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مشامسة كنيسة العذراء بعني مشس بالقاهرة
احملاضرة بدير القدِّيس أنبا مقار
اخلميس  12سبتمرب سنة 2019م

التئام اجلماعة بتمامها شرطٌ لبدء القُدَّاس اإلهلي
متهيد

نعرف من رسالة القدِّيس بولس الرَّسول األوىل إىل أهل كورنثوس( ،)1وأيضاً من رسالة بلينوس إىل طرايانوس ،ومنن
شهادة القدِّيس يوستينوس الشَّهيد (165-100م) ،وغريه من ال ُكتَّاب املسيحييِّن األقدمني ،أنه يف مستهل اخلدمة اللِّيتورجيَّنة
كان جيري الترنُّم باملزامري واألناشيد مناوبة ،حىت تلتئم اجلماعة بتمامها.

وإنَّ ما وصل إلينا من اآلثار القدمية املكتوبة ،يشهد باإلمجاع ،على أنَّ االجتماع يف الكنيسة كان دوماً املرحلنة األوىل
واألساسيَّ ة يف إمتام اإلفخارستيَّا .فكان اجتماع املؤمنني يسبق دخول رئيس اخلدمة .ويقول القدِّيس يوحنَّا ذهيب الفم (- 347
407م) يف ذلك األمر عن الكنيسة(:)2
[إهنا بيتُنا املشترَك ،وعليكم أن تسبقونا يف دخوهلا  ...حىت إذا ما دخلناها ،حنيِّيكم بإعطائكم السَّالم](.)3
ومن قوانني البابا أثناسيوس الثَّاين (496-489م) بطريرك اإلسكندريَّة يف هناية القرن اخلامس امليالدي ،نعرف أنه كنان
على الكاهن أالَّ يبدأ القُدَّاس قبل أن جيتمع الشَّعب .فيقول (القانون ” :)40ال يقلق أحدٌ من الكهنة عندما يريد أن يُقدِّس قبل
أن جيتمع الشَّعب ويسمعوا الليلويا( ،)4ألنه مكتوب أنَّ جمد امللك بني مجوع كثرية ،والذي يفرِّق ويبدِّد شعب اهلل من أجنل
رضى النَّاس ،اهلل يفرِّقه .من أجل هذا ال تستحي أيها الكاهن من قوم ،ولكن طوِّل روحك حىت جيتمع الشَّعب .ألنَّ اإلجنيلي
مىت يقول :ملَّا رأى يسوع اجلموع صعد إىل اجلبل ليُصلِّي  ...فال يقلق أحدٌ من الكهنة يف قُدَّاسه ،حىت يُكمِّله هبدوء“.
ويدلُّ على ذلك ،القانون السَّابع والتِّسعون من القوانني الكنسيَّة املصريَّة املنسوبة للقدِّيس باسيليوس الكبري ،حيث يقول:
”إذا ابتدأوا أن يصنعوا األسرار ،فال يكن ذلك بقلق .وليأخذوا بترتيل املزامري إىل أن جيتمع الشَّعب“.

حضور الشَّعب للقُدَّاس اإلهلي إلزام من اهلل

كان تغيُّب املسيحييِّن عن االجتماع اإلفخارسيت يف مفهوم الكنيسة األوىل ،تقطيع ألعضاء املسي ،،وحرمنان جسند
املسي ،من أعضائه .فتقول الدِّسقوليَّة” :فال تكونوا خارجاً عن اجتماع الكنيسة ،وال تتفرَّقوا من أنفسكم ،ألنكم أنتم أعضاء
املسي ،،ألنه هو رأسُنا كوعده الذي وعدنا به وهو كائن معنا ومشاركنا .فال تتكاسلوا أنتم ،وال تقطِّعوا أعضاء خملِّصنا“.
الحظ هذا التَّعبري الشَّديد! فاملسيحيُّون مل يكونوا يتأخَّرون عن حضور اجتماع الكنيسة أبداً ،بل جيتمعون إليها كلَّ حنني،
لئال تضعف الكنيسة بقيامهم خارجاً عنها ،أو بتركهم جسد املسي ،تُعوزه أعضاء منهم.
1 -1كورنثوس 26:14
 -2األب ألكسندر مشيمان ،اإلفخارستيَّا سرُّ امللكوت ،ترمجة سامر عبُّود ،منشورات النُّور1993 ،م ،ص 23

 -4هو حلن أللِّي القُربان.
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فيا له من مفهوم رهيب حقًّا ،أنَّ الذي يغيب عن الكنيسة ،حيرم جسد املسي ،من أحد أعضائه .فالذي يغيب عن
الكنيسة ال خيطئ يف حق نفس ه فقط ،بل إنه خيطئ يف حق املسي ،،ألنه يقطِّع جسد املسي ،وحيرمه من أحد أعضنائه،
وخيطئ أيضاً إىل الكنيسة ،وجيعلها تضعف بقيامه خارجاً عنها .فجسد املسي ،ال يتكامل إال حبضور الكُل.
االنفراديَّة الرَّديئة اليت أصابت العصر احلديث ،مل تكن موجودة على اإلطالق يف الكنيسة األوىل .فقد كان لدى اجلميع
إحساسٌ مشترك ،بأهنم أعضاء يف جسد واحد .كلُّهم أعضاء للمسي ،،والذي يغيب خيطئ إىل الكنيسة .وعلى الكنيسنة أن
تسأل عنه ملاذا مل يأت؟ وهذا ما نقرأه يف أخبار الكنيسة األوىل” :مرَّة جيء إىل اإلسقيط بقليل من التِّني فاقتسمه الرُّهبنان
فيما بينهم .وألجل أنه شيء ضئيل ،استحوا أن يرسلوا إىل أنبا أرسانيوس شيئاً قليالً وذلك جلاللة منزلته .فلما مسع الشَّنيخ،
امتنع عن اجمليء إىل الكنيسة وقال[ :أفرزمتوين من اإلخوة ،ومل تعطوين من الَبرَكَة اليت أرسلها اهلل ،كأين لستُ أهالً ألن آخذ
منها .ولوجه آخر ،نسيتموين بسبب كربيائيٍ  .]...فانطلق القس ،وأتاه بنصيب من التِّني ففرح ،ومجيعهم سبَّحوا اهلل ،وجاء
معهم إىل اجملمع“.
كان على الكاهن أن مير على املتغيِّبني لكي يطمئن عليهم .وكان االجتماع اإلفخارسيت ال يبدأ إالَّ حينما حيضر مجينع
اإلخوة ،ويطمئنون على مصاحلة مجيع اإلخوة لبعضهم البعض ،كما تقول الدِّيداخي ،وكما تعلِّم قوانني البابا أثناسيوس الثَّاين
(496-489م) بطريرك اإلسكندريَّة .هذا هو بنيان الكنيسة.

الشَّعب عنصر أساسي يف تكميل اإلفخارستيَّا

حني تلتئم كلُّ اجلماعة حول املذب ،لتقيم اإلفخارستيَّا برئاسة أُسقُفها حسب وصيَّة الرَّب ،فهي الكنيسة كلُّهنا بكنلِّ
أعضائها ،حبضرة املسي ،،ومالئكته املقدَّسني.
فاللِّيتورجيَّا كخدمة كنسيَّة ،ليست خدمة كهنوتيَّة يؤدِّيها رجال اإلكلريوس للعلمانيِّني ،وكأهنم جُعلوا ليلبُّوا احلاجنات
الرُّوحيَّة للمؤمنني فحسب .أو مبعىن آخر فالكاهن ال يُقيم الذَّبيحة اإلهليَّة نيابة عن العلمانيِّني ،وكأنَّ العلمانييِّن غري مشاركني
يف هذه اخلدمة اإلهليَّة مشاركة حقيقيَّة.
ويؤكِّد على ذلك العامل اللِّيتورجي املدقِّق جرجيوري دكس 1952-1901( G. Dixم) حيث يقنول :كنلُّ الصَّنلوات
اإلفخارستيَّة بدون استثناء ،تُعبِّر من حيث تركيبتها احلواريَّة ،عن املشاركة يف إمتام اخلدمة بني رئنيس اخلدمنة والشَّنعب.
فاجلماعة ختتم كلَّ صالة من الصَّلوات اإلفخارستيَّة بعبارة ”آمني“ ،إحدى أهم الكلمات يف اللِّيتورجيَّا املسيحيَّة ،النيت تُصنهر
شعب اهلل ومن يرأسه ،يف بوتقة واحدة(.)5
إنَّ احلوار الذي جيريه الكاهن مع الشَّعب ،يأ ي دائماً بصيغة اجلمع ”السَّالم جلميعكم  -الرَّب مع مجيعكم  -ارفعنوا
قلوبكم  ...إخل“ .كما أنَّ كلَّ نداءات الشَّماس تأ ي بصيغة اجلمع أيضاً .ألنه كيف يقول الشَّماس” :قبِّلوا بعضُكم بعضناً
بقُبلة مقدَّسة“ إن مل تكن اجلماعة كلُّها ملتئمة يف الكنيسة حول املذب،؟
ويف أوشيَّة االجتماعات وهي أوشيَّة سحيقة يف ال ِقدَم ،يأخذ الكاهن اجملمرة بيده ،وعند قوله ...’ :أمَّا شعبك فلنيكن
بالبَ َر َكة ألوف ألوف وربوات ربوات  ،‘...يلتفت إىل الغرب ،ويعطي البَخور لإلكلريوس والشَّعب .فإن التفت إىل الغنرب
ومل جيد يف الكنيسة سوى واحداً أو اثنَني ،فهل نقول كالماً مُفرغاً من معناه؟
إنَّ مشاركة العلمانيِّني يف اإلفخارستيَّا يف أيامنا هذه ،قد حتوَّلت إىل حضور سليب .فغريهم حيتفل عنهم بالقُدَّاس اإلهلي.
ويقول األب ألكسندر مشيمن” :يف حني كانت احلدود اليت تفصل هذا العامل عن الكنيسة تضُم العلمانيِّني فيما مضى ،فهني
 -5األب ألكسندر مشيمان ،مرجع سابق ،ص 25
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اليَوم تُقصيهم عنها خارجاً  ...إنَّ التَّسمية السَّابقة (للعلمانيِّني هي)  Laikosوتعين أفراد شعب اهلل أي ”الشَّعب الذي اقتنناه
اهلل“ (1بطرس .)6()9:2
من أجل ذلك جند اليَوم أنَّ أبواب الكنيسة مفتوحة طوال إقامة الذَّبيحة اإلهليَّة ،فيخرج من خيرج ،ويدخل منن
يدخل يف أيِّ وقت .ونسى العلمانيُّون  -وحىت الكهنة أيضاً  -أنَّ اإلفخارستيَّا هي اجتماع مُغلق للكنيسة ،وأنَّ اجلميع يف
هذا االجتماع من كبريهم إىل صغريهم مُكرَّس ،وأنَّ اجلميع حيتفل كلٌ يف مكانه ،يف العمل اللِّيتورجي الواحد للكنيسة .أي أنَّ
الكهنة ليسوا هُم وحدهم الذين خيدمون الذَّبيحة ،وال حىت الكهنة مع العلمانيِّني ،بل هي الكنيسة اليت يؤلِّفوهنا كلُّهم معناً
جمتمعني ،واليت يعلنون مألها حبضورهم .إنَّ الكنيسة هي اليت حتتفل .)7(...
لقد قلتُ مراراً وتكراراً إنَّ صالة القُدَّاس اإلهلي ،ليست من أجل تقوى شخصيَّة أو مزاج خاص أو انفراديَّة رديئة ،كأن
يتمِّمها الكاهن ومعه واحد أو اثنَني مبعزل عن اجلماعة .الكاهن مل ينل نعمة الكهنوت من أجل ذاته مبعنزل عنن الشَّنعب
وخدمته ،ألنَّ القُدَّاس اإلهلي هو شركة األعضاء مجيعاً أي الكنيسة ،مع الرأس الذي هو املسي .،وهذه هني اإلفخارسنتيَّا،
وهذه هي غايتها كما يف قول القُدَّاس اإلهلي” :اجعلنا كلَّنا يا سيِّدنا مستحقِّني أن نتناول من قُدْساتك تقديسناً ألنفسننا
وأجسادنا وأرواحنا ،لكي نكون جسداً واحداً وروحاً واحداً  .“...هذه هي غاية االجتماع اإلفخارسيت.
الطلِبة السَّابقة ،أننا نطلب من أجل أمرَين حنصل عليهما بالتَّناول من األسرار املقدَّسة” :تقديسناً لنفوسننا
نالحظ يف َّ
وأجسادنا وأرواحنا“ ،و”:لكي نكون جسداً واحداً وروحاً واحداً“ .هذا يعين أننا نتناول من أجل غايتَني مهنا القداسنة
والوحدانيَّة .فمن أين أتت الكنيسة هبذا املفهوم؟ وملاذا نرى الكاهن بعد تقديس القرابني مباشرة ،يطلب هذَين األمنرَين ،أي
القداسة والوحدة ،قبل أن يطلب أي شيء آخر؟
ذلك ألنَّ هذا هو نفس ما فعله الرَّب بعدما أسَّس سرَّ التَّناول ،إذ بدأ يُصلِّي قائالً« :قدِّسهم يف حقِّك» .كما قنال أيضناً:
«ليكون اجلميع واحداً  ...ليكونوا واحداً فينا» (يوحنَّا  .)21-17 :17وهذا يؤكِّد لنا ،أنَّ غاية القُدَّاس اإلهلي هي تقديس اجلماعنة
ووحدهتا .هذا هو القُدَّاس.

اقتدار األواشي يكمُن يف مشاركة الكنيسة كلِّها فيها

الطلِبات  -أو األواشي كما نسمِّيها يف الكنيسة القبطيَّة
منذ البداية كانت املردَّات اليت يردِّدها الشَّعب ،ويؤمِّن هبا على َّ
 ذات أمهيَّة بالغة .فالقدِّيس يوستينوس الشَّهيد (165-100م) يدعو هذه األواشي ،باسم” :صنلوات عامنة Κοιναὶ - .“εὐχαιويرى العامل اللِّيتورجي األملاين الشَّهري أنطون بومشتارك  A. Baumestarkأنَّ هذه التَّسمية رمبا تعين ،أنَّ الشَّعب كلَّه
الطلِبة أو األوشيَّة ،أو أنَّ الشَّعب كان يردِّدها مجلة مجلة بعد الرَّئيس( .)8وعلى كلِّ حال ،فإننا نعرف أنَّ
كان يردِّد معاً صيغة َّ
الطلِبات أو األواشي قد تثبَّتت كمشاركة حتميَّة بني مترئس الصَّالة وبني الشَّعب الذي جييب ويؤمِّن عليها مبرد سنحيق يف
َّ
القدم هو ”آمني“ ،أو ”كريياليسون  -ياربُّ ارحم“.
الطلِبة واقتدارِها يف الدُّخول إىل عرش النِّعمة لتنال استجابتها الفعليَّة تكمُن يف مشاركة الكنيسة كلِّها
إنَّ قوَّة األوشيَّة أو َّ
الطلِبة ،أو بديالً له .فرمبا يُصنلِّي بلسنان
فيها .فالكنيسة كلُّها تطلب وتتوسَّل .وهنا ال يكون الكاهن نائباً عن الشَّعب يف َّ
الشَّعب يف بعض الصَّلوات ،ولكن على مسمع من كلِّ الشَّعب ،الذي يؤمِّن على صالة الكاهن مبشاركة حيَّة ،لتكون الصَّالة
يف النِّهاية ،هي صالة كلِّ الكنيسة .هنا تبلغ الصَّلوات منتهي قوَّهتا ،وهنا تُستعلَن الكنيسة يف كامل حقيقتها.
 -6األب ألكسندر مشيمان ،مرجع سابق ،ص 340
 -7نفس املرجع ،ص 129
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الطلِبات ،وهي الدَّعوة إىل الصَّالة اليت تسنبقها ،أي دعنوة
وهناك خاصية أُخرى ،متيِّز التَّطوُّر املبكِّر هلذه األواشي أو َّ
الشَّعب للمشاركة فيها .وكانت هذه الدَّعوة يف البداية هي الواجب املنوط باألُسقُف أو الكاهن ،فهي مسؤوليَّته األساسيَّة يف
دعوته للشَّعب ملشاركته يف الطللبة والتَّوسُّل .وفيما بعد ،ويف الشَّرق املسيحي ،انتقلت هذه الدَّعوة للصَّالة ،إىل الشمَّاس.
أمَّا بالنسبة جلموع املشتركني يف هذه الصَّلوات ،فقد كانت مشاركتهم يف البداية املبكِّرة لنشأة اللِّيتورجيَّة قليلة ،أي َّ
أن
عدد مرَّات املردَّات اليت يشارك فيها الشَّعب كانت أقل ممَّا هي عليه اآلن .وكانت هناك صالة صامتة بعد كلِّ دعنوة هلنم
الطلِبات .ويف أيام التَّوبة والتَّذلُّل ،كان الرُّكوع على الرُّكبتني  Genuflexionيصاحب
بالصَّالة يف كلِّ أوشيَّة أو طلبة من هذه َّ
هذه الدَّعوة للصَّالة .ولكن يبدو لنا أنَّ األصل األوَّيل هلذا الرُّكوع  -أو للسُّجود أيضاً  -كان صامتاً  Silent prostrationوهو
ما كان متَّبعاً عادة يف اهليكل القدمي(.)9
ففي القدمي ويف أوشيَّة امللك ،حينما يقول الكاهن” :صلُّوا من أجل سالمة اإلمرباطور الكُلي التَّقوى قسطنطيوس“ ،يرُد
الشَّعب يف احلال بصوت واحد جميبني” :املسي ،حيفظ قسطنطيوس“.
ويتَّض ،لنا من أوشيَّة اآلباء ،أمهيَّة دور الشَّعب يف صالته من أجل رُعاته ،بدءًا من البابا البطريرك ،وحىت أصنغر رُتبنة
كنسيَّة .ألنَّ الكاهن يقول” :أنعم عليهم وعلينا بالسَّالمة والعافية يف كلِّ موضع .وصلواهتم اليت يصنعوهنا عنَّا وعنن كنلِّ
شعبك ،وصلواتنا حنن أيضاً عليهم ،اقبلها إليك على مذحبك املقدَّس النَّاطق السَّمائي ،رائحة خبور .“...
فليس الكهنة وحدهم هُم املسئولون عن الصَّالة من أجل الشَّعب ،بل والشَّعب أيضاً مسئول عن الصَّالة من أجل كهنته.
وصالة هؤالء وأولئك من أجل بعضهم البعض ،هي اليت تُكمِّل معىن الكنيسة ،كأعضاء أحياء يف جسد واحد ،هنو جسند
املسي .،كلُّ األعضاء تُصلِّي من أجل بعضها البعض ،وكلُّ األعضاء تستمد حياهتا وقوَّهتا من الرأس الذي هو املسي ،،وليس
من شيء آخر سواه .وعند املذب ،املقدَّس النَّاطق السَّمائي ،تنصهر كلُّ الصَّلوات ،فتصري صالة الكنيسة ،خبوراً طيباً زكيًّا ،هو
صلوات القدِّيسني.
إنه من الطَّبيعي أن يُصلِّي األُسقُف من أجل الشَّعب ،بل هذا هو عمله األساسي واألصيل .أمَّا اقتدار الكنيسة وقوَّهتنا،
فهو يف صالة الشَّعب كلِّه من أجل األُسقُف .فطلبة األُسقُف من أجل شعب الكنيسة ،تقتدر كثرياً إنْ صلَّى الشَّعب من أجل
أُسقُفه .فالسَّالم ميأل الكنيسة ،ليس فقط حينما يعطيه األُسقُف لشعبه قائالً” :سالمٌ جلميعكم“ ،بل أيضناً عنندما يعطينه
الشَّعب ألُسقُفه قائالً” :ولروحك أيضاً“ .فمن داخل اإلفخارستيَّا ميكن لألعضاء أن تُصلِّي من أجل الرأس.
النُّبنوَّات -

ويف العظة الثَّانية للقدِّيس يوحنَّا ذهيب الفنم (407-347م) وهني بعننوان” :غمنو
 ،“prophétiesيقول:
[إن كان أحدٌ بني اجلمع ،يسأل أيَّ واحد منكم الصَّالة من أجل سالم األُسقُف ،فسيعتذر معترباً أنَّ األمنر
يتعدَّى قدراته .ولكن عندما جنتمع (يف سرِّ الشُّكر) ،نسمع الشمَّاس يطلب” :صلُّوا من أجل األُسقُف ،ليعطينه
الرَّب حياة مديدة ،ومعونة ،مفصالً كلمة احلق“ .فإنكم ال ترفضون هذا الطَّ لب ،بل على العكس ترفعنون
للحال صالة ،مدركني قوَّة اجتماعكم معاً .والعارفون يدركون ماذا أريد أن أقول .ففي احلقيقة ،إنَّ صالة
املوعوظني ليست هلا هذه الفاعليَّ ة ،ألهنم مل يبلغوا بعد هذه اجلرأة .ولكن أنتم الذين وُهب لكم أن ترفعنوا
صالة من أجل كلِّ العامل من أجل الكنيسة املنتشرة من أقصاء األر إىل أقصائها ،ومن أجنل األسناقفة
املكرَّمني ،فإنكم تطيعون حبماس ،فتختربون إذاً ،مدى اقتدار الصَّالة اليت ترفعوهنا معاً ،كجماعة يف الكنيسة](.)10

ľobscurité des

9- Ibid., p. 75.
10- De prophetiarum obscuritate II, 5 (PG 56, 182), dans OCP (1969), p. 358.
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التئام اجلماعة بتمامها شرطٌ لبدء القُدَّاس اإلهلي

غاية حضور القُدَّاس اإلهلي ،هو التَّناول من األسرار املقدَّسة

يقول األب ألكسندر مشيمان (1983+م)” :يذكر القدِّيس غريغوريوس النَّاطق باإلهليَّات (389-329م) أنَّ الشمَّاس
كان يقول ’ :ليخرج كلُّ من ال يريد أن يتناول القُدسات‘( . )11عندئذ مل يكن يبقى يف االجتماع اإلفخارسيت سنوى
املؤمنني ،أي املعمَّدين يف الكنيسة ،فهم مدعوون مج يعاً اآلن بالصَّالة املشتركة ،إىل االستعداد للتَّقدمة اإلفخارستيَّة.

لقد ربط املسي ،إقامة ذكراه بتناول القُدسات .ومنذ بدء األنافورا  -أي منذ مطلع قُدَّاس املؤمنني  -وحىت هنايتنها ،ال
شيء إطالقاً يشري إىل نوعَني من املؤمنني يشاركان يف القُدَّاس اإلهلي .ال شيء يشري إىل وجود مؤمنني يننوون أن يتنناولوا،
وآخرين عازفني عن ذلك .بل على العكس ،فإنَّ أي قراءة دقيقة بعض الشَّيء لصلوات األنافورا ،وتلك اليت تسبقها والنيت
تليها ،سُرعان ما تُظهر لنا  -بعد إخراج املوعوظني  -أنَّ األبواب مغلقة ،وأنَّ اإلفخارستيَّا حتوي تقدمة الذَّبيحة غري الدَّمويَّة،
وأنَّ كالمها يُعدَّان املؤمنني لتناول القُدسات .)12(...
إنَّ فصل القُدسات عن املناولة ،يُضعف السِّر اإلفخارسيت ،إذ ال نعود نرى فيه حتقيقاً للكنيسة ،وإعالناً مللكنوت اهلل،
وللحياة اجلديدة .فيصري شيئاً فشيئاً جمرَّد تناول ’جوهر مقدَّس‘ ،وكأنَّ السِّرَّ قد حتوَّل إىل نوع من ’معجزة تشرحييَّة‘ ،تعمنل
فينا عمل السِّحر ،على حد تعبري خومياكوف  . A. Khomiakovمن هنا كان احلائط املسدود الذي تصطدم به كلُّ حماوالت
شرح اإلفخارستيَّا .ويتابع خومياكوف قائالً’ :كال الطَّرفني ،الربوتستانت والكاثوليك ،إمَّا ينفيان التَّحوُّل العجائيب لعناصر
أرضيَّة ،وإمَّا يؤكِّدانه ،من دون أن يفهما البتَّة أنَّ العنصر األساسي أليِّ سر هو الكنيسة ،وأنَّ األسرار ال تُقنام يف هناينة
املطاف إالَّ خلدمتها من دون أن تكون هلا  -أي األسرار  -أيُّ صلة بنواميس املادة على األر  .فمن ينزدري بواجبنه يف
احملبَّة ،متَّحي من ذاكرته قوَّهتا ،ويفقد معها ذاكرته عن احلقيقة يف عامل اإلميان‘ “(.)13

حملة مؤثِّرة من تاريخ الكنيسة

من سرية البابا شنوده األوَّل (880-859م) البطريرك ال  55حني أراد العرب شرًّا بالشَّعب وبطريركهم ،نقرأ ما يلي:
” ...فتقدَّم إليهم (أي إىل األساقفة) أن جيمعوا سائر الشَّعب إىل البيعة يف يوم األحد ليناوهلم من السَّرائر املقدَّسة ليالً قبنل
الصُّب ،،ويسري معهم إىل أن يوصِّلهم إىل الرِّيف ،فقويت نفوسهم .مثَّ قام يف نصف اللَّيل ،واجتمع إلينه األسناقفة والرُّهبنان
والشَّعب ،وابتدأ بالقُدَّاس .وبينما هو يطوف بالبَخور على اهليكل وعيناه تفيض دموعاً حبرقة كما قال عوبديا النَّيب« :بكى
الكهنة الذين كانوا خيدمون حول هيكل الرَّب» .وكان يبكي ويقول كما قال النَّيب« :أمهل ياارُّ شاعبو وت تار ل
مرياثو هذه الر يلة ،ويسود عليه األمم ،لئال يقول األمم أين إهلهم؟» .واآلباء الرُّهبان يبكون حبرقة ودمنوعهم ممتزجنة
باألفكار ملا يريد أن يناهلم من العرب املفسدين .وتناولوا السَّرائر املقدَّسة قبل الصُّب .،وكان األب يبكي على خراب الربيَّة من
الرُّهبان ،مثَّ سرح الشَّعب .وخرج وهو يعزِّيهم .وكانوا يباركون اهلل وتعجبوا من قوَّة األب وجسارته ،ألهنم ينظرونه مثل موسنى
النَّيب أمام بين إسرائيل .فبصالته وطهارته جنَّا اهلل الشَّعب من أيدي العرب ذلك اليَوم“(.)14

 -12نفس املرجع ،ص 341
 -13نفس املرجع ،ص 344

11- PG 77, 233.
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