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††انلنتنينبنينكنوننن

رئيس األساقفة يوحنا مكسيموفيتش
نقلتها إلى العربية أسرة التراث األرثوذكسي

واحد  تيبيكون  أساسها  التي  األرثوذكسية،  للكنيسة  اإللهية  والطقوس  الخدم  القواسموتحافظ إن   على 
 المشتركة في كل ما هو مهم جوهريًا، تختلف الواحدة عن األخرى اختالفًا كبععيرًا في الممارسععة. ليسععت عععادات
 البلدان المختلفة والكنائس المحلية هي التي تختلف وحسب، ولكن حععتى في حععدود منطقععة واحععدة، وأحيانععًا
 حتى في مدينة واحععدة، تختلععف العععادات بشععكل كبععير بين الكنععائس الواقعععة بععالقرب من بعضععها البعض. تكععرر
 السؤال أكثر من مرة في ما يتعلق بإدخال تيبيكون واحد مختصر مشترك يكون إلزاميععًا لجميععع الكنععائس. ومععع

وقد تكون المحاولة ضارة.بل تنفيذ الذلك، فإن ما قد يكون قرارًا نظريًا فقط قد يكون في الواقع مستحيل 
  يكععون لهععذه العععادات معععاٍنأحيانععًا،يأتي االختالف في تنفيذ تيبيكون الكنيسة من قوة العادات التي ترسععخت. 

 ما يبقيهععا هععو حماسععةفإن ؛ وبالتالي، ُمطلَقًاحساسة للغاية، ولكن في بعض األحيان تكون المعاني غير منطقية 
وعزيمة الذين يقومون بها.

 ال شّك في أنه يجب أن نأخذ بعين االعتبار ما تم قبوله كعرٍف مقدس. أي ما تم قبوله منذ العصور القديمة على
 العلمانيين أيضًا. ومع ذلععك، يجب أن نعطيحسب، بل وفي وعي الكهنة الذين ينفذونه ليس  ،أنه قد نشأ ودخل

 وزنًا أقل بكثير لما هو مجرد ممارسة شععائعة؛ أي لمععا هععو مجععرد عععادة عنععد الععذين يقومععون بهععا من دون معععنى
 داخلي ومن دون أن تدخل في وعي العلمانيين. يجب أن نتمسك باألولى طالما أنها مفيدة لنشاطنا وال تتعارض

 تيععبيكون كععانت أقععرب ل: كلماعامةمع تيبيكون الكنيسة. بالنسععبة إلى الممارسععات األخععيرة، يمكن وضععع قاعععدة 
 أفضل.كلما كانتالكنيسة، 

 تيبيكون كنيستنا مجموعة من القواعد الميتة وال هو ثمرة بعض األعمال المكتبية المجردة، بل هو مطبوعليس 
 على التجربة الروحية للنساك القديسين الذين توصلوا إلى فهم أعماق الروح البشرية وقوانين الحيععاة الروحيععة

 .ئهابشكل كامل. لقد اختبر اآلباء القديسون بأنفسهم المعركة مع ضعفات النفس والجسععد، كمععا مععع وسععائل شععفا
 لقد توّصلوا إلى أن يفهموا جيدًا طريق الجهاد الصالتي وقوة الصععالة. إن تيععبيكون الكنيسععة هععو دليععل للتععدّرب
 على الصالة وتعّلمها، وبقدر ما يزداد االلتزام به، تزيد الفائدة المستَمدة منه. في حععال عععدم القععدرة على تطععبيق
 كععل مععا هععو منصععوص عليععه في التيععبيكون، يجب أن نطّبععق كععل مععا في وسعععنا، محععافظين على هيكلععه العععام

ومحتواه الرئيسي.
 على هويتهاوما يحافُظ من الضروري، من ناحية، تطبيق الخصائص الرئيسية لخدمة معينة دون تغيير تكوينها 

 منفصلة عن غيرها. من ناحية أخرى، يجب أن نحاول قدر المستطاع أن نحفظ تلععك األجععزاء من الخدمععة الععتي
َدم اإللهيععة في ذاتهععا الصععالة تتغير بحسب اليوم وتعّبر عن معنى وسبب االحتفال بحدث ذلك اليوم. تجمع الِخعع
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َلالتي يرفعها المؤمنون إلى اهلل،    اهلل التي في الشركة معه، وتعليم المؤمنين، من خالل ما ُيقرأ فيِ نعمةوتقبُّ
الِخَدم اإللهية والترانيم والوعظ واإلرشاد في الحياة المسيحية.

د ، تعععاليم الكنيسععة العقائديةِملَءحوي الِخَدم اإللهية في تكوينها ت   الطريععق إلى الخالص. إنهععا تقععّدم ثععروةوُتمهِّ
ق بشععكل كامععل ودقيععق، تععزداد   المشععاركون فيهععا. إن َمنيجنيهععا  الععتي الفائععدةروحية ال تقدر بثمن. بقدر ما ُتطبَّ

رونها بسبب كسلهم يسلبون قطيعهم،    من خبزهم اليومي، ويسععرقون منهمويحرمونهميؤَدونها بال مباالة ويقصِّ
ا تقصععير َدم ُأثمن كنز. أّمعع   عن نقص القععوة فيجب أن يتم بحكمععة ويععؤّدى بحععذر حعتى ال ُيَمّس مععا الالّنععاجُم الخِعع

ينبغي العبث به.
ل، فُيسمح بترتيل بضع آيات فقط،103على وجه التحديد، يجب قراءة المزمور    بكامله في صالة الغروب؛ إذا ُرتِّ

ل أن ُتَرّتععل آيععات المزامععير  ،116 و 129 و 141 و 140ولكن بجاللة. ُيفضععَّ يععا ربي إليععك صععرخت ،" ، الععتي تبععدأ عنععد  "، 
بالكامل وحّتى كل القطع التي تتبعها.

  من الضروري قراءة القراءات من العهد القديم وخدمة الليتين. يجب أن ُتقععام السععحرّية في،في األيام المحددة
 إذ بذلكإن إقامة خدمة السحرية في المساء، باستثناء حالة سهرانية طول الليل، هو أمٌر غير مسموٍح، الصباح. 

 الكنيسةحتى حضوٌر لوقٍت قصيٍر إلى  جدًا للمؤمنين؛ ضروريةُتلغى بشكل أساسي الخدمة الصباحية التي هي 
 ال ُتخَتَصر. أيضععًا، منيجب أ. المزامير الستة بطوِله على الروح، إذ يقّدس ويوّجه اليوم نافعفي الصباح له تأثير 

 الضروري قراءة قطع المديح بكاملها. ال ينبغي أن تحّل القراءة محل الترتيل إال في حال عدم وجود أي شععخص
 قادر على الترتيل، ألن تأثير الترتيل أقوى بكثير من القراءة، ونادرًا ما تكون القراءة قادرة على الحلول مكانه. ال
م أساس إيماننععا  التعليم  ميلعتلا -تجرؤوا على إهمال الثيوطوكيات بعد الطروباريات وغيرها من الترانيم، ألن فيها ٌيَقدَّ

عن تجّسد ابن اهلل والتدبير اإللهي.
 السععاعات تمامععًا دون إغفععال، إذ هي قصععيرة جععدًا أصععاًل. يجب قععراءة المزامععير الثالثععة لكععلخدمة يجب إقامة 

 هععا. في نهايععة كععل سععاعة، يجب إيالء اهتمععاملساعة، باإلضافة إلى الطروباريععة والصععلوات األخععرى المخصصععة 
الساعة.تلك خاص للصالة، والتي تعّبر عن معنى الحدث المقدس الذي ُيقام في 

  وأعيععاد الكنيسععة، دون مراعععاةاآلحادإذا استحالت إقامة القداس يوميًا، فعلى األقل يجب أن ُيقام في كل أيام 
 دمويععة للعععالم أجمععع ومن واجبالذبيحة غير القداس اإللهي هو العدد المؤمنين القادرين على حضور الخدمة. 

رالكاهن أن يقّدمها عند الحاجععة.   ترانيمالعع تخطي أي جععزء من كتععاب الخدمععة. من الضععروري أيضععًا ترتيععل ُيحظَّ
على الععرغم من أنععه103: إذا تّم تقصير المزمور 33 و 145 و 103المزامير بما فيها  ،لقداسلالمحددة   هنأ نم مغرلا ىلع) بسبب طوله 

، فيجب    من البدايععة إلى النهايععة،145 المزمععور في أي حععاٍل من األحععواِل ترتيل بجيف ،(من األفضععل عععدم القيععام بععذلك
  إال في أسععبوع التجديععدات33باستثناء األيام التي فيهععا ُيسععتبدالن كالهمععا باألنتيفونععات. ال ُيسععتبَدل المزمععور 

المسيح قام ،"بترتيل  ن، وال يوجععد مععبرر لحذفه .،" ل لتععأثيِره الَحسععَ  . يجب أن ُترتّععل أما باقي السنة، فُيقععرأ أو ُيرتَّ
نة لكل قداس وبترتيبها الصحيح، ألنها الجزء المتعلق باألعياد من الليتورجيا. تلك الطروباريات الُمعيَّ
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بهذا، االلتزام  تم  إذا  بدقة.  واإلنجيل  الرسالة  قراءات  ترتيب  على  الحفاظ  إلى  أيضًا  الكنيسة  تيبيكون   يشير 
 فطوال العام، في تلك الكنائس التي تقام فيهعا الصععلوات يوميعًا، ُيقععرأ اإلنجيعل والرسععائل بالكامعل. يتطلب هعذا

  احتفالية في أيام األعيععاد الكبععيرة فقععط، دون أنٍالترتيب أن ُتقرأ القراءة الدورية بالضرورة؛ وُتسَتبَدل بقراءات
  ُتقرأ في اليوم السابق مع القراءات العادية: في أيععام األعيععاد ذات الرتبععة المتوسععطة،الدورية، إذُتحذف القراءة 

 القععراءات االعتياديععةُتقرأ القراءات الدورية واالحتفالية. إن االكتفاء بقراءة القطععع االحتفاليععة فقععط مععع حعذف 
[اليومية العقالنية[ةيمويلا] ،" ُيسميه التيبيكون  ك مجمععل معععنى تقسععيم القععراءات بععالترتيبيحععدث إذ عنععدما ،،"  ،  ُينَتَهعع

.، ومن يقومون بذلك ُيظهرون عدم فهمهم لمعنى هذه التقسيماتالمحدد
 كما في كععل تعرتيب الخعدم في كتععاب اإلفخولععوجي، يجب أيضععًا ععدم تقصعيرها إالفاألسرار المقدسة، بقية أما 

 وبععترتيب الخدمععة، متععذكرين مسععؤوليةأساسععي لحاجة ماسة، وحتى عند تقصيرها يجب االلتزام بكععل مععا هععو 
 الكاهن أمام اهلل عن الضرر الالحق بنفوس الرعية بسبب قلة اهتمامه. يجب على كل كاهن، أثناء إقامة الخدمة

ه في يععوم الدينونععة،اإللهية، أن يتمَمها بدقة أكبر وبأداء أفضل   حتى إذا ما جلب المنفعة الروحية لآلخرين، ُيشبَّ
بالعبد الذي قّدم الوزنات العشر ويسمع: أحسنت ايها العبد الصالح واألمين كنت امينًا في القليل.

 ، وكانت هذه1951( مسألة التوحيد في الِخَدم الكنسية في عام ROCOR ناقش مجمع الكنيسة األرثوذكسية الروسية في خارج روسيا )†
املساهمة لرئيس األساقفة القديس يوحنا ماكسيموفيتش.

Source: Selected Sermons of Saint John of Shanghai and San Francisco. Book 3. Holy Dormition Sisterhood. 
2004. 
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