــاول أن يواكــب املســيح
احلمــل بــأن ُيق ِّبلــوا ثيــاب الكاهــن ،وإذا أمكــن الــكأس أو الصينيــة!
وأصبــح الزيــاح رمــز الليرتجيــة الســاوية (التــي متثلهــا إيقونــة القبــة
داخــل الكنيســة)  :حيــث نجــد املالئكــة حــول القرابــن متثلهــم املــراوح مــع
املالئكــة وادوات اآلالم :احلربــة ...إلــخ

بعــد الــدورة ووضــع القرابــن عــى اهليــكلُ ،يصـ ّ
ـي الكاهــن هــذا النشــيد
املوجــود عــى االندميــي :إن يوســف الوجيــه أنــزل عــن اخلشــبة جســدَ ك
وجهــزه ووضعــه يف قــر جديــد» .ثــم
ـي وحنــوطّ .
الطاهــر .ول ّفــه بكفــن نقـ ٍّ
يضــع الســر الكبــر عــى القرابــن.

هــذا النشــيد وهــذا الســر الكبــر يرمــزان إىل القــر اجلديــد ،الــذي
ِ
ِ
ـع عــى القــر ،كــا يذكــر
ٌوضــع فيــه املســيح ،ويرمــز إىل احلجــر الــذي ُوضـ َ
اإلنجيليــون« :ووضعــه (يوســف الــذي مــن الرامــة) يف قــره اجلديــد الــذي
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كان قــد نحتــه يف الصخــرة ،ثــم دحــرج حجــر ًا ضخــ ًا عــى بــاب القــر
ومــى» ( .متــى ) 60 : 27

باملقابــل يرفــرف الكاهــن أو الشـ ّـاس عــى القرابــن أثنــاء تــاوة قانــون
اإليــان  ،ويرفعــه عنــد العبــارة «وقــام مــن بــن األمــوات» .وهنــا أيضـ ًا رمــز
وإشــارة إىل مــا ورد يف إنجيــل متــى حــول القيامــة« :وإذا زلــزال عظيــم قــد
انبعــث .ألن املــاك انحــدر مــن الســاء ،وأتــى ودحــرج احلجــر ،وجلــس

عليــه» ( .متــى ) 2 : 28

يرفــرف الكاهــن أو الشــاس عــى القرابــن رمــز ًا إىل مشــاركة املالئكــة

معنــا يف االحتفــال بالليرتجيــة االهليــة.

الرفرفــة عــي القرابــن ،أصــا كان ذلــك عمــل الشــاس الواقــف إىل

جانــب الكاهــن ،وعليــه ان «يكــش الذبــاب» عــن القرابــن ،ال ســيام عــن
وحتولــت هــذه احلركــة اىل رمــز مجيــل إهلــي :اهنــا أجنحــة املالئكــة،
الــكأسّ ...

ـت هــذه احلركــة إشــارة
التــي تُشــارك يف االحتفــال بالليرتجيــة اإلهليــة .أصبحـ ْ

إىل حقيقــة أن الليرتجيــة هــي الســاء عــي االرض!...

ثيــاب الكاهــن والشــاس واالســقف ...ارتــداء الثيــاب أصبــح جمموع ـ َة
رمـ ٍ
ـوز تُشــر إليهــا اآليــات ،التــي ترافــق كل قطعــة مــن الثيــاب :تبــارك اهلل،

الــذي ُيفيــض النعمــة ...تبــارك اهلل الــذي ُيمنطقنــي بالقــوة ...يــداك صنعتــاين
وجبلتــاين ...تق ّلــدْ سـ َ
ـيفك عــى جنبــك (عــى لبــس احلجــر)...
سكب املاء احلار عىل الكأس قبل املناولة

هنــاك ايضــا رمــز املــاء احلــار قبــل املناولــة .يقــال إن عــادة إضافــة
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مـ ٍ
ـاء حــار عــى الــكأس قبــل املناولــة ،دخلــت يف البــاد البــاردة ،األناضــول
وتركيــا ...فــكان الــرد ًي ّمــدُ اخلمــر يف الــكأس ...ودخلــت عــادة املــاء
التجمــد ...والحق ـ ًا أصبــح املــاء احلــار رمــز ًا «حلــرارة االيــان...
ـار ملنــع
ّ
احلـ ّ
اململــو َءة مــن الــروح القــدس»...

نقل القرابني املقدّ سة إىل هيكل التقدمة
بعــد مناولــة الشــعب ينقــل الكاهــن الــكأس والصينيــة والقرابــن الباقيــة

إىل هيــكل التقدمــة ،ويصـ ّ
ـي قبــل ذلــك هكــذا« :إرتفــع اللهــم عــى الســاوات
وليكــن جمــدُ ك عــى مجيــع االرض» .هــذه العبــارة ورفــع القرابــن عاليـ ًا باجتــاه

الشــعب ومباركــة ّ
الشــعب هبــا ،إشــارة واضحــة إىل الصعــود اإلهلــي بعــد

القيامــة ،كــا ورد يف قانــون االيــان« : :وصعــد إىل الســاء ،وجلــس عــن يمــن
اآلب» .وإيضـ ًا إشــارة إىل مــا ورد يف اإلنجيــل املقــدّ س« :ثــم خــرج (يســوع)

هبــم (الرســل) نحــو بيــت عنيــا ،ورفــع يديــه وباركهــم ،وفيــا هــو يباركهــم
إنتحــى عنهــم ،وصعــد إىل الســاء» ( لوقــا ) 51 - 50 : 24

ويف الــكالم عــن الرمــوز نذكــر أمريــن :مناولــة الطفــل الصغــر حــاالً

بعــد املعموديــة .وإعطــاء كأس مخــر للزوجــن ...الســبب والرمــز هــو أن

رس املعموديــة ورس الــزواج ،كانــا يتـ ّـان أثنــاء اإلحتفــال بالليرتجيــة اإلهليــة،

وذلــك يف اجلــزء األول مــن الليرتجيــة ...ولذلــك كان مــن الطبيعــي أن مجيــع
املشــاركني باالحتفــال الليرتجــي ،يشــركون باملناولة املقدســة ...وأنا شــخصي ًا

الرسيــن ضمــن االحتفــال بالليرتجيــة االهليــة.
إحتفلـ ُ
ـت بعــض املـ ّـرات هبذيــن ّ

وال توجــد أيــة فقــرة يف الــرع الكنــي ،متنــع هــذه الطريقــة.
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املثمــن يرمــز إىل األبديــة)
االمثلــة كثــرة يف هندســة الكنيســة (الشــكل ّ

وجــدار اإليقونــات أو االيكونســتاس املدخــل إىل امللكــوت ...إلــخ

ٍ
ـركات
الرمــوز يف الكنيســة ،هــي رســالة شــعبية مم ّيــزة .إهنــا مت ّثــل حـ
وأفعــاالً ذات طابــع عمــي ،ويف الليرتجيــة تأخــذ وتكتســب معنــى روحي ـ ًا،
الهوتيـ ًا وإهليـ ًا ..بحيــث ترفــع الليرتجية احلركــة املاديــة ،العمليــة ،الرباغامتية،
لكــي تصبــح حاملــة الــروح! ال بــل عامل ـ ًة عمــل الــروح يف االنســان.
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الفصل اخلامس
رشح الليرتجية اإلهلية
للقديس يوحنا فم الذهب

األقامر الثالثة

ِ
ســطعت نعمــ ُة ِ
فم َ
ٍ
فأنــارت املســكونة.
كمصبــاح،
ــك
«لقــد
ْ
ـمو
ـب املــال .وأظهـ َ
ـرت لنــا سـ َّ
ووضعــت يف العــامل كنــوز الزهــد يف حـ ِّ
اإلتضــاع .فيــا أهيــا األب املــؤ ِّدب بأقوالــك .يوحنــا فــم الذهــب.
إشــفع إىل الكلمــة املســيح اإللــه .يف خــاص نفوســنا».
لــت كال َمــك
ذاع منط ُقــك يف كل األرض .فإهنــا قــد قبِ ْ
«لقــد َ
ـت طبيع ـ َة الكائنــات.
ـت العقائــد بيان ـ ًا إهلي ـ ًا .وأوضحـ َ
الــذي بــه ب ّينـ َ
ون ّظ َمــت أخــاق البــر .فيــا أهيــا األب البــار .ذو الكهنــوت امللوكــي
ِ
املســيح أإللــه .يف خــاص نفوســنا».
باســيليوس .إبتهـ ْـل إىل
ِ
ِ
ِ
ـي .ظهـ َـر عــى أبــواق اخلطبــاء .فإنــك
ـار الهوتــك الرعائـ ّ
«إن مزمـ َ
ِ
ـرت أعـ َ
ـع النطــق .فاشــفع أهيــا
نحـ َ
إذ سـ َ
ـت أيضـ ًا روائـ َ
ـاق الــروحُ .م ْ
األب غريغوريــوس .إىل املســيح اإللــه .يف خــاص نفوســنا».

*******
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يض ْعهــا
الليرتجيــة املنســوبة إىل أبينــا القديــس يوحنــا فــم الذهــب ،مل َ
هــو .هنــاك بعــض صلــوات حمــدودةُ ،تنْســب إليــه أكيــد ًا .لكــن الليرتجيــة
بمجملهــا هــي إرث الكنيســة ك ِّلهــا .وهنــاك صــا ٌة هــي أكيــد ًا مــن قلمــه.
وأريــد أن أبــدأ هــذا التأ ّمــل هبــا .وهــي تتــى قبــل اعــان بشــارة اإلنجيــل
املقــدس .وينصــح أن تســبق أيــة قـ ٍ
ـراءة للكتــاب املقــدس.
ُ َ ُ
َ
معرفتــك
أضــئ قلو َبنــا بصــايف نــور
املحــب البــر،
« أهيــا الســيد
ُّ
ْ
اإلهليــة .وافتــح عيــون أذهاننــا لنفهــم تعاليمـ َ
ـع فينــا خشــية
ـك اإلنجيليــة .ضـ ْ
وصايـ َ
ـر ســرة
ـاك املغبوطــة .حتــى إذا مــا ُد ْســنا َ
مجيع الشــهوات اجلســدية ،نسـ ُ
روحيــة ،مفكريــن وعاملــن بــكل مــا ُيرضيـ َ
ـك.
ألنــك أنــت اســتنارة نفوســنا وأجســادنا ،أهيــا املســيح اإللــه ،وإليــك
نرفــع املجــد ،وإىل ابيــك األزيل وروحــك القــدوس الصالــح واملحيــي ،اآلن
وكل أوان وإىل دهــر الداهريــن .آمــن»
آمل أن يكون رشحي لكم أهيا األحباء ،هلذه الليرتجية ،أن يكون نوع ًا
نتذوقها! ونعيشها!
من االحتفال بالليرتجية! من خالل الرشح عنها ،نريد أن ّ
ونحتفل هبا!

كم قدّ اس ًا يف طقسنا الرشقي؟ وكيف كانت يف األصل؟

يف كنيســتنا الرشقيــة ثالث ـ ٌة مــن أملــع وأعظــم القديســن ل ّقبتهــم الكنيســة
ِ
ـب إىل ٍّ
كل منهــم رتبــة قــداس:
باألقــار الثالثــة ،وقــد نُسـ َ
أ  -قــداس يوحنــا فــم الذهــب ( )٤٠٧ - ٣٤٤ونحتفــل بــه معظــم
أيــام الســنة.
ب  -قــداس باســيليوس الكبــر( ،)٣٧٩ - ٣٢٩ونحتفــل بــه عــر
مــرات يف الســنة :اآلحــاد اخلمســة األوىل مــن الصــوم ،مخيــس
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عيــدي امليــاد
األرسار ،ســبت النــور ،بارامــون (أي تقدمــة)
ّ
والظهــور ،وعيــد القديــس يف األول مــن كانــون الثــاين .ويــكاد
يفرقونــه عــن األول لــوال الصلــوات الرسيــة الطويلــة
املؤمنــون ال ّ
الشــاملة ،ونشــيد «إن الربايــا بأرسهــا »...الــذي ُيقــال بــدالً مــن
«إنــه واجــب حقــ ًا»...
ج  -قــداس غريغوريــوس الالهــويت ( ،)٣٩٠- ٣٢٩املعــروف بــال
«بروجيازمينــا» (أي األقــداس الســابق تقديســها) .وهــو كنايــة
عــن صــاة الغــروب ،فيهــا يتــم تنــاول قرابــن ســبق تقديســها.
كان يقــام قدي ـ ًا يف الصــوم األربعينــي مــا عــدا الســبت واألحــد.
أمــا اليــوم ،فيقــام عــادة األربعــاء واجلمعــة مــن الصــوم ،والثالثــة
األيــام األوىل منــه.
أصــل هــذه القداديــس ،فيصفــه لنــا القديــس يوســتينوس الفيلســوف
أمــا ْ
النابلــي الــذي عــاش يف منتصــف القــرن الثــاين ،ونــكاد نجــد فيــه مجيــع
عنــارص القــداس احلــايل:
«يف يــوم الشــمس (أي يــوم األحــد) ،جيتمــع يف حمـ ٍّـل واحــد كل النصــارى
الذيــن يقطنــون املدينــة والذيــن يقطنــون القــرى .فيقــرأون مذ ِّكـ ِ
ـرات الرســل
ِ
ومؤلفــات األنبيــاء .ثــم يســكت القــاري ،فيتكلــم املتقــدم كالم موعظــة
ـض للشــعب عــى الســر بموجــب هــذه التعاليــم الرائعــة .ثــم ننهــض
وحـ ٌّ
كلنــا مع ـ ًا ونرفــع إىل اهلل صلـ ٍ
ـوات وأدعيــة.
ثــم نتو ّقــف عــن الصــاة ،ويعانــق بعضنــا بعضـ ًا .إذ ذاك حيملــون إىل مــن
يرئــس مجاعــة اإلخــوة باملســيح خبــز ًا وكأسـ ًا مملــؤة مخــر ًا ومــاء.
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أب األكــوان ،باســم ابنــه
وي َمــدُ
ويمجــد َ
ِّ
فيأخــذ اخلبــز والــكأسْ َ ،
وروحــه القــدوس ،ويرفــع لــه صــاة شــكر طويلــة ،ألن اهلل تعــاىل قــد تنــازل
ومنحنــا هــذه املواهــب.
يوزعــون عــى احلضــور خبــز
ثــم إن اخلَدَ َمــة ،الذيــن ندعوهــم شاممســةِّ ،
حصتهــم مــن خبــز
االفخارســتيا واخلمــر املمــزوج باملاء.وعــن يدهــم نرســل ّ
االفخارســتيا ومخرهــا ...ثــم إن األثريــاء منّــا يســاعدون الفقــراء»...

كيف يتهيأ الكاهن لذبيحة القداس؟
الكاهــن هــو رجــل اهلل ،وبالتــايل عليــه أن يتســامر طــوال هنــاره وليلــه
مــع اهلل .فتكــون تلــك الصــاة الوثيقــة بــن اإلثنــن هتيئ ـ ًة للقيــام بالذبيحــة
قســموا يومهــم قســمني،
اإلهليــة .لذلــك اعتــاد آبــاء قديســون كثــرون أن َي ُ
قســم يتهيــأون فيــه إلقامــة الذبيحــة ،وقســم يشــكرون فيــه اهلل تعــاىل.
فالكاهــن إذن ال هي ّيــئ ذاتــه يف الصبــاح فقــط ،وإنــا منــذ املســاء .فيختــي
بذاتــه قبــل النــوم ويتأمــل بالعمــل العظيــم الــذي ســيقوم بــه يف الغــد.
وعنــد الصبــاح ،بعــد صــاة النهــوض مــن النــوم والتأمــل ،يتقــدّ م
ويقــف أمــام البــاب امللوكــي يف الكنيســة( ،أو األبــواب املقدَّ ســة) ويســجد
ـم اغفــر يل أنــا اخلاطــئ وارمحنــي»! إذعليــه
ثالث ـ ًا مســتغفر ًا اهلل وقائ ـاً« :أللهـ ّ
أن يعــرف أنــه إنســان خاطــئ وأنــه غــر مســتحق أن يقيــم الذبيحــة اإلهليــة.
ثــم يبتهــل إىل الــروح القــدس بصــاة وجيــزة ،فيطلــب منــه لكونــه
حــارض ًا يف كل مــكان وكنــز ًا للصاحلــات وواهبـ ًا احليــاة ،أن َي ّل عليه ويســكن
ويطهــره مــن كل دنــس فإنــه هــو الــذي يقودنــا يف حياتنــا الروحيــة.
فيــه
ّ
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ثــم يتلــو الكاهــن صلــوات توبة ،ف ُيقـ ّـر أننــا وإيــاه خطأة ،وال نســتطيع
محنــا ...وبــا أنــه اتكالنــا الوحيــد،
الدفــاع عــن أنفســنا بــل نبتهــل إىل اهلل أن ير َ
يطلــب إليــه الكاهــن أالّ يغضــب علينــا لكثــرة آثامنــا ،بــل أن ينســى تلــك
اآلثــام ،وحيــ ّن علينــا ،وينقذنــا مــن أعدائنــا الروحيــن :فهــو إهلنــا ونحــن
شــعبه ،وعــى اإللــه أن ينــر شــعبه.

ثــم يطلــب مــن والــدة اإللــه أن تفتــح لنــا بــاب حتننهــا .فنحــن نعلــم
أننــا ال نخيــب إذ اتكلنــا عليهــا ،فهــي تنقذنــا مــن كل الشــدائد.

ويتّجــه الكاهــن نحــو إيقونــة املســيح ،ويســجد لــه طالبــ ًا الصفــح
عــن زالتنــا ،ويشــكره ألنــه ريض أن ُيذبــح مــن أجلنــا لكــي يمألنــا فرح ـ ًا
وســعادة.
ويتّجــه نحــو إيقونــة العــذراء ،ويدعوهــا جمــدّ د ًا أن تتحنّــن عــى
شــعبها اخلاطــئ ،ويطلــب منهــا أن تُظهــر قدرهتــا دومــا فينــا.

يقويــه يف تلــك اخلدمــة لكــي ال
ثــم يرفــع يديــه ويطلــب إىل اهلل أن ِّ
ـتحق القيــام هبــذه اخلدمــة املقدّ ســة
يســتحق الدينونــة ،فليــس مــن إنســان يسـ ّ
غــر الدمويــة« :يــا رب أرســل يـ َ
ـوين عــى خدمتـ َ
ـو مسـ َ
ـك
ـكنكَ .قـ ّ
ـدك مــن ُعلـ ِّ
التــي أنــا مقبـ ٌـل عليهــا» .هــذا مفهــوم (.)Synergie

صلوات الدخول إىل اهليكل:

نســميه  :صــاة
ترافــق الدخــول إىل داخــل اهليــكل املقــدس ،مــا
ّ
البــاب» ،أو الصــاة التــي تقــام أمــام البــاب املقــدس املدعــو البــاب امللوكــي.
فهــي تشــر إىل أمهيــة االســتعداد الداخــي قبــل االنتقــال مــن املجــال االريض،
إىل املجــال الروحــي أو االهلــي أو املقــدّ س.
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ثــم يســجد ثالثـ ًا أمــام األبــواب املقدّ ســة ويدخــل إىل اهليكل ويســجد
ثــاث مــرات ويذهــب الرتــداء احل ّلــة الكهنوتية.

ـب أن أقــول إلخــويت الكهنــة الالتــن ،أنــه كان يف طقســهم أيضـ ًا
أحـ ّ
هــذا االســتعداد لالحتفــال بالقــداس .وكان هنــاك نشــيد «الدخــول» أو
«صــاة الدخــول» (بالالتينيــة  Introitusوباألملانيــة  Stufen-Gebetأو صــاة
أو دعــاء «الدرجــات» ،أي درجــات اهليــكل).

أجزاء الليرتجية

إنطالق ـ ًا ممــا تقــدّ م يمكننــا أن نفهــم حمتــوى الليرتجيــة واخلصائــص
واألوصــاف يف كل أجزائهــا.
يمكننــا أن نصــف خمتلــف أجــزاء الليرتجيــة اإلهليــة كالتــايل :إحتفــال
اجلامعــة املص ّليــة ،بالصلــوات ،باألناشــيد ،بالطلبــات ...إحتفــال اإلعــان
وهــو اجلــزء الــذي فيــه نقــرأ مــن الرســائل واإلنجيــل .وثالثــ ًا إحتفــال
التقدمــة ،حيــث تُنقــل القرابــن مــن هيــكل التقدمــة إىل اهليــكل .وتليهــا
صلــوات التقديــس .ورابعــ ًا إحتفــال الرشاكــة واملناولــة .وخامســ ًا احتفــال
ختــام الليرتجيــة مــع صلــوات الشــكر.
 - 1إحتفال اجلامعة املصلية
نــرى يف هــذا اجلــزء ك ّلــه أمهيــة اجلامعــة والكنيســة املحليــة ،بــكل
فئاهتــا :املدنيــة والكنســية ...والغائبــن عــن الرعيــة ألســباب خمتلفــة ،كــا
نــرى يف الطلبــة الســامية .مــرار ًا كثــرة نصـ ّ
ـي ألجــل نيــات يف العــامل أمجــع،
ـي! هنــا كل إنســان
وننســى أعضــاء الكنيســة يف الرعيــة ،يف القريــة ...يف احلـ ّ
لــه مكانــه وتُرفــع الصــاة ألجلــه .الحقـ ًا بعــد تــاوة االنجيــل نجــد الصــاة
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اجلامعــة الشــاملة العــامل بــأرسه ...وبالطبــع القديســون حــارضون ومريــم
العــذراء والســيد املســيح.

أحــب أن أشــر إىل صــاة مجيلــة فيهــا أوصــاف الهوتيــة عــن اهلل
ُّ
تــرد هنــا وتــرد أيضــ ًا يف صــاة الشــكر يف اجلــزء األول مــن األنافــور قبــل
نشــيد قــدوس ...هــذه هــي الصفــات أو األوصــاف« .أهيــا الــرب إهلنــا.
ـف
الــذي ال ُت ّثــل عزتــه وال يــدرك جمــده .وال ُت َقــاس رمح ُتــه ،وال يفــي وصـ ٌ
بمح ّبتــه للبــر» (صــاة األنديفونــا األوىل) .ونجــد تعابــر مشــاهبة قبــل
ـف .وال حيــدّ ه عقــل .وال
نشــيد قــدوس« :أنــت اإللــه الــذي ال يفــي بــه وصـ ٌ
ُيــرى .وال ُيــدرك»...

هــذه األوصــاف ميــزة خاصــة يف الطقــس البزنطــي ويف
ســمى الهــوت النّفــي أو باليونانيــة (Théologie
الالهــوت الرشقــي .و ُي ّ
رس اهلل الفائــق عقلنــا
 )Apophatiqueأو ( .)Apophatismeأي أننــا أمــام ّ
وتصوراتنــا اجلســدية املحــدودة بكثافــة اجلســد،
ومفاهيمنــا ومعقوالتنــا
ّ
نُطلــق عــى اهلل ســبحانه وتعــاىل صفـ ٍ
ـات برشيــة تســبقها عبــارة «ال» .وهكــذا
نُجـ ِّـرد اهلل مــن االدراك البــري ،وكل األوصــاف البرشيــة ...ونعــرف هكــذا
رس اهلل يف حياتنــا ...وهــذا هــو
بضعفنــا وحمدوديتنــا ...وهــذا هــو موقفنــا أمــام ّ
لنمونــا يف املعرفــة اإلهليــة ...وطريقنــا للدخــول يف رس املســيح وأرسار
الطريــق ِّ
اخلــاص...
عــر عنــه هبــذه
إن هــذا املوقــف هــو مم ّيــز للطقــس الرشقــي .و ُي ّ
العبــارات الالهوتيــة :ابوفاتيســم ( ،)Apophatismeأو عــدم إمكانيــة
التعبــر والــرح ...ويقابلهــا عبــارة التعجــب ،وهــي عبــارة تــرد كثــر ًا
يف صلواتنــا .هكــذا نُر ِّنــم يف غــروب عيــد امليــاد قائلــن أن هديــة الرعــاة
التعجــب .ونقــول :مــاذا نقــدم
يف ليلــة امليــاد للمولــود اجلديــد هــي
ّ
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ّ
نصــي
لــك أهيــا املســيح؟ ...املالئكــة التســبيح ...والرعــاة التعجــب»!
أيض ـ ًا يف امليــاد ونر ِّنــم هكــذا« :ملــا تتعجبــن يــا مريــم ؟ وملــا تنذهلــن يف
ِ
داخلــك؟ ...وتــر ّدد عبــارة التعجــب والعجــب يف أبيــات املدائــح أل ّمنــا
ّ
نصــي يف
التعجــب هــو اإليــان .كــا
مريــم العــذراء ...واجلــواب عــى
ّ
تعجبنــا».
األســبوع األول مــن الصــوم« :إن إيامننــا ســيبقى دائ ـ ًا موضــوع ُّ
ـر عنــه أيضـ ًا بكلمــة «اجلــال» أو حمبــة
وهــذا هــو موقفنــا أمــام الــر .و ُيعـ ّ
اجلــال (فيلوكاليــا ،)Philokalia...وهــي عبــارة أيضــ ًا ملجموعــة أقــوال
ّ
ونصــي مــرار ًا :قــدّ س يــا رب حمبــي
وقصــص وتعاليــم اآلبــاء الرهبــان.
مجــال بيتــك ؟ نقــول عــن اهلل « :خالــق اجلــاالت»...
شــهري ،نشــيد الكلمــة
يف هــذا اجلــزء مــن الليرتجيــة يــرز نشــيدٌ
ٌ
املتجســد ،ومطلعــه يــا كلمــة اهلل اإلبــن الوحيــد ...و ُينســب إىل األمرباطــور
ّ
ٌ
وإعــان لقانــون اإليــان
تفســر
يوســتينيانوس يف القــرن الســادس .وهــو
ٌ
وصــف ملجمــل أعــال رس
املحــدّ د يف جممــع خلقيدونيــة ( .)451وهــو
ٌ
املتجســد مــن
تــم يف «املســيح» كلمــة اهلل اإلبــن الوحيــد
ّ
اخلــاص الــذي ّ
والــدة اإللــه القديســة مريــم الدائمــة البتوليــة» .وعندمــا ُننْشــده نشــعر
ـر عظيــم! هــذا
وكأننــا نعلــن إيــان الكنيســة يف القــرن اخلامــس!إن ذلــك ألمـ ٌ
آن واحــدٍ
النشــيد يصلنــا بتاريــخ الكنيســه املقدســة عــر االجيــال! وهــو يف ٍ
نشــيدُ التجســد ونشــيدُ الصلــب ،ونشــيدُ املــوت .ونشــيد القيامــة .ونشــيد
الثالــوث ...
ثــم تصــر الــدورة باالنجيــل املقــدس يف كل الكنيســة ،وقــد رشحنــا
رمزهــا ســابق ًا ..هــذه الــدورة ترمــز اىل بدء حيــاة يســوع العلنيــة ،وإىل جتواله
ـر بملكــوت اهلل .هــذه البشــارة موجــودة يف اإلنجيــل الــذي
يف فلســطني يبـ ّ
يتوجهــون
حيملــه الكاهــن (او الشــاس) ويــدور بــه يف الكنيســة .واملؤمنــون ّ
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اليــه ،وحياولــون تقبيلــه ولــو عــن بعيــد .وأمــام اإلنجيــل والكاهــن حامــل
الشــمعه (او محلــة الشــموع) ويرمــز اىل يوحنــا املعمــدان ،الــذي ســبق
املســيح وه ّيــأ لــه الطريــق .ويطــوف مــع اإلنجيــل حامـ ُ
ـل الصليــب ،وهــو
يرمــز اىل أن املســيح س ـ ُيصلب الجــل خالصنــا.

وهنــا يصــي الكاهــن رس ّيــا هــذه الصــاه الرائعــة التــي هــي
جــو الــر.
مدخــل إىل الــر! ( )Mystagogieوتُســاعده للدخــول يف
ّ
أصحــب
ويطلــب النجــدة ،مــن املالئكــة .وهكــذا ٌيصــي « :يــا رب
ْ
دخولنــا بدخــول مالئكــة قدّ يســن ،يشــاركوننا يف اخلدمــة ويف متجيــد
ِ
صالح َ
ــك»
ومــن جهــه اخــرى ،تشــر هــذه الصــاة اىل عنــوان هــذا الكتــاب،
الليرتجيــة الســاء عــى االرض .وهكــذا نقــول يف هذه الصــاة نفســها »:اهيا
الســيد الــرب اهلنــا يامــن أقــام يف الســاوات ،طغــات مــن املالئكة ورؤســاء
املالئكــة خلدمــة جمــده »...أليســت هــذه اشــارة واضحــة اىل الليرتجيــه
الســاوية ،التــي حيتفــل هبــا املالئكــة باســتمرار مــع الســيد املســيح؟ اليــس
هــذا مــا ترمــز إليــه عــادة القبــة أمــام اال يكونونســتاس :املســيح وحولــه
املالئكــة حيتفلــون بالليرتجيــة أليــس هــذا كلــه دعــوة رائعــة للكاهــن لكــي
يدخــل إىل ُعمـ ِ
ـق وعلـ ِ
ـو رس االحتفــال بالليرتجيــة...
 - 2الليرتجية احتفال إعالن البشارة
بعــد الــدورة باالنجيــل املقــدس يدخــل الكاهــن مــن جديــد اىل
اهليــكل مــن البــاب املقــدس .ثــم تــي أناشــيد العيــد او القديــس ...التــي
مــن خالهلــا نشــعر بــأن أصحــاب العيــد حيتفلــون معنــا يف ذكــرى االحتفــال
بعيدهــم .ويــي ذلــك نشــيد املالئكــة أمــام عــرش اهلل :قــدوس اهلل ...ومــن ثــم
قــراءة الرســالة واالنجيــل .ثــم العظــة ،فالطلبــات ا ُمل ِل ّحــة.
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تطــورت الطلبــات بنــوع ممتــاز
بعــد املجمــع الفاتيــكاين الثــاين،
َّ
ـر عــن
بعــد االنجيــل والعظــةُ .ت ْتــى مــن قبــل املؤمنــن بلغــات خمتلفــة .وتعـ ّ
اهتاممــات اجلامعــه واحلارضيــن ،وأوضــاع املجتمــع والعــامل...
هــذه الطلبــات موجــودة يف طقســنا ولكــن أكثــر املطارنــة والكهنــة
ينتقلــون بعــد اإلنجيــل والعظــة اىل النشــيد الشــروبيمي! وهكــذا َيرمــون
الشــعب واملؤمنــن فرحـ َة وفرصـ َة التعبــر عــن نياهتــم واهتامماهتــم وتضامنهم
مــع املجتمــع القريــب والبعيــد...
 - 3ليرتجية املؤمنني
امللحــة والصــاة ألجــل املوعوظــن (اذا وجــدوا) ننتقــل
بعــد الطلبــة ّ
اىل ليرتجيــة املؤمنــن.
ال بــدّ يل أن أقــول كلمــة حــول «االحتفــال املشــرك»
( .)concélébrationهــذا االحتفــال املشــرك مل يكــن معروفــا يف الطقــس
الالتينــي ،وال مســموحا بــه .وأذكــر يف العــام  ١٩٦٠أثنــاء انعقــاد املؤمتــر
القربــاين العاملــي يف ميونــخ (املانيــا) وشــارك فيــه املثلــث الرمحــة البطريــرك
وكنــت انــا طالبــ ًا جامعيــ ًا يف رومــا .وكانــت بدايــ َة
مكســيموس الرابــع،
ُ
كبــر مــن
وشــاركت باملؤمتــر .وبالطبــع كان عــد ٌد
صداقتــي مــع املانيــا.
ُ
ٌ
الكهنــة الالتــن مــن كل العــامل مشــاركني .واذكــر مشــهد ًا غريبــا :يف كنيســة
واحــدة حــوايل  ١٥كاهنــا ،كل كاهــن يقــدّ س عــى هيــكل منفــرد ،وعــى
ٍ
ٍ
صامــت مــع خــاد ٍم واحــد!...
صــوت

ــمح
هكــذا كان النظــام حتــى املجمــع الفاتيــكاين الثــاين ،حيــث ُس َ
ـمح
للكهنــة يف الكنيســة الالتينيــة ،أن حيتفلــوا بالقــداس اإلهلــي معــا .وقــد ُسـ َ
«باملشــاركة الليرتجيــة» حتــت تأثــر البطريــرك مكســيموس الرابــع والكنائــس
الرشقيــة املشــاركة يف املؤمتــر ،ال ســيام الكنيســة االوكرانيــة!...
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وهنــا ال بــد مــن كلمــة حــول موضــوع املشــاركة يف الليرتجيــة حســب
تقليدنــا الرشقــي االصيــل ،وكــا اوضحنــاه يف الكتــب الطقســية اجلديــدة التــي
أصدرهتــا اللجنــة الليرتجيــة البطريركيــة للــروم الكاثوليــك برئاســتي.
ـاص جيــب أن تقال
·الصلــوات عمومــا ،وصلــوات األنافــورا بنــوع خـ ّ
تصــة بالكاهــن
رسيــة خم ْ ّ
رسيــة .هنــاك صلــوات ّ
علنـ ًا ،وهــي ليســت ّ
رسيــة ،وإنــا يتلوهــا املحتفــل بصــوت
املحتفــل ،وجيــب أن تبقــى ّ
يســمعه الكهنــة املشــركون يف االحتفــال ،بحيــث ال حيتاجــون إىل
تــاوة الصــاة بذاهتــم ،وهــي صــاة «الدخــول إىل اهليــكل» وصــاة
«النشــيد الرشوبيمــي» .أمــا الصلــوات األخــرى فهــي علن ّيــة .وفيــا
نشــدِّ د عــى تــاوة األنافــورا بصــوت جهــر ،نــرك لعفو ّيــة املحتفــل
أن يتلــو الصلــوات األخــرى علنــ ًا .وإذا تُليــت بصــوت منخفــض
فإهنــا ُت ْتــى بحيــث يســمعها الكهنــة املشــاركون يف االحتفــال.
والليرتجي
يت
·وحــدة القــدّ اس :علينــا أن نراعــي عمومـ ًا املبــدأ الالهــو ّ
ّ
املعــروف باملحافظــة عــى القــداس الواحــد ،يف الكنيســة الواحــدة،
عــى املذبــح الواحــد ،للكاهــن الواحــد .وحدهــا اخلدمــة الرعو ّيــة
تســمح للكاهــن الواحــد بقدّ اســن ،أو ثالثــة عــى األكثــر ،وبــإذن
مــن مطــران االبرشــية .عــى أن يكــون متّســع ٍ
كاف مــن الوقــت بــن
ٌ
القــدّ اس واآلخــر ،بحيــث يتمكّــن الكاهــن مــن إقامــة االحتفــال
ـدي.
ـي أو جسـ ّ
ـي أو روحـ ٍّ
كام ـاً ،مــن غــر أن يشــعر بإرهــاق نفـ ٍّ
ـي :ير ّكــز الالهــوت عموم ًا ،عــى وحدة
·املشــاركة يف االحتفــال الليرتجـ ّ
القــدّ اس ووحــدة املحتفلــن حــول الــذي يــرأس االحتفــال .قــال
البطريــرك مكســيموس الرابــع ،يف مداخلــة لــه يف إحــدى الــدورات
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التمهيديــة للمجمــع الفاتيــكاين الثــاين يف نيســان « :1962االحتفــال
ـم فيــة عــدّ ة احتفــاالت ،أو عــدّ ة قداديــس
ـي ليــس اجتامع ـ ًا تتـ ّ
اجلامعـ ّ
يف آن واحــد ،بــل هــو عمــل واحــد مشــرك يــؤ ّدي فيــه كل املشــاركني
دوره .»...وهــذا يعنــي أن القــدّ اس واحــد مهــا كان عــدد املشــاركني
فيــه .فالصلــوات ك ّلهــا هــي صلــوات الواحــد والـ ّ
ـكل ،ســواء تالهــا
املتقــدّ م أم أحــد الكهنــة .وبالتــايل ال رضورة إىل أن يتلوهــا كل مشــارك
بمفــرده .وإن كُتبنــا الطقســ ّية ال حتمــل أ ّيــة إشــارة تفــرض عــى ِّ
كل
رس ًا أو علنـ ًا .كام
كاهــن مــن املشــركني يف االحتفــال تــاوة الصلــوات ّ
ّ
أن صيغــة الصلــوات تشــر إىل هــذا األمــر ،فهــي عمومــا صيغــة اجلمع

(تق ّبــل منــا ،نحــن املحيطــن بمذبحــك )...وهــي تُتــى هبــذه الصيغــة
حتــى ولــو كان الكاهــن حيتفــل وحــده ،فالكاهــن حيتفــل بإســم
كل كاهــن لـ ّ
اجلامعــة ك ِّلهــا .مــع العلــم أن عــادة تــاوة ّ
ـكل صــاة غــر
أي طقــس مــن الطقــوس ،ال رشق ـ ًا وال غرب ـ ًا.
موجــودة يف ّ
ّ
إن انتــداب أحــد األســاقفة أو الكهنــة أو جمموعــة منهــم لالحتفــال

بالليرتج ّيــة اإلهليــة هــو مــن ُصلــب تقليدنــا .أ ّمــا الباقــون فيشــاركون
يف اخلــورس ،بلباســهم اإلكلرييكــي الكامــل ،برئاســة املطــران أو
رئيــس الديــر أو املتقــدِّ م بينهــم .ويف وقــت املناولــة يضعــون البطرشــيل
ويتقدّ مــون بحســب القواعــد املرع ّيــة ويتناولــون.
 - 4الليرتجية احتفال الرشاكة (أنافور)
ونصــل اىل الوجــه الرابــع :احتفــال الرشاكــة او «األنافــور» ،وهــو
يقابــل اآلالم ،املــوت ،الفصــح والقيامــة .أنافــور ( )Anaphoreكلمــة يونانيــة
ـع اىل العــاء» او التقدمــة او تكريــس اخلبــز واخلمــر .وتُدعى
تعنــي حرفيــا «رفـ ً
يف الليرتجيــات الرشقيــة :نافــور.
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يف النافــور او األنــا فــور ثــاث أجــزاء يف ثــاث صلــوات :األوىل
موجهــة إىل اآلب ،وتتعلــق بعمــل اخللــق (مــن العــدم ايل الوجــود) .والثانيــة
ّ
تتعلــق بعمــل اإلبــن :التجســد والفــداء والقيامــة .والثالثــة تتعلــق بالــروح
تتحــول القرابــن بقــوة وفعــل الــروح القــدس ،إىل
القــدس حيــث نطلــب ان ّ
جســد الــرب يســوع ودمــه.
يف الصــاه االوىل نجــد مــن جديــد التعابــر واألوصــاف حــول
ـمى ( )Apophatiqueأعنــي ُتــاول
طبيعــة اهلل ،والتــي ذكرناهــا ســابق ًا ،وتُسـ ّ

ـف ...وال حيــدّ ه
ـت اإللـ ُه الــذي ال يفــي بــه وصـ ٌ
أن تصـ َ
ـف مــا ال ُيوصــف« :أنـ َ
عقـ ٌـل .وال ُيــرى ،وال يــدرك»...
ويف ختــام الصــاة األوىل نشــكر اهلل عــى كل يشء ،ونضيف:ونشــكر
ـت ان تقبلهــا مــن أيدينــا .مــع ان ُألوف ـ ًا مــن
لــك هــذه اخلدمــة التــي ارتضيـ َ
رؤســاء املالئكــه وربـ ٍ
ـوات مــن املالئكــة ماثلــون لديــك»...

هــذه العبــارة «مــع أن» و ذكــر املالئكــة الذيــن حيتفلــون معنــا
بالليرتجيــة األهليــة ،أو باحلــري نحــن نحتفــل معهــم ،هــذه العبــارة فريــدة،
ٍ
طقــس آخــر ال رشقــي وال غــريب.
وال توجــد يف أي

رشحــه يف الفصــول األخــرى
رشح لــكل مــا تقــدّ م ُ
هــذه العبــارة هــي ٌ
مــن هــذا الكتــاب .هــذه العبــارة تعنــي أن الليرتجيــة هــي الســاء عــى
االرض ...وهــي احتفــال الســاء واالرض ...إحتفــال بالليرتجيــة الكونيــة
( )Cosmiqueكــا نراهــا ،كــا قلنــا ســابق ًا ،وعــادة يف رســم ال ُقبــة يف الكنائس.
املســيح نفســه! حولــه املالئكــة...
َيتفــل إذ ًأ بالليرتجيــة الســيدُ
ُ
واالنبيــاء والرســل والقديســون ...والقديســات ...وعــى االرض نحــن:
«إرتضيــت أن تقبلهــا مــن أيدينــا».
َ
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وهكــذا هنــاك أدوار كثــرة وحمتفلــون كثــر بالليرتجيــة ...ونحــن جــزء
منهــم .لذلــك بعــد نشــيد املالئكــة «قــدوس! قــدوس! قــدوس» ...تتابــع
الصــاة هبــذه العبــارة« :فمــع هــذه القـ ِ
ـوات املغبوطــة ،هنتــف نحــن أيض ـ ًا»...
أعــود فأقــول ،إن هــذه البنيــة الطقســية ،فريــدة ونجدهــا فقــط يف
ليرتجيــة فــم الذهــب! وهــي أمجــل تعبــر ورشح للقــداس اإلهلــي .وجيعلنــا
نشــعر بأمهيــة ومركزيــة مشــاركتنا يف القــداس .ومجــال االحتفــال بالقــداس
أي عمــل آخــر...
اإلهلــي ...فهــو اشــراك بعمــل إهلــي يفــوق ّ
هــذا األمــر جيــب أن يكــون حافــز ًا لنــا لكــي نواظــب عــى حضــور
القــداس أو باحلــري االحتفــال بالقــداس والليرتجيــة االهليــة.

وتــأيت الصــاة الثالثــة يف األنافــور .وهــي تتع ّلــق بعمــل الــروح
القــدس يف الليرتجيــة ،ويف تقديــس القرابــن ،وحتويلهــا إىل جســد ودم ربنــا
موجهــة إىل اآلب مثــل باقــي أجــزاء
وإهلنــا وخملصنــا يســوع املســيح .وهــي ّ
األنافــور.

هبــذه الصــاة( .اســتدعاء الــروح القــدس) لكــي حيـ ّـل عــى القرابــن،
تتــم حســب التقليــد الرشقــي ،االســتحالة
ُ
ويو َِّلــا إىل جســد ودم املســيحّ ،
اجلوهريــة .واملعلــوم أن هنــاك خالفـ ًا الهوتيـ ًا حــول االســتحالة :هــل تصــر
بكلــات التأســيس ،أو بصــاة االســتدعاء؟ واجلــواب الالهــويت األفضــل
هــو أن نقــول أن جممــل االحتفــال اللييرتجــي هــو عامــل االســتحالة .وبنــوع
خــاص كلــات التأســيس (خــذوا فكلــوا ...إرشبــوا )...وصــاة اســتدعاء
الــروح القــدس .وحالي ـ ًا هنــاك توافــق عــام حــول هــذا النظريــة .وســنرى
يف الفصــل الالحــق مزيــد ًا مــن الرشوحــات حــول عمــل الــروح القــدس يف
ليرتجيــة القــداس اإلهلــي.
وتــي ذلــك «الذبتيخــا» أو الذكرانيــات .حيــث يذكــر املحتفــل
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الســلطات الروحيــة :البابــا .البطريــرك .املطــران ...يف الكنائس االرثوذكســية،
ذات التقليــد البيزنطــي ،يضــع كل بطريــرك الئحــة خطيــة باســاء الكنائــس
التــي هــي يف رشكــة يف مــا بينهــا .وإذا حــدث خــاف يســتدعي الغــاء الرشكــة
مــع كنيســة مــا ،فــاذ ذاك ُيــذف إســم البطريــرك مــن الالئحــة .وال يعــود
يذكــر حتــى تعــود الرشكــة بــن الكنيســتني.
 - 5احتفال الرشكة واملناولة
ونصــل إىل احتفــال الرشكــة واملناولــة .يســبق املناولــة صلــوات مــن
الكاهــن ،ألجــل الشــعب ومشــاركته يف املناولــة .ثــم صلــوات اســتعدادية
للمناولــة املقدســة للكاهــن وللشــعب.
ختتلف ُطرق مناولة الشعب لدى الكنائس والطقوس املختلفة...

وتــي صــاة الشــكر اجلميلــة الشــاملة .صلــوات تُشــر ايل الشــكر
ـر عن املشــاركة
والفــرح وعــدم االهليــة للمناولــة .وكلنــا نطــرب للنشــيد املعـ ّ
الــري يــا
باملناولــة املقدســة ومطلعــه« :إقبلنــي اليــوم رشيــكا يف عشــائك
ّ
ابــن اهلل» .وهنــاك صلــوات بعبــارة «ارسارك»ّ .
رس االفخارســتيا هــو رس
الن ّ
خــاص املســيح الشــامل ،رس الليرتجيــة اخلــايص بكاملــه!

ختامـ ًا الكاهــن املحتفــل ُيق ّبــل اهليــكل وهكــذا يو ِّدعــه .و ُيصـ ّ
ـي صالة
ســمعان الشــيخ شــاكر ًا اهلل عــى املناولــة واالحتفــال بالليرتجيــة .ويقــول وهــو
ـق عبـ َ
ـدك أهيــا الســيد بســام».
خيلــع ثيابــه الكهنوتيــة« :اآلن أطلـ ْ

يف تقليــد الكنيســة الرسيانيــةُ ،يق ِّبــل الكاهــن املحتفــل اهليــكل قائ ـاً:
«وداعــا يــا هيــكل اهلل ،ال أعــرف متــى آيت ألحتفــل عليــك مــن جديــد»
وهكــذا يظهــر ان االحتفــال بليرتجيــة القــداس اإلهلــي ،هــو حمــور
حيــاة الكاهــن ،ال بــل حمــور حيــاة املؤمنــن.
- 89 -

ختام
!نــه لفخــر عظيــم لنــا نحــن املســيحيني يف كل الطوائــف رشقــ ًا
وغربـ ًا .وعــر التاريــخ الطويــل وعــى مــدى ألفــي ســنة ،أن نحتفــل بليرتجيــة
القــداس اإلهلــي ،هبــذه البنيــة وهبــذه العنــارص وهبــذا املحتــوى الالهــويت
الواحــد املشــرك .إهنــا حقـ ًا وحــدة إيامنيــة رائعــة تتجــى مــن خــال االحتفال
بليرتجيــة القــداس اإلهلــي!...
حقـ ًا إن اهلل حــارض يف كنيســته! حــارض عــر العصــور! وعــر احلدود!
وعــر الثقافــات! وعــر احلضــارات! وعــر القــارات! وعــر اللغــات!...
ـر عنــه كــا ذكــرت ســابق ًا احلــوار بــن الشــاس والكاهــن يف
وهــذا مــا ُيعـ ّ
ـت ُي ْع َمـ ُـل فيــه للرب!»
مطلــع القــداس ،حيــث يقــول الشــاس للكاهــن « :وقـ ٌ
ـرب أن َيعمــل»...
أو «حــان للـ ِّ
عندمــا نحتفــل بالليرتجــة هبــذه الروحانيــة .وهبــذه االعتبــارات ،وهذه
الثوابــت الالهوتيــة ...ال نكــون وحدنــا يف القــداس! وال نحســب الوقــت
طوي ـ ً
ا أو قصــر َا! وال نحســب أننــا بــا أمــل ورجــاء وســند وعنايــة ...بــل
نحــن نشــعر ونتأكــد أن وقتنــا (خرونــوس) مرتبــط بوقــت اهلل (كــروس).
وهــو حــارض يف القــداس! ويف حياتنــا! ويف عاملنــا! ويف جمتمعنــا ...وهكــذا
يكــون االحتفــال بالليرتجيــة اإلهليــة مدخـ ً
ا إىل احليــاة مــع اهلل! و!ىل حيــاة اهلل
فينــا ويف عاملنــا!
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الفصل السادس

الروح القدس يف ليرتجية القديس يوحنا فم الذهب

العنرصة

«مبـ ٌ
ـيح إهلُنــا .الــذي أظهـ َـر الصياديــن
ـارك أنـ َ
ـت اهيــا املسـ ُ
وأنــزل ِ
َ
الــروح القــدس .وهبــم إصطــا َد
عليهــم
جزيــي احلكمــة.
َ
ـب البـ ِ
ـر املجــدُ لــك».
املســكون َة .يــا حمـ َ
*******
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اهيا االحباء
أحييكــم واشــكركم عــى جتاوبكــم مــع هــذه الرشوحــات حــول
هــذه الليرتجيــة ،وتقديركــم وحمبتكــم للكنيســة الرشقيــة.
وأحــب ان أبــدأ هــذا التأمــل حــول الــروح القــدس يف الليرتجيــة،
ٍ
بــرح حولــل العــادة الرشقيــة الشــعبية بالنســبة ملطلــع الصــوم األربعينــي
املقــدس الكبــر وختامــه.

الواقــع هــو التــايل :يبــدأ الصــوم الكبــر يــوم اإلثنــن (وليــس يــوم
االربعــاء كــا يف الغــرب) و ُيدعــي «إثنــن الراهــب» ،لكــون الرهبــان كانــوا
يغــادرون أديارهــم ،إىل الــراري ،لكــي ينســكوا هنــاك .وكانــت العــادة ان
يــو ّدع املؤمنــون يف القــرى هــؤالء الرهبــان طالبــن صلواهتــم ويرافقوهنــم إىل
مداخــل البلــدة ويتناولــون طعــام اليــوم األول مــن الصــوم .وهكذا ُدعــي هذا
متفرغــن للصــوم
اليــوم إثنــن الراهــب .وكان يقــي الرهبــان األربعــن يومـ ًا ِّ
والصــاة .ويعــودون إىل أديارهــم قبــل ســبت لعــازر وأحــد الشــعانني ،لكــي
حيتفلــوا بأســبوع اآلالم وبالقيامــة املجيــدة.
الكنيســة حفظــت هــذا التقليــد يف صلواهتــا .ومنهــا صــاة أحــد
الشــعانني .وهــذه الصــاة ،هــي لســان حــال الرهبــان العائديــن مــن الــراري،
لكــي جيتمعــوا مع ـ ًا مــن جديــد يف أديارهــم .وقــد جــاء يف هــذه الصــاة:
َ
صليبــك
«اليــوم نعمــة الــروح القــدس مجعتنــا .وفيــا نرفــع ك ّلنــا
ٌ
مبــارك اآليت باســم الرب.هوشــعنا يف األعــايل».
نقــول:

أجــل الــروح القــدس جيمعنــا ويســند ضعفنــا ،وهــو املحتفــل معنــا
بالليرتجيــة اإلهليــة .مــن دون الــروح القــدس ال يمكننــا أن نقــول «يســوع
رب» .وال يمكننــا أن ندخــل يف عمــق رس املســيح .وهلــذا نســتدعي الــروح
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ـوع
القــدس مــرار ًا يف الليرتجيــة ،لكــي يرافقنــا يف االحتفــال ،كــا رافــق يسـ َ
طيلــة حياتــه عــى األرض .ال بــل الــروح حــارض يف تاريــخ العهــد القديــم.
ـرف عــى امليــاه) .ولذلــك
وهــو حــارض يف بــدء اخلليقــة( .وكان روح الــرب يـ ّ
فكالمنــا عــن الــروح القــدس وعملــه يف االحتفــال الليرتجــي هــو مرتبــط
بعمــل الثالــوث األقــدس.

حضــور الــروح القــدس وعملــه ظاهــر يف االحتفــال الليرتجــي،
ولكــن أيضــا يف باقــي صلــوات الكنيســة :صــاة الســحر والغــروب
والســاعات ،ويف األعيــاد الســيدية وأعيــاد القديســن .وكــم تــردد عبــارات
عمــل الــروح القــدس يف أعيــاد القديســن يف النشــائدَ التــي تصــف حياهتــم.
وكــم متنّيــت عــى طــاب الكهنــوت ،أن يكــون هــذا املوضــوع اطروحــة
للدكتــوراة .فاملــادة غزيــرة جــد ًا ومجيلــة جــد ًا .فالــروح القــدس هــو روح
االحتفــال الليرتجــي ،بــل روح احليــاة املســيحية
أقوال اآلباء يف عمل الروح القدس
رس الــروح القــدس،
ولنســتمع إىل أقــوال آبــاء الكنيســة كيــف فهمــوا َّ
رس
وتأملــوا فيــه ،و ُذهلــوا أمــام عملــه .والذهــول أو العجــب هــو املدخــل إىل ّ
اهلل يف حياتنــا ،ويف األرسار والليرتجيــة ،كــا أرشنــا إىل ذلــك ســابق ًا.

النصــوص الليرتجيــة التــي وضعهــا اآلبــاء والقدّ يســون تشــر إىل
عمــل الــروح القــدس .مــع العلــم أن حلــول الــروح القــدس يــوم العنــرة
هــو نقطــة انطــاق الهــوت الــروح القــدس .وهــذه بعــض أقــوال اآلبــاء!

جتســد الكلمــة لكــي
القديــس كريللــس االســكندري يقــول« :لقــد ّ
جيعلنــا أهــ ً
جتســدَ اهلل وأصبــح جســد ًا لكــي
ا الســتقبال الــروح القــدسّ .
نُصبــح حامــي الــروح».
- 93 -

هكــذا فــإن حامــل املســيح ،يصبــح حامـ ً
ا الــروح ( -Christophore

التجســد
 .)Spiritophoreهكــذا يــرح ســمعان الالهــويت اجلديــد ،أن غايــة
ّ
هــو إرســال الــروح القــدس .ويقــول»:إن غايــة وســبب جممــل عمــل
اخلــاص ،هــو تأهيــل املؤمــن لكــي يكــون مســتعدّ ًا وأه ـ ً
ا لقبــول الــروح
القــدس»

ويقــول الالهــويت اليونــاين الشــهري نيقــوال كابازيــاس متســائالً:
املتجســد؟»
«مــا هــو خمتــر ومــا هــو نتيجــة ،ومــا هــو جممــل عمــل يســوع
ّ
وجييــب« :هــو نــزول وحلــول الــروح القــدس».
ويقــول الالهــويت الكبــر الــرويس بــول أفدوكيمــوف :إن صعــود
املخلــص إىل الســاء هــو الوعــد بحلــول الــروح اإلهلــي .فاالبــن يطلــب مــن
اآلب أن يرســل الــروح .وأرســل اآلب الــروح وكانــت العنــرة .وهكــذا
بــدأت إيكونوميــا أو تدبــر اخلــاص ،وأصبــح الــروح بعالقــة كاملــة مــع
العــامل».

مــن هنــا تظهــر أمهيــة العنــرة وحلــول الــروح القــدس يف انطالقــة
رس حيتــاج إىل حلــول الــروح
الكنيســة ،وحياهتــا ونشــاطها .فــكل عمــل وكل ّ
ـمى «أبكليــز» .وهــي عبــارة أصبحــت يف
القــدس وإىل عملــه .وهــذا مــا ُيسـ ّ
لغــة الليرتجيــة والالهــوت مرادفــة حللــول الــروح القــدس .مــع العلــم أهنــا
لغويـ ًا تعنــي «دعــاء ابتهــال» .وأول أبكليــز كان صــاة يســوع ووعده بإرســال
ـري.
الــروح القــدس «عــى التالميــذ» ،وذلــك يف العشــاء الـ ّ
ونتابع رسد أقوال اآلباء حول عمل الروح القدس.

هكــذا القديــس غريغوريــوس النزينــزي يــرح عمــل الــروح هبــذه
«ولِــد املســيح ،الــروح هــو ســابقه» (إشــارة إىل عبــارة املــاك :الــروح
العبــارةُ :
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ِ
الروح
الروح يشــهد لــه .يســوع ُيـ َّـرب،
عمــد يســوع،
ُ
ُ
القــدس حيـ ّـل عليــك)ُ .ي َّ
يصنــع املعجــزات والعجائــبُ ،يرافقــه
حيملــه عــى جنــاح اهليــكل .يســوع
ُ
الــروح .يســوع يصعــد إىل الســاء،إلروح يــأيت مكانــه».
القديــس إيرينــاوس أســقف ليــون ،يــرح عالقــة الــروح القــدس
بالتدبــر اخلــايص« :الــروح القــدس ُيعلــن التدبــر اخلــايص (اإليكونوميــا)،
كم َلــه .هــذا هــو الــروح ،الــذي
الــذي ُيصـ ِّ
ـوره مــن خــال األنبيــاء ،و ُيعــدَّ ه و ُي ِّ
وعــد يســوع بــه تالميــذه وأرســله إليهــم».

ويزيــد القديــس إيرينــاوس أيضــ ًا« :كــا أن اإلبــن ُيعطــي للشــعب
حياتــه وكيانــه؛ هكــذا الــروح القــدس ُيعطــي أيضــ ًا ّ
كل ذلــك :احليــاة،
الصــورة ،اجلــال» (أعنــي جســدنا وأعضاءنــا!)

وكلنــا نعــرف العبــارة الشــهرية للقديــس إيرينــاوس« :حيــث الكنيســة
فهنــاك الــروح! وحيــث روح اهلل فهنــاك الكنيســة وكل نعمة» .وهكــذا ال تُفهم
الكنيســة وال تفهــم النعمــة بــدون حضــور الــروح القــدس فينــا.

القديــس كريللــس االســكندري يؤ ّكــد قائ ـاً« :هنــاك طريــق واحــد
ـم بــاآلب بواســطة االبــن والــروح القــدس».
للقداســة (وللتأ ّلــه) .وذلــك يتـ ّ

القديــس أثناســيوس يدعــو الــروح القــدس »:مــرون (عطــر ًا)،
مســحة ،خت ـ ًا .وكل اخلالئــق ممســوحة هبــذا الزيــت ،وخمتومــة هبــذا اخلتــم،
ختــم االــروح القــدس .وأعنــي بذلــك ليــس فقــط البرشيــة ،بــل اخلليقــة
بأرسهــا».

القديــس باســيليوس الكبــر هــو الهــويت الــروح القــدس بامتيــاز.
وهــو يؤ ّكــد عــى أن «حضــور الــروح هــو عامـ ٌـل وفاعــل يف كل عمـ ِ
ـل قداســة،
مكمـ ًـل عمــل التأليــه فينــا .وهلــذا فــكل أعــال اخلــاص والفداء تُنســب
وهــو ِّ
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التجســد ،الــروح
إليــه .فالــروح القــدس يســبق جمــيء املســيح .ويف بــدء
ّ
حــارض يف حادثــة البشــارة .العجائــب ،النعــم ،العطايــا ،أعــال اهلل...كلهــا
تُعمــل بــه .إخــراج الشــياطني يصــر بالــروح القــدس .غفــران اخلطايــا يتــم
بنعمــة الــروح .الوحــدة مــع اهلل تتــم بحلــول الــروح القــدس .إقامــة املوتــى
تصــر بالــروح القــدس».
ي ِمـ ُـل
وهنــاك نـ ّ
ـص رائــع للقديــس غريغوريــوس النزينــزي الالهــويتْ ُ .
«أرتَعــدُ  ...بالتأكيــد ( أي
فيــه تأملــه الالهــويت حــول الــروح القــدس .فيقــولْ :
ال يمكــن أن أفهــم) ،عندمــا أتأمــل يف وفــرة ألقــاب الــروح ...ف ُيدعــى روح
الــرب .روح التبنّــي
الــرب ال بــل هــو ّ
اهلل ،روح املســيح .فكــر املســيح .روح ّ
واحلــق واحلريــة وروح احلكمــة .روح املعرفــة .روح املشــورة .روح القــوة .روح
الفهــم .روح خمافــة اهلل .الــروح اخلالــق ،الــذي خيلــق مــن جديــد باملعموديــة
ـب
والقيامــة .الــروح الــذي يعــرف كل يشء .الــروح املع ّلــم .الــروح الــذي هيـ ُّ
حيــث يشــاء وبمقــدار مــا يشــاء .الــروح املوحــي .الــروح الــذي ُينــر .الــروح
حيولنــا
الــذي ُينعــش .أو باحلــري هــو الــروح احلقيقــي واحليــاة .الــروح الــذي ّ
إىل هيــاكل .الــروح الــذي يؤ ّلــه .الــروح الــذي ُيك ِّّمــل :يســبق املعموديــة
ويع َطــى كعطيـ ٍ
ـة خاصــة بعــد املعموديــة .الــروح الــذي يعمــل كل يشء يعملــه
ُ
يقســم األلســنة»(.)Oration 31
اهلل .الــروح املنقســم إىل ألســنة .والــروح الــذي ِّ

نجــد تعبــر ًا ورشح ـ ًا هلــذا التعليــم عــن الــروح القــدس ،يف طريقــة
ـب للمعتمــد
رس العــاد يف الكنيســة الرشقيــة .فــإن الــروح القــدس ُ َيـ ُ
منــح ّ
باملعموديــة نفســها ثــم يــي ذلــك املســحة بالــروح القــدس ،باملــرون .فإنــه
يــأيت قبــل املعموديــة ونشــتاق إليــه ،نرنــو إليــه بعــد املعموديــة.
هــذه التعاليــم ،وهــذه األوصــاف هــي التــي تؤســس إللوهيــة الــروح
القــدس .وهلــذا يؤ ّكــد القديــس غريغوريــوس نفســه الحقـ ًا ،قائـاً:
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« إن الــروح القــدس َيعمــل َّ
كل يشء يعملــه اهلل .إنــه ينقســم إىل ألســنة
يقســم املواهــب .هــو َي ْع َم ُ
ــل بالرســل .واألنبيــاء .اإلنجيليــن.
ناريــة .هــو ّ
الرعــاة .املع ِّلمــن .ومجيعهــم يدعونــه املعـ ّـزي اآلخــر ...هــو اهلل».

نحــن الكهنة أيضـ ًا عمل الــروح القــدس .الرســل .الرعــاة .املع ِّلمون.
ـوع وليــس فقــط روح العلــم!
املالفنــة .األنبيــاء :كلهــم حيتاجــون إىل روح التنـ ّ
ال بــدّ وأن يكــون دائـ ًا يف الكنيســة اليــوم أنبيــاء حقيقيــون ،الذيــن هــم ثمــرة
وإنتــاج الــروح اإلهلــي.
إن هــذه النصــوص األبائيــة التــي تُشــر إىل عالقــة الــروح القــدس
بمجمــل التدبــر اخلــايص ،هــي مقدّ مــة ملــا ســنرشحه بعــد قليــل عــن عمــل
الــروح القــدس يف الليرتجيــة .هكــذا فإننــا ندعــو الــروح القــدس يف منــح رس
رس املــرون أو التثبيــت هبــذه
التثبيــت ندعــوه «اخلتــم» .وهلــذا َيمنــح الكاهــن ّ
العبــارة« :ختــم موهبــة الــروح القــدس».
هــذه العبــارة هــي خمتــر الهــوت الــروح القــدس :وكــا ّ
أن وثيقــة،
مهــا كان نوعهــا ،ال حتمــل ختــ ًا ،تكــون الغيــة ...هكــذا فإننــا نعتــر أن
ـم وجممـ ُـل (وثيقــة) التدبــر اإلهلــي( .اإليكونوميــا)
الــروح القــدس هــو ختـ ُ

هــذا هــو الســبب ملــاذا يمنــح الرشقيــون التثبيــت حــاالً بعــد
املعموديــة .فاملــرون هــو «ختــم» املعموديــة .وكأن املعموديــة ال تكتمــل إالّ
مــن خــال ختــم الــروح القــدس .هكــذا عندمــا بولــس الرســول يســأل أهــل
أفســس «هــل نلتــم الــروح الفــدس؟» ،كان اجلــواب «مل نســمع أن هنــاك روح
رس املــرون أو التثبيــت،
قــدس» (أعــال  .)2 :19وهلــذا فقــد قبلــوا حــاالً ّ
رس املــرون يــي
لكــي تصبــح معموديتهــم صاحلــة .هــذا هــو الســبب ملــاذا ّ
رس املعموديــة.
حــاالً ّ
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رس
هــذا األمــر ُيفهمنــا بأكثــر عمــق أمهيــة الثالــوث األقــدس .فــإن ّ
رس الثالــوث األقــدس .هكــذا فــإن اهلل اآلب
التدبــر اإلهلــي ينحــدر مــن ّ
كمــل هــذا الربنامــج اخلــايص.
رس اخلــاص .اإلبــن ُي ّقــق و ُي ّ
يضــع برنامــج ّ
كمــل هــذا الربنامــج( ...يوصــل األمــور إىل خوامتهــا!).
والــروح القــدس ُي ّ
مــن هنــا نفهــم «ثالوثيــة» أو الطابــع الثالوثــي يف اإليــان وال ســيام يف
الليرتجيــة.

ورس املــرون املقدّ ســن .ولكن
هــذا مــا نقولــه بالنســبة لــر املعموديــة ّ
ذلــك هــو احلــال أيضـ ًا يف كل صــاة ،ويف احليــاة الروحيــةّ :
ـم مــن
كل يشء يتـ ُّ
خــال عمــل الــروح القــدس .هكــذا كل التربيــكات ،رشقــ ًا وغربــ ًا ،فيهــا
اســتدعاء الــروح .وهــذا األمــر يــرز بأكثــر وضــوح يف مباركــة األماكــن
واألدوات ،ويف تكريــس الكنائــس ...وهــذا مــا قالــه يســوع للمــرأة الســامرية:
«إن اهلل روح .والذيــن يعبدونــه فبالــروح واحلــق جيــب أن يعبــدوه( .يوحنــا : 4
 .) 24ويــرح هــذا القــول القديــس بولــس يف الرســالة إىل أهــل رومــا ،حيــث
ّ
نصــي كــا ينبغــي.
يقــول« :الــروح يعضــد ضغفنــا .ألننــا ال نعــرف كيــف
ـات ال توصــف» (رومــا )٢٦ : ٨
ولكــن الــروح نفســه يشــفع فينــا بأ ّنـ ً
رس الثالوث
وهكــذا فكــا أن التدبــر اإلهلــي بــأرسه هــو َّ
مؤســس عــى ّ
األقــدس ،فهكــذا رس املســيح والتجســد هــو ثالوثــي .وكذلــك الليرتجيــة
اإلهليــة هــي أيض ـ ًا ثالوثيــة ،و»يســوعية» ،وروحيــة!
هلــذا الســبب فــإن تشــديدنا عــى عمــل الــروح القــدس ،ال جيــب
أن يعنــي انتقاصــ ًا مــن أمهيــة عمــل اإلبــن وعمــل اآلب .فــإن كل يشء يف
الالهــوت والليرتجيــة هــو مؤســس عــى الطابــع الثالوثــي الشــامل .وهــذا مــا
رشحنــاه يف كل مــا تقــدّ م مــن رشوحــات حــول الليرتجــي
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خالصة الهوتية
إنطالقـ ًا مــن أقــوال اآلبــاء املذكــورة يف هــذه التأمــات ،حــول عمــل
الــروح القــدس ،يمكننــا أن نقــول أن الليرتجيــة حتتوي عــى عدة ابتهــاالت إىل
الــروح القــدس ( .)Epiclèsesأو األفضــل أن نقــول أن الليرتجيــة هــي ابتهــال
متكــرر إىل الــروح القــدس ،ألن جممــل مســرة الليرتجيــة يف كل أجزائهــا ،هــي
حتــت عمــل الــروح القــدس ،كــا رأينــا يف هــذه التأمــات .فــا يشء يكمــل
ويصــر إالّ بالــروح القــدس ،كــا يــر ّدد ذلــك آبــاء الكنيســة .ال بــل نــرى
أن الــروح القــدس حــارض يف عمــل اخللــق .ويف عمــل العنايــة اإلهليــة .كــا
يــرف عــى امليــاه .وقبــل ذلــك كان
نقــرأ يف ســفر التكويــن .وكان روح اهلل
ّ
العــامل ال يــزال يف خــواء ،وبالعربيــة طوهــو وبوهــو ...الــروح القــدس قلــب
النظــام يف العــامل وجعلــه عامل ـ ّا مجي ـاً ،كــا تعنــي عبــارة العــامل باليونانيــة أو
ـت هــو عبــارة باليونانيــة تعنــي مجيــل،
كوزمــوس ( .)Kosmosوالعــامل كــا قلـ ً
العــامل مجيــل .وهــو مجيــل بفعــل حلــول الــروح القــدس ،الــذي كان حــارض ًا
ـرف عــى امليــاه .وهــذا مــا ُتــر ِّدده اآليــات التــي تصــف عمليــة اخللــق يف
ويـ ّ
ســفر التكويــن بعــد كل يــوم مــن أيــام اخلليقــة :ورأى اهلل ذلــك أنــه حســن!
يعنــي أنــه «كوزمــوس» إنــه مجيــل ،ألن الــروح القــدس حــارض يف اخللــق .يف
عمــل اآلب اخلالــق.
نــرى الــروح القــدس حــارض ًا وفاعـ ً
ا يف إيكونوميــا ،يف تدبــر االبــن
ـرت مــرار ًا .يف الكنيســة الرشقيــة يــوم العنــرة هــو يــوم
اخلــايص كــا ذكـ ُ
عمــل اإلبــن وليــس هنايتــه بــل كاملــه بحلــول الــروح القــدس« :إنتظــروا
موعــد اآلب الــذي ســمعتموه منــي» (أعــال  ١١؛  )٤هــذا هــو عمــل الــروح
القــدس يف الكنيســة ويف أرسار الكنيســة ويف الليرتجيــة ،ويف جممــل صلــوات
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وأدعيــة الكنيســة مجعــاء رشقــ ًا وغربــ ًا .وهكــذا يــر ّدد ذكــر عمــل الــروح
القــدس يف الكتــاب املقــدّ س ويف الليرتجيــة ســواء بســواء .وأيضــا يف كتابــات
آبــاء الكنيســة ،كــا رشحــوا ذلــك أيضـ ًا يف مواعظهــم أو ميامرهــم ،التــي نــرى
هلــا صــدى كــا قلنــا يف نصــوص الليرتجيــة ويف جممــل صلــوات الفــرض
رس االيــان ،ونقلــوه إلينــا يف الليرتجيــة اإلهليــة.
الكنــي .هكــذا فهــم اآلبــاء ّ

عمل الروح القدس يف الليرتجية
واآلن ننتقــل إىل إيضــاح حضــور الــروح وعملــه يف كل أجــزاء
االحتفــال بليرتجيــة القديــس يوحنــا فــم الذهــب .هكــذا فهنــاك ذكـ ٌـر لعمــل
الــروح القــدس يف هــذه الليرتجيــة  21مـ ّـرة .ولكــن مــع ذلــك فــكل الصلوات
تنتهــي بعبــارة ثالوثيــة ،ومتجيــد اآلب واالبــن والــروح القــدس .باإلضافــة إىل
ذلــك فــإن هنــاك نصوصـ ًا فيهــا يظهــر عمــل الــروح يف صلــوات الكنيســة ،يف
الغــروب والســحر والصلــوات والنــوم الصغــرى والكــرى.
تبــدأ الليرتجيــة باســتدعاء الــروح القــدس« :أهيــا امللــك الســاوي
املعــزي .روح احلــق احلــارض يف كل مــكان واملــايلء الــكل .كنــز الصاحلــات
ّ
وطهرنــا مــن كل دنــس وخ ّلــص أهيــا
ورازق احليــاة.
هلــم واســكن فينــا ّ
ّ
الصالــح نفوســنا».
هــذه الصــاة تعــاد  8مــرات يف الصلــوات الطقســية النهاريــة
والليليــة .يف هــذه الصــاة نطلــب حضــور الــروح القــدس ،ليســكن فينــا،
ويطهرنــا وخي ِّلــص نفوســنا .وتعتــر هــذه الصلــوات أول اســتدعاء للــروح
ّ
القــدس ( ،)Epiclèseوتتــى يف الصــاة االســتعدادية للقــداس .ويف مطلــع
الليرتجيــة اإلهليــة.
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يف الصــاة عــى البخــور نجــد اســتدعاء آخــر للــروح القــدس« :أهيــا
ـك البخــور رائحــة طيـ ٍ
املســيح إهلنــا ،نقــدّ م لـ َ
ـب روحــي .فاقبلــه عــى مذبحــك
الســاوي .وأســبغ علينــا عوضـ ًا منــه نعمــة روحـ َ
ـك القــدوس».
إهنــا عمليــة مقايضــة! نقــدّ م البخــور ،ونطلــب مقابــل ذلــك ...مقابــل
البخور الــروح القــدس!...
امللحــة ،نطلــب
يف صــاة املؤمنــن األوىل بعــد اإلنجيــل والطلبــات ّ
مــن اهلل أن يمتّعنــا «بقــدرة روحــك القــدّ وس» ،لكــي نقــوم «بخدمتــك»،
أعنــي بالذبيحــة اإلهليــة .ال بــل الــروح يرافقنــا يف كل أعــال حياتنــا ،كــا
يرافقنــا يف خدمــة الليرتجيــة اإلهليــة.
وللمــرة الرابعــة ،أثنــاء االحتفــال بالليرتجيــة اإلهليــة ،يطلــب الكاهن
يف الصــاة قبــل الــدورة بالقرابــن وقبــل النشــيد الرشوبيمــي ،مص ّليـ ًا هكــذا:
َ
وطهــر نفــي وقلبــي مــن كل نيــة
«أنظــر إ ّيل أنــا
عبــدك اخلاطــئ الب ّطــالّ .
رشيــرة .وبقــدرة روحــك القــدوس ،إجعلنــي أنــا الالبــس نعمــة الكهنــوت،
جديــر ًا بــأن أقــف لــدى مائدتــك هــذه املقدّ ســة .وأقـ ّـرب جســدك املقــدس
الطاهــر ودمــك الكريــم».
خمصــص
هــذه الصــاة هــي طلــب حلــول الــروح القــدس بنــوع ّ
وخــاص بالكاهــن .إنّــه دعــاء (أبكليــز) خــاص بالكاهــن :وهــذا رشط
رضوري للتمكّــن مــن االحتفــال بالليرتجيــة أإلهليــة.
ويصــر نقــل القرابــن مــن هيــكل التقدمــة بزيــاح احتفــايل .وقبــل
رسي
متابعــة الصــاة االفخارســتية ،هنــاك حــوار مجيــل محيمــي ،شــخيصّ ،
بــن الكاهــن والشــاس ،واملحتفــل معــه ،ومهــا منحنيــان أمــام اهليــكل:
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الكاهن :أذكرين يا أخي ورشيكي يف اخلدمة!

َ
كهنوتك يف ملكوته.
يذكر الرب اإلله
الشمسُ :
ّ

الكاهنِّ :
صل ألجيل يا رشيكي يف اخلدمة!

عليك .وقوة العيل تُظ ِّل َ
َ
لك!
الشامس :الروح القدس يأيت

الكاهن :هذا الروح عينه يؤازرنا يف اخلدمة مجيع أيام حياتنا!
ثم يتبادالن الصالة الواحد واآلخر.

الشامس :أذكرين أهيا السيد القديس!

الكاهــن :يذكــرك الــرب اإللــه يف ملكوتــه ،كل حــن ،اآلن وكل أوان
وإىل دهــر الداهريــن.
ثم خيرج الشامس إىل أمام األبواب املقدّ سة ،ويكمل الصالة...
هــذه الصــاة هــي اخلامســة وفيهــا طلــب نعمــة الــروح القــدس (5ème

 ،)Epiclèseوهــي طلــب حلــول الــروح القــدس خصيصــ ًا عــى الكاهــن
وعــى الشــاس املحتفــل معــه .وهــذا رضوري ألجــل متابعــة االحتفــال
بالليرتجيــة اإلهليــة.
هــذا مــع العلــم أن املطــران كان يــأيت ويصعــد اىل اهليــكل لالحتفــال
ـور الليرتجيــة
بالليرتجيــة ،بعــد نقــل القرابــن ،يف التقليــد القديــم ،وقبــل تطـ ّ
يف القــرن التاســع .ولذلــك تــأيت صــاة أخــرى الســتدعاء الــروح القــدس،
وهــي السادســة .ألجــل أن يســاعده يف االحتفــال بالليرتجيــة! وهــي صــاة
التقدمــة ،حيــث نقــرأ« :إجعلنــا جديريــن بــأن نقــدِّ م لــك قرابــن وذبائــح
وأهلنــا أن نُصيــب حظــوة يف
روحيــة .عــن خطايانــا وجهــاالت الشــعبّ .
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روح نعمتِ َ
ــك الصالــح
عينيــك .فتكــون ذبيحتنــا مرضيــ ًة
لديك.ويســتقر ُ
ّ
علينــا .وعــى هــذه القرابــن املقدّ ســة .وعــى شــعبِك ك ّلــه».
هنــا اســتدعاء الــروح القــدس يشــمل مجيــع املشــاركني يف الليرتجيــة
اإلهليــة .وهكــذا الــروح القــدس ُي ِْر ُج ُهــم مــن «وقتهــم» (خرونــوس اخلــاص
هبــم) ،لكــي ُيدخلهــم يف «وقــت اهلل» (كــروس اهلل).

ونجــد عمــل الــروح القــدس يف صــاة االبتهــال أو اســتدعاء الــروح
القــدس (ابيــكالز) ،وهــي الصــاة املركزيــة يف الليرتجيــة االهليــة.
هكــذا نقــرأ« :نقـ ّـرب لــك أيضـ ًا هــذه العبــادة الروحيــة غــر الدموية،
ـرع .فأرســل روحــك القــدوس علينــا .وعــى هــذه
ونبتهــل .ونطلــب .ونتـ ّ
القرابــن احلــارضة».
ـر عــن الشــوق مــن جديــد إىل الــروح
هــذا اإلحلــاح يف الدعــاء ،يعـ ّ
ـر عنــه القديــس باســيليوس كــا ذكرنــا أعــاه قائ ـاً:
القــدس .وهــذا مــا عـ ّ
ـوق مــن جديــد إىل الــروح القــدس ،كــا تعنــي العبــارات:
بعــد املعموديــة نتشـ ّ
نتــرع! أرســل روحــك! إننــا بحاجــة ماســة إليــه!
نبتهــل! نطلــب!
ّ
وبإحلــاح!...

ونتابــع الصــاة« :واجعــل هــذا اخلبـ َـز جســد مســيحك الكريــم!...
ـق .وهي
هــذه العبــارة هــي يف األصــل اليونــاين أقــوى مــن العــريب ،وتعنــي َخ َلـ َ
نفــس الكلمــة اليونانيــة التــي نجدهــا يف قانــون اإليــان :خالــق الســاوات
واألرض! كلمــة إجعــل تعنــي اخللــق! وهــذا يعنــي أكثــر مــن عبــارة حتويــل
إىل مــادة أخــرى .كــا هــي العبــارة عنــد القديــس تومــا األكوينــي ،وهــي
( )Transsubstantiationمــع العلــم أن العبــارة ( )Transتعنــي االنتقــال مــن
إىل...
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وهلــذا الســبب نُكمـ ُـل الصــاة هكــذا« :واجعــل هــذا اخلبــز جســد
ـوالً
مســيحك الكريــم! واجعــل مــا يف هــذا الــكأس دم مســيحك الكريــم! حمـ ّ
إيامهــا بروحــك القــدوس!»
ـوالً ،بمعنــى خلــق! وهذا
وهنــا جيــب أن نفهــم العبــارة« :إجعــل ،وحمـ ِّ
أكثــر مــن حتويــل أو تغيــر» .وهــذا مــا يقولــه بولــس الرســول« :إن كان أحــد
يف املســيح ،فهــو خليقــة جديــدة! « (٢كــور  .)١٧ : ٥وهــذا هــو التأليــه!
وهلــذا تتابــع الصــاة مــع إشــارة إىل الــروح القــدس الفاعــل يف
ِ
ِ
ِ
لغفــران
النفــس.
لعفــاف
االفخارســتيا « :لكــي يكونــا للمتناولــن منهــا
ِ
ِ
الــروح القــدس .لكــال ملكــوت الســاوات ...للدالــة
لرشكــة
اخلطايــا.
لديــك .ال للدينونــة والقضــاء» .امللكــوت يعنــي التألــه ،اخلليقــة اجلديــدة...
ـتقر ،أو باألحــرى «حيـ ّ
ـل كــا هوالتعبري
امللفــت هــو اســتعامل عبــارة يسـ ّ
باليونانيــة .وهــي العبــارة نفســها التــي يســتعملها املــاك جربائيــل يف محــل
البشــارة ملريــم العــذراء ،كــا ورد يف لوقــا« :الــروح القــدس ّ
حيــل عليــك
وقــدرة العــي تظللـ َ
ـك» (لوقــا  .)٣٥ : ١والعبــارة نفســها ،نجدهــا يف مطلــع
جتســد كلمــة اهلل« :والكلمــة صــار جســد ًا وســكن فينــا.
إنجيــل يوحنــا حــول ّ
(أو حـ ّ
ـل فيــا بيننــا) (يوحنــا  .)١٤ : ١العبــارة نفســها باليونانيــة تــرد بمعنــى
والتجســد والليرتجيــة!...
حلــول الــروح القــدس يف البشــارة.
ّ
الدعــاء ألجــل كل املشــاركني يف الليرتجيــة وألجــل أن تتحقــق فيهــم
مفاعيــل املناولــة ،هــو إشــارة إىل عمــق الرشاكــة الروحيــة واالرساريــة بــن
مجيــع املؤمنــن املحتفلــن بالليرتجيــة االهليــة .وهلــذا فبعــد هــذا االســتدعاء
حللــول الــروح القــدس ،تــأيت سلســلة مــن االبتهــاالت ألجــل مجيــع
- 104 -

القديســن مــن العهديــن القديــم واجلديــد؛ ومريــم العــذراء مــع نشــيد خــاص
هبــا ،وقديــس النهــار والســلطات الكنســية وســكان املنطقــة ...واملــرىض...
واملحســنني إىل الفقــراء ...ويف ليرتجيــة باســيليوس السلســلة أطــول بكثــر...
حتــى إننــا نقــرأ بعــد الذكرانيــات الشــاملة الطويلــة ،نقــرأ هــذه اجلملــة التــي
ملؤهــا املحبــة واحلنــان والرعايــة والشــعور مــع كل إنســان« :والذيــن مل
ـت
نذكرهــم نحــن ،عــن جهــل أو عــن نســيان أو لكثــرة االســاء .فاذكرهــم أنـ َ
كل واحـ ٍ
العـ ِ
ـال ُ س ـ ّن كل واحــد واســمه ،والعــارف ّ
ـد مــن جــوف أمــه ...يــا
وكل بيـ ٍ
عالِ ـ ًا بــكل إنســان وب ْغيتـ ِ
ـهَ ،
ـت وحاجتِــه».
ُ

وهنــا تظهــر روحانيــة الرشكــة الرائعــة يف الليرتجيــة :رشكــة مــع اهلل،
مــع الــروح ،مــع املســيح ،مــع مريــم العــذراء ،مــع القديســن ...مــع بعضنــا
بعض ـ ًا...

هــذه هــي الرشاكــة املســيحية التــي نجــد أمجــل جت ّلياهتــا يف الليرتجيــة!
إهنــا حقــا مدرســة  ،عامليــة كونيــة! إهنــا جتمــع حقـ ًا الســاء واألرض!
وتعــود بنــا الصــاة بعــد كل ذلــك إىل الــروح القــدس ،موضــوع
شــوقنا الروحــي الدائــم .ويــأيت ابتهــال آخــر (الســابع) لطلــب عمــل الــروح
القــدس .ألننــا ال يمكننــا أن نحتفــل بالليرتجيــة بــدون الــروح القــدسّ .
نصل
هكــذا« :حتــى إن إهلنــا املحــب البــر ،الــذي قبلهــا عــى مذبحــه املقــدَّ س
الســاوي ،العقــي ،رائحـ َة طيـ ٍ
ـي .يســبغ علينــا عوضـ ًا عنهــا النعمــة
ـب روحـ ّ
اإلهليــة وموهبــة الــروح القــدس نطلــب».
وبعــد قليــل يــأيت ابتهــال آخــر لطلــب «رشكــة الــروح القــدس» قبــل
صــاة أبانــا« :لنســأل الوحــدة يف اإليــان .ورشكــة الــروح القــدس ،ولنــودع
املســيح اإللــه ذواتنــا وبعضنــا بعضـ ًا وحياتنــا كلهــا».
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ونــأيت إىل إســتدعاء آخــر ،إبتهــال ،أبيــكالز ،عنــد كــر اخلبــز قبــل
يقســم الكاهــن احلمــل املقــدّ س إىل أربعــة أجــزاء.
املناولــة املقدّ ســة .حيــث ِّ
ويضــع اجلــزء املرســوم عليــه حرفــان  I Sأو يســوع ،يضعــه يف الــكأس
املقدّ ســة ،ويقــول« :كــال إيــان الــروح القــدس».
هــذا االبتهــال مــع ذكــر الــروح القــدس ،هــو قمــة وخالصــة كل
االبتهــاالت الســابقة إىل الــروح القــدس ،بعبــارة «كــال» ...أجــل كــال
اإليكونوميــا ،التدبــر اخلــايص ،التجســد ،الفــداء...،
وتــأيت إشــارة أخــرى وأخــرة إىل عمــل الــروح القــدس يف الليرتجيــة.
وذلــك عندمــا يســكب الكاهــن املــاء احلــار يف الــكأس املقدّ ســة ،قائــاً:
«حــرارة االيــان اململــؤة مــن الــروح القــدس» .وتســبقها عبــارة متصلــة هبــا:
«مباركــة حــرارة قديسـ َ
ـيك يف كل حــن»...
نشــر هنــا إىل أن ســكب املــاء احلــار يف الــكأس املقدّ ســة ،هــو عمــل
موجــود فقــط يف الطقــس البيزنطــي كــا أرشنــا ســابق ًا .ويبــدو أن ســكب املــاء
احلــار ،كان رضوري ـ ًا يف املناطــق البــادرة لئ ـ ّ
ا جيمــد اخلمــر ،واملقصــود هــو
تقليــل حــدّ ة اخلمــر بســكب املــاء .ولكــن األهــم مــن ذلــك هــو رمزيــة هــذا
املــاء احلــار وعالقــة ســكب املــاء احلــار بالــروح القــدس .ومعنــى الرمــز هــو
ـي.
أن حــرارة اخلمــر بســبب ســكب املــاء احلــار ،تعنــي أن جســد املســيح حـ ّ
فيــه حــرارة احليــاة ...متامــ ًا كــا يف جســم اإلنســان .بينــا االنســان الراقــد
يكــون جســده بــارد ًا .وهلــذا فجســد املســيح يف املناولــة هــو جســد املســيح
احلــي! القائــم مــن بــن األمــوات! وهكــذا فالــروح القــدس هــو حــرار ٌة
ونــار .وهــذا مانــراه يف حــدث حلــول الــروح القــدس عــى التالميــذ يــوم
العنــرة ،حيــث نــزل الــروح هبيئــة ألســنة مــن نــار ونــور! ...إذ ًا هنــا إشــارة
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واضحــة إىل القيامــة والعنــرة وحلــول الــروح القــدس .مــن هنــا يف التقليــد
الــرويس تر ّنــم هنــا أناشــيد القيامــة أثنــاء توزيــع املناولــة.
وهكــذا فــإن ذكــر الــروح القــدس بالنســبة للخبــز املقــدّ س واخلمــر
املقــدس ،حــاالً قبــل املناولــة املقدّ ســة ،يرمــز مــن جديــد إىل مــلء التدبــر
اخلــايص بواســطة الــروح القــدس .وهكــذا فاملؤمنــون مــن خــال املناولــة
يشــركون باملســيح احلــي القائــم مــن األمــوات.
حلــول الــروح القــدس يف كل هــذه الصلــوات املذكــورة ســابق ًا ،والتــي
جمــرد حلــول أو إتيــان أو إنحــدار ...يف هــذه
ســتأيت الحقــ ًا ،تعنــي أكثــر مــن ّ
العبــارة ،ويف هــذه الصلــوات ،إشــارة إىل عمل التأليــه (  ،Divinisationثيوســيس
 )théosisالــذي هــو عمــل الــروح القــدس اجلوهــري فينــا .فــا يســاعدنا الــروح
القــدس فقــط لكــي نحتفــل بالليرتجيــة ،وبــاألرسار املقدســة ،ولكــي نتنــاول
جســد الــرب يســوع ،بــل إنــه يدخــل إىل محيــم حياتنــا وكياننــا املســيحي الروحي،
ّ
رس اخلــاص بجملتــه .ونصبــح
ويؤلنــا ،وجيعلنــا رشكاء يف الطبيعــة اإلهليــة ،ويف ّ
هكــذا خليقــة جديــدة يف املســيح يســوع ،بــدء ًا باملعموديــة املقدّ ســة...
وهكــذا نصبــح «حامــي اهلل» أو «حامــي املســيح» كــا نصـ ّ
ـي وننشــد
يف أعيــاد بعــض القديســن ...وإىل هــذا تشــر أمــور كثــرة يف الليرتجيــة،
يف الكنيســة ويف االحتفــال بــاالرسار املقدّ ســة .الثيــاب اجلميلــة( ،ثيــاب
الكاهــن والشـ ّـاس وخــدّ ام اهليــكل وأيضــا املؤمنــن املشــاركني يف الصــاة)،
وااليقونــات اجلميلــة املزينــة ،والشــموع واألضــواء ...وكل مــا يف الكنيســة...
كل ذلــك يرمــز خارجيــ ًا إىل يشء روحــي رائــع ســاوي ...إىل التأليــه!
(ثيوســيس)...
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ومــع ذلــك نبقــى خطــأة ،متل ّبســن بالضعــف ،وليــس فقــط بثيــاب
مجيلــة ،كــا ننشــد« :ليــس يل ثــوب للدخــول إىل اخلــدر»...
أجــل الــروح يمــأ حياتنــا ،ومــع ذلــك نبقــى خطــأة .وال نــزال
عــى هــذه األرض .ولذلــك يصـ ّ
ـي الكاهــن يف الصــاة املذكــورة بعــد نقــل
القرابــن« :إجعلنــا جديريــن بــأن نقــدّ م لــك قرابــن ،وذبائــح روحيــة ،عــن
خطايانــا وجهــاالت الشــعب».
قــر الكاهــن بــأن خطيئتــه هــي أكــر مــن خطايــا الشــعب!
وهنــا ُي ّ
يفــره البعــض ،أن الكاهــن حيتقــر الشــعب
وهــذا بعكــس مــا يريــد أن
ّ
وينســب إليهــم خطايــا أكــر مــن خطايــاه!
هــذا الشــعور الشــامل :الشــعور باخلطيئــة ،والشــعور بحلــول وقــوة
ونعمــة الــروح القــدس ،ترافــق الكاهــن والشــعب طيلــة االحتفــال بالليرتجية
اإلهليــة...
هــذا هــو عمــل الــروح القــدس ،الــذي اكتشــفناه يف الليرتجيــة.
وســنتابع الــكالم عــن الــروح وعــن جممــل عمــل الثالــوث اإلهلــي يف الليرتجية
يف الفصــل الســابع واألخــر مــن هــذا الكتــاب ،بربكــة املخ ّلــص!
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الفصل السابع

رس الثالوث األقدس
ّ
يف الليرتجية اإلهلية

أيقونة الثالوث األقدس

والروح القدس وقائي ،أهيا الثالوث
«أآلب رجائي ،واإلب ُن ملجأي،
ُ
ُ
القدوس املجد لك».
*******
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يف التأمــل الســابق  ،تك ّلمنــا بإســهاب عــن عمــل الــروح القــدس يف
الليرتجيــة اإلهليــة .واآلن ســنرى أن عمــل الــروح القــدس مرتبــط بالتدبــر
اخلــايص وهــو عمــل الثالــوث األقــدس .األقانيــم الثالثــة مشــاركون يف
حتقيــق وإكــال هــذا التدبــر اخلــايص أو اإليكونوميــا .وهــذا مــا نــراه يف
ُبنيــة الصلــوات الليرتجيــة :األقانيــم الثالثــة هــم يف صميــم عمــل اخلــاص.
واملســيحية مرتكــزة عــى هــذا املعتقــد الثالوثــي ،كــا يظهــر مــن النصــوص
الليرتجيــة.

 - 1نــرى ذلــك يف الشــمعدان املث ّلــث واملثنّــى ،يبــارك هبــا املطــران
الشــعب يف الليرتجيــات االحتفاليــة :ويرمــزان املث ّلــث إىل رس الثالــوث،
واملثنّــى إىل شــخص الســيد املســيح الــذي هــو إلــه وإنســان بطبيعتني وشــخص
السيــن األساســيني يف إيامننــا املقــدّ س يف رمزيــة هذيــن
واحــد .وهكــذا نــرى ّ
الشــمعدانني! فهــا خمتــر إيامننــا املســيحي.

رس الثالــوث يف وحدانيــة هــو دليــل لنــا لكــي نفهــم بعمــق معنــى
ّ -2
صــاة يســوع ألجــل وحــدة املؤمنــن بــه ليلــة اآلمــه .نط ّبــق معنــى هــذه
الصــاة عــى املســاعي ألجــل الوحــدة املســيحية .إهنــا صــاة مســكونية،
ألجــل حتســن العالقــات بــن الكنائــس والطوائــف...يف الواقــع صالة يســوع
ألجــل الوحــدة هلــا معنــى أعمــق بكثــر :إهنــا صــاة ألجــل وحــدة البــر
رس الثالــوث األقــدس:
مجيعــ ًا مــع اهلل وفيــا بينهــم ،عــى مثــال مــا نــراه يف ّ
ـوة إىل هــذه
الثالــوث يف الوحــدة ،والوحــدة يف الثالــوث .الشــعوب ك ّلهــا مدعـ ّ
الوحــدة فيــا بينهــا ومــع اهلل! ...هــذا مســتقبل البرشيــة!

 - 3وحــدة اهلل تنعكــس عــى وحــدة االنســان يف قــرارة نفســه وكيانــه:
اهلل واحــد! واالنســان مدعــو إىل الوحــدة .وباللغــة اليونانيــة إنــه مدعــو ليكون
«واحــد ًا وراهب ـ ًا! (موناخــوس  .)Monachosوإذا كان االنســان خملوق ـ ًا عــى
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صــورة اهلل ومثالــه ،فهــو مدعــو إىل هــذه الوحــدة مــع اهلل ومــع ذاتــه ويف ذاتــه.
ويقــول التقليــد هبــذا املعنــى ،أن آدم بقــي (موناخــوس) وحــده ،حتــى ُخلقــت
املــرأة! وبعــد خلــق املــرأة إىل جانبــه أصبــح زوجـ ًا مــع امرأتــه؛ مل يعد واحــد ًا مل
يعــد «موناخــوس»! ليــس بســبب احليــاة اجلنســية والزوجيــة ،بــل ألنــه أصبــح
منقسـ ًا يف ذاتــه ...يف قراراتــه .وعــى هــذا املنــوال كلنــا مدعــوون لكــي نكــون
«موناخــوس» ،لنكــون واحــد ًا ...واحــد ًا مــع اهلل ،مــع ذاتنــا ومــع اآلخــر.
ـو ليكــون «موناخــوس» ،راهبــا.
وهكــذا وهبــذا املعنــى كل إنســان مدعـ ٌّ
رس الثالــوث األقــدس يف وحدانيــة ،وموقــع الــروح
وهكــذا فــإن ّ
رس الثالــوث ،هــذا هــو دعــو ٌة لنــا مجيع ـ ًا لنصبــح ونكــون واحــد ًا
القــدس يف ِّ
مــع اهلل!...
جمــرد عقيــدة
 - 4وهكــذا فــإن رس الثالــوث األقــدس ،ليــس هــو ّ
رس
عقالنيــة فلســفية والهوتيــة ،وحقيقــة إيامنيــة مســيحية فقــط ...بــل هــو ٌّ
رس حيتــاج إليــه وإىل معنــاه الســامي العميــقُّ ،
كل إنســان ،املســيحي
حيــايتٌّ .
رس وجــودي .وجــداين .إنســاين
رس الثالــوث ٌّ
واملســلم واليهــودي والبــوذيّ ...
ورس الوحــدة...
رس الثالــوث ّ
حيــايت ...كلنــا مدعــوون لنعيــش ّ

مــن هنــا نفهــم أيضــ ًا أمهيــة حتديــد االيــان املســيحي يف جممــع
خلقيدونيــة ( )٤٥١الــذي حــدّ د أن يف املســيح الواحــد طبيعتــان :إهليــة
وإنســانية .وقــد أصبــح إنســان ًا وجســد ًا .فيــه اهلل واالنســان يف وحــدة جوهرية،
لكــي يدعــو االنســان ليكــون واحــد ًا يف عمــق كيانــه ...دعــوة تشــمل البرشيــة
بأرسهــا .وهــذا هــو الســبب ملــاذا املســيح شــدّ د عــى الصــاة ألجــل وحــدة
تالميــذه واملؤمنــن بــه ،ليلــة اآلمــه ...مؤكــد ًا رضورة وحــدة البرشيــة التــي
خ ّلصهــا بأآلمــه وموتــه وقيامتــه...
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 - 5ولننتقــل اآلن يف تأملنــا ،إىل األنافــورا أو ليرتجيــة التقديــس.
موجهــة إىل اآلب ،وحتتــوي عــى ثالثــة أجــزاء ،كــا رشحنــا ســابق ًا:
الصــاة ّ
التجســد
األول يصــف عمــل اهلل اآلب يف اخللــق .والثــاين يصــف عمل االبن يف
ّ
والفــداء .والثالــث يصــف عمــل الــروح القــدس يف التأليــه والتقديــس ،ومهــا
الغايــة الغائيــة األخــرة ملجمــل العمــل اخلــايص.
ـر عــن هــذه احلقيقــة والرمزيــة
 - 6ويــأيت النشــيد بعــد املناولــة ليعـ ّ
الرائعــة« :لقــد نظرنــا النــور احلقيقــي .وأخذنــا الــروح الســاوي .ووجدنــا
اإليــان احلــق .فلنســجد للثالــوث غــر املنقســم ألنــه خ ّلصنــا  »...مــع العلــم
أننــا نُنشــد هــذا النشــيد يــوم عيــد العنــرة ،الــذي هــو عيــد مــلء التدبــر
ورس اخلــاص،
اخلــايص .وكل احتفــال بالليرتجيــة هــو احتفــال بالعنــرة ّ
كــا قلنــا مــرار ًا يف هــذه التأمــات.
 - 7ال بــد مــن االشــارة إىل أن الليرتجيــات الثــاث يف طقســنا
البيزنطــي اليونــاين  -األنطاكــي كلهــا تشــر إىل عمــل الــروح القــدس يف
الليرتجيــة .هــذا مــا رأينــاه يف ليرتجيــة يوحنــا فــم الذهــب .ونــراه يف ليرتجيــة
القديــس باســيليوس الكبــر ،ويف ليرتجيــة األقــداس الســابق تقديســها .فهــذه
الليرتجيــات الثــاث حتتــوي عــى خصوصيــات ليرتجيــة متشــاهبة .ال بــل نجد
ذلــك يف الليرتجيــات األخــرى .فنجــد مثـ ً
ا صــاة اســتدعاء الــروح القــدس
«أهيــا امللــك الســاوي املعــزي »...تتكـ ّـرر يف الليرتجيــة األرمنيــة ،والقبطيــة
والرسيانيــة ،وكلهــا فيهــا عنــارص مشــاهبة لليرتجيــة يوحنــا فــم الذهــب.
 - 8العمــل اخلــايص هــو إذن عمــل الثالــوث األقــدس بامتيــاز .ك ّلــه
عمــل اآلب ...ولكــن مــع االبــن والــروح .وهــو عمــل االبــن ولكــن أيض ـ ًا
عمــل اآلب والــروح ،وعمــل الــروح ولكــن عمـ ُـل اآلب واإلبــن أيضـ ًا .وهذا
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مــا أرشنــا إليــه يف رشح صــاة األنافــورا وهــي اجلــزء األســايس يف الليرتجيــة.
موجــه إىل اآلب ويــرح عملــه .ولكنــه مرتبــط بعمــل االبــن
اجلــزء األول ّ
والــروح .اجلــزء الثــاين يصــف عمــل االبــن ،ولكنــه ليــس منفصــ ً
ا عــن
عمــل اآلب والــروح .واجلــزء الثالــث يصــف عمــل الــروح .ولكنــه عمــل
متصــل بعمــل اآلب واالبــن.
 - 9وهكــذا فــإن صــاة األنافــورا هــي صــاة ثالوثيــة مثلثــة ...وكأهنا
ٍ
جــزء منهــا أجــزاء اللوحــة االخــرى ...وكأن األنافــور
لوحــة نجــد يف كل
املث ّلثــة لالشــخاص الثالثــة ،هــي إيقونــة حضــور الثالــوث وزيارتــه إىل أب
اآلبــاء يف اخلليــل (حــرون) حتــت بلوطــة ممــرا! كــا نــرى يف إيقونــة روبلــف.
أو هــي لوحــة اجلوكونــدا تراهــا تنظــر إليــك مــن كل مــكان رأيتهــا ...إهنــا
لوحــة مث ّلثــة األبعــاد...
 - 10أحــب أن ُأشــر اىل اخلــاف أو النقــاش املعــروف ،وهــو أحــد
اخلالفــات املعروفــة والتارخييــة بــن الــرق والغــرب .اخلــاف هــو يف اجلواب
عــى هــذا الســؤال :متــى يصــر حتويــل اخلبــز واخلمــر إىل جســد ودم الــرب
يســوع؟ هــل مــن خــال كلــات يســوع يف تأســيس االفخارســتيا ،أو مــا
ـمى الــكالم اجلوهــري ،أو مــن خــال صلــوات اســتدعاء الــروح القــدس
ُيسـ ّ
الالحقــة يف الطقــس البيزنطــي اليونــاين؟...
يف الواقــع هنــاك بــن الالتــن مــن يشــدّ دون ويؤكّــدون أن كلــات
ــول القرابــن .بينــا هنــاك بــن الرشقيــن وأقــول األكثريــة،
يســوع ُ َت ِّ
يق ّللــون مــن مفعــول كلــات التأســيس ،ويؤكــدون أن التحويــل يصــر
فقــط باســتدعاء الــروح القــدس الالحــق لكلــات التقديــس .هــذا اخلــاف
معــروف ومشــهور ...ولعــب دور ًا يف تاريــخ كنيســة الــروم الكاثوليــك ،ال
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ســيام يف آخــر القــرن الســابع عــر ويف الثامــن والتاســع عــر ،ال ســيام مــع
املطــران أفتيمــوس الصيفــي مؤســس ديــر املخ ّلــص ،ومــع املناظــرات مــع
املطــران جرمانــوس آدم مطــران حلــب ومــع البطريــرك مكســيموس الثالــث
مظلــوم...

ونشــكر اهلل أن هــذا النقــاش واخلــاف حــول موضــوع وقــت حتويــل
القرابــن إىل جســد املســيح ودمــه .قــد نوقــش يف اجتامعــات اللجنــة الالهوتيــة
الدوليــة ،بــن الكاثوليــك واالرثوذكــس ،يف اجتامعاهتــا يف الســنوات ،١٩٨٢
وتوصــل الكاثوليــك واالرثوذكــس إىل هــذا املوقــف ،
،١٩٨٨ ، ١٩٨٧
ّ
يتــم مــن خــال
وهــو :أن حتويــل القرابــن إىل جســد ودم الــرب يســوعّ ،
جممــل االحتفــال بالليرتجيــة اإلهليــة .وهــذا التحويــل هــو عمــل تدبــر
(إيكونوميــا) الثالــوث األقــدس .اســتدعاء الــروح القــدس هــو قمــة يف هــذا
التحويــل وهــذا التدبــر .ولكنــه ليــس العامــل الوحيــد ،يف عمــل التحويــل
االفخارســتي .ويبقــى هــذا التحويــل رس إيامننــا مجيعــ ًا...
ِ
ـي األطــراف أمهيــة عمــل الــروح
يف هــذه املواقــف عــى اختالفهــاَ ،نـ َ
القــدس مــن جهــة؛ ولكــن إرتبــاط عملــه بعمــل اآلب واالبــن ،و»بالهــوت
الثالــوث األقــدس».

ـب أن اؤ ّكــد مــن جديــد عــى هــذه احلقيقــة والنظرة
 - 11ولذلــك أحـ ّ
الالهوتيــة األساســية يف الالهــوت ،ال ســيام الرشقــي والغــريب أيضـ ًا .وهــذا ما
ر ّددتــه مــرار ًا يف هــذه التأمــات .وهــو ذو أمهيــة الهوتيــة جوهريــة ومفصليــة
وشــاملة يف الــرق والغــرب .وأخترصهــا بــا يــي:
اخللق هو عمل اآلب ،ولكنّه أيضا عمل الثالوث األقدس.التجســد ُينســب إىل اآلبــن ،ولكنــه أيضــا عمــل الثالــوث
ّ
األقــدس.
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التقديــس هــو عمــل الــروح القــدس ،وكذلــك التأليــه .ومــعذلــك فهــو عمــل الثالــوث األقــدس.
هــذه النظريــة هــي أساســية يف الالهــوت املســيحي ،ألجــل فهــمالليرتجيــة اإلهليــة ،وأرسار الكنيســة ،وجممــل احليــاة الروحيــة يف
الكنيســة .وهــي أكثــر وضوح ـ ًا يف الالهــوت الرشقــي.
أحــب قبــل أن ُأهنــي هــذا التأمــل ،أن أشــر إىل عمــل الــروح القــدس
مــن جهــة وعمــل الثالــوث األقــدس يف آن واحــد .وكــا قلــت ،هــذا األمــر
أكثــر وضوح ـ ًا يف الكنيســة الرشقيــة ،الســيام الصلــوات الطقســية .هــذا مــا
نــراه:
أوالً  -يف أناشــيد أعيــاد القديســن ،فإننــا نجــد فيهــا دائــا إشــارة ال بــل
إشــارات إىل عمــل الــروح القــدس بنــوع خــاص .ويدعــى القديــس «قيثــارة
الــروح»
ثانيــ ًا  -يف صــاة نصــف الليــل ،ليلــة الســبت  -األحــد ،توجــد جمموعــة
(ونســميها قانــون) اســمها «األناشــيد الثالوثيــة» أو ترياذيــكا
مــن األناشــيد
ّ
( ،)Triadikaوتتــوزع عــى األحلــان الثامنيــة التــي مت ّيــز الطقــس البيزنطــي
اليونــاين .وتُعتــر هــذه األناشــيد اطروحــة أو درســ ًا الهوتيــا رائعــ ًا ،حــول
رس الثالــوث األقــدس ،وترابــط الثالثــة األقانيــم فيــا بينهــا ...باألســف مــا
عــادت تُصـ ّ
ـى يف األديــار ...كــا ســقطت صــاة أمجــل مزمــور ،وهــو املزمــور
 ،١١٨وهــو مزمــور عشــق رشيعــة اهلل! ...يــا ليتنــا نعــود نص ّليــه مــن وقــت
مقسـ ًا إىل ثالثــة أجــزاء يف صــاة الســحر أقلــه يــوم الســبوت ...هــذا
ألخــرّ ،
مــع العلــم أن آياتــه ترافــق أناشــيد وتقاريــظ جنــاز املســيح ...وكذلــك جنــاز
الرهبــان...
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ثالثــا  -هنــاك جمموعــة مــن األناشــيد نتلوهــا يف صــاة ســحر اآلحــاد ،وتتوزع
ُســمى «أناشــيد املراقــي» أو املصاعــد ( أنــا
عــى أحلــان القيامــة الثامنيــة ،وت ّ
املدعــوة مزامــر
تتــوزع عــى آيــات املزامــر،
فثمــي  ،)Anaphathmiوهــي
ّ
ّ
املراقــي .وكان اليهــود يتلوهنــا وهــم صاعــدون إىل القــدس ،أو إىل جبــل
اهليــكل .هــذه الصلــوات واالناشــيد آيــة يف اجلــال .واآليــة األخــرة (املجــد
لــآب ...اآلن وكل أوان) خمصصــة دائــا للــروح القــدس ،ولكــن دائ ـ ًا مــع
ذكــر الثالــوث األقــدس .فهــي أناشــيد الــروح القــدس وأناشــيد الثالــوث
األقــدس .باالضافــة إىل ذلــك فهــذه األناشــيد خليقــة بــأن تكــون موضــوع
تأمــات روحيــة رائعــة.
رابعــ ًا  -هنــاك أيضــا جمموعــة مــن األناشــيد الثالوثيــة ،موضوعهــا الــروح
القــدس والثالــوث األقــدس .وتُدعــى الصلــوات الثالوثيــة .وتتــى يف مطلــع
صــاة الســحر يف أيــام الصــوم االربعينــي املقــدّ س الكبــر.
خامسـ ًا  -صلــوات النهــوض مــن النــوم هــي أيضـ ًا صلــوات ثالوثيــة ،مجيلــة
جــد ًا ...وال أزال أص ّليهــا كل يــوم عنــد هنــويض مــن النــوم ركوع ـ ًا ...متامــا
كــا كنــا نص ّليهــا يف إكلرييكيــة ديــر املخلــص .وأذكــر بتأثــر كبـ ٍ
ـر كيــف كنــا
كطـاّب صغــار ننــام ك ُّلنــا (حــوايل  ١٢٠طالبـ ًا إكلرييكيـ ًا) يف مهجــع واحــد.
وعندمــا يــدق اجلــرس للنهــوضُ ،يص ّفــق الكاهــن املناظــر ،حــاالً ننــزل مــن
رسيرنــا ونركــع إىل جانــب الرسيــر ...ونجيــب عــى الكاهــن الــذي يدعونــا
إىل الصــاة قائـاً« :املجــد لربنــا يســوع» .ونجيــب «الســام عــى أمنــا مريــم
البتــول» .ثــم نتلــو أدعيــة النهــوض مــن النــوم وهــي أربعــة ! ومــا أمجلهــا!
وهــي ثالوثيــة!
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أهيا األحباء!
يف ختــام هــذه التأمــات حــول الليرتجيــة اإلهليــة « الســاء عــى
االرض» ويف ختــام هــذا التأمــل ،اســتعرض أمامكــم أدعيــة وصلــوات
مــن خدمــة عيــد العنــرة ،ومــن ليرتجيــة يوحنــا فــم الذهــب وباســيليوس
ـق
«رسي» أو «روحــي» إىل فهـ ٍم أعمـ َ
الكبــر .وهــي مدخـ ٌـل «ميســتاغوجي» أو ّ
ـر التدبــر اخلــايص الثالثــي ،وفيــه يشــغل الــروح
هلــذا االحتفــال الرائــع بـ ّ
القــدس دور ًا مميــز ًا.
عيــد العنــرة هــو يف التقليــد البيزنطــي  -اليونــاين ،عيــد الثالــوث
األقــدس ،وليــس عيــد الــروح القــدس أمــا يف الطقــس الالتينــي فعيــد
الثالــوث األقــدس هــو يــوم األحــد األول بعــد العنــرة.
األناشــيد الالحقــة تــرح هــذا األمــر :العنــرة مــع حلــول الــروح
القــدس ،هــي خامتــة أعــال الفــداء واخلــاص والتدبــر اخلــايص ،الــذي هــو
عمــل الثالــوث االقــدس .ويف هــذا العيــد للــروح القــدس مــكان مميــز .وهلــذا
نحتفــل باحلــدث نفســه يــوم أحــد العنــرة ،ونحتفــل بالعامــل والفاعــل
األســايس فيــه ،وهــو الــروح القــدس ،يف اليــوم الالحــق .هــذه هــي العــادة
يف الطقــس البيزنطــي ٢٥ :آذار البشــارة ٢٦ .آذار عيــد املــاك جربائيــل٨ .
أيلــول عيــد ميــاد الســيدة ،يــوم  ٩عيــد والدهيــا ٢ .شــباط دخــول املســيح إىل
اهليــكل ٣ ،شــباط عيــد ســمعان الشــيخ الــذي كان لــه دور مم ّيــز يف اســتقبال
يســوع يف اهليــكل ٢٥ .كانــون األول عيــد ميــاد يســوع؛ يف  ٢٦كانــون األول
عيــد أمــه مريــم البتــول!
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ونســتمع اآلن إىل هــذه األناشــيد الروحانيــة والثالوثيــة يف آن واحــد
وهــي مــن رتبــة أحــد العنــرة:
«إنَّنــا نع َّيــد عيــد اخلمســن .وحلضــور الــروح .وإنجــاز الوعــد .ومتــام
أرشف هــذا الــر العظيــم الفائــق الوقــار .وهلــذا هنتــف إليــك
الرجــاء .فــا
َ
أهيــا الــرب املبــدع الــكل .املجــد لــك.
َ
تالميــذك بألســنة خمتلفــة األنــواع.
دت
«أهيــا املســيح .لقــد جــدَّ َ
أنــت اإلْلــه الكلمــة غــر املائــت .املانــح نفوســنا الرمحــة
ليكــرزوا أنَّــك
َ
العظمــى.
ـب َ
كمـ ُـل الكهنوت.
كل يشءُ :ي ُ
َّ
«إن الــروح القــدس هيـ ُ
فيض النبــوءةُ .ي ِّ
وقــد ع ّلــم األُم ّيــن احلكمــة .وأظهــر الصياديــن متك ِّلمــن بالالهــوت .وهــو
ُير ِّتــب كل نظــام البيعــة .فيــا أهيــا املعـ ِّـزي املســاوي لــآب واالبــن يف اجلوهــر
والعــرش .لــك املجــد.
«لقــد نظرنــا النــور احلقيقــي .وأخذنــا الــروح الســاوي .ووجدنــا
فلنســجد للثالــوث غــر املنقســم .ألنــه خ ّلصنــا.
اإليــان احلــقّ .
ثم هذا النشيد اجلميل
ِ
االبــن
«هلمــوا أهيــا الشــعوب .نســجد للثالــوث املث ّلــث األقانيــم.
ّ
يف اآلب مــع الــروح القــدس .ألن اآلب َو َلــدَ بــا زمــن االبــن املســاوي
ممجــد ًا مــع االبــن.
لــه يف األزليــة والعــرش .والــروح القــدس كان يف اآلب ّ
قــو ٌة واحــدة .جوهــر واحــد .الهــوت واحــد .فلنقـ ْـل ســاجدين لــه كافــة.
قــدوس اهلل الــذي أبــدع كل يشء باالبــن ومــؤازرة الــروح القــدس .قــدوس
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القــوي الــذي بــه عرفنــا اآلب وأتــى الــروح القــدس إىل العــامل .قــدوس
الــروح املعـ ّـزي الــذي ال يمــوت .املنبثــق مــن اآلب واملســريح يف اإلبــن .أهيــا
الثالــوث القــدوس املجــد لــك».
مــن هــذه الصلــوات يــرز بأكثــر وضــوح طابــع الليرتجيــة والصلوات
«الروحــي والثالوثــي» هــذا هــو املعنــى الرائــع لــر الثالــوث األقــدس يف
الليرتجيــا والصلــوات االخــرى ،ويف حيــاة الكنيســة ويف إيامننــا املســيحي:
إنــه إيــان ثالوثــي!
ـم
عيــد القيامــة وعيــد العنــرة ،مهــا عيــدان مليــاد الكنيســة .وقــد تـ ّ
األمــران يف القــدس .وهلــذا فالقــدس هــي األم! وهــي أم الكنائــس! وعاصمــة
إيامننــا! ومنشــأ طقوســنا ،ال ســيام الليرتجيــة اإلهليــة!
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ختام الرياضة
أهيا األحباء الكهنة والعلامنيون املشاركون يف هذه التأمالت!

بعــد هــذه التأمــات ،آمــل أن نكــون َف ِهمنــا بطريقــة أعمــق معنــى
الليرتجيــة اإلهليــة والقــداس اإلهلــي...
ولكــن األهــم مــن ذلــك هــو أن نفهــم دورنــا يف الليرتجيــة :يف
رسهــا اإليــاين ،اخلــايص الفريــد! إهنــا ليســت
االحتفــال هبــا ،ويف عيــش ّ
ليرتجيــة طقــوس مجيلــة فقــط :إهنــا ليرتجيــة احليــاة!
وهبــذا املعنــى يقــول اآلبــاء الروحيــون .إننــا نحتــاج إىل حيــاة كاملــة
ـر اخلــاص
لكــي نســتعد اســتعدادا الئق ـ ًا لالحتفــال بالليرتجيــة اإلهليــة ،بـ ّ
بــر
! كــا نحتــاج إىل حيــاة كاملــة ُأخــرى ،لكــي نشــكر عــى االحتفــال
ّ
ـر اخلــاص!
الليرتجيــة اإلهليــة ،بـ ّ

هــذا القــول ينطبــق ال ســيام عــى الكهنــة :إننــا مســؤولون مــن خــال
االحتفــال بالليرتجيــة اإلهليــة .مســؤولون عــن خــاص العــامل! وإيصــال
رســالة اخلــاص ،وحتقيــق التدبــر اإلهلــي اخلــايص إىل العــامل!...

عملنــا الليرتجــي ،نحــن الكهنــة والرعــاة عمومـ ًا ،هــو أمجل اســتعداد
تنوعــه وتشـ ّعبه ...واســتعداد لعملنــا يف املجتمــع ...كــا
لعملنــا الرعــوي عــى ّ
ـت ُيعمــل فيــه
نقــرأ يف اخلطــاب بــن الشــاس والكاهــن املحتفــل« :إنــه وقـ ٌ
للــرب» أو «حــان للــرب أن يعمــل!» عملنــا الليرتجــي هــو عمــل كــوين!
عاملــي! شــامل :لســنا نحــن مــن نعمــل ،فــاهلل هــو الــذي يعمــل يف العلــم مــن
خاللنــا!
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وقت
وهكــذا ومــن خــال الليرتجيــة اإلهليــة ،يدخــل «كــروس» اهللُ ،
ـر اهلل ،يف «خرونــوس» الشــعب! حيــاة الشــعب! كــا أن «خرونــوس»
اهلل ،تدبـ ُ
الشــعب يدخــل مــن خــال االليرتجيــة إىل «كــروس اهلل!
وهكــذا نشــعر أننــا ســعداء! فرحــون! طوباويــون! بعــد االحتفــال
ّ
ونصــي هكــذا« :أهيــا املســيح إهلنــا .بــا أنــك كــال
بالليرتجيــة اإلهليــة،
أكملــت َّ
كل مــا د َّبرتَّــه عنايــة اآلب إمــأ قلوبنــا
النامــوس واألنبيــاء .وقــد
َ
فرحــا ورسور ًا كل حــن اآلن وكل أوان وإىل دهــر الداهريــن .آمــن»
هذا ما نقرأه يف صالة ختام ليرتجية القديس باسيليوس الكبري:
رس تدبـ َ
ـرك .أهيــا املســيح
«لقــد تـ َّ
ـم وانتهــى .عــى قــدر طاقتنــاّ .
إهلنــا .فقــد حصلنــا عــى تــذكار موتــك .ونظرنــا رســم قيامتــك.
وامتألنــا مــن حياتــك التــي ال هنايــة هلــا .ومتتّعنــا بنعيمــك الــذي ال
ينفــذ .فارتـ ِ
ـض أن نكــون كلنــا أهـ ً
ا يف الدهــر اآليت أيضـ ًا .بنعمــة أبيــك
األزيل وروحــك القــدوس الصالــح واملحيــي .اآلن وكل أوان وإىل دهــر
ـن».
الداهريــن آمـ ً
معــر ًا عــن فرحتــه
وعــى مثــال الكاهــن ،يرنّــم الشــعب ك ّلــه
ّ
وســعادته ،بعــد االحتفــال بالليرتجيــة اإلهليــة ،مر ّنـ ًا هبــذا النشــيد ،ومطلعــه:
أهلتنــا .ألن نشــرك يف أرسارك
«لتمتــيء أفواهنــا من تســبحتك يــا رب .ألنــك ّ
املقدســة .اخلالــدة الطاهــرة .إحفظنــا يف القداســة .لنُشــيدَ بمجدك .وهنـ ّ
ـذ النهار
رك .ه ّللويــا .ه ّللويــا .ه ّللويــا» .باألســف حتــى اآلن عــدد ضئيــل مــن
ك ّلــه بـ ِّ
الكنائــس يرنمــون هبــذا النشــيد بعــد املناولــة .وأنــا أقــرح بــأن يكــون نشــيد
املؤمنــن وهــم خارجــون مــن الكنيســة!...
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وتـ َ
ـي صــاة الشــكر التــي نقــرح أن يتلوهــا الشــعب مــع الكاهــن:
أهلتنــا يف
«نشــكرك أهيــا الســ ّيد املحــب البــر ،املحســن إىل نفوســنا ،أنــك ّ
ـوم طرقنــا .ث ّبتنــا مجيعـ ًا
اليــوم احلــارض أيضـ ًا ،ألرسارك الســاوية اخلالــدة .فقـ ّ
وترضعــات والــدة اإلله
يف خمافتــك .صـ ّن حياتنــا .و ّطــد خطواتنــا .بصلــوات
ّ
املجيــدة مريــم ،الدائمــة البتوليــة ومجيــع قدّ يســيك».
هبــذه الصــاة ،بصــاة الشــكر والفــرح والتســبيح ُأهنــي هــذه
التأمــات معكــم أهيــا االخــوة واألخــوات األحبــاء املشــاركون يف هــذه
الرياضــة الروحيــة!
ربــا كانــت رشوحــايت غريبــة عليكــم! ولكــن شــعرت بأنكــم
ـو فـ ٍ
عبتــم عنــه
منســجمون معهــا! وشـ ُ
ـعرت بجـ ِّ
ـرح وانبســاط لــدى اجلميــعّ .
يف اللقــاءات األخويــة املســائية!
يف الواقــع هــذه الرشوحــات ليســت بعيــدة عــن روحكــم الكهنوتيــة.
إن الليرتجيــة هــي التعبــر عــن إيامننــا الواحــد ،بتعابــر خمتلفــة بــن الــرق
والغــرب! وكــا قــال البابــا يوحنــا بولــس الثــاين« :لقــد تن ّفســنا يف هــذا
االســبوع برئتــن :رئــة املــرق ورئــة الغــرب! إهنــا رئتــان إليامننــا الواحــد!»
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مالحـــــق
 -1الطقوس الرشقية

عالمة وعامل وحدة بني املسيحيني

(الوحدة يف اإليامن عام  2020عد  1و )2

البطريرك غريغوريوس الثالث حلام

ـاالت عــى صفحــات هــذه املجلــة حــول واقــع الوحــدة
ظهــرت مقـ ٌ
املســيحية ،الســيام مــن خــال قانــون اإليــان الواحــد املشــرك بــن مجيــع
املســيحيني ،عــى مــدى العصــور ومنــذ القــرن الرابــع ميــادي .هــذا األمــر
مصــدر تعزيــة كبــرة لنــا نحــن املســيحيني مــن كل الطوائــف والكنائــس،
رشق ـ ًا وغرب ـ ًا.
حــب أن أرشح أن الطقــوس الكنســية ،رشقــا وغربــ ًا ،هــي
اليــوم ُأ
ُ
أيض ـ ًا عامــل وحــدة بــن املســيحيني ،ومــكان عيــش اإليــان املشــرك بينهــم
مجيعــ ًا ،يف الــرق والغــرب.

القدس أم الكنائس ومصدر الطقوس الكنسية
القــدس تُدعــى يف الكتــاب املقــدس ويف الرتانيــم الطقســية «أم
الكنائــس» .هكــذا ي ِ
نشــد يوحنــا الدمشــقي ،يف خدمــة صلــوات اللحــن الثامن
ُ
يف الطقــس اليونــاين (البزنطــي) ويقــول« :إفرحــي يــا صهيــون املقدّ ســة .أم
ِ
الكنائــس! مســكن اهلل! ألَ ِ
نلــت أوالً غفــران اخلطايــا بالقيامــة».
نــك
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رس مــوت املســيح وقيامتــه هــو أســاس
هكــذا يبــدو واضحــ ًا أن َّ
ٌ
آحتفــال بــر التدبــر
الصلــوات والطقــوس عــى آختالفهــا .فهــي ك ّلهــا
جتســد املســيح .بشــارته .آالمــه .صلبه .موتــه .قيامتــه .الكنائس
رس ّ
اخلــايصّ :
ك ُّلهــا حتتفــل هبــذا التدبــر اخلــايص بلغـ ٍ
ـات خمتلفــة ،ومــن خــال تراثــات
خمتلفــة ،وتقاليــدَ خمتلفــة ...ك ُّلهــا احتفــال هبــذا الــر اخلــايص املشــرك بــن
مجيــع املســيحيني.
وهكــذا يتــم القــول الالتينــي املشــهور« :قانــون الصــاة هــو
قانــون اإليــان» ( ) Lex Orandi! Lex Credendiوهــذا يذكّرنــا بــا قالــه
البابــا يوحنــا الثالــث والعــرون« :إن مــا جيمعنــا أكثــر بكثــر ممــا ِيف ِّرقنــا!
« الليرتجيــة ،الصلــوات ،االحتفــاالت الطقســية جتمعنــا ...وهــذا مــا قالــه
البابــا يوحنــا بولــس الثــاين« :إن فلســطني واألرض املقدســة هــي موطــن
مجيــع املســيحيني! ألهنــا موطــ ُن يســوع ومريــم! « وهــذه األرض املقدســة،
ومدينــة القــدس بالــذات ،واألماكــن املقدســة ،هــي املــكان الــذي احتفــل فيــه
املســيحيون يف مطلــع مســرة الكنيســة املســيحية ،بالقــداس وباقــي األرسار
والصلــوات حــول األماكــن املقدســة.
احلاجــة املشــهورة إيترييــا االســبانية ،والتــي زارت
وهــذا مــا تص ُفــه
ّ
حجــاج آخــرون
آالماكــن املقدســة يف القــرن الرابــع ( ،)٣٨٦-٣٨٤كــا فعــل ّ
مثلهــا .وهكــذا آنتقلــت االحتفــاالت والصلــوات والزياحــات مــن بيــت
كل مـ ٍ
حلــم والقــدس الــخ  ...إىل ّ
ـكان يف الــرق والغــرب .بحيــث كانــت كل
االحتفــاالت تــدور حــول االماكــن املقدســة ،ال ســيام بيــت حلــم والقــدس،
وتنتهــي ك ُّلهــا يف القــدس :درب الصليــب ،اجللجلــة والقــر املقــدس
والقيامــة!
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لغة الطقوس :اليوناين والرسياين
اللغتــان األكثــر انتشــار ًا يف الــرق املســيحي مهــا اليونانيــة والرسيانية.
املســيحية نشــأت يف هــذا املحيــط ذي احلضــارة والثقافــة واللغــة املزدوجــة:
اليونانيــة يف املــدن  .والرسيانيــة يف األريــاف والقــرى.
ذلــك أن املســيحية نشــأت يف بالدنــا يف عهــد االمرباطوريــة الرومانيــة.
الرومــان إعتمــدوا اللغــة اليونانيــة  ،بالرغــم مــن أن لغتهــم هــي الالتينيــة.
ـت اللغــة اليونانيــة ،هــي لغــة
وحتــى يف رومــا ،وال سـ ّيام جنــوب إيطاليــا ،بقيـ ْ
البــاد .أمــا الالتينيــة فكانــت لغــة اإلدارة والقانــون.
وال يــزال حتــى اآلن تأثرياللغــة اليونانيــة ح ّيــ ًا ،يف بعــض مناطــق
إيطاليــا اجلنوبيــة ويف صق ّليــة .حيــث توجــد أبرشــيتان تابعتــان للطقــس
البزنطــي اليونــاين.
ويذكــر التاريــخ أن بوليكربــوس ًأســقف إزمــر ( )١٥٦+يف املــرق،
زار رومــا واحتفــل بلتريجيــة القــداس اإلهليــة مــع البابــا أنيســات ،باللغــة
اليونانيــة.
هــذا يعنــي أن اللغــة الالتينيــة ،هــي اللغــة الرســمية ،يف القانــون
واألمــور اإلداريــة .بينــا اللغــة اليونانيــة بقيــت لغــة االمرباطوريــة الرومانيــة
 .وهكــذا فســكان هــذه األمرباطوريــة يف الــرق كانــوا رسيــان أو ســوريني.
ولكــن لغــة األمرباطوريــة يف الــرق هــي اليونانيــة ،بينــا الشــعب
نفســه ىف القــرى كان يتكلــم الرسيانيــة .وهــذا يعنــي أن اليونانيــة تعايشــت مــع
الرسيانيــة والرسيانيــة تعايشــت مــع اليونانيــة .
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هكــذا يوحنــا فــم الذهــب مطــران أنطاكيــة (القــرن الرابــع) كان جيهل
الرسيانيــة .وكان يصــي وخيطــب ويعــظ ويكتــب فقــط باليونانية.
يف أنطاكية
ويذكــر التاريــخ أنــه يف األعيــاد الكــرى كان املواطنــون الرومــان
الناطقــون بالرسيانيــة ،و ُيدْ َعـ َ
ـون رسيــان ،يقصــدون أنطاكيــة لالحتفــال هبــذه
األعيــاد .فــكان يوحنــا فــم الذهــب يعــظ باللغــة اليونانيــة ،وكان أحــد الكهنــة
أو ســواهم ،يرتجــم للمؤمنــن باللغــة الرسيانيــة .وهــذا يعنــي أن أبرشــية
أنطاكيــة وســكان بطريركيــة أنطاكيــة ،كانــوا يتكلمــون بلغتــن  :اليونانيــة
يف املــدن وعنــد كبــار رجــال الكهنــوت؛ والرسيانيــة عنــد عامــة الشــعب يف
القــرى واألريــاف.
إذن بطريركيــة أنطاكيــة قبــل جممــع خلقيدونيــة كانــت أبرشــية
واحــدة ،بإيــان واحــد ،ولغتــن ورئاســة كنســية واحــدة وطقــس واحــد
ولغتــن .ومجيعهــم رسيــان ،ولكنهــم مدني ـ ًا وسياســي ًا هــم رومــان (أو روم)
أو ســكان األمرباطوريــة الرومانيــة .وهــذا يعنــي أن الرسيــان هــم أيضــ ًا
رومــان ،والــروم االرثوذكــس أو الرومــان هــم أيضــ ُا رسيــان .ومجيعهــم
رعايــا البطريركيــة األنطاكيــة الواحــدة ببطريــرك واحــد .وهــذا كان احلــال
حتــى جممــع خلقيدونيــة ()٤٥١
أحــب أن أؤكِّــد كخالصــة الــكالم عــن الكنيســتني عــى هــذه
احلقيقــة التارخييــة وحتــى اجلغرافيــة :إن البطاركــة اخلمســة الذيــن حيملــون
لقــب بطريــرك أنطاكيــة وســائر املــرق ،وهــم بطريــرك الــروم االرثوذكــس
وبطريــرك الــروم الكاثوليــك ،وبطريــرك الرسيــان األرثوذكــس وبطريــرك
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الرسيــان الكاثوليــك والبطريــرك املــاروين ،هــم بطاركــة عــى كــريس واحــد.
و ُأ َؤ ِّكــدُ أن املؤمنــن الذيــن ينتمــون اىل البطريركيــة األنطاكيــة ،هــم شــعب
واحــد ،وهــم كلهــم رسيــان أو ســوريون ،وكلهــم أنطاكيــون وكلهــم مواطنون
ســوريون...
إذ ًا بطريــرك الــروم (االرثوذكــس والكاثوليــك) هــو ســوري
ورسيــاين ،ولكــن طقســه بيزنطــي أو يونــاين!!!
وإذ ًا بطريــرك الرسيــان االرثوذكــس والكاثوليــك واملوارنــة ،وشــعبهم
هــم «روم»،اعنــي تارخييــ ًا ســكان االمرباطوريــة الرومانيــة ،أو البيزنطيــة،
ولكــن طقســهم رسيــاين!!!
إذ ًا البطاركــة االنطاكيــون اخلمســة هــم تارخييـ ًا كنيســة واحــدة! وهــم
رعــاة كنيســة واحــدة! وشــعوهبم ومؤمنــو هــذه البطريركيــة هــم شــعب
واحــد!
هــذه احلقيقــة جيــب أن تزيــل بعــض املشــاعر الســلبية واملزايــدات بــن
املؤمنــن ...وبعــض املــرار عــى مســتوى االكلــروس والرعــاة!!!
تقــوي دور الكنيســة يف ســورية (ولبنــان) يف هــذه
هــذه احلقيقــة
ّ
الظــروف الصعبــة سياســي ًا واقتصاديــ ُا وإقليميــ ًا ...وجيــب نرشهــا بــن
املؤمنــن والتأكيــد عليهــا!...
يف القدس

القديــس كريللــس األُورشــليمي كان يعــظ املوعوظــن ،املســتعدين
للمعموديــة ،يف كنيســة القيامــة بالقــدس ،كان يعــظ باللغــة اليونانيــة .وكان
- 127 -

هنــاك كاهــن يرتجــم إىل اللغــة الرسيانيــة .وهــذا يعنــي أن ســكان القــدس
وجوارهــا ،منهــم مــن تكلــم اليونانيــة ،ومنهــم مــن تكلــم الرسيانيــة...
احلاجــة ايترييــا يف يوم ّياهتــا عــن زيارهتــا لالماكن
إىل هــذا األمــر تشــر
ّ
املقدســة حيــث تقــول« :إن جــزء ًا مــن ســكان هــذه املنطقــة يعرفــون اليونانيــة
والرسيانيــة .وغريهــم ال يعــرف إالّ اليونانيــة .ومنهــم كان اليعــرف إالّ
الرسيانيــة ».وتقــول« :املطــران كان يعــظ دائــا باليونانيــة  .وكان كاهــن يرتجــم
اىل الرسيانيــة»)(Sources chrétiennes :journal de voyage page 263
كذلــك القديــس ايرونيمــوس الــذي عــاش يف بيــت حلــم وترجــم التــوراة اىل
اللغــة الالتينيــة وهــي  Vulgataأو الشــائعة ،يــروي أنــه يف جنــازة القديســة
ـم املزامــر باليونانيــة والالتينيــة والرسيانيــة».
بــوال ،كانــت تُر َنـ ْ
ويــروي القديــس غريغوريــوس النيــي أن أبرشــية أو أكثــر يف منطقــة
كبادوكيــة والبنطــس تركيــا حا ّليــ ًا ،كان الســكان يتبعــون التقليــد الكنــي
الرسيــاين.

ٍ
كتابــات بالرسيانيــة
وهــل ننســى اإليقونــات التــي كانــت حتمــل
واليونانيــة والعربيــة؟ نجــد نموذجــا منهــا يف كَفتــون يف لبنــان وآخــر يف ديــر
مــار يعقــوب املق ّطــع يف قــارة (النبــك  -ســوريا)
وهــل ننســى األديــار يف املنطقــة ،ال ســيام يف القــدس ،ويف فلســطني
عموم ـ ًا ،حيــث كان الرهبــان ينتمــون اىل قوميــات مرشقيــة خمتلفــةُ ،يص ّلــون
ينضمــون مع ـ ًا ليحتفلــوا
صلــوات الســحر والغــروب بلغتهــم اخلاصــة ،ثــم
ُّ
بليرتجيــة القــداس اإلهلــي معــا باللغــة اليونانيــة.
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يف االسكندرية
وهــذا األمــر عينــه كان واقــع بطريركيــة اإلســكندرية ،كان هلــا بطريرك
واحــد .لغــة املــدن واملطارنــة والالهوتيــن كانــت اليونانيــة .أمــا يف القــرى
واألريــاف فكانــت اللغــة الفرعونيــة أو باحلــري اليونانيــة الشــعبية ،وهــي
مزيــج مــن اليونانيــة والفرعونيــة .وهــذا مــا يبــدو حتــى اليــوم يف صلــوات
الكنيســة القبطيــة .بينــا الــروم االرثوذكــس ُيص ّلــون باليونانيــة .والــروم
الكاثوليــك باليونانيــة والعربيــة .وهــذا كان احلــال حتــى جممــع خلقيدونيــة .
عــى أثــر آنعقــاد جممــع خلقيدونيــة إنقســمت البطريركيــة األنطاكيــة
إىل ملكيــن أو خلقيدونيــن ،وال خلقيدونيــن أو رسيــان أو يعاقبــة  ،أو
القائلــن بالطبيعــة الواحــدة .وانقســمت أيضــ ًا بطريركيــة اإلســكندرية
بالطريقــة نفســها.
ويف اإلســكندرية وبســبب انتشــار اللغــة اليونانيــة  ،ترجــم اليهــود
يف القــرن الثالــث قبــل امليــاد التــوراة وأســفار العهــد القديــم إىل اللغــة
اليونانيــة ..وهــي الرتمجــة املشــهورة واألكثــر اســتعامالً لــدى الكنائــس
الرشقيــة .وهــي املعروفــة «بالســبعينية» ).)Septuagenta ou Septantaوحتت
تأثــر اللغــة اليونانيــة عــى لغــة ســكان مــر ،نجــد أن املســيحيني واملســلمني.
يلفظــون»غ» بــدل «ج « .
ومــع امللــك قســطنطني أصبحــت اللغــة اليونانيــة  ،لغــة االمرباطوريــة
ولغــة الكنيســة اليونانيــة .وقــد ُع ِقــدت املجامــع الســبعة األُوىل ك ّلهــا يف
الــرق ،والعــد ُد االكــر مــن آبــاء وأعضــاء هــذه املجامــع كانــوا رشقيــن.
وقــد كُتبــت قــرارات املجامــع ك ِّلهــا باللغــة اليونانيــة.
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وهكــذا ،أقلــه حتــى جممــع خلقيدونيــة ،كان مجيــع مطارنــة والهوتيــي
الــرق ،يعرفــون اليونانيــة .واملعــروف أن بعض الهوتيــي الكنيســة الرسيانية،
كانــوا ال يعرفــون اللغــة الرسيانيــة أو أقلــه ال ُيتقنوهنــا ،ومنهــم ســاويروس
وديوســقورس...
تطور الطقوس بعد ظهور االسالم
عــام  ٦٣٨ب.م .وصــل الفتــح العــريب اىل القــدس .وقــد ســ ّلم
البطريــرك األورشــليمي صفرونيــوس مفاتيــح املدينــة اىل اخلليفــة الفاتــح عمر
ـقي آألصــل ،إذ ًا ســور ّي ًا ومــن أصــل
بــن اخل ّطــاب .وكان صفرونيــوس دمشـ ِّ
عــريب ،وذا ثقافــة يونانيــة .ربــا تك ّلــم اللغــة العربيــة ،وربــا هــذا مــا خ ّلــص
َ
البطريــرك صفرونيــوس
املدينــة املقدســة مــن الدمــار! وقــد ســ ّلم اخلليفــ ُة
العهــد َة العمريــة املشــهورة .بالرغــم مــن الشــكوك املثــارة حــول صحتهــا
وقدميتهــا ،إال أهنــا تبقــى ذات قيمــة كبــرة.

املبجــل املكـ ّـرم وهو
يف هــذه العهــدة ُيدعــى صفرونيــوس« :البطريــرك ّ
بطــرك امل َّلــة امللكيــة يف طــور الزيتــون بمقــام القــدس الرشيــف يف اإلشــتامل
عــى الرعايــا والقســوس والرهبــان والراهبــات حيــث كانــوا وأين ُوجــدوا»..
وتذكــر العهــدة الفئــات األُخــرى مــن املســيحيني» »:وبقيــة أجنــاس النصــارى
املوجوديــن هنــاك وهــم الكــرج واحلبــش والذيــن يأتــون للزيــارة مــن اإلفرنج
والقبــط والرسيــان واألرمــن والنســاطرة واليعاقبــة واملوارنــة تابعــن للبطريرك
ـي هلــم مرســو ُمنا هــذا».
املذكــور ويكــون متقدِّ مـ ًا عليهــم وقــد ُأعطـ َ
وهكــذا وعنــد ظهــور اإلســام كانــت هــذه االنقســامات قائمــة.
ولدينــا شــهادة عــى وجــود هــذه الفــرق او الطوائــف املســيحية يف العهــدة
العمريــة.
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وهنــاك ســورة يف القــرآن هــي ســورة الــروم (ســورة رقــم  ) ٣حيــث
ـت الــروم يف أدنــى االرض  .وهــم مــن بعـ ِ
ـد غلبهــم س ـي ِ
غلبون».
نقــرأ ُ « :غ ِل َبـ ْ
َ
( آيــة رقــم )١
وقــد ُذكــر يف بعــض املصــادر التارخييــة أن البطاركــة امللكيــن (أو
الــروم) االنطاكيــن واملقدســيني اضطــروا إىل هجــر كراســيهم يف أنطاكيــة
والقــدس ،بعــد الفتــح العــريب االســامي وجلــأوا اىل القســطنطينية .وقــد أب َقوا
نوابـ ًا هلــم يف القــدس حتــى عــام  ،708حيــث عــادوا اىل القــدس واىل أنطاكيــة
ـريس البطريركــي منهــا اىل دمشــق عــى عهــد اخللفــاء االمويني،
(وقــد نقــل الكـ ُّ
أو يف القــرن احلــادي عــر)  .وازدهــر الســوريون أو الرسيــان (الذيــن ُد ُعــوا
يعاقبــة مــن قبــل الــروم والعــرب االســام) ،و َقويــت وطأهتــم .وهــم الذيــن
ســاعدوا العــرب الفاحتــن يف غزوهــم البــاد ،مفضلــن إياهــم عــى األروام
الذيــن كانــوا يضطهدوهنــم ِ
ويذ ّلوهنــم خاصــة بعــد املجمــع اخللقيــدوين .وكان
الرسيــان خــر َة الن َقلــة الذيــن نقلــوا اىل العربيــة تراثـ ًا حضاريـ ًا واســع ًا جــد ًا.
ومــع ذلــك فقــد بقــى بطاركــة القــدس مــن الــروم امللكيــن  -العــرب
أو العاربــن -حتــى احلمــات الصليبيــة أو الفرنجــة.

عــام ١٠٥٤ب.م .حــدث ِ
الشــقاق الــذي وقــع عــى عهــد البطــرك
ميخائيــل كريواليــوس بــن كــريس القســطنطينية والكــريس الرومــاين .لكــن
هــذا الشــقاق مل يــرك أثــر ًا يف بطريركيــة القــدس.
عــام ١٠٨٧ب .م .إســتوىل الصليبيــون عــى القــدس ووضعــوا
بطريــركا التينيــ ًا بــدال مــن البطريــرك الرومــي امللكــي.
عــام  ١١٨٧ب .م .وبعــد مئــة عــام إســرجع صــاح الديــن األيــويب
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القــدس ،وكــر الصليبيــن وعــاد البطاركــة الــروم امللكيــون اىل كرســيهم
االورشــليمي ،وبقــوا ملكيــن (أو روم) حتــى الفتــح العثــاين عــام ١٥١٦
(راجــع املــؤرخ اليونــاين باباذوبولــس ،يف كتــاب موســيه بالفرنســية :تاريــخ
املســيحية يف الــرق « »Iص.)٥٦١-
عام  ١٢١٩ب .م .زار القدس القديس فرنسيس األسيزي.
عــام  ١٢٣ب .م .إســتقر الرهبــان الفرنسيســكان عــى جبــل صهيــون
بمــؤازرة ُأمــراء نابــويل اإليطاليــن.
يف القــرن الثالــث عــر ،إجتــاح البــاد الغــزاة املامليــك واملنغــول .ويف
هــذه احلقبــة بــن القرنــن التاســع والرابــع عــركان تأثــر الك َْرجيــن ســكان
جيورجيــا (مــن الطقــس البيزنطــي) كبــر ًا يف القــدس خاصــة يف كنيســة القيامة
ويف أديــار كثــرة .وقــد اشــرى الفرنسيســكان َد ْي َرهــم الكبــر (ديــر املخلــص)
مــن الرهبــان الكرجيــن عــام  ،١٥٦١بعــد أن اغتصــب الســلطان ســليامن
ـري) مــن أيــدي الفرنسيســكان
الثــاين ديرجبــل صهيــون (عليــة العشــاء الـ ّ
عــام .١٥٥١
عــام  ١٥١٦إجتــاح االعثامنيــون القــدس .وب َقــوا أســياد البــاد حتــى
هنايــة احلــرب العامليــة االوىل عــام . ١٩١٨وعــى عهــد االتــراك تــم إخضــاع
مســيحيي االمرباطوريــة العثامنيــة يف الــرق االوســط لســلطان بطاركــة الفنــار
او اســطنبول .ممــا أ ّدى اىل زيــادة تص ّلــب موقــف الــروم امللكيــن االرثوذكــس
حيــال رومــا.

ٍ
نضــال
وقــد كانــت الثقافتــان واللغتــان اليونانيــة والرسيانيــة يف
ٍ
طويــل مســتديم يف كل مراحــل تاريــخ شــعوب الــرق األوســط .هكــذا
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ـون الــرق بــأرسه بلــون اللغــة
فإننــا نــرى املــؤرخ الســوري أو الرسيــاين يلـ ّ
الرسيانيــة وثقافتهــا ،وذلــك يف الطقــوس ،واحليــاة الكنســية واللغــة والثقافــة.
أمــا املــؤرخ اليونــاين أو الرومــي األرثوذكــي فإنــه يــرى كل يشء بمنظــار
اللغــة اليونانيــة والثقافــة اهللينيــة! والواقــع هــو أكثــر تعقيــد ًا .هكــذا مثــ ً
ا
قــد اكتشــف يف خمطوطــات بطريركيــة الــروم االرثوذكــس بالقــدس نســخ
مــن الليرتجيــة البيزنطيــة اليونانيــة ،باللغــة الرسيانية(.راجــع موســيه ،تاريــخ
الــرق  -املجلــد الثالــث ،صفحــة  .)١٦٩ولكننــا ال نريــد الدخــول يف هــذه
التفاصيــل التارخييــة الدقيقــة.
الطقوس الكنسية يف الرشق والغرب
هذه الئحة بالطقوس رشقا وغربا ...
 -١الطقــس اليونــاين البزنطــي  :لــدى الــروم االرثوذكــس والــروم
الكاثــو ليــك .ويقــام باللغــات اليونانيــة والعربيــة والســافية واالوكرانيــة
والرومانيــة وســواها يف اوروبــا الرشقيــة( .العبــارة االصليــة :الطقــس
اليونــاين ،عبــارة بيزنطيــة دخلــت يف القــرن الســادس عــر).
 - ٢الطقــس الســوري والرسيــاين واملــاروين :عنــد املوارنــة والرسيــان
االرثوذكــس والكاثوليــك ،ويقــام باللغتــن الرسيانيــة والعربيــة.
 -٣الطقــس االرمنــي :لــدى االرمــن االرثوذكــس والكاثوليك.ويقــام
باللغــة االرمنية.
 -٤الطقــس القبطــي :ويقــام بالعربيــة والقبطيــة ،لــدى األقبــاط
األُرثوذكــس واألقبــاط الكاثوليــك,
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 -٥الطقس احلبيش :وحيتفل به باللغة احلبشية.
 -٦الطقس االشوري والكلداين ال سيام يف العراق.
 -٧الطقــس الالتينــي :او الرومــاين الكاثوليكــي الغــريب ،ويقــام باللغة
الالتينيــة الطقســية واللغــات املعــارصة االخرى.
مالحظة :ال وجود ملفهوم الطقس عند االنكليكان واللوثريني.
جتمع بني هذه الطقوس عنارص مشرتكة:
 - ١أعيــاد الســيد املســيح والســيدة العــذراء هــي هــي واحــدة عنــد
اجلميــع .يكمــن االختــاف يف تواريــخ االحتفــال هبــا ،عــى احلســاب
الغــريب (الغريغــوري) والرشقــي (او اليوليــاين).
ِ
آبــاء الكنيســة
 - ٢أعيــاد القديســن الكبــار مشــركة :منهــا أعيــاد
والرهبــان ،والشــهداء.
 - ٣هنــاك تشــابه أســايس كبــر بــن هــذه الطقــوس ،مثــا يف مضمون
االناشــيد والصلــوات واحلفــات الطقســية .وهــذا مــا نــراه بأكثــر
وضــوح يف تسلســل طقــوس االحتفــال بلتريجيــا القــداس واالرسار.
نجــد هــذه الطقــوس جمتمعــة ك ُّلهــا يف القــدس .وحيتفــل هبــا بطريقــة
مميــزة نموذجيــة .وهــذا مــا خربتــه شــخصيا أثنــاء خدمتــي يف القــدس
( ،)٢٠٠٠-١٩٧٤ال ســيام يف كنيســة القيامــة .وكنــت أزورهــا يــوم األحــد،
وأحــر جــزء ًا مــن الصلــوات فيهــا عنــد الــروم االرثوذكــس والالتــن
والرسيــان واالقبــاط واالرمــن واالحبــاش.
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إنطالقــا مــن ِّ
كل هــذه اإلعتبــارات التارخييــة والليرتجيــة والطقســية،
ـريس أنطاكيــة العظمــى ،وهــو أهــم
نفهــم ملــاذا يوجــد مخــس بطاركــة عــى كـ ِّ
كــرايس بطركيــات الــرق ،ورمــز احلضــور املســيحي يف املجتمــع العــريب
واالســامي .الكــرايس هــي :كرســيان عــى الطقــس البيزنطــي اليونــاين:
الــروم األرثوذكــس ،الــروم الكاثوليــك امللكيــون .وكرســيان عــى الطقــس
الرسيــاين :الرسيــان األرثوذكــس والرسيــان الكاثوليــك .وكــريس للموارنــة.
إنطالقــ ًا مــن املقالــة اإلفتتاحيــة مــن هــذا العــدد ،ومــن املقالــة
احلــارضة ،يتّضــح لنــا أن هــؤالء البطاركــة اخلمســة األنطاكيــون،
وباقــي البطاركــة يف هــذا الــرق ،ويف العــامل ،األنطاكيــون يم ّثلــون:
كنيســة واحــدة جامعــة مقدســة رســولية .وهــم يف تعــدُّ د كراســيهم،
يم ّثلــون كنيســة املســيح الواحــدة بإيامهنــا الواحــد املشــرك املقــدَّ س،.
ٍ
ٍ
ٍ
وتعابــر
ولغــات
وطقــوس
برتاثــات،
الكاثوليكــي واألرثوذكــي؛ ولكــن
َ
ٍ
طقســية ،هــي غنــى املســيحية .وغنــى هــذا الــرق العظيــم! إهنــا
التعبــر األمجــل عــن الوحــدة والتعدّ ديــة ،وعــن التعدديــة والوحــدة..
وإننــا نفتخــر ّ
أن هــذا الــرق ،وبطركياتــه املرشقيــة املقدســة ،وأبرشــياته،
ـر متثيـ ٍ
ـل هــذه الوحــدة التعدديــة.
وكنائســه وأديــاره ورعايــاهُ ...يم ِّثلــون خـ َ
األمــر الــذي ال يوجــد يف العــامل ،ولكنــه موجــو ٌد يف هــذا الــرق ،بالرغــم مــن
ِق ّلــة عــدد املســيحيني فيــه.
وهلــذا أقــول خماطبــ ًا إخــويت وأخــوايت ،مؤمنــي هــذا الــرق،
ويتحــرون ،عــى وضــع
وخصوصــ ًا أولئــك الذيــن يندبــون وينتقــدون
ّ
كنائســنا .أخاطبهــم مــر ّدد ًا أيضـ ًا وأيضـ ًا كلــات القديــس البابــا يوحنــا الثالث
والعرشيــن« :إن مــا جيمعنــا هــو أكثـ ُـر بكثـ ٍ
فرقنــا» .وهلــذا فلنفــرح بــكل
ـر ممــا ُي ّ
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مــا جيمعنــا ،ولنعمــل معـ ًا ألجــل حتقيــق الوحــدة الكاملــة والرشكــة الكاملــة
بــن الكنائــس.

وال أظــن أن أحــد ًا يشـ ُّ
ـك يف عميل شــخصي ًا ألجــل وحدة املســيحيني!
ـت هــذه املجلــة (الوحــدة يف اإليــان) عــام ( ١٩٦٢قبــل  ٥٨ســنة).
أسسـ ُ
فقــد ّ
ـدت إصدارهــا العــام ٢٠١٩بعــد انحجاهبــا  ٤٠ســنة! واجلميــع يعــرف
وأعـ ُ
ـت ألجــل وحــدة عيــد القيامــة يف ســورية ...وســابق ًا يف القــدس...
كــم َعملـ ُ
ـوذج للوحــدة املســيحية يف العامل.
وأؤ ّكــد أننــا يف الــرق نمـ ٌ

وهــذا مــا أبحثــه يف اجلــزء األخــر مــن هــذا املقــال ،مؤكّــد ًا عــى
وحــدة اإليــان ووحــدة الطقــوس ووحــدة الشــهادة املســيحية يف مرشقنــا مهــد
املســيحية.
صلوات باليونانية يف كل الطقوس
ٌ

لكــي نــرح مــا ســبقت اإلشــارة إليــه حــول الطقــوس الكنســ ّية ،
نذكــر بعــض الكلــات والعبــارات اليونانيــة التــي نجدهــا يف كل الطقــوس
رشق ـ ًا وغرب ـ ًا بنســب خمتلفــة:
كريياليســون  -خريستياليســون -آغيــوس  -ثيــوس  -ســتومن
كالــوس.

هــذه وســواها موجــود ٌة يف كل الطقــوس عــى مـ ّـر العصــور ،وبالرغــم
مــن خالفــات جممــع خلقيدونيــة وشــقاقات الكنائــس عــى مــدى األجيــال
هنــا وهنــاك.
مــن هنــا يــرز الــدّ ور الوحــدوي الــذي قامــت وتقــوم بــه الطقــوس
الكنســية لــدى مجيــع الكنائــس.
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باإلضافــة إىل هــذه العبــارات اليونانيــة املســتعملة يف الطقــس البيزنطي
اليونــاين ،نجــدُ جمموع ـ ًة مــن الصلــوات واألناشــيد التــي نجدهــا باليونانيــة،
بل ْفظِهــا اليونــاين ال ســيام عنــد األقبــاط ،وأيضــا عنــد املوارنــة والرسيــان
واألرمــن ،منهــا:

ـان ،موجـ ٍ
 - ١أناشــيد القيامــة يف ثامنيــة أحلـ ٍ
ـودة باليونانيــة ،باليونانيــة
 -القبطيــة ،ويف التقليــد الرسيــاين.

 - ٢أألمــر نفســه نجــده يف صــاة الســاعات (األُوىل  -الثالثــة -
السادســة -التاســعة)
النور البهي».
 - ٣نشيد الغروب «أهيا ُ
 - ٤نشيد اخلتن (أسبوع االالم).
 - ٥أناشيد (طروباريات) امليالد والفصح.
 - ٦أناشــيد كثــرة للســيدة مريــم العــذراء أ ِّم اهلل .منهــا إىل محايتــك
نتلجــئ يــا والــدة االلــه ،فــا تغفــي عــن ابتهاالتنــا يف املحــن...
 - ٧عنارص كثرية يف ليرتجيا قداس يوحنا فم الذهب.
 - ٨حــوايل  ٢١صــاة أو عبــارة يف القــداس األرمنــي والبيزنطــي
اليونــاين.
كل هــذه االمــور تصــب يف موضــوع هــذه املقالــة :إن الطقــوس
الرشقيــة هــي عامــل وحــدة املســيحيني .وهــذا مــا حيملنــي عــى التأكيــد
ـر عــن اإليــان املشــرك الواحــد ،بتعابــر متنوعــة
بــأن الطقــوس الرشقيــة تعـ ّ
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حســب عبقريــة ولغــة وروحانيــة وتــراث كل كنيســة .بلغــات خمتلفــة وحمتــوى
ـمى يف رشح الكتــاب املقــدس :الفنون
واحــد .وأســتعمل لذلــك عبــارة مــا ُيسـ ّ
األدبيــة ،وهــي الطــرق األدبيــة املتنوعــة لــرح االيــان الواحــد والتعبــر عنه.
هــذا القــول ينطبــق عــى الطقــوس الرشقيــة الغنيــة بتنوعهــا وتشــاهبها
وقرابتهــا الشــديدة .الطقــوس عــى اختالفهــا اخلارجــي هــي جتليــات الــر
اخلــايص املســيحي الواحــد.
يف ملحــق هلــذا املقــال وضعنــا لوائــح يف عواميــد متقابلــة للطقــوس
الكنســية.
مــن خــال هــذه اللوائــح نتحقــق مــن نظريــة الفنــون الليرتجيــة
املتشــاهبة ،كــا نــرى ذلــك يف الرتنيــم ،واالحلــان ،والشــعر ،واإليقونــات
والثيــاب الكهنوتيــة والزياحــات واحلــركات الطقســية.
تعــر عنــه الطقــوس
عــر عنــه «بــر التقــوى العظيــم» الــذي ّ
وهــذا مــا ُي ِّ
ويصفــه آبــاء الكنيســة هبــذه العبــارة« :التدبــر اخلــايص اإلهلــي».
وحدة االيامن  -وحدة الطقوس  -وحدة الشهادة املسيحية
إن احلقيقــة الســاطعة اجلميلــة الفريــدة التــي أبرزناهــا يف هــذه املقالــة،
هــي مثلثــة األوجــه :وحــدة يف اإليــان  -وحــدة يف حمتــوى الطقــوس  -ومــن
خــال ذلــك دعــوة اىل شــهادة مســيحية واحــدة.
إن التأكيــد عــى هــذه احلقائــق الثــاث ،مــن شــأنه أن يســاعد عــى
خت ّطــي منطــق املفاضلــة بــن الطقــوس؛ أو الت ّفــوق لطقــس عــى آخــر ،أو
املشــاحنات الطائفيــة او املنازعــات ...وبالعكــس فــإن هــذه احلقائــق من شــأهنا
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أن تعطــي مجيــع املؤمنــن الشــعور بالفخــار ،وبالشــكر عــى نعمــة الطقــوس،
وتنــوع طقوســنا .إهنــا ك ُلهــا
وغنــى تراثاتنــا الفريــدة يف الــرق ،ولغاتنــا
ّ
ـيحي واحــد.
تعبــر عــن آإليــان الواحــد املشــرك .إهنــا تعبــر عــن اصــل مسـ ّ
إهنــا ُتــرز فــرا َدة الــرق :إنــه متعــدد .متكامــل .متداخل.متنوع.متفاعــل...
هــذا الواقــع ال جتــده خــارح الــرق! وهكــذا نؤكــد مــن جديــد« :مــن الرشق
يــأيت النــور» .نــور املســيح .نــور اإليــان الواحــد .نــور الطقــوس والرتاثــات،
واللغات واجلضــارات...
كــم هــو رضوري ان ننرش هــذه األفــكار ،هــذه احلقائــق واالعتبارات،
يف الرعايــا ،والســيام لــدى الشــباب ،يف األُرس ،يف األخويــات ،واملؤسســات
االجتامعيــة ...لكــي تكــون شــهاد ًة عمليــة رائعــة لكنيســة املســيح الواحــدة.
َ
ـولية...ودليل خدمتنــا وشــهادتنا املســيحية الواحــدة
املقدســة .اجلامعــة .الرسـ
يف مرشقنــا مهــد املســيحية.
نداء

ُأهنــي هــذه املقالــة بنـ ٍ
ـداء روحــي وجــودي إىل أبنــاء كنيسـ ِ
ـة املــرق،
ٍّ
ٍّ
الــذي فيــه ُدعــي املســيحيون أوالً مســيحيني يف أنطاكيــة ثــم يف كل بلــدان
الــرق األوســط.
ـي إىل الالهوتيــن مــن كل الطوائــف ،وإىل اجلامعــات
إنــه نــدا ٌء أكاديمـ ّ
واملعاهــد الالهوتيــة ،أن يقومــوا بدراســات الهوتيــة تارخييــة ،بإرشــاد ورعايــة
ٍ
ٍ
ٍ
ـرزوا هــذا التاريــخ
رؤســاء الكنائــس مــن بطاركــة ومطارنــة ورعــاة ...لكــي ُيـ ْ
ـي املشــرك.
ـاين الطقـ ِّ
الروحــي اإليـ ِّ
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ربــا املــكان األكثــر مناســب ًة للتجــاوب مــع هــذا النــداء هــو جملــس
كنائــس الــرق األوســط ،بــإرشاف املجالــس املشــركة ،البطريركيــة
واألســقفية والكهنوتيــة ،والرابطــات والرهبانيــات...
إن لقبنــا األســايس األول والفريــد ،وامل ـرِّ ف ،هــو « ُأنظــروا كيــف
ُيبــون بعضهــم بعضــا .إهنــم مســيحيون!» لقــد أغنينــا هــذا اللقــب ،بــأن
عشــنا قيــم إيامننــا املســيحي املشــرك الوحيد،عــى مــدى العصــور ،وبالرغــم
مــن احلــروب واالضطهــادات والشــقاقات ...لقــد عشــنا هــذا اللقــب
كمســيحيني مرشقيــن :روم  -رسيــان  -يونــان  -التــن  -موارنــة  -أقبــاط -
أرمــن  -أشــوريني  -كلــدان -أحبــاش...
عــر
رس املســيح الواحــد الــذي ّ
عشــنا كلنــا تراثنــا وإيامننــا! عشــنا ّ
عنــه بولــس الرســول هبــذه العبــارات اجلميلــة ،خماطب ـ ًا تلميــذه تيموثــاوس
وشــارح ًا لــه ،ومــن خاللــه يــرح لنــا مجيع ـ ًا ،كيــف نتــرف يف بيــت اهلل:
«لكــي تعــرف كيــف ينبغــي أن تتــرف يف بيــت اهلل ،الــذي هــو كنيســة اهلل
رس التقــوى .الــذي
احلــي .عامــود احلــق وقاعدتــه .وإنــه لعظيــم وال َمــراءُّ ،
جتـ ّ
ـى يف اجلســدُ .
ـر بــه يف األمــم.
وشــهد لــه بالــروح .وشــاهده املالئكــة  .و ٌبـ ّ
وآمــن بــه العــامل .وأرتفــع بمجــد» (تيموتــاوس )١٦-١٥ :٣
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 -2نظر ٌة إىل ب ِ
نية ليرتجية القداس اإلهلي
ُ
ِ
القرن السادس
رشق ًا وغرب ًا حتى
ـرون السـ ِ
يف مــا يــي نظــر ٌة إىل بنيــة القــداس اإلهلــي يف القـ ِ
ـتة األُوىل،
ُ
ِ
نشــوء الطقــوس يف الــرق والغــرب يف القــدس ،وفلســطني
وهــي حقبــ ُة
وأنطاكيــة ومــر ورومــا .وفيهــا نجــدُ معلومـ ٍ
ـات متشــاهبة حــول ُبنيــة هــذه
الطقــوس يف «وثائــق كنســية» مــن القــرن الســادس ،منهــا:

ســينودس الالذقيــة يف القــرن الرابــع يف آســيا الصغــرى (تركيــاحاليــ ًا).
وثائق منطقة ال ُبنطس (أيضا آسيا الصغرى) تركيا حالي ًاوثائق الالهويت ثيودوروس السوري (القرن الرابع)وثيق ُة قداس القديس إكليمنضوس الروماين (القرن اخلامس)قوانني الرسل (القرن اخلامس).
ُ
وصي ُة السيد (القرن اخلامس).إفخولوجيون رسابيون (القرن الرابع)قوانني القديس باسيليوس الكبري (القرن السادس)-ملف بربريني (القرن الثامن)

مــن خــال هــذه املعلومــات التارخييــة ،يمكننــا أن نكتشــف العنــارص
املشــركة يف بنيــة الليرتجيــا اإلهليــة لــدى مجيــع الكنائــس والطوائــف ،حتــى
القــرن الســادس أو الثامــن ،وهــي باقيــة حتــى اآلن ،مــع بعــض التطــورات
تكونــت بطريقــة شــبه هنائيــة يف
الالحقــة .مــع العلــم أن الطقــوس الكنســية ّ
هــذه املرحلــة التارخييــة.
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وهــذه هــي عنــارص ال ُبنيــة الليرتجيــة املشــركة املشــركة لــدى الطقــوس
املســيحية رشق ـ ًا وغرب ـ ًا:
-املدخل  :دخول املحتفل :مطران ،كاهن...

القراءات تُرافقها مزامري وقراءات :من العهد القديم.من الرسائل.
من اإلنجيل املقدس
العظة.صلــوات وطلبــات وإخــراج املوعوظــن (الذيــن يســتعدونللمعموديــة املقدســة)
صالة املؤمنني ...متوجهني نحو الرشق.... تقدمة القرابني.غسل يدي الكاهن.قانون اإليامن.السالم جلميعكم.لنرفع قلوبنا اىل العالء.صــاة األنافــور  -أو الصــاة الالهوتيــة (حــول رس التجســدوالفــداء).
التوجه إىل الرشق.
طلبّ
نشيد املالئكة :قدوس .قدوس .قدوس رب الصباؤوت...الصالة بعد نشيد قدوس.صالة ذكر العشاء الرسي (كالم التقديس).ذكر أحداث الفداء واخلالص (الذكر .)anamnèse- 142 -

إستدعاء الروح القدس عىل القرابني)Epiclèse (.طلبات وصلوات لنيات خمتلفة.بركة ختام األنافورا( .أو النافور)مقدّ مة صالة األبانا.األقداس للقديسني.املناولة  :الكاهن والشعب.صالة الشكر.الربكة اخلتامية واالنطالق.هــذا هــو تسلســل الصلــوات واحليــاة الطقســية .وكــا نــرى
فهــي مشــركة يف كل الوثائــق التــي ذكرناهــا يف هــذه الالئحــة اإلزائيــة
( .)synoptique
ٌ
تارخيــي واضــح ،عــى التشــابه الكبــر بــن طقــوس
برهــان
وهــذا
ٌّ
األحتفــال بالقــداس اإلهلــي أو الليرتجيــا اإلهليــة ،لــدى مجيــع الطوائــف رشقـ ًا
وغرب ـ ًا.

وهكــذا نربهــن تارخيي ـ ًا ،ومــن خــال وثائــق تارخييــة ،مــن الــرق
والغــرب ،مــا قالــه البابــا القديــس يوحنــا الثالــث والعــرون« :إن مــا جيمعنــا
يفرقنــا» .وهــذا برهـ ٌ
ـح عــى أن الطقــوس ،بالرغــم
ـان واضـ ٌ
أكثــر بكثــر ممــا ّ
ِ
ُ
وحــدة اإليــان ،وعالمــ ُة
برهــان
مــن تعدّ دهــا وطريــق االحتفــال ،فهــي
ـدة اإليــان ،وأمـ ُـل وحـ ِ
وحـ ِ
ـدة املســيحيني والكنائــس ،ومــكان عيـ ِ
ـش اإليــان
ـن مجيــع املســيحيني.
املســيحي املشــرك بـ َ

ولســان حالنــا أمــام هــذه اللوائــح اإلزائيــة ،هــي صــاة يســوع« :يــا
أبتــاه! أن يكونــوا واحــد ًا .ليؤمــن العــامل».
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أو ًل
ّ

 -3منشورات اللجنة الليرتج ّية البطريرك ّية
برئاسة املطران لطفي ّحلام
(البطريرك غريغوريوس الثالث الح ًقا)

الكتب الطقس ّية

ـروم امللك ّيــن الكاثوليــك بأجزائــه السـتّة
 -1كتــاب الصلــوات الطقسـ ّية لكنيســة الـ ّ
وبحجمــن ،املطبعــة البولسـ ّية ،جونيــة  -لبنــان ،بــن الســنوات  1996و .2000
 -2كت ّيبــات خدمــة األعيــاد الس ـ ّيد ّية وغريهــا مــن القوانــن التقو ّيــة والصلــوات
الطقس ـ ّية مســت ّلة مــن «كتــاب الصلــوات الطقس ـ ّية» ،املطبعــة البولس ـ ّية جونيــه -
لبنــان.
ـي
 -3كتــاب الليرتج ّيــات اإلهل ّيــة املقدّ ســة بجز َئــن :اجلــزء ّ
األول لليرتج ّيــة الذهبـ ّ
الفــم ،املطبعــة البولســ ّية ،طبعــة أوىل  2006وطبعــة ثانيــة  .2015اجلــزء الثــاين
حيتــوي عــى ليرتج ّيــة باســيليوس واألقــداس الســابق تقديســها ،املطبعــة البولسـ ّية،
جونيــه  -لبنــان .2007 ،
 -4الليرتج ّيــة اإلهل ّيــة املقدّ ســة ،كت ّيــب الشــعب ،املطبعــة البولسـ ّية ،جونيــه  -لبنان،
2002
 -5الليرتج ّيــة اإلهل ّيــة املقدّ ســة ،مطو ّيــة الشــعب ،املطبعــة البولســ ّية ،جونيــه -
لبنــان2013 - 2003 ،
 -6ليرتج ّيــة األقــداس الســابق تقديســها ،كت ّيــب الشــعب ،املطبعــة البولسـ ّية ،جونيــه
 لبنــان 200 ،2008 ،صفحــة. -7مقدّ مــات الكتب الطقسـ ّية لكنيســة الــروم امللك ّيــن الكاثوليك ،املطبعة البولسـ ّية،
جونيــه  -لبنــان 236 ،2004 ،صفحة.
 -8كتاب املزامري الرشيف ،بحجمني ،املطبعة البولس ّية ،جونيه  -لبنان2010 ،
رس الزيــت املقــدّ س ،املطبعة البولسـ ّية ،جونيــه  -لبنان  ،طبعــة أوىل 2003
 -9خدمــة ّ
وثانية .2010
اإلهلي الرشيف ،املطبعة البولس ّية.2016 ،
 -10كتاب اإلنجيل
ّ
 -11كتاب الصلوات للشبيبة ،املطبعة البولس ّية ،جونيه  -لبنان2011 ،
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ثان ًيا الكتب املوسيق ّية
األول ،املطبعــة
 -1الليرتجيــة اإلهل ّيــة املقدّ ســة باألحلــان الثامنيــة ،املج ّلــد ّ
البولســ ّية.2005 ،
 -2خدمة القيامة ،املج ّلد الثاين ،املطبعة البولس ّية.2005 ،
 -3صالة النوم الكربى ،املج ّلد الثالث ،املطبعة البولس ّية.2006 ،
 -4صــاة النــوم الصغــرى وقانــون األكاثســتوس ،املج ّلــد الرابــع ،املطبعــة
البولســ ّية.2007 ،
 -5قانون الربكلييس الصغري ،املج ّلد اخلامس ،املطبعة البولس ّية.2006 ،
رس الزواج ،املج ّلد السادس ،املطبعة البولس ّية.2006 ،
 -6خدمة ّ
 -7خدمــة جنــاز العلامن ّيــن واإلكلرييك ّيــن ،املج ّلــد الســابع ،املطبعــة
البولســ ّية.2006 ،
 -8رنموا للرب ،املج ّلد الثامن ،املطبعة البولس ّية.2010 ،
 -9خدمة ميالد العذراء ،املج ّلد التاسع ،املطبعة البولس ّية.2010 ،
 -10خدمــة دخــول الســيدة إىل اهليــكل ،املج ّلــد احلــادي عــر ،املطبعــة
البولســ ّية.2010 ،
 -11خدمــة ميــاد ر ّبنــا وإهلنــا وخم ّلصنــا يســوع املســيح بحســب اجلســد،
املج ّلــد الثالــث عــر ،املطبعــة البولســ ّية. 2006 ،
 -12خدمــة عيــد الظهــور اإلهلي-الغطــاس ،املج ّلــد اخلامــس عــر ،املطبعــة
البولس ـ ّية.2011 ،
 -13خدمــة دخــول الســيد إىل اهليــكل ،املج ّلــد الســادس عــر ،املطبعــة
البولســ ّية.2010 ،
 -14خدمة عيد التجيل ،املج ّلد الثامن عرش ،املطبعة البولس ّية.2010 ،
 -15خدمــة انتقــال العــذراء ،املج ّلــد التاســع عــر ،املطبعــة البولســ ّية،
.2010
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 -16خدمــة أحــد الشــعانني ،املج ّلــد الثــاين والعــرون ،املطبعــة البولس ـ ّية،
.2010
 -17خدمــة أحــد الفصــح العظيــم املقــدّ س ،املج ّلــد الثالــث والعــرون،
املطبعــة البولســ ّية.2006 ،
 -18خدمــة أحــد العنــرة املقــدّ س ،املج ّلــد الســادس والعــرون ،املطبعــة
البولســ ّية.2007 ،
 -19خدمــة مخيــس جســد الــرب ،املج ّلــد الســابع والعــرون ،املطبعــة
البولســ ّية.2010 ،
 -20خمتــارات مــن ترانيــم كتــاب الصلــوات الطقس ـ ّية وأصــول املوســيقى يف
فــن البصلتيــكا ،املطبعــة البولس ـ ّية.2010 ،
 -21خدمــة بشــارة ســ ّيدتنا والــدة اإللــه الفائقــة القداســة الدائمــة البتول ّيــة
مريــم ،املج ّلــد الســابع عــر ،املطبعــة البولســ ّية.2015 ،
 -22خدمــة عيــد رفــع الصليــب الكريــم املحيــي يف ّ
كل العــامل ،املج ّلــد
العــارش ،املطبعــة البولســ ّية.2019 ،
 -23خدمــة صعــود ر ّبنــا وإهلنــا وخم ّلصنــا يســوع املســيح ،املج ّلــد اخلامــس
والعــرون ،املطبعــة البولســ ّية.2019 ،
 -24خدمــة ختــان ر ّبنــا وإهلنــا وخم ّلصنــا يســوع املســيح بحســب اجلســد
وتــذكار أبينــا يف القدّ يســن باســيليوس الكبــر ،املج ّلــد الرابــع عــر ،املطبعــة
البولســ ّية.2019 ،
 -25خدمــة ســبت القدّ يــس لعــازر الصدّ يــق ،املج ّلــد احلــادي والعــرون،
املطبعــة البولســ ّية.2020 ،
 -26خدمــة أحــد الرســول تومــا ،املج ّلــد الرابــع والعــرون ،املطبعــة
البولســ ّية.2020 ،
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املحتويات

إهداء

صفحة
3

مدخل.

5

الفصل األول :الليرتجية اإلهلية السامء عىل الألرض.

7

الفصل الثالث :القدس  -القيامة  -الليرتجية.

33

الفصل الثاين :القدس أم الكنائس.

الفصــل الرابــع :مدخــل إىل الليرتجيــة اإلهليــة للقديــس يوحنــا
فــم الذهــب.

الفصــل اخلامــس :رشح الليرتجيــة اإلهليــة للقديــس يوحنــا فــم
الذهب.

23

53
75

الفصــل الســادس :الــروح القــدس يف ليرتجيــة يوحنــا فــم
الذهــب.

91

ختام.

120

الفصل السابع :رس الثالوث األقدس يف الليرتجية االهلية.

مالحق الكتاب:

 -1الطقوس الرشقية

 -2نظرة إىل بنية ليرتجية القداس اإلهلي

 -3منشورات اللجنة الليرتج ّية البطريرك ّية
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