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32. الصّالة في الليتورجيا

 

أيّها اإلخوة واألخوات األعزّاء، صباح الخير!

شهد تاريخ الكنيسة عدة مرات محاولة لممارسة عبادات مسيحيّة خاصة، تنكر ضرورة الطقوس الليتورجيّة العامة
وأهميتها الروحيّة. وقد ادعت هذه النزعة طهارة أكبر من عبادات تعتمد على االحتفاالت الخارجيّة، تُعتبَر عبئًا عديم

الفائدة أو ضارًا. وتَركَّز االنتقاد عادة ليس على شكل طقسي معين، أو على طريقة معينة لالحتفال، بل على الليتورجيا
نفسها، على الشكل الليتورجي للصالة.

في الواقع، يمكن أن نجد في الكنيسة أشكالًا معينة من الروحانيّة التي لم تكن قادرة على استيعاب الوقت المُعطى
لليتورجيا بشكل مالئم. وهناك العديد من المؤمنين الذين، وإن أتوا يشاركون في الطقوس، وال سيما في قداس األحد،

إال أنهم يجدون غذاء إليمانهم وحياتهم الروحيّة في مصادر أخرى، ذات طابع تعبدي.

في العقود األخيرة، تم تقدم كبير في هذا المجال. الدستور في الليتورجيا المقدّسة، من وثائق المجمع الفاتيكاني
الثاني، يشكل مفصلًا في هذه المسيرة الطويلة. إنّه يعيد التأكيد بشكل كامل وحيٍّ على أهمية الليتورجيّا اإللهيّة في

حياة المسيحيّين، الذين يجدون فيها الوساطة الموضوعيّة وحقيقة أنّ يسوع المسيح ليس فكرة أو شعورًا، بل هو
شخص حيّ وسره هو حدث تاريخي. هناك وساطات كثيرة ملموسة في صالة المسيحيّين مثل: الكتاب المقدس

واألسرار المقدسة والطقوس الليتورجيّة والجماعة. في الحياة المسيحيّة ال نتجاهل عالم الجسد والمادة، ألنّ الجسد
في يسوع المسيح أصبح طريق الخالص.يمكننا أن نقول أنّه يجب علينا أيضًا أن نصلّي بالجسد: هو جزء من الصّالة.
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لذلك، ال توجد روحانيّة مسيحيّة غير متأصلة في االحتفال باألسرار المقدسة. يقول التعليم المسيحيّ: "إنّ رسالة
المسيح والرّوح القدس، التي تبشر بسرّ الخالص وتجعله حاضرًا وتبلّغه إلى المؤمنين، في الليتورجيا األسراريّة في

الكنيسة، تستمر في قلب من يصلّي" (رقم 2655). الليتورجيا، في حد ذاتها، ليست فقط صالة عفويّة، بل هي أكثر من
ذلك، وأكثر ابتكارًا من ذلك: إنّها عمل يؤسِس الخبرة المسيحيّة بأكملها، وبالتالي الصّالة أيضًا. إنّها حدث، إنّها أمر يتم،

إنّها حضور ولقاء. إنّها لقاء مع المسيح. المسيح يجعل نفسه حاضرًا في الرّوح القدس من خالل عالمات األسرار
المقدّسة: ومن هنا، تنجم لنا نحن المسيحيّين ضرورة المشاركة في األسرار اإللهيّة. المسيحيّة بدون الليتورجيا، أود أن
أجرؤ على القول إنّها ربما مسيحيّة بدون المسيح.بدون المسيح الكلّي. حتى في أكثر الطقوس بساطة، مثل تلك التي
يحتفل بها بعض المسيحيّين وما زالوا يحتفلون بها في السجون، أو في المخابئ في أوقات االضطهاد، يجعل المسيح

نفسه حاضرًا حقًا ويعطي نفسه لمؤمنيه.

تطلب الليتورجيا، بسبب هذا البُعد الموضوعي فيها، تحديدًا، أن يُحتفل بها بحرارة، حتى ال تتبدد النعمة المفاضة في
الطقس، بل تصل إلى حياة كلّ فرد. يشرح التعليم المسيحيّ جيدًا ويقول هكذا: "الصّالة تحوِّل الليتورجيّا إلى حالة في
النفس داخلية، وتستوعيها، في أثناء االحتفال وبعده" (را. المرجع نفسه). صلوات مسيحيّة كثيرة ال تأتي من الليتورجيّا،

ولكن جميعها، إن كانت مسيحيّة، تفترض مسبقًا الليتورجيّا، أي وساطة يسوع المسيح في األسرار المقدسة. في كلّ
مرة نحتفل بالمعموديّة، أو نكرّس الخبز والخمر في اإلفخارستيّا، أو نمسح جسد المريض بالزيت المقدس، يكون
المسيح حاضرًا! إنّه هو الذي يعمل ويكون حاضرًا كما عندما شفى األعضاء المعتلة لمريض، أو لما أعطى وصيته

األخيرة لخالص العالم في العشاء األخير.

صالة المسيحي تجعل حضور يسوع السرّي حضورًا فيه. وما هو خارجي عنا يصبح جزءًا منا: تعبِّر الليتورجيا عن ذلك
بعالمة بسيطة طبيعيّة مثل األكل. ال يمكن "االستماع" إلى القداس فقط:إنّه أيضًا تعبير غير صحيح، "أنا أذهب الستمع
إلى القداس". ال يمكن "االستماع" إلى القداس فقط، وكأنّنا مجرد متفرجين على شيء يتم أمامنا ويبتعد، ونحن غير

مشتركين فيه. يتم االحتفال بالقداس دائمًا، ليس فقط من قبل الكاهن المترئس، بل من قبل جميع المسيحيّين الذين
يحولونه إلى جزء من حياتهم. والمركز هو المسيح! وجميعنا، بتنوع المواهب والخدمات، نتحد جميعًا في عمله، ألنّه

هو، المسيح، الحيّ في الليتورجيّا.

عندما بدأ المسيحيّون األوائل يقومون بعبادتهم، فعلوا ذلك من خالل مراجعة أعمال وكلمات يسوع، بنور وقوّة الرّوح
القدس، حتى تصبح حياتهم، التي وصلت إليها تلك النعمة، ذبيحة روحيّة تُقدَّم لله. كان هذا النهج "ثورة" حقيقيّة. كتب

القديس بولس في رسالته إلى أهل رومة: "إِنِّي أُناشِدُكم إِذًا، أَيُّها اإلِخوَة، بِحَنانِ اللّهِ أَن تُقَرِّبوا أَشْخاصَكم ذَبيحَةً حَيَّةً
مُقَدَّسةً مَرْضِيَّةً عِندَ الله. فهذِه هي عِبادَتُكمُ الرّوحِيَّة" (12، 1). الحياة مَدعُوَةٌ أن تصبح عبادة لله، لكن هذا ال يمكن أن

يتمّ بدون الصّالة، وخاصة الصّالة الليتورجيّة.هذا الفكر يساعدنا جميعًا عندما نذهب إلى القداس: أذهب ألصلّي في
جماعة، وأذهب ألصلّي مع المسيح الذي يكون حاضرًا. عندما نذهب إلى احتفال المعموديّة، على سبيل المثال، فإنّ

المسيح هناك، وحاضر، وهو الذي يعمد. "لكن يا أبتِ، هذه فكرة، وطريقة للقول": كال، إنّها ليست طريقة للقول.
المسيح حاضرٌ وفي الليتورجيّا أنت تصلّي مع المسيح الذي يكون بجانبك.

 

* * * * * *

قراءة من الرسالة إلى العبرانيين (عب 12، 24-22)

"أَمَّا أَنتُم فقَدِ اقتَرَبتُم مِن جَبَلِ صِهْيون، ومَدينةِ اللهِ الحَيّ، أُورَشَليمَ السَّماوِيَّة، ومِن رِبْواتِ المَالئِكَةِ في حَفْلَةِ عيد، مِن
جَماعَةِ األَبْكارِ المَكْتوبَةِ أَسْماؤُهم في السَّمَوات، مِن إِلهٍ دَيَّانٍ لِلخَلْقِ أَجمَعين، ومِن أَرْواحِ األَبْرارِ الَّذينَ بَلَغوا الكَمال،

مِن يسوعَ وَسيطِ عَهْدٍ جَديد، مِن دَمٍ يُرَشّ، كالمُه أبَلغُ مِن كَالمِ دَمِ هابيل".
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كالمُ الرَّبّ

 

* * * * * * *

Speaker:

تأمّلَ قداسةُ البابا اليَومَ في موضوعِ الصّالةِ في الليتورجيّا. قالَ قداستُه: يؤكدُ الدستورُ في الليتورجيّا المقدّسة، من
وثائقِ المجمعِ الفاتيكاني الثاني، على أهميةِ الليتورجيّا اإللهيّة في حياةِ المسيحيّين، الذين يجدونَ فيها الوساطةَ

الموضوعيّة وحقيقةَ أنّ يسوعَ المسيح ليس فكرةً أو شعورًا، بل هو شخصٌ حيٌّ وسرُّهُ حدثٌ تاريخي. في صالةِ
المسيحيّين وساطاتٌ كثيرة، هي الكتابُ المقدس واألسرارُ المقدسة والطقوسُ الليتورجيّة. وال توجدُ روحانيّةٌ مسيحيّة

غيرُ متأصلةٍ في االحتفالِ باألسرارِ المقدسة. وقالَ قداستُه: الليتورجيّا ليست فقط صالةً عفويّة، بل هي حضورُ المسيحِ
نفسِه من خاللِ عالماتِ األسرارِ المقدسة. ومن هنا تنجمُ لنا نحن المسيحيّينَ ضرورةُ المشاركةِ في األسرارِ اإللهيّة.

في كلِّ مرةٍ نحتفلُ فيها بالمعموديّة، أو نكرّسُ الخبزَ والخمرَ في اإلفخارستيّا، أو نمسحُ جسّدَ المريضِ بالزيتِ
المقدس، يكونُ المسيحُ حاضرًا. فصالةُ المسيحيّ تجعلُ حضورَ يسوعَ حيًّا فينا. المسيحُ هو المركز! وجميعُنا، بتنوعِ

المواهبِ والخدمات، نتحدُ في عملِه الخالصيّ. وأضافَ قداستُه: عندما بدأَ المسيحيّونَ األوائلُ يقومونَ بعبادتِهم وكانوا
يصلّون، فعلُوا ذلك من خاللِ مراجعةِ أعمالِ وكلماتِ يسوع، بنورِ وقوّةِ الرّوحِ القدس، حتى تصبحَ حياتُهُم ذبيحةً روحيّةً

تُقدَّمُ لله.

 

* * * * * *

Santo Padre:

Saluto i fedeli di lingua araba. La nostra vita è chiamata a diventare culto a Dio, ma questo non
può avvenire senza la preghiera, specialmente la preghiera liturgica. Il Signore vi benedica tutti e
vi protegga sempre da ogni male!

* * * * * *

Speaker:

أحيّي المؤمنينَ الناطقينَ باللغةِ العربية. حياتُنا مدعوةٌ أن تصبحَ عبادةً لله، لكن هذا ال يمكنُ أن يتمَّ بدونِ الصّالة،
وخاصةً الصّالةُ الليتورجيّة. ليباركْكُم الرّبُّ جميعًا ولْيَحمِكُم دائمًا من كلِّ شر!

 

* * * * * *
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نداء قداسة البابا فرنسيس

في المقابلة العامّة

يوم األربعاء 3 شباط /فبراير 2021

 

سيُحتفل غدًا باليوم العالمي األوّل لألخُوّة اإلنسانيّة، كما تمَّ تحديد ذلك في قرار صدر مؤخرًا عن الجمعيّة العامة لألمم
المتحدة. وتأخذ هذه المبادرة بعين االعتبار أيضًا لقاء 4 شباط/فبراير 2019 في أبو ظبي، عندما وقّعنا، أنا وفضيلة
اإلمام األكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ األزهر الشريف، وثيقة األخُوّة اإلنسانيّة من أجل السالم العالمي والعيش

المشترك. يسعدني أنّ تشارك دول العالم كلّه في هذا االحتفال الذي يهدف إلى تعزيز الحوار بين األديان والثقافات.
لذلك سأشارك بعد ظهر الغد في لقاء افتراضي مع اإلمام األكبر شيخ األزهر ومع األمين العام لألمم المتحدة السيد

أنطونيو غوتيريش وشخصيّات أخرى. يعترف قرار األمم المتحدة المذكور "بالمساهمة التي يمكن أن يقدمها الحوار بين
جميع الجماعات الدينيّة لتحسين الوعي والفهم للقيّم العامة المشتركة بين البشريّة جمعاء". من أجل هذا نصلي اليوم،

وليكن موضوع التزامنا كلّ يوم من أيام السنة.
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