
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
  

  للكنيسة تاريخ
  لدآتور وسام آبكب ل- ؟ آنيسة الروم الملكيين الكاثوليك: لماذا تسمية

  
  ٢٠٠٨ في آانون األول – ٠مجلة اللقاء من بطريرآية الروم الملكيين الكاثوليك العدد 

  

  
.  لفروع عدةتنتمي آنيسة الروم الملكيين الكاثوليك إلى الكرسي األنطاآي الذي ُيعتبر مرجعًا أصيًال

  ".الكنيسة الملكية"فهي إذن شرقية المنبت، ذات جذور عميقة تأصلت في أنطاآية منذ نشأتها باسم 
  

وتسمية الملكيين قديمة العهد، تعود إلى القرن الخامس الميالدي الذي شهد خالف بين دذرستي 
د هو إلى تام وإنسان تام، فالفريقان اتفقا على أن المسيح الواح. اإلسكندرية وأنطاآية الالهوتيتين

فمدرسية . ولكنهما اختلفا على طريقة التعبير عن الوحدة القائمة بين العنصرين وطريقة شرحها
اإلسكندرية رآزت على وحدة الطبيعة في المسيح وطابعه اإللهي معتمدة في التفسير على التأويل 

َفي والتاريخي، لذلك رآزت على أما المدرسة اإلنطاآية فاعتمدت التأويل الحر. الروحي والرمزي
  .حياة المسيح األرضية وعلى الطبيعة البشرية المتحدة باأللوهة

  
، برئاسة ٤٣١األول في أفسس، سنة . هذا الخالف أدى إلى انعقاد مجمعين لتوضيح سّر التجسد

 في والثاني. القديس آيرلس اإلسكندري الذي دان نسطوريوس وأبرز وحدة األقنوم في السيد المسيح

، برئاسة أوتيخا، وقد أوضح حقيقة آل من الناسوت والالهوت مّتحدين بال ٤٥١خلقيدونيا، سنة 
  .امتزاج في وحدة المسيح األقنومية

وآانت الجماعة اإلنطاآية منزعجة مما نتج عن مجمع أفسس من مقوالت لكيرلس، ولم يتم االتفاق 
 وبعدما قدم التنازالت لصالح التعاليم  بعدما قدم آيرلس اإليضاحات الالهوتية،٤٣٣إال سنة 
فأنصار آيرلس لم يرق لهم تنازله . هذا األمر أدى إلى انقسام في آل من المعسكرين. اإلنطاآية

  .لألنطاآيين، وأنصار يوحنا األنطاآي انزعجوا من اتفاقه مع آيرلس
  

وأطلق . طبيعتنا نفسهاووقع االنقسام مرة أخرى حول عقيدة أوتيخا الذي أنكر أن طبيعة المسيح هي 
  ".مجمع اللصوص"، اسم ٤٤٩موفدو البابا واألنطاآيون على مجمع أفسس، سنة 

-٤٤٠(، وجهة النظر األنطاآية، بدعم من البابا الون الكبير ٤٥١وتبنى مجمع خلقيدونيا، سنة 
، وهذا زاد حدة الخالف بين )٤٥٧-٤٥٠(، وتثبيت من االمبراطور البيزنطي مرقياُنس )٤٦١

  .فريقينال
  

وانطلق أهل المعارضة في تحديهم السلطة المرآزيةالبيزنطية، فأطلقوا على أتباع المجمع 
في حين أطلق أنصار . أي أتباع الملك، نسبة إلى االمبراطور مرقياُنس" الملكيين"الخلقيدوني لقب 

  .المجمع على المعارضة لقب اليعاقبة نسبة إلى يعقوب البرادعّي
  :سيحي أن انقسم إلىوما لبث الشرق الم

وقد أطلق يعاقبة مصر على أنفسهم . يعاقبة، يقولون إن المسيح أقنوما واحدا وطبيعة واحدة -
 .اسم أقباط أي مصريين

 .نساطرة، نسبة إلى نسطور، يقولون بأقنومين وطبيعتين في السيد الكسيح -
 .ملكيين، يقولون بأقنوم واحد وطبيعتين في السيد المسيح -

منذ القرن الخامس الميالدي، على إثر مجمع خلقيدونيا، وظهرت " الملكيين" ية وهكذا نشأت تسم
  .للمرة األولى على لسان اليعاقبة في اإلسكندرية

  
فاالسم الذي آان . فهي تسمية حديثة، إذ لم تكن معروفة في الدولة اإلسالمية" الروم"أما تسمية 

أم آيف . مر معروفا حتى أوائل القرن الثامن عشر، وقد است"الملكانية"أو " الملكية"شائعا آنذاك هو 
على الكنيسة الملكية فهذا يعود بحسب األستاذ حبيب زّيات إلى خطأ في الترجمة " روم"أطلق لقب 

الواردة في التواقيع السكنية العثمانية " رومانيين"مقتطعة من لفظة " روم"فكلمة . األجنبية لالسم
فقد انسبت الكنيسة ". روما الجديدة"قسطنطينية منذ تأسيسها نسبة إلى االسم الذي أطلق على ال

لذلك توهم الكثيرون المنتسبين . الملكية إلى القسطنطينية بتراثها الفكري والالهوتي والفني واللغوي
وما زاد األمر التباسا تبني الكنيسة الملكية . إلى هذه الكنيسة أنهم من أصل إني إغريقي أو يوناني

للداللة على االنتساب اإلثني لهذه " رومان"من " روم"فاقتطعوا . ي باللغة اليونانيةللطقس البيزنط
  .الكنيسة، فوقعوا في خطأ فادح َيصُعب معه اليوم إصالحه نظرًا لشيوعه بشكل واسع

  
، فناتج عن اتحاد فريق من الكنيسة االنطاآية الملكية "الكاثوليك"أما الجزء األخير من االسم وهو 

لذلك ُعرف المتحدون بروما بالروم الملكيين الكاثوليك، أما الذين عارضوا . ١٧٢٤ة بروما سن
  .االتحاد فقد ُعرفوا بالروم األرثوذآس ُمسقطين عنهم لقب الملكيين

  ١٠٨ العدد – ٢٠١١ سبتمبر/ أيلول١٨األحد 
  حمل الصليب  –  الصليبد ما بعدأح

ن لعرشة ا يةـــــــــــصــن بو عرة األ سـ  
  النيابة البطريركيةتصدر عن 

  الملكيين للروم الكاثوليك
  ٢٥٦٥٢٨٠٢: ت  - في الكويت



  
 
  

  
  

  
  
  
  
  
  
 

  القراءات اإلنجيلية
  ما أعظم أعمالك يا رب، لقد صنعتَ جميعها بحكمة :المقدمة

  الرب إلهي لقد عظمتَ جداًباركي يا نفسي الرب، أيها   
  ٢٠-١٦: ٢ رسالة القديس بولس الرسول إلى أهل غالطيةفصٌل من 

  
يا إخوة، لِعلِمنا بأنَّ اإلنساَن ال ُيبرَُّر بأعماِل النَّاموِس َبل إنَّما باإليماِن  

بيسوَع المسيح، نحُن أيضًا آمنَّا بيسوَع المسيح، لكي ُنبرَِّر باإليماِن بالمسيِح 
إذ َلن ٌيَبرََّر بأعماِل النَّاموِس أحٌد ِمن ذوي الجسد، فإن .  بأعماِل النَّاموسال

آنَّا ونحُن طاِلبوَن التَّبريَر في المسيِح نوَجُد نحُن أيضًا خطأة، أَفيكوُن 
 ُعدُت أبني ما َقد هَدمُت جَعلُت َنفسي فإن! المسيُح خادمًا للخطيئة؟ حاشى

إنِّي َمصلوٌب مَع المسيح، . ُمتعدِّيًا، ألنِّي بالنَّاموِس ُمتُّ للنَّاموِس لكي أحيا هللا
وما أحياُه اآلَن في الجسِد إنَّما . وأنا حيٌّ، ال أنا بعُد، َبل إنَّما المسيُح َحيٌّ فيَّ

  ني وَبَذَل نفَسُه عنِّيأحياُه في اإليماِن بابِن اهللا، الذي أحبَّ
  

  ٣٨- ٣٤: ٨فصُل شريف من بشارة القديس مرقس البشير :اإلنجيل
  

َألنَّ  *َمن َأراَد َأن َيتَبَعني فلَينِكْر نفَسُه وَيحِمْل صليَبُه وَيتَبْعني . ثمَّ َدعا الَجمَع مَع تالميِذِه وقاَل َلُهم 
فِإنَُّه  *ن َأهَلَك نفَسُه ِمن َأجلي وِمن َأجِل اِإلنجيِل فذاَك ُيخلُِّصها وَم. َمن َأراَد َأن ُيخلَِّص نفَسُه ُيهِلُكها

َألنَّ َمن  *َأم ماذا ُيعطي اِإلنساُن ِفداًء َعن نفِسِه  *ماذا ينَفُع اِإلنساَن َلو رِبَح العاَلَم آلَُّه وَخِسَر نفَسُه 
ِيي بِه ٱبُن اِإلنساِن َأيضًا متى َأتى في مجِد َيسَتح. ئي في هذا الجيِل الفاِسِق الخاطَيسَتحِيي بي وبَكالم

  َأبيِه مَع المالئكِة القدِّيسين 
  

  آالم من ذهب
 نسانإل عن ا-معادلة الخوارزمي 

        
    :نسان فأجاب عن اإل)عالم الرياضيات( ئل الخوارزميُس
     ١=فهو ) خالقأ(نسان ذو ذا آان اإلإ

   ١٠=الواحد صفرًالى إفأضف ) جمال(نسان ذو  آان اإلذاإو
   ١٠٠=يضًا فأضف صفرًا آخرأ) مال(ذا آان ذو إو
   ١٠٠٠=فأضف صفرًا آخر ) حسب ونسب(ذا آان ذو إو

  ..........صفار التي ال قيمه لهانسان وبقيت األذهبت قيمة اإل، )خالقاأل(فإذا ذهب العدد واحد وهو 
  

     عبرة  و  قصة
  

  >>! من منا بحاجة إلى الخالص <<
حاجتنا آلنا سة عن خالص اهللا وفداء المسيح وأن أحد الكهنة آان يعظ في الكنيُيحكى 

خالص ل لست بحاجة لانأبونا أآفى يا " : شاب و قال للكاهنوقف ف،لخالص المسيح
 لىإدعوك أني إيا ابني " :فابتسم الكاهن وقال له" ُيخلصني المسيح لئولست بخاط

مام الكاهن ووجد مائدة أ العشاء جاء الشاب وفي وقت". نا بانتظاركأالعشاء في بيتي و
هناك في وسطها وعاء آبير ُمغطى لكن آان . الشرابطعمة وشهى األأمملوءة ب

ن ال تفتح الغطاء أرجو منك أآل هذا الطعام بتصرفك لكن " :لكاهنقال له او. حكامإب
غرفة لى إحادثان جاء اتصال للكاهن و غادر بينما هما يتو. "الوعاء في الوسط عن 

لماذا منع عني الكاهن هذا " :خذ الشاب ُيحدث نفسه قائالأثناء وفي تلك األ. خرىأ
 فصعد الشاب . ووقف على السريةعلىألى إور وطار فففتح الوعاء فقفز عص" الوعاء

تى أف .اخطلت الحابل بالنابلطباق وأل اتتكسرت الطاولة وط فسقهالتقاطعلى الطاولة ليحاول 
بتي فقد فتحت الوعاء وطار أسامحني يا " :جابأف" ماذا فعلت؟" : فقال للشابرأى ما جرىالكاهن و

ال وصّية صغيرة إلم اطلب منك  ":قالفابتسم الكاهن و" ه و آان ما آانحاولت التقاطالعصفور و
 فسدناهأهكذا اهللا ُيصلح ما . ، ومن سيصلح اآلن آل هذاضىآما طلب اهللا من آدم فسببت آل هذه الفو

  ."  بحاجة للغفرانئيضا خاطأبتي أنا أمعك حق يا " :جاب الشابأف. "و يجدد الحياة فينا بخطايانا
  ." نجعل اهللا آاذبا وليس الحق فينائننا لم ُنخطأن ُقلنا إ" :يقول القديس يوحنا في رسائله

  
   www.rcckw.com :الموقع االلكتروني للكنيسة

  melkite@safatmail.com: االلكتروني للكنيسةااليميل 

  

  
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

ِلنُنشد نحن المؤمنين ونسجد  ):الخامساللحن ( القيامة طروبـاريـة -
ألنه . للكلمة، األزلي مع اآلِب والروح، المولوِد من العذراِء لخالِصنا

وينِهض الموتى ارتضى أن يصعد بالجسِد على الصليب، ويحتمَل الموت، 
 بقيامِته المجيدة

 
ر، واحفظ بقوة  خلص يا رب شعبك وبارك ميراثك وامنح حكامنا الغلبة على البرب-

  صليبك جميع المختصين بك
  

 نحن عبيدِك يا والدة اإلله، نكتب لِك آيات الغلبة يا جندية قاهرة، ونقدم الشكر  :قنداقال -
 العزة التي ال تحارب، أعتقينا من أصناف لِك كمنقذين من المساوئ، لكن بما أن لِك

ك خ إل ت ن ائ  ا الش ةً ال  ل ا    اف 

  تحتفل آنيستنا للروم الكاثوليك بالسنة األربعين على تأسيسها في الكويت
 الساعة ٢٠١١ أآتوبر ٧وتدعوآم لمشارآتها االحتفال بالقداس اإللهي يوم الجمعة 

صباحا١١:٣٠

  نعلن عن دورة األخت وردة مكسور التدريبية لمرشدين التعليم المسيحي
   مساءا٩ مساءا إلى ٥ أآتوبر من ١ سبتمبر و ٣٠ و٢٩في 

يعلن مرآز التعليم المسيحي عن فتح باب تسجيل أسماء األوالد الراغبين باالنتساب 
   ظهرا١ ص إلى ٩ من ٢٥٦٥٢٨٠٢عند األخت ميرنا بالكنيسة على رقم 

الخميس يوم تعليم يوم ٢٠١١أآتوبر١٣أول



  


