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اللجنة المشتركة للحوار الالهوتي بين الكنيسة الكاثوليكية وكنيسة المشرق  

 اآلشورية

 ‘ إعالن مشترك حول ’الحياة السرائرية

 

 ترجمة: جورج طرابلسي

 

 مقدمة 

م، وقَّع قداسةةةةة البابا يوبنا بولث ال اني وقداسةةةةة 1994نوفمبر   11في 

المشةةةرق اآلشةةةورية إيست لريسةةة ولو ي ماردنخا الرابع بطريرك كنيسةةةة  

مشةةةة ركن كةانةا وةيق الوثيرةة ال ةاريخيةة ن يلةة ولساةةةةة المرب ةة األول  من 

( بين الكنيسةةةةة الكاثوليكية وكنيسةةةةة  1994  - 1984الحوار الغير الرسةةةةمي  

كانت خالفاتنا الخريستتولوجية  فنننا نجد ننسستنا   امهم  [  نالمشةرق اآلشةورية

اليوم فى وحدة اإلعتراف بنسس اإليمان فى ابن هللا الذى صتتتتار إنستتتتانا  حتى  

الك مةا،، إن هي لس  يرةايةدد قةديل بو   بهةيق] بنعمتت نصتتتتير نحن نو      

المضةةةموت الخريسةةة ولو يي ون اي  ملمع ففسةةةث وف حا ةفاق  ديد  ل حوار 

 .وال عاوت الريودالسووتي 
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إذ نحيا هذا اإليمان وهذه األستترار   [ويسةة مر االيست الخريسةة ولو ي   

فتننت  يت ذ ذلتا بتالتتالى نن الكنتائس الكتاثوليكيتة المعينتة والكنتائس األشتتتتوريتة  

المعينة يمكنها نن تعترف ب عضتها ال ع  ككنائس شتقيقةأ نن نكون فى شتركة 

إجماعا  على مضتمون اإليمان واألسترار واوام  كاملة وشتاملة فنن هذا يستتل م  

الكنيستتةأ حيأ نن هذا ا جماا الذى نتمناه لي يتحقب بعد  فنننا مذ األستت    

يمكننا نن نحتسل معا  با فخارستتتيا التى هى عالمة ا ستتتعا ة الكاملة للشتتركة 

نيسة  ، قاما ال لنة المش ركة ل حوار السووتي بين الكبناًء ي   ذلكن و]الكنسية

الكاثوليكية وكنيسةةةة المشةةةرق اآلشةةةورية بال خطين لمرب  ين إيةةةافي ين في 

ن  ‘ تكوين الكنيسةةةوي يها ةلر ين ’،  ‘السوو، السةةرايرد’نشةةااها  األول  ين  

وال  مةا  م  2004  م و1994  يةامي  اسةةةة مر، مرب ةة اوو، األسةةةةرار بين

البيةات ’عةد وةيا بةالوثيرةة المطروبةةن المرب ةة ال ةال ةة من الحوار، وال ي سةةةة بةدف ب

الحالي، يلب فت ته ل ب كوين الكنيسةةةةةن إت األمص ال ةةةةادق ل لنة   ‘المشةةةة رك

المشةةة ركة وو تسةةةريع اليوم اليد سةةة  مكن في  الكنيسةةةة الكاثوليكية وكنيسةةةة  

المشةةةرق اآلشةةةورية من ااب فا  سةةةويًا باالفخارسةةة يا، كعسمة ي   الشةةةركة 

  .الكنسية الكام ة المس عاد 

ال من ال إت  لنةة المشةةةة ركةة ل حوار السووتي بين  البيةات الحةالي الَم ةةةة 

الكنيسةة الكاثوليكية وكنيسةة المشةرق اآلشةورية، ي ناو  الحيا  السةرايريةن ر ل 

فت الكنيسة الكاثوليكية وكنيسة المشرق اآلشورية لديهما ارق مخ  فة في تمييز  

ل  ةني  ينطب  ي   كصٍّ  من تأسةسةا ابرا قد  ويق الوثيرة إا فت  قايمة األسةرار، 
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تراليدولن تَع  ب ر كص الطروس ال ي ور ية إب فاا، سةةةرايرية في كس ال ر يدين فو 

  في وابد  منهما، وي ل ال عامص معها ابراً ل  رسيل ال الي

 ويسمة ال  يبالكهنو، المردَّس  -1

 المعمودية المردسة والميروت -2

 ، الخمير  المردسة وتكريث الميبحاالفخارس يا المردسةت المردس فو الرربا -3

  الحيا  المسيحية  الزواج المسيحي، الحيا  الدينية( -4

  الم الحة، ودون المريض واللناز  -5

لهيا ال رسةيل وو إيضةاك كي  فت كس ال ر يدين وما وابد في   يإت الهد  الرييسة

ي   االب فا  بيا، سةةر تنويهما، في فشةةكا  واروس مخ  فة، وكسوما يعزم 

 .الخسص الوابد
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  هوت األسرار أ1

إت الحيا  السرايرية وي بيا  الشركة في سر يمص هللا الخساي  بيسوع  

المسةةيح، برو  الروك الردسن ويا السةةر يكوت بايةةراً في لي ور ية الكنيسةةة،  

’ميسة يريوت‘ في ال ر يد  ال ي تديوا ويا االب فا  ’راز‘ في ال ر يد السةرياني، فو 

اليوناني فو ’سةةاكرمنا‘ في ال ر يد الستينين من لس  االب فا  بهيق األسةةرار، 

ن الكنيسةة الميمنين فت يشة ركوا في بيا  هللا  وبإسة لابة شةاكر  لمبادر  هللا، تَمكٍّ 

وليعكسةوا بشةكص م موس ويق العطية في بياتهل اليومية، من لس  شةرك هل مع 

  .هل البعضهللا ومع بعض

ال ي تم  هةان من لس  الحريرةة االلهيةة  كعسمةا، فعةالةة، تنرةص األسةةةةرار  

حي وفي إب فالهل، الكنيسةةةة في الحريرة تشةةة رك في ثمار سةةةر المسةةةيح الف ةةة

ب فةا  السةةةةرايرد وو فك ر من ملرد ذكر  فو مواوةب الروك الرةدسن إت اال

اةةةور  ل  ك الحريرة االلهية، إنهل يلع وت النعمة ال ي يَشةةةيروت لها بايةةةر  

ص الميمنين في يمةص هللا الخساةةةةي، من لس    بفةاي يةةن إنهةا في الواقع تَةدلة 

ل ميمنين وي وسةةةايص ت وسةةةن  الكنيسةةةة وفيهان ووكيا فإت األسةةةرار بالنسةةةبة  

 .صالخس(  مألوفة

الروك الردس وو الفايص األسةةاسةةي في ويق الفعالية الحريرية، يعمص لس  

بروتة  الخةدام المرسةةةةومين  بن  مةا، وففعةا  اللمةايةة المل معةةن ير ميع ك 

لية الكما  رسةال هلن يَردٍّ س العن ةر المادد في كص سةر  كالخبز، الخمر،  ال حوُّ

د اللماية بكام ها  الماء، الزيا، ويةةةع األيدد نن إلو( ويعمص من لسلهلن يوبٍّ 
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ق ةب كةص إب فةا   يحن لةيلةك فةإت االسةةةة ةديةاء ينسةةةةلل معفي بيةا  ومهمةة المسةةةة

 .سرايرد

ك لمليء م كو، هللا، ي ل  في  ي ل االب فةا  بلميع األسةةةةرار   ر ةاء  َمفر 

( و ’ليكوت هللا الكةص في الكةص‘ 26   11كو  1ت يلييء‘  فاالب فةا  بهةا ’إل   

بين بَْعد    والردب فاا، السةةةرايرية باالم داد األاال تر   (ن ليلك28  15كو  1 

’مةا وو َمْعط  ‘ و بَعْةد ’مةا لل ي حر  بعةد‘ لم كو، هللان إنهل يَمن حوت ونةا واآلت  

مشةةةاركة بريرية في الواقع النهايي لم كو، هللا، م كو، ا يزا  ين إر إك مال ن 

  مشارك هل الكام ة في فنهل يَدل  وت الكنيسة في بيا  ، ا تزا  ت ل  نحو تحريرها

 (4 - 3  6(  روم 5 - 3  3سر مو، وقيامة يسوع المسيح  يو 

لل تيسةةث إب فاا، الكنيسةةة السةةرايرية بشةةكص إي بااي، إنها تنبع من 

بيا  يسةةوع المسةةيح والنشةةاا ال أسةةيسةةي ل رسةةص بعمص الروك الردسن كما فنها 

الحيا  البشةةةرية فو ت مث بشةةةكص باسةةةل المرابص او ال حإا، الم ةةةيرية في 

المسةةةيحيةن إت ويا األاةةةص والغر  يلعص االب فاا، السةةةرايرية بين فك ر 

فيما  الكنيسةةةةة قداسةةةةة وفومها، ي   فد با  فيما يخ ، بأاةةةة ها، مكان ها 

ويةةةةرورتهةا، يمكن  عةص بين ال مييز ال ةاريخي والسووتي بين االب فةاا، 

ر بين األسرار يمكن ال عبير ون   السرايرية، وويا االل س  الدال ي بين األسرا

 ن1بطرق َمخ  فة

 

يبر الرروت، تل إ راء العديد من ال مايزا، في ال ر يد الكاثوليكي بين األسةرار السزمة ل ةةةةة’الخسص‘، و’إتمام‘ فو 

’تمهيد‘ الميمنين، بين األسرار ’األساسية‘ و الةة’ال انوية‘ن وبطريرة مراب ة قام يدد من َك َّا  كنيسة المشرق بويع 

 لسووتية الَمماث ةن قوايل فسرار م مايز ، تعكث االي بارا، ا
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ر ل فت الحيا  السةرايرية وي في األسةاس وابد  ووي وي ذاتها، إا فنها 

ت ميز بسةةةةما، ول ةةةةاي، في ال راليد ال ي ور ية في الشةةةةرق والغر ن ويق  

ال راليد المخ  فة وي ن يلة وتعبير ين مخ    الحركا، ال بشةةةيرية، ال طورا، 

الكنسةةةية والخ فيا، ال رافية، بما فت نفث السةةةر الوابد يَح  ف ص ب  في ويق ال راليد 

يَّز ةةر عنالخااةةة، يمكن إي بار سةةماتهل ول ةةاي ةةهل المخ  فة ك ل  كامص  َمم 

ة    يعة  د  دالةص كنيسةةةةةة المسةةةةيحن يك ةب الرةديث بولث إل  تيموثةاوس ’ا ْبف ة  اْلو 

وك   ة  ب الرُّ ال ح  ن  ف ين ا‘  اْلرَدَس  السةةةةَّ ال ةةةةَّ (ن تردم الف ةةةةو  ال الية 14   1تي  2اك 

ع‘، ال ي تَميٍّ ز ال رةاليةد السةةةةرايريةة في كسً من  وتشةةةةرك فت ’الوبةد  في ال نوُّ

  .الكنيسة الكاثوليكية وكنيسة المشرق اآلشورية

فةا الكنيسةةةةة تةدريليةاً ي   الكنز الَمسةةةة    ل من     برو  الروك الرةدس، تعرَّ

، ’تدابيرق‘ن فدٍّ  ويا االي را  د  ن ي   فسةةةرار هللا، بدَّ المسةةةيح، وكوكيص فمي

ال مييز   الكنيسةةةةةة الكةةاثوليكيةةة إل   بين االب فةةاا، اآلمر  ال ةةدريلي في  فنةة  

ن في كنيسةة  ، بالمعن  الدقي  ل ك مة1سةها الر ال ي ور ية وناك سةبعة فسةرار فسةَّ 

ثن لكن يبر الرروت المشةرق اآلشةورية لل يكن وناك تمييز ةمراً َمماث سً قد تأسةَّ 

‘ فو ازإسةةة خدم بعض الميلفين الموثوق بهل تراربا، م ميٍّ ز  في ال عامص مع ’ر

’األسةرار المردسةة‘ كما يَح  ف ص بها في كنيسةة المشةرق اآلشةوريةن ويق ال راربا، 

نا قايمة  تخ    ق يسً الوابد ين اآللرن إثنات من فك ر المراا، بروز اً، تضةةةمَّ

و ’فسةةرار مردسةةة‘  فلفها المطرات ما يبديشةةوع الن ةةيبيني  ‘ فمن سةةبعة ’راز

 

م(، وتل تةأكيةد وةيا ال حةديةد ابرةاً في ملمع  1274تل إقرار وةيا ال مييز رسةةةةميًةا ألو  مر  في ملمع ليوت ال ةاني  

 م(ن  1547م( وملمع ترنا  1439ف ورنسا  
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ال ةةاني  من  1318 +   ن1  (1332ب      1318( و البطريرك مةةار تيموثةةاوس 

إب راماً ل  راليد السةةةرايرية في كس من الكنيسةةةة الكاثوليكية وكنيسةةةة المشةةةرق  

اآلشةةةورية، سةةة  ناو  الف ةةةو  ال الية  ميع ااب فاا، ال ي ور ية ال ي تع بر  

 .، في تر يد وابد ي   األقص فو في كس ال ر يدين ومعهما فرن‘راز’فو  ‘فسراًرا’

ا ال راليد ال ي ور ية ل كني سةةة الكاثوليكية وكنيسةةة المشةةرق  تمارس فيضةةً

اآلشةةةةوريةة يةدد من العسمةا، فو الطروس ال ي ور يةة ال ي تحمةص تشةةةةابة  مع 

‘ في كسوما بالمعن  الدقي  ي راز’األسرار، ر ل فنها ا تَع  ب ر كةةةة’فسرار‘ فو  

سةرايرية‘ن إنها تشةير  ل ك مةن في ال ر يد الكاثوليكي، ويق العسما، تَْدي   يامة ’

لااةةةةة ذا، ابيعةة روبيةة، ال ي ي ل الح ةةةةو  ي يهةا بشةةةةفةاية إل  مفةاييةص 

الكنيسةةن إنها تشةمص  البًا اةس ،  الباً ما ي ةاببها يسمة معينة، م ص ويةع 

 

 الكنيسة" الرايمة ال الية ويع البطريرك مار تيموثاوس ال اني، في مرال   "ك ا  األسبا  السبعة ألسرار ’راز‘ 

 الكهنو، -1

 المعمودية -2

 تكريث الميابح -3

 االفخارس يا -4

 والحيا  الديرية  ال كريث -5

 اللنازا، -6

 الزواج -7

 ‘ في مردمة مرال    ي فيًضا المطرات مار يبديشوع ويع الرايمة ال الية لألسرار ’راز

 الكهنو، -1

 المعمودية -2

 زيا المسحة -3

 الرربات المردس -4

ص -5  ܚܘܣܝܐ الغفرات  / الح 

 الخمير  المردسة -6

 يسمة ال  يب -7

ي   فية با  من  هة الميراث ال اريخي، يلب مسبإة ان  في نفث مرالة ’األسةةرار‘ يسةة بد  مار يبد يشةةوع ف ةةص  

’يسمة ال ةة يب‘ بف ةةص ’الزواج والب ولية‘، وقد تناو  مويةةوع ’يسمة ال ةة يب‘ في الف ةةص ال الي المخ ةة،  

العباد ن وألسةةبا  فرفية، فاةةبحا قايمة مار يبد يشةةوع م ابة بشةةكص فك ر وبال الي تل االي را  بها وتبنٍّ يها  أليما  

في كنيسةةةة المشةةةرق اآلشةةةويةن وفي الواقع لس  بطريركية مار دنخا الرابع، فكَّد الملمع المردس لكنيسةةةة المشةةةرق  

 يسة المشرق اآلشوريةنم قايمة األسرار ’راز‘ كرايمة رسمية لكن2001اآلشورية يام 
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ض ويق الطروس وي بركا، األيدد، يسمة ال ةة يب، الرب بالماء المردسن بع

يةيَّة فو فماكنن ول بركا، األلر  فومية لألشةخاص، و با، اعام، فدوا،   ي ر 

ا ح، تحفة فدوا، فو فماكن لألسةة خدام ال ي ور ين كرٍّ  دايمة ألنها تَ  س فشةةخااةةً

بهيا ال نوع الطرسةي فو العسما، ال ي ور ية، ين إل المسةيحيين في قبو  ال أثير 

الرييسةي لألسرار وت ير مناسبا، يديد  في بياتهل مردسةن ا ت ناو  الف و  

في بد ذاتهان  ميع االب فاا، ال ي ور ية الميكور  ونا فو  ‘األسةةةرار’مة الراد

فيمةا بعةد، تَْع  بر إمةا من قبةص الكةاثوليةك فو من قبةص ال ر يةد اآلشةةةةورد ي   فنهةا 

 .‘ي الراز’فو  ‘األسرار’تن مي إل  ملا  

 

 س المقد الكهنوت أ2

كانوا ديا يسةوع المسةيح بنفسة  الرسةص االثني يشةر، شةكٍّ هل ومنحهل السة طات، 

ول  ، دَيوا لمسةةةايدت  في إيست بشةةةار  األلبار السةةةار  من البداية األرفراي   

(ن ك َّ  الر  رسةةة   بعد الريامة لموااةةة ة 19  - 13   3 مربك ماتهل وففعالهل  

  24 لو  (،  20  -  18   28  (،  مةا116  -  15   16مر  يم ة  ب   نهةايةة العةالل  

(ن بةدورول، نرةص الرسةةةةةص االثني يشةةةةر  8   1(،  فع  23  -21   20  (،  يو47

ف ةةة وا وويةةةعوا األيدد  ’لدم هل الرسةةةولية لخ فايهل، بعمص الروك الردسن  

(ن واسةةة مر، الكنيسةةةة ي   ويا ال ر يد  6  1تي  2(  3  13،  6   6   فع  ‘ي يهل

الرسةةولين فعن اري  اةةس  تكريث لااةةة وويةةع األيادد، تيوٍّ ص لدامها  

كسً من الكنيسةة الكاثوليكية وكنيسةة  تيمن  الَمكرسةين الكما  رسةال هل الرسةوليةن  
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المشةرق اآلشةورية فت الرسةامة وي نعمة روبية تَْعط   لر ا   إن خب هل الكنيسةة 

دتا( ل هييب الميمنين وبناء  سد المسيح،  لإلب   فا  بة’فسرار الكنيسة‘  راز د  ي 

  دنعايَ يلب فا  الكهنو، المردَّسولكن ليث بمعز  ين الكنيسةن 

دام الكنيسةةةةةة المرسةةةةومينإت المط ةةب بوق في الخسفةةة    و   ميع لةةَ

رسةةام هل السةةرايرية، وو تعبير ويةةمات لإلسةة مرارية بين   بفضةةصالرسةةولية،  

في الخسفة  الرسةةامةامهان س، الحالية لخدٍّ اةةص الرسةةولي ل كنيسةةة والميوٍّ  األ

 ميع لدام الكنيسةة في ين ةر  الكنيسةة  ينز  الروك   وي َمشةاركةالرسةولة، 

الردس ي   الرسةص ول فايهل، بعد قيامة المسةيح، الكما  مهم هل العالمية، ب   

 ننهاية الزمات

  فة  األسةةةرفية، الرسةةةيسةةةية يَمارس سةةةر الكهنو، في ثسثة در ا، مخ 

والشةةةةمةاسةةةةيةةن كمةا وو َمع بَّر ينة  في الطروس ال ي ور يةة، ال عةاليل السووتيةة  

لكس من الكنيسةةةة الكاثوليكية وكنيسةةةة المشةةةرق    الغير منرطعوال طبي  العم ي 

اآلشةةورية، ت بع ويق الدر ا، ال سث سةةر الكهنو، الوابدن ر ل فت كص در ة 

بطريرة لااةةة في لدمة المسةةيح الوابد ، ي ل    يرتبن  من ويق الدر ا، ال سث

منح ال سثة  ميعاً بطرث سةةرايرد لاص ل كهنو،ن بما فت األسةةر  لدي  مصء 

ا منح الرسةةةيسةةةية والشةةةماسةةةية آللرينن الطرث  الكهنو،، فإن  يسةةة طيع فيضةةةً

األسةةةاسةةةي لسةةةر الكهنو، في  ميع الدر ا، ال سث ي أل  من ويةةةع يدد  

اةةة لألسةةر  يسةةأ  هللا وب ةةس  تكريسةةية لااألسةةر  ي   رفس المرسةةوم، 

  .إسكا  الروك الردس ومواوب  المناسبة ل خدمة ت ك ال ي سيَرس ل لها الَمرشَّح
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يلب فت تَْخد م  ميع األسةرار ياد  بخادم مرسةوم، ابرا لدر    مشةارك   

ن ي   الر ل من فن  يعكث تشةةةابهاً فسةةةاسةةةيًا، إا فن  يو د  1في لدمة المسةةةيح

الممارسةا، المخ  فة بين الكنيسةة الكاثوليكية وكنيسةة المشةرق اآلشةورية  بعض  

فيما ي ع   بخادم بعض األسرار، ي   األقص في بعض المناسبا،ن سي ل االشار  

 .إل  ويق االل سفا، في األسفص، كص منها في سياقها الخاص

يلب فت تروم الخدمة السةرايرية دالص سةياق اللماية المسةيحية، كخدمة  

دينن في الواقع، كةص  مةةايةة الميمنين وي كهنوتيةة  ل  كهنو، العمومي ل َمعمةةَّ

بطريرة لااةةةن المسةةيح، رييث كهنة  ووسةةين فريد،  عص من الكنيسةةة ’مم كة 

(ن يمةارس 9،  5   2  نب1(،  10  -  9   5(،  رؤ  6   1رؤ  كهنةة  اللهة  وفبية ‘  

كصٌّ بسةةةةب المسةةةةيحيين الع مانيين معمودية الكهنو، من لس  مشةةةةارك هل،  

مووب   فو ديوت ، في رسةالة المسةيح ككاون ونبي وم كن من لس  معمودي هل  

ومسةح هل، يَشةاركوت بالكامص في رسةالة الكنيسةة، لااةة في مهم ها تلاق العاللن 

اآلباء المسةيحيين، كرؤسةاء لعايستهل، يربُّوت فافالهل في االيمات، معطين إياول  

ة، مردسةة ومريةية ن ف سةادول كييحة بينموذج الفضةايص المسةيحية و ’مردمي

(، وةيق وي يبةادتهل الروبيةةن إت المسةةةةيحيين الع مةانيين 1   12  ينةد هللا‘  روم

ا لديهل الح  والوا ب، فراد  فو  مايا، بإرتبااا،، ل عمص ليا رسةةةالة  فيضةةةً

الخسص االلهيةة يمكن ال عر  ي يهةا وقبولهةا في كةص مكةات في العةاللن يمكن 

 

في كسً من الكنيسةة الكاثوليكية وكنيسةة المشةرق اآلشةورية تَخدم كص األسةرار ياد  بواسةطة لادم مرسةومن فرن فيما 

ي ع   بسر الزواج، يو د تر يدات دالص الكنيسة الكاثوليكيةن
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حيين الع مانيين فيضًةا بشةكص ميقا فو دايل في فشةكا  مخ  فة قبو  بعض المسةي

 ن1من الخدمة الغير كهنوتية

 

 يسمة ال  يب

اةيغة ال الوث، كما وو يَعبَّر ينها في ’يسمة ال ة يب‘، وي ين ةر فسةاسةي 

في  ميع االب فاا، ال ي ور يةن ألت  ميع األسةةةرار تَمن ح بإسةةةل اآل  واالبن  

يلعص الخادم المرسةةةوم مراًراً ’يسمة ال ةةة يب‘ لس   ميع والروك الردس، 

بهةيا فت  ميع وةيق     األسةةةةرار المرةدسةةةةة فو االب فةاا، ال ي ور يةةن يعبٍّر بريةامة

االب فةاا، تَرةام بةاسةةةةل اآل  واالبن والروك الرةدسن  في نفث الوقةا يمنح  

 نبع فاةةةةسً تاللمةاية الَمل معةة والميمنين بفاي ية  ميع المواوب االلهية، ال ي  

(ن من إب فةا  لي ور ي آللر، 20   1  كووتةأتي ي يهل من ال ةةةة يةب المرةدس  

يووب المسةةةيحيين ب زايد يطايا الخسص، المنرولة ين ذبيحة يسةةةوع المسةةةيح  

تع مد ي     بأت  ميع االب فاا، ال ي ور ية واوبة الحيا ن إت الرناية األسةاسةية

اذا رتَّب بعض َك ا  كنيسةة المو، الخساةي وقيامة يسةوع المسةيح تشةرك لم

  .فو األسرار المردسة ‘اراز,المشرق اآلشورية ’يسمة ال  يب‘ بين الة

 

ي بطرث ي ضةمن في كنيسةة المشةرق اآلشةورية، تَنر ص ال رتيبا، فو الخدما، ال انوية بإب  1 فا  لي ور ي لاص كما تَأل 

ي   بركةة ارسةةةةيةة، م ةص لةدمةا، الرةار ء وَمسةةةةايةد الشةةةةمةاسن تو ةد لةدمةا، ممةاث ةة في الكنيسةةةةة الكةاثوليكيةة   

سةة بسةرٍّ ’ ة فلر ،  ير مكرٍّ الكهنو،، يحدد األسةاقفة  -لسيةطسع بوفاي  كهنو، الميمنين العام، وناك لدم  لااةٍّ

هةا وفةاقةاً ل  رةاليةد ا اءول ي مهةامٍّ ةن "ب   الخةدٍّام والررٍّ ة والحةا ةا، الريةاييةٍّ اك والمنضةةةةووت إل   مةايةة    ر يةٍّ والشةةةةرٍّ

 (1143‘  تع يل الكنيسة الكاثوليكي، بند هل يروموت بخدمة لي ر ية بريريٍّةالمرت ين،  ميع
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تعمةص ’يسمةة ال ةةةة يةب‘ كرمز وبةد  اةةةةريح بين  ميع االب فةاا، 

ال ي ور يةن بالنسبة لكنيسة المشرق اآلشورية، يند إس خدامها بطريرة سرايرية 

(، فإنها  زء من العم ية ي األسةةةةرار المردسةةةةة  رازمن ق بة ص الكاون في  ميع 

ال رديسةةةةية لكص سةةةةر، وال ي بواسةةةةط ها ’تَْخ  ل‘ن يسو  ي   ذلك إنها  ميعها 

 -  6  6  روموسةايص تربن الكنيسةة فيضةاءوا في مو، وقيامة يسةوع المسةيح  

  .( وفي شركة اآل  واالبن والروك الردس األبدية11

   

 مسحةالمعمو ية المقدسة والأ 3

دق إل  َم َّبعًا واةية الر  بأمانة قبص اةعوقا  الرديث بطرس في يوم الخمسةين  

وع   [   (20  - 16   28السةةةماء ما  ل  ي سةةةَ ْنَكْل ي     اسةةةْ د  م  اب  ْد َكصُّ و  ْلي ْع  م  تَوبَوا و 

وك  اْلرَةدَس   ة  الرُّ يةَّ ا، ف   ْرب  َوا ي ط  اية  طة  ات  اْلخ  يح  ل غَْفر  سةةةة  ب ف ةا إ(ن  38   2 فع    ]اْلم 

  ديةنوف ر، سر المعمو الكنيسة مني بداية و ودوا الباكر   داً 

بمعمودي هل، ين رص المسيحيين من ف مة اللهص والخطية إل  نور المعرفة   

(ن المعمودية وي ميسدول ال اني، إت كانوا 8   5 (،  ف 5   5تث  1والرةداسةةةةة  

نسةةةانية، فإنهل بميسدول ال اني من الماء بميسدول األو  قد نالوا يطية الحيا  اال

والروك ينةةالوا يطيةةة الحيةةا  االلهيةةة والخسصن المعموديةة وي من يةةةةمن  

  .(5  3الوسايص ال ي ت وسن ل خسص، كما فكدوا الر  بنفس   يو 

ر    ابراً لألسةةةةفار ولعريد  الكنيسةةةةة، فإت ل معمودية تأثيرا، م عدد   تَطهٍّ 

(ن  7  -  5   4(ن تلع هل ’فبنةاء ح‘   س  38   2يةة  فع  الميمنين  اللةدد من الخط
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(، 15   6كو  1(،  17   8  إنها تَدملهل في  سةد المسةيح اليد وو الكنيسةة  روم

لهل إل  ويةاكةص ل روك الرةدس  27   12كو  1  (ن إنهةا تلع هل 19   6كو  1(ن تَحوٍّ 

يشةةة ركوت بطريرة لااةةةة في كهنو، المسةةةيح وفي رسةةةال   النبوية والم كية 

  16  كو1، الرداسةةة والفرك  الفداء(ن إنها تيو هل وترودول إل  بيا   9  2بن  1 

  6(ن تلع هل يش ركوت في مو، وقيامة المسيح  روم  15   5كو  2(،  16  -  13

 ن(4  1بن 2( وفي الطبيعة االلهية ح  11 - 3

، فإت كسً 1فوص البيا المعمودية فليالباكر ، يندما    بال واف  مع الكنيسةةةة

من تر يد الكنيسةةةة الكاثوليكية واآلشةةةورية يمارس معمودية البالغين ومعمودية  

د ااافةا  البضةةةةةارول   يةالل بريةة فواد هللا، لي حرووا من   إل األافةا ن يَعمةَّ

( 29   1  يوبالحريرة إت كص إنسةات في ويةع فو م أثر بالخطية   يبودية الخطيةن

إت االنسةةات المولود من [(، كما يرو  مار تيموثاوس ال اني   13  - 12   5 روم  

يسو  ي   وةيا فةإت ،  2]يبةد، وو نفسةةةة  يبةد، ب   ينةا  الحريةة من العبوديةة

د  فت  ميع الميمنين يةألةيوت ل ير هل  معموديةة ااافةا  تَإهر بطريرةة ميكةَّ

 ناللديد  في المسيح كعطية ملانية كام ة ل خسص

ال نشئة المسيحية وي االتحاد بيسوع المسيح وقبو  الروك الردس، بما ات  

ص بعمص ويةةةةع األيدد والمسةةةةح بالزيا المردس فإت معمودية الماء تَكم 
ن تردم  3

 

 (   16  1كو   1(،  8  18(،  فع  33، 15  16را ع  فع 

، بعنوات ’معن  معمودية  20لسبعة لألسرار ’راز‘ الكنسية‘، الف ص ال الث   مار تيموثاوس ال اني، ك ا  ’األسبا  ا 2

 الطفص‘ن    

في ال ر يد الستيني، ال كريث بةةةةة’المسحة المردسة‘ يَحف ة لألسر ن في بعض ال راليد الشرقية ويا ال كريث يَح  ف ة ب   3

س زي ًا  ديداً لمسحة المعمودية لس  لي ور ية ب   ل بطريركن في كنيسة المشرق اآلشورية الَمْح  ف ص وو اليد يَك رٍّ 

المعمودية، يخ م  بالزيا المردس الرديل  ويَدي   فيًضا  زيا الررت(، وي  ي لحضور الروك الردس
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ال ي ور يةة الستينيةة فو  مسةةةةحةة بعةد المعموديةة، ت ةك ال ي تع ن ين مسةةةةحةة 

ل  بيةان في لي ور يةة بةالميروت المرةدس ال ي يةاد  مةا ي ل تةأ ي هةا ابرةاً، وتةَْدي   ا

م ’ال  بيا النهايي‘ كنيسةةة المشةةرق اآلشةةورية، وابرا ل ممارسةةة الشةةرقي ة، تردٍّ 

 اإتمةامةً  ‘فوراً بعةد ارث المعموديةةن يع بر وةيا ’ال  بيةا النهةايي  ،يةا المرةدسزبةال

لطرث المعموديةة لسةةةةكةب الروك الرةدس وكمةا  الحيةا  المسةةةةيحيةةن إنهةا   اَمميٍّ زً 

 ن1 ور ية الستينية بف  ها ياد  وتأ يص سر ال  بياتغطي ما تعني  ال ي

ارث النشةةأ  في الحيا  المسةةيحية وي رب ة من يد  لطوا، فو مرابص 

م ميز ، تشةةةةمةص  المويوفيةة، االي را  بةااليمةات، المعموديةة بةالمةاء، المسةةةةح  

بزيا مردس وال ردم ل شةركة االفخارسة يان ر ل ات ويق العنااةر األسةاسةية وي 

المشةرق اآلشةورية،  ذاتها في كس ال راليد السةرايرية ل كنيسةة الكاثوليكية وكنيسةة  

ر،ن في معموديةة البةالغين،  إا فت ممةارسةةةةا، لي ور يةة مخ  فةة وتوابع قةد تطوَّ

كس ال ر يدات ياد  يردمات المعمودية، المسةحة والشةركة والمردسةة لس  إب فا  

وابدن لكن لمعمودية األافا  تخ    الممارسةةا، ال ي ور يةن في ارث كنيسةةة  

ع الممارسةةة الشةةرقية، النشةةأ  المسةةيحية تبدف  المشةةرق اآلشةةورية، وتماشةةياً م

بةةال  بيةةا   الوابةةد  ال ي ور ي  ذا، االب فةةا   بةةالمعموديةةة، ي بعهةةا فوراً لس  

ن في الطرث الستيني،  2المردس ويك مص بربو  االفخارسةةة يا شةةةومسيا( بالزيا  

 

تخ    ال راليد فيما ي ع   بةةةةة’الخادم العادد‘ لةةةةة’المسحة النهايية‘ فو ’ال  بيا‘ن في الطرث الستيني الخادم األا ي  

د يمنح وو ا  بيل    وو األسةر ن في ارث كنيسةة المشةرق اآلشةورية، تماشةياً مع الممارسةة الشةرقية، الكاون اليد يَعمٍّ 

 بنفس  ’المسحة النهايية‘ لس  ذا، االب فا  ال ي ور ي الوابدن 

ع ي   الفور ال ناو  المردس مع معمودي هل ومسةةةح هل، لس  ذا، ونفث   2 يةةةَّ في فك ر ال راليد الشةةةرقية، ي  ري الرُّ

االب فا  ال ي ور ين في كنيسةة المشةرق اآلشةورية ي  رَّ  األافا  الرربات المردس فو ال ناو  المردس بعد ت بي هل في  

ر في الكأس المح ود ي    زيئا، من اللسةةد، ويضةةع  في فل  المعموديةن يغمث الكاون إاةةبع يدق اليمن  ال ةةغي

الطفصن
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ت بع معمودية ااافا  سةنين من ال ع يل المسةيحي، قبص فت يك مص ابراً بال  بيا  

واالفخةارسةةةة يةان ت ط ةب معموديةة األافةا  كمةا وي ممةارسةةةةة في كس ال ر يةدين   

فبوين، فشةةابين و ماية مسةةيحية ل  أكد فت األافا  تربوا في االيمات المسةةيحي 

 نوالحيا  المسيحية

ر في المسيح وي  بَّا بخ ل الروك  الشخ، المسيحي يمكن فت ي  وَّ

ة  يمسحة شخ منح المعمودية والالردس مر  وابد  وإل  األبدن بناء ي ي  ت

  مننروبية ا تَمح  ل مي

 

 القربان المقدس نو اإلفخارستيا المقدسة أ4

  11كو  1   ‘مني البداية كانا الكنيسةة فمينة لواةية الر  ’إاةنعوا ويا ليكرد

بَوت   ’(ن فيمةا ي ع   بةاللمةايةا، المسةةةةيحيةة البةاكر  مك و  25 -  23 انَوا يَواف  كة 

ا،   ال ةَّ  و  ، و  ك سْةر  اْلَخْبز  ، و  ك ة  ر  الشةَّ ، و  سَةص  ن وبأك ر 1(42   2‘  فع  ي     ت ْع  يل  الرُّ

دقة في يوم األبد، يوم الر ، يل مع المسةيحيين ليح ف وا بيكر  ةام  وقيام  ، 

يشة ركوا في  سةدق ودم  ولينموا كأيضةاء في  سةدق ال ي وي الكنيسةةن فاةبح ل

 ن2ويا االب فا  وو مركز الحيا  المسيحية

في السوو، السةرايرد واالفخاريسة ي لكنيسةة المشةرق اآلشةورية، مفهوم 

فردا، السريانية، ’مدابرانوتا‘ تغطي  مالةة’مدابرانوتا‘ ذو فومية لااةن فطبرا ل

 

 ن، البشيطا لآلية يررف  ’وكانوا فمناء في تع يل الرسص، وكانوا مش ركين في ال س ، وفي كسر االفخارس يا‘

(11، 7  20(،  فع 46، 42  2را ع  فع  2
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الخساةةةةي، ال ةدبير االلهي ح من ف ةص الخ يرةة ولسص اللنث كةص السةةةةر  

، الة’مدابرانوتا‘ في لطة هللا األبدية، بيث تلد ’تدبيروا الساب ‘ أالبشردن نش

في العهد الرديل، وتب غ ذروتها في فهور المسةيح في البشةريةن ’تدبيروا الحالي‘  

في مو، وقيامة يسةةوع  وو تدبير العهد اللديد، بدًء من ال لسةةد، وتب غ ذروتها  

المسةةةيح وتكمص بنزو  الروك الردسن و,تدبيروا المسةةة رب ي‘، اليد بدف في يوم  

الخمسةةين، ما زا  ين إر المليء ال اني ل ر ، تمليد الكنيسةةة وتلديد الخ يرةن 

إت  ميع الةةة’مدابرانوتا‘ فو السر الخساي تَحيا ذكراق ويَح  ف ص بها لس  السنة 

ور ية السةةايا، واألسةةرارن لكن االب را  األك ر ويةةوباً ال ي ور ية، في لي 

وشمواً ي ل لس  الرربات المردس فو االب فا  االفخاريس ين لس  إالفخارس يا، 

ر الحالة البشةرية قبص ال لسةد، االب ياج البشةرد ل دبير هللا الخساةي  تَسة ْحضة 

ص النعمةة الوافر ، يَع  ر   بة ، ويَ ةةةة  َّ  من الغفراتن يَعبَّر ين الشةةةةكر من ف ة

المعطا  في العهد الرديل، في ال لسةةةةد، في مو، وقيامة يسةةةةوع المسةةةةيح، في 

إنسةةكا  الروك الردسن ي ل تعداد العديد من البركا، والفوايد المح ةةَّ ة ب دبير  

هللا الخساين إت  ميع السر الخساي فو الةة’مدابرانوتا‘ تَ خَّ، وكيا، يَح  ف ص 

ي كص إب فا  إفخاريسةةة ين ر ل فت ويق الشةةةمولية فك ر بها وتَسةةة  ْرب ص بشةةةكرف

ويةةوبا واتسةةايا في ال ر يد االفخاريسةة ي السةةرياني، لكنها فيضةةا سةةمة مميز  

للميع ال رةاليةد االفخةاريسةةةة يةة الكةاثوليكيةةن في كس ال ر يةدين، تَحيةا ذكر   ميع 

 نالسر الخساي بشكر  ويَح  ف ص ب  في كص إب فا  إفخاريس ي

نهل االفخاريسةةةة ي المشةةةة رك، ذا، سةةةةما، إب فاا، البنية  يعكث إيما

االفخاريسة ية في تر يد كس من الكنيسةة الكاثوليكية وكنيسةة المشةرق اآلشةورية   



2017 اآلشورية المشرق وكنيسة الكاثوليكية الكنيسة بين األسرار إتفاقية  
 احلياة السرائرية 

 

17 
 

إ  مةاع اللمةايةة المح يةة بريةاسةةةةة األسةةةةر  فو الكةاون، لي ور يةة الك مةة ال ي 

ضةار الرديل واللديد، شةفايا، الميمنين، إسة ح ن  تشةمص قراءا، من كس العهدي

ال ردما،، األنافورا فو ال ةس  االفخاريسة ية، كسةر وشةركة  سةد المسةيح ودم ، 

 نت يها ا وا، الشكر

األنةافورا فو ال ةةةةس  االفخةارسةةةة يةة ترود إل  ذرو  إب فةا  اال  مةاع 

االفخاريسةة ي، اليد وو فلي لالخبز السةةمايي” و لكأس الخسص”ن بإسةة دياء  

، ت ةةبح  1مخ  ةةنا في العشةةاء األلير سةة حضةةار ما قال  وفع  واالروك الردس 

ينااةر الخبز والخمر سةرايريا  سةد ودم ربنان إت كس من االسة دياء وك ما،  

مخ  نا وي يناار اساسية في األنافورا فو ال س  االفخارس يةن إت الحضور 

الحريري وال ةةةةادق ل مسةةةةيح تحا ير  الخبز والخمر، وو  زء من إيماننا 

  .ويبادتنا المش ركة

ر، تراليد لي ور ية بين ما نشةةةة رك في نفث االيمات االفخاريسةةةة ي، تطوٍّ

مخ  فة في كس من الكنيسةةةة الكاثوليكية وكنيسةةةة المشةةةرق اآلشةةةورية الب فا  

الرربات فو االفخاريسةةة يا المردسةةةةن ويق الخ فيا، وال راليد ال ي ور ية المخ  فة 

ت األساسي لهويٍّاتنا الكنسية الخااة، ال ي ت يدد إل  االثراء الم باد ن  وي المكوٍّ 

لةيلةك يلةب فت تَحف ة كس من وةيق ال رةاليةد  بةأمةانةة وت طور يضةةةةويةان في وةيا  

 

فنافورا إداد ومارد مركًزا لااةةةا م ميٍّ ًزا، ويَع ر   بها كأقدم بين فنافورا، كنيسةةةة المشةةةرق اآلشةةةورية، تح ص 

فنةافوران تل االي را  بشةةةةرييةة االفخةارسةةةة يةا ينةدمةا ي ل االب فةا  بةأنةافورا إداد ومةارد ين اري  ملمع العريةد  

ال ةاني ي   وةيا الررار  را ع مبةاد ء ق، وبةال ةالي  2001ينةاير    17وااليمةات في   بو  واف  البةابةا يوبنةا بولث 

االفخارسة يا بين الكنيسةة الك دانية وكنيسةة المشةرق اآلشةورية( و  قبو  االفخارسة يا في باا، االب ياج الريود،  

 (ن8 – 6، افحة 2001فك وبر   26، اللمعة لوسيرفاتورد رومانو
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السةةةةيةاق، نَولي إب رامةا شةةةةديةدا لألنةافورا، ال ري ةديةة المسةةةة خةدمةة في ميراثنةا 

  .قَّر وال ي ور ي، لااة يندما تعود ل ع ور الرديمة المَ 

 

 الخمير  المردسة 

مارسةةا الكنيسةةة األول  بطرق مخ  فة ترسةةيل الخبز االفخارسةة ي، َمر رنًا مع 

توزيع ويق األ زاء بين الكنايث فو المح ف ين في منطرة معينةن ويق الممارسةةةة 

ال ي ور ية مو ود  في كص من الشةرق المسةيحي والغر  المسةيحين إبد  ويق  

ت من توزيع ف  ‘الخمير ’الممارسةا،، تَْدي     زاء إفخارسة ية اةغير  من ، ت كوَّ

قبةص األسةةةةر  ي   كهنةة المنطرةة المحيطةةى كةات ي   كةص كةاون فت يغمث وةيا  

ن إل فةا  ‘الخمير ’اللزء في كةأس إب فةالة  االفخةارسةةةة ي، ومن ونةا  ةاء إسةةةةل  

  .تدريلياً ممارسا، مماث ة في الكنيسة الغربية وفي معإل الكنايث الشرقية

ورية ي   م ص ويق الممارسةةة ومع ذلك، بافإا كنيسةةة المشةةرق اآلشةة

ن كص يام في يوم الخميث 1‘مالكا’فو    ‘الخمير  المردسة’ال ي ور ية، ال ي تَْدي    

المرةدس، يلةدد كةاون الرييةة المح يةة الخمير المرةدس ين اري  مزج الخمير   

الرديمة مع اللديد ن بعد ذلك سةةةة َسةةةة خدم ويق الخمير  لس  السةةةةنة في  ميع 

دَّوا الكاون قبص ااب فا  االفخارسةة ين في ال ر يد  األر فة االفخارسةة  ية ال ي يَع 

السةةرايرد لكنيسةةة المشةةرق اآلشةةورية، ويق الخمير  المردسةةة لها دور م كامص 

 

مير  المردسةةة  نإًرا ألاةةال   الموقَّر ، معناق السووتي والويةةع ال ي ور ي، رتَّب مار يبد يشةةوع الن ةةيبيني الخ

يةمن ’الراز‘ فو ’األسةرار المردسةة‘ن ارث الخمير  المردسةة ما زا  يَمارس في كنيسةة المشةرق اآلشةورية، وليث 

 الك دانية فو كنيسة المسبار السريانيةن
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ويةرورد في إ مالي يم ية ال كريثن يسو  ي   ذلك، فإت الخمير  المردسةة 

إب فةا  تعمةص كعسمةة مرييةة ي   االسةةةة مراريةة ال ةاريخيةة بين كةص قربةات فو  

 .(26  26 ماإفخارس ي والعشاء األلير  

 

 تكريث الميبح 

كسً من تر يد الكنيسةة الكاثوليكية وكنيسةة المشةرق اآلشةورية توقٍّ ر ب بليص  

المةيبح الةيد تل مع بولة  اللمةايةة، الةيد تَرةدَّم ي ية  وبةا، االفخةارسةةةة يةا والةيد  

م كس ارسةةةةيهمةا ال ي و ر ي إب فةاا مهيبًةا منة  ي ل نوا   سةةةةد ودم الر ن يرةدٍّ 

ل كريث الميبحن يح فة األسةةر  بهيا ال كريث، ي ل تنفيي ويا بإسةة دياء الروك  

ن ومع ذلةك في ترةاليةد الكنيسةةةةة الكةاثوليكيةة 1الرةدس والمسةةةةحةة بةالزيةا المرةدس

  ارنر تكريث الميابح وابد من األسروكنيسة المشرق اآلشورية ا يَع  ب  

   

 

 

 

 

سةةرار األ’فو  ‘ الراز’ال اني تكريث الميبح بين   تيموثاوسالبطريرك مار   رتَّب، ًرا ألومي   الكنسةةية وال ي ور يةإن

س د  رْ ، فإت تكريث الميبح يعمص في نفث الوقا ك كريث ل كنيسةةةةة بأكم ها والم  ل رتيب  ال ي ور ي  وابرًان ة‘المردسةةةة 

،  يبد يشةةوعلمار  َم َّبعة قايمة األسةةرار،  ور ية الفع ية ل كنيسةةة اآلشةةورية د الميبحن في الممارسةةة ال ي وابيث ي

تكريث ميبح   تل ت ةني   ،في ال ر يد الكاثوليكي  ع بر سةًران بطريرة مماث ةا يَ لي ور يًّا، وع بر تكريث الميبح ارسًةا  يَ 

 ما وو سرايردنبين 
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 الحياة المسيحية أ5

 الزواج المسيحي

يك سةةةةب الزواج معن  وفوميةة لةااةةةةة، يَعبٍّ ر ين كسً من نإةام الخ   

( ولسص البشةةةةرية،  2 تكونإام الخسص، اليد وو لطة هللا األبدية ل خ يرة  

(ن وو يهد ييسةةث ب  ر سً وامرف  32   5 ف يب غ ذروت  في يسةةوع المسةةيح  

فيمةا بينهمةا شةةةةراكةة كةام ةة مةد  الحيةا ، ال ي بطبيع هةا َمرتَّبةة لخير الزو ين 

والنلا  األافا  وتربي هلن شةةركة الحيا  الحميمية ويق والحب فسةةسةة  الخال  

وووب  شةةرايع  الخااةةةن إت نموذج الزواج المسةةيحي وو العهد بين المسةةيح  

بَّ   والكنيسةةة، كما ا ف ب  َكْل ك م  اء  بُّوا ن سةة  اَ ، ف ب  ا الرٍّ    فويةةح الرسةةو  بولث  ’ف يُّه 

ا‘   ه  سة  ا، ل ك ْي يَر دٍّ  ف سْة  ل  ن ْفسة  َ أل ْ   ه  ة  و  يَح ف ْيضًةا اْلك ن يسة  سة  (ن  26 -  25  5  ففثاْلم 

من لس  إب فا  الكنيسةة ينا  الزو ين النعمة ال ي تيوٍّ  هل في محب هل الزو ية 

ن ترديل إلسص هللا لشةةعب يهدق ول مسةةيح وكنيسةة  ، وفت يشةةهدوا ي   فمانة م

 ن1هللا، ووكيا يألي الزواج المسيحي اابع  السرايرد

دين،  ير ممنويين من   ارفي الزواج المسيحي وما ر ص وامرف  َمعمٍّ 

ن ي  ر  لادم الكنيسة  2يرد الزواج وال يات يعبرات ين موافر هما بحرية 

 

عكث قايم   مرب ة مبكر  في تطوير الرايمة فها مار يبد يشةةوع، تفي قايمة األسةةرار ’راز‘ ال ي فلَّ  ا يإهر الزواج

في تر يد  لكنين ال راليد اليونانية والستينةن المشة ركة ب  السةبعة ال ي سةبرا بعض ال طورا، السبرةالفع ية لألسةرار  

وثاي  ال ع يمية ال ي  ، وكيلك الالن ةةوص ال ي ور ية المسةة خدمة لإلب فا  بالزواج  ، فإتكنيسةةة المشةةرق اآلشةةورية

نا، لهويٍّ    السرايريةع بر  ، تعر  نفث العناار ال ي تَ معناق  تشرك  نالسرارد في ال ر يد الكاثوليكي َمكوٍّ 

لزيلا، بين مسةةةيحيين و ير مخ  فة فو ا   مايا، مسةةةيحية  اليين ين موت إل فيما ي ع   بالزواج بين المسةةةيحيين   2

وكنيسةة المشةرق اآلشةورية، في  ن الكنيسةة الكاثوليكية  لكص م الرانونية، ي ينا فت نشةير إل  ال وايح الكنسةية مسةيحيين

لكن في كنيسةةة المشةةرق   بالزواج بين كاثوليكي و ير مسةةيحين ، يمكن فت يعطي األسةةر  االذتالكنيسةةة الكاثوليكية

 .ا يمكن منح م ص ويا االذت اآلشورية
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ن يَ  ٍّ ي لااة فت الروك الردس، م در  1موافر هما ويباركها باسل الكنيسة 

محب هل وإلساهل الم اك دايماً، يَبارك ويخ ل يهدولن إت بضور لادم 

الكنيسة وكيلك الشهود يعبٍّر بويوك ين بريرة فت الزواج المسيحي وو بريرة  

 .كنسيٍّة

ي الكرامةة ت ضةةةةح وبةد  الزواج، ال ي يع ر  بهةا ربنةا بويةةةةوك، ف

الشةةخ ةةية الم سةةاوية ال ي يلب فت تَمنح ل زوج والزو ة في العاافة الم بادلة 

د  ’والشةةام ةن إت ثبا، الزواج ي ضةةح من قو  الر    سةة  ا ب ْعدَ اثْن ْين  ب ْص    إ ذًا ل ْيسةة 

ع  َ هللاَ  م  د    د ن ف الَّي  اب  قَ َ إ ْنس ات   و  ٍّ  .(6  19  ما ‘ا  يَف ر 

قةة، تل ترتيةب الزواج النلةا  األبنةاء  وكمشةةةةةاركةة في محبةة هللا الخسَّ 

(ن إت االيمةات بةأت ل عةايس، فوميةة ق ةةةةو  كمراكز 28 -  27  1  تةكوتربي هل  

ل حيا  وااليمات المشةع  الباً ما يكوت في زماننا ويالمنا  ريبًا ومعادياً لإليماتن 

وما المبشةةرين ااوايص لإليمات بالك مة والم ا  يكوت األبوات في بضةةن العاي ة 

ألافالهل، ي يهل فت يشةةةلعوا فوادول ي   المووبة الخااةةةة لكص وابد  منهل،  

يشةلعونهل برياية لااةة ي   فية ديو  دينيةن يسة طيع اازواج الغير قادرين 

ا، من  ي   إنلةا  األافةا  فت ي م ٍّعوا بةالحيةا  الزو يةة الم يئةة بةالمعةاني فيضةةةةً

ة والمسةةةةيحيةةن يَمكن ات يَشةةةةع زوا هل بةالعطةاء الخ ةةةةب النةابيةة االنسةةةةانية

  .وال ضحية، سواء فيما بينهل فو تلاق اآللرين

 

من المفهوم ياد  في الكنيسةةةة الستينية فت الزو ين، كَخدَّام نعمة المسةةةيح، يمنحوت سةةةر الزواج لبعضةةةهل البعض  1

بال باد  بواسةةطة ال عبير ين موافر هل فمام الكنيسةةة، في كنيسةةة المشةةرق اآلشةةورية وابرًا ل  ر يد الشةةرقي، يلب فت  

 بركة، ال  يب كوسايص مط وبة ل حة الطرثن يشمص ارث الزواج ال ي ور ي ي    بضور الكاون، كأس ال
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 الحيا  الدينية 

تطور، الحيةا  الةدينيةة في ترةاليةد كسً من الكنيسةةةةة الكةاثوليكيةة وكنيسةةةةة  

المشةةةةرق اآلشةةةةوريةة، منةي الرروت األول  ، إي َبر، الةديو  إل  الحيةا  الةدينيةة  

ة لااةةةةة كمووب  1ة من الروك الردس ل رديث الكنيسةةةةة وإثرايهايطية لااةةةة

رتبطا بالحيا  الدينية موايةيع روبية فو كنسةية  إن  واريرة ل شةهاد  المسةيحية

(، االق ةداء  13-12   1  مريةديةد  بطريرةة معينةة، م ةص الحيةا  ال ةةةةحراويةة  

( وما ي ي من م ا  ل لمايا، 31-17   10 مراألسةةةاسةةةي بيسةةةوع المسةةةيح  

 .(47-42  2المسيحية األول   فع 

تطور، فشةةةكا  مخ  فة من الحيا  الدينية في كس ال ر يدينن في الكنيسةةةة 

في  اةةسك الم  الية مراًرا وتكراًراالكاثوليكية، سةةاوما ف را، ال أسةةيث واال

ع الحيا  الدينيةن في كنيسةةة ال مشةةرق اآلشةةورية ان شةةر،  ال لديد الدال ي وتنوُّ

الررت الرابع وازدور، لعةد    الحيةا  الةدينيةة في نهةايةة الررت ال ةالةث فو بةدايةة

ن لكن في نهةايةة الررت الرابع يشةةةةر، ترا عةا سةةةةريعًةا وال فةا تمةامًةا 2قروت

 ن3  مايية والسياسية العنيفة يامةترريبًان بسبب الإرو  اال

 

‘ن في  ي الروبانية يةمن األسةرار المردسةة ’راز الحيا اةنَّ  البطريرك ما رتيموثاوس ال اني الربو  ال ي ور ي في  

الممارسةة ال ي ور ية الفع ية لكنيسةة المشةرق اآلشةورية، َم َّبعةً قايمة األسةرار المردسةة ’راز‘ لمار يبد يشةوع، فإت  

لربو  في الحيةا  الديرية وو ارث لي ور ي، لكنة  ا يَع بر سةةةةرن بطريرةة ممةاث ةة في ال ر يةد الكةاثوليكي، فإت تكريث  ا

العيار  وارث المهنة الدينية يَ نَّ  يمن ما وو سرايردن

"ْبن اد|  في الع ةور الرديمة، بافإا كنيسةة المشةرق اآلشةورية ي   نوع فريد من ’الروبنة البدايية‘ المعروفة بةةةةةة 

سة في   ا" فو "بني | بنا، العهد"ن ويا الشكص الرديل ل حيا  الدينية ي شكٍّأل من ر ا  ونساء يعيشوت بيا  َمكرَّ ْبن ا، ق يَّام 

بيوتهل يةمن   ماية الميمنينن ووي تسةب  الحيا  الديرية الرسةمية ال ي فسةسةها الرديث فنطونيوس في م ةر، ووي 

 ث إفرام والرديث ففراوا، الحكيل الفارسين النموذج اليد بافة ي ي  الردي

، بدف، محاوا، إبياء الحيا  الروبانية في كنيسةةةةة المشةةةةرق اآلشةةةةورية في العراق والهند في السةةةةنوا، األلير  3

  .والوايا، الم حد 
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 المصالحة  مسحة المرضي والجنازة  أ6

 الم الحة 

ابرا لألسةةفار المردسةةة، ق ب هللا ليث كر ب البشةةر ووو ا يشةةاء فت يَه ك  وو  

(ن ا يَريد مو، الخاا ء، لكن فت ي حو  ين ارير  الشرير ليحيا 11  -  8   11

(ن يسوع وو الحضور الك ي لربمة هللا كما فكَّد وو بنفس   ’ل ْل ة،  23   18 بز 

اًرا ب ْص َلط ا ‘  لو  أل ْدَيو  ف ْبر  (، وفليرا بي  ذات  وسةةةةكب دم  32  5 ً إ ل   ال َّْوب ة 

(ن باالشة راك مع رسةال   الخااةة، ايط  المسةيح  28   26 مالغفرات الخطايا  

(  يو  18   18 (  ما19   16  الخطايا  ما الرسةةص ول فاؤول الرو  ي   مغفر

نإةام   (ن برو  وةيا ال فويض واالذت يمكن فت تَغف ر الخطةايةا بواسةةةةطةة22   20

وك  ا لدمة الم ةةةالحة ويق إل  األسةةةاقفة الكنيسةةةة ب   بعد المعموديةن وقد فَ 

ص والم الح والكهنة، اليين فليوا الس طات لي ح  ُّ    ةنوا بفعص سرايرد ل ح 

يو د العمص السةرايرد ل م ةالحة في ال ر يد ال ي ور ي لكس من الكنيسةة  

نة لهيق الم ةالحة وي   الكاثوليكية وكنيسةة المشةرق اآلشةوريةن العنااةر   الَمكوٍّ 

ص وال حوُّ    ر، ترةاليةد مخ  فةة 8   3  مةاال وبةة، االي را ، ال ةأديةب، الحة  (ن تطوٍّ

دالص ال راليد ال ي ور ية لعمص الم ةةةةالحة، معطين األولوية إما ل طابع الخاص 

فو العام ل م الحةن يح فة إي را  الخطايا الع ني ولدمة إيست الغفرات لس  

لرربات المردس فو االفخارسةةة يا المردسةةةة بأومية توبة لااةةةة في كس إب فا  ا

سيحي والم الحة بريرة فا هل وتغيي هل  مال ر يدين ال ي ور يين، يلد ال حو  ال

ص في كس تر يةدد   في االفخةارسةةةة يةا، تو ةد الممةارسةةةةة الفرديةة لإلي را  والحة 
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األقص ل خطايا الخطير ن في الكنيسةة الكاثوليكية وكنيسةة المشةرق اآلشةورية ي   

الكنيسةةة الكاثوليكية تل تفضةةيص ممارسةةة ال وبة الفردية المع اد  الم كرر  لسةةر 

االي را  الشةخ ةي، ر ل فت كنيسةة المشةرق اآلشةورية فقص ياد  فو تكرارا، 

  ن1 سرد ويَمكن ل خطا  في فد وقا ا بفإنها تمارس فيًضا االي را  ال

  

  مسحة المري 

كات المر  واأللل دايماً  زء من الواقع البشةرد، في األسةفار المردسةة 

يرتبن المر  بخطيةة االنسةةةةات وبةال رةة في هللان فمن  هةة ترتبن  ميع اآلام  

(، وي   اللةانةب اآللر 5(  روم  19  -  16   3ي   األر  بخطيئةة ةدم  تةك  

والمو،   يرثي الميمنوت ألمرايةةةةهل فمةةام هللا، وفنةة  من هللا، سةةةةيةةد الحيةةا 

ي ضةريوت ل شةفاءن يَواة   بال ةس  من ف ص الشةفاء في وقا المر  مع ال وبة  

ن فيط  يسةةةةوع المسةةةةيح فولويةة مفةا ئةة 2(11  –  9   38ين الخطيةة  سةةةةير 

السة حضةار الشةفاء ل خطا  والمرية ، فاةبحا رفف   وشةفاؤق كص نوع يةع   

(ن ففي فثنةاء لةدم ة  5  -1  11  مةايسمةة امعةة بةأت م كو، هللا كةات قةد اق ر   

(ن وكةات قةد 9   10 ولالع نيةة كةات قةد فرسةةةةص تسميةيق بهمةة شةةةةفةاء المريةةةة   

ع   ال ل  ف ْ م  يةةةةهل، بعةد تمليةدق، لموااةةةة ةة لةدمةة الشةةةةفةاء "لاْذو بَوا إ ل   اْلعة  فوَّ

 

د بشةةةكص م زايد في الكنيسةةةة الك دانية وكنيسةةةة الماابار السةةةريانية،  اي ين لي ور ياتهل    َمورس االي را  السةةةرٍّ 

 ت ماش  مع ال ر يد الستينين 

شةةفاء هللا بايةةًرا ليث  زييًا بص بشةةكص ك ي، يميص إل  إسةة عاد  الحيا  البشةةرية بكص فبعادوا وويةةعها الضةةعي    2

واللريحن وابرًا لألسةفار المردسةة، فإت الشةفاء من الشةر والخطية يَع  ب ر الشةفاء األك ر  ووريةً اليد يمكن لإلنسةات 

 (ن26 – 17  5 لوقا  (،12 – 1  2(، مر8 -1  9فت يح ص ي ي  من هللا  ما 
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د  ل   ،  ننن اْي  م  ن  و  ْن ةم  ان  م  يص  ل ْ خ   ير ة  َك ٍّ ه  ْنل  َزوا ب اال  اْكر  عَوت     و  ي ضة   بإسةمي( و 

«ن  مر  فَوت  ْري   ف ي ْبر  ي َهْل ي     اْلم    .(15 - 14  5(،  يع 18 - 15  16ف ْيد 

ال راليد ال ي ور ية لكس من الكنيسةةةة الكاثوليكية وتر يد كنيسةةةة المشةةةرق 

مات مسةةح  المريةة ، وويق المسةةحة تَرام بخادم مرسةةوم، تحديداً    ةاآلشةةورية يَردٍّ 

ترتبن فعالة ويق المسةةحة بالرو  الشةةفايية ال ي ليسةةوع المسةةيح فسةةر  فو كاونن  

ا  وبضةةةور الروك الردس، ا يَشةةةار لهيا بال ةةةسوا، المربولة فرن، بص فيضةةةً

ك بخادم مرسةةةوم وفت المسةةةحة ترافرها يسمة  بحريرة ألت الزيا يلب فت يَبار 

لطرث المسةحة   الشةخ ةية السةرايرية  ينال ة يبن ويق العنااةر وي ال عبير  

 ن1ويا

وا، ال ي ور ية لكس من الكنيسةةةة الكاثوليكية وكنيسةةةة  كما تشةةةير ال ةةة   

فإت تأثير ويق المسةةةحة م عدد  اللوانب  شةةةفاء اللسةةةد    2المشةةةرق اآلشةةةورية

والروك، ترديث الكنيسةةة وتروية الشةةخ،ن وقد ابة الرديث يعرو  الرسةةو  

يض   ’تأثير ويق المسةةحة الم عدد    ر  ة  ف يَ ةة  ُّوا  ف م  يَو   اْلك ن يسةة  د  ب ْين َكْل؟ ف ْ ي ْدعَ شةةَ ف ب 

الرَّ ُّ يَر يَم َ  ، و  يض  ر  ات  ت شْةف ي اْلم  يم  س  َ اال  اة  ْيا  ب اسْةل  الرَّ ٍّ ، و  ي ْدو نَوقَ ب ز  ي   ْي   و 

  (ن15 – 14  5 يع  ‘نن

 

 

، فإت  لكن في ال ر يد اآلشةةةوردشةةةفاء المريةةة  في قايمة  األسةةةرار ’راز‘ ال ي فلفها مار يبد يشةةةوعن  ا يإهر  

فإنها ، ثاي  ال ع يمية ال ي تشةرك معناواالو إيةافة إل ،  ب فا  بمسةحة المرية المسة خدمة لإلالن ةوص ال ي ور ية 

ر  في ال ر يد الكاثوليكين السرايرد ع  ب ر  اليد لطابع المَ  ال أسيسية نفث العناار  تَْإه 

را ع ويق ال ةس  لكنيسةة المشةرق لزيا المرية   "فيها الطبيب الحريري، اليد ك م   مم وء  من كص لير ومعونة،   2

دًا وَمعةال لًةا للميع فمرايةةةةنةا، َمخفٍّ فًةا ةامنا   رياية وشةةةةفةاءن فيهةا الر  ل حةص نعم ةك ي   ويا الزيا وا ع ة  َمسةةةةاي 

 فننا نر و فت نلد في  شفاء فمرايناة اآلت وإل  األبدن ةمين" ا لضرباتنا، وتوتُّراتنا ومشرَّاتنا، شفاء للرابنا، َمنرٍّ يًّ 
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  اللناز 

وت لكي يغفر هللا ت ة ي اللماية المسةيحية من ف ص فببايهل الموت ، ي ة 

لطاياول، فت يربب بهل بربم   وسةةةخاي  في م كوت ، ي وسةةةَّ وت فت يرب هل هللا 

مع  ميع األبرار في وليمةة الحمةصن إنهل يةيكرونهل وي ةةةة وت من ف ةص راب هل 

األبدية وفربهل لس  االفخارسة يان إنهل يع بروت ويق ال ةسوا، فيضًةا كشَةكر 

 ن1ح وتيكير لألبياء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اللنةاز  بين   ةيرك مةار تيموثةاوس ال ةاني لي ور ية   البطر، اةةةةنَّ عنةاوةا ال ي ور ي والروبي والريودم  من ف ةص

َم َّب ع ةً قايمة األسةرار ة،  في الممارسةة ال ي ور ية الفع ية لكنيسةة المشةرق اآلشةوريبينما  ن ‘ فو ’راز‘األسةرار المردسةة’

  ا يع بر سًرانفإت اللناز  وي ارث لي ور ي ،  لمار يبد يشوع
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 الخالصة أ7

الحيا  السةةرايرية والسووتية لها يد  فشةةكا  في ابيع ها، ألنها  السةةعي 

يَّز  في  لفهل سر االيمات في الفئا، البشرية واالب فا  بهيا االيمات في فشكا  َمم 

ةن   والسوو، ل كنيسةةةة  الحيا  السةةةرايريةبشةةةكص يام  ر،  فرد تطوَّ كص ثرافة وفمٍّ

الحيا  السةةةرايرية لكنيسةةةة ر،  تطوَّ الكاثوليكية في سةةةياق يوناني روماني، كما 

المشةةرق اآلشةةورية في فرايةةي لل تَحك ل فبدًا من االمبرااورية الرومانية، ا 

ر، في سةياق اووتي  تطوَّ ، مبرااورية الشةرقيةباالباالمبرااورية الغربية وا  

 نن الخ فية البدايية ل لمايا، الرسوليةسامي سرياني، قريب  دًا م

 

لس  يد  قروت، وبسةبب المواق  ال اريخية الضةخمة والميلمة  دا في 

بعض األبيات، لل تسة طع كنيسةة المشةرق من ال وااةص بشةكص ابيعي مع برية 

بعض    الرومةانيةةن  -المنطرةة اليونةانيةة     اللمةايةا،( المسةةةةيحيةة الم وا ةد  دالةص

ال طورا، الم ةألر  في السوو، السةةةةرايرد والممةارسةةةةة، ت ةك ال ي تل تبنٍّ يها  

الرومةانيةة، لل تيثٍّ ر ي   كنيسةةةةةة المشةةةةرق   -تةدريليةاً في المنطرةة اليونةانيةة  

األشةةوريةن  ير فت كنيسةةة المشةةرق اآلشةةورية ف َّا فمينة بشةةد  ي   فاةةولها 

ر، ميراثها  السةرايرد النابع من الع ةر الرسةولية األاةي ة، كما بافإا واوَّ

  الرسولي، ويَردم ويا االرث م در فريدًا وشهاد ً للميع الكنيسةن 
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د المراربة الشةةام ة ل حيا  السةةرايرية في الواقع بأت الحيا  المسةةيحية   تيكٍّ 

سةة ي  في كس من الكنيسةة الكاثوليكية وكني بريرة  سةة المشةرق اآلشةورية َميسةَّ

فةص الطروس السةةةةرايريةة ابرًةا ل  رةاليةد ال رةافيةة سةةةةرايريةة وابةد ن ينةدمةا تح 

وال ي ور يةة المخ  فةة، يشةةةة رك كسومةا في االيمةات السةةةةرايرد وذا، الحيةا  

السةةرايرية في اللوورن ليا يمكن إي بار اروسةةهل السةةرايرية ك عبيرا، َمكمٍّ  ة 

بدف  ل حريرة االلهية الفريد ، كاشةةةفة ين ثرايها الرايع في ال راليد الكنسةةةية، إت م

الوبد  في ال نوع يمكن تطبير ، ليث فرن فيما ي ع   ب ةيا ة العريد ، بص فيضًةا 

فيما ي ع   بإب فا  الحيا  السةةةرايرية في كسً من الكنيسةةةة الكاثوليكية وكنيسةةةة  

 نالمشرق اآلشورية

 

م، في نا الكنيسةةةة 1994في االيست الخريسةةة ولو ي المشةةة رك يام    

في اإلعتراف بنسس  [آلشةةةورية فنهما م حدين  الكاثوليكية وكنيسةةةة المشةةةرق ا

إت    ]اإليمان في ابن هللا الذي صتتار إنستتان ا حتى نصتتير نحن نو     بنعمت 

ح بالروك الردس في  ين، وَي ٍّ ل ب ، وتأكَّد واتضةَّ إرث االيمات المشة رك قَب ص، واة 

كس ال ر يدين، ب ةةور  لااةةة لس  ميراثهل السةةرايرد وال ي ور ي الخاصن 

إت األسةةرار وي فسةةرار االيمات، يمكن ل كنيسةةة الكاثوليكية وكنيسةةة المشةةرق 

في ابن هللا [ن في االب فا  بنفث االيمات  نا فنفسةهل فيضًةا م حديْع   اآلشةورية فت يَ 

، وفي توزيع نفث السةةر ]اليد اةةار إنسةةانًا ب   ن ةةير نحن فواداً ح بنعم  

 .الخساي لس  تراليدول السرايرية وال ي ور ية الخااة
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لكي تكوت الشةةركة بين الكنيسةةة الكاثوليكية وكنيسةةة المشةةرق اآلشةةورية  

 ماع فيما ي ع   بمح و  االيمات وإب فا  كام ة وشةةةةام ة، ا تسةةةة  زم فرن اال

ا فيما ي ع   ب كوين الكنيسةةةة، كما وو مك و  في االيست   األسةةةرار، بص فيضةةةً

من وبناء ي ي  يضةةةةع كسً من االيست  1994الخريسةةةة ولو ي المشةةةة رك يام 

م وإيست الحيا  السةةةرايرية المشةةة رك 1994الخريسةةة ولو ي المشةةة رك يام  

ال ةال ةة في بوارنةا السووتي، تحةديةداً ين"تكوين  الحةالي األسةةةةةاس ل مرب ةة  

الكنيسةة"ن يند ال واةص ل نهاية الليد  سة كوت المرب ة ال ال ة قد فكم ا االتفاق 

بو  االيمات، الحيا  السةةةرايرية وتكوين الكنيسةةةة، وسةةةيكوت الطري  مف وًبا  

بتنن يحتسلوا ستتتتويت ا  [ل كنيسةةةةة الكةاثوليكيةة وكنيسةةةةة المشةةةةرق اآلشةةةةوريةة  

 ن1]ارستيا  التي هي عالمة الشركة الكنسية الُمستعا ة بالسعل كامال  باإلفخ

 

 2017نوفمبر  24

 

 الكار ينال ُكوْرت كوخ  نيافة

 رييث الملمع الحبرد البابود ل وبد  المسيحية 

 الرييث المشارك

 يا ميلس زغ طة المطران مار 

 ولبنات  ونيوزلندامطرات إس راليا  

 الرييث المشارك

 

 

ك ل حيا  السةرايرية‘ و المفهوم السةرايرد المشة رك لكس كنيسة ينا ا يسةمح بإب فا  األسةرار   إت ويا ’البيات الَمشة  ر 

والطروس الكنسية لإلك يريكيين الخااين بهلن


