ّ
الروحية
الحياة

الصــاة كلمــة مشـ ّ
ـتقة مــن «صلــة» أي «وصلــة» أي عالقــة بيــن
شــخصينّ .
لكننــا قــد ّ
تربينــا مــن صغرنــا علــى مبــدأ أن الصــاة هــي
الصلــة بيــن اإلنســان مــن جهــة وهللا مــن جهــة أخــرى .هــذا خطــأ
شــائع جـ ًّـدا!!!
فــي الحقيقــة ،الصــاة هــي صلــة بيــن «هللا الــذي فــي داخلنــا» وبيــن
«هللا الــذي فــي الســماوات» ،أي صــورة هللا التــي ُجبلنــا علــى أساســها
َّ
َ
األوليــن .هــذه
مــن رحــم هللا كمــا يذكــر ســفر التكويــن فــي الفصليــن
ّ
الصــورة التــي تشـ ّـوهت بســبب مشــاكل الحيــاة وملذاتهــا وجروحاتهــا
ّ
اليوميــة ،فأصبحــت قراراتنــا
«فخنقــت» حضــور هللا فــي حياتنــا
ً
ّ
ّ ً
مسيرة مرتبطة بخبراتنا ،وجروحاتنا ،وملذاتنا ،وخطايانا.
وحياتنا
إذن ،فالصــاة هــي إعــادة الصلــة بيــن «صــورة هللا» التــي فــي داخلنــا

َنيس ܰتُنا
كܽ َ
ܟܢܘܫܬܢ

ّ
إتصل بنا
ً
وهللا الــذي فــي الســماوات ،فتنمــو صــورة هللا فينــا يومــا بعــد اليــوم،
ً
ـوة فخطــوة ،ويصبــح الـ ّ
ـرب هــو سـ ّـيد حياتنــا مــن
وينضــج إيماننــا خطـ
ً
جديــد ،ونصبــح نحــن «مســيحا آخــر» فــي قلــب هــذا العالــم.
ّ
الروحيــة مــن ّ
ـدد ،طــرح أربــع
لذلــك ســنحاول فــي هــذه الفقــرة
كل عـ ٍ
مســائل أساسـ ّـية:
أ -مــا هــي الصــاة؟ إعطــاء مفهــوم مــن مفاهيــم الصــاة حســب
روحانيــة بعــض ّ
ّ
القديســين وآبــاء الكنيســة واملالفنــة.
ّ
بّ -
ومتنوعــة ،وهــي ليســت
كيفيــة الصــاة :للصــاة طــرق مختلفــة
ً
ل ً
ّ
ّ
حصريــة لشــخص مــا ،بــل لغــة ّ
عامــة لـ ّ
ـكل النــاس ســنتناو مثــا:
ٍ
صــاة ّ
التأمــل ،صــاة القلــب ،املســبحة ،التســاعيات ،الصــاة مــن
ّ
خــال الكتــاب املقــدس ،الصــاة الشـ ّ
والجماعيــة ،الســجود
ـخصية
للقربــان ،الحـ ّـج الروحــي ،صــاة النــذر وغيرهــا.
ج -مشــاكل الصــاة وعقمهــا :ملــاذا ال يســتجيب هللا صالتنــا؟ كيــف
نعالــج التشـ ّـتت فــي الصــاة؟ هــل ّ
كميــة صالتــي كافيــة؟ العالقــة بيــن
ّ
اليوميــة! وإلــخ.
صالتــي وحياتــي
ّ
ّ
د -إقت ـراح صلــوات معينــة لحــاالت معينــة :ال يعنــي ذلــك بأنــه ال
ّ ّ
يجــب أن نصلــي إل هــذه الصلــوات املقترحــة ،ولكـ ّـن الهــدف مــن
هــذا القســم هــو مســاعدة بعــض املؤمنيــن علــى إيجــاد صــاة ّ
معينــة
ُ
تجيـ ُـب الظــروف التــي يمـ ّـرون بهــا.
ً
عدد جديد .أذكرونا بصلواتكم دائما.
إلى اللقاء ،في ٍ

ملتابعة املزيد من األخبار يمكنكم زيارة موقعنا على اإلنترنت
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ّ
ُ
«قل لي كيف تصلي أقول لك من هو إلهك!»
الصــاة؟! موضـ ٌ
ـوع قــد يــرى البعــض أنــه قــد اسـ ُـتهلك مــن كثــرة
ً
الــكالم عنــه ،وال فائــدة مــن معالجتــه مــن جديــد.
ً
ّ
الرعويــة الصغيــرة
الحاجــة لكبيــرة جــدا ،التمســناها فــي خبراتنــا
(اإلرشــاد ،اإلعترافــات ،الزيــارات الرعويــة ،أســئلة النــاس،)...
بالنظــر ّأن الكثيريــن قــد بــدأوا اختبارهــم مــع الصــاة ،والبعــض
ً
يخلطهــا بالســحر والخرافــات ،والبعــض لــم يلتجــئ إليهــا بعــد أصــا.

ســنة  ،1988أقـ ّـر املجمــع البطرير ـكـي قســمة أبرشـ ّـية قبــرس إلــى
أبرشـ ّـيتين :األولــى تتنــاول جزيــرة قبــرس وتحتفــظ باســم أبرشـ ّـية
ّ
ّ
املارونيــة.
املارونيــة؛ والثانيــة تتنــاول رعايــا أبرشـ ّـية أنطليــاس
قبــرس
ّ
فانتخــب علــى إثــر هــذا الق ـرار ســيادة املط ـران بطــرس الجميــل
ألبرشـ ّـية قبــرس ،وبقــي ســيادة املط ـران يوســف بشــارة مطر ًانــا
ألبرشـ ّـية أنطليــاس.
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كمــا عبـ َـر التاريــخ ،كذلــك اليــوم ،تواجــه كنيســة القــرن الواحــد
ّ
ّ
والعشــرين ًّ
االقتصاديــة الصعبــة،
التحديــات :األوضــاع
جمــا مــن
ّ
االيباحيــة ،االســتغالل الجن�ســي لألطفــال ،اإلتجــار بالرحــم ،زواج
ّ
ّ
ّ
الفردانية،
املثليين ،تعدد الزوجات ،الطالق ،وسائل منع الحمل،
ّ
واإليديولوجيــات املعاصــرة التــي تفتــك
الحــرب ،...وغيرهــا مــن البــدع
بالعائلــة والكنيســة واملجتمــع.
لذلــك وضعــت الكنيســة بيــن أيدينــا وثائــق ونصــوص ورســائل
لتنميهــا ّ
ّ
مجمعيــة جديــدة تواكــب مــن خاللهــا األســرة ّ
وتقويهــا،
ّ
وتســاندنا فــي مواجهــة التحديــات .ســوف نتنــاول فــي األعــداد املقبلــة
ّ
ً
التحديــات وموقــف الكنيســة منهــا.
بعضــا مــن هــذه

هل تعلم؟

العائلة
ُ
صورة هللا الثالوث
وجوه ّ
بيبلية
هوشع وزوجته
من آباء الكنيسة
إغناطيوس اإلنطاكي
شهيد الكنيسة
ّ
الروحية
الحياة
ّ
كيف نصلي؟

ّ
اإلفتتاحية
ُ
تتأمـ ُـل غـ َ
مــا أشــقاك ،وأنـ َـت ّ
ـروب النهــار ،إن لــم يكــن فيـ ّـك الرجــاء
ّأن بانتظـ َ
ـارك يـ ٌ
ـوم أفضــل« .مــا أضيــق العيــش لــوال فســحة األمــل»،
ّ
ُ
ُ
ـوت إن لــم يكــن فيـ َـك الرجــاء .فهــا مجلــة كنيســتنا
ويــا لــه مــن مـ ٍ
عنــا ألنّ
تغيـ ُـب ،بعــد نهــار طويــل مــن أربعــة وعشــرين ســنة .تغيـ ُـب ّ
ٍ
ٍ
َّ
كل �شـ ٍـيء يتبـ ّـدل ،وشــباك الصيــد ال بـ ّـد لهــا أن تتجـ ّـدد .تغيـ ُـب لكــي
ٌ
ٌ
تولــد بعدهــا إش ـراقة جديــدة.
ُ
ـاح جديـ ٌـدُ ،
هــا هــو صبـ ٌ
ُ
ترســمه فــي األفـ ِـق نشــرتنا «كنيســتنا»
الصغيــرة .صفحـ ٌ
تعليميــة ،تحمـ ُـل لكــم فــي ّ
ّ
طياتهــا
ـات متواضعــة
ّ ُ
ـهريا ،فــا ُتسـ ُ
ـداد كبيــرة شـ ًّ
ـكتها
تعليــم الكنيســة وآبائهــا .تــوزع بأعـ ٍ
ّ
ّ
اإلعالميــة ،فرهانهــا ّأن فــي األرض قـ ّـر ٌاء ال زالــوا ّ
يهتمــون
التغي ـرات
ِ
باألمــور السـ ّ
ـامية .فلنق ـرأ...

فرح ّ
الحب
ُ
علــى الرغــم مــن األزمــات التــي تواجــه العائــات اليــوم ،ال تز ُ
ال الرغبة
ِ
بالعائلــة ّ
حيــة ،ال سـ ّـيما بيــن الشــباب ،لذلــك أراد قداســة البابــا أن
يضــع بيــن أيدينــا ،ثمــرة الســينودس املنعقــد مــن أجــل العائلــة،
إرشـ ًـادا رسـ ًّ
ـوليا يحمــل عنــوان «فــرح الحـ ّـب» ،نقـ ّـدم لكــم فصولــه
ُ
التســعة فــي أعــداد «كنيســتنا» لهــذه الســنة.
ّ ً
ً
فــي الفصــل ّ
األول ،يعـ ُ
ـرض لنــا اإلرشــاد الرسـ ّ
الهوتيــة
ـولي ق ـراءة
لدعــوة العائلــة فــي ضــوء كلمــة هللاُ .
في ّبيــن لنــا فــي العهــد القديــم،
مــن خــال ســفر التكويــنّ ،أن هللا فــي قصــده أراد لإلنســان أن يكــون
َ
هللا اإلنسـ َ
«خ َلـ َـق ُ
ص َ
ـان علــى ُ
عائلــة ،حينمــا خلقــه بالكلمــة:
ور ِتــه،
ِ
َ َ َ َ َ ً ُْ َ َ
َ
ُ َ
هللا خلقــه ذكــرا وأنثــى خلقهــم» ( . )27 ،1بذلــك تكــون
علــى صــور ِة ِ
ّ
حقيقيــة ّ
ّ
حيــة» هلل الخالــق واملخلــص .فــاهلل
العائلــة «منحوتــة
ّ
الثالــوث هــو شــركة حــب والعائلــة هــي انعكاســه.

آباء الكنيسة

َ
ميزتيــن ّ
خاص َتيــن بالزوجيــن الذيــن
وبالتالــي ُيشــير الحبــر األعظــم إلــى
خلقهمــا هللا :الحــوار كقــدرة لينظــر الواحــد فــي َ
عينـ ّـي اآلخــر وكلقــاء
ّ
ذات طوعـ ّ ٍـي.
ـذل ٍ
مــع وجـ ٍـه يعكــس الحــب اإللهــي ،والوحــدة كبـ ِ

وجوه ّ
بيبلية
ُ
ّ
عالم
فــي وســط ضبــاب العالــم الــذي يفقدنــا ثباتنــا فــي الــرب ،ووســط ٍ
يرجــم الخاطــئ ولــو تــاب ،تأتــي كلمــة هللا علــى لســان ّ
نبيــه هوشــع
ُلتعيدنــا إلــى حضــن اآلب ّ
الرحيــم.
َ
ّ ّ
ألنــه اســتعمل صـ ً
ـورا فــي نبوءاتــه مماثلــة
ُيل َّقــب هوشــع بنبـ ّـي الحــب،
ّ
الزوجيــة ،إذ اعتبــر ّأن هللا هــو الــزوج وشـ ُ
ـعب اس ـرائيل
للحيــاة
ُ
ّ
ّ
ّ
ـعبه قصــة حـ ٍـب .هوشــع نظــر إلــى
هــو الزوجــة .يجمــع هللا بشـ ِ
ّ ّ ّ
ً
األمــور انطالقــا مــن صفــاء الحيــاة الزوجيــة .ثــم تكلــم علــى الخيانــة
أحب اسرائيل للغاية ّ
ّ
الز ّ
وجية ،أي بمعنى أن هللا ّ
حتى بعد خيانته
لــه ،ونتيجــة هــذا الحـ ّـب ،أخرجــه مــن مصــر ،مــن العبوديــة ،وأعطــاه
ّ
أن يتحـ ّـرر ورافقــه فــي مســيرة الصحـراء :أنــزل عليــه املـ ّـن والســلوى،
الصخــر ّ
وأخــرج املــاء مــن ّ
حتــى يســقيه.

إغناطيــوس األنطا ـكـي هــو مــن آبــاء الكنيســة ومــن أصــول ّ
وثنيــة.
ٍ
ّ
عــاش فــي القــرن ّ
ً
وخصوصــا للقديــس
األول وقــد تتلمــذ للرســل
ـيحيا .كان أسـ ً
ّ
الرســول وأصبــح فيمــا بعــد مسـ ًّ
يوحنــا ّ
ـقفا علــى كر�ســي
القديــس بطــرس فــي أنطاكيــة ،واشـ ّ
ّ
ـتدت فــي ّأيامــه موجــة اإلضطهــاد
ـيحيين ف ـراح يشـ ّـجع املؤمنيــنّ ،
علــى املسـ ّ
ويحثهــم للثبــات فــي إيمانهــم
بيســوع املســيح ابــن هللا ،ـكـي ال يتراخــوا باعترافهــم باإللــه الحـ ّـي .وكان
غب ًطــا ّإياهــم ّ
يزورهــم فــي ســجونهم ،وهــم ُمســاقون إلــى املــوتُ ،م ّ
ألن
ِّ
ً ّ ّ
حتــى الشــهادة .وكان يتطلــع بشــو ٍق إلــى
املســيح اختارهــم لــه شــهودا
ّ
ّ
ذلــك اليــوم الــذي فيــه يفتقــده الــرب ،فيعطيــه شــرف أن يبــذل
ّ
حياتــه فــي ســبيل إيمانــه .وقــد نــال هــذا الشــرف فــي عهــد ترايانــوس
قيصــر إنطاكيــة ،فاستشــهد فــي رومــا تحــت أنيــاب الوحــوش.
من رسالة ّ
القديس إغناطيوس األنطاكي إلى كنيسة روما:
ّ
«إنــي علــى قلــب ر�ضـ ّـي ذاهـ ٌـب أمــوت هلل ،علــى ّأل ّ
تصدقونــي .ســألتكم
ٍ
ٍ
ً
ُ ّ
ّ
ً
مك ُننــي مــن لقيــة هللا .إنــي
ضارعــا ( )...دعونــي أصيـ ُـر أكل للوحـ
ـوش ت ِ
ِ
ُ
ُ
ـاب ّ
فتطحننــي أنيـ ُ
الضــواري ألكــو َن للمســيح ُخبـ ًـزا ًّ
نقيــا.
لحنطــة هللا،
ِ
َ
ُ
ُ
بــل َأغـ ُـروا الوحـ َ
صبـ َـح قبــري ،وال تبقــي مــن جســدي ُبقيــا
ت
أن
ـي
ـ
ب
ـوش
ِ
( )...حينئــذ ُأم�ســي ًّ
حقــا تلميــذ يســوع املســيح ،يــوم ال يعــود العالـ ُـم
ٍ
يــرى ّ
حتــى جســدي».

أسرار الكنيسة
ّ
مــا هــو ّ
ّ
ليتورجيــة التــي
الســر فــي الكنيســة؟ ومــا معنــى الحــركات ال
ّ
ّ
ليتورجيــة؟ هــل هــي مجـ ّـرد حــركات ال معنــى لهــا
تمــأ إحتفاالتنــا ال
ّ َُ
ًَ
ـرحية َبطلهــا الكاهــن؟
ُم َح ّ ِولــة تلــك اإلحتفــاالت إلــى مجـ ّـرد أعمــال مسـ
األسرار في الكنيسة هي سبعة :املعمودية ،التثبيت ،اإلفخارستيا،
التوبــة ،مســحة املر�ضــى ،الــزواج ،والكهنــوتّ .
أســس يســوع األسـرار
ُ
وأوكل الكنيســة بهــاّ .أمــا الغايــة منهــا فهــي تقديــس اإلنســان وبنيــان
تعليميــا ً
ًّ
أيضــا.
الكنيســة .يحمـ ُـل االحتفــال باألسـرار ُبعـ ًـدا
فــي األس ـرار يلتقــي قصـ ُـد هللا بعمــل اإلنســان فيتكامــا .فــإذا ّ
فرغنــا
األس ـرار مــن جوهرهــا أصبحــت مجـ ّـرد مسـ ّ
ـرحية.

عالم اليوم
تجمــع الكنيســة فــي حضنهــا جميــع املسـ ّ
ـيحيين  :أف ـراد وجماعــات
ّ ّ
عيليــة؛ وتعمــل علــى رعايتهــم ّ
ّ
ونموهــم فــي اإليمــان وتحقــق اتحادهــم
ّ
بموت وقيامة يســوع املســيح ،فيشــكلون مجتمعين جســده السـ ّـري.
عانــى هــذا الجســد منــذ نشــأته الكثيــر مــن الحــروب واالضطهــادات.
َق َلـ َـب املفاهيــم ،وحـ ّـرر النــاسّ ،
وقربهــم مــن هللا وجعلهــم أبنــاء هللا.
ُولـ َـد يســوع فــي عائلــة وعــاش فيهــا ثالثيــن ســنة .عندمــا بــدأ حياتــه
ّ
العلنيــة كـ ّـون حولــه جماعــة أشــخاص .فشـ ّـقت الكنيســة طريقهــا
وســط املحــن والشــدائد فــي ســبيل اإليمــان وربحــت الكثيــر مــن
الشــهداء بســبب والئهــم ملســيحهم وتعاليمــه .باملقابــل ســاعدتها
هــذه املصاعــب علــى االســتمرار فــي رســالتها وأكســبتها قـ ّـوة وخبــرة
ّ
ـوم جديــدة.
وحكمــة لتــدارك املســتقبل بــكل مــا يحملــه مــن همـ ٍ
ُ
ُ
لــذا يرتبــط الحديــث عــن الكنيســة بالحديـ ِـث عــن العائلــة ،الكنيســة
ً
إرتباطــا ً
ّ
وثيقــا« ،ألن عافيــة الشــخص
البيتيــة .فهمــا مرتبطتــان
ّ
واملجتمــع البشــري واملسـ ّ
ـيحي شــديدة التعلــق بوضــع الجماعــة
ّ
ّ
والعيليــة» .فــي العائلــة ينمــو اإلنســان بالنعمــة والقامــة
الروحيــة
ّ
ًّ
وروحيــا ،وإنسـ ًّ
ًّ
ًّ
وعاطفيــا؛
ـانيا،
أخالقيــا،
واملحبــة وتتـ ّـم تنشــئته

