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جمموعة من مرتِّلي كنائس اإلسكندريةة
مع بعض اآلباء الكهنة
احملاضر بدير القدِّيس أنبا مقار
الثُّالثاء  11يونيو سنة 2019م

التَّقليد اللِّيتورجي يف التَّسبيح والصَّالة
متهيد لتوضيح الفرق بني السِّيناكس الصَّغري والسِّيناكس الكبري

تكلَّمتُ مع حضراتكم يف امل ةر السةابقة عن موضوع بعنوان” :املسيح وحده هو صاحب البيت“ .ويف هذه املررة ُّ
أود
بنعمة ربِّنا أن أكلِّمكم عن كيفيةة تقدمي التةسبيح والتةمجيد واإلكرام الالَّئق باملسيح صاحب البيت يف بيته ،وذلر حبسرب
األصول الكنسيةة اليت تسلَّ َمتها الكنيسة منذ نشأهتا ،ومن جيل إىل جيل ،طبقاً للتةقليد اللِّيتورجي الشةرقي عمومراً ،والقبيري
خصوصاً .ذل ألنَّ سُكىن اهلل يف بيته ،أكسبته هيبة وجالالً ،وأضفت عليه قداسة ورهبة .فهو املكان الذي ندخل إليه لنتقابل
فيه مع اهلل ،ونتراءى أمام وجهه ،مقدِّمني له العباد الالَّئقة به.
ولكن بادئ ذي بدء ،تعلمون أنَّ اجتماع الشةعب للصةال يف الكنيسة ،كان يُدعى منذ أيام البابا أثناسريو الرةسرو
(373-328م) باملصيلح اليوناين ( σύναξιςسيناكسيس) والذي يعين ”اجتماع“ ،أي اجتماع الشةعب للعباد يف الكنيسة.
فعندما يتكلَّم القدِّيس أثناسيو الرةسو (373-328م) عن سرِّ اإلفخارستيةا ،فهو ال يستخدم الكلمات املألوفة عنردنا
مثل ”اإلفخارستيةا“ ،أو ”االجتماع اإلفخارسيت“ ،وال حتةى تعبري ”كسر اخلُبز“ ،وال ”ال ُقدةا “ ،بل كان دائماً يستعمل
كلمة ”السِّيناكسيس“ .وهو ما كان ميارسه أيضاً أنبا باخوميو (348-292م) وكلُّ تالميذه ،ألنَّ كلَّ الكتابات الصةرادر
عن األدير الباخوميةة ،قد استعملت هذه الكلمة.

وهذا املصيلح صار معروفاً يف الشةر املسييي كما يف الرر املسييي أيضاً ،ولكن باستثناء بسري  .ففري الررر
املسييي استُخدم هذا املصيلح ليُعبِّر عن أيِّ اجتماع يف الكنيسة ليس بررض إقامة اإلفخارسرتيةا  Aliturgical synaxisبرل
إلقامة أيةة صلوات أُخرى يف الكنيسة مثل تالو مزامري أو قراء فصول كتابيةة أو أيةة صلوات أُخرى ،ولكن بعيداً عن إقامرة
خدمة ال ُقدةا اإلهلي.
ومن هذا املصيلح اليوناين نشأ عند األقباط املصيلح القبيي ⲝⲁⲛⲩⲥ (سيناكس) ،أي ”اجتماع“ كما ذكرتُ منرذ
قليل .وهو املصيلح القبيي الذي جنده حتةى اليَوم يف قيمارُ الكنيسة القبييةة يف بداية قراءات كلِّ ُقدةا  .وهذا السيناكس
يف كنيسة اإلسكندريةة – كما يف عموم الشةر املسييي – ينقسم إىل نوعَني؛ النةوع األوةل هو املعروف باسرم السريناكس
الصةرري ⲝⲁⲛⲩⲥⲛ‵ ⲓ ϯⲕⲟⲩϫوالنوع الثَّاين يُسمى السيناكس الكبري ⲝⲁⲛⲩⲥⲛ‵ .ϯⲛⲓϣϯ
فالسِّيناكس الصةرري صار يعين أي اجتماع للشةعب يف الكنيسة للصةال  ،ولكن باسرتثناء إقامرة القُردةا اإلهلري .أي
االجتماع لتسبية نصف اللَّيل والسةيَر ،أو لترتيل مزامري السةواعي ،أو لصلوات رفع البَخور يف عشيةة وباكر  ...إخل .وأمةرا
السِّيناكس الكبري ،فاملقصود به هو اجتماع الشةعب لصال ال ُقدةا اإلهلي يف الكنيسة .وهنا مالحظة مهمةة تريب كثرياً عرن
ذهننا ،وهي أنَّ يومي األربعاء واجلُمعة من كلِّ أسبوع ،كان هلما وضعٌ خاص يف الكنيسة منذ القرون األوىل ،ألهنما كانرا
يومي السِّيناكس الصةرري يف كنيسة اإلسكندريةة وروما ،أو السِّيناكس الكبري يف كنائس أورشليم وسوريا ومشال إفريقيا(.)1
 -1البيريرك إغناطيو أفرآم الثَّاين ،بيريرك السِّريان األنياكي ،املباحث اجلليةة يف الليترجيةات الشةرقيةة والرربيةة ،اجلزء األوةل ،دير الشةرفة 1924م ،ص 146-145
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أصول التَّرتيل اللِّيتورجي
طبقاً للتةقليد اللِّيتورجي املتوارث يف الكنيسة ،هناك فر بني نظام التةرتيل والصةال املقدةمة هلل يف السيناكس الصةرري ،وذاك
املختص بالسِّيناكس الكبري.
( )1طرائق التَّسبيح والتَّرتيل يف السِّيناكس الصَّغري
هناك ثالث طرائق للتةسبيح يف أيِّ سيناكس صرري:
الطَّريقة األوىل :وهي أقدم طرائق التةسبيح والصةال على اإلطال  ،وتكون باشتراك الشةعب كلِّه .ويف ذل يقول سرفر
أعمال الرُّسُل «رفعوا بنفس واحد صوتاً إىل اهلل» (أعمال .)24:4
ويقول القدِّيس يوحنةا ذهيب الفم (407-347م):
[يف القدمي كان اجلميع يُرتِّلون معاً وحنن كذل ] .
ويقول أيضاً موضِّياً استمرار هذه اليَّريقة يف التةسبيح حتةى إىل زمانه:
[النِّساء والرِّجال والشُّيوخ والشةبا املختلفون سنًّا وجنساً ،ال خيتلفون يف التةرتيل ،ألهنم مجيعاً ميثِّلون ترنيمرة
شذيةة (عذبة) واحد ].
الطَّريقة الثَّانية :وقد ظهرت يف الكنيسة يف أواخر القرن األوةل وأوائل الثَّاين امليالدي ،وهي طريقة األنتيفونا . Anthem
والكلمة ”أنتيفونا“ حبسب منيوقها يف اليونانيةة ( τὸ ἀντίφωνονأنتيفونون) تتكوةن من مقيعَني :األوةل ( ἀντίأنيت) أي
”ضد“ أو ”مقابل“ .والثَّاين ( φώνονفونون) أي ”صوت“ .فالكلمة تعين إذاً ”صوت مقابل صوت“ ،وهي تفيرد يف
املصيلح اللِّيتورجي ”ترتيل متبادَل بني خورسني“.
األنيراكي (-35

وقد ظهر هذا التةرتيل األنتيفوين بني خورسَني يف كنيسة أنياكية أوةالً ،حني أدخله القدِّيس إغناطيو
107م) املتوشِّح باهلل .فأصبح التةرتيل اليَّقسي لدى السِّريان الرربيِّني والشةرقيني يتم بني جوقتَني .ومن مثَّ امتد هذا األسرلو
إىل سائر الكنائس الشةرقيةة .مثَّ عرفه الرر بعد ذل بواسية القدِّيس أمربوسيو (397-339م) أُسقُف مريالن ،يف القررن
الرةابع امليالدي.

ف عاد تالو املزامري مليةنة بني جوقتَني ،هي تقليد شةرقي قدمي ،يشهد له بليين الصةرري (113-62م) .ويروي كلٌّ من
املؤرِّخَني سقراط (450-380م) وسوزومني (أوائل القرن اخلامس امليالدي) ،وغريمها ،باالستناد إىل التةقليرد ،أنَّ التةررنُّم
باملناوبة ،كان مصدره كنيسة أنياكية ،ومنها انتشر إىل سائر الكنائس(.)2
وماد األنتيفونا إمةا آيات كتابيةة ،أو مزمور ذات مرد ،أو قرار  Refrainأو أرباع منظومة على احلروف اهلجائيةة القبييةة،
وهي ذو مرد أيضاً ،مثل اإلبصاليةات القبييةة.
وتُستخدم األنتيفونا يف الكنيسة الشةرقيةة يف السةهَر اللَّيلي ،وتسبية الررو على وجه اخلصوص .وتسرتخدمها أيضرًا
الكنيسة اليونانيةة يف ثالث تراتيل  Anthemsتُقال يف مستهل ُقدةا اإلفخارستيةا ،ولكن ليس يف أثنائه .ويتريةر نرم األنتيفونا مع
تريُّر املناسبات واألعياد الكنسيةة(.)3

2- Yassa Abd Al-Masih, The Canon of The Resurrectione, dans Bulletin de la société dʼarchéologie copte (BSAC), t. 14, Le Caire,
1950, p. 26, 27.
3- Cross, F.L. & Livingstone, E.A. The Oxford Dictionary of The Christian Church (ODCC), (2nd edition), 1988, p. 66.
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وهذه اليَّريقة تُعرف يف الكنيسة القبييةة باسم ”املرابعة“ أي ترتيل ”رُبع“( )4من األرباع القبييةة مقابل ”رُبع“ آخر ،برني
جوقتني .وتكون ”املرابعة“ يف الكنيسة القبييةة بني اخلورسني البيري والقبلي ،وتكون البداية دائماً يف التةسبيح للخرورو
البيري ،وجياو عليه اخلورو القبلي .أمةا يف الكنيسة اليونانيةة ،فاخلورو القبلي هو الذي يبدأ التةسبيح ،وجييرب عليره
اخلورو البيري.
الطَّريقة الثَّالثة :وهى أحد أوجه التةرتيل األنتيفوين ،وظهرت يف القرن الرةابع امليالدي .وهي أداء منفرد لشخص واحرد
 Soloistجياوبه إمةا خورُ يرد عليه ،أو الشةعب كلُّه.
وغالباً يكون املرد الذي تردِّده اجلماعة مر ًّدا ذا كلمات ثابتة ال تتريةر .واملثال الواضح لذل يف اليَّقس القبيي هو اهلو
الثَّاين ،والذي مردُّه هو” :ألنَّ إىل األبد رمحته“ .وأيضاً اهلو الثَّالث وله مردةان :املرد األوةل ،وحيتل األرباع السِّتة األوىل من
اهلو ” :متزايد َبرَكَة ومتزايد علوًّا إىل األبد“ ،بينما حيتل املرد الثَّاين بقية اهلو وهو” :سبِّيوه وزيدوه علوًّا إىل اآلبراد“.
وكذل بعض اإلبصاليةات ،مثل إبصاليةة السةبت مبردِّها” :ياريب يسوع املسيح خملِّصي الصةاحل“.
ومع ذل ميكن تسبيح أي عناصر من التةسبية بأيةة طريقة من اليَّرائق السةابق ذكرها .ولكن هذه اليَّريقة الثَّالثة علرى
وجه اخلصوص ال يصلُح غريها من اليَّرائق يف ترديد اهلو الكبري ،والذي مردُّه هو كلمة ”هلليلويا“ ،والذي يسبق اهلرو
األوةل دائماً.
والزالت هذه اليرائق الثَّالث يف التةسبيح  -السةابق ذكرها  -مستعملة يف الكنيسة حتةى اآلن.
( )2طرائق التَّسبيح والتَّرتيل يف السِّيناكس الكبري
الكالم هنا عن طرائق التةسبيح والصةال يف السِّيناكس الكبري أي يف صلوات ال ُقدةا اإلهلي خصوصاً ،وهو ما أراه اليَوم
مع األسف الشةديد قد خرج عن التةقليد اللِّيتورجي األصيل الذي عايشناه سنني عديد .
الطَّريقة األوىل :وتكون باشتراك الشةعب كلِّه يف التةسبيح والصةال  ،وهي اليَّريقة اليت سبق ذكرها ،وال ميكن أن يكون
خور الشةمامسة يف الكنيسة بديالً عن هذه املشاركة الشعبية ،وهو ما نراه اليَوم يف بعض الكنائس القبييةة مع األسف.
يقول القدِّيس يوستينو الشةهيد (165-100م) يف دفاعه األوةل ( )6:67عن نظام الصةال يف ال ُقدةا اإلهلي:
[ ...بعد ذل نقف مجيعاً ،ونرفع الصةلوات .ومىت ختمنا صالتنا  ...يُقدةم خبز ومخر وماء .]...
إنَّ سبب ضياع املشاركة الشةعبية الكاملة يف السِّيناكس الكبري منذ بدايته حتةى هنايته كان بسبب أن الشةعب قرد فقرد
دوره احلقيقي كعنصر أساسي يف تقدمي القرابني من أجل إقامة الذَّبيية املقدةسة ،وذل بسبب طريان طرمة اإلكلريو الريت
رأت يف نفسها بديالً عن الشةعب يف ذل  .إنَّ تقدمي القرابني على املذبح ال يكون من أجل الشةعب فيسب ،بل بواسريته
ومبشاركته أيضاً .وهذه العبار األخري اليت قلتها اآلن اضيررت إىل صياغتها هبذه اليَّريقة غري الدقيقة ،ألنَّ تصييح هرذه
العبار يلزم أن يكون كما يلي’ :إنَّ القرابني املقدةسة تُقدم على املذبح ليس فق من أجل الكنيسة بل وبواسرية الكنيسرة
ومشاركتها أيضاً‘ .والكنيسة هنا هي اإلكلريو والشةعب على حدٍّ سواء ،وليس اإلكلريو فيسب .فالكراهن ال يُقريم
الذَّبيية اإلهليةة نيابة عن العلمانيِّني ،وكأنَّ العلمانييِّن غري مشاركني يف هذه اخلدمة اإلهليةة مشاركة حقيقيةة.
إنَّ معظم أو رمبا كلَّ ما يُقال من صلوات خارج اهليكل أثناء السِّيناكس الكبري كان من نصيب الشةعب كلِّره ،ولريس
الكاهن فق  .حتةى بدء الصةال اليت نعرفها اليَوم” :إليسون إميا أوثيؤ  ...إخل“ أي ”ارمحنا يا اهلل اآل ضاب الكُرل،
أيها الثَّالوث املقدة ارمحنا  ...إخل“ كان كلُّ الشةعب يردِّدها مع الكاهن أثناء فتيه لبا اهليكل لبدء الصةلوات .هكذا ختربنا
” -4الرُّبع“ يف القبييةة أربعة إستيخونات.
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خميوطاتنا حتةى إىل وقت قريب للراية.
اليلِبات  -أو األواشي كما نسمِّيها يف الكنيسة القبييةة
منذ البداية كانت املردةات اليت يردِّدها الشةعب ،ويؤمِّن هبا على َّ
 ذات أمهيةة قاطعة .فالقدِّيس يوستينو الشةهيد (165-100م) يدعو هذه األواشي ،باسم” :صرلوات عامرة Κοιναὶ - .“εὐχαιويرى العامل اللِّيتورجي األملاين الشةهري أنيون بومشتارك  A. Baumestarkأنَّ هذه التةسمية رمبا تعين ،أنَّ الشةعب كلَّه
كان يردِّد معاً صيرة اليَِّلبة أو األوشيةة ،أو أنَّ الشةعب كان يردِّدها مجلة مجلة بعد الرةئيس( .)5وعلى كلِّ حال ،فإننا نعرف أنَّ
اليلِبات أو األواشي قد تثبةتت كمشاركة حتميةة بني مترئس الصةال وبني الشةعب الذي جييب ويؤمِّن عليها مبرد سرييق يف
َّ
القِ َدم هو ”آمني“ ،أو ”كريياليسون  -يار ُّ ارحم“.
ويقرِّر األُسقُف البولندي بلودو 1930-1862( Bludauم) أنَّ ”كريياليسون“ كان مرداً شائعاً يف كلِّ آسيا الصُّرررى
وأورشليم وأنياكية( .)6وتشري املراسيم الرةسوليةة ( )35:8املدوةنة منذ القرن الرةابع امليالدي ،إىل هذا املرد .أمةرا يف الكنيسرة
اآلشوريةة (النةسيوريةة) ،فإنَّ الشةعب جييب على نداءات الشمةا بقوله” :يا ربةنا ارمحنا“ ،وهي بالسِّرريانيِّة (مرارن اثرر
محعلني)( .)7أمةا يف الكنيسة املارونيةة ،فإنَّ مرد الشةعب فيها هو” :استجب لنا يار ُّ“.
وجدير بالذِّكر أيضاً أنَّ قوة األوشيةة أو اليَّلِبة واقتدارها يف الدُّخول إىل عرش النِّعمة لتنال استجابتها الفعليةة تكمن يف مشاركة
الكنيسة كلِّها فيها .فالكنيسة كلُّها تيلب وتتوسةل .وهنا ال يكون الكاهن نائباً عن الشةعب يف اليَّلِبة ،أو بديالً له .فرمبرا يُصرلِّي
بلسان الشةعب يف بعض الصةلوات ،ولكن على مسمع من كلِّ الشةعب ،الذي يؤمِّن على صال الكاهن مبشراركة حيةرة ،لتكرون
الصةال يف النِّهاية ،هي صال كلِّ الكنيسة .هنا تبلغ الصةلوات منتهى قوةهتا ،وهنا تُستعلن الكنيسة يف كامل حقيقتها.
الطَّريقة الثَّانية :هي احلوار اللِّيتورجي بني الكاهن والشةعب .كما يف مستهل األنافورا عند قول الكاهن” :الررة مرع
مجيعكم  ...إخل“ .فإنَّ األصل يف النةص اللِّيتورجي السةابق ذكره ،هو احلوار وليس الرُّشومات .أي احلروار املباشرر برني
الكاهن والشةعب .أمةا البابا غُربيال اخلامس (1427-1409م)( )8فهو أوةل من أشار إىل الرُّشومات املصاحبة هلذا احلوار ،نقالً عن
إحدى املمارسات اليَّقسيةة اليت عُرفت يف جهة ما من جهات مصر الواسعة .فأخذ هذا احلوار اللِّيترورجي أمهيةرة تاليرة ألمهيرة
الرُّشومات املصاحبة له .لقد انصرفت التةعليمات اليَّقسيةة ،إىل شرح طريقة الرُّشومات ،أكثر بكثري مرن اهتمامهرا براحلوار
اللِّيتورجي نفسه ،والذي كان يدور مواجهة بني الكاهن والشةعب ،حىت هنايته.
كما يلزم اإلشار أيضاً إىل أنه عند قول الكاهن ( Εἰρήνη πᾶσινإيريين باسي) ،أي ”السةالم للكُرل“ أو ”السةرالم
للجميع“ ،واليت تُترجم إىل العربيةة دائماً” :السةالم جلميعكم“ .يكون املرد احلتمي للشةعب والذي يعقب هذا السةالم ،هرو
دائماً” :ولروح “ ،أي ”ولروح هذا السةالم“ .وهنا تربُز مكانة مشاركة الشةعب يف الصةلوات اللِّيتورجيةرة وأمهيةترها.
فالشةعب كلُّه جمتمعاً معاً حول املذبح املقدة  ،ميكنه أن خياطب الكاهن معيياً إيةاه السةالم ،وطالباً ألجله معيةة الرة  .وهرذه
العالقة البديعة والوثيقة بني الكاهن والشةعب ،هي اليت تؤهِّل الكنيسة كلَّها ،لالرتقاء إىل السةماء.
هذا احلوار اللِّيتورجي بني الكاهن والشةعب ،يُعرف يف علم اللِّيتورجيةا باسم  . Stereotyped formحيث يلتق الكاهن أو
الشةعب الكلمات األخري من احلوار اللِّيتورجي الذي يدور بينهما ،ليبدأ هبا صالته أو مردةه ،فتأ ي الصةلوات يف شكل أخرذ
وعياء ،بني رئيس الصةال ومجوع املصلِّني .وهذا يتةضح جليًّا يف معظم الصةلوات املقدةسة لألنافورات املختلفة.

5- Anton Baumstark, Comparative Liturgy, English Edition By F.L. Cross, London, 1958, p. 75.
6- Egeria, Diary of A pilgrimage, Translated and Annotated by George E. Gingras, New York, 1970, p. 218.

 -7األ يوحنةا تابت وآخرون ،الفرض اإلهلي ،دراسات قسم اللِّيتورجيةا يف جامعة الرُّوح القُدُ  ،الكسلي  ،لبنان1987 ،م ،ص 210
 -8األنبا غربيال اخلامس ،التةرتيب اليقسي ،حقَّ قه ونشره األ ألفونس عبد اهلل الفرنسيسكاين ،ضمن ميبوعات املركز الفرنسيسركاين للدِّراسرات
املسيييةة الشرقيةة ،سلسلة دراسات شرقيةة مسيييةة ،القاهر 1964م ،ص 77
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تعقيب ختامي
هل حتوةل السِّيناكس الكبري إىل سيناكس صرري يف أيامنا هذه ويف غفلة منةا مجيعاً؟ هل الشةمامسة يف السِّيناكس الكربري
صاروا يرتِّلون ويسبِّيون مبفردهم ،أو يتناوبون التةسبيح بني جوقتني ،والشةعب أخذ موقف املتفرج على الصةال والتةسربيح؟
هذا ما يسمونه اليَوم ’ال ُقدةا االحتفا ‘!!
إنَّ االنفراديةة الرةديئة اليت أصابت العصر احلديث ،مل تكن موجود على اإلطال يف الكنيسة األوىل .فقد كران لردى
اجلميع إحسا ٌ مشترك ،بأهنم أعضاء يف جسد واحد .كلُّهم أعضاءٌ للمسيح ،والذي يريب خييئ إىل الكنيسة.
ومن جهة أُخرى ،تقول الدِّسقوليةة” :ليكن الشةعب قياماً معاً .وينظرون إىل املشار ويُصلُّون إىل إله السةماء يف املشرار ...
جيب عليكم أن تقفوا يف الكنيسة هبدوء وعفاف ويقظة ،لسماع كالم اهلل ،بانتصا عظيم .وليتفرةغ بعض الشةمامسة خلدمة قُربان
الشُّكر وخيدموا الرة حينئذ خبوف ورعد  .والبعض اآلخر يراعي الشةعب ،ويوصيهم بأن يكونوا يف سكوت عظيم“(.)9
ويقول األُسقُف إغناطيو بريانتشانينوف” :الكنيسة هي السةماء على األرض ،والذين يدخلوهنا ينبرري أن يقفروا حسرنًا
كسُكَّان السةماء وبوقار املالئكة؛ عيوهنم شاخصة دائماً حنو املذبح ،وأرجلهم واقفة باستقامة برري ملل ،أيديهم ممترد إىل جانبرهم
برري حركة ،أفواههم ال تُفتح إالَّ لتسبيح“(.)10
ويقول أيضاً” :داخل الكنيسة ،حافظ على النِّظام بكلِّ احترام وهدوء ،معيياً الكرامة لر ِّ البيت ،وال حتاول أن تلتفت
إىل أحد ،وال تلفت نظر اآلخرين إلي  ،وذل احتراماً هلل ومنفعة لنفس  ،ولعدم الشةوشر على الصةال واملصلِّني .ال ختررج
وتدخل أثناء الصةال  ،بل اضب نفس حىت هناية الصةال  ،وال خترج قبل إعياء التةسريح بأيِّ حال ،ألنَّ يف ذلر امترهان
لكرامة ر ِّ البيت ،وتشبُّهاً بيهوذا الذي خرج دون إذن ،فدخله الشييان .فال يوجد سبب من األسبا مهما كان مُهماً يف
نظرك ،يستدعي خروج وترك الصةال  .ال تعوِّد نفس االستهتار باألمور الصةرري  ،ألهنا هي اليت جتعل تستهتر برأمور
الكنيسة واهلل ،فتصري مستبيياً مثل عيسو“(.)11
فلماذا صارت كنائسنا مليئة بالصةخب والضةجيج؟ فصوت جالجل اجملمر اليت مير هبا الكاهن على الشعب تعيق الشةعب
عن االنتباه إىل القراءات .والدُّف يف الكنيسة القبييةة ،والذي هو آلة لضب إيقاع اللَّين الذي تؤدِّيه اجلماعة فيسب،
ارتفعت أصوات قرعه ،لكي يكون خلفيةة صوتيةة ألداء اللَّين ،ف انقلب الررض منه إىل تشويش وضرجيج .وأصروات
اهلواتف احملمولة اليت ترنُّ بني احلني واآلخر .بل إنَّ حلظات الصة مت يف السِّيناكس الكبري واليت ختتص بتمجيد الثَّرالوث
القدُّو  ،قد ضاعت هي األُخرى من كنائسنا.
إنَّ ضعف روح الصةال يف كنائسنا ،أردنا تعوي ضه بتيويل أوقات الصةال  .وتيويل وقت العظة .وقلة كالمنا عن
املسيح له اجملد صاحب البيت أفقد النةا إحساسهم هبيبة الكنيسة وبصاحبها .احبثوا ملاذا زادت حاالت اإلحلراد برني
الشبا املسييي؟ فهل من عود إىل األصول؟
 -9الدِّسقوليةة أو تعاليم الرُّسُل ،تعريب القُمُّص مرقس داود ،مكتبة احملبةة1979 ،م ،البَا العاشر ،ص 96
 -10القُمُّص مىت املسكني ،حيا الصةال األرثوذكسيةة ،البَا الرةابع ،الفَصل األوةل ،بند 24
 -11نفس املرجع ،بند 26

وأمةا عن التةصفيق والزةغاريد والصةفري يف الكنيسة ،اليت هي بيت اهلل وحمل سكناه ،ومسكن املالئكة وأرواح القدِّيسني ،نقرأ ...” :كان تصفيق
هائل ودوي وهتاف وزغاريد النِّساء بصور ال تليق جبالل اهلل وآدا الكنيسة  ...قُلتُ يف نفسي :هل يصنع املسلمون مثل ذل يف املسراجد
أليِّ سبب من األسبا ؟ هل يصنع الوثنيُّون مثل ذل يف معابدهم؟ لقد رأيتُ الوثنيِّني يف بلد اهلند وغانا وأوغندا ،ورأيت اخلشوع يف املعابرد
والسُّجود ،واالنبياح على األرض .لقد كانت الصُّور بالكاتدرائيةة غري مشرِّفة للمسيييةة .“...
السِّري الذَّاتيةة لألنبا غريروريو  ،اجلزء الثَّالث ،إعداد اإلكلرييكي منري عييةة ،القاهر 2005 ،م ،ص 334

ومل ميض على جتليس البابا تاوضرو الثَّاين أسبوعٌ واحد ،حىت أصدر اجملمع املقدة يف  22نوفمرب سنة 2012م أمراً بعدم التةصفيق والزةغاريد
يف الكنيسة .فهل تعود هيبة الكنيسة إليها ،ويرتاح املسيح يف بيته؟

