
من الناحية الالهوتية:
يف  وذبيحة  وليمة  الأّول،  القرن  ومنذ  هي،  الفخار�ستيا 
حمّبة  كوليمة  البيوت  يف  جتري  كانت  لأّنها  وليمة  واحد.  اآن 
تقدمة  طابع  ذات  فيها  ال�سكر  لأّن �سالة  وذبيحة،  )اأغابيه(، 

�س الروماين(. ذبائحّية )ح�سب الذيذاكيه وكلمن�سُ
يف املا�سي كان هنالك جتاهل للطابع الذبائحي، بحجة كهنوت 
الربوت�ستنتّية،  يف  الوقوع  خطر  يكمن  وهنا  العام،  املوؤمنني 
ولكن اليوم اأعيد العتبار للطابع الذبائحي للقدا�س متا�سًيا مع 
الأنطاكي  )اأغناطو�س  الأوائل  الكني�سة  واآباء  املقد�س  الكتاب 
ويو�ستيُن�س...(، فهي ذبيحة ال�سليب املحَتَفل بها على املذبح 
امل�سيحي، اأي ال�سليب  اّلذي عليه "ُذِبُح حمُل ف�سحنا، وهو 
امل�سيح" )1 قور 5: 7(. معنى كلمة altar بالالتينّية اأي مكان 

تقدمي الذبيحة. )98(
وعلى هذا املذبح ي�سّم املوؤمنون ذبيحتهم الروحية اإىل ذبيحة 

ال�سليب، هكذا ميار�سون دورهم الكهنوتي العاّم.
البابا القدي�س يوحنا بول�س الثاين يقول: "الفخار�ستيا هي قبل 
كل �سيء ذبيحة. اإّنها ذبيحة �رّس الفداء وذبيحة العهد اجلديد." 

)الفخار�ستيا املقّد�سة، 24 �سباط 1980(. )80(
الكني�سة ُتعّلم وتوؤّكد على �سكل الفخار�ستيا املزدوج: الع�ساء 
والذبيحة، والثنان ل ينف�سالن. ول ميكن الرتكيز على �سكل 
واحد وجتاهل الآخر. في�سوع هو املحتفل بالع�ساء وهو بنف�س 
اإىل  ُي�سري  امل�ستطيل  املذبح  �سكل   -  )81( الذبيحة.  الوقت 
القرب  خا�سة  القرب،  �سكل  )مثل  لالفخار�ستيا  الذبائحي  البعد 
بعده  اإىل  ُي�سري  البيزنطي(  )مثل  املرّبع  �سكله  بينما  املقّد�س( 

الولئمي )مائدة(. )105(
الُبعَدين  هذين  ُيربز  اأن  يجب  للكني�سة  الهند�سي  الطابع 
الالهوتّيني: املائدة )الع�ساء(-املذبح )التقدمة( وبالتايل مكان 
اّت�سال  مكان  العام،  الكهنوت  ا  واأي�سً الأ�رساري  للكهنوت 
و"حمجوز"  �س  خم�سّ مكان  )مبعنى  انف�سال  الوقت  وبنف�س 
sacro ب�سبب  القدا�سة، وي�سبح مقّد�سا  للمقّد�س، ل�ستعمال 
الذبيحة sacrificio التي هي مقّد�سة. وعامل اليوم اأكرث من اأي 

املكان الليتورجي

وقت بحاجة اإىل "القدا�سة" sacralità، خا�سة لأّن هذا العامل 
هو  وما  ُدنيوي  هو  ما  بني  والتمييز  احلواجز  حمو  على  يعمل 
على  يعمل  واخلري،  ال�رّس  بني  والقدا�سة،  اخلطيئة  بني  مقّد�س، 

اإفراغ كل �سيء من القدا�سة ومن اهلل. )82(

من الناحية الهند�سيّة
املذبح،  هي:  الكني�سة  يف  الهيكل  ملنطقة  الرئي�سة  الأجزاء 
وبيت  ال�سليب  اإليها  ُي�سيف  بندكت�س  البابا  واملنرب.  الكاثدرا 

القربان.
يف بناء الكني�سة اجلديدة اأو ترميم اأّية كني�سة قدمية يجب النتباه 

اإىل:
نقطة  لأّنه  الكن�سي  للمبنى  الرتكاز  نقطة  هو  املذبح   )1
نف�سه،  امل�سيح  "عالمة  فهو  الكني�سة،  لليتورجيا  الرتكاز 
واملكان اّلذي منه تنبع اأ�رسار اخلال�س، ومركز احلياة امل�سيحية" 

)98(
اأثاث،  يحتوي على مذبح كقطعة  لي�ست مكانا  الكني�سة   )2
نواة  هو  الّذي  الأ�سا�س،  املذبح يف  ُيبنى حول  مكان  بل هي 
هذا املبنى و�سبب اإقامته. لذلك ل ميكن تكري�س اأّية كني�سة من 
غري تكري�س املذبح، فتكري�س املذبح هو قلب رتبة التكري�س. 
جتتمع  حوله  لأّن  )مكّر�س(  مقّد�س  مكان  هو  املذبح   )98((

وتتغذى وتتقّد�س الكني�سة. )98(
3( مادة املذبح: برونز، نحا�س، ف�سة ذهب، حجر، خ�سب. 
القدمي  العهد  ح�سب  معقولة:  لأ�سباب  احلجر،  غلب  ولكن 
حجر  هو  وي�سوع  منحوت"،  غري  "حجر   )25  :20 )خر 
وح�سب   ،)23-22  :118 مز   ،42  :21 )مت  الزاوية 
عليها  ُتقام  كانت  التي  ال�سهداء  قبور  القدمي  الكني�سة  تقليد 
الذبيحة الإلهية كانت من حجر. )99(، ولكن مثالنا الأّول 
هو حجر قرب اخلال�س، يوحنا فم الّذهب كان اأّول من اأو�سى 
املجمع  مع  جاء  القانون  فر�س  ولكن  حجر.  من  باملذابح 
الثاين �سار  الرتدنتيني )1596(. )100( ولكن مع فاتيكان 
هو  املذبح  اأن  على  للرتكيز  ا،  اأي�سً للخ�سب  ا�ستخدام  هنالك 
مائدة ع�ساء. ولكن يوحنا بول�س الثاين حّذر من خطر اعتبار 

المذبح  )2



لهوت  لكن   ،)Dominicae Cenae II( كوليمة  فقط  القّدا�س 
ال�سيد  ميّثل  اأّنه  املذبح على  اإىل  النظر  اإىل  يدعو  اليوم  الكني�سة 
امل�سيح وذبيحته. لذلك يجب اأن يكون من احلجر، ل بل بقدر 
رمًزا  الإمكان من قطعة حجر واحدة طبيعّية )غري م�سقولة( 

.)IGMR 263( .اإىل وحدة �سخ�س ال�سيد امل�سيح
ودوام  ثبات  على  كعالمة  ثابًتا  يكون  اأن  يجب  املذبح   )4

)IGMR 298( .ذبيحة امل�سيح
يتّم  اأن  يجب  هو،  وفقط  الكني�سة،  يف  الرئي�سي  املذبح   )5
بامل�سح بزيت املريون مع حفر �سلبان   )IGMR 262( تكري�سه

خم�سة عليه، رمًزا جلراحات امل�سيح اخلم�سة. )101(
ا" من جميع اجلوانب من اأجل  6( يجب اأن يكون املذبح "حرًّ

التبخري.
7( يجب اأن يكون فارًغا من اأي �سيء غري �رسورّي للذبيحة، 
مع  القدا�س،  كتاب  واخلمر،  اخلبز  فقط:  عليه  يو�سع  لذلك 
و�سع  ُي�سمح  ولكن  الكتاب.  لإ�سناد  و�سادة  اأو  �سغري  مقراأ 
ال�سمعدانات عليه، اأو بالقرب منه، وكتب الإجنيل عند بداية 

القدا�س لغاية موعد تالوة الإجنيل.
ع  ُتو�سَ  credenza ُتدعى  جانبّية  مبن�سدة  التزّود  يجب   )8
عليها باقي الأغرا�س ال�رسورية للقدا�س )انابيب اخلمر واملاء، 
مغطاة  املن�سدة  هذه  تكون  العادة  ويف  الأيدي...(  وغ�سل 

ب�رس�سف مثل املذبح.
مقا�ساته  وكذلك  منا�سًبا  يكون  اأن  يجب  املذبح  ارتفاع   )9

مالئمة لل�سكل الهند�سي للكني�سة.
10( الذخائر يف املذبح تقليد يعود اإىل القرن الأول وهنالك 
القدي�سني  لتكرمي  9(. وهي  الروؤيا )6:  �سفر  تلميح عليها يف 
بالقيامة. ولكن  اإميان  القدي�سني وعالمة  �رسكة  اإميان ب وعالمة 
فالهيكل هو هلل فقط.  قدي�س،  الهيكل لأّي  ل ميكن تكري�س 

)103(
11- يجب اأن يكون هنالك تكامل واّت�سال مكاين وهند�سي 
وفّني بني املذبح وبيت القربان، بني املذبح واملنرب، بني املذبح 

والكاثدرا.
و�سحن  الهيكل  منطقة  بني  املذبح:  اأمام  امل�ساحة   -12
والّت�سال   comunione للم�ساركة  م�ساحة  هي  الكني�سة 
املناولة،  )قبول  املوؤمنني  لتقدي�س  comunicazione، م�ساحة 

مكان اجلنازات والأكاليل، والر�سامات والتثبيت(.
االحتفال بالذبيحة باّتاه ال�سعب

لي�ست من تعاليم فاتيكان الثاين، ولكّنها ممار�سة جاءت مبا�رسة 
ا  بعد املجمع، نتيجة لالهوت رعوي ُيرّكز على ال�رسكة واأي�سً

الرتكيز  تنامي  مع  الثاين  فاتيكان  ع�رس  يف  "ثورّية"  لعوامل 
الغربية،  "امل�رسحي" spettacolo يف املجتمعات  على الطابع 
الرمز  العقائدي-الرمزي �سعيف مبقابل  الُبعد  ولكن هنا جند 
الالهوتي الغني: تقدمي الذبيحة هلل وللم�سيح القادم من ال�رسق. 
البعد  على  يرتكز  جوهره  يف  الإلهية  الذبيحة  لهوت  لأّن 
ال�سكاتولوجي: اجلميع يف اجّتاه واحد، حركة م�سرتكة، لأّن 
اجلميع مع بع�س ُيقّدم الذبيحة هلل، والكاهن هنا هو الّذي يقود 
اجلماعة وي�سري اأمامها، ولي�س، كما يعتقد البع�س، ُيدير ظهره 
لها. بالجّتاه نحو ال�رسق اجلميع يقوم بنف�س احلركة، يف وحدة 
واحدة ولي�س �سد بع�سهم البع�س )فريق يقوم باأمر ما والفريق 
الآخر ُي�ساهد فقط(. يقول بوييه: "اإّما اأن تنظر اإىل �سخ�س ما 
تعمل معه، ولكنك  اأو  نيابة عنك،  اأو  اأجلك  بعمل من  يقوم 
الجّتاه  اآن واحد" )107(.  بالعملني يف  تقوم  اأن  ت�ستطيع  ل 
املنا�سب اأكرث للم�ساركة الفاعلة للموؤمنني، ل يعني اأن يكونوا 
ومراقبني.  م�ساهدين  منهم  يجعل  هذا  لأّن  الكاهن،  مقابل 
م�ساألة  الأ�سا�س  يف  هي  الليتورجي  الحتفال  اجّتاه  م�ساألة  اذاً 

لهوتية ولي�ست هند�سية. واإىل اليوم تنتظر احلّل.
الجّتاه  عن  كتعوي�س  املع�سلة،  لهذه  حاًل  قّدم  بندكت�س  البابا 
باجّتاه  مًعا  واملوؤمنون  الكاهن  يتوّجه  اأن  ميكن  ال�رسق  نحو 
د وم�سرتك نحو ال�سليب املو�سوع على املذبح: اجلميع  موحَّ
اإّنه  الفخار�ستّي،  الحتفال  يف  ال�سليب  اإىل  بنظره  يّتجه 
اإلينا. فالنظر اإىل  �سجود جماعي، ن�سري باجّتاه ذاك اّلذي ياأتي 
ال�سليب يعني اأّول  انتظار امل�سيح القادم وثانًيا هو رمز لآلمه. 
فال�سليب على املذبح هو نقطة ارتكاز ليتورجيا القدا�س وهو 

مثل "ايقونو�ستاز مفتوح" )122-120(.

نقاط رعويّة-ليتورجيّة
بدء  عند  فقط  وا�ستخدامه  الذبيحة  رفع  مكان  الهيكل   )1

الأنافورا ولي�س مكاًنا لبداية القدا�سة اأو نهايته اأو للوعظ.
2( عدم اإغفال و�سع ال�سليب على املذبح.

�رس�سف  ولي�س  كفن،  جوهرها  يف  هي  الهيكل  �رسا�سف   )3
م�ستطياًل  اأي  الكفن  مثل  �سكله  يكون  لذلك  عاديّة،  طاولة 
ومتدّلًيا من اجلانبني الأمين والأي�رس ولي�س من الأمام واخللف، 

بل ُيف�سل اأن يظهر حجر الهيكل من الأمام واخللف.
�سيء  ل  فقط،  وال�سليب  ال�سمعدانات  هي  الهيكل  زينة   )4
وال�سليب مالئمة  ال�سمعدانات  تكون  اأن  لذلك يجب  اآخر. 
وجميلة وحجمها منا�سب للهيكل. ميكن و�سع �سمعدانان يف 
الأيام العادية، واأربعة يف قدا�س الأحد، و�ستة يف الحتفالت 
اأ�سقف  بح�سور  الكربى  الحتفالت  يف  و�سبعة  الكربى، 



الأبر�سية.
5( عدم و�سع الزهور على املذبح اأو اأّية اأمور اأخرى ل عالقة 
اأ�سفل  تو�سع  الزهور  فنّية...(،  اأ�سكال  )كتب،  بالذبيحة  لها 

الهيكل.
ترك  ميكن  ول  املذبح،  عن  الأّول  امل�سوؤول  هو  الكاهن   )6
الأمر للراهبة اأن تتحّكم به كما ت�ساء. لذلك يجب عدم طم�س 
معامل الهيكل يف الزينة، ويجب األ ُي�ستخدم الهيكل ك "لوحة 

حائط".
على  وتوابعها  القرابني  تو�سع  ل  للقدا�س،  التح�سري  يف   )7
الأندميي�سي  ُتفَر�س  ول  اجلانبية،  املن�سدة  على  بل  الهيكل 
التقادم من قبل  corporale قبل بوقت، بل يف موعدها عند 

الكاهن فقط اأو ال�سما�س الإجنيلي اإن وجد.
املقّد�سة  لالأواين  )التطهري(  الك�رس"  "رفع  يتّم  املناولة  عند   )8
على املن�سدة اجلانبية اإن اأمكن، واإل على طرف الهيكل ولي�س 
يف و�سطه، وذلك طبًعا بعد ا�ستنفاذ ما تبقى من القربان والدم 

الأقَد�سني على الأندمي�سي اأوًل.
غ الهيكل من كل الأواين وحتى  9( عند النتهاء من املناولة، ُيفرَّ
الإجنيل،  كتاب  فقط  و�سطه  يف  ويو�سع  القّدا�س،  كتاب  من 

لكي ُيحَمل بعد ذلك يف تطواف العودة اإىل ال�سكر�ستيا. 


