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 بمناسبة عيد نياحته هذا الشهر

 

 واحلياة الليتورجّية السادس البابا كريّلس

 

 ة هي حياة العبادة الكنسي ة، وتشمل كل  الصلوات الجماعي ة الموجودة في كنيستنا القبطي ة اأُلرثوذكسي ة.+ الحياة الليتورجي  
يسين،عم  م  هي الليتورجي ات  +  الفهم وروح االتضاع والتوبة.. الصالة بروح بشرط ل لتصنيع القد 
ن د الكبير ل + يس االحياة الليتورجي ة كانت هي الس  كان مواظًبا على حضور  ،وشبابه منذ طفولته المبّكرةف.. السادس طوال حياته لبابا كيرلسلقد 

م 1931القّداسات وأعياد القّديسين في أوقاتها، وبعد رهبنته عندما ُرِسم كاهًنا في عام 
 .م1971عام  حّتى نياحته وشبعه اليوميّ ه وعزائقّوته ينبوع صار القّداس اإللهي هو 

ّداس أو .. سواء التسبحة اليومّية أو الق+ كانت الليتورجي ات لها األولوي ة في حياته
فلم يُكن يتكاسل أبًدا، بل  األصوام واألعياد.. العشّية أو تسابيح كيهك أو البصخة أو
ل له نقِ ت  ل ،اعة في قاليتهسمّ  على تركيب ص  رِ أّنه في مرضه األخير بجلطات القلب ح  

، يعطي لوعظ والتعليمل هتشجيعمع  كّل الصلوات الموجودة في الكنيسة.. لقد كان
 كان يقول له: لخدمة الكهنوت عند دعوة شخص   ّنه، حّتى إالمذبح األولوي ة لخدمة
 !.."المذبح يدعوك"

بل  الحاضرين ونوعّيتهم، وال بشكل المكان وأناقته، عددهتّم بال يف ..حبيبه شخص الرب  يسوع التركيز علىب في صلواته الليتورجي ة يهتم   كان +
 قبل القّداس..يوميًّا  ة كل  أحدمن جهصفاء قلبه  كان يحرص علىفقط  وفي الكنائس البعيدة البسيطة..كثيًرا ما كان يصّلي على المذابح الجانبّية، 

يسين والمالئكة والسو اح، وبصداقتهم + فنحن في الليتورجي ات نتجاوز الزمان والمكان.. إذ .. كانت الليتورجي ات هي القناة التي ربطته بالقد 
 !فرح األرضي ون مع السمائي ين حول العرش اإللهي..لكي ي ،ُتست دعى الكنيسة للسماء

ا .. وتأثيرها في توبة الناس وحفظ سالم وكّل األعمال ،والمكان ،والوقت ،وقدرتها على تقديس القلب ،بفاعلي ة الليتورجي ات + كان يؤمن جدًّ
 المحّبة بين أعضائها. الكنيسة، ونموّ 

سةتجمع الشعب في الكنيسة حول المسيح، وتوح    تستطيع أن أن  الليتورجي اتب ن  م  آ + فهي أفضل وسيلة  ؛دهم فيه بالتناول من األسرار المقد 
.. كقائد يقود لصالة في الكنائس واإليبارشّيات المتعّددة.. لذلك كانت كّل زياراته هي زيارات لإذ تقود الشعب للتوبة والثبات في المسيح ،للخدمة

 ع بحضوره والشركة معه..شعبه لاللتصاق باهلل والتمتّ 
. لذلك لم يُكن ُمسِرًعا في .طريقة  كانت تتميمه بأّيةِ  ينبغي علينا ،في حد  ذاته كهدف  وليس  للشبع بالمسيح، كان يحترم الطقس كوسيلة +

ظ المرّدات بأكثر من طريقة، حف  ًنا ي  وكان أحيا.. واتفاق األصوات في التسبيح، وينصح الشمامسة بذلك القّداس وال ُمبِطًئا، وكان يهتّم بروح الصالة
ها في القّداس يكّرر  الخاّصة التي كما كان له بعض الصلوات ..الروحب جميًعا هممع لكي يصّلي، بين بعض الكنائسإذا كان هناك اختالف في اللحن 

م ل، وبعد صالة القسمة، مثل:  الصالحة.. ارفع شأن المسيحي ين بإشارة الصليب الُمحيي.. ر حياتنا يارب بحسب إرادتك دب   يوميًّا أثناء تعميد الح 
سة..السالم والهدوء  اجعل    والطمأنينة في الكنيسة المقد 

الذين يخدمون معه كشمامسة،  باألطفالفقد كان يهتّم .. على الليتورجي ات في الكنيسة، وتلم ذ  الكثيرين أيًضاالبابا كيرلس السادس تتلم ذ  + لقد
ويسأل عن الغائبين، ويتابع الجميع بأبّوة وُحّب  والعشّيات، ويعطيهم بعض المكافآت، اليومّية حفظ المرّدات، والمواظبة على القّداسات ويشّجعهم على

حتى ، حتهنيا بعد سنوات قليلةتمّر  .. ولمتكريسهم كرهبان وكهنة تمّ  ، قدكانوا ُيصّلون معه من اللذين كثيرين شمامسة وبساطة جميلة.. لذلك نرى أنّ 
 كّل المسكونة.ب القبطّية في معظم األديرة، وفي الكثير من الكنائس صار القّداس اليومي منهًجا
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