ـري ينســدل
ثــم يلبــس الكاهــن الغ ّفــارة التــي هــي ثــوب نصــف دائـ ّ
مــن العنــق حتّــى ال َق َدمــن ،وهــي رمــز املح ّبــة التــي تغطّــي الخطايــا
وت ُذكّــر بالبدلــة التــي ألبســها مــوىس لهــارون أخيــه يف تقدمــة القرابني.
(نقـ ًـا عــن كتــاب ال ّرمــوز املســيحيّة للخــوري نــارص الجميّــل).
عامل اليوم

غياب األب

  70كاه ًنا يخدمون الرعايا  7كهنة يخدمون أو يدرسون خارج األبرشيّةعمل رعويًّا
  8كهنة متقاعدين بينهم ثالثة ما زالوا يزاولون ً  23أبًا راهبًا يخدمون يف رعايا األبرشيّةشم َسني.
  40طال ًبا إكلرييك ًّيا ،بينهم ّإتَّصل بنا
ملتابعة املزيد من األخبار ميكنكم زيارة موقعنا عىل اإلنرتنت

www.anteliasdiocese.com
مواقع التواصل االجتامعي

العدد الرابع  -شباط ٢٠١٧

أ -اللّه الحارض بيننا
تقــول األم تريـزا «عندمــا تتأمــل يف الصليــب تــدرك كــم أح ّبك يســوع،
وعندمــا تتأمــل يف القربــان تــدرك كــم يحبّــك يســوع اآلن» .إنطالقًــا
مــن هــذا ،ميكــن القــول بأنّــه مــن خــال الســجود أمــام القربــان،
ـرب حــارض فعل ًّيــا أمامــه مــن خــال جســده
يــدرك املؤمــن بــأن الـ ّ
ـرب يف آخــر أيّامــه عــى األرض لل ّرســل:
األقــدس ،ويــدرك مــا قالــه الـ ّ
هاءنــذا بــاقٍ معكــم طــول األيّــام إىل انقضــاء ال ّدهــر (متــى  .)8 :28الســجود
ي
للقربــان هــو فعــل عبــادة ،ويف الوقــت عينــه لقــاء حميــم وفع ـ ّ
ـرب القائــم والحــارض أمامنــا.
ـخيص مــع الـ ّ
وشـ ّ
فردي أم صال ٌة جامع ّية؟
ب -لقا ٌء ٌّ
وجامعــي .عــى الصعيــد
فــردي
يكــو ُن الســجود عــى صعي َديــن:
ّ
ّ
ـردي ،يــزور املؤمــن الكنيســة ويســجد أمــام بيــت القربــان لبعــض
الفـ ّ
الوقــت ،فيمضيــه بالتأ ّمــل واملناجــاة قبــل الذهــاب للعمــل أو عنــد
ـي ،تتشـ ُ
ـارك الرعيّــة أو
العــودة أو أثنــاء النهــار .عــى الصعيــد الجامعـ ّ
ُّ
الجامعــة بلقــا ٍء يسـ ُج ُد فيــه الجميــع للقربــان .يقــوم الكاهـ ُن بــرأس
ـب واحــد.
ـرب بقلـ ٍ
احتفــال الســجود ،ويس ـ ّب ُح املؤمنــون م ًعــا الـ ّ
ج -حوا ٌر مع اللّه
ُيــي البعــض طيلــة الوقــت أمــام القربــان امل ّقــدس بقـراءة نصــوص
الكتــاب املق ـ ّدس أو الكتــب الروحيّــة ،أو تــاوة املســبحة ،أو تــرداد
ـاب امل ُناجــاة
صلــوات ،أو اإلصغــاء إىل موســيقى وتراتيــل ،عــى حسـ ِ
القلب ّيــة والحــوار الحميــم مــع يســوع.
د -صال ٌ
رصف)
ة لطلب املغفرة تُتىل أمام القربان (بت ّ
ـب الالمتناهــي يف القربــان املقــدس ،أدعــوك أن تنــزع ع ّنــي
أيهــا الحـ ّ
الخصــام .فاليــو َم أدركــت ّأن يف خصــام مــع نفــي ومــع غــري ،فانــزع
الحب
ع ّنــي تلــك الـ ّروح الغريبــة .أنحنــي طالبـاً الغفـران بح ّبــك ،هــذا ّ
ـب،
الغافــر الّــذي يط ّهــرين مــن ّ
كل خطيــة ،فهبنــي إيّــاه يــا إلــه الحـ ّ
كل َمــن حــويل هــم أح ّبــايئ .هبنــي
فيط ّهــرين مــن الداخــل أرى أ ّن ّ
ـب األخريــن ،وإن جعلــوين هــم
تلــك الحيــاة اململــوءة حبًّــا حتّــى أحـ ّ
يف عقولهــم ميتًــا .يســوع ،نفــي تســجد لــك ،وذايت تعلــن أنّــك أنــت
تجســدت وتألّمــت
إلهــي ،ولــك وحــدك ينبغــي ّ
كل متجيــد يــا َمــن ّ
ألجــي .آمــن.

تضُ ُّم أبرش ّية أنطلياس املارون ّية حال ًّيا:

www.facebook.com/antelias.diocese
www.twitter.com/AnteliasDiocese
الربيد اإللكرتوين

antelias.web@gmail.com
ح ّملوا تطبيق األبرش ّية

!Scan me

العنوان  :أنطلياس ،لبنان +961-4-410020

نرشة شهريّة تصدر عن أبرش ّية أنطلياس املارون ّية  © -دائرة اإلعالم

مــن املشــاكل التــي ت ُعــاين منهــا العائلــة اليــوم هــي ُمشــكلة غيــاب
األب عــن عائلتـ ِه ،ومــا ومــا يرتكــه ذلــك مــن أثــر يف نفـ ِ
ـوس األوالد .قــد
يكــو ُن غيابُ ـ ُه بســبب انفصــال الزو َجــن أو وفاتِ ـ ِه امل ُبكــرة أو ســفره.
وال ُيكننــا أن نتن ّكــر للنتائــج الســلبيّة لغيــاب الوالــد وآلثــاره النفسـيّة.
فغيــاب الوالــد عــن العائلــة يشـك ُّل لــأوال ِد غيــاب امل ُدافــع واملحامــي
األب،
ـب عــى األ ِّم أن تقــوم باملهــا ّم كاملــة مــن دون ِ
واملـ ّ
ـرب .ويص ُعـ ُ
ِ
باإلحبــاط والعجــ ِز أمــام حجــم املســؤول ّية امل ُلقــاة
فتشــ ُع ُر غال ًبــا
عليهــا.
تقــف الكنيســة إىل جانــب العائــات الّتــي تتألّــم بســبب فقــدان
ُ
الوالــد ،وت ُشـ ّج ُع األ ّم يف مه ّمتهــا الشــاقّة ،كــا تُصـ ّـي مــن أجلهــا لتبقى
لعائلتهــا العضــد يف أزمن ـ ٍة صعب ـ ٍة يتطلّــب فيهــا األوالد الكثــر مــن
ـارب عــى الوقـ ِ
ـوف إىل جانــب العائلــة
اإلحاطــة .وهــي تُش ـ ّج ُع األقـ َ
ـب لــأوالد.
ـوي امل ُناسـ ِ
الصغــرة ،وتأمــن الج ـ ّو الرتبـ ّ
نذكُــ ُر ختا ًمــا أ ّن الصــاة ت ُقــ ّوي وتجمــع العائــات امل ُفكّكــة والّتــي
ت ُعــاين مــن غيــاب أحــد الوال َديــنِ فيهــا .فــا بـ َّد للعائلــة أن تُصـ ّـي مــن
أجــل البعيدي ـ َن مــن أعضائهــا ،وأن تزي ـ َد ات ّحــا ًدا بيســوع املســيح.

الحياة الروح ّية

السجود أمام القربان

هل تعلم؟

اإلفتتاح ّية

تذكار الكهنة

أفنــوا ُعمر ُهــم يف خدمــة الكنيســة ،حتّــى صــاروا ألبنــا ِء رعاياهــم
ـب
خُبـ ًزا ط ّي ًبــا يــؤكل .نجحــوا أحيانًــا وفشــلوا أحيانًــا أخــرى .لكـ ّن حـ ّ
املســيح وكنيســته دفع ُهــم يف جهــا ٍد دائــمٍ يف ســبيل تقديــس ذواتِ ِهــم
لآلخريــن.
فــوق مذابحنــا رفعــوا القربــان ورفعــوا معــ ُه أنفُســهم .ق ّدموهــا
ـب ،عــى
بســخاء وشــاركوا الـ ّ
ـرب آالم ـ ُه وموت ـ ُه مــن أجــل مــن يُحـ ّ
ُصــي مــن أجلهــم.
رجــا ِء أن يقومــوا معــ ُه .نتذكّر ُهــم اليــوم ون ّ
نتذكّر ُهــم ونُصـ ّـي معهــم ،طالبــن أن يشــفعوا لنــا لــدى املســيح متــى
وقفــوا أمــام منــ ِر ِه .إنّهــم الكهنــة األطهــار...
الحب
فرح ّ

الحب يف الزواج
ّ

ـب يف الــزواج ،إنطالقًــا مــن
يتط ـ ّرق الفصــل الرابــع إىل موضــوع الحـ ّ
تفســرٍ مع َّمــق لنشــيد املحبّــة ملــار بولــس ( 1كــور  ،)17-4 ،13يُحــايك
وبخاصــ ٍة محبّــة ال ّزوجــن بطريقــ ٍة عمليّــة تُحــ ِّدد مفهــوم
العائلــة
ّ
الحــب يف الحيــاة الزوج ّيــة والعائل ّيــة .يُعتَــر هــذا الفصــل األطــول
ّ
واألكــر محــاكاة وغ ًنــى للحيــاة املســيح ّية لل َّزو َجــن ،بحيــث أنّــه
يتطــ ّرق إىل تحليــلٍ
ســيكولوجي للمح ّبــة الزوج ّيــة ،تطــال عامل َــي
ّ
العواطــف والحيــاة الجنسـيّة ،وكيفيّــة التعامــل معهــا .هــذا مــا دفـ َع
بالكاردينــال شــونبورن ،عنــد تقدميــه هــذا اإلرشــاد الرســويل ،يف خــال
كل املتز ّوجــن أو املُرشِفــن عــى الــزواج يف
نــدو ٍة صحاف ّيــة ،إىل دعــوة ّ
أي فصــلٍ آخــر.
البــدء بق ـراءة الفصــل الرابــع قبــل ّ

يــأيت هــذا الفصــل يف منتصــف اإلرشــاد الرســويل ،كدعــو ٍة إلظهــار
الحــب يف الحيــاة الزوج ّيــة بعيــ ًدا عــن املثال ّيــة ،ذلــك أل ّن الــزواج
ّ
«يتطلّــب وجــود خطّـ ٍة حيويّـ ٍة تتقـ ّدم شــيئًا فشــيئًا بفضــل التكامــل
ـي لهبـ ِ
ـات اللــه» (عــدد  .)122يركّــز البابــا فرنســيس عــى الفــرح
التدريجـ ّ
والســعادة بــن ال ّزو َجــن ،الّتــي ميكــن عيشــها حتّــى وســط األمل ،عندما
الحــب «يعنــي أن نقبــل بــأن يكــون الــزواج مزي ًجــا
نعــرف بــأ ّن
ّ
رضوريًّــا مــن األف ـراح واألتعــاب ،مــن التوتّــر والراحــة ،مــن املعانــاة
رات» (عــدد .)126
والتحـ ّرر ،مــن اإلرضــاء والبحــث ،مــن االنزعــاج واملـ ّ
الحــب» ،حيــث يتــ ّم
يُختتــم هــذا الفصــل مبقطــعٍ عــن «تحــ ّول
ّ
ـب ،يك يســتم ّر لعرشات
اإلضــاءة عــى فكــر ٍة جوهريّــة مفادهــا أ ّن الحـ ّ
الســنوات ،وبال ّرغــم مــن أ ّن املظهــر الخارجــي يتغـ ّـر وأشــكال التّعبــر
ـب تتب ـ ّدل ،ال يضعــف ،بــل بالعكــس فهــو يتح ـ َّول.
عــن الحـ ّ
وجوه بيبل ّية

موىس

ـي صــور َة الكاهــن الّــذي يعيــش بحســب مشــورة
ّ
يجســد مــوىس النبـ ُّ
درســا رائ ًعــا نســتطيع مــن خاللــه أن نفهــم معنــى
ال ـ ّر ّب ،ويعلّمنــا ً
الدعــوة وتكريــس الــذات للّــه رغــم ضعفنــا.
يت ّمــم اللــه عملــه العظيــم مــن خــال أنــاس ضعفــاء ،فهــو مل يخـ َـر
مــن الحكــاء وامللــوك ،بــل اختــار مــوىس ،راعــي غنــم ع ّمــه (خــر ،)1 :3
الهــارب مــن مــر (خــر  )15 -11 :2والضعيــف! ورغــم ضعــف مــوىس،
آمــن وتقــ ّوى باللّــه ،فاإلميــان يبــ ّدد الخــوف ويســاعد يف تحقيــق
مشــيئة اللــه.
بعــد أن دعــى اللــه مــوىس مــن خــال علّيقــة مشــتعلة (خــر )6 -1 :3
ووكّلــه بإخــراج شــعبه مــن العبوديّــة (خــر  ،)12 -7 :3واجهتــه الكثــر
مــن الصعوبــات ،وقوبــل بالرفــض مــن قبــل فرعــون مــر يف البدايــة،
تكريســا
وبعدهــا مــن شــعبه ايضً ــا .رغــم ذلــك ،كـ ّرس مــوىس نفســه
ً
اللمحــدودة ال عــى
ــكل عــى قــدرة اللّــه الخالــق ّ
كامــا للّــه ،متّ ً
ً
حكمتــه ومعرفتــه وقدرتــه الذّاتيــة ،وذلــك مــا جعلــه يف عالقــة ح ّيــة
ورشكــة عميقــة معــه :فقــد « كان اللــه يكلّــم مــوىس وج ًهــا لوجــه كــا
يكلّــم االنســان صاحبــه» (خــر.)11:33

يف الخالصــة ،يُثبــت لنــا الـ ّدور الّــذي أ ّداه مــوىس يف الكتــاب املقـ ّدس
ـي مــن خــال الّذيــن يُل ّبــون نــداءه.
عــى أن اللّــه هــو الفاعــل الحقيقـ ّ
فقــد اســتطاع مــوىس ،رغــم ضعفــه ،أن يخلّــص شــعب اللّــه مــن
العبوديّــة ويســاهم يف خــاص الشــعب .ف َمــن قــال إن الكاهــن ليــس
بضعيـ ٍ
ـف كمــوىس؟ لنصـ ِّـل مــن أجــل الكهنــة ليثبتــوا بالــذي يق ّويهــم،
أي اللّــه!
آباء الكنيسة

الرسوجي
مار يعقوب
ّ

السيــان الّذيــن أغنــوا الكنيســة بكتاباتهــم ،ال
إنّــه مــن أبــرز اآلبــاء ّ
ٍ
الرسوجــي يف قريــة عــى ضفــاف نهــر
ســيّام الشــعريّة منهــاُ .ولــد
ّ
ـي ،إذ كان وال ـ ُد ُه كاه ًنــا .وكانــت والدتــه
الف ـرات ،وتـ ّ
ـرب يف ج ـ ٍّو كنـ ٍّ
عــام  ،451ســنة انعقــاد املجمــع املســكو ّين الخلقيــدو ّين الّــذي أ ّدى
إىل انشــقاقٍ يف الكنيســة مــا بــن الخلقيدون ّيــن امل ُعرتفــن بطبيعتَــي
املســيح اإلنســانيّة واإللهيّــة ،والالخلقيدونيّــن الّلذيــن مل يعرتفــوا ســوى

ـي
بالطبيعــة اإلله ّيــة للمســيح .وقــد نشــأ مــار يعقــوب يف عــا ٍمل كنـ ٍّ
ـدي ،وتتلمــذ يف مدرســة ال ّرهــا ،حيــث
يتخ ّبــط يف هــذا الـ ّ
ـراع العقائـ ّ
واللهوت ّيــة .غــر أنّــه ،ونظـ ًرا لطب ِعـ ِه امل ُســالِم،
تل ّقــن العلــوم الدين ّيــة ّ
اللهوتيّــة ،ومل يتناولهــا يف
بقــي بعيــ ًدا عــن امل ُجــادالت العقائديّــة ّ
كتاباتــه .فباتــت بذلــك كتاباتــه مقبولــة مــن ِق َبــل الكنيســة جمعــاء،
بحيــث أنّــه ،عــى كونــه أســقفًا يف الكنيســة الرسيان ّيــة األرثذوكس ـ ّية
رسوجّ ،إل أ ّن لكتاباتِــ ِه مكانــة مه ّمــة يف الكنائــس
عــى منطقــة ّ
األخــرى .ويف كنيســتنا األنطاك ّيــة الرسيان ّيــة املارون ّيــة ،غال ًبــا مــا نقــرأ
مــن كتاباتِ ـ ِه أو نرتّــل مــن أشــعاره يف صلــوات الفــرض املــارو ّين .مــن
كتاباتِــ ِه« ،نشــيد األبانــا» الّــذي يُقــرأ يف صــاة الفــرض املــاروين يف
صبــاح الجمعــة مــن األســبوع الســادس عــر مــن زمــن العنــرة:
( )...نَ َز َل ٱب ُن الل ِه من ال ُعىل وصار إنسانًا ،فأص َع َد َك من ال ُعمقِ
لتص َري ٱب ًنا للّه)...( .
ِ
ولئل تنىس يف صالتِ َك َمن أبوكَ ،علَّ َم َك أن ت َدع َو يف بدء ِطل َب ِت َك:
ّ
الساموات!
أبانا الّذي يف َّ
فاه ُرب من األعام ِل َغريِ ال َح َسنة ،أل َّن الله َ
أبوك الكا ِم ُل ال ُح َسن،
الشور،
يب َعليك ،ألن ََّك ٱب ٌن ،أز ِْل َع َنك ُّ
كُ ْن نق ًّيا ال َع َ
وٱنبِذها كرام ًة ألبيك! ()...
أرسار الكنيسة

الليتورجي
رموز اللباس الكهنويتّ
ّ

ـس الكاهـ ُن الكتّونــة ،وهــي قميــص طويــل يصــل حتّــى القدمــن
يلبـ ُ
واســع األكــام ،يرمــ ُز ببياضــه إىل النقــاء والح ّريــة والــراءة .ثــ ّم
يضــع الكاهــن املنصفــة عــى رأســه ،التــي ترمــز إىل خــوذة الخــاص
رشيــر ،وإىل حاميــة اللســان مــن الع ـرات .أ ّمــا البطرشــيل،
الت ّقــاء ال ّ
ـدل
فهــو كنايــة عــن قطعــة قــاش توضــع عــى رقبــة الكاهــن وتتـ ّ
الصــدر ،ويرمــز إىل اكتــال الســلطة لرعايــة خــراف املســيح،
عــى ّ
وإىل حلــول ال ّنعمــة مــع الكهنــوت .فــوق البطرشــيل ،يلبــس الكاهــن
ال ّزنــار ،وهــو يرمــز إىل الع ّفــة وقهــر الشــهوات ،والخدمــة والتوبــة،
وإىل التن ّبــه واالجتهــاد والنشــاط واالســتعداد لخدمــة املذبــح.

