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الليتورجّيا في 
الحياة الرهبانّية 

السريانّية المارونّية
هاني مطر 

ُنحّدد  وكيف  لّليتورجّيا؟  مفهومنا  ما 
املارونّية؟ وما عالقة  ال�سريانّية  الرهبانّية  احلياة 
وكيف  الرهبانّية؟  احلياة  بهذه  الليتورجّيا  هذه 
اليوم؟  ُتعا�ش  اأن  يجب  وكيف  �سابًقا؟  ُتعا�ش  كانت 

وما نظرتنا امل�ستقبلّية يف هذا الإطار؟

( راهب لبنايّن. (

كتاب الرتاث الرهباين يف ال�سرق الأو�سط، �سنة 2018درا�سات يف الت�سامح
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اأ�ضئلة كثرية َتطرح موا�ضيع متعّددة، ل بّد من الإجابة عنها يف 
هذه العجالة، عّلنا ن�ضيء قلياًل على ناحيٍة مهّمٍة من حماور موؤمترنا 

املهّم.

وقبل البدء بالإجابة عن هذه الت�ضاوؤلت، ل بّد من حتديد معنى 
الكلمات اّلتي ن�ضتعملها يف هذه الدرا�ضة، لتاأتي نظرتنا موّحدة ووا�ضحة 

و�ضاملة!

وتعني  »ليتون«  كلمَتني:  من  مرّكبة  يونانّية  كلمة  »ليتورجّيا«، 
»�ضعبّي«، »جمهورّي«، »جماعّي«؛ و»اإرغون« تعني »مهّمة« و»خدمة«. هي 
اإذن، »خدمة اجلماعة« ل�ضالِح اجلماعة، هي خدمة توؤّديها اجلماعة 

ل�ضاحلها!

براءته  يف  ع�ضر  الثاين  بّيو�س  البابا  كتب  امل�ضيحّية،  ويف 
ا�ضتند  »ليتورجّيا«  لكلمِة  اهلل« حتديًدا  »و�ضيط   )((»Mediator Dei«
اإليه املجمع الفاتيكايّن الثاين: »متّر�س امل�ضيح يف وظيفته الكهنوتّية«))(، 
مما يعني اأّن التمّر�س هذا يتّم كاماًل على �ضعيَدين: تنازيّل، ُيعلن لنا 
الآب وُيعطينا حياته؛ وت�ضاعدّي ُيقّدم امل�ضيُح ذاُته لالآب وُيقّدمنا معه. 
هذان ال�ضعيدان يتكامالن يف كهنوت امل�ضيح، ول ينف�ضل الواحد منهما 
عن الآخر. فامل�ضيح بتج�ّضده وافتدائه لالإن�ضان مّتم م�ضيئة الآب وحّقق 
مهّمته التنازلّية. وال�ضعب املوؤمن الذي يوؤّدي واجب العبادة هلل يحّقق 

))( البابا بّيو�س الثاين ع�ضر، »و�ضيط اهلل«، ر�ضالة بابوّية عاّمة، 0) نوفمرب )ت�ضرين الثاين( 947)، تتناول املبادئ 
الليتورجّية.

))( البابا بّيو�س الثاين ع�ضر، »و�ضيط اهلل«، �س ).
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املهّمة الت�ضاعدّية. واملهّمتان تهدفان اإلى حتقيق القدا�ضة والكمال لدى 
املوؤمنني!

هذه الليتورجّيا، بوجَهيها التنازيّل: حمّبة اهلل لالإن�ضان وافتداوؤه 
له، والت�ضاعدّي: عبادة الإن�ضان هلل خالقه وفاديه، هي خدمة منظورة 
اأي  ليفتدَينا،  جت�ّضد  امل�ضيح  ي�ضوع  نا  ربَّ اأّن  فكما  واملكان.  الزمان  يف 
حّقق حمّبته »بعالمة منظورة«، هكذا قامت الليتورجّيا َمقام الطبيعة 
ًما اأن توجَد الليتورجّيا  الب�ضرّية املنظورة يف رّبنا ي�ضوع امل�ضيح، و�ضار حُمتَّ

بعالماٍت ح�ّضّيٍة منظورة، َدَعتها الكني�ضة »اأ�ضرارًا«. 

به،  موؤمن  لكّل  الرّب  ِنَعم  عن  تعرّب  احل�ّضّية«  »العالمات  هذه 
ويدعوه بوا�ضطتها اإلى الحّتاد الكامل ب�ضخ�س الرّب ي�ضوع امل�ضيح! هذه 
العامل  اإلى النتقال من  الفائقة الطبيعة: دعوٌة  الليتورجّيا  هي حقيقة 
املاّدّي املح�ضو�س اإلى الحّتاد الكامل بالقدا�ضة، باألوهّية رّبنا. هي دعوة 

اإلى الرتقاء والتاأليه!

اأّما »احلياة الرهبانّية ال�ضريانّية املارونّية« فهي تعبري عن حياة 
ون(، اّلذي  اجلماعة املارونّية اّلتي ن�ضاأت حول دير »بيت مارون« )ِبية ُمرُّ
كان يجمع »اأبناء مارون«، اأي تالميذ مدر�ضته الن�ضكّية، املت�ضّبعون من 

روحانّية-لهوت مدر�ضة اأنطاكية وجممع خلقيدونيا))45(.

اإّنها حياة متتاز بتجّردها اجلماعّي اّلذي ُيبقيها يف وحدٍة روحّية 
قور�س،  انطلقت من عراء جبل  ُرهبانّية  بروحانّية  كما متتاز  وماّدّية، 
وتاأ�ّض�ضت يف دير »بيت مارون«، وترّكزت يف وادي قّنوبني، يف �ضمال لبنان 
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الديرّية(.  اجلماعة  وتعني   ،)koinobion( اليونانّية  من  )قّنوبني 
»يت�ضاركون يف  الإجنيل:  عي�س  اللتزام اجلذرّي يف  تعني  احلياة  هذه 
كّل �ضيء... مواظبني على تعليم الر�ضل )الكني�ضة( وامل�ضاركة، وك�ضر 
اخلبز، وال�ضلوات...« )ر�ضل): )4، 44(، اإلى جانب ممار�ضة ال�ضوم 

والتق�ّضف بكرثة.

الرهبانّية  الحياة  في  الليتورجّيا  مفهوم 
السريانّية المارونّية

املفهوم التاريخّي

ال�ضريانّية  الرهبانّية  احلياة  يف  الليتورجّيا  »مفهوم  يظهر 
منذ  املارونّية  الرهبانّية  احلياة  رافقت  روحانّية  خالل  من  املارونّية« 
�ضخرة  على  ترتكز  وهي  »الإجنيل«،  تعليم  مالمح  وعك�ضت  ن�ضاأتها؛ 
الإجنيلّية  اجلذرّية  بروحانّية  املعروف  الأنطاكّي  ال�ضريايّن  الرتاث 
وال�ضالة والتغّذي من كلمة اهلل، بكثري من الزهد والتجّرد والتق�ّضف. 
�ضعيد م�ضر،  ال�ضحراء يف  اآباء  بخرباِت  الروحانّية  اغتنت هذه  لقد 
الأر�س  يف  التج�ّضد«  »روحانّية  ُيحاكي  ن�ضكيٍّ  متنّوٍع  برتاٍث  واختمَرت 

حّتى ال�ضهادة وال�ضت�ضهاد!

يرتكز هذا املفهوم، اأّوًل: على »جتّذٍر اإجنيلّي« يف قراءة لهوتّية 
للكتاب املقّد�س. و�ضار امل�ضيح »الطريق واحلّق واحلياة«، يتبعه ال�ضعب 
املارويّن، يتتلمذون عليه ويقتدون به، م�ضرتكني معه يف عمله اخلال�ضّي!

لقد رّكزت روحانّية الرهبانّية ال�ضريانّية املارونّية على �ضخ�س 
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الرّب ي�ضوع امل�ضيح، اّلذي هو »وحيد الآب« )يو): 8)( و»�ضعاع جمده 
و�ضورة جوهره« )عب): 3(. �ضار غاية الرهبان »الوحيد«، »يلب�ضونه« 
امل�ضيئة  احلكيمات«  »العذارى  هم  به.  ويّتحدون  العماد،  يف  كما 
عا�ضقو  هم  امللكوت!  يف  »العر�س«  اإلى  يدخلن  واللواتي  م�ضابيحهّن 
اجلمال الإلهّي، العاملون على ارتداء »احلّلة البهّية« لي�ضتحّقوا الوقوف 

حول عر�س »احلمل«!

زاهدًة،  ن�ضكّية،  جماعّية  حياة  املوارنة  الرهبان  يعي�س  ثانًيا: 
»ج�ضد  وكان  القربانّية،  بعبادتهم  اجلماعّية  حياتهم  لت  تاأ�ضّ ق�ضفة! 
الرّب« زاَدهم، كما كانت �ضلواتهم اجلمهورّية خبز حياتهم الروحّية. 
باحلياة  لالنخراط  ا�ستعداًدا  الن�سكّية  املمار�سات  على  حافظوا 
اهلل  بحًثا عن حّب  دائٍم  داخلّي  �ضراٍع  ما جعلهم يف  وهذا  التوّحدّية. 
ا اأدخلهم بوعٍي يف حياة احلّب  ا روحيًّ والحّتاد به. وهو ما اأعطاهم منوًّ

غري املو�ضوف هلل الواحد-الثالوث، الآب والبن والروح القد�س.

ال�ضالة  بني  املارونّية  الرهبانّية  احلياة  نهارات  توّزعت  ثالًثا: 
�ضلواتهم  ممار�ضة  يف  اليقظني«  »ال�ضاهرين  الرهبان  وكان  والعمل، 
املقّد�ضة،  واملجامع  الآباء  وتعاليم  املقّد�س  بالكتاب  امل�ضبعِة  اليومّية 
ني العذراء مرمي باإكرام خا�ّس، عبقت كنائ�س اأديارهم بذكرها. وخا�ضّ

مل يقطع �ضلواِتهم وممار�ضاِتهم الروحّية اإّل انخراُطهم بالعمل 
يف كّل نواحيه الفكرّية والر�ضولّية واليدوّية. اعتربوا العمل حاجة تعّزز 
در�س  خالل  من  عميقة  روحّية  ثقافًة  لهم  وتبني  الإن�ضانّية،  كرامتهم 
حّبهم  خالل  من  وقناعًة  و�ضرًبا  و�ضموًدا  وعفوّيًة  و�ضالبًة  الكتب، 
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لالأر�س والعمل فيها، ون�ضاًل مثاليًّا يف حمل ب�ضارة الإجنيل اإلى العامل 
احلياة  جمالت  كّل  يف  الرعوّية  خدمتهم  خالل  من  وخ�ضو�ضًا  كّله، 

ا الروحّية! الرتبوّية وال�ضّحّية، وخ�ضو�ضً

هذا ما جعل احلياة الرهبانّية املارونّية، منذ البدايات، منفتحة 
على متطّلبات وحاجات الكني�ضة، تواكب تطّورها وتنمو معها يف خدمة 

املوؤمنني ملجد اهلل وخال�س الراجني ملكوته!

 مقّومات الحياة الرهبانّية المارونّية

وف�ضائل  م�ضيحّية  ِقيم  على  املارونّية  الرهبانّية  احلياة  تقوم 
كّل  يف  الرهبانّية  احلياة  عن  تختلف  ل  بذلك  وهي  عديدة،  اإجنيلّية 
الكني�ضة امل�ضيحّية، اإّل اأّن الطابع املارويّن الزهدّي التق�ّضفّي يعطي زهًوا 
ا لهذه احلياة ويدفعها اإلى اأن تتجّلى باأ�ضمى مظاهرها الروحّية  خا�ضًّ

والر�ضولّية.

اأولى هذه الِقَيم امل�ضيحّية ال�ضالة اّلتي ت�ضّكل نقطة الرتكاز يف 
احلياة امل�ضيحّية اجلذرّية. لقد تنّوعت �ضلوات الرهبان بتنّوع حالتهم 
الكلمات،  فيها  انعدمت  ا،  جدًّ عالية  مراتب  اإلى  وو�ضلت  ة،  اخلا�ضّ
كِر« والنغما�س حّتى الذوبان باهلل والحّتاد به!  َلت حالة من »ال�ُضّ و�ضكَّ
بالطبع، هذه الأنواع من ال�ضلوات تتطّلب نقاوَة قلٍب وطهارَة فكٍر، وقّوًة 

ومثابرًة وبطولة!

القيمة امل�ضيحّية الثانية ترتكز على العمل، وبذلك كان الرهبان 
»العاملة«  الرّب، وحذَو مرتا  اأقدام  »امل�ضّلية« عند  يحذون حذَو مرمي 
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على ُح�ضِن ا�ضتقبال الرّب يف بيتها! »بال�ضالة« كان الرهبان »يتكّملون« 
الرهبان  اأعطى  و»بالعمل«  »الكامل«.  القّدو�س  الآب  نحو  وي�ضريون 
للحياة  بل  فاٍن،  لطعاٍم  يعملون  »ل  فهم  حل�ضورهم،  وجوديًّا  معنًى 
اأنواع ال�ضهوات، ويقتنون  الأبدّية«! وهكذا، يقهرون امللل والبطالة وكّل 
املوارنة  الرهبان  مار�س  لقد  الأبدّية!  احلياة  يف  تفنى  ل  »كنوًزا«  لهم 
نت لهم احلياة الكرمية بعيًدا عن العتيا�س  كّل اأنواع الأعمال اّلتي اأمَّ
وكانوا  خبزهم؛  ياأكلون  كانوا  جباههم«  »بعرق  املوؤمنني.  �ضدقات  من 

ي�ضاعدون الفقراء مبا يف�ضل عنهم!

�ضّكلت  فقد  والفقر،  والعّفة  الطاعة  الإجنيلّية:  الف�ضائل  اأّما 
الديرّية  وللحياة  عاّمة،  الرهبانّية  للحياة  الأ�ضا�ضي  الفقرّي  العمود 
اّلتي  اآيحيُدُيا  من  د  )متوحِّ دون  املتوحِّ وهم  الرهبان،  لأّن  املارونّية، 
ليعي�ضوا  العامل  عن  رغبوا  اّلذين  باليونانّية(   )Monachos( تعني 
مع »الوحيد«، ويّتحدوا به. من هنا، كان ل بّد من هذه الف�ضائل اّلتي 
يف  اهلل  كلمة  »يطيع«  فهو  الراهب.  �ضخ�ضّية  لتكّمَل  ببع�ضها  تتكامل 
ليعتزَل  عفيًفا،  »بتوًل«  ويعي�س  امل�ضوؤولني،  باإدارة  املتج�ّضدة  الإجنيل 
العامل واأهواَءه ويتكّر�َس هلل يف جماعة ديرّية. ولأّنه رغب يف حمّبة اهلل 
ا  اّلذي دعاه، فهو يرتك كّل �ضيء، ويتخّلى، ويتجّرد لينطلق »فقرًيا« حرًّ

من كّل ماّدة نحو هدف عي�س الكمال الإجنيلّي واملحّبة الكاملة!
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الرهبانّيات  تأسيس  م��ع  المفهوم  ت��ط��ّور 
المارونّية

الدعوة  عي�ِس  مبيزِة  ن�ضاأتها،  منذ  املارونّية،  الكني�ضة  متّيزت 
وحافظت  العريقة،  اأنطاكية  كني�ضة  بليتورجّيا  ومت�ّضكت  امل�ضيحّية، 
اّلتي تعّر�ضت لها.  العقيدة بالرغم من كّل ال�ضطهادات  على �ضالمة 
ال�ضريانّية  الليتورجّيا  نبع  من  روحانّيتها  املارونّية  الكني�ضة  غّذت  كما 
غزارة  من  حيوّيتها  ت�ضتقي  يومنا،  حّتى  زالت،  ما  اّلتي  الأنطاكّية، 
ما  وهذا  الأّولني.  ال�ضريان  الآباء  كتابات  وخ�ضب  �ضلواتها  ن�ضو�س 

اأعطاها اأن ت�ضتمرَّ يف �ضالمة العقيدة امل�ضيحّية.

ن�ضكّي  املارونّية تنظيم رهبايّن  الكني�ضة  البداية، مل يكن يف  يف 
رئي�س  لها  واحدة  رهبانّية  منّظمة  يكن من  كما، مل  القانويّن،  باملعنى 
الكني�ضة،  يف  اأع�ضاء  كانوا  الن�ّضاك  الرهبان  اإّن  بل،  �ضوؤونها.  ُيدير 
وتاأّثروا بن�ضاأتهم الأنطاكّية وروحانّيتهم ال�ضريانّية، وانتمائهم، لحًقا، 

اإلى مدر�ضتهم املارونّية، وامتدادهم اللبنايّن ومنّوهم فيه!

كانوا  اإذ  الن�ضكّي،  نهجهم  منّو  مع  الليتورجّي  مفهومهم  تطّور 
يف  والزهد،  والتق�ّضف  العبادة  لعمل  ويتكّر�ضون  العامل،  عن  ينقطعون 
حياة عزلة و�ضمت وتاأّمل و�ضالة. وهكذا، متّر�ضوا وا�ضتمّروا، على مدى 

اثني ع�ضر قرًنا، وكان لهم جمُد تراٍث روحيٍّ وعقيديٍّ عظيم.

ع�ضر،  ال�ضابع  القرن  اأواخر  يف  الرهبانّية،  احلياة  تنظيم  ومع 
قاعدة  املارونّية على  الرهبانّيات  تاأ�ضي�س  مع  الليتورجّي  املفهوم  ترّكز 
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والهتمام  وخ�ضوع،  ب�ضمت  اجلماعّية  الديرّية  احلياة  يف  الإقامة 
الروحانّية  فهم  والتعّمق يف  الروحّية  والكتب  املقّد�س  الكتاب  مبطالعة 
ال�ضرقّية الأنطاكّية ال�ضريانّية، وال�ضالة اجلماعّية احتفاليًّا، من دون 

اغفال التاأّمل ال�ضخ�ضّي ب�ضّر القربان والتدبري اخلال�ضّي.

مفهوم الليتورجّيا يف هذه الرهبانّيات يتمحور حول عي�ضهم �ضّر 
اخلال�س ب�ضدٍق واإميان وفرح. من هنا، كانوا »ي�ضتيقظون، وين�ضدون 
اأنا�ضيد كتابّية بلحٍن واحد، واإيقاعات متناغمة. ل قانون ول مزمار، ول 
ين�ضدون، يف  وهم  القّدي�ضني  هوؤلء  اأ�ضوات  ت�ضابَه  اأن  ت�ضتطيع  اآلة  اأّية 
هدوء ال�ضكينة العميق، هذه الأنا�ضيد املفعمة باحلّب الإلهّي«. وعندما 

ين�ضد الرهبان مع املالئكة، متتزج اأ�ضواتهم بت�ضبيح اهلل ومتجيده!

طريقة عيش الليتورجّيا في الحياة الرهبانّية 
السريانّية المارونّية

قدمًيا

الليتورجّيا، يف اأدبها املتنّوع، تبقى امل�ضدر الأّول والأهّم للتعّرف 
على الأ�ض�س الكربى والتطّورات البارزة يف احلياة الرهبانّية ال�ضريانّية 
املارونّية. اإّنها التعبري ال�ضحيح عن كيفّية عي�س الرهبان املوارنة ل�ضّر 
اخلال�س اّلذي اأراده الآب منذ الأزل، وحّققه البن الوحيد لـّما جت�ّضد 
و�ضار اإن�ضاًنا، ومات على ال�ضليب وقام منت�ضًرا على اخلطيئة واملوت، 
والروح القد�س يكّمله يف الكني�ضة )اجلماعة املوؤمنة(، لُيدخلها يف �ضّر 

اخلال�س.
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الليتورجّيا واكبت احلياة الرهبانّية املارونّية، وما زالت تواكبها 
وتزرع يف كيانها بذور احلياة الإلهّية، وتوّجه م�ضريتها نحو ال�ضرتاك 
الكامل يف �ضّر اخلال�س. ن�ضو�ُس هذه الليتورجّيا ورموُزها وحركاُتها 
تنبع من �ضميم حياة الرهبان املوارنة، وقد تكّونت عرب التاريخ بطريقة 
عفوّية، بحيث ميكن اعتبارها نتاًجا مارونيًّا جماعيًّا يعك�س حياتهم يف 

اأبعادها الروحّية.

ومتّيزوا،  وجغرافيًّا؛  عدديًّا  �ضغرية،  كني�ضة  املوارنة  يوّلف 
يراأ�ضه  متما�ضًكا،  ج�ضًما  منهم  جعلت  قوّية  مبركزّية  تاريخهم،  عرب 
البطريرك حُماًطا مبجمع اأ�ضاقفة؛ قلبه الناب�س رهبانه ون�ّضاكه، ودمه 
ليتورجّيا حّية متتّد لتغّذيه يف كّل خلّية من خالياه. �ضحيح اأّن املوارنة 
لوا يف الرتاث ال�ضريايّن الأنطاكّي، لكّنهم طبعوا ليتورجّيتهم بطابع  تاأ�ضّ
خا�ّس ممّيز. وجاءت هذه الليتورجّيا تعبرًيا �ضادًقا عن تاأّملهم العميق 
يف �ضّر اخلال�س، وعن �ضبل تدّرجهم اإلى اهلل واحّتادهم يف �ضّره مثّلث 

الأقانيم!

�ضعبّية  بتعابري  عنها  وعرّبوا  الليتورجّيا  املوارنة  الرهبان  عا�س 
ب�ضيطة، بعيدة عن كّل تنميق اأدبّي وتعقيد لهوتّي. هي هذيذ روحايّن 
يرتكز على ترداد بع�س الآيات الكتابّية اّلتي تعلن �ضّر اخلال�س. وهي 
ولدت وتطّورت يف قرى زراعّية، يف اأديار و�ضوامع منحوتة يف ال�ضخور، 

يف �ضفوح اجلبال اأو يف قعر الوديان.

الليتورجّية  الحتفالت  كامل  على  ُيهيِمنان  وجمده  اهلل  عظمة 
املارونّية، ويتجّليان يف جمال الطبيعة، ويف الإن�ضان/�ضورة اهلل، يف كّل 

اأحواله.
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على  برتكيزها  املوارنة  الرهبان  ليتورجّيا  تتمّيز  هذا،  كّل  اإلى 
وجه الرّب ي�ضوع امل�ضيح املتوا�ضع، اّلذي »�ضابهنا يف كّل �ضيء، ما عدا 
اخلطيئة«، وتاأمّل ومات على ال�ضليب لأجل خال�ضنا. وهذا يعرّب باأ�ضدق 
بنوٍع خا�ّس.  ورهبانهم  احلياتّية عموًما،  املوارنة  اختبارات  تعبري عن 
ا و�ضعت ن�ضب عيونهم  لقد مّر املوارنة يف ظروف تاريخّية قا�ضية جدًّ
�ضليب املخّل�س، فانطبعت ليتورجّيتهم بطابع التوبة والزهد والتق�ّضف؛ 
وهذا يظهر جليًّا يف احتفالتهم الطق�ضّية البعيدة كّل البعد عن مظاهر 
الأّبهة والعظمة والن�ضر الالئقة بظفر الرّب ي�ضوع على املوت بالقيامة. 
هكذا نفهم ملاذا تعطي الليتورجّيا املارونّية اأهّمّية كربى لوجه ابن اهلل 

املتاأّن�س، املتوا�ضع واملتاأمّل، يف احتفالتها ون�ضو�ضها ورموزها.

بهذيذ)3(ٍ  الليتورجّيا  املوارنة  الرهبان  عا�س  الكالم،  خال�ضة 
وتدبري اهلل  التج�ّضد  اإلى  اخللق  تاريخ اخلال�س، من  اإطار  هادئ، يف 
الإن�ضان  خال�س  لأجل  وموته  املتاأّن�س  اهلل  ابن  حياة  يف  اخلال�ضّي، 
اإمتاًما لإرداة اأبيه. واحلياة الرهبانّية املارونّية ل تنف�ضل اأبًدا عن عي�س 
املوارنة لليتورجّيتهم. فهذه الليتورجّيا تبقى الينبوع الأ�ضيل لروحانّية 
وانتعا�ضها ونه�ضتها. وهذا ما يف�ّضر معامل روحانّية  الرهبانّية  احلياة 
ي�ضوع  ب�ضّر  تتاأّمل  وُمتق�ّضفة،  زاهدة  ب�ضيطة،  ليتورجّيا  ليتورجّيتهم. 
امل�ضيح املخّل�س، وتتجاوب مع اإلهامات الروح القد�س، وتر�ضم الطريق 
الأديار،  اأجرا�س  بها  ت�ضدح  ليتورجّيا  باهلل.  الحّتاد  نحو  ت�ضلك  اّلتي 
الرهبان  حياة  كانت  هذه  ال�ضكران.  واأنا�ضيد  ال�ضوامع،  ونواقي�س 
املوارنة؛ وهذه كانت ليتورجّيتهم، ب�ضيطة، ممّيزة، ترتكز على ال�ضالة 

)3( هو الإ�ضراع يف القطع والقراءة.
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والتاأّمل بكلمة اهلل والعمل حول اأديرتهم وال�ضوامع.

ونذكر، على �ضبيل املثال، خمت�ضَر ن�سٍّ من تعليم الرّبان يو�ضف 
التوّحد  اختاروا  اّلذين  تالميَذه  به  يعّلم  العا�ضر()4(  )القرن  بو�ضنايا 

واحلياة الرهبانّية:

 »عندما كان الأخ يزمع اأن يخرج من البتداء، كان ياأمره )مار 
يو�ضف بو�ضنايا( باأن ُيقيم �ضهرة �ضالة ويقّدم قرباًنا، ويطلب ال�ضالة 

من جميع الإخوة الطوباوّيني اأثناء اإقامة الأ�ضرار املقّد�ضة«.

اأّننا يف الزمان الأخري،  كان يرّدد عليه مثل هذه الكلمات: »مبا 
طرق  ا  اأي�ضً تنّوعت  لذا  اهلل،  خمافة  حرارة  زمان  منذ  خَمَدت  وقد 
الرهبان يف ع�ضرنا. وها اإّنني اأ�ضعها قّدامك، واأنت يا بنّي فاخرَت منها 
ما ت�ضاء، واأنا اأ�ضّلي من اأجلك... واظب على قراءة العهد اجلديد منذ 
اأعمال  على  لع  لتطَّ �ضباًحا(،  )التا�ضعة  الثالثة  ال�ضاعة  وحّتى  ال�ضباح 
رّبنا املتج�ّضد، وعلى حمّبة اهلل لنا ونعمه الفائقة الو�ضف اّلتي اأغدقها 
ال�ضجود،  له  الإجنيل  اأمام  اأّوًل  تقّدم  اأن  الأزمنة. على  نهاية  علينا يف 
جبني  يالم�س  بحيث  ركوع  مطانّية،   ،)Metanoia( �ضجدات  ع�ضر 
املوؤمن ويداه الأر�س( منتظمة. ثّم، ُقم، لوقٍت كاٍف، بركعات و�ضلوات 
املقّد�س بني  الإجنيل  وُخذ  ِقف على رجَليك،  ثّم،  لذلك...  �ضة  خم�ضّ
يف  واقراأ  �ضبع...  دون  من  وقلبك  عينيك  على  عه  و�ضَ ْله  وقبِّ يَدْيك، 

 (984 بغداد  جولغ،  يوحّنا  الق�ّس  عليه  وعّلق  وترجمه  كلدون،  بن  يوحّنا  تلميذه  كتبه  بو�ضنايا،  يو�ضف  تاريخ   )4(
)�س58)-69)(. ترجمه )J.B.CHABOT(، ون�ضره يف )Orient Chrétien( جمّلد 4 و5 )899)- 900)(. كما اأعيد 

ن�ضره يف )l’Evangile au désert( باري�س 967)، �س)))-35).
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اأعمال  يف  وف�ضَلني  رجليك،  على  واقف  واأنت  ف�ضول  ثالثة  الإجنيل 
الر�ضل، وثالثة ف�ضول يف الر�ضائل. ويف و�ضط كّل قراءة، اعمل ع�ضر 
ع�ضر  اعمل  اجلديد،  العهد  يف  القراءة  من  تنتهي  وبعدما  �ضجدات. 
ة بها، وهي لل�ضكر  �ضجدات حاّدة وحاّرة، وركعة ترافقها �ضلوات خا�ضّ

على اأّن امل�ضيح اأّهلك لتقراأ وتهّذ يف الأ�ضرار اخلفّية منذ الأزل.

ثّم اتُل �ضالة ال�ضاعة الثالثة، وهي �ضالة ال�ضكر هلل اّلذي اأحّبنا 
فاأوجدنا من العدم... ُقم اأّوًل ب�ضلواٍت و�ضجدات، ويف نهاية كّل مرميث 
�ضجدات،  بثالث  وارفقها  ت�ضابيح،  ثالثة  ارفع  عّدة مزامري(،  )تالوة 
ع�ضرة  مع  �ضجدات،  ع�ضر  اأدِّ  مرميثات(،  )ثالث  الهوّلل  نهاية  ويف 
ت�ضابيح... وبعدما تنتهي من تالوة الهوّللت... اعمل ثالثني �ضجدة مع 
اّلذي  ل�ضكر اهلل  اأدِّ ع�ضر �ضجدات  الت�ضابيح، واختم ال�ضالة. بعدها، 

َلك للخدمة اأمامه... اأهَّ

لل�ضالة...  قم  ال�ضاد�ضة(،  )ال�ضاعة  الظهر  وقت  يحني  ولـّما 
واأنت ُتبدي عالمات احلزن... مع تنّهدات و�ضكب دموع باأمل وكاآبة، لأّن 
ب�ضط  ال�ضاد�ضة  ال�ضاعة  ويف  ال�ضاد�ضة...  ال�ضاعة  يف  خطئ  الأّول  اآدم 
رّبنا يَديه على �ضليب العار... فرّبر ن�ضَله كّله برّمته. وحاملا تنتهي، ُعد 

اإلى القراءة، اإلى حني �ضالة ال�ضاعة التا�ضعة.

ا يف هذه  ويف ال�ضاعة التا�ضعة، بادر اإلى �ضالتك. وُكن منتبًها جدًّ
ا، لأّن اهلل يف ال�ضاعة التا�ضعة طرد اآدم من الفردو�س...  ال�ضالة اأي�ضً
من  ُطرد  لأّنه  اأجله  من  روَحه  واأ�ضلم  ال�ضليب  على  رّبنا  �ضرخ  وفيها 
مرياثه... وبعدما ُتنهي �ضالة ال�ضاعة التا�ضعة )الثالثة من بعد الظهر(، 
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زاِول ما لديك من �ضغٍل يدوّي اإذا ُوِجد، اأو اإذا اأردت اأن ُتِعدَّ لك طعاًما 
فهّيئه، اإلى اأن يحني وقت �ضالة امل�ضاء. ولـّما يحني الوقت، ُقم ل�ضالة 
مزمور امل�ضاء )اّلذي يتكّون من املزامري 40)، )4)، 8)): 50، 6))( 
»ال�ضوباع«  ب�ضالة  امل�ضاء  مزمور  على  ب  وعقِّ وا�ضتعداد...  انتباٍه  بكّل 
يف  الوحيدة  الطعام  وجبة  تناوِل  قبل  ُتتلى  وكانت  »ال�ضبع«،  )وتعني 
اليوم(. وبعد �ضالة »ال�ضوباع«، هّيء لك �ضيًئا تاأكله... ولي�س ب�ضراهة 
تاأكل... اتُل �ضالة »ال�ضوباعّية«  ول بتنويع الأطعمة اللذيذة... وبعدما 
حاليًّا  وُت�ضّمى  النوم،  قبل  الراهب  يتلوها  )وكان  ذلك  اأمكنك  مهما 
هلل  تقّدم  اأن  غايتك  ولتكن  النهار(.  نور  غطاء  وتعني  �ضوتُرا،  �ُضوتُرا 
ة وت�ضّرعات... لكي ُينقَذك من �ضّر ال�ضياطني... وبعدما  �ضلوات خا�ضّ
ال�ضليب،  اإزاء  اّلتي  الزاوية  اإلى  ظهَرك  ا�ضِند  القربان...  هذا  تقّرب 
بعالمة  نف�ضك  واخِتم  وجهك،  وار�ُضم  مُتددهما...  ول  رجليك،  وملِلم 
توقظك  ولـّما  النهار...  طيلة  عليك  اهلل  اأنعم  مبا  واأهِذذ  ال�ضليب... 
�سجدات  واعمل  حاّر...  و�سوٍق  بن�ساٍط  الليل  ل�سالة  ُقم  رّبنا،  نعمة 
اّلذي  ال�ضجدات  نظام  تكِمل  اأن  على  الليل.  ب�ضالة  ابداأ  ثّم،  حاّرة... 

ذكرته اآنًفا«.

ح�ضًنا  اهلل  قّدام  وِقف  نف�ضك  فاأيقظ  ال�ضباح،  مزامري  يف  اأّما 
اأّن �ضعرات ج�ضمك كّله، كانت  وبانتباٍه بالغ... واعلم يقيًنا يا بنّي، لو 
اأفواًها واأل�ضنة، ملا متّكنَت من اأداء ال�ضكر الواجب هلل على نعمته اّلتي 
ا الأ�ضرار املحيية...  اأفا�ضها عليك... يف ال�ضنة الأولى يا بنّي، تناول يوميًّ
واخرج لل�ضالة مع الإخوة يف الهيكل يف اجتماعات اأّيام الأحد... اأّما، 
ممار�ضة  الإخوة  من  واحد  لكّل  ُيعنّي  فكان  والثالثة،  الثانية  ال�ضنة  يف 
وعمل اأكرث، على قدر حرارته الروحّية... عليك يا بنّي اأن تخرج يوميًّا 
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اإلى تناول الأ�ضرار الغافرة... لتناَل منها القّوة والعون«... هكذا، جمَع 
اًل ل�ضلوات الراهب  الرّبان يو�ضف بو�ضنايا تعاليمه ليوّلف نظاًما مف�ضّ
اأ�ضمى  يف  الليتورجّيا  وعي�ضه  املقّد�ضة  الكتب  يف  ولقراءاته  املتوّحد، 

مراتبها.

حديًثا

ال�ضريانّية  الرهبانّية  احلياة  يف  الليتورجّيا  عي�س  »طريقة 
»احلياة  بني  والتكامل  التفاعل  ُبعَدي  العمق  يف  تطرح  املارونّية« 
كن�ضّي،  رهبايّن  كياٍن  بناء  عملّية  يف  الرهبانّية«  و»احلياة  الليتورجّية« 
لأّن للحياة الليتورجّية دورًا تربوّيًا اأ�ضا�ضّيًا على ال�ضعيد الرهبايّن؛ واإّن 
احلياة الرهبانّية، لن تبلَغ اأهدافها وتتحّقَق كم�ضروع حياة، اإّل مبقدار 

ما ُتبنى على احلياة الليتورجّية وجت�ّضدها.

ا فعل العبادة الأ�ضمى اّلذي قّربه رّبنا  »احلياة الليتورجّية« هي حقًّ
ي�ضوع امل�ضيح لالآب ال�ضماوّي. وهي فعل العبادة اّلذي تقّربه الكني�ضة/ 
ال�ضماوّي.  لأبيه  وبه  الفادي  امل�ضيح  لعري�ضها  ال�ضّرّي  امل�ضيح  ج�ضد 
ولأّن فعل العبادة هذا ل ينح�ضر يف �ضالٍة اآنّية، بل هو تعبري الكني�ضة 
لعالقتها بامل�ضيح الفادي. لذا، �ضار فعل العبادة ي�ضمل حياة الكني�ضة 

كّلها، وباتت حياتها ليتورجّيا دائمة، وليتورجّيتها حياة لها دائمة!

اأّما »احلياة الرهبانّية« فهي »عبور« تخ�ضع ل�ضريعة النمّو والتدّرج 
لُبنيان ذاٍت جديدة. هي موت الإن�ضان الأّول وولدة لإن�ضان جديد يحّقق 
�ضّر امل�ضيح. هي تعني، يف العمق، عي�َس امل�ضيح، وتن�ضئة دائمة وم�ضتمّرة 
بامل�ضيح. من هنا، �ضارت »احلياة الرهبانّية« »ليتورجّيا حّية ودائمة«، 
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اأي، »فعل عبادة بالروح واحلّق«!

تقوم  عندنا،  الرهبانّية«،  احلياة  يف  الليتورجّيا  عي�س  »طريقة 
اإميانّية  مدر�ضة  عرب  اخلال�ضّي«  �ضّره  يف  املمّجد  »امل�ضيح  عي�س  على 
تتّم  و�ضريورة،  م�ضرية  هي  اّلتي  الطق�ضّية«،  »ال�ضنة  عي�س  من  تنطلق 
يف اأطر الزمان واأبعاده، وتقوم ُبنيتها على حمّطات التدبري اخلال�ضّي 
هذه  تنمو،  كما،  الفادي؛  امل�ضيح  �ضّر  حول  دورتها  وتكتمل  ومراحله، 
لكي  الكني�ضة  اأ�ضرار  الإلهّية«/  الأ�ضرار  »عي�س  الإميانّية« يف  »املدر�ضة 
احلياة  بني  لأّن  املمّجد.  بامل�ضيح  ال�ضراكة  عمق  اإلى  بالراهب  َل  ت�ضِ
الرهبانّية وعي�س الأ�ضرار تفاعاًل وتكاماًل ُيف�ضيان اإلى تبّدٍل وحتّوٍل يف 
حياة الراهب وكيانه. وهذا ما نلم�ضه يف �ضّر العماد واأبعاده الرتبوّية، 
ويف �ضّر التوبة وحترير الذات من ال�ضّر؛ ويف �ضّر القربان، �ضّر ح�ضور 
الكامل  الحّتاد  اإلى  ودعوته  الإن�ضان،  تاريخ  املبا�ضر يف  له  وتَدخُّ الرّب 

فيه واإلى الأبد.

باحل�ّس  متّر�س  هي  الرهبانّية«  احلياة  يف  الليتورجّيا  »عي�س 
الرهبايّن اجلماعّي، وتربية على روح االن�سباط وتن�سئة على الدّقة يف 
ُعد.  املعاملة، اإلى جانب الرتقاء بالراهب يف ذوقه ال�ضليم على كّل ال�ضُ
َوحدتها،  يف  ُتبنى  م�ضّلية،  كن�ضّية  جماعة  هي  الرهبانّية  فاجلماعة 
اأجل  من  الذات  اإخالء  على  ترتّبى  هي  الكيايّن.  متا�ضكها  يف  وترقى 
كينونة الآخر )الرّب ي�ضوع وكّل من ينتمي اإليه( ومعه. هذه »اجلماعة 
الرهبانّية الليتورجّية« تفّت�س عن الأ�ضالة والتجّذر، كما هي تنفتح على 
كّل جديد ومفيد عند الآخر، وتعمل على الندماج فيه، بهدف التعبري 

عن العمق الروحّي عندها.
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ل ميكن لأّية ليتورجّيا ُتعا�س ب�ضورة �ضخ�ضّية، وبعمق ذاتّي مع 
يف  لة  متاأ�ضّ تكن  مل  ما  الفّعالة،  العالئقّية  اأبعادها  كّل  تاأخَذ  اأن  اهلل، 
عمق �ضركة احلّب واحلياة، اّلتي تبني اجلماعة الرهبانّية باأكملها. لأّن 
تعي�س،  اّلتي  الكني�ضة  �ضيء، �ضالة  كّل  قبل  الرهبانّية هي،  الليتورجّيا 
واجلماعة  وراأ�ضها!  عري�ضها  بامل�ضيح،  احّتادها  �ضّر  الروح،  وحدة  يف 
حيًّا  روحيًّا  واإطاًرا  ُمثلى  روحّية  بيئة  ت�ضّكل  الليتورجّية  الرهبانّية 
ي�ضّليه  اّلذي  والرّب،  الرهبايّن.  عي�ضهم  يف  وجتّددهم  الرهبان  لنمّو 

الرهبان، يوّحدهم ويبني داخلهم يف املحّبة.

ركيزُتها  �ضة،  ومقدِّ �ضٌة  مقدَّ الرهبانّية«  »احلياة  كّله،  هذا  اإلى 
املارويّن  ال�ضريايّن  والراهب  والليتورجّيا.  ال�ضالة  والأ�ضا�ضّية  الأولى 
»�ضالته  و�ضالته هي عمله اخلا�ّس.  �ضيء، رجل �ضالة،  كّل  قبل  هو، 
القربان،  وزيارة  وال�ضكينة،  وال�ضمت  التجّرد،  على  تقوم  الفردّية« 
ة«،  اخلا�ضّ الراهب  »كني�ضة   /)Cellule )من  »القاّلية«  يف  والعزلة 
اّلتي ت�ضاعده يف منّوه الروحّي، وت�ضمح له اأن يخلَو اإليها ليكوَن »وحيًدا 
اأمام اّلذي دعاه ليتوّحد  مع الوحيد«. يجمع ذاته من �ضتاته ليطرَحها 
اإلهّية«  »قراءة  بني  فتتوّزع  الفردّية«  »ال�ضالة  اأّما  كاماًل.  وي�ضرَي  فيه 
يلتقي  فيها  كاملة،  لأّنها �ضالة  املقّد�س،  للكتاب   )Lectio Divina(
الوردّية،  امل�ضبحة  و�ضالة  الإلهّي،  ال�ضّر  يف  وتاأّمل  رّبه؛  مع  الراهب 
الهذيذ  اإلى  وتقود  الإلهّية،  الرحمة  تتاأّمل  اّلتي  ال�ضرقّية  وامل�ضبحة 
الأقد�س،  القربان  وزيارة  الإلهّي،  التج�ّضد  باأحداث  والتاأّمل  الروحّي 
وترتيل للمزامري، و�ضالة عقلّية وقلبّية، وقراءة ِل�ضرَي القّدي�ضني لقتفاء 

اآثارهم والو�ضول اإلى الحّتاد الكامل بالرّب!
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السريانّية  الرهبانّية  الحياة  في  الليتورجّيا   
المارونّية: نظرة مستقبلّية

الليتورجّيا  َرِحم  من  تولد  الرهبانّية  واحلياة  وتبنيها،  بانّية 
الليتورجّيا. فال رهبانّية  القربانّية، قّمة  واملائدة  وال�ضالة اجلماعّية، 
ي�ضعنا  هذا  »جماعّية«.  �ضفًة  تفرت�ضان  والثنتان  ليتورجّيا،  دون  من 
اأمام ت�ضاوؤل كبري وحتّول جذرّي: كيف نعي�س رهباًنا يف رهبانّية، ونرّكز 
على عبادة فردّية؟ هذا اأمٌر يحتاج، حتًما، اإلى اإعادة نظر يف دعوتنا 

الرهبانّية ويف حياتنا الليتورجّية.

اجلماعّي  الن�ضهار  ينق�ضها  رهبانّية  جماعات  على  نقع  قد 
يوؤّثر  قد  وهذا  اأفرادها.  بني  الرهبايّن  والتاآلف  الإن�ضايّن  والن�ضجام 
�ضلًبا على »احلياة الليتورجّية« يف ع�ضرنا احلايل. و�ضوؤالنا يبقى: كيف 
وحدة  يف  نلتِق  مل  اإن  موّحدة،  رهبانّية  روؤيٍة  يف  رهباًنا،  نعي�َس  اأن  لنا 
تعي�س  الرهبانّية«  »احلياة  واحد:  واجلواب  كاملة؟  ليتورجّية  روحّية 
منطق الرمزّية، منطق الرحيل امل�ضتمّر من الواقع املح�ضو�س اإلى ما هو 
اأبعد من املنظور واملح�ضو�س، اإلى احلقيقة؛ وهي ت�ضبه، بذلك -اإلى حدٍّ 
بعيد- »احلياة الليتورجّية« اّلتي هي قائمة على الرموز: اخلبز واخلمر، 
ل  يراه  مبا  يكتفي  واّلذي  اإلخ،  الليتورجّية...  اجلماعة  والزيت،  املاء 
يكت�ضف احلقيقة، اأّما اّلذي يرى الأبعاَد الرمزّية، فهذا يعرف احلقيقة 

بجوهرها. »احلياة الرهبانّية« تقوم وتقوى وتر�ضخ يف »الليتورجّيا«. 

قد ي�ضعب التنّبوؤ يف م�ضتقبل »احلياة الرهبانّية«، وكذلك ت�ضّور 
ن روؤيا  العالقة بينها وبني »الليتورجّيا«. لكن يف احلقيقة، يجب اأن نكوِّ
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بغربٍة عن  تقوَم رهبانّية  اأن  اإذ ل ميكن  نبوّية،  روؤيا  وا�ضحة،  رهبانّية 
باأعمق  الليتورجّيا،  الرهبانّية«  »اجلماعة  تعي�َس  اأن  يجب  الليتورجّيا. 
را�ضخني،  مدعّوين  رهباًنا  يفرت�س  وهذا  قممها.  وباأ�ضمى  ارتكازاتها 
هدف  نحو  و�ضاعني  اإميانهم،  يف  ثابتني  وروحيًّا،  اإن�ضانيًّا  نا�ضجني 

دعوتهم الروحّي، الكمال والقدا�ضة.

هي  عدديًّا.  ًعا  جَتمُّ لي�ضت  الليتورجّية«  الرهبانّية  »اجلماعة 
تنبع  وحدتها  الدائمة.  وب�ضالتها  الأ�ضرار  موّحدة مبمار�ضتها  جماعة 
دعوتها  اأ�ضا�س  يف  روحّية  جماعة  لأّنها  الليتورجّية،  حياتها  داخل  من 
الرهبانّية. »اجلماعة الرهبانّية الليتورجّية« تكون م�ضدودة الأنظار اإلى 

العامل الآخر، اإلى ملكوت اهلل.

قّمة  هي  النهيوّية،  املعادّية،  »الإ�ضكاتولوجّية«،  الناحية  هذه 
احتفالت اجلماعة الرهبانّية الليتورجّية. هذه اجلماعة لي�ضت منغلقًة 
بالرجاء  لها  وتعي�س  بها،  توؤمن  اأبدّية  على  منفتحة  هي  ذاتها.  على 
امل�ضيحّي. هذه اجلماعة الرهبانّية ال�ضريانّية املارونّية تعي�س ان�ضجاًما 
وتناغًما حياتيًّا وروحيًّا، لأّنها ترى امل�ضتقبل بُبعِده الروحّي. منطقها ل 
ي�ضتوي اإّل مبقيا�س اهلل، وهو بعيٌد عن مقايي�س الب�ضر. هذه اجلماعة 

الرهبانّية تبقى مثاًل ت�ضعى اإلى حتقيقه كّل رهبانّية يف قلب الكني�ضة.

املارونّية«  ال�ضريانّية  الرهبانّية  احلياة  يف  الليتورجّيا  »م�ضتقبل 
احلياة  ت�ضتقي  منها  اّلتي  بالينابيع  واجلذور،  بالأ�ضول  يرتبط 
مواهبّية  بح�ضب  وتتعّدد  تتنّوع  الروحّية«  »الينابيع  هذه  الرهبانّية؛ 
لأّن  القربانّية«.  »العبادة  على  كّلها  ترتكز  لكّنها  رهبانّية،  جماعة  كّل 
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»القربان، ج�ضد رّبنا ي�ضوع امل�ضيح ودمه هو »تقدمة اجلماعة الرهبانّية 
امل�سرتكة«، وهو »رباط وحدتها« و»�سّر املحّبة« يف تكوينها. فال م�ستقبل 
للحياة الرهبانّية بعيًدا عن هذا الأ�ضا�س املتني وال�ضخر الرا�ضخ. مع 

»القربان«، ل رمال متحّركة، ول ياأ�س، ول خوف!

ال�ضريانّية  الرهبانّية  احلياة  يف  الليتورجّيا  »م�ضتقبل  ويرتكز 
املارونّية« على الغو�س يف التفكري بعي�س احلياة الرهبانّية باحّتاد كامل، 
ووحدة ل انف�ضام فيها، مع امل�ضيح، »وجه الآب وابنه الوحيد«. »الراهب 
وحيٌد مع الوحيد« يف تاأّمل و�ضالة دائَمني. هذا الختبار مع اهلل الآب 
توًقا  ي�ضّكل  اأن  يجب  القد�س،  الروح  ب�ضركة  ي�ضوع  رّبنا  الوحيد  وابنه 
دائًما اإلى املطلق عند كّل راهب يتوق اإلى الكمال والقدا�ضة. من هنا، 
من  البتولّية  يعي�س  وتر�ّضخه.  التوق  هذا  لتعّزَز  الإلهّية  الف�ضائل  تاأتي 
اأجل احلّب وباحلّب، يهوى الوحدة مع اهلل ليوّحد قلبه بب�ضاطة احلياة، 
ب�ضكون وهدوء و�ضمت. حياته منجذبٌة نحو اهلل، ُمبِدئها وغايتها. هو 
يوّجُهها يف روحّية جذرّية لُيجيَب عن حّب اهلل اجلنويّن له: موٍت على 
حاماًل  اإثره،  ويف  خطاه  على  امل�ضيح،  يتبَع  اأن  يف  يرغب  هو  ال�ضليب! 
يتخّلى عن  الإجنيل،  ولأّنه دخل يف منطق  الذات.  بذل  ال�ضليَب حّتى 
كّل �ضيء، عالمًة للملكوت. ُيطيع لأّنه انقاد للروح القد�س ولإلهاماته. 
�ضار يف حالة اإ�ضغاٍء وانقياٍد حرٍّ للروح، »وحيث يكون روح الرّب، تكون 
اأن يعك�َس �ضورة جمد الرّب يف  ه الوحيد  احلّرّية« ))قور 3: 7)(. همُّ
وجهه املك�ضوف كمراآٍة؛ وتتحّول �ضورُته اإلى �ضورة وجه امل�ضيح، وتزداد 

جمًدا واألًقا وقدا�ضة!
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خالصة 

حتّدّيات  اأمام  اليوم،  املارونّية«،  ال�ضريانّية  الرهبانّية  احلياة 
وجذرّية،  �ضفاٍء  بكّل  لتج�ّضَد،  ت�ضعى  الرهبانّية  اجلماعات  لأّن  كربى، 
دعوتها امل�ضيحّية الكاملة. هي تعي، جّيًدا، اأّنها مدعّوة لأن تكوَن خمرية 

الأبرار يف عامل اليوم. لذا، تراها اأمام حتّدّيات خطرية:

اأّولها: حتّدي التخّلي والتوّحد للتاأّمل وال�ضالة، لأّنه ل يجوز اأن 
تقوَم حياة رهبانّية بعيًدا عن هذا الرتاث الرهبايّن العريق يف الكني�ضة 
الأنطاكّية ال�ضريانّية. ولأّنه ل ميكن اأن تقوَم جماعة رهبانّية ل تعي�س 
التخّلي والزهد والن�ضك للتاأّمل بكلمة اهلل وال�ضالة الدائمة يف �ضبيل 

الحّتاد به!

احلياة  بني  ما  واملوؤالفة  والن�ضجام  التناغم  حتّدي  ثانيها: 
هذا  �ضعب  هو  كم  بالإجنيل.  والتب�ضري  والر�ضالة  اجلماعّية  الديرّية 
لدعوِته:  الكامل  وعيه  من  الراهب  اأن مينَع  يجب  ل  هذا  لكن،  الأمر! 
عليه اأن يعي�َس م�ضدوًدا اإلى الداخل والباطن، والتفتي�س عن ملكوت اهلل 
يف ذاته. هو ملزٌم بهذا الُبعد التوّحدّي ال�ضامت، التاأّملّي، لكي يتتلمذ 
للملكوت، وَيُغبَّ من تعاليم الرّب يف الإجنيل لكي ينطلق، ُم�ضبًعا، اإلى 

الر�ضالة والتب�ضري، لأّنهما نعمة الكني�ضة وهوّيتها الأ�ضلّية.

ا  »الليتورجّيا يف احلياة الرهبانّية ال�ضريانّية املارونّية« هي، اأي�ضً
اليوم، اأمام حتّدّيات كثرية وخطرية، اإذ ل حياة ليتورجّية خارًجا عن 
كن�ضّية  ليتورجّيا  عن  بعيًدا  رهبانّية  حياة  ول  كن�ضّي؛  جماعيٍّ  كياٍن 
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�ضافية، وبعيًدا عن ال�ضالة وفعل العبادة بالروح واحلّق. لأّن الليتورجّيا 
ا نحو الكمال، لأّنها من  ترّبي وتقّوم، وتتعّهد وتبني، وتوؤتي حتّوًل ومنوًّ

عمل الروح القد�س.

»الليتورجّيا يف احلياة الرهبانّية ال�ضريانّية املارونّية«، تفرت�س، 
اجلماعة  عنها:  التغا�ضي  ميكن  ل  وا�ضحة،  حُمّددة  اأطًرا  م�ضتقباًل، 
والعبادة  وال�ضالة  الليتورجّية  واحلياة  جانٍب،  من  الديرّية  الرهبانّية 
اجلماعّية، من جانٍب اآخر؛ لأّن الرّب ي�ضوع امل�ضيح هو هدف الثنَتني: 
احلياة الليتورجّية واحلياة الرهبانّية. هو حمورهما وقوامهما، ومرّبر 

وجودهما، وغايتهما!

اإذا كانت احلياة الرهبانّية، عموًما، تدّرًجا يف خطى رّبنا ي�ضوع 
الدعوة،  لهذه  وعًيا  املارونّية«  ال�ضريانّية  الرهبانّية  »واحلياة  امل�ضيح، 
فهذا  اخلال�ضّي؛  املتج�ّضد-  -الإله  ي�ضوع  الرّب  �ضّر  يف  اأعمق  وولوًجا 
يعني ويفرت�س عي�ًضا واعًيا، وتعّمًقا والتزاًما بالليتورجّيا، بكّل مكّوناتها 

واأبعادها، وبحياة الأ�ضرار الإلهّية!

حياتان  املارونّية«،  ال�ضريانّية  الرهبانّية  احلياة  يف  »الليتورجّيا 
الرهبانّية  اإطار اجلماعة  لُتقّد�ضا املدعّوين يف  متالزمتان تنموان مًعا 
وغري  منظورة  غري  حقيقة  اإلى  ترمزان  عالمتان  كالهما  الديرّية. 
حم�ضو�ضة، اإلى حقيقة ملكوت اهلل. لذا، ل ُيعقل باأن تقوَم حياة رهبانّية 
من دون ليتورجّيا! كما ميكننا القول: بقدر ما يعي�س الراهب يف عزلة 
اّلتي  الليتورجّيا،  عي�س  بهدف  الذات،  عبادة  عن  ومبناأى  الب�ضر،  عن 
�ٌضوبُحا(،  )اآِ�ضَطل  املجد«  »و�ضاح  ُتلب�ُضه  بَقدِر ذلك  وُتروحُنه،  ُت�ضهره 
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وترّده اإلى البنّوة احلقيقّية هلل، حيث يدخل يف عهد الروح القد�س اّلذي 
يحّرك كّل اأعماله، ويهم�س يف اأعماقه ليقوَد خطاه نحو امللكوت والكمال 

والقدا�ضة!

هذه هي »الليتورجّيا يف احلياة الرهبانّية ال�ضريانّية املارونّية«. 
ا  �ضنا بع�ضً ع�ضانا نكون قد اأ�ضاأنا على بع�ٍس من تاريخنا وحا�ضرنا، وتلمَّ
من اآمال ُم�ضتقبلنا، خلري الكني�ضة اجلامعة، وجمِد الرّب اّلذي دعانا 

لنكوَن �ضهوًدا له!
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