
االكوورراالل االكنسي 
     خددمة االكوورراالل االكنسي هھھھددفهھا تشجيیع االفتيیاتت وواالشاباتت على حفظظ ااأللحانن االكنسيیة ووااإلنددماجج فى االحيیاةة االكنسيیة 
وواالليیتووررجيیة. لقدد الحظظتت فى بدداايیة خددمتى كأسقفف فى لووسس أأنجلووسس أأنن أأنشططة االكوورراالل فى بعضض االكنائسس ترركزز على االترراانيیمم 
ووأأغلبب ااعضاءهھھھا منن االفتيیاتت وواالشاباتت ووالحظظتت اايیضاً عززووفف االفتيیاتت عنن حفظظ ااأللحانن وواالترركيیزز أأكثرر على االترراانيیمم خاصة 
االغرربيیة بسببب ااهھھھتمامم ااألسرر بسيیامة أأبناءهھھھمم ااألووالدد فى ررتبة ااألبسالتسس ووترركيیززهھھھمم على ااألووالدد مما أأثرر على نفسيیاتت االبناتت فى 

هھھھذذاا االسنن  االحساسس. منن هھھھنا جاءتت فكررةة االكوورراالل االكنسي بهھددفف. 

          1-تشجيیع االبناتت وواالفتيیاتت على حفظظ ااأللحانن االكنسيیة. 

          2-االحضوورر إإلى االكنيیسة فى ووقتت مبكرر ووااإلشتررااكك مع باقى االشعبب فى االتسيیبح ووترردديیدد االحانن االشعبب. 

          3-ااإللتززاامم بززىى خاصص يیتفقق مع االحشمة االالئقة بالكنيیسة ووااإللتززاامم بغططاء االررأأسس مع االمعانى االررووحيیة لهھذذاا االززىى مثلل 
االلوونن ااألبيیضض تعبيیرر عنن االنقاووةة وواالقددااسة ووااللوونن ااألحمرر وواالصليیبب تعبيیرر عنن عملل االمسيیح االفدداائى فى حيیاتنا. 

     قمتت بعررضض هھھھذذهه االفكررةة على قددااسة االبابا شنووددةة االثالثث –نيیح هللا نفسهھ- وووواافقق عليیهھا ووووضع بعضض االضوواابطط ووهھھھى: 

          1-أأنن يیكوونن إإشتررااكهھنن فى االتسبيیح مع باقى االشعبب ووليیسس بووضع مميیزز. 

          2-ال يیقمنن بالقررااءااتت االكنسيیة أأوو ااىى خددمة متعلقة بخددمة االمذذبح. 

          3-أأنن يیكوونن االززىى االخاصص غيیرر مشابهھ لززىى االشمامسة. 

          4-ال سيیامة لهھنن وولكنن يیمكنن مبارركتهھنن فى بدداايیة خددمتهھنن. 

قمنا بإعدداادد االززىى االخاصص ووتمم عررضهھ على قددااسة االبابا شنووددةة االذذىى أأددخلل بعضض االتعدديیالتت حتى وواافقق على االووضع االنهھائى لهھ 
ووفعالً بددأأتت خددمة االكوورراالل االكنسي في عامم 2004 وومستمررةة حتى ااآلنن. تقوومم االكنائسس منن خاللل فصوولل تعليیمم ااأللحانن بتعليیمم 
ااألووالدد وواالبناتت ااأللحانن منن سنن مبكرر. وويیتمم االترركيیزز مع االبناتت على االحانن االشعبب. ووحاليیاً مع أأنشططة مهھررجانن االكررااززةة االصيیفيیة 
ززاادد ااهھھھتمامم ااألططفالل وواالشبابب بتعلمم ااأللحانن االكنسيیة. يیتمم اامتحانن االبناتت فى االحانن االشعبب كمجمووعة ووإإذذاا إإجتاززتت االمجمووعة 
ااالمتحانن تنضمم إإلى خددمة االكوورراالل االكنسي بعدد مبارركتهھنن. ووأأوودد أأنن أأططررحح بعضض االتساؤؤالتت ووااإلجابة عليیهھا بخصووصص هھھھذذهه 

االخددمة. 

١۱-يیعتقدد االبعضض أأنهھ يیتمم سيیامة أأعضاء االكوورراالل االكنسي شماساتت فهھلل هھھھذذاا صحيیح؟  

هھھھذذاا إإعتقادد خاططئ فررغمم أأنن نظظامم االشماساتت مووجوودد فى االكنيیسة منذذ االقرروونن ااألوولى ووالززاالل مستمرر فى بعضض االكنائسس االشقيیقة 
مثلل االكنيیسة االسرريیانيیة وواالكنيیسة ااألررمنيیة. فإنن كنيیستنا االقبططيیة ااألررثووذذكسيیة عنددما أأعاددتت نظظامم االشماساتت فى عهھدد قددااسة االبابا 
شنووددةة االثالثث حددددتت لهھ شررووطط منن جهھة االسنن وواااللتززاامم بحيیاةة االبتووليیة أأوو االتررملل ثمم أأددخلتة فى الئحة االمكررساتت. لذذلكك ال يیجووزز 
سيیامة شماساتت حاليیاً خاررجج نظظامم االمكررساتت. لذذلكك نكتفى بمبارركتهھنن بعدد نجاحهھنن  فى اامتحانن ااأللحانن وويیتمم حاليیاً خاررجج صحنن 

االكنيیسة حتى ال يیعتقدد االبعضض أأنهھا سيیامة. 

     2-هھھھلل يیتمم االباسس االبناتت أأوو االفتيیاتت أأوو االشاباتت ززيیاً خاصاً فى صلووااتت االقددااساتت؟   

ً .االبنتت تلبسس االلبسس بنفسهھا أأوو تساعددهھھھا أأمهھا فى ذذلكك.  ً خاصا ً خاصص ألنهھ ال تتمم سيیامة بلل يیقمنن بلبسس ززيیا ال يیتمم إإلباسهھنن ززيیا
كوونهھنن يیلبسنن ززيیاً خاصاً فهھوو أأمرر جيیدد ألنن يیساعددهھھھنن على ااإللتززاامم  منن سنن صغيیرر علي اااللتززاامم بلبسس مالبسس الئقة بالكنيیسة مع 

أأهھھھميیة اااللتززاامم بغططاء االررأأسس (1كوو11). 



ً وويیلتززمنن بغططاء االررأأسس هھھھوو أأمرر هھھھامم نشجعهھنن عليیهھ ألنهھ يیتفقق مع تعاليیمم االكتابب  ً محتشما ً خاصا وونررىى أأنن تلبسس االبناتت ززيیا
االمقددسس االخاصة بالحشمة ووغططاء االررأأسس بالنسبة للمررأأةة ووقتت االصالةة. كما أأنهھ ال تووجدد ااىى تعاليیمم فى االكتابب االمقددسس أأوو قوواانيینن 
ً فى االكنيیسة أأثناء صلووااتت االقددااساتت ططالما االلبسس  ً خاصا االكنسيیة تمنع أأنن تلبسس االفتيیاتت أأوو االشاباتت أأوو االنساء بووجهھ عامم ززيیا

محتشمم وواالررأأسس مغططي. 

 فالذذيینن يیناددوونن بمنع أأنن تلبسس االفتيیاتت أأوو االشاباتت ززيیاً خاصاً فى االكنيیسة يیعووززهھھھمم االددليیلل االكتابى أأوو االكنسي على هھھھذذاا االمنع بلل 
يیووااجهھوونن إإشكاليیاتت عمليیة عدديیددةة نذذكرر منهھا. 

ً وويیحضررنن صلووااتت االقددااساتت بهھذذاا االززىى فهھلل هھھھذذاا خططأ؟ وونفسس االووضع يینططبقق على  ً خاصا      1-االررااهھھھباتت يیلبسنن ززيیا
االمكررساتت. 

     2-فى مناسباتت االجناززااتت أأوو قددااساتت ااألرربعيینن أأوو االتذذكارر االسنووىى تحضرر كثيیرر منن االنساء منن عائلة االمنتقلل للكنيیسة بززىى 
ً بعضض االنساء يیلبسنن ززيیاً  ً أأثناء صلووااتت االليیتووررجيیة فهھلل نمنع هھھھذذاا؟ حاليیا مميیزز يیناسبب االمناسبة وويیقفنن فى االصفووفف ااألوولى معا

أأبيیضاً مميیززااً فى االجناززااتت ووقددااساتت االتذذكاررااتت فما االخططا في هھھھذذاا؟ 

     3-عندد معموودديیة مجمووعة منن االفتيیاتت أأوو االسيیددااتت يیلبسنن ززيیاً أأبيیضاً خاصا وويیتمم ووضع ززنارر وويیحضررنن االقددااسس معاً وويیتمم 
عملل ززفة لهھنن بعدد االقددااسس فهھلل هھھھذذاا مخالفف لتعاليیمم االكنيیسة؟ 

     4-فى بعضض االمناسباتت مثلل مؤؤتمررااتت االشبابب يیلبسس االشبابب وواالشاباتت تى شيیررتت خاصص مميیزز للمؤؤتمرر فهھلل حضوورر 
االشاباتت للقددااساتت االتى تقامم أأثناء االمؤؤتمرر ووهھھھنن يیلبسنن تى شيیررتت االخاصص بالمؤؤتمرر يیعتبرر أأمرر مخالفف؟ كذذلكك أأيیضاً فى مهھررجانن 
ً ززيیا خاصا بالفرريیقق وويیحضرر ااألططفالل وواالشبابب أأووالدد ووبناتت االقددااساتت ووهھھھمم البسيینن هھھھذذاا  االكررااززةة يیحضرر كلل فرريیقق كنيیسة البسا

االزِزيي االخاصص فهھلل هھھھذذاا خططأ يیجبب منعة؟ 

ً ما تحضرر االكنيیسة أأمم لدديیهھا ثالثث أأوو أأرربع بناتت يیلبسنن فساتيینن منن نووعع ووااحدد وولوونن ووااحدد وويیقفنن مع أأمهھنن فى       5-كثيیرراا
االكنيیسة فهھلل تمنع ااألمم منن ذذلكك أأوو نططلبب أأنن يیتمم تووززيیع بناتهھا على أأماكنن مختلفة فى االكنيیسة حتي اليیقفنن معا بززيي خاصص في 

مكانن . 

     6-فى االكنيیسة ااألثيیووبيیة ووااألرريیترريیة تلبسس جميیع االنساء مالبسس بيیضاء متماثلة لحضوورر االقددااساتت. كما فى كثيیررمنن كنائسس 
االقررىى نجدد االنساء يیلبسنن مالبسس ووااحددةة وويیحضررنن بهھا االكنيیسة فهھلل هھھھذذاا ممنووعع؟  

ووااضح منن ااألمثلة االسابقة أأنن االذذيینن يیططالبوونن بمنع االسماحح للفتيیاتت وواالشاباتت بلبسس ززىى خاصص فى االكنيیسة ليیسس فقطط ال يیستنددوونن 
إإلى ددليیلل كتابى أأوو قانوونن كنسي بلل يیووااجهھوونن ووااقع عملى مووجوودد فى االكنيیسة ال يیووجدد ما يیبرررر منعة.ااننا نررجوو االترركيیزز على ما 
علمم  بهھ االكتابب االمقددسس ووقوواانيینن االكنيیسة بخصووصص مالبسس االنساء منن االحشمة ووااإللتززاامم بغططاء االررأأسس أأثناء االصالةة ووااالستفاددةة 

منن نمووذذجج االكوورراالل االكنسي كتجرربة رراائددةة فى ااإللتززاامم بالكتابب االمقددسس ووتعاليیمم االكنيیسة. 

أأما االذذيینن يیعتررضوونن على جلووسس االفتيیاتت معاً أأثناء االقددااساتت فعليیهھمم أأووالً قررااءةة االبابب االعاشرر منن االدديیسقووليیة ليیتعررفوواا على نظظامم 
االجلووسس فى االكنيیسة كما ووصفهھ ااآلباء االررسلل. 

 ٣۳-هھھھلل فتيیاتت االكوورراالل االكنسي يیقمنن بالتسبيیح مع االشعبب أأمم بصووررةة منفررددةة؟ 



ً فهھنن يیشترركنن مع جميیع أأفرراادد االشعبب  تلتززمم فتيیاتت االكوورراالل االكنسي بنظظامم االكنيیسة أأنن االحانن االشعبب يیررددددوونهھا مع االشعبب معا
ررجاالً وونساءااً فى االتسبيیح. 

     ٤-هھھھلل أأصددرر االمجمع االمقددسس قررااررااً بخصووصص االكوورراالل االكنسي؟ 

نشررتت مجلة االكررااززةة ووهھھھى االمجلة االررسميیة لكنيیستنا فى عدددد االجمعة 28 مايیوو 2010 االقررااررااتت االتى أأصددررهھھھا االمجمع االمقددسس 
االمنعقدد صباحح االسبتت 22/5/ 2010 وومنن بيینهھا ذذكررتت "وومنن جهھة االططقووسس أأهھھھتمم االمجمع بمنع تشابهھ ززىى فتيیاتت كوورراالل االترراانيیمم 
ووااأللحانن وومالبسس االشمامسة أأوو االكهھنة االططقسيیة".  هھھھذذاا االقرراارر لمم يیمنع ووجوودد كوورراالل االترراانيیمم ووااأللحانن بلل أأكدد ووجووددهه ووقانوونيیتهھ 
وولكنهھ منع تشابهھ مالبسس فتيیاتت االكوورراالل مع مالبسس االشمامسة أأوو االكهھنة االططقسيیة ووهھھھوو يیتفقق مع االضوواابطط االتى ووضعهھا قددااسة 
االبابا شنووددةة عنددما عررضنا عليیهھ فكررةة االكوورراالل االكنسي كما ذذكررنا سابقاً ووهھھھوو أأمرر االتززمنا بهھ ألنن قددااسة االبابا شنووددةة ررااجع بنفسهھ 
مالبسس فتيیاتت االكوورراالل وووواافقق على صووررتهھا االنهھائيیة. وويیالحظظ أأنن هھھھذذاا االقرراارر يیتناوولل ووضع معيینن أأثناء اا االصلووااتت االليیتووررجيیة 

لذذلكك يیؤؤكدد على عددمم االتشابهھ فى االمالبسس االططقسيیة.مررفقق نصص االقرراارر كما نشرر في مجلة االكررااززةة. 

    ٥-هھھھلل فكررةة االكوورراالل االكنسي لهھا جذذوورر كتابيیة ووكناسيیة؟ 

 إإشتررااكك االنساء مع االررجالل فى االتسبيیح أأمرر مؤؤكدد فى االكتابب االمقددسس مثلل إإشتررااكك االنساء مع االررجالل فى االتسبيیح بعدد عبوورر 
االبحرر ااألحمرر. كما يیذذكرر لنا االكتابب تسابيیح كثيیرر منن االقدديیساتت على ررأأسهھنن تسبحة االقدديیسة االعذذررااء مرريیمم( لوو١۱) كما يیذذكرر لنا 
تارريیخ االكنيیسة االقدديیسس ماررأأفررآآمم االسرريیانى االذذىى إإهھھھتمم بإعدداادد فررقق منن االفتيیاتت للتسبيیح. ووفى ووقتنا االحالى نجدد كنائسس شقيیقة مثلل 
االكنيیسة االسرريیانيیة وواالكنيیسة ااألررميینيیة وواالكنيیسة ااألثيیووبيیة وواالكنيیسة ااإلرريیترريیة بهھا مجمووعاتت االكوورراالل االكنسي منن االفتيیاتت وولهھنن 
ززىى مميیزز مووحدد يیلبسهھنن أأثناء صلووااتت االقددااساتت وويیشترركنن فى االتسبيیح مع االشعبب. ففكررةة االكوورراالل االكنسي هھھھى عووددةة للتقليیدد 

االكتابى أأوو االكنسي ااألصيیلل االذذىى أأحتفظظتت بهھ ووحافظظتت عليیهھ كنائسس أأررثووذذكسيیة شقيیقة لنا شرركة إإيیمانيیة كاملة معهھا. 

   ٦-هھھھلل فكررةة االكوورراالل االكنسي ستؤؤددىى إإلى كهھنووتت االمررأأةة فى االكنيیسة؟ 

كما ذذكررنا أأنن هھھھذذهه االفكررةة هھھھى عووددةة إإلى االتقليیدد االكتابى االكنسي ااألصيیلل منن جهھة إإشتررااكك االمررأأةة فى االتسبيیح االكنسي ددااخلل 
االكنيیسة ووهھھھوو أأمرر حافظظتت عليیهھ كنائسس شقيیقة- ترربططنا بهھا شرركة إإيیمانيیة كاملة- أللفيینن عامم فهھلل أأددىى ذذلكك إإلى كهھنووتت االمررأأةة فى 
هھھھذذهه االكنائسس؟ لقدد بددأأنا تططبيیقق هھھھذذهه االفكررةة منذذ عامم 2004 ووبمبارركة قددااسة االبابا شنووددةة. فهھلل قددااسة االبابا شنووددةة االذذىى كتبب ووعلمم 
ً لهھذذاا ااألمرر؟  كما أأننى ال أأجدد ااىى عالقة بيینن تشجيیع فتيیاتت على تعلمم االحانن االكنيیسة  ً ضدد كهھنووتت االمررأأةة لمم يیكنن مددرركا كثيیرراا
ً ووبمالبسس محتشمة مع ااإللتززاامم بغططاء االررأأسس ووكهھنووتت االمررأأةة؟! هھھھلل االفتاةة االصغيیررةة االتى نعلمهھا منذذ  ووحضوورر االكنيیسة مبكرراا
نعوومة أأظظافررهھھھا إإحترراامم االكنيیسة وونحببهھا فى االحيیاةة االكنسيیة سووفف تفكرر فى أأمرر يیخالفف االتعاليیمم االكنسيیة أأمم االعكسس هھھھوو االصحيیح. 

  ٧۷- هھھھلل فكررةة االكوورراالل االكنسي تصلح لكلل مكانن؟ 

هھھھذذاا يیعتمدد على ظظررووفف كلل مكانن. االمهھمم أأووالً أأنن فكررةة االكوورراالل االكنسي فكررةة تتفقق مع تعاليیمم االكتابب االمقددسس ووقوواانيینن االكنيیسة. 
أأما االتططبيیقق فيیترركك حسبب ظظررووفف كلل مكانن. فمثالً فى إإيیباررشيیة لووسس أأنجلووسس ال تووجددخددمة االكوورراالل االكنسي فى كلل كنيیسة مثلل 

باقى ااإلموورر االررعوويیة فليیسس كلل كنيیسة بهھا أأررشيیدديیاكوونن ووليیسس بكلل كنيیسة مكررساتت للخددمة ووهھھھكذذاا. 

     ٨۸-ما هھھھوو تقيیمكمم لهھذذهه االفكررةة بعدد عشررةة سنووااتت منن االتططبيیقق؟ 

االفكررةة لهھا إإيیجابيیتهھا وولكنن البدد أأنن تكوونن لهھا ضوواابطط ووااضحة كما ذذكررنا وويیتمم متابعةااإللتززاامم بهھذذهه االضوواابطط.


