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تعليق حول ذكر األسماء على الذبيحة
من الكنيسة الروسية خارج روسيا

نقلتها إلى العربية أسرة التراث األرثوذكسي
أصدر األسقف لوقا ،من األبرشية الشرقية في أميركا ،من الكنيسة الروسية خارج روسيا ،البيان التالي إلى أبناء
رعيته:
األخوة واألخوات المحبوبون

لق//د بلغن//ا أن من آث//ار التجدي//د والمس//كونية على المؤم//نين األرث//وذكس في أمريك//ا ،وجودكهن//ة ي//ذكرون

المسيحيين غير األرثوذكس في القداس وفي التهيئة للقداس اإللهي ،على الذبيحة .في مقال ُنش//ر على مدون//ة

تبر ر هذه الممارسة الشاذة بأن كتب الخدمة الليتورجية التي من اآلب//اء القديس//ين ح//ول ه//ذا
"اإليمان القديم"ّ ،
الموضوع هي "...مجلدات مغ/برة وأحيا ًن/ا مش/كوك فيه/ا ،"...وبالت/الي تحت/اج إلى إع/ادة النظ/ر فيه/ا بمزي/د من
التحديث في التفس/ير .لق/د طلبت من األب ج/ون ب/وديكر ،األس/تاذ في معه/دنا اإلكل/يريكي ،أن ّ
يعل/ق على ه/ذا

األمر.

 +األسقف لوقا
دير الثالوث القدوس

ذكر األسماء في القداس اإللهي
الكاهن جون بوديكر
في القداس اإللهي ،يذكر المؤمنون األرثوذكسيون بانتظام أحباءهم األحي/اء والراق/دين عن طري/ق تق/ديم خ/بز

التقدم//ة (قربان//ة) م//ع األس//ماء ليقرأه//ا الكهن//ة على الم//ذبح في وقت التقدم//ة .خالل التقدم//ة ،يق//وم الك//اهن

باقتطاع جزء من القربانة عن ك/ل واح/د من المس/يحيين األرثوذكس/يين األحي/اء أو الراق/دين ال/ذين ُطلب من/ه
ً
جنبا إلى
الح َمل ،أي الخبز الذي سوف يتحوّ ل إلى جسد المسيح،
ذكرهم ،ووضع الجزء على الصينية التي عليها َ

ً
حجما لذكر والدة اإلله ومختلف طغمات القديسين في السماوات.
جنب مع أجزاء أكبر

لقد رأى اآلباء القديسون الصينية كصورة للملكوت السماوي والكنيسة حيث يملك ربنا مع جمي/ع قديس/يه .له/ذا

/درج الكنيس//ة بين َمن ت/ذكرهم على التقدم//ة س/وى األش/خاص الم/ؤهَّ لين لتلقي أس/رار جس/د ودم
الس/بب ،لم ُت ِ

يترجون أن يكون لهم نصيب في الملك/وت الس/ماوي .ل/ذلك ،فيم/ا علين/ا بالتأكي/د أن
المسيح المقدسين ،والذين
ّ
ّ
نص/لي من أج/ل أحبائن/ا ال/ذين هم خ/ارج الكنيس/ة ،إال أنن/ا في الق/داس اإللهي ال ن/ذكر إال األرث/وذكس األحي/اء
والراقدين.

في هذا الخصوص ،يقول أحد أعظم الالهوتيين الليتورج/يين في تقلي/د كنيس/تنا ،أبون/ا في القديس/ين س/معان

التسالونيكي ،ما يلي" :ال يوجد مكان هنا على الصينية لغير المؤم//نين ،ناهي//ك عن غ//ير األرث//وذكس’ .أي ش//ركة
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للنور مع الظلمة؟’ (2كورنثوس  )14:6إذ كما يقول الكتاب ،ستفرز المالئك//ة الش//ر من بين األب//رار .ل//ذلك ليس من
ح//ق الك//اهن إطالق/ً /ا أن يقِّ /
/دم قربان/ً /ا عن مخل//وق غ//ير أرثوذكس//ي أو أن ي//ذكره؛ وال يج//وز ل//ه أن يفع//ل ذل//ك
للخاطئين عالني//ة وغ//ير الت//ائبين .ألن التقدم//ة هي إلدانتهم ،تمام/ً /ا كم//ا هي لغ//ير الت//ائبين ال//ذين يتن//اولون من
األسرار الرهيبة ،كما يقول بولس اإللهي".

خاطئ في التقدمة قبل القداس ،من خالل وضعه ب//القرب من
تم ذكره عَ لَى َن ْح ٍو ِ
إن الجزء العائد للشخص الذي ّ
الحمل ،الذي سوف يصير المسيح ،وعلى الصينية التي تصوّ ر الملكوت السماوي ،هو مثل ذلك الرجل الذي سعى
للدخول إلى وليمة عرس العريس السماوي بدون لباس العرس المناسب ولذا ُط ِرد .وليس ه//ذا فق//ط ،ولكن كم//ا

يشير القديس سمعان ،الجزء الذي يرفعه الكاهن "يضعه ق//رب الحم//ل اإللهي ،وعن//د اس//تحالة الخ//بز إلى جس//د

المسيح ،يشترك هذا الجزء على الفور بالتقديس .ويُ َ
وضع هذا الجزء في الكأس المقدّ سة ،فيتّ ح//د ب//دم المس//يح
المقدس ويمنح النعمة اإللهية إلى النفس التي من من أجلها ُرف//ع ه//ذا الج//زء .تتحق//ق على ه//ذا المن//وال ش//ركة

عقلية بين اإلنسان والمسيح .فإذا كان ه//ذا اإلنس//ان ممن يعيش//ون بتق//وى ،أو ممن أخط//أوا وت//ابوا ،ف//إن نفس//ه

تقتب//ل ش//ركة ال//روح الق//دس بح//ال غ//ير منظ//ورة" [النص من كت//اب “تفس//ير الق//داس اإللهي” لألب المتوح//د

غريغوريوس ،الجبل المقدس ،تعريب الشماس سلوان موس//ي ،منش//ورات دي//ر البلمن//د .]1999 ،هن//ا م//رة أخ//رى،

يجب أن نتذكر تحذير القديس بولس بشأن مخاطر س//وء تن//اول القرب//ان المق//دس (1كورنث//وس  )32-27:11وأن

ن//درك أن//ه ليس من المناس//ب أن ن//ذكر في التقدم//ة أولئ//ك ال//ذين ،إم//ا بس//بب ك//ونهم خ//ارج الكنيس//ة أو ألنهم

يعيشون في خطيئة من دون توبة ،لن يكون/وا بأنفس//هم مس//تحقين للتن//اول من الك/أس في الق/داس اإللهي ،ل/و

أ ّنهم حاضرون.

Source: A Note on Commemorations at the Divine Liturgy. Priest John Boddecker. Orthodox Life. Ecclesiology.
June 14, 2022. https://orthodoxlife.org/ecclesiology/against-commemoration-heterodox/

تعقيب

األب أنطوان ملكي
نشر هذا التعليم؟ ألننا في الكنيسة األنطاكية نعرف ه/ذه الممارس/ة حيث ي/ذكر بعض الكهن/ة ك/ل األس/ماء
لماذا ُ

كره ويترك هلل تحدي//د َمن يت//ذكّر.
التي َت ِردهم .أحد هؤالء الكهنة برر ذلك بأنه يذكر َمن يطلب منه أبناء رعيته ِذ َ
ً
ً
اجتماعيا يل ّبي طلبات.
خادما
هذا الجواب تسخيف مريع للكهنوت ،إذ ال يعود الكاهن قناة للنعمة بل
تقع المسؤولية هنا بالدرجة األولى على المطارنة وبالدرجة الثانية على الكهنة وأخً /
/يرا على الش//عب .فالمطارن//ة
هم المسؤولون عن التعليم ،ولكنهم في ه//ذا الموض//وع ،كم//ا في المس//كونيات بش//كل ع//ام ،ال ّ
يعلم//ون وبالت//الي
يتركون الكهنة والشعب يصارعون ويتصارعون .فالكاهن إما ي//رفض أن ي//ذكر غ//ير األرثوذكس//يين في//دخل في

مواجهة مع رعيته تؤدّ ي إلى أزمات لكون الشعب في غالبيته ال يعرف الصحيح ،أو يقبل الكاهن فتكون خدمته

معاب//ة أم//ام اهلل .وم//ا يزي//د من عم//ق األزم//ة ه//و أن الك//اهن ،في غالبي//ة الح//االت ،ليس في نفس الخن//دق م//ع
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//رده .لم//اذا ق//د ي//رفض الك//اهن أن ي//ذكر غ//ير
المط//ران ،إذ ق//د يوص//يه المط//ران ب//أن ي//ذكر األس//ماء كم//ا َت ِ

األرثوذكسيين؟ ألنه يقرأ في كتب خدم//ة الكهن//ة أن//ه ال يُ /ذكَر غ//ير األرثوذكس//يين .وألن المنط//ق يقتض//ي أن ال

سمح له بالمناولة.
يُ ذكَر َمن ال يُ َ

إن تحديث كتب الخدم/ة في أنطاكي/ة يظه/ر عم/ق أث/ر المس/كونية في ليتورجي/ا الكنيس/ة األنطاكي/ة .إن بعض
ً
حكما في الفلتان الليتورجي الذي تعيشه أنطاكي//ة حيث ُتعطى الملعق//ة لك//ل َمن يفتح فم//ه.
اإلسقاطات تساهم
هذا الفلتان لن يضبطه كتاب من هنا وتحديث من هناك .تح//ديث الكتب به//ذا الش//كل ي//ؤدّ ي إلى طمس التقلي//د

وليس إلى إحيائه.

يحاول بعض الكهن//ة ت//برير ذك//رهم للجمي//ع ب//التزامهم المحب//ة ،وقليل//ون منهم ال//ذين يع//ترفون ب//أنهم يخش//ون
التصادم مع أبناء رعيتهم ح/تى على حس//اب التقلي/د .في النهاي//ة ،تك//ون الدينون/ة بحجم المس//ؤولية ألن ال/رب

حاكم عادل.

َي ِرد في كتاب "شرح القداس اإللهي" الم/ذكور اعاله "ال يس/تطيع أن يش/ترك في الحي/اة ك/ل َمن لم يش/ترك في

الح//ق .ال ي ِلج إلى ش//ركة ال//روح الق//دس َمن لم يش//ترك في اتح//اد اإليم//ان’ .الحي//اة المش//تركة’ – ك//أس الحي//اة
ً
ً
المشتركة يفترض قب ً
يرت/د لب//اس
مشتركا ...التقدمة المقدسة هي صورة عن عشاء الملك/وت .ك/ل َمن لم
إيمانا
ال
ِ
العرس ،الذي يو َهب بالمعمودية ،يُ بعَ د عن المكان حيث تتم خدمة سر الش//كر .ويبقى الس//تقبال المس//يح أولئ//ك
الذين يقيم فيهم الروح القدس – هؤالء سيكونون الجلساء في عشاء عرس الملكوت وس//يفرحون بمعاين//ة اهلل

وباالشتراك في األسرار اإللهية" [ص.]155 .

هنا قد يخر ج أتباع نظرية المسيح النائم في كل البشرية أو المن//ادون ب//أن "ال//روح يهب حيث يش//اء" لي//دافعوا
عن المناول//ة المش//تركة وعن ذك//ر غ//ير األرثوذكس//يين على التقدم//ة .لل//رد عليهم يكفي االستش//هاد ِبـ"ال//دليل

الرع//ائي إلى األس//رار" الص//ادر عن بطريركي//ة أنطاكي//ة في  ،1996ال//ذي يش//رح بوض//وح“ :إن الق//رابين اإللهي//ة
تتم باالتف//اق أوالً
المقدّ سة في الكنائس األرثوذكس//ية إنم//ا هي للأرثوذكس//يين" [ ،55.1ص ]80 .وأيض/ً /ا "الوح//دة ّ
في اإليمان ،و ُتتوّ ج آنذاك هذه الوحدة في اإليمان بالمشاركة في األسرار ،وخاصً /
/ة س//ر الش//كر ،ال//ذي ه//و نفس//ه

الوحدة الحقيقية بين المؤمنين وبين الرب يسوع .وهذا هو س//بيلنا إلى االتح//اد بك//ل مس//يحي م//ؤمن ،ألن س//ر
الشكر ( المناولة) ليس وسيلة من أجل الوحدة بل هو الغاية ذاتها" [ ،55.3ص.]82 .

ّ
يتعلم .وفي ح//االت غ//ير قليل//ة،
في سلسلة المخالفة هذه ،الشعب هو الحلقة األضعف .في غالب األحيان هو لم
ّ
تعلم ولكن همومه وارتباطاته االجتماعي//ة ،باإلض//افة إلى ته//اون أئمت//ه ،تجعل//ه يص//رف النظ//ر عن كون//ه ح//امي
ً
مكتفيا باألصوات واأللحان والتزيين ،أما الجوهر فيتركه ليحكم اهلل فيه.
اإليمان ويكتفي بالممارسة الخارجية
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