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 انراػي كهمت

 ح الكنيسة يف الليتورجياا أفر 
 ،اإلخوة واألبناء األحباء

ىا ىي مواسم األعياد تسحب أزايذلا بتقدم األايم ومرورىا، وال 
تكاد ختتفي حىت تظهر مشوس أفراح الصوم الكبري مع مقدماتو من 
اآلحاد اليت نتهيأ بفضائلها لدخول زمن الفرح الروحي األكرب بني مواسم 
الروح يف الكنيسة. ومن ال يتابع التسلسل الليتورجي، وما يرتبط بو من 

 أفراح إجتماعية يبقى كالعصفور ادلغّرِد خارج السرب.
ألن الليتورجيا تقود خطاان يف طرق عيش حياة اجلماعة واجملتمع، 

لروابط فيما بيننا خالل ىذه األايم اجمليدة على إختالف وتسعى لتزيد ا
 موامسها وأعيادىا.

نتكلم أواًل عن فرح األطفال يف مواسم األعياد الروحّية.  -ٔ
واألطفال كيفما كان فرحهم، ينصبُّ يف رلال بناء الروح والشخصّية، وال 

منا  نتكلَّم عن سعادتنا عندما كنا نشارك األكربزلنا حىت ىذه الساعة 
سنًا يف ذات ادلناسبة أولئك ابلتحضري والتعب إلسعادان، وحنن 
ابإلستهالك، وتوقع حلول األوقات ادلناسبة. كبارًا وصغارًا كنا حنتفل 
ابلسهرات العائلية، ونذىب اىل العني صباحًا ابكرًا لإلغتسال، والشتاء 

 يف أقسى أايمو.
العائالت مع حهم عظيمة إبجتماع اإلخوة و االكبار كانت أفر  -ٕ

بعضهم يتبادلون األخناب، ويتعاونون على إجناح سهرهتم، وليس يف 
 أذىاهنم ال إستغالل، وال نكد، وال تكرب، بل فرح وإبتهاج.

لكل عيد طعامو، وبعض اخلصوصيات ادلتعّلقة بو. ىذه الليتورجيا 
 الشعبّية دنت عرب العصور ادلسيحّية فلم يكن ىكذا منذ البدء.

 الىوتية عن الرعااي بسبب ظروف التعب،ادلدارس الفعندما غابت 
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 عيد الظهور اإلهليبعد  األحد
        وداع عيد الظهور اإلهلي

 بعالسا نلحال
 العاشرة اإليوثينا 
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واإلحتالالت ادلتتالية. ولكي ال يفقد الناس 
ىويّتهم وإنتماءىم الروحي عمدت الكنيسة 
مبساعدة ادلؤمنني على إيصال الكلمة اإلذلّية 
من خالل طقوس إجتماعّية عامة وبيتية 
خاصة. وما كان ميّيز تلك األايم، إرتباط 
احلياة اإلجتماعية وادلاديّة ابحلياة الروحّية. 

، وبعد ذلك األفراح أواًل التقديس
اإلجتماعّية اليت كانت ترتبط حوايل األداير 
مبا يسمى )العرضة( أي يعرض الناس 
منتوجاهتم فيتأل  سوق شع  كبري. وال 
زالت بعض آاثره اىل ىذه الساعة يف 

يسمعون   وما كنا وال كانوااألداير الكربى، 
 (شو!)كلمات كما نسمع يف ىذه األايم 

.  ؟، والكنيسة سوق؟صارت الدنيا جتارة
كان الناس يعرفون أهنم يعيشون حياة 

 الكنيسة حبياهتم أبشكاذلا الشىت.
األفراح اليت رتبتها الكنيسة، وابلطريقة 

بتنفيذىا كانت تزيد من  حياليت كانت تو 
الروابط اإلجتماعّية. معًا يفرح الناس، ومعاً 
حيزنون، أّما يف أايمنا ىذه فالناس يقيمون 

ى، ولكن ال ك ماعة بل  احلفالت الكرب 
يعيشون احلفل كلٌّ يف عادلو، وكم من كأفراد 

احلوادث ادلؤسفة حتدث وتعكر َصْفَو 
الناس. كانت األفراح قليلة التكالي ، ومما 

كالي  ابىظة وال تىو موجود. اليوم ال
يشعر اإلنسان أن ىذا الفرح لو عالقة 
بذاتو. أفراح الكنيسة اإلجتماعّية آنذاك  

د األاننية. أفراح اليوم على كانت تبع
ضخامتها وكثرهتا يغيب الروح عنها، 
وتنغمس يف ادلادايت، وتغوص يف 
األاننيات. حياول البعض أن يعيد بعض 
فلوكلور تلك األايم، ولكن التساؤل أين ىو 
الروح، واحلياة الروحّية يف ىذه األفراح 
وادلناسبات. كلنا نقيم رأس السنة وحفالتو، 

ب اىل الكنيسة ليكون زمنو ولكن من يذى
مباركاً، وكذلك سهرة عيد الغطاس، وسهرة 
عيد ادليالد. الكنيسة تطلب للناس الفرح 

. يقول الداخلي، ألن ملكوت هللا يف داخلنا
الرسول بولص يف رسالتو األوىل اىل أىل  
كورنثوس "إنكم أتكلون يف بيوتكم" أي 
ينبُِّو أىل كورنثوس الذين عملوا على 

د عن بعضهم البعض يف موائد احملّبة اإلبتعا
"أليس لكم بيوت أتكلون فيها. فلماذا 

فقرائكم. وىنا نقول  نيتمايز أغنياؤكم ع
نقوم ابحتفاالت يف ادلواسم الكنسّية  ادلاذ

إذا مل نتشارك معًا بعشاء الرب وادلناولة من 
جسده الطاىر ودمو الكرًن، وجنتمع مع 

 بعضنا البعض.
فكما يفرح الشخص كنيسة أيضًا يف ال

تفرح مع اجلماعة مع اجلماعة، كذلك 
الشخص يف كل الكنيسة، يف كل يوم عيد 
ألحد القديسني. وقد إختذ التقليد يف 
الكنيسة أن يدعى الشخص على أسم أحد 
القديسني تيمنًا بربكاتو وإقتداًء مبثلو وطرق 
حياتو ادلقّدسة. وإكرامًا ذلذا القديس يقوم 

قديس يف يوم معنّي احلاملون تذكار ال
إبعالن اليوم على مدار السنني عيداً خاصًا 
ذلم، واىل عهد قريب وحىت ىذه األايم 

وبعد الصالة  ىناك من يقوم هبذه العادة.
يهنئ ادلؤمنون الشخص صاحب التذكار، 
وكثريون يزورونو يف بيتو فيفرح ىو بوجود 

يو معلنني عن زلبتهم الناس من حوال
 وتقديرىم لو.
بعض العادات الكنسّية األخرى ىناك 

اليت بطلت يف بلدان كثرية وصلت زللها 
التصرفات الفرديّة واألاننية. يسكن أىل 
البناء الواحد لسنوات ويلتقون، ولكن ال 
سالم وال كالم مع بعضهم ال بل يبقون 



 غرابء عن بعضهم البعض.
يف األحزان. يذىب األخصاء للتعزيّة 

طعام، وكأهنم مث ينتقلون اىل الشراب وال
يريدون أن يضعوا للماضي حداً. أما يف 
العادات الشرقية ادلرتكزة على احلياة الدينّية 
كم يتعزى أصحاب العزاء بكثرة الناس من 

 حوذلم.
 نعم أيها اإلخوة األحباء،

نعود يف كل صي  لنقيم ليايل فكما 
القريّة، ونفرح مع بعضنا البعض ابللقاء 

ىكذا لنعود اىل تلك وشدِّ أواصر التعارف. 
األايم ببساطتها وقدسيتها وفرحها ولنعيد 
إليها ابلتزامنا تقاليد اآلابء واألجداد رونقها 
وهباءىا. ولنعشها مبا تستحقو من حياة 
روحّية وفرح مقدَّس ابحملّبة اليت بنعمة هللا 
ستزداد بني الناس الغيورين على إمياهنم 

 ورلتمعهم.
مكم كّلها أسأل هللا أن جيعل من أاي

     فرح وسالم وأعياد.
 يليوسساب                         

 وتوابعها طران عكارم                     
 
 

 روباريت انهحه انسابغط
ادلوت، وفتحت للص حطمت بصليبك 

الفردوس، وحّولت نوح حامالت الطيب، وأمرت 
رسلك أن يكرزوا، أبنك قد قمت أيها ادلسيح 

  العامل الرمحة العظمى.اإللو، ماحناً 
 )بانهحه األول( طروباريت انظهىر اإلنهي

ابعتمادك اي رب يف هنر األردن، ظهرت 
الس دة للثالوث، ألن صوت اآلب تقدم لك 
ابلشهادة، مسميًا اايك ابنًا زلبوابً، والروح هبيئة 
محامة، يؤيد حقيقة الكلمة، فيا من ظهرت 

 د لك.وأنرت العامل، أيها ادلسيح االلو اجمل
 

 )بانهحه انرابغ( قىداق انظهىر اإلنهي  

اليوم ظهرت للمسكونة اي رب، ونورك قد 
ارتسم علينا، حنن الذين نسبحك مبعرفة قائلني: 
 لقد أتيت وظهرت، أيها النور الذي ال يُدىن منو.

 
 31-4:7أفسس  :انرسانت

 نتكه يارب رحمتك ػهيىا

لكلِّ واحُد مٍنا ُأسَطَوَت النعمُة إخوة،  يا   ابتهجىا أيها انصديقىن بانرب
سلى مقداِر موهبَة املسوح. فلذلك وقول: مّلا 
صعد إىل الُعلى دبى دبًوا وأسطى الناَس 
سطاوا. فكوُنُه صعد هل هو إاّل أٍنه نزل أٍواًل 
إىل أدافل األرض؟ فذاك الذي نزل هو الذي 
صعد أوًضا فوق السماوات كلِّها لومأل كٍل 

ى أن وكوَن البعُض ُرُداًل ذيء. وهو قد أسط
والبعُض أنبواَء والبعُض مبشِّرون والبعُض ُرساًة 
ومعلِّمني. ألجِل تكمول القٍدوسني ولَعَمِل 
اخلدمة وُبنواِن جسد املسوح، إىل أن ننتهي 
مجوُعنا إىل وحدة اإلميان ومعرفة ابن اهلل  إىل 

 .إنساٍن كامٍل إىل مقدار قامَة َملَء املسوح

  34-7::3متى  :اإلوجيم
ذلك الزمان مّلا مسع وسوُع أٍن  في 

ووحٍنا قد ُأدَلَم انصرف إىل اجللول، وترك 
الناصرة وجاء فسكن يف كفرناحوم اليت سلى 
ذارئ البحر يف ختوم زبولون ونفتالوم، لوتٍم 
ما قول بإذعواَء النيبِّ القائل: أرُض زبولون 

جلوُل وأرُض نفتالوَم رروُق البحِر سرَب اأُلردنِّ 
األمم، الشعُب اجلالُس يف الظلمَة أبصر نوًرا 
سظوًما، واجلالسون يف بقعة املوت وَزالَلَه 
أذرق سلوهم نوٌر. ومنذئُذ ابتدأ وسوُع وكرز 

 ووقول: توبوا فقد اقرتب ملكوُت السماوات.
 انقّديست ويىا انمؼدنت نهرسم

ُتستمد سرية القديسة نينا رسولة األكراج أو 
بصورة أولية، من ادلؤرخ الراىب اجليورجيني، 
م( الذي كتبها ابلالتينية، ٓٔٗ-ٖ٘ٗروفينوس )



مث ترمجت، فيما بعد، إىل اليواننية. أما النصوص 
اجليورجية للسرية فمتأخرة، من القرن العاشر أو 

 .احلادي عشر للميالد
يذكر أن روفينوس حتدث عن ىداية 
ية. اجليورجيني دون أن يعطي القديسة نينا أية تسم

فقط قال عنها "مثة امرأة مسبية". أما االسم فاطلق 
عليها ابتداء من القرن العاشر، ولو صيغة أخرى 
 .""نينو"، ولعلو مستعار من الالتينية ومعناه "راىبة

ولدت القديسة نينا يف مكان ما من بالد 
الكبادوك ألب امسو زبولون كان قائدًا عسكراًي يف 

بري. ترعرعت منذ زمن اإلمرباطور قسطنطني الك
نعومة أظفارىا على زلبة اذلن وحفظ الوصااي. 
وقعت أسرية يف أيدي االيربيني أي األكراج 
واقتيدت إىل بالدىم. الشعب الكرجي يومها كان 
غارقا يف دايجري الوثنية وعبادة النار. حافظت نينا 
على إمياهنا ومارست النسك وبشرت ابإلجنيل 

 .دودنا خوف
مًتمجها أن سريهتا كانت فاضلة يقول عنها 

وكانت ال تك  عن الصالة ليل هنار. وقد أاثر 
سلوكها دىشة الربابرة واستغراهبم فسألوىا عن 

 .األمر فقالت أهنا تعبد ادلسيح إذلها
ويبدو أن نينا حركت فضولية النساء بصورة 
أخص، إىل أن جرت سلسلة أحداث غريت، ال 

لكرج رلرى حياة بعضهن وحسب بل بالد ا
برمتها، ذلك أنو كانت مثة عادة بني النساء ىناك 
أنو إن مرض طفل إلحدى النساء وع زت عن 
معاجلتو دارت بو على جرياهنا، بيتًا بيتاً، تسأل إن  
كان أحد عارفًا بدواء ميكن أن ينفع الطفل 

 .ادلريض
وان امرأة وقع طفلها مريضا فحاولت كل 

أخذتو إىل عالج خطر بباذلا فلم تستفد شيئاً. ف
جرياهنا فلم يقدر أحد أن يعينها. أخريا أخذتو إىل 
نينا وسألتها العون إن كان بوسعها فأجابت إهنا ال 
تعرف عالجا بشرايً، لكنها أكدت أن ادلسيح 

 .الذي تعبد ىو وحده القادر على إبراء وليدىا
ودلا قالت ذلك أخذت الطفل بني يديها 

تادت أن ووضعتو على غطائها الشعري الذي اع
تتمدد فوقو ورفعت يديها إىل السماء وتضرعت 
إىل الرب اإللو فعاد الطفل صحيحًا فسلمتو إىل 

 .أمو
وسرى خرب األع وبة بني الناس كالنار يف 

اذلشيم إىل أن انتهى إىل ادللكة اليت كانت تعاين 
من مرض خطري وآالم مربحة وأيس مطبق. فأمرت 

عة حياهتا إبحضار ادلرأة األسري فتمنعت لطبي
فحمل اجلنود ادللكة القعيد ف علتها نينا على 
الغطاء الشعري، مث دعت ابسم الرب فقامت 

 .ادللكة صحيحة معافاة
وكانت حادثة الشفاء ىذه إيذااًن ببدء زمن 
جديد يف حياة الشعب الكرجي أشرق فيو نور 

 .ادلسيح فياضاً 
فبعدما دلس ادللك الكرجي مرايم قوة اسم 

فسو وأتكد لو أن ادلسيح ىو اإللو الرب يسوع بن
احلق دون سائر اآلذلة اليت كان يعرفها، بعث 
بسفارة إىل اإلمرباطور قسطنطني الكبري سألو من 
خالذلا أن يعمد إىل إرسال من يبشر الشعب 

 .الكرجي بكلمة اخلالص
ويقول البطريرك مكاريوس الزعيم يف مؤلفو 
 "قديسون من بالدان" أن ادللك أرسل إليهم
القديس افسطاتيوس أسق  أنطاكية ألجل أهنم 
من أبرشيتو، "فذىب إليهم وأانرىم ابدلعمودية  
كلهم ورسم ذلم رؤساء كهنة وكهنة وكرس ذلم  

 . ". . . كنائس، وأقبلوا أبسرىم إىل معرفة هللا
من ذلك الوقت صارت العادة أن يسام 
رئيس األساقفة على بالد الكرج بيد بطريرك 

ادلشرق. وقد استمر العرف على  أنطاكية وسائر
ىذا النحو إىل القرن الثامن حني انقطع. بدأ 

 .(مٓٙٚ-ٗٗٚابلكاثوليكوس يوحنا الثالث )
أما القديسة نينا فقد حتولت، من مث، إىل 
ىداية اجلماعات الرببرية يف اجلبال، مث انصرفت إىل 

 .حياة السكينة إىل أن رقدت بسالم يف الرب
الرابع عشر من شهر   تعيد ذلا الكنيسة يف

تشرين  ٕٚكانون الثاين وىناك تذكار ذلا يف يوم 
طريرك األنطاكي مكاريوس باألّول استناًدا إىل ال

الزعيم، ولعّلو اليوم الذي كانت تذكرىا يف الكنيسة 
 .األنطاكّية قدميًا

 


