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الفنون الكتابية

الكتاب املقدَّس أعظم وثيقة مجالية

تواضوس ر
البابا ر
الثان

ِّ
إلكتاب من إسمه ُيحدثنا عن إلكتاب إلمقدس وروعته وجماله .فهو وثيقة جمالية
ومنظومة فنية ُمبهرة ،تحوي كل مفردإت إؤلبدإع يف كافة إلمجاإلت .كما أنه رسالة فرح
وحب وجمال لكل ؤنسان.
وإلكاتب (قدإسة إلبابا) يرى كل هذإ ويلمسه ويحسه بعي إلفنان إلولهان إلعاشق
لكتابه إلمقدس ،فيى ما إل يرإه أو يحسه غيه ،ويتذوق ويشعر ما يفوت عىل كثيين.
ِّ
ُيحدثنا عن ألوإن مختلفة من إلفنون إلكتابية ،وكأنه ُعقد فريد ُمرصع بأروع إلجوإهر يف
ِّ
إتساق عجيب وهرمونية متكاملة مما جعل أسفار إلكتاب إلمقدس بمثابة "روضة إلنفوس".
يصحبك إلكاتب يف سياحة يف فنون إلكتاب إلجمالية دإخل إألسفار إلمقدسة ليى
ُ ِّ
وقصص ونبوي ورؤيوي.
كم
بعيون إلفنان ما يخبئه من جمال وإمتاع شعري ِ
وح ي
ي
وف فصل آخر يذكر إلكاتب كيف إستخدم إلكتاب إلمقدس كل من إلفلك باتساعه
ي
ِّ
وإلطبيعة بكل أشكالها لتحدث بمجد هللا وبعمل يديه.
وإل ينىس إلكاتب أن يذكر إألشجار بأنوإعها وإلحيوإنات بأصنافها ،وإألرقام ورموزها،
ى
لموسيق وفعاليتها يف
وإألسماء بمعانيها .كذلك يتأمل إلكاتب يف إأللوإن ودإلإلتها ،وإ
ا
ا
ً
وأخيإ يفرد إلمؤلف فصًل كامًل عن خيمة إإلجتماع ودقة تنسيقها.
عالج إلنفس.
إلكتاب موسوعة فنية غنية لكل دإرس ُ
ومحب لكلمة هللا إلمقدسة.
ر
وإلناش بطريركية إألقباط إألرثوذكس.
( )1إلكتاب يقع يف  483صفحة من إلقطع إلكبي ،صدر يف طبعته إلثانية سنة ،4113
وإلكتاب يف إألصل كان محاضإت ألقيت يف معهد إلكتاب إلمقدس بدمنهور عىل إلدإرسي منذ عام 1998م.
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ليتورجيا احلياة
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دراسة يف الالهوت الليتورجي
لكنيسة اإلسكندرية
مراجعة مثلث الرحمات :األنبا إبيفانيوس
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إعداد :ديفيد فاروق

يبدأ إلكتاب ر
ليشح لنا معن كلمة ”إلليتورجيا“ ،وكيف أن إلطقوس يف إلعهد إلقديم كانت
ا
ى
لالقيإب من هللا ،بينما يف إلعهد إلجديد صارت دليًل عىل حضور هللا
ه وسيلة هامة
ي
ُ
.
علن عن ش إلمسيح ،ومن خالل إلليتورجيا يجتمع إلمؤمنون فرحي
إلشي فالطقوس ت ِ
ُ
ِّ
عيون عن هذإ إلفرح باأللحان وإأليقونات وإلبخور ،وإلشموع،
لمالقاة إلمسيح إلقائم ،وي ِ
وإلطقوس إلمتعددة...
لك
ه تجسيد الذلك إلجمال إلذي نحاول جاهدين ؤبرإزه من إلخليقة ي
ؤن إلطقوس ي
ً
مفرحا يليق به.
نستقبل عريس نفوسنا إستقباًل
عشة فصول ،إلتسعة إألوىل منه ر
إلكتاب يتكون من ر
تشح لنا بدإية تدبي إلخالص،
وغاية خلق إؤلنسان ،وما إلمقصود بالتأله ،ومفهوم ملء إلزمان ،وعالقة إلليتورجيا بالتجسد
وإلقيامة وإلعهد وإلزمن وإلزوإج ...وإلكتاب ُمدعم بكثي من إلمصادر إآلبائية...
ا
ر
إلعاش هو ”قداس ما بعد القداس“ ،هو فعًل إلمقصود من عنوإن إلكتاب أي
وإلفصل
ى
إلالهوت بحضور إلثالوث إلقدوس يف
إلوع
”ليتورجيا إلحياة“ .نحن يف إلليتورجيا نستعيد
ي
ي
ى
إلوع من خالل إلصالة وإإلشيإك يف جسد
ه إلمكان إلذي نستعيد فيه هذإ
ي
إلعالم .وإلكنيسة ي
ى
إلرب .لذلك ف إلقدإس نبدأ بالخلق وننته بتسليم إلرب لجسده ودمه ف ُ
إلعلية.
ويشيك يف
ي
ي
ي
إلصالة معنا إلقوإت غي إلمنظورة ،ألن يف هذه إللحظة تجتمع إلسماء مع إألرض لتكوين
إلصورة إؤللهية لما ستكون عليه إلحياة ف إلعالم إلجديد بعد يوم إلدينونة .وبعد ما ى
إشيكنا يف
ِ
ي
إلذبيحة إؤللهية ،ماذإ نفعل بعد ذلك؟ نعود ألعمالنا فنحيا وليمة إلملكوت يف حياتنا إإلجتماعية
ِّ
ُ
إألوإش يصي ً
ر
ولكن بفعل متجدد وفكر منفتح ونفس مستنية.
جزءإ
وبالتاىل فإن ما ط ِلب يف
ي
ي
ى
نلتق مرة أخرى يف إلقدإس.
من إهتمامنا
ي
إلروح إألسب ي
وع ؤىل أن ي
( )2إلكتاب يقع ف  414صفحة من إلقطع إلكبي ،وصدر عن دإر ر
نش ”رسالتنا“ سنة .4119
ي
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