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ولكننا في كلمة األسرار الكنسية السبعة نترجمهـا        .  وهو ما ال يذاع    SECRETهناك سر يترجم باإلنجليزية     

SEVEN SACRAMENTSوقـد ال  . وباليونانية ميستريون أي شئ خفـي أو مـستور  .  بمعنى مقدسات
وليس كل إنسان يصير كاهناً لكننا جميعاً     . فالبتولي ال يتزوج لكنه ثمرة سر زواج      . يمارس إنسان كل األسرار   

  .الكهنوت خادم األسرار جميعهانستفيد من سر 
  :واألسرار السبعة هي

   التوبة االعتراف-٣    )التثبيت( الميرون -٢       المعمودية-١
   الزيجة-٦     مسحة المرضى-٥      اإلفخارستيا-٤
  .فال يمارس أي سر إالّ كاهن شرعي غير محكوم عليه.  الكهنوت خادم األسرار كلها-٧

وباقي األسرار تعاد فاإلنسان يقدم توبة ويعترف       . ية والميرون والكهنوت  وهناك أسرار ال تعاد وهي المعمود     
  .ويتناول دائماً

كما أن الـشعب    . فال يتناول إنسان من سر اإلفخارستيا ما لم يكن معمداً         . ومدخل كل األسرار هو المعمودية    
  .اليهودي لم يأكل من المن إالّ بعد أن إجتاز البحر األحمر الذي هو رمز للمعمودية

ففـي  . وإن كان سر التوبة هو الخاص بمغفرة الخطايا إالّ أن مغفرة الخطايا هي مع كل سر مـن األسـرار                   
وهكذا في الميرون واإلفخارسـتيا     . ويخرج اإلنسان مولوداً جديداً   ) الحالية والجدية (المعمودية غفران للخطايا    
  :لذلك يجب ممارسة اإلعتراف قبل كل سر. ومسحة المرضى والزيجة

  )يعطي خالصاً وغفراناً للخطايا(ول الكاهن في القداس يق )١
  )١٥:٥يع" (صالة اإليمان تشفي المريض وإن كان قد فعل خطية تغفر له"وعن سر مسحة المرضى  )٢

واإلنسان لكي يتقبل نعمة من اهللا في أي سر من األسرار البد أن يكون تائباً ليستحق غفران خطايـاه وبهـذا                     
  .القدس عمالً خاصاًيستحق أن يعمل فيه الروح 

فالروح القدس هو الذي يبـارك ميـاه المعموديـة ويعطـي            . وأسرار الكنيسة مبنية على عمل الروح القدس      
والروح القدس هو صاحب المسحة المقدسة في سـر         . لإلنسان ميالداً جديداً فيعتبر مولوداً من الماء والروح       

والروح القدس هو   . فال يغفر الخطايا سوى اهللا وحده     وهو الذي يعطي غفران الخطايا في سر التوبة         . الميرون
الذي يحول الخبز والخمر إلى جسد الرب ودمه، والكاهن يستدعي روح الرب في سر اإلفخارستيا فبروحـه                 

وهو الذي يحـول اإلثنـين      . والروح القدس هو الذي يمنح السلطان والدرجة في سر الكهنوت         . تتم اإلستحالة 
ما جمعـه   "نحهما حباً روحانياً متبادالً يحافظ على كيان األسرة، لذلك يقول الكتاب            واحداً في سر الزواج ويم    

  .والروح القدس هو الذي يمنح الشفاء في سر مسحة المرضى" اهللا ال يفرقه اإلنسان
وسميت أسرار ألجل العمل السري الذي يعمله       . إذاً الروح القدس هو العامل في الكنيسة في األسرار المقدسة         

ولذلك قيل أنها أسرار ألننا بها ننال نعمة سرية تعطي بواسـطة            .  القدس دون أن يرى الناس منه شيئاً       الروح
شئ ظاهر فالظاهر مثالً هو تغطيس المعمد في الماء والسر هو والدة جديدة، موت مع المسيح وقيامـة مـع                    
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لذلك فالسر الكنسي يقـال     . والظاهر في سر اإلفخارستيا هو خبز وخمر والسر هو جسد الرب ودمه           . المسيح
والنعمة التي نحصل عليها في السر هي نعمة قابلـة للزيـادة            نعمة غير منظورة تحت أعراض منظورة       عنه  

  .والنقصان بحسب جهاد اإلنسان
  :أمثلة

  في سر الميرون يسكن الروح القدس في اإلنسان بمقدار كذا
  بجهاد اإلنسان يمتلئ بالروح وتزداد النعمة لتصير

  إذا أهمل اإلنسان جهاده ينطفئ الروح ويحزن لتصير النعمة 
  "أذكرك أن تضرم أيضاً موهبة اهللا التـي فيـك بوضـع يـدي             "لذلك يقول بولس الرسول لتلميذه تيموثاوس       

مكلمـين بعـضكم بعـضاً      "ويكمل شارحاً كيف نمتلئ بـالروح       " امتلئوا بالروح "ويقول للجميع   ). ٦:١تي٢( 

.. شاكرين كل حين علـى كـل شـئ        . وأغاني روحية مترنمين ومرتلين في قلوبكم للرب      بمزامير وتسابيح   

والحظ أنه يقول إمتلئوا بالروح ألهل أفسس الذي حل عليهم الروح القدس من             ). ٢١-١٨:٥أف (.."خاضعين
 وينبه الرسول أيضاً قائالً   ). ١٩:٦كو١" (جسدكم هيكل للروح القدس   "ويقول ألهل كورنثوس    ) ٣:٤،٤أف(قبل  

  ).١٩:٥تس١(ال تطفئوا الروح وأيضاً ) ٣٠:٤أف(" ال تحزنوا روح اهللا"
  :مثال آخر

فهـل  ) ٦-٣:٦رو(في المعمودية ندفن مع ا لمسيح وصِلب إنساننا العتيق وقمنا بحياة جديدة متحدين بالمسيح               
نعمة التي حـصلوا    هذا ألن ليس كل المعمدين يجاهدون، ولهذا تضمحل ال        !      جسد الخطية بطَُل لكل المعمدين؟    

  .عليها
  :مثال آخر

 ١٩رقـم   (وفي قسمة للقديس كيرلس     ). ٣٠:٢٤،٣١لو(كسر الخبز فتح عيني تلميذي عمواس فعرفوا المسيح         
فهل كل إنسان   ) وعند إصعاد الذبيحة على مذبحك تضمحل الخطية من أعضائنا بنعمتك         (يقول  ) في الخوالجي 

  .لخطية من أعضائه؟ السبب يرجع لعدم الجهاد والتراخييتناول تنفتح عينيه فيعرف المسيح وتضمحل ا
  :مثال آخر

في سر الزيجة يمنح الروح القدس نعمة المحبة للزوجين، فهل كل زوجين ناال سر الزيجة هما فـي محبـة                    
فالبيت الذي فيه صالة وكتاب مقدس وتوبة وجهـاد البـد وأن يمتلـئ      . روحانية؟ والسبب راجع لعدم الجهاد    

  .محبة
  :خرمثال آ

إلى أن أجـئ أعكـف      "وبنفس المفهوم يقول بولس الرسول لتلميذه تيموثاوس الذي حصل على سر الكهنوت             
الحظ .. ال تهمل الموهبة التي فيك، المعطاة لك بالنبوة مع وضع أيدي المشيخة           . على القراءة والوعظ والتعليم   

) بولس الرسول (ضع يد المشيخة    فتيموثاوس حصل على نعمة الكهنوت بو     ). ١٦-١٢:٤تي١" (نفسك والتعليم 
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فالمروي هـو أيـضاً يـروي       ) يعلم شعبه (والتعليم  ) يعلم نفسه (وهذه النعمة تزداد بالقراءة والوعظ والتعليم       
  ).٢٥:١١أم(

والسر هو عمل مقدس يتم بالصالة وإستخدام وسائط حسية منظورة ننـال بهـا نعمـة اهللا ومواهبـه غيـر                     
واهللا أراد أن نـستخدم     ). السر هو الشكل المنظور لنعمة غير منظورة       (ولذلك قال أغسطينوس أن   . المنظورة

اإلنـسان روح وجـسد     . أشياء منظورة ألننا اآلن في الجسد، والجسد هو شئ مادي ال يدرك سوى الماديات             
لذلك فإستخدام المواد في األسرار هام حتى يدرك        . والروح تدرك الروحيات والجسد ال يدرك سوى الماديات       

  .سد ما يحصل عليهالج
  :مادة السر

وهو مادة مناسبة فبالماء يغتسل اإلنسان لينظف جسده وفي المعمودية غـسيل مـن              الماء  في المعمودية    )١
  .والماء مادة مناسبة يغطس فيها اإلنسان ويخرج إشارة للدفن والخروج أحياء مرة أخرى. الخطايا

بالخبز يحيا اإلنسان جسدياً وحينما يتحـول لجـسد          والخبز مادة مناسبة، ف    .الخبز والخمر في اإلفخارستيا    )٢
وحينما يتم التحول يـصير     . والخبز مادة لشبع الجسد والخمر مادة للفرح      . المسيح يحيا به اإلنسان روحياً    

  .الجسد للشبع الروحي والدم مصدر للفرح الروحي
  )المواد المستخدمة في خيمة اإلجتماع(راجع كتاب سفر الخروج الزيت  )٣
بالحل إعالنـاً   الكاهن  ثم ينطق   . من الكاهن هو دافع ألن نخجل من اهللا       الخجل  العتراف يكون   وفي سر ا   )٤

  .لغفران اهللا للمعترف
  .في مسحة المرضى ألن قديماً كان الزيت يستخدم لعالج الجروحالزيت  )٥

  :النعمة غير المنظورة

  .تيق والتجديدفي سر المعمودية هي الوالدة الجديدة من الماء والروح وموت اإلنسان الع .١
  .في سر الميرون هي سكنى الروح في اإلنسان .٢
  .في سر التوبة هي غفران الخطايا .٣
  .في سر الكهنوت هي سلطان مغفرة الخطايا وإمساكها وممارسة األسرار .٤
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هو تـسليم مـن   . HOLY COMMUNIONسر اإلفخارستيا أي سر الشكر ويسمى سر الشركة المقدسة 

  .الرب يسوع هو الذي أسسه يوم خميس العهد. سيح نفسه لتالميذهالرب يسوع الم
وفيما هم يأكلون اخذ يسوع الخبز وبارك وكسر وأعطى التالميذ وقـال خـذوا كلـوا                  ): "٣٠-٢٦:٢٦مت(

الن هـذا هـو     . واخذ الكأس وشكر وأعطاهم قائال اشربوا منها كلكم       .هذا هو جسدي  

وأقول لكم أنـي    . كثيرين لمغفرة الخطايا   دمي الذي للعهد الجديد الذي يسفك من اجل       

من اآلن ال اشرب من نتاج الكرمة هذا إلى ذلك اليوم حينما اشربه معكم جديدا فـي                 

  ."ثم سبحوا وخرجوا إلى جبل الزيتون.ملكوت أبي

وفيما هم يأكلون اخذ يسوع خبزا وبارك وكسر وأعطاهم وقال خذوا كلوا هـذا هـو                ): "٢٦-٢٢:١٤مر (

وقال لهم هذا هـو دمـي       . الكأس وشكر وأعطاهم فشربوا منها كلهم     ثم اخذ   . جسدي

الحق أقول لكم أنى ال اشـرب بعـد           . الذي للعهد الجديد الذي يسفك من اجل كثيرين       

ثـم سـبحوا      . من نتاج الكرمة إلى ذلك اليوم حينما اشربه جديدا فـي ملكـوت اهللا             

  ."ورجوا إلى جبل الزيتون

وقال لهم شهوة اشتهيت أن أكـل       . الساعة اتكأ واالثني عشر رسوال معه     ولما كانت   ): " ٢٣-١٤:٢٢لو (

ألني أقول لكم أني ال أكل منه بعد حتـى يكمـل فـي              . هذا الفصح معكم قبل أن أتألم     

ألني أقول لكـم    . ثم تناول كأساً وشكر وقال خذوا هذه واقتسموها بينكم        . ملكوت اهللا 

واخـذ خبـزا وشـكر وكـسر        . اهللاأنى ال اشرب من نتاج الكرمة حتى يأتي ملكوت          

وكـذلك الكـأس    . وأعطاهم قائال هذا هو جسدي الذي يبذل عنكم اصنعوا هذا لذكري          

ولكـن  . أيضاً بعد العشاء قائال هذه الكأس هي العهد الجديد بدمي الذي يسفك عـنكم             

وابن اإلنسان ماض كما هـو محتـوم        . هوذا يد الذي يسلمني هي معي على المائدة       

فأبتداوا يتساءلون فيما بينهم من ترى منهمهو       . اإلنسان الذي يسلمه  ولكن ويل لذلك    

  ."المزمع أن يفعل هذا

  :أما يوحنا فلم يورد في إنجيله تأسيس السر ليلة خميس العهد لسببين
فيوحنا كتب إنجيله حوالي سـنة      . كان السر يمارس في الكنيسة حوالي سبعين سنة قبل كتابة إنجيل يوحنا            )١

هذا فـضالً عـن أن األناجيـل        . م يجد داٍع أن يشرح شيئاً تمارسه الكنيسة كل هذه المدة          ميالدية، فل ١٠٠
  . الثالثة التي أوردت تفاسير السر كانت قد إنتشرت

وكان هذا تعقيباً على معجـزة الخمـس        ) ٦يو(أورد القديس يوحنا حديث السيد المسيح عن هذا السر في          )٢
  .خبزات
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آبـاؤكم أكلـوا     . أنا هو خبز الحياة   . كم من يؤمن بي فله حياة أبدية      الحق الحق أقول ل   ): " ٥٩-٤٧:٦يو(

هذا هو الخبز النازل من السماء لكي يأكل منه اإلنـسان وال            . المن في البرية وماتوا   

أنا هو الخبز الحي الذي نزل من السماء أن أكل أحد من هذا الخبز يحيا إلـى                 . يموت

فخاصـم  .  ابذله من اجل حيـاة العـالم       األبد والخبز الذي أنا أعطى هو جسدي الذي       

فقال لهم يـسوع    . اليهود بعضهم بعضا قائلين كيف يقدر هذا أن يعطينا جسده لنأكل          

الحق الحق أقول لكم أن لم تأكلوا جسد ابن اإلنسان وتشربوا دمه فليس لكـم حيـاة                 

.    من يأكل جسدي ويشرب دمي فله حياة أبدية وأنا أقيمه فـي اليـوم األخيـر               . فيكم

من يأكل جسدي ويشرب دمي يثبـت فـي          . الن جسدي مأكل حق ودمي مشرب حق      

هذا هـو   . كما أرسلني اآلب الحي وأنا حي باآلب فمن يأكلني فهو يحيا بي           . وأنا فيه 

الخبز الذي نزل من السماء ليس كما أكل آباؤكم المن وماتوا من يأكل هـذا الخبـز                  

  ." يعلم في كفرناحومقال هذا في المجمع وهو. فانه يحيا إلى األبد

  المفهوم نفس بولس القديس وردد

كاس البركة التي نباركها أليـست هـي        . أقول كما للحكماء احكموا انتم في ما أقول       ): "٢٢-١٥:١٠كو١(

فأننـا نحـن    .شركة دم المسيح الخبز الذي نكسره أليس هو شركة جـسد المـسيح            

انظروا إسرائيل  .خبز الواحد الكثيرين خبز واحد جسد واحد ألننا جميعنا نشترك في ال         

فماذا أقـول أأن الـوثن      .حسب الجسد أليس الذين يأكلون الذبائح هم شركاء المذبح        

بل أن ما يذبحه األمم فإنمـا يذبحونـه للـشياطين                .شيء أو أن ما ذبح للوثن شيء      

ال تقدرون أن تشربوا كاس الـرب       .ال هللا فلست أريد أن تكونوا انتم شركاء الشياطين        

أم نغيـر   .شياطين ال تقدرون أن تشتركوا في مائدة الرب وفي مائدة شـياطين           وكاس  

  ."الرب ألعلنا أقوى منه

أنني تسلمت من الرب ما سلمتكم أيضاً أن الرب يسوع في الليلة التي اسلم فيها اخذ                ): "٣١-٢٣:١١كو١(

وشكر فكسر وقال خذوا كلوا هذا هو جسدي المكسور ألجلكـم اصـنعوا هـذا               . خبزا

كذلك الكأس أيضاً بعدما تعشوا قائال هذه الكأس هي العهـد الجديـد بـدمي               . يلذكر

فأنكم كلما أكلتم هذا الخبز وشـربتم هـذه الكـأس           . اصنعوا هذا كلما شربتم لذكري    

إذا أي من أكل هذا الخبز أو شرب كاس الـرب           . تخبرون بموت الرب إلى أن يجيء     

كن ليمـتحن اإلنـسان نفـسه       ول. بدون استحقاق يكون مجرما في جسد الرب ودمه       

الن الذي يأكل ويشرب بـدون اسـتحقاق        . وهكذا يأكل من الخبز ويشرب من الكأس      

من اجل هذا فيكم كثيرون ضعفاء      . يأكل ويشرب دينونة لنفسه غير مميز جسد الرب       

  ."ألننا لو كنا حكمنا على أنفسنا لما حكم علينا. ومرضى وكثيرون يرقدون

  .الرب هو الذي سلم بولس هذا السرويفهم من النص األخير أن 
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ويحفظ لنا التاريخ قداسات قديمة مثل قـداس        . والكنيسة باشرت منذ بدأت، من عصر اآلباء الرسل هذا السر         
وهنـاك  . ويقال أن هناك قداس كان يسمى عهد الرسل صلوا به معـاً           . يعقوب الرسول أول أسقف ألورشليم    

وهذه القداسات تدل على عظم السر وأهميته       . لكيرلسي فيما بعد  قداس مرقس الرسول الذي تطور إلى القداس ا       
  .وقدمه، وأنه تسليم إلهي من المسيح نفسه

تكون له حياة أبدية ويثبت في      .. ويشرب.. أن من يأكل  "وأهمية وعظم هذا السر تظهر من قول السيد المسيح          
ال يكـون لكـم   .. ويشرب..  ال يأكل ، وأن من)٥٤:٦يو" (المسيح والمسيح يثبت فيه ويقيمه في اليوم األخير      

ولذلك تصلى الكنيسة يعطـي     ). ٢٨:٢٦مت(وأيضاً من يأكل ويشرب له مغفرة الخطايا        ) ٥٣:٦يو(حياة فيكم   
وعلى الجانب اآلخر فبولس الرسـول يحـذر مـن          . خالصاً وغفراناً للخطايا وحياة أبدية لكل من يتناول منه        

. لذلك تصلى الكنيـسة فـي القـداس       ). ٢٩:١١،٣٠كو١(تحق  التناول من جسد الرب ودمه لمن هو غير مس        
  )إجعلنا مستحقين كلنا يا سيدنا أن نتناول من قدساتك طهارة ألنفسنا وأجسادنا وأرواحنا(

  )الذي يبقي طويالً بدون تناول تنتصر عليه الشياطين(وألهمية التناول قال القديسون 
  :االستعداد للتناول

 على شرط أنه ال يكون قد أكل اإلنسان بعد الساعة الثانية عشرة لكي ال               ساعات٩بالصوم مدة ال تقل عن       )١
. وموسى صام قبـل أن يأخـذ كلمـة اهللا         . والصوم فيه تذلل وإنسحاق لكي ننال النعمة      . يبدأ اليوم مفطراً  

  .ونحن نصوم قبل أن نتناول من جسد اهللا الكلمة
وإشـارة لـذلك    . اإلنسان غير مستحق للتناول   بطهارة النفس وذلك بالتوبة واإلعتراف، وبدون هذا يكون          )٢

  .غسل الرب أرجل تالميذه رمزاً للطهارة الالزمة لهم قبل التناول
  )اإلستحمام ولبس مالبس نظيفة واإلبتعاد عن كافة النواحي الجنسية(بطهارة الجسد  )٣
  "حإن تذكرت أن ألخيك شيئاً عليك إذهب أوالً واصطل"التصالح مع كل إنسان والغفران للناس )٤

سين   ولهذا كله يقول الكاهن قبل التناول        • ويسمى القداس الذي يقدس السرائر اإللهية      . القدسات للقدي
  .قداس القديسين

  .جوانب سلبية أي عدم فعل الشر) ١واالستعداد فيه  •
  .جوانب إيجابية أي نكون نوراً للعالم بفعل الخير) ٢   

. در ما يستفيد من  التناول، فال يخرج كما دخل         وبقدر ما يكون اإلنسان أميناً في توبته وجهاده بق         •
  .فلألسف هناك من يأخذون األمر كعادة ويتناولون بال إستعداد

  .ومع كل هذا فال يوجد إنسان واحد مستحق تماماً لهذا السر •
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  )٢٧:٢٦مت+ ١٩:٢٢لو(وهكذا فعل السيد المسيح أن أخذ خبزاً وشكر وأخذ كأساً وشكر . الكلمة تعني الشكر

التي أعطاها اهللا لإلنسان، ولما فقد اإلنسان الحياة، تجـسد          الحياة  المسيح كان يشكر اآلب كرأس للكنيسة على        
فالشكر هنا هو على الحياة التي أعطاها اهللا لنا وأعادها لنا بعـد أن              . المسيح وأعطانا جسده نأكله فنحيا لألبد     
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الذي جبلنا وخلقنا ووضعنا فـي فـردوس        .. قدوس قدوس قدوس  (لذلك يصلي الكاهن في القداس      . فقدناها

وفي آخر األيام ظهـرت  .. فلم تتركنا .. وعندما خالفنا وصيتك بغواية الحية سقطنا من الحياة األبدية        . النعيم

ويصلي الكـاهن   ] ثم تأتي صلوات التقديس ويتم تحول الخبز إلى جسد والخمر إلى دم           [..) لنا نحن الجلوس    
  .فاهللا أعاد لنا الحياة األبدية بفداء إبنه وبهذا السر) خطايا وحياة أبدية لمن يتناول منهُيعطى لغفران ال(

سبح الرب مع   " التي قالها السيد عند تأسيس السر، بل بعد تأسيس السر            وشكروالشكر نجده ليس فقط في كلمة       
  ) ٣٠:٢٦مت" (تالميذه

  :المفهوم هذا بنفس والكنيسة

  )يصليها الشعب(ة رفع بخور باكر ورفع بخور عشية تسبح تسابيح كثيرة قبل صال )١
  )يصليها الشعب(تسبح بالمزمور الخمسين وغيره أثناء التوزيع  )٢
  )يصليها الشعب(تردد صالة الشكر مع صلوات األجبية في عشية وباكر ووقت القداس  )٣
  )يصليها الكاهن(تردد صالة الشكر في بداية صالة رفع بخور العشية ورفع بخور باكر  )٤
  )يصليها الكاهن(لى صالة الشكر بعد تقديم الحمل تص )٥
  )يصليها الكاهن" (فلنشكر الرب"يبدأ القداس بعد صالة الصلح بقول الكاهن  )٦
  . وبارك وقدسوشكرتردد الكنيسة بواسطة الكاهن نفس كلمات السيد الرب على الخبز وعلى الخمر  )٧

فاهللا هو الذي أعطانا    . وماذا نقدم هللا  . له هدية نضيف إلى ذلك أن اإلنسان حين يود أن يشكر إنسان آخر يقدم             
ألن منـك الجميـع     ) "١٤:٢٩أي١(كل شئ، ونحن إذا أردنا أن نقدم شيئاً هللا فنحن نقدم له مما سبق وأعطانا                

فنحن في القداس نقـدم هللا      " جسد ودم ابنه  "وأعظم ما قدمه لنا اهللا هو عطية اإلفخارستيا         ". ومن يدك أعطيناك  
  .قديمه كشكر على كل ما أعطانا، نقدم ونرفع هللا هذه الصعيدة التي هي جسد ودم إبنهأعظم ما يمكن ت

كان اليهود بعد األكل من     [ورأينا السيد الرب عند تأسيس السر يشكر أوالً وبعد تأسيس السر يسبح مع تالميذه               
للكنيـسة يقـود    هو كرأس   (وكان شكر الرب يسوع وتسبيحه      ]. الفصح يسبحون بمزامير تشير لفداء المسيح     

عالمة فرحه الناشئ عن محبته للبشرية التي سيعيد        ) التالميذ للتسبيح كما يقود الرأس اإلنساني أعضاء الجسم       
إذ كان قد أحب خاصته الذين في العالم، أحبهم إلـى           "لها الحياة بفدائه وبواسطة هذا السر، لذلك يقول الكتاب          

  ) ١:١٣،٢يو" (المنتهى، فحين كان العشاء
 السر يمكن تشبيهه بمريض مصاب بمرض في الدم يؤدي به للموت، ولهـذا يحتـاج لعمليـة نقـل دم                     وهذا

وبنفس المفهوم نحن ولدنا من المعمودية والدة جديدة لكن         . ونقل الدم والدم حياة، هي عملية نقل حياة       . مستمر
 للتناول لنقل حياة من المسيح      لذلك نحن نحتاج  . موت= حياتنا في العالم تصيبنا بمرض الخطية القاتل فالخطية       

  .لنا نحن الموتي روحياً بالخطية
اهللا خلق اإلنسان للخلود، فهو كان يمكنه أن يأكل من شجرة الحياة، لكنه أكل من شجرة معرفـة الخيـر                     -

ولكي يستعيد الحياة صار اللوغوس إنساناً وإتحد بجسد قابـل للمـوت            . والشر، وبسبب هذه الخطية مات    
  . مناعة ضد الفساد فصار جسداً محيياًوأعطى جسده هذا
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  .وبالفداء غفرت الخطايا -
  .وباإلفخارستيا إمتزج بأجسادنا بواسطة جسده المقدس ودمه الكريم -

  .حياة وقداسةوهكذا صارت لنا شركة جسد المسيح ودمه 

  )٥٧:٦يو(من يأكلني يحيا بي *   حياة
  )١٦:٣تي١(عظيم هو سر التقوى اهللا ظهر في الجسد *   قداسة

  )٢١:١في" (لي الحياة هي المسيح"وألنه أعطانا حياته قال بولس الرسول 
فكل من يمتنع عن هذا الـسر       . صارت حياته فينا كبذرة خلود    . وألن المسيح فينا بحياته فإننا نقوم بالضرورة      

ا أن يعطينا   كيف يستطيع هذ  "وعلينا أن ال نتساءل كاليهود      . يمنع نفسه عن الحياة األبدية وعن التقوى والقداسة       
  ) ٥٢:٦يو" (جسده لنأكل

وبذلك فكل منا يتحد بالمـسيح ويثبـت فيـه          ). ٥٦:٦يو(ومن يتناول يثبت في المسيح والمسيح يثبت فيه          -
  )٤:٤أف" (جسد واحد"فنكون كلنا متحدين بعضنا ببعض 

كمـا أن   . اةفالحياة التي في المسيح حين تتالمس معنا تعطينا حي        . وجسد المسيح محيي ألنه متحد بالهوته      -
وبلعابـه  . وهكذا أعطى السيد الحياة للموتى بكلمتـه وبـاللمس        . النار إذا تالمست مع ماء تجعله يسخن      

  ).٣٥-٣٢:٧مر(شفى أصم وأعقد ) جسده(
  .واهللا حتى ال نجزع إذ نأكل لحماً ونشرب دماً، أبقى على الشكل الظاهري للخبز والخمر -
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وكهنوت المسيح كان علـى     ) ١٨:١٤تك.. ( وهذا كان كاهناً هللا العلي وأخرج خبزاً وخمراً        :صادق كيمل )١

وذبيحة هرون الدمويـة    . وليس على الطقس الهاروني الذي يقدم ذبائح حيوانية       ). ٤:١١٠مز(هذا الطقس   
وملكـي  . كانت ترمز لذبيحة الصليب، وتقدمة ملكي صادق هي غير دموية تشير لذبيحـة اإلفخارسـتيا              

صادق لم يكن له نسل وكهنة تسلموا منه بخالف هرون الذي مات وتسلم أوالده بعده وذلـك إشـارة ألن                  
فذبيحة المسيح قدمت مرة واحدة ولن يصلب المسيح ثانية ولكن اإلفخارسـتيا            . كهنوت المسيح باقي لألبد   

  .هي ذبيحة ال ينقطع تقديمها لألبد
ويعرف المصريون الرب   .. مذبح للرب في وسط أرض مصر     في ذلك اليوم يكون      "):٢١-١٩:١٩إش( )٢

ها نحن أمام ذبيحة ومذبح في مصر وهما ليـسا ذبـائح ومـذبح              ". في ذلك اليوم ويقدمون ذبيحة وتقدمة     
إذاً هو  ). ٥:١٢،١١،١٣،١٤،١٨تث(فبحكم الشريعة ال يمكن إقامة مذبح للرب خارج أورشليم          . يهوديين

  .فخارستياالمذبح المسيحي والذبيحة هي اإل
ألنه من مشرق الشمس إلى مغربها إسمي عظيم بين األمم وفي كل مكان يقـرب إلسـمي                  "):١١:١مال( )٣

  .والتقدمة سيقدمها األمم وفي كل مكان، إذاً هي ليست تقدمة يهودية بل اإلفخارستيا" بخور وتقدمة طاهرة
ألن بيتـي   "ويقول الـرب    ). ٢٠:٦٦،٢١إش(ولذلك سيكون هناك كهنة من بين األمم ليقدموا هذه التقدمة            )٤

  )٣١:٣١إر" (العهد الجديد"وإرمياء أطلق على هذا إسم ) ٧:٥٦إش" (بيت الصلوة يدعى لكل الشعوب
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إنـسان  ) المقصود المسيح ابـن داود (ال ينقطع لداود . ألنه هكذا قال الرب   "):٢٠،٢١ +١٧:٣٣،١٨إر( )٥
ين إنسان من أمامي يصعد محرقة ويحرق تقدمة        وال ينقطع للكهنة الالوي   . يجلس على كرسي بيت إسرائيل    

إذاً . م٧٠هذه ال تنطبق على اليهود الذين توقفت ذبائحهم بعد خراب الهيكل سنة             " ويهيئ ذبيحة كل األيام   
  .هذه النبوة عن كنيسة المسيح

 من رموز اإلفخارستيا المن الذي نزل من السماء وخبز الوجوه، لكن من أكل من هذا مات أما من يأكـل                    )٦
  .من جسد المسيح فيحيا لألبد

. نحتت أعمدتها الـسبعة   ). الكنيسة(بنت بيتها   ) ٢٤:١كو١) (المسيح أقنوم الحكمة  ( الحكمة   ):٥-١:٩أم( )٧
  .أيضاً رتبت مائدتها) اإلفخارستيا(ذبحت ذبحها مزجت خمرها 

ان يعـدون لـه     فقبل المسيح كان الشياطين مضايقو اإلنس     " ترتب قدامي مائدة تجاه مضايقي     "):٥:٢٣مز( )٨
  .موائد خاطئة تشبع غرائزه وتقتله، أما المسيح فاعد لنا مائدة مشبعة تعطينا حياة أبدية

الفصح في سفر الخروج والمحرقة والخطية واإلثم والـسالمة وتقدمـة     (كانت كل الذبائح في العهد القديم        )٩
كل ذبيحة منهـا تـشير      . ليبتشير لذبيحة الص  ) الدقيق في سفر الالويين والبقرة الحمراء في سفر العدد        

لكن ذبيحة السالمة بالذات تشير لذبيحة اإلفخارستيا فالكل كان يأكـل           . لجانب من جوانب ذبيحة الصليب    
  )راجع تفسير الذبائح في أماكنها بكل سفر(منها 

  .كما أكل التالميذ وشربوا أمام المسيح" فرأوا اهللا وأكلوا وشربوا): "١١:٢٤خر( )١٠
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أما في العهد الجديد فهناك معجزة الخمس خبزات والسمكتين التي وردت في األربعة األناجيل ألهميتها، بـل                 

وهذه المعجزة تشير لسر اإلفخارستيا وبهـا أراد الـسيد          . هي المعجزة الوحيدة التي وردت باألربعة أناجيل      
أخـذ  "فنسمع هنا أن الـسيد المـسيح   . ي بدالً من األرضيالمسيح أن يغير أفكار الناس ليطلبوا الخبز السماو  

  -:ووزع على التالميذ، والتالميذ أعطوا المتكئين ونالحظ)١١:٦يو" (األرغفة وشكر
  .المسيح شكر إشارة لما سيحدث في سر اإلفخارستيا المشبع للعالم كله .١
  .والتالميذ يعطوا للناس) الكهنوت في الكنيسة(المسيح يعطي للتالميذ  .٢
ولذلك فهذه المعجزة   . يشير للسمائيات ) ١٠٠٠(يشير للنعمة ورقم    ) ٥(ورقم  . سة أرغفة وخمسة آالف   خم .٣

تشير ألن المسيح أتى لخاصته اليهود، كان في هذه المعجزة يشير ألنه يشبع خاصته اليهود الذين سـبق                  
عب اهللا فـي كـل       قفة مملوءة تشير لش    ١٢وتبقى  . ومن يشبع يحيا في السمائيات    . وأفاض عليهم بنعمته  
لذلك كان العهد القديم مكون مـن       .  هم المؤمنين باهللا في كل العالم      ٤×٣= ١٢فرقم  . زمان وفي كل مكان   

إ خ  (مكونة من خمس حروف     ) إخثيس باليونانية (والسمكة  .  تلميذ ١٢ سبط والعهد الجديد مكون من       ١٢
) ٢(وكانوا سـمكتين فـرقم      ). ايسوع المسيح إبن اهللا مخلصن    (وهي الحروف األولى للعبارة     ) ث ى س  

ثم قام السيد المسيح بعمل معجزة شـبيهة        ) ١٤:٢أف(فالمسيح بتجسده جعل اإلثنين واحداً      . يرمز للتجسد 
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والمـسيح أتـى    . يشير للعـالم  ) ٤(والمعنى أن رقم    . سالل٧ خبزات وتبقى    ٧عن طريق   ) ٤٠٠٠(لعدد  
  . يشير للسبع كنائس٧ورقم . ليشبع العالم كله من األمم

  .ومعنى المعجزتين أن المسيح أتى لكل العالم يهود وأمم
) تناولوا(وأكلوا من المن    ) إعتمدوا(أن الشعب كله عبر البحر األحمر       . ويضيف بولس الرسول ملحوظة مهمة    

) ٨-٦:٥كو١ + ١١-١:١٠كو١(إذاً فلنفحص أنفسنا هل نحن مستحقين للتناول        . ولكن أغلبهم مات في البرية    
وحق تعني الشئ الذي ال     ) ٥٥:٦،٥٦يو.." (جسدي مأكل حق  "سد حقيقي، قال عنه السيد الرب       فما نأكله هو ج   

  .فما أرهب ما نتناوله. يتغير وال يزول وهذا ليس سوى اهللا
إن سر اإلفخارستيا هذا هو الذي حافظ على الكنيسة عبر العصور بسبب وجود المسيح وسطها دائمـاً، فهـو             

وكثير من الكنائس التي أنكرت هذا السر ضـاعت         ) ٢٠:٢٨مت(قضاء الدهر   وسط كنيسته كل األيام وإلى إن     
فالكنائس ليست فقط تعاليم بل هي حياة يسكبها المسيح على كنيسته فتحيا، لذلك فاإلفخارستيا هـي                . مع األيام 

 نتحـد   سر األسرار جميعاً، وهي المنبع الدائم الذي تنسكب منه حياة المسيح في الكنيسة على مر األزمان وبه                
فكل إنشقاق هو ضد الوحدة التي جاء المسيح ألجلها         ) ٧:١٠كو١(كلنا كشعب للمسيح جسد واحد وخبز واحد        

  )٢٣-٢٠:١٧يو(
  

  القـــــداس
  :طريق عن اإلفخارستيا سر يتم

  .كاهن شرعي .١

  .صلوات القداس .٢

  .مادتي السر أي الخبز والخمر .٣

  .فهو سر الشركة) ٣أقل عدد (وجود شعب  .٤

  .أو في كنيسة مدشنة) مدشن(وجود لوح مقدس  .٥

  ).غريغوري) (أعطيتني هذه الخدمة المملوء سراً(الكاهن عمله األساسي تقديم الذبيحة 
  )ليتورجيا(ويسميها الالتين ) إفخولوجيون(وباليونانية ) أنافورا(وكلمة قداس هي باللغة العربية وبالقبطية 

والمعنـى  . عمل)= أرجون+ (عمومي  )= ليتوس(في  وليتورجيا أصالً هي كلمة يونانية األصل ومعناها الحر       
وكان في العهد القديم يراد بالليتورجيا الخدم التي يقوم بها الكهنة          . وصار معناها الخدمة اإللهية   . عمل عمومي 

أما في العهد الجديد فقد خصصت ألن       . والالويون في الهيكل لتمجيد إسم اهللا واإلقرار بالهوته وإشهار عبادته         
ة لخدمة القداس والسيما عند الشرقيين الذين إستعملوها للداللة علـى ترتيـب النظـام الطقـسي                 تكون إشار 

  .والصلوات وخدمة القداس



  

١١ 

وبهذا تصبح الليتورجيا أو القداس هي مجموعة من الصلوات والتضرعات واإلبتهاالت تتلى وقـت الخدمـة                
 المعروف بالعشاء الرباني أو العشاء السري       اإللهية وتقديس األسرار الربية، وغرضها تقديس سر اإلفخارستيا       

  .الذي يتكون من خبز وخمر ويتحوالن بقوة وفعل الروح القدس وبواسطة تلك الصلوات إلى جسد الرب ودمه
وأول من ألف صلوات للقداسات هم الرسل كما إستلموها من الرب يسوع نفسه وكان هناك قداسـات كثيـرة                   

  :كنيسة القبطية أن تلتزم بثالثة قداسات فقط همألفها بطاركة وأساقفة، ثم فضلت ال
  .الباسيلي لواضعه القديس باسيليوس الكبير )١
  .وكان أسقفاً للقسطنطينية) المتكلم باإللهيات(الغريغوري لواضعه القديس غريغوريوس الثاؤلوغوس  )٢
  .الكيرلسي وواضعه الحقيقي القديس مرقس الرسول ثم زاد عليه القديس كيرلس الكبير )٣

  . ليتورجيا١٢ نجد لدى األحباش بينما
  :وإليمان الكنيسة بأن الموجود على المذبح هو جسد الرب يسوع، تنبه الكنيسة على لسان الشماس

  .للصالة قفوا .١
  .قفوا بخوف اهللا .٢
  .اسجدوا هللا بخوف ورعدة .٣

ـ                    ي وكل نداء بحسب الوضع، أي هل تمت إستحالة الخبز والخمر إلى جسد الرب ودمه أم هي للخشوع أم ه
  .للصالة

  القداس هو فترة نحياها في السماء
إلـى  ) ارفعـوا قلـوبكم   (لذلك يصرخ الكـاهن     . بوجود السيد الرب وسطنا في الكنيسة تصير الكنيسة سماء        

السمائيات التي أنتم فيها وكفوا عن التفكير في األرضيات وصارت المالئكة تمأل الكنيسة لذلك يصلي الكاهن                
  ).الذي ثبت قيام صفوف غير المتجسدين في البشر (في القداس الغريغوري قائالً

ولذلك تصور البعض أن الناس في القداس هم في كنيسة بال سقف يحجب عنهم السماء وبال حوائط تحجـب                   
عنهم باقي الكنائس، فالمسيح موجود في كل كنيسة بجسده ودمه، وبال أرض فلقد إرتفعنا للسمائيات، فحيـث                 

لذلك يأتي المؤمنون للكنيسة كوطن سـماوي لهـم، وعريـسهم فـي             . ان سماء يوجد المسيح يصير هذا المك    
وكل ما فقدوه خالل األسبوع من سالم ونور وحق وحياة يستردونه في هذه اللحظات التي يحيونهـا                 . وسطهم

  .في السماء
نحن أمـام اهللا فـي      وألننا واقفين أمام اهللا في السماء نذكر أسماء أحبائنا الراقدين، فهم أمام اهللا في السماء، و               

  .السماء غير أننا ال نراهم بعيوننا
والصلح تم بين الناس وبعضهم وبـين األرضـيين والـسمائيين           . ونالحظ في القداس أنه يبدأ بصالة الصلح      

وبناء على هذا الصلح يرسم لنا الكاهن صورة للسماء حيث اهللا على            ). صالة الصلح في القداس الغريغوري    (
ويرد الشعب مسبحين مع    . ئكة والشاروبيم والساروفيم يسبحون قدوس قدوس قدوس      عرش مجده وحوله المال   

فالمالئكة تأتي لتشترك معنا فـي  . لقد صار الكل في السماء مسبحين اهللا. الشاروبيم والسارافيم بنفس تسبحتهم 
  .التسابيح ونحن نشترك معهم في تسابيحهم
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  اإلعتراضات والرد عليها

  تالبروتستان مع الخالفات
بدأ من القرن الثامن ظهور هرطقات تنكر حقيقة التحول وهي مستمرة لآلن وسط الكنائس البروتستانتية فهـم                 

وليسا هما سوى إشـارة وصـورة       . يقولون أن الخبز والخمر يظالن بعد التقديس خبزاً بسيط وخمراً بسيطة          
  :ولنالحظ. ورمزاً مثاالً لجسد المسيح ودمه

فكيف ننكـر هـذه الـشهادة وراجـع كـل           " كل حق ودمي مشرب حق    جسدي مأ "السيد المسيح قال      . أ 
فهـل كـان    " من لم يأكل جسدي ويشرب دمي فليس له حياة أبدية         "من إنجيل يوحنا مثالً     ) ٦(إصحاح

الرب يقصد أن هذا رمز، وإذا كان يقصد فلماذا لم يوضح هذا، بل أنه عندما إنصرف كثيرين عنـه                    
وكان ). ٦٦:٦،٦٧يو(ألعلكم أنتم أيضاً تريدون أن تمضوا       "عشر  بسبب هذه األقوال، قال يسوع لإلثنى       

أسهل على الرب أن يقول، أنتم لم تفهموا فما أقوله كان مجرد رمز، لكنه أصر على كالمه، ومن أراد                   
  .أن يمضي فليمضي، ولكن هذا هو الحق، ومن أراد أن يقبل فليقبل

  .هل كان المسيح سيتكلم بألغاز وأمثال ليلة صلبه  . ب 
نيسة كلها بأبائها فهمت أن ما يقدم هو جـسد المـسيح ودمـه، وهكـذا فهمـه بـولس الرسـول                      الك  . ج 

  )١٠،١١كو١(
كـان يقـصد    ) ٥١:٦يو" (الخبز الذي أنا أعطي هو جسدي     "يقول المعترضون أن المسيح حين يقول         .د 

يس السر،  والحظ أن المسيح كرر نفس الكالم ليلة تأس       . اإليمان به، فهل كان التالميذ لم يؤمنوا به بعد        
  .بأنه يعطيهم جسده ودمه، فهل كانوا مازالوا غير مؤمنين به

  .مارتن لوثر نفسه آمن بأن السر يحول الخبز إلى جسد  .ه 
فما . والشئ ال يكون تذكاراً لنفسه    ". إصنعوا هذا لذكري  "قالوا أنه مجرد ذكرى لما فعله المسيح إذ قال            .و 

  :يقدم هو خبز بسيط تذكاراً لما صنعه المسيح والرد
وهكذا أخذ يـشوع    ) ٣٤-٣٢:١٦خر(كان طاس المن في تابوت العهد تذكاراً ويحوي مناً حقيقياً            .١

  )٢٤-١:٤يش(من حجارة نهر األردن تذكاراً لمرورهم فيه 
وكما كان اليهود يعيدون بذبح خـروف الفـصح         ). ٧:٥كو١" (المسيح فصحنا الجديد ِذبح ألجلنا    " .٢

ذا نقدم ذبيحة اإلفخارستيا دائماً على المذبح لنعيـد مـا           هك. ليذكروا ما عمله اهللا معهم في مصر      
  .صنعه يسوع بأن مات ألجلنا

فكما كانوا يقدمون الفصح سنوياً مكررين نفس ما حدث         . المسيح كان يتكلم والفصح على األبواب      .٣
أن تقدم الكنيـسة ذبيحـة   " إصنعوا هذا لذكري"ليلة الخروج من مصر، هكذا يطلب المسيح بقوله  

لـذلك قـال   . ئماً على مذابح الكنائس، ويبطل تقديم خروف الفصح الذي كان مجرد رمز       جسده دا 
" في أجيالكمم تعيدونه فريـضة أبديـة      . فتعيدونه عيداً للرب  تذكاراً  ويكون لكم هذا اليوم     "الكتاب  
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فكما كانوا يكررون ما حدث ليلة      . هما كلمة واحدة  لذكري،  هنا هي نفسها    وتذكاراً  ). ١٤:١٢خر(
م من مصر بأن يذبحوا خروف الفصح ويأكلون فطير فالعجين كان لم يختمر، ويأكلونـه               خروجه

وكمـا  . هكذا تصنع الكنيسة وتكرر نفس ذبيحة اإلفخارستيا كل يوم على مذبحها          . وهم متمنطقين 
كان الرب يقصد أن يكرر اليهود ما فعلوه ليلة خروجهم من مصر، هكذا تكرر الكنيسة ما فعلـه                  

  .ة خميس العهدالرب يسوع ليل
وتعمـل هنـا   ) ١١:١٥عد(هكذا تعمل للثور الواحد    "هي كلمة طقسية تفيد تكرار الطقس       إصنعوا   .٤

إذاً ). ٣٥:٢٩خـر (وتصنع لهرون وبنيه هكذا بحسب كل ما أمرتـك          "وكذلك  . هي نفسها تصنع  
وبـولس فـي    . تعني تكرار لطقس محدد صنعه الرب يسوع معهم في تلـك الليلـة            إصنعوا هذا   

قد يكون تسلمه من التالميذ الذين تـسلموا        (يردد أنه يصنع ما تسلمه من الرب يسوع         ) ١١كو١(
كلمـا  فـإنكم   ).. كيف يصنعون السر من الرب يسوع، وقد يكون تسلمه من الرب يسوع مباشرة            

  )٢٦-٢٣:١١كو١(تفيد تكرار صناعة هذا السر كلما وكلمة = أكلتم
 بسيط، كانا يسببان المرض والمـوت لمـن يأكـل    هل لو كان الخبز والخمر مجرد خبز بسيط وخمر      .ز 

مجرماً فـي جـسد     "ويكون  " غير مميز جسد الرب   "ويكون  ) ٢٩:١١،٣٠كو١(ويشرب بغير استحقاق    
إننا ال نجـد أي     . ولماذا لم يقل بولس الرسول يكون مجرماً فيما يرمز إليه الخبز والخمر           " الرب ودمه 

  .إشارة في الكتاب لموضوع الرمز هذا
وهكذا قيل عن الماء المتحـول      . ألن هذا هو ما يظهر أمام أعيينا      ) ١١كو١(قول خبز وخمر    الرسول ي   . ح 

  )٩:٢يو" (فلما ذاق رئيس المتكأ الماء"خمراً في عرس قانا الجليل 
لنا مـذبح ال سـلطان للـذين        "هكذا قال عنها بولس الرسول أنها ذبيحة فهي تقدم على مذبح، إذ قال                . ط 

وهذه الذبيحة نأكـل    . فإذا كان هناك مذبح فهناك ذبيحة     ) ١٠:١٣عب" (هيخدمون المسكن أن يأكلوا من    
  .منها لنحيا

هذه الذبيحة هي عينها التي قدمت على الصليب، ألن الذي يقدم على المذبح اآلن هو حمل اهللا نفسه الذي قدم                    
+ ٢٥:٩عـب  (وبالتالي فال تكرار للذبيحة التي قدمت علـى الـصليب  . ذاته على الصليب ألجل خطايا العالم     

على الصليب قدم المسيح نفسه ذبيحة دموية وفي اإلفخارسـتيا تـتم اإلسـتحالة              ). ١١،١٢ + ٣-١:١٠عب
  .ذبيحة غير دمويةبطريقة سرية بدون هرق دم وال موت، لذلك تسمى 

وفي اإلفخارستيا فيها إسـتعطاف دائمـاً       . على الصليب حصل الخالص للجنس البشري ووفي العدل اإللهي        
ذبيحة الصليب وذبيحة اإلفخارستيا هما     .  خطايا الذين قُدمت ألجلهم فينالوا حياة أبدية بالتناول منها         للصفح عن 
  .وألن الذبيحة تقدم لإلستغفار تذكر الكنيسة الراقدين طالبة الرحمة لهم. ذبيحة واحدة

 لكن لنا معهـم بعـض       .أما الكاثوليك فهم يعترفون بأن سر اإلفخارستيا يتم فيه التحول إلى جسد ودم المسيح             
  :الخالفات

  ) أسبوع اآلالم- الكتاب الرابع-راجع الرد في كتب األناجيل(هم يقدمون فطيراً بدالً من الخبز المختمر  .١
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وهكذا نفهـم مـن     . بينما أن السيد المسيح قدم لتالميذه الجسد والدم كٌل على حدة          . هم يناولون الجسد فقط    .٢
جسد المكسور أوالً وبهذا نعلن أننا نقبل أن نموت مع المـسيح،            في هذا حكمة فنحن نتناول ال     ). ١١كو١(

. فمن يصلب نفسه مع المسيح يحيا مع المسيح       . ثم نتناول الدم والدم حياة    .. كأننا نقول مع المسيح صلبت    
نموت عن الخطية ونحيا للمسيح). ٢٠:٢غل (مع المسيح صلبت فأحيا ال أنا بل المسيح يحيا في.  

طفال فلماذا؟ والتناول فيه حياة وقيامة في اليوم األخير وثباتـاً فـي المـسيح وغفرانـاً     هم ال يناولون األ  .٣
وهم يقولون ألن األطفال ال يفهمون، ولكن األطفال ال يفهمـون          . فلماذا نحرم أطفالنا من كل هذا     . للخطايا

  .المعمودية أيضاً فلماذا يعمدونهم
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" وكانوا يواظبون على تعليم الرسل والشركة وكسر الخبز والـصلوات وصـار خـوفٌ فـي كـل نفـس                   "
  )٤٢:٢،٤٣أع(

  . فكانوا يجتمعون في مكان معاً للصالة ولممارسة السر. يكرسون أنفسهم لعمل ما بإنتظام= يواظبون
ـ        = تعليم الرسل  شعبها البـولس والكـاثوليكون واإلبركـسيس       وهذا ما تمارسه الكنيسة اآلن، فالكنيسة تقرأ ل

ويستحيل أن تقوم ليتورجيا بـدون  . والمزامير واألناجيل والسنكسار في كل قداس، وتلقي على شعبها العظات   
وحتى هذا الجـزء مـن      ). ٣:١٥يو" (أنتم اآلن أنقياء من أجل الكالم الذي كلمتكم به        "خدمة الكلمة، فهذه تنقي     

بالحـضور ثـم    ) الذين يستعدون للعماد  (وعوظين، الذي يصرح فيه للموعوظين      القداس كان يسمى قداس الم    
وبنفس الطريقـة كـان بـولس       . وطبعاً كان المؤمنين المعمدين يحضرون كل هذا لكنهم يستمرون        . يخرجوا

وكانت رسائل الرسل تتلي على المصلين قبل القداس في حالـة           ). ٧:٢٠أع(يخاطب الشعب قبل كسر الخبز      
  .رسلعدم حضور ال

) ٢٢-٢٠:١كـو ١(وهذه أشار لها بولس الرسول      . هي والئم المحبة التي يأكلون فيها معاً في محبة        = الشركة
وأشار لهـذه الـوالئم يهـوذا الرسـول         . وأنب بولس أهل كورنثوس على عدم محبتهم في أثناء هذه الوالئم          

لقمة البركة والقرابين في نهاية     وما تبقى من هذه العادة توزيع       ). ١٣:٢بط٢(وكذلك بطرس الرسول    ). ١٢يه(
ولقمة البركة التي نأكلها اآلن بعد القداس هي إعالناً         . وكان هذا الطقس يسمى أغابي أي والئم محبة       . القداس

وألن الناس أساءوا التصرف في هذه الوالئم إنفصل طقس األغابي عن طقس            . للمحبة التي تجمع الشعب معاً    
  .اإلفخارستيا إحتراماً للسر

" الخبز الذي نكسره أليس هو شـركة جـسد المـسيح       "هو سر اإلفخارستيا الذي قال عنه بولس        =  الخبز كسر
  )١٦:١١كو١(

  .تشمل الشكر والتسبيح بالمزامير فهم فرحين بوجود المسيح بجسده ودمه وسطهم= الصلوات
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 بخـوف   هو خوف مقدس ومخافة اهللا، هم في محضر الرب، هم يتممون خالصهم           = صار خوفٌ في كل نفس    
اسجدوا " + "قفوا بخوف اهللا  "لذلك يصرخ الشماس اآلن     . ولهم يقين بحضور الرب وسطهم    ) ١٢:٢في(ورعدة  

  .وذلك ألن اهللا حاضر" هللا بخوف ورعدة
  السر تصاحب كانت التي الطقوس ومن

 وأوشية القرابين هي لطلب البركـة     . وما يأتون به لعمل األغابي    ) من خبز وخمر وخالفه   (عطايا الشعب    )١
  .ويصلي أوشية القرابين أكبر رتبة كهنوتية تقديراً لمن قدم شيئاً. لكل من قدم شيئاً

 + ١:١٦كـو ١ + ١٦:١٣عـب (تقديم األموال عند إجتماع الشعب في أول كل أسبوع لخدمـة الفقـراء               )٢
  )١٣:١٢رو + ٨،٩كو٢

  
íéj‰…^~Êc<l^Û×Ò< <

  .يسوع ليلة تأسيس سر العشاء الربانيفي تقديس القرابين يردد الكاهن نفس الكلمات التي قالها الرب 
  وشكر

الشكر هو على الحياة التي أعطاها اهللا للبشر في فردوس النعيم ولما فقدوها إذ أخطأوا ها هو يعيـدها لهـم                     
وهكذا . والمسيح يشكر وهكذا سبح بعد السر كرأس للكنيسة والكنيسة أعضاء جسده           .بالفداء وبسر اإلفخارستيا  
لجسد فى الشكر والتسبيح حيث أننا ال نستطيع أن نفهم ما حصلنا عليه من حياة أبدية                هو كرأس يقود أعضاء ا    

  .بهذا السر
  وبارآه

وهـذه  ) ٤٤:٥مـت " (باركوا العنيكم "لذلك يقول السيد المسيح     . بارك هي كلمة عبرية تعني األقوال الحسنة      
باركوا على الـذين    "م يقول بولس الرسول     وبنفس المفهو . ال تتكلموا عليهم كالماً سيئاً بل كالماً حسناً       .. تعني

وحينما يبارك اإلنسان اهللا فهذا يعني أنه يتكلم عنه كالم حـسن        ) ١٤:١٢رو" (باركوا وال تلعنوا  . يضطهدونكم
وصالح أي يسبحه ويشكره ويعظمه، وهذا أقصى ما يستطيعه اإلنسان أن يقدم هللا كالماً بالقلـب أو باللـسان                   

إذا صاحبها إنسحاق وتذلل أما حين يبارك اهللا اإلنسان، حينئذ يـتكلم اهللا             ) ١٥:١٣عب(ويسمى ذبيحة تسبيح    
كالماً حسناً على هذا اإلنسان ويقترن بالكالم الحسن فعل مادي، فاهللا حين بارك إبراهيم أكثر مـن الماديـات                   

 بارك في مياه النيل     واهللا. وعلى اإلنسان حين يعطيه اهللا بركة أن يحافظ عليها ويمجد اهللا بها           . التي أعطاها له  
. فاللعنة هي إنعدام البركة   . والعكس فحين يغضب اهللا على إنسان بسبب خطيته تصيبه اللعنة         . ألجل األنبا بوال  

والحـظ أن الكـاهن   ) ٢٧-٢٢:٦عد.. (يباركك الرب ويحرسك"واهللا أعطى الكهنة أن يباركوا الشعب قائلين      
ولذلك يـصلي   . والكاهن حين ينطق بالبركة فاهللا يبارك     . ة هو اهللا  يردد إسم اهللا في البركة، فالذي يبارك حقيق       

  ..الكاهن في القداس ليبارك اهللا في الزروع والعشب
) ٥-١:١٠٣مز." (باركي يا نفسي الرب وال تنسي جميع حسناته       "وبركة اإلنسان هللا هي تسبيح له ومثال لذلك         

وحين يسمى الكتاب اهللا بالمبارك، فهـذا       . وتمجيدفبركة اإلنسان هللا هي خدمة إلهية وشكر وتسبيح وإعتراف          
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" أأنت المسيح إبن المبارك   "لذلك سأل رئيس الكهنة يسوع قائالً       . يعني اهللا المستحق كل تسبيح وتمجيد وتعظيم      
  :وبهذا نفهم أن اهللا يسمى بالمبارك). ١٢:١١٩مز(وأيضاً مبارك أنت يا رب ). ٦١:١٤مر(
  .فهو مصدر كل بركة .١
  .يباركه كل إنسان أي يسبحههو مستحق أن  .٢

  .ونحن نبارك اهللا على أعظم بركة أعطاهها لنا وهي سر اإلفخارستيا
واهللا حين بارك الخمس خبزات تحولت بفعل إعجازي لوفرة من الطعام وأشبعت الجمـوع فكلمـة اهللا حيـة                   

  .وفعالة ولها عمل واضح لخير من يرضي اهللا عليه
وفي العهد الجديد هـي بركـة       ..) زيادة في الغلة والمسطار والمواشي    (دية  في العهد القديم كانت بركة اهللا ما      

  .روحية، هي طعام سمائي وشراب إلهي في سر جسد المسيح ودمه فيعطي لإلنسان حياة أبدية
وحين أمسك الرب يسوع بالخبز ليلة العشاء السري وباركه، كان لهذه الكلمة فعل في تحويل الخبز إلى جسد                  

  .يعطي حياة
أما المسيح حين يبارك فهو يفعل ويعطي حيـاة، يحـول           . نسان حين يبارك ال يستطيع إالّ أن يقول كالماً        فاإل

  .لذلك قال لتالميذه خذوا كلوا هذا هو جسدي. الخبز إلى جسده
وأمام هذا العمل العجيب ال يسع اإلنسان إالّ أن يبارك اهللا ويسبحه ويشكره لذلك سبح المسيح مع تالميذه بعد                   

  .ام السر ليعلمنا ويعلم الكنيسة كلها في كل زمان وكل مكان أن تسبح اهللا على بركته التي أعطاها للبشرإتم
وتقدم هللا أعظم عطاياه أال     . ولذلك فهو سر الشكر الذي فيه تشكر الكنيسة اهللا على ما أعطاها، على سر الحياة              

  .وهو جسد ودم إبنه على المذبح
  وقدسه

 ٣٦:١٠يو" (ألجلهم أقدس أنا ذاتي   "وبنفس الفكرة قال    ".  قدسه اآلب وأرسله إلى العالم     الذي"قال السيد المسيح    
وحين يقول أن اآلب قدسه، ثم      . ويقدس أي يخصص، والمسيح تجسد لكي يخصص جسده للصلب        ). ١٩:١٧+

  .يعود ويقول أقدس أنا ذاتي، فنفهم أنه واآلب واحد، هو مساٍو لآلب، ولهم نفس اإلرادة
  وقسمه

  نرى الجسد المكسور على الصليبهنا 
  .على الحياة التي أعطاها اهللا للبشر= وشكر
  .حول الخبز إلى جسد= وبارك
  .خصص هذا الجسد للصلب= وقدس
  .إنكسر الجسد وصلب= وقسم

هـي نفـسها عـشاء      . هذه اإلفخارستيا ليست مجرد ذكرى لموت الرب، لكن هي جسد مكسور ودم مسفوك            
  .خطايانا، ويعطي لغفران الخطايا، هي بشارة مستمرة بموت الربهي المسيح مات ألجل . الرب
  وذاق

  )٢٩:٣يو(، فهو العريس وكنيسته هي العروس )عروسته(هو نوع من اإلتحاد بين المسيح وبين كنيسته 
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إني من اآلن ال أشرب من نتاج الكرمة هذا إلى ذلك اليوم حينما أشربه معكـم                : وأقول لكم "لذلك يكمل السيد    
وهذا إشارة للحياة الجديدة في السماء بجسد ممجد في إتحاد كامل لـن             ). ٢٩:٢٦مت" ( في ملكوت أبي   جديداً

فـي  (فالروح القدس هو الذي يثبتنا في جسد المسيح من اآلن           . ينفصم لألبد، وهذا سيكون بعمل الروح القدس      
عنه في سفر الرؤيا بتغيير لقـب       وهذا تم التعبير    . وهذا العمل يكمل نهائياً في الحياة األخرى      ). سر الميرون 

  )٧:١٩رؤ(العروس للكنيسة إذ صارت إمرأة الخروف 
  )١٥:٢٢لو(" شهوة إشتهيت أن آآل هذا الفصح معكم"

والحظ أن المسيح وهو مقبل على الموت بعد ساعات ال يشتهي أكل خروف الفصح، بل يشتهي أن يؤسـس                   
فإتحاده بنا هو إتحادنا بـالطريق الـذي        . حياة لشعبه هذا الفصح الجديد أي سر اإلفخارستيا الذي به سيعطي          

وبهـذا  ) ٢٤:١٧يـو (فهو يريد أن نكون معه في مجـده  ). ١٩:١٠،٢٠عب(يؤدي بنا للسماء وللحياة األبدية   
  ).٣٢:٤يو(هذا هو ما يشتهيه المسيح فهو ال يشتهي طعاماً . يحملنا فيه إلى حضن اآلب

  إني ال آآل منه حتى ُيكمل في ملكوت اهللا
هنا بداية اإلتحاد بالمسيح، هنا العربون، ولكن بعد أن نترك العالم وندخل إلى الملكوت نرى مجد اهللا، ويكون                  

  .إتحادنا بعريسنا أبدياً
  .والحظ فالروح يثبتنا في اإلبن، واإلبن يحملنا لحضن أبيه

مبارك إبنه الوحيـد الجـنس      : مبارك اهللا اآلب ضابط الكل    : لذلك فنحن في تقديم الحمل نبارك الثالوث قائلين       
وفي تقديم الحمل نجد أن     . فعمل الخالص هو عمل الثالوث    . مبارك الروح القدس المعزي   : يسوع المسيح ربنا  

  .إسم الثالوث يبارك القرابين
  وسبحوا   وأعطى    وكسر    وبارك    أخذ خبزاً

  . نثوس األولىكلمات بولس الرسول في رسالة كور+ تكاد الكلمات تكون واحدة في كل األناجيل 
  وهي نفسها أجزاء القداس اآلن

ğ]ˆf}<„}_ =تقديم الحمل  
  الصلوات وكلمات التقديس= وبــــارك
  القسمة= وآســــر
  )التناول(التوزيع = وأعطــى
ـوا  كان اليهود بعد الفصح يسبحون بمزامير تشير للفداء وأزمنة الخالص وهذا ما إستعمله المسيح مع   = وسبحـ

  . هذا هو الفصح الحقيقي، وكان فصح اليهود إشارة لهتالميذه بإعتبار
  والكلمات التي قيلت مع الخبز قيلت مع الكأس لذلك قال لوقا 

  وأيضاً الكأس بعد العشاء
  بروسفورا= أصلها العبري قَِرب ومنها قرباناً أي الذي يقرب هللا= قربان
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وال فرق بين قربان وذبيحـة      . ع نصعدها هللا  هي نفسها قربان ولكنها هنا تعني إصعاد أو تقديم أو رف          = صعيدة
). ٢:٥أف(رائحـة طيبـة     .. وأسلم نفسه ألجلنا قرباناً وذبيحـة هللا      .. كما أحبنا المسيح  "وصعيدة  

  .فالرائحة الطيبة إشارة للبخور، والبخور هو صعيدة إذ يصعد إلى فوق
افورا  .  إصعاد الصعيدة أي صلوات القداس     تفيد عملية التقديم أو اإلصعاد بكاملها، هي ليتورجية أو خدمة         = أن

  . وعناصر القداس الشكر وتسبيح اهللا على الخلقة وإستدعاء الروح القدس
  )القداس الكيرلس (إمأل هذه الصعيدة التي لك يا رب بالبركة التي من قبلك

  .والبركة هنا هي تحويلها للجسد والدم أي تقديسها
  

  يسوع المسيح هو هو أمس واليوم وإلى األبد
  )٨:١٣عب(

  )٤رؤ(ما بين خيمة االجتماع والكنيسة والسماء 
  خيمة االجتماع  الكنيسة  الرؤيا السماوية

  تابوت العهد في قدس األقداس والمن داخله  جسد ودم المسيح على المذبح  اهللا جالس على العرش

   شعب٧منارة ذات   الروح القدس يعمل في الكنيسة   مصابيح نار متقدة٧

  المرحضة  وديةالمعم  بحر زجاجي

  كهنة  كهنة   قسيسا٢٤ً

  الكهنة لهم ثياب بيض  القسوس لهم ثياب بيض  القسوس لهم ثياب بيض

  الكهنة يقدمون بخوراً  الكهنة يقدمون بخوراً  القسوس يقدمون بخوراً

  كاروبيم فوق تابوت العهد   بشائر نرمز لها بأربع وجوه٤  )حيوانات٤(الكاروبيم 

  كاروبيم نقش في كل مكان  مضاءة رمزاً للمالئكةشموع   مالئكة في السماء

  تسابيح كثيرة  تسابيح كثيرة  تسابيح كثيرة

لقـد كـان    . حقاً أن من يعيش في الكنيسة لن تكون السماء غريبة عليه، فاهللا ليس عنده تغيير أو ظل دوران                 
والعهد الجديـد هـو     ). ١:١٠بع.." (ألن الناموس، إذ له ظل الخيرات العتيدة      "العهد القديم ظالً للعهد الجديد      

  .ظل أو صورة أيضاً لما في السماء
ومـذبح  . فدخول خيمة االجتماع عن طريق باب، وندخل الكنيسة من باب ويوحنا في رؤياه رأى باباً مفتوحاً               

وقدس األقداس يمثل السماء وتابوت العهد      . المحرقة يمثل الصليب عرش المسيح الذي به تمجد المسيح بجسده         
والكرسـي  .  اهللا ويمثله المذبح المسيحي في الكنيسة موضوعاً عليه الكرسي وبه الكأس والصينية            يمثل عرش 

فالكـأس داخـل    ) الكرسي والعرش إسمان لشئ واحد    (هو صندوق خشبي لوضع الكأس داخله ويمثل العرش         
  .الكرسي تحوي دم المسيح ملك الملوك

ويمثلها الـصليب الموضـوع   وعصا هرون الصينية، ويمثله اآلن قسط المن والتابوت في الخيمة كان يحوي  
  .ويمثلها البشارةولوحي الشريعة على المذبح، 
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فالفردوس المفقود كان في جنة عدن عند نهر الفرات وهذه كانـت فـي شـرق                = نصلي تجاه الشرق  ونحن  
سـيأتي  ) ٢:٤مال(والمسيح شمس برنا    . وبهذا نكون في صلواتنا في حنين للعودة للفردوس المفقود        . أورشليم

أمين "وبهذا تحيا الكنيسة مترنمة مع يوحنا الالهوتي بإشتياق لمجيء المسيح قائلة            ) ٢٧:٢٤مت(من المشارق   
  )٢٠:٢٢رؤ" (تعال أيها  الرب يسوع

يرفضه طوائف كثيرة متعللين بأن الصلح قد تم ولم يعد هناك حجاب ولكن الكنيـسة               حجاب  ونجد في الكنيسة    
  ):ارةست(تضع الحجاب وبه ستر 

وهي صور للقديسين الموجودين في السماء كحافز لنا        ) هكذا تسميه الكنيسة اليونانية   (هو حامل لأليقونات     -١
  .أن نقتدي بهم لنكون معهم في السماء

ذبيحته على الصليب فـتح لنـا       (يفتح الكاهن الستر وفي يده صليب ليمثل أمام الناس أن المسيح بكهنوته              -٢
ة اليومية تطبع في أذهاننا عمل المسيح نتأمله يومياً ونسبحه عليه، وهذا أفضل             وهذه التمثيلي ). باب السماء 

بل تضع الكنيسة صليباً عليه صورة المسيح المصلوب ليتأمل المصلين دائمـاً فيهـا،              . من إلغاء الحجاب  
ن فالخطية كانت سبباً في وجود حجاب بيننا وبين اهللا، وكانت سبباً في صليب رب المجد، فنصلي طـالبي                 

  .الرحمة والمغفرة
كانت مصابيح كثيـرة فـي      "وهكذا قال سفر أعمال الرسل أنه أثناء كسر الخبز          أنوار كثيرة   والكنيسة تضئ   

. فالكنيسة سماء والسماء نور وخارج الكنيسة الظلمة الخارجية       ). ٧:٢٠،٨أع" (العلية التي كانوا مجتمعين فيها    
وتذكير للمصلين أنهم يجب أن يكونـوا نـوراً للعـالم       . قيقيواألنوار هي إعالن عن طبيعة المسيح النور الح       

وهكذا في خيمة االجتماع كانت هناك منارة مضيئة دائماً، وهذه ترمز للنور الذي يضيئه الروح القدس فـي                  
  .قلوبنا

أما الشموع فلها معنى أن القديسين والشهداء من زهدهم وعدم طلبهم لملذات العالم كانوا كمن ذابوا كالـشمع                  
  .لذلك نضئ الشموع أمام أيقونات القديسين. يضيئوا لنال

  والشموع على المذبح تشير للمالكين اللذين ظهرا في القبر وقت القيامة
  وقنديل الشرق يشير للنجم الذي ظهر للمجوس

وفي صالة رفع بخور عشية وباكر يصلي الكاهن ممسكاً ثالث شمعات فوق الصليب ويبارك الشعب إشـارة                 
وقـد  ). ٩:٢بـط ١( العالم الذي صلب ليبارك الخليقة وبصليبه نقلنا من الظلمة إلى نوره العجيب              للمسيح نور 

إشارة ألقنـوم االبـن     (وقد يستعمل شمعة واحدة     ) إشارة لبركة الثالوث للناس   (يستعمل الكاهن ثالث شمعات     
  )الذي تجسد وصلب
راجع المواد المـستخدمة فـي خيمـة        (سيح  وهو بمكوناته ورائحته الحلوة يشير للم     البخور  وتستخدم الكنيسة   

وهناك لحن جميل تصليه الكنيسة يوم خميس العهـد ويـوم   ). االجتماع تحت عنوان البخور في سفر الخروج 
هذا الذي أصعد ذاته ذبيحة مقبولة على الصليب عن خالص          (ومعناه  ) فاي إيتاف إنف  (الجمعة العظيمة إسمه    

 الذي أمر برفع البخور مرتين في خيمة االجتماع والهيكـل بعـد ذلـك            واهللا هو ". جنسنا فإشتمه أبوه الصالح   
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فكان الكاهن كل صباح يقدم خروفاً محرقة على مذبح المحرقة وبعد ذلـك             ). ٧:٣٠،٨خر+ ٤٢-٣٨:٢٩خر(
وآخر أنبياء العهد القديم وهو مالخي تنبأ بأن البخور         . وهكذا في المساء  . يدخل إلى مذبح البخور ليقدم البخور     

بل رأينا أن األربعة والعشرين قسيساً في السماء        . سيقدمهم األمم في كل مكان    ) اإلفخارستيا(قدمة الطاهرة   والت
ولو قال أحد أن البخور هو إشارة للـصلوات النقيـة           ). ٣:٨،٤رؤ) + (٨:٥رؤ(يقدمون بخوراً في مجامرهم     

ذا وجد هذا الشخص فلماذا كـان يقـدم         فهل لم يوجد أحد من كهنة العهد القديم كان باراً وله صلوات نقية، وإ             
راجـع  . (واهللا لم يلغ تقدمة البخور لتقوم الكنيـسة بإلغائهـا         . اهللا هو هو أمس واليوم وإلى األبد      ! بخور هللا؟ 

أن البخور كان يقدم مع     ) ٣:٨،٤رؤ(والحظ في   )  فاهللا يأمر هرون بتقديم بخور ليكفر عن الشعب        ٤٦:١٦عد
 البخور يقدم مع الذبائح الدموية فقال المعترضون أنه طالما بطلت الـذبائح             وكان. الصلوات بواسطة المالئكة  

لكن كان يقدم صلوات وتسابيح مع الذبائح الدموية أيضاً فهل نمتنـع عـن الـصلوات      !! الدموية بطل البخور  
اهللا هـذا   وقال المعترضون أن الوثنيين يقدمون البخور فهل لم يعلـم           !! والتسابيح طالما بطلت الذبائح الدموية    

  !!وكذلك نالحظ أن الوثنيين يقدمون ألوثانهم صلوات وأصوام فهل نمتنع عنهما!! وهو يأمر بالبخور
مازالت الكنيسة تحتفظ بـنفس الطقـس وترفـع         ) ٧:٣٠،٨خر(وألن اهللا أمر برفع البخور في العشية وباكر         

وة مـن مجمـرة مـشتعلة نـاراً         وحين نتأمل في البخور المتصاعد برائحته الحل      . البخور في العشية وباكر   
أيضاً البخور يعبر عن    . هل صلواتي نقية صادرة من قلب نقي مشتعل بالحب هللا فتتصاعد إلى فوق            .. نتساءل

والمجمرة طبعاً تشير لبطن العذراء والجمر المشتعل فيها يشير للمسيح          . الحياة الطاهرة، هذه لها رائحة حلوة     
  ).فحم(متحد بناسوته ) نار(الذي الهوته 
  رشم الصليب

فاآلب هو أبونا السماوي الـذي      بإسم  اآلب،    نضع إصبعنا على الجبهة ونقول      : تعلمنا الكنيسة أن نفعل هكذا    
ثم ننقل إصـبعنا مـن الكتـف        . ألنه تنازل وتجسد  واإلبن  ثم نضع إصبعنا على الصدر ونقول       . فوق الجميع 

لمبنية على فداء المسيح إنتقلنا مـن اليـسار إلـى           الذي بقوة عمله ا   والروح القدس   األيسر إلى األيمن قائلين     
معترفين بوحدانية اهللا في    إله واحد   ثم نقول   . اليمين، ومن الرفض إلى القبول، ومن الظلمة إلى نوره العجيب         

لقد صار الصليب عالمة تميز المسيحيين      . وعالمة الصليب ترهب الشياطين   . وهذا تقليد رسولي  . ثالثة أقانيم 
  ).١٤:٦غل+ ١:٣غل+ ٢:٢كو١ + ١٨:١كو١(ويفتخرون بها 

وبنطق إسـم   . الصليب يذكرنا بعمل الفداء فنفرح ويذكر إبليس بهزيمته ومصيره البحيرة المتقدة بالنار فيفزع            
الثالوث فقوة اإلسم ترهب الشياطين فيبتعدوا ويتقدس المكان، لذلك نرسم عالمة الصليب عند بدء أي عمل أو                 

ل شئ في الكنيسة يتبارك ويتقدس بالصالة ورسم عالمة الصليب ونطق إسـم             فك. إجتماع أو في أي مخاطر    
لذلك ففي بداية القداس يرسم الكاهن مالبس الخدمة البيضاء له وللشمامسة بعالمة الصليب لتتقـدس               . الثالوث

  .وتتكرس فإن كل من يقترب من اهللا يجب أن يكون مقدساً
على الصليب، وبالمعمودية نشترك معه في هـذا المـوت          رسم عالمة الصليب فيه إعتراف بموت الرب عنا         

  .عالمة الصليب جعلت موت المسيح ليس حقيقة تاريخية بل حقيقة حاضرة دائماً. وفي قيامته
  تقديم أسماء المرضى والمنتقلين ومن لهم حاجة
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. ه ألجل حاجياتنا  وهذا كان يمارس منذ القدم للصالة من أجلهم، أليس المسيح موجوداً معنا على المذبح فلنسأل              
لذلك ففـي أوشـية     . نسأله ألجل الراقدين واألحياء إعالناً عن عقيدة شركة القديسين في السماء وفي األرض            

. ونذكر القديسين فنتعزى بذكراهم   .." وأما نحن األحياء فهب لنا كمالنا المسيحي      "الراقدين نصلي أيضاً لألحياء     
وتـصلي ألجـل كـل إنـسان     . ات الشياطين فنحيا في سـالم  ونصلي ألجل الرؤساء ليبطل اهللا عنهم محارب      

  ..وللمزروعات واألمطار
  هوذا ما أحسن وما أحلى أن يجتمع اإلخوة معًا

  آالطيب النازل على الرأس
  )١:١٣٣،٢مز (النازل على اللحية لحية هارون

  اإلخوة الذي يجتمعون هم شعب اهللا في الكنيسة
  س الذي حل على المسيح يوم عمادهالطيب النازل على الرأس هو الروح القد

  اللحية هي شعب المسيح الملتصق به كما يلتصق الشعر بالرأس 
  المسيح هو رأس الكنيسة

  .حينما نجتمع في محبة ينسكب الروح القدس ليثبتنا في الرأس المسيح والمسيح يحملنا إلى حضن اآلب
  وهذا هو شكل الكنيسة
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  صالة القداس
السبت صالة شكر هللا على الخليقة وجاء المسيحيون ليصلوا قداس األحد ويـشكرون             كان اليهود يصلون يوم     

وهذا كان تحـول    . فيه اهللا  على الخليقة األولى وعلى الخليقة الجديدة بالفداء الذي تم يوم األحد، اليوم الثامن               
  .من السبت لألحد، من الخليقة القديمة إلى الجديدة في اليوم الثامن

  :يم الرسل أن يقام قداس اإلفخارستيا يوم األحد بشروطوهكذا كانت تعال
   يجتمع الشعب معاً لممارسة هذا السر-٣ التصالح         -٢ اإلعتراف بالخطايا             -١

  .وأقامت الكنيسة أساقفة وقسوس وشمامسة لهذا العمل
 ألنه إما أن يتناول اإلنـسان وهـو         وهذا نص من تعاليم الرسل،    " القدسات للقديسين "وينبه الكاهن قبل التناول     

تائب ومعترف بضمير طاهر فيتقدس ويتطهر، أو العكس، فإذا تناول وهو مصر على خطاياه تكون الذبيحـة                 
فإن لم نتصالح ونقبل بعضنا فلن      " قبلوا بعضكم بعضاً  "وعالمة التصالح هي القبلة     . دينونة له فيمرض ويموت   

  .وكانت القبلة قديماً إيذاناً بخروج الموعوظين. ، كيف نتقدم للتناوليغفر اهللا لنا، وإن لم يغفر اهللا لنا
واهللا يبـارك   . لنشكر اهللا على ما أعطانـا     ) قرابين= خبز وخمر (ونحن في القداس نقدم هللا من ثمار األرض         

  .قدمه لنافما نقدمه لإلفخارستيا هو أصالً . ويقدس هذه القرابين فتصبح جسداً ودماً ويعيدها إلينا سر حياة لنا
واهللا ال . اهللا ال يحتاج للقرابين ولكنه يحب شعبه ويعطيه، ومما أعطانا نعطيـه فيفـرح بنـا     = أوشية القرابين 

  . يفرح فقط بالعطايا بل بكل خدمة في كنيسته
 واإلفخارستيا تجعل الكنيسة جسماً حياً متحداً يستعلن فيه المسيح أي يستعلن بواسطتنا إن عشنا في هذه الوحدة                

  .وهذه المحبة
  طلبة قديمة

كما أن هذا الخبز كان مرة مبعثراً فوق الجبال والتالل واألودية ثم إجتمع ليكون جسداً واحداً، هكـذا أيـضاً                    
  .إجمع الكنيسة الجامعة التي للمسيح يسوع

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  أقسام القداس
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MJ íéÂ<…ç<ÄÊ…<ìø‘< <
  بخورصالة رفع ال  التسبحة  مزامير التاسعة والغروب والنوم

NJ †Ò^e<…ç<ÄÊ…<ìø‘< <
  صالة رفع البخور  مزامير باكر  التسبحة  مزامير نصف الليل

  المزامير .٣
  مزامير الثالثة والسادسة

وبالتالي في صالة رفع بخور العشية نـصلي        . وإذا كان اليوم يوم فيه صوم نصلي الثالثة والسادسة والتاسعة         
فنصلي مزامير الثالثة فقط ألنها تختص      )  الروح القدس  يوم حلول (أما في عيد العنصرة     . الغروب والنوم فقط  
  .بحلول الروح القدس

  .أما في صوم يونان والصوم الكبير فألننا نصلي المزامير حتى صالة النوم فال توجد صالة عشية
  تقديم الحمل وقداس الموعوظين .٤

  .ظةوالع) بولس وكاثوليكون وإبركسيس ومزمور وإنجيل(القراءات + طقس تقديم الحمل 
  قداس المؤمنين .٥

  )التناول(وهذا ينتهي بالتوزيع 
  التسبحة

كما رأينا هناك تسابيح كثيرة في القداس، قبل رفع بخور العشية وأثنائها وقبل رفع بخور باكر وأثناءه وفـي                   
  وسط القداس وأثناء التوزيع 

  :والتسابيح
  .فرحاً بعطية اهللا فنسبح اهللا ونشكره ونمجده )١
" أنـا أكـرم الـذين يكرمـونني       "ونحن نكرمهم بحسب أمـر اهللا       .  وهم في شركة   تمجيد للقديسين، فنحن   )٢

" وننظر لنهايـة سـيرتهم ونقتـدي بهـم        ) "٤٨:١لو" (منذ اآلن جميع األجيال تطوبني    ) + "٣٠:٢صم١(
  )٧:١٣عب(

والـذي يمتلـئ    ). ١٨:٥،١٩أف(ونالحظ أنه لكي نمتلئ من الروح فيثبتنا الروح في المسيح علينا أن نسبح              
والبداية أن نغصب أنفسنا على التسبيح فنبـدأ نمتلـئ          ). ٧٩-٦٧:١لو + ٥٥-٣٩:١لو(روح القدس يسبح    بال

وبالتالي يزداد الثبات في المسيح فيكـون  . بالروح وحينئذ نسبح بلذة وكلما إزداد التسبيح إزداد اإلمتالء وهكذا   
  .لنا حياة

والمعنى أن ما هو مخزون     ) ٣٤:١٢،٣٥مت.." (ممن فضلة القلب يتكلم الف    "وبنفس الطريقة يقول السيد الرب      
والحل ). ١٢-٣:٣يع(ويقول القديس يعقوب أن اللسان هو الذي يقود الحياة كلها           . في القلب سيخرج على الفم    

أن نغصب لساننا على التسبيح وهذا يمأل القلب كالم تسبيح وبالتالي يخرج ما في القلب وتتزايد حياة التسبيح                  
  .ح والثبات في المسيحواإلمتالء من الرو

فكـل  . والحظ أن بابل هـي أرض الـسبي       ) ٦-١:١٣٧مز(والتسبيح عالمة على الحرية، فالمستعبد ال يسبح        
  . مستعبد للخطية يطفئ الروح وال يستطيع التسبيح ومن يتعلم لغة التسبيح ويمتلئقلبه تسبيحاً يتحرر ويمتلئ حياة



  

٢٤ 

وهذا هو هدف القداس أن تكون      ) ٢٠:٢غل+ ٢١:١في" (ي المسيح لي الحياة ه  "والحياة هي ثباتنا في المسيح،      
  .لنا حياة

  المزامير
  فالمزامير كلها نبوءات عن كل حياة المسيح . تصلي الكنيسة كل المزامير في القداس

  :صالة باآر
بـر  والمسيح هو شـمس ال    . نذكر فيها الساعة التي قام فيها المسيح من الموت، فهي تتلى عند القيام من النوم              

ونذكر في هذه الساعة إلقاء القبض علـى  ). إنجيل باكر(لذلك نذكر في هذه الساعة إشراق المسيح شمس البر  
  .يسوع بعد أن قضى الليل كله ساهراً في بستان جثسيماني، ونذكر مؤامرات الجند والرؤساء ضده

  :صالة الساعة الثالثة
فيهـا  . يح، وساعة حلول الروح القدس على التالميذنذكر فيها الساعة التي صدر فيها حكم بيالطس على المس    

  .وفي هذه الساعة صعد الرب يسوع للسماء. بدأ الجند في جلده ووضع إكليل الشوك على رأسه
  :صالة الساعة السادسة

فتكلمنا المزامير عـن    . نذكر فيها ساعة صلب المسيح ودق المسامير في يديه ورجليه وتذوقه للخل والمرارة            
  .لمبرحة التي إحتملها ألجلناآالم الرب ا

  :صالة الساعة التاسعة
نذكر فيها سؤال اللص اليمين للسيد أن يذكره في ملكوته وفيها إظلمت الشمس وإنشق حجـاب الهيكـل مـن               

وفي هذه الساعة إنقشعت الظلمة التي سـادت األرض         . وسطه ونادى ربنا يسوع بصوت عظيم وأسلم الروح       
 إنتهاء مملكة الشيطان المظلمة بعد إنتصار المسيح عليه بالـصليب وبـدأ اهللا              منذ الساعة السادسة دليل على    

  "الرب قد ملك"يملك على شعبه لذلك نكرر مزمور 
  :صالة الغروب

والمسيح بموته شفانا   . فيها إنزال جسد السيد المسيح من على الصليب وتحنيطه ولفه بلفائف كتان مع األطياب             
  . المزامير بتسبيحه على هذا الشفاءلذلك فاإلنجيل عن الشفاء وتبدأ

  :صالة النوم
. تذكار وضع السيد المسيح في القبر وتذكرنا بالدينونة األخيرة ألنها آخر ساعة من ساعات اإلنسان في نهاره                

  .وفي هذه الساعة نزل السيد للجحيم ليخلص من كان فيه على الرجاء. فالنوم هو الموت الصغير
  :صالة نصف الليل

  .بأن يوم الرب سيأتي كلص فلنستعدهي تذكير 
ميالده األزلـى ومـيالده   (إذاً فهدف صالة المزامير هو أن نتذكر كل ما مر بالرب يسوع من أحداث تخصنا  

، كل هذا ليعطينا حياة وهذا هو هدف القداس أن تكـون لنـا              )الجسدي وآالمه وصلبه ودفنه وقيامته وصعوده     
  .حياة

  قانون اإليمان
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مان في صلوات األجبية وفي رفع بخور العشية وباكر وبعد إنتهاء مزامير القداس قبل تقديم               نردد  قانون اإلي   
فألن هدف القداس هو أن تكون لنا حياة وال حياة حقيقية إالّ بعقيدة صـحيحة نتلـو قـانون                   . الحمل مباشرة 

  .اإليمان مراراً فهو خالصة العقيدة المسيحية
  .د حياة الكنيسة وشعبهاولو تسرب للكنيسة أي عقيدة خاطئة تفس

  :أمثلة
ولكن إن علمنا الناس عدم اإلهتمام بالجهـاد        . كنيستنا تختلف مع كنائس أخرى في أهمية الجهاد للخالص         .١

  .سيتكاسل الناس ويهاجمهم إبليس وتضيع منهم حياتهم
من آمن بـي ولـو مـات        "مع أن المسيح قال     . ويتصور البعض أن األعمال وحدها بدون إيمان تخلص        .٢

  .فهذا التعليم الذي يقلل من أهمية اإليمان يقود للموت) ٢٥:١١يو" (يحيافس
وهذا ما نردده في قـانون اإليمـان،        . اإليمان بأن المسيح هو إبن اهللا هو اإليمان الذي تبنى عليه الكنيسة            .٣

فإن لم يكن المسيح هو إبن اهللا المتجـسد لكـان فـداءه             ). ٢٠-١٣:١٦مت(وهذا ما قاله السيد لبطرس      
  .دوداً وحياته ليست أبدية وبالتالي فلن يكون لنا حياة أبديةمح

وهؤالء يحرمون أنفسهم من لذة العشرة مع القديـسين والـشركة           . هناك من ينكر الشفاعة التي للقديسين      .٤
  .معهم في حياة سمائية وهذا ما نحياه في القداس، بل وفي كل صلواتنا، بل في كل حياتنا

 لذلك تردد الكنيسة قانون اإليمان دائماً طوال القداس، وخالل صلوات األجبية            هذه بعض أمثلة وغيرها كثير،    
  .فال حياة حقيقية بدون إيمان صحيح وعقيدة صحيحة

  
  صالة رفع بخور العشية وباآر

أمر اهللا موسى في العهد القديم بتقديم ذبيحة صباحية وذبيحة مسائية يصاحبهما رفع البخور أمـام مـذبح                   )١
ف ما سمعت إلظهار عدم أهمية البخور، أن اهللا أمر بتقديم البخور بسبب روائح الـدم                البخور، ومن أسخ  

هذا الكالم ال معنى له ألن الذبائح كانـت         . المنتشرة، وطالما ال توجد ذبائح دموية فال داٍع لتقديم البخور         
فهل ما كـان    . تقدم على مذبح المحرقة خارج الخيمة، وكان البخور يقدم على مذبح البخور داخل الخيمة             

اهللا أمـر   ! يقدم في المجمرة يكفي ألن يخرج خارجاً ويمأل الجو ويزيل روائح الذبائح الحيوانية والدماء؟             
  :ومازالت الكنيسة تقدمه. بتقديم البخور فيجب أن يقدم

  . باكر وعشية كما قال اهللا-أ
 الهيكل، ألن كهنة العهـد       في نفس المكان الذي كان يقدم فيه كهنة العهد القديم البخور أي خارج             -ب

  .القديم كانوا يقدمون البخور أمام مذبح البخور الموجود خارج قدس األقداس، أي أمام الحجاب
يصلي الكاهن صالة العشية وباكر كلها أمام الحجاب، أي على باب الهيكل الحالي، على الجانب األيـسر                  )٢

صالة رفع بخور العشية وبـاكر      . ب بركة فهو في موقف التذلل الذي يطل     . منه، وال يقف في وسط الباب     
وأول مرة يصلي الكاهن على المذبح تكون بعـد تقـديم           . تمثل حالتنا في العهد القديم فالحمل لم يقدم بعد        

  .بدون المسيح حمل اهللا) والهيكل رمز السماء(الحمل، وفي يديه الحمل، فنحن ال قبول لنا في السماء 



  

٢٦ 

  .اكر والعشية بالمالبس السوداءلذلك يصلي الكاهن صلوات رفع بخور ب )٣
وهذا الفكر يظهر بوضوح أكثر في صوم يونان والصوم الكبير حينما نغلق الستر ونطفئ األنوار ونقـرأ                  )٤

  .النبوات والطلبات والمطانيات لتمثيل حالنا قبل المسيح وذلك أثناء رفع بخور باكر
أي ( صليب إعالناً أن المـسيح بكهنوتـه    بفتح الستر وفي يده   ) وليس أحد آخر  (بنفس المنهج يقوم الكاهن      )٥

ويطلب .." إرحمنا يا اهللا  "تقديم نفسه ذبيحة على الصليب فتح لنا باب السماء ومع فتح الستر يقول الكاهن               
السماح من باقي الكهنة ثم المصلين ثم نصلي أبانا الذي في السموات فهي الصالة التي علمنا إياها الرب                  

  .يسوع وبها نبدأ كل صلواتنا
  :رئيسية أقسام لثالثة تنقسمصالة رفع البخور  )٦

  .ونشكر في كل حال. فنحن ال نبدأ إالّ بالشكر: صالة الشكر  - أ
إن كـان الحمـل     (وأوشية المرضى والمسافرين والقرابين     . أوشية الراقدين في العشية   " األواشي -ب

هم مرضى  والمعنى أننا نذكر الغائبين عنا بسبب أنهم رقدوا أو أن         . في باكر ) موجوداً
  .أو مسافرين

وهناك رأي يرفض هذا ويقول     . قد نصلي المرضى في أيام الفرح في العشية       ) ١: االستثناءات
ولماذا ال نصلي الراقدين، فهم ليسوا موتى، بل هم في السماء، ونحـن فـي               

فما المانع أن نصلي للراقـدين فـي العـشية     .." أولئك يا رب  "القداس نصلي   
  )وهذا أوقع(

أيام السبت نصلي الراقدين في صالة باكر لنذكر المـسيح الـذي كـان فـي                ) ٢             
  .الفردوس كل يوم السبت

هو . أيام اآلحاد ال نصلي للمسافرين فالمفروض أنه ال سفر وال عمل يوم األحد            ) ٣            
  .يوم للرب

  .لنكون مستحقين لسماع اإلنجيل المقدس: أوشية اإلنجيل -ج
  .جيل يصلي الكاهن التحاليل الثالثة للشعب ويصرفهموبعد قراءة اإلن )٧
  .فالمسيح هو محور كل صلواتنا وحياتنا. ونالحظ أن البخور كما قلنا سابقاً هو رمز للمسيح )٨
رفع بخور العشية ورفع بخور باكر لهما نفس الطقس مع فارق األواشي كما ذكرنا باإلضافة إلى بعـض                   )٩

  .لتي يرددها الكاهن مع رفع البخور سراً في الهيكلالفروق الطفيفة في التسبحة والصالة ا
أما أنا فبكثرة رحمتك أدخـل بيتـك        "الحظ دائماً في دخول الكاهن للكنيسة أنه يسجد أمام المذبح قائالً             )١٠

  ".وأسجد أمام هيكل قدسك بمخافتك
ذلك يـصلي   عند فتح الكاهن للستر ممسكاً الصليب فهو يشرح أنه بذبيحة الصليب إنفتحت لنا السماء، ل               )١١

 فبسبب خطايانا كان هناك حجـاب       ةطالباً الرحم .." إرحمنا يا اهللا اآلب ضابط الكل     "وهو يفتح الستر قائالً     
  .بيننا وبين السماء ثم كانت ذبيحة المسيح بالصليب



  

٢٧ 

  
  صالة الشكر

األشياء فكل  "في كل المناسبات نبدأ بصالة الشكر، سواء أفراح أو أحزان، فاهللا صانع خيرات على كل حال،                 
ولهذا ال يوجد في قاموس المسيحي كلمة مصيبة، فكل ما يـصنعه اهللا هـو               ). ٢٨:٨رو.." (تعمل معاً للخير  

  ).٧:١٣يو(للخير، وعلينا أن نسلم بهذا بإيمان حتى لو لم نفهم ما يفعله اآلن 
خشوع أمـام اهللا،    وهذا تنبيه للشعب بأن الصالة بدأت ليقفوا ب       ) صلوا(وقبل صالة الشكر يقول الكاهن إشليل       

الـسالم  ) "هو مـنح الـسالم للـشعب      " (إيريني باسي "ثم يقول الكاهن    " للصالة قفوا "وهذا ما يردده الشماس     
وهذا مـا   . فالكاهن يصلي ألجل الشعب والشعب يصلي ألجل الكاهن       " ولروحك أيضاً "ويرد الشعب   " لجميعكم

  )٣٠:١٥،٣١رو + ٩:١،١٠رو(علمه لنا بولس الرسول 
فإن كان البيت مستحقاً فليأِت سالمكم      .. وحين تدخلون البيت سلموا عليه    "مر به الرب يسوع تالميذه      وهذا ما أ  

  ) ١٢:١٠،١٣مت" (عليه، ولكن إن لم يكن مستحقاً فليرجع سالمكم إليكم
إذاً هـذا   . إذاً إن كان السالم سيرجع للتالميذ في حالة عدم االستحقاق، فهناك سالم يعطونه وقد يرجع إلـيهم                

  . ليس سالماً عادياً كما يسلم إنسان على صاحبه
ومصدر السالم هو الرب يسوع ملك السالم، ولكنه أعطى الكنيسة ممثلة في التالميذ والرسل وخلفائهم مـن                 

-٢٢:٦عد(كما أمر هرون وبنيه أن يباركوا الشعب        . أساقفة وكهنة أن ينطقوا بالسالم ويعطي هو هذا السالم        
٢٧ (  

.. يباركـك الـرب ويحرسـك     "كلم هرون وبنيه قائالً هكذا تباركون بني إسرائيل قائلين لهم           "والحظ قول اهللا    
فالبركة هي من اهللا معطي البركة والـسالم        " فيجعلون إسمي على بني إسرائيل وأنا أباركهم      ". ويمنحك سالماً 

" إيريني باسـي  "ارة  لذلك فاللحن الذي يؤدي به الكاهن عب      ) ٢٧:١٤يو" (سالمي أترك لكم سالمي أنا أعطيكم     "
كله إنكسار وخشوع كمن يقول ليس أنا يا رب من يعطي السالم بل أنا محتاج للسالم والبركـة منـك، أنـا                      

  .وشعبك
. وإعطاء السالم بعد طلب الوقوف بخشوع فيه توازن، فمن يقف مرعوباً لن يفرح باهللا، فهذا يحتاج للـسالم                 

  . ومن يقف بإستهتار لن يأخذ شئ
فإن وجد أسـقف فهـو      . ما هناك بركة تعطي للشعب فال يصح أن يبارك األصغر األكبر منه           والحظ أنه طال  
  .الذي يبارك

والحظ دائماً أن الكاهن قبل أن يصلي يقدم للشعب مطانية طالباً السماح، فالكاهن سيصلي من أجـل الـشعب                   
. لن يقبل اهللا صلوات أحد    وهم سيصلون ألجله، وكيف يتم هذا إن لم يكن هناك غفران متبادل، فبدون غفران               

إن قدمت قربانك إلى المذبح، وهناك تذكرت أن ألخيك شيئاً عليك فأترك هنـاك قربانـك                ) + ١٤:٦،١٥مت(
  )٨:٢تي١) + (٢٤:٥مت" (قدام المذبح وإذهب أوالً إصطلح مع أخيك، وحينئذ تعال وقدم قربانك

…ç~fÖ]<Üè‚Ïi< <
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   المجمرةبعد صالة الشكر يقدم الكاهن خمس أيادي بخور في
 يرشم بالصليب نفسه أوالً قائالً بسم اآلب واإلبن والروح القدس إله واحد أمـين ثـم يرشـم درج                    األولى مع

  . الكاهن يرشم ذاته أوالً ليقدس نفسه أوالً. البخور قائالً مبارك اهللا اآلب ضابط الكل أمين
ل مبارك اإلبن الوحيد يسوع المـسيح        هذه إن كان هناك كهنة غيره يقومون هم بهذا الرشم ويقو           الثانية ومع

  .ربنا أمين
   يقول مبارك الروح القدس المعزي أمينالثالثة ومع
  أمين.. ن رشم يضع يدين بخور قائالً مجداً وإكراماً إكراماً ومجداً للثالوث القدوسووبد

  .فالذي يبارك هو الثالوث القدوس ولذلك ننطق بإسم الثالوث وإسم الثالوث يبارك ما سنقدمه
  ثم يرفع صالة مع البخور في العشية

حياة المسيح وأعماله كلها كانت كرائحة بخور طيـب،         (طيب مسكوب هو إسمك القدوس      .. أيها المسيح إلهنا  
وفي كل مكان يقدم بخور إلسـمك القـدوس صـعيدة           )= وعمل الكنيسة أن تنشر هذه الرائحة في كل مكان        

  . طاهرة
  بخور وذلك ألجل المسيح الذي بصليبه رفع خطاياناثم طلبة لكي يقبل اهللا صلواته مثل 

  ومع رفع بخور باكر يصلي

  طالباً أن يقبل اهللا هذا البخور غفراناً لخطايا الجميع
  ويدور حول المذبح مردداً األواشي الصغار

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

١١

٧ 

٣ 

 شرق



  

٢٩ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  )وهو ناظر للشرق يستعطف اهللا(دسة الجامعة الرسولية أذكر يا رب سالم كنيستك الواحدة الوحيدة المق .١
  .هذه الكائنة من أقاصي المسكونة إلى أقاصيها .٢
وهو ناظر للشعب يذكر رأس الشعب ليقوده بحكمة فال         (أذكر يا رب بطريركنا البابا المعظم األنبا شنوده          .٣

  )يتشتت الشعب
  .حفظاً إحفظه لنا سنين كثيرة وأزمنة سالمة هادئة .٤
  )وهو ناظر للشرق يستعطف اهللا(رب إجتماعاتنا باركها اذكر يا  .٥
  .إعط أن تكون لنا بغير مانع وال عائق لنصنعها كمشيئتك المقدسة الطوباوية .٦
  .بيوت صالة بيوت طهارة بيوت بركة .٧
  .إنعم بها علينا يا رب وعلى عبيدك اآلتين بعدنا إلى األبد .٨
  ) للشرق مصلياً هللاناظراً(قم أيها الرب اإللهة وليتفرق جميع أعدائك  .٩
  .وليهرب من قدام وجهك كل مبغضي إسمك القدوس .١٠
وهو ناظر  (أما شعبك فليكن بالبركة ألوف ألوف وربوات ربوات          .١١

  )للشعب يستعطف اهللا ألجل الشعب
  .يصنعون إرادتك .١٢

ثم يقبل المذبح ويخرج ليبخر خارجاً، فالمذبح مصدر قوة الكاهن وحينما ينظر الكـاهن للـشرق أو الغـرب                   
  :لناحية الشرق قائالً وعندما يخرج الكاهن يبخر هكذا حرك المجمرة بعالمة الصليب وهو يصليي

  . نسجد لك أيها المسيح مع أبيك الصالح ألنك أتيت وخلصتنا-١      
  . وأنا بكثرة رحمتك أدخل بيتك وأسجد أمام هيكلك المقدس بمخافتك-٢      
  .المقدس أمام المالئكة أرتل لك وأسجد أمام هيكلك -٣      

  .نعطيك السالم مع جبرائيل المالك قائلين السالم لك يا ممتلئة نعمة الرب معك: ثم للناحية البحري قائالً

  .السالم لمصاف المالئكة وسادتي اآلباء الرسل والشهداء وجميع القديسين: ثم لناحية الغرب قائالً

  

  المذبح

١ 

٥ 

٩ 

١٠١٢ ٦ ٢ ٤ ٨ 
  بحري قبلي

٢ ١ 

٤ 
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  . إبن الكاهنالسالم ليوحنا بن زكريا السالم للكاهن: ثم لناحية قبلي قائال

  .فلنسجد لمخلصنا محب البشر الصالح ألنه تراءف علينا وأتى وخلصنا: ثم لناحية الشرق مرة أخرى قائالً

  .وهذا التبخير في كل اإلتجاهات يعني إستمطار مراحم اهللا على شعبه في كل مكان بشفاعة هؤالء القديسين
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

لكنيسة مملوءة مالئكة،   بعد المالك نسلم على المالئكة، خصوصاً ا      

ولكل واحد مالكه الحارس والشعب يرتل في ألحان أرباع الناقوس          

وأيضاً يـرى الكـاهن بعـين اإليمـان         . أن الكنيسة بيت المالئكة   

  .الكنيسة مملوءة قديسين وشهداء

 ثم العذراء   وفي أثناء دورة البخور يرتل الشعب بنفس المفهوم أرباع الناقوس وهي أرباع فيها تمجيد هللا أوالً               
  .فهناك تناغم بين ما يصليه الكاهن وبين ما يصليه الشعب. والمالئكة والرسل والشهداء والقديسين

والحظ روح الكنيسة التي تحيا حياة سماوية بروح اإليمان وترى الكنيسة المجاهدة مع الكنيـسة المنتـصرة                 
دبير ملء األزمنة ليجمع كل شئ في المـسيح،         لت"والمسيح رأس الجميع    . كأننا معاً . والمالئكة وكأنه ال فارق   

  )١٠:١أف" (ما في السماوات وما على األرض
  

  :مالحظات
رشم درج  البخور بإسم الثالوث القدوس في تخصيص وتكريس للبخور فيصير هللا، غير البخـور الـذي                   )١

  )١١:١مال(هذا البخور يرشم بإسم اهللا لتقديسه وإلسم اهللا يقرب . يقدم لوثن أو ألي شئ آخر

 .... ..نسجد لك
 جهة الشرق نصلي هللا

 فلنسجد

 .. .. .السالم ليوحنا 

  صورة يوحنا هذه الناحية

  .. .. . نعطيك السالم 

فصورة العذراء مع المالك جبرائيل 

  في هذه الناحية

  .. .. ..السالم لمصاف المالئكة



  

٣١ 

. دوران الكاهن حول المذبح يحمل معنى أن الذبيحة التي تقدم على المذبح هي مقدمة عـن كـل العـالم                    )٢
والكاهن يدور حول المذبح طالباً هدم حصون الخطية في كل العالم، وغفران خطايا الشعب في كل العالم،                 

  .وبركة وسالم لشعب اهللا في كل العالم
. مذبح هو إلستمطار مراحم اهللا وإسترضاءه ليقبل اهللا صلوات الكاهن         السجود الكثير من الكاهن وتقبيل ال      )٣

  )قبل صالة الشكر في  العشية وباكر وقبل القداس وهكذا(وذلك قبل كل صالة يسجد الكاهن أمام الهيكل 
لتستقم أمامك صالتنا مثل بخور، رفع أيدينا ذبيحة        "عند وضع البخور في المجمرة في عشية يقول الكاهن           )٤

وفي باكر يقول يا اهللا الذي قبل إليـه         .." ، ألنك أنت هو ذبيحة المساء الحقيقية الذي أصعدت ذاتك         مسائية
ذبيحـة جـسد ودم     ولنالحظ أننا في القداس نقـدم       .." إقبل إليك هذا البخور   .. قرابين هابيل وذبيحة نوح   

 كان رائحـة طيبـة      فهو يشير للمسيح  الذي    البخور  وفي صلوات رفع البخور نقدم ما يرمز لها         المسيح  
وكانت ذبائح العهد القديم ترمز للمسيح الذبيح       ) ٢:٥أف" (أسلم نفسه ألجلنا، قرباناً وذبيحة هللا رائحة طيبة       "

وقال الـرب ال    . فتنسم الرب رائحة الرضا   "لذلك حينما قدم نوح محرقته إشتمها اهللا رائحة طيبة          . الحقيقي
وقيل هـذا   . شير للمسيح وبسبب هذه الذبيحة ترفع اللعنة      وذلك ألن ذبيحة نوح ت    ) ٢١:٨تك.." (أعود ألعن 

وكلمة محرقة وقـود هـي نفـسها        ) ٩:١ال" (محرقة وقود رائحة سرور للرب    "أيضاً عن ذبيحة المحرقة     
  .المستخدمة عن البخور، إشارة للمسيح الرائحة الطيبة

ولذلك في  . نقدم البخور كرمز للمسيح   إذاً صالة رفع البخور هي كأننا نحيا في العهد القديم ولكننا بروح الفهم              
ثمـار  (باكر نقول قرابين هابيل الدموية التي قبلها اهللا فهي ترمز لذبيحة المسيح وليست تقدمات قايين النباتية                 

  ).األرض الملعونة
  األواشــــــي

  المسافرين) ٣  المرضى) ٢  الراقدين) ١فكرة األواشي أننا نصلي لمن غابوا عنا 
  :بالذات العشية في الراقدين ونصلي

  .ألنه سبق وصلينا مزامير الغروب والنوم وكانت تتكلم عن موت المسيح ودفنه )١
فالنوم يشير للنوم النهـائي للجـسد أي      . الغروب فيها إشارة لغروب الحياة والنوم يسمونه الموت الصغير         )٢

نه صار لنا بالمسيح إستيقاظ     فالسيد غير كلمة الموت بالنوم، أل     " حبيبنا لعازر قد نام   "الموت، كما قال السيد     
  .من الموت أي قيامة

. الـخ ..التي منها نقدم الخبز والخمر والبخور     (وكذلك نصلي للقرابين ألن الشعب يأتي للكنيسة ويقدم قرابينه          
  .ونحن نصلي أوشية القرابين في تقديم بخور باكر لو كان الحمل موجوداً

وهذا فألننا خطاة ال نستحق شـئ، وال        .." الرأفات ومحبة البشر  بالنعمة و "ثم بعد األواشي يختم الكاهن بقوله       
  .لكن هي نعمته التي سمحت لنا أن نقف أمامه. وجه لنا أن نطلب شئ من اهللا

ويضع الكاهن يد بخور ويدور حول المذبح دورة واحدة ثم يقبله، ويكون الخروج دائماً ووجه الكاهن للمـذبح       
وهذه القبلة كمن يـستعطف اهللا قبـل أن         ). ٢٧:٢إر(فعل شعب إسرائيل    فال يصح أن يعطي القفا للمذبح كما        
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ثـم  . يخرج في دورة البخور التي فيها يجمع صلوات الشعب التائب ويعود ليقدمها هللا ليقبلها ويغفر ويرضي               
يبخر على شكل صليب كما سبق ثم يعطي البخور لإلنجيل ثم ألجساد القديسين إن وجدت ثـم لألسـقف ثـم                  

  -:يدور وسط الشعب كله ويقدم البخور أمام األيقونات ويقول أمام كٍل كما يأتيللكهنة ثم 
والمعنى أننا  . ويقبل اإلنجيل أوالً بباطن يده ثم بظاهر يده ثم بباطن يده          السالم إلنجيل ربنا يسوع المسيح       )١

  .ا بهنعطي كرامة لإلنجيل من داخل القلب ثم أمام الناس في إحترام له ثم من داخلنا كحياة نحي
  ).أجساد القديسين(هذه للذخائر أطلب من الرب عنا ليغفر لنا خطايانا .. .. السالم للقديس العظيم األنبا  )٢
  .. .. ..الرب يحفظ لنا وعلينا حياة وقيام أبينا المكرم األنبا : األولى   مرات ٣يبخر لألسقف  )٣

  حفظاً إحفظه لنا سنين كثيرة وأزمنة سالمة: الثانية          
  .وإخضع جميع أعدائه تحت قدميه سريعاً: الثةالث          

وتبخير الكاهن لألسقف يعني أن الكاهن يقدم له البخور مع صلواته هذه التي يرفعها األسقف هللا نائبـاً عـن                    
  .الشعب فهو الدرجة العالية

  .اناأطلب من المسيح عنا ليغفر لنا خطايواألسقف يقدم الصليب فيقبله الكاهن ويقبل يد األسقف قائالً 

ويـرد  عليـه الكـاهن       ) هذه من قس إلى قس    (أسألك يا أبي أن تذكرني في صالتك        للكهنة زمالئه يقول     )٤
    .      الرب يحفظ كهنوتك مثل ملشيـصادق وهـارون وزكريـا وسـمعان كهنـة اهللا العلـي أمـين           زميله  

 ذبيحتـك مثـل     الـرب يقبـل   وفي وقت القداس يقول الكاهن الشريك للكاهن الخديم الذي يقدم الذبيحـة             

  .ملشيصادق وهارون وزكريا وسمعان كهنة اهللا العلي أمين
  :وطريقة إعطاء البخور كاآلتي

يبسط الكاهن المصلي يديه ثم يضع الكاهن الشريك راحة يده اليمنى مقلوبة على راحة اليد اليسرى للكاهن ثم                  
ان أيديهما إلى بعـضهما وينحنيـان       يقلبها على راحة يده اليمنى ويكرر هذا العمل مرة أخرى ثم يضم الكاهن            

  .لبعضهما ويقبل كل منهما يد اآلخر
ووضع اليد مقلوبة ومعدولـة إشـارة ألن        . فالكاهن المصلي يرفع يده للسماء طالباً البركة من اهللا         -:والمعنى

  .المحبة متبادلة باطنياً من القلب وظاهرياً أمام الناس
) ١٧:٥تي١" (قسوس المدبرون حسناً يحسبون لكرامة مضاعفة     فال"ولو كان قس يبخر أمام قمص يبخر مرتين         

لكي المسيح إلهنا يغفر    "وفي اليد الثانية    " أسألك يا أبي القمص أذكرني في صالتك      "في اليد األولى يقول القس      
  "لي خطاياي الكثيرة

  .وتكرار قلب اليد يشير ألن الكاهن يقول وأنا أحبك أكثر باطنياً وظاهرياً
وأمـام األيقونـات يقـول الـسالم     . ن ليبخر أمام األيقونات ووسط الشعب حسب الرسم اآلتيثم يخرج الكاه  

وأمام صورة السيد المسيح يقول قدوس اهللا قدوس القوي قدوس الحي الذي ال يموت إرحمنا وأمـام                 .. للقديس
بركتها تكون  ) رباك(ويقول وهو يدور وسط الشعب بركة بخور عشية         " السالم لهيكل اهللا اآلب   "الهياكل يقول   

  وفي دورة البولس واإلبركسيس يقول . معنا أمين
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  .بركة بولس الرسول رسول يسوع المسيح بركته المقدسة فلتكن معنا أمين •
  .بركة سادتي اآلباء الرسل بركتهم المقدسة تكون معنا أمين •

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 وكأنه يجمع في مجمرته صلوات الشعب مشفوعة        هي دورة يبخر فيها الكاهن أمام األيقونات ثم وسط الشعب         
يا اهللا الـذي قبـل إليـه        "بصلوات القديسين أصحاب األيقونات ويعود ويدخل للهيكل ويضع يد بخور ويردد            

كرحمتك يـا رب    .. إغفر لهم جميع خطاياهم   . إقبل إليك إعتراف شعبك   . إعتراف اللص على الصليب المكرم    
والحظ أن الشعب يردد فـي      ) رجوع الكاهن للهيكل بعد دورة البخور     (عة  وهذا يسمى سر الرج   " وال كخطايانا 

  .ذلك الوقت الذوكصولوجيات وهي تمجيد للقديسين الذين يشفعون فينا والكاهن يبخر أمام أيقوناتهم
والصورة المكملة من سفر الرؤيا أن األربعة والعشرون قسيساً يقدمون هذه الصلوات من مجامرهم والمعنى               

  .تها فصلواتنا مرفوعة من قلوب مملوءة خطية وشربعد تنقي

 أيقونات

  حضن اآلب

  أيقونات

  مكان دكة الصلبوت
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أسألك يا ربي يسوع المسيح أن تغفر لي خطاياي التي أعرفهـا والتـي ال               "ويردد الشعب أثناء دور البخور      
  " أعرفها

والتكرار مقصود ألن   . ويدور الكاهن حول المذبح ويقبله ثم يكرر السالم لإلنجيل والذخائر واألسقف والكهنة           
لكن في المرة الثانية المقصود منها أن هذا إعالن         . األولى يطلب الكاهن من الكهنة أن يصلوا ألجله       في المرة   

  .أن كهنوته مستمد من خالل نظام الكنيسة
  .وقبل أن يدخل الكاهن إلى الهيكل وعند مكان دكة الصلبوت يبخر في شكل صليب

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 الذي أصعد ذاته على الصليب ذبيحة مقبولـة عـن           يسوع المسيح هو هو أمس واليوم وإلى األبد هذا         ) ١(

  خالص جنسنا

يقول هذا وهو ناظر للهيكل وكأنه يقول يا رب أنت صعدت على الصليب لتغفر خطايا الناس ومحبتك هـي                   
  .هي في كل زمان فإغفر لشعبك ولي يا رب فدورة البخور هي دورة يصلي فيها الشعب طالباً غفران خطاياه

   وقت المساء على الجلجثةفإشتمه أبوه الصالح ) ٢(

هذه تقـال   (وجاء المسيح ليرفضه الناس ويصلبوه فنصير نحن مقبولين فيه          . نحن رفضنا من اهللا بعد الخطية     
  )جهة الغرب أي جهة الرفض

  فتح باب الفردوس ورد آدم إلى رياسته مرة أخرى ) ٣(

دنا المـسيح ورد آدم أبينـا إلـى         ناظراً للباب الغربي ويذكر الكاهن أننا طردنا من الجنة التي في الشرق، ر            
أو أدار الناس   . لذلك كان قدس األقداس ناحية الغرب ألن الناس كانوا قد أداروا هللا القفا            . الفردوس مرة أخرى  

  .القفا للشرق أي الفردوس إذ طردوا وغادروا الجنة التي في الشرق
  من قبل صليبه وقيامته المقدسة رد اإلنسان مرة أخرى إلى الفردوس ) ٤(

  . يذكر أن اهللا أعادنا من قبل صليبه وقيامتههنا

  )ناحية الرفض(ناحية الغرب 

١ 

٥ 

٤  

٣ 

٢  
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  فلنسجد لمخلصنا محب البشر الصالح ألنه تراءف علينا أتى وخلصنا ) ٥(

  .هذه تجاه الشرق يقدم السجود هللا
  

  :مالحظات
تصليها الكنيسة ألنها تؤمن أن نفوس الراقدين حية وليست كالحيوانات تباد وتفنـى وأن              : أوشية الراقدين  )١

نـصلي ألجـل بعـضنا      "ك قيامة، وأن هذه النفوس ونحن األحياء بالجسد كلنا أمام اهللا            لها خلود وأن هنا   
وأن الصالة تنفع الراقدين بدليل قول بولس الرسول عن أنيسيفورس الذي كـان قـد               ) ١٦:٥يع" (البعض
وهذه صـالة لطلـب الرحمـة       ) ١٨:١تي٢" (ليعطيه الرب أن يجد رحمة من الرب في ذلك اليوم         "إنتقل  
" وال في اآلتـي   أما من قال على الروح القدس فال يغفر له ال في هذا العالم              " ويقول السيد المسيح     .لمنتقل

ومن هذا نفهم أن هناك فرصة للغفران في الدهر اآلتي ولهذا طلب بولس عن أنيسيفورس،               ) ٣٢:١٢مت(
  . الراقدينوقطعاً ففي هذه الصلوات تعزية لألحياء من أقارب. ولهذا تصلي الكنيسة عن الراقدين

ألن . يصليها أعلى رتبة وأمام المذبح وليس على باب الهيكل كباقي الصلوات واألواشي           : أوشية القرابين  )٢
ال تنسوا فعل الخيـر والتوزيـع ألنـه         "الكنيسة ترفع مستوى القرابين التي يقدمها الشعب إلى أنها ذبيحة           

ن المؤمنون هم قادمين للكنيسة يأتون ومعهم       وكانت العادة قديماً أ   ) ١٦:١٣عب" (بذبائح مثل هذه يسر اهللا    
والكنيسة تصلي هذه األوشية ليبارك اهللا لكل من أتى بقرابين ومن ليس له             ..) دقيق/ خمر/ زيت(قرابينهم  

  .ولم يستطع أن يأتي بقرابين
  "السالم لهيكل اهللا اآلب"في التبخير أمام الهيكل يقول الكاهن  )٣

  .آلبافالهيكل يقام فيه القداس هللا ) أ
  )جسد المسيح(اإلبن والذبيحة هي اهللا ) ب
  الروح القدسالذي يقدس القرابين هو اهللا ) ج

      فالثالوث يشترك في تهيئة األسرار المقدسة
تقديم البخور من كاهن إلى أسقف أو إلى كاهن زميله يعني إشتراك الجميع في تقديم البخـور هللا، فهـو                     )٤

ن البخور مصحوباً بدعائهم ومحبتهم ليسانده اهللا ويقبـل صـلواته   يطلب منهم أن يصلوا ألجله وهم يقدمو    
  :ومرور الكاهن وسط الشعب بالبخور فيه. عن الشعب

  .الشعب يقدم توبة طالباً من اهللا غفران خطاياه) أ
  .الكاهن يطلب البركة للشعب) ب
  عندما يعود الكاهن للهيكل يطلب غفران خطايا الشعب) ج
  .ط الشعب يصرخ الشعب هللا طالبين غفران خطاياهمأثناء مرور الكاهن وس) د

  
  صالة إفنوتي ناي نان وأوشية اإلنجيل

  بعد الذوكصولوجيات يصلي الشعب قانون اإليمان
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  بعد ذلك يقف الكاهن أمام الهيكل ممسكاً في يده بصليب عليه ثالث شمعات
  )تراءف علينا. قرر لنا رحمة. اللهم ارحمنا(ويصلي أمام الشرق قائالً 
  الشمال هو جهة الرفض لذلك نصلي هللا حتى يسمعنا وال نكون مرفوضين)وإسمعنا(ويصلي تجاه بحري قائالً 
هذه يقولها الكاهن وهو ناظر للشعب ليبارك اهللا الشعب وهو ضمن الشعب            ) باركنا(ويصلي تجاه الغرب قائالً     

  .يطلب البركة لنفسه
  مين فيطلب أن اهللا يحفظنا في يمينههذه جهة الي) وإحفظنا(ويصلي تجاه قبلي قائالً 
  )وأعنا(ثم تجاه الشرق         
  )وإغفر لنا خطايانا. وافتقدنا بخالصك. وارفع غضبك عنا(ويكمل تجاه الشرق     

والصليب والثالث شمعات يشيرون للمسيح الذي رفع  على الصليب ليرفع خطايانا، والثالث شمعات إشـارة                
الخ بناء على عمل المـسيح الفـدائي علـى          .. فنحن نطلب الرحمة والبركة   . ألن الخالص هو عمل الثالوث    

  .الصليب
.            والـشموع إشـارة ألن المـصلوب هـو نـور العـالم            . ولذلك فمرد الشعب هو يا رب إرحم ثالث مرات        

  . نور من نور
  .ثم يضع يد بخور في المجمرة ويصلي أوشية اإلنجيل

أما النبوات  . ير تزاد النبوات والمطانيات ففي هذه األصوام تزداد التضرعات        أما في صوم يونان والصوم الكب     
بصلوات المرتل داود النبي يا رب إغفـر        (فهي مرتبطة باإلنجيل وبعدها يتجه للمذبح ويضع يد بخور ويقول           

  )لنا خطايانا
آلن يا سيدي تطلـق     ا"ثم يدور هو والشماس حول المذبح ممسكين بالبشارة ويردد الكاهن قول سمعان الشيخ              

هي شهوة قلب الكاهن أن ينطلق للسماء أو أن يحيا حياة سـماوية، وهـي إسـتعداد لـسماع            .." عبدك بسالم 
أما أنتم فطـوبىألعينكم ألنهـا      "وإن وجد كاهن آخر يقدم له البشارة ليقبلها قائالً          . اإلنجيل وقبول ملكوت اهللا   
ودورة الكـاهن  " س قائالً إسجدوا إلنجيل ربنا يسوع المـسيح   ويقدم البشارة للشما  " تبصر وألذانكم ألنها تسمع   

  .حول المذبح تشير لسمعان الشيخ الذي يحمل المسيح في الهيكل إيذاناً بنهاية العهد القديم وبداية العهد الجديد
  ويقرأ اإلنجيل

  ويصلي الكاهن األواشي الصغار أيضاً بجانب الهيكل من اليسار من الخارج 
  الثالثة ليصرف الشعبويصلي التحاليل 

  .ويترأف عليهم ويغفر. والتحاليل معناها طلب الكاهن حل الموجودين من أربطة خطاياهم
  

 :مالحظات
". إصـنعوه لـذكري   "الكهنة فقط يمارسون الصالة لتتميم السر، فالسيد حين أسس السر قال لتالميذه فقط               .١

ولم يقل الكأس   ) ١٦:١كو١" (الذي نكسره كأس البركة التي نباركها والخبز      "ونالحظ قول بولس الرسول     
ومن الناحية الرمزية فإن    . فالرسل هم الذين كانوا يمارسون السر     . التي تباركونها والخبز الذي تكسرونه    
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وهكذا نـصت كـل أقـوال       . وملكي صادق كان كاهناً هللا العلي     . كهنوت المسيح على رتبة ملكي صادق     
  .المجامع

 طقس رفع البخور بدون قداس، فهو مجموعة صلوات شكر وإبتهاالت           من قوانين الكنيسة أنه يمكن عمل      .٢
ولكن ال يصح أن يقام قـداس بـدون رفـع    . وطلبات للبركة والرحمة في حياة سمائية يستفيد منها الناس    

  .البخور في باكر على األقل
  :األواشي الخمسة الصغار التي يصليها الكاهن بعد اإلنجيل هي .٣

   سالمة الكنيسة-أ
  ء اآلبا-ب
   خالص الموضع-ج
  .بحسب الوقت من السنة) الزروع/ النيل/ األهوية( بركة -د

   االجتماعات-هـ
  .أما الثالث فيقال جهراً. التحليل األول والثاني يقولهما الكاهن سراً أمام المذبح .٤
  

  القــــــــــداس
را وهـو مجمـوع الـصلوات       والقداس يسمى بالقبطية أنـافو    . كلمة قداس يقابلها في اليونانية كلمة ليتورجيا      
      MESSEسر جسد المسيح ودمـه ويـدعي فـي الغـرب            . والتشكرات التي تقدم هللا لتقديس السر المقدس      

  ).من أصل التيني(
ثم يأتي بعد ذلك صالة القداس نفسه وهي خدمة تقديس          . والقداس يبدأ برفع البخور والمزامير وهذا تم شرحه       

  : إلى قسمينوهذه تنقسم) سر اإلفخارستيا(السر 
ويـشمل  ) الخبز والخمـر  ( ويشمل صالة تقديم الحمل أي تهيئة المادة المطلوبة للسر           :قداس الموعوظين  )١

القراءات المختلفة من الكتاب المقدس والعظة ويسمى قداس الموعوظين ألن بعده كان يخرج الموعوظين              
لذلك كانت الكنيـسة تـصلي قبـل        . دأي الذي كانوا يستعدون للعماد ولكنهم كانوا مازالوا لم يعتمدوا بع          

  .خروجهم أوشية الموعوظين لكي يثبتهم اهللا في اإليمان
  . وفيه يتم تقديس السر وفي نهايته يتناول المؤمنون:قداس المؤمنين )٢
وأنـتم اآلن أنقيـاء   "وقداس الموعوظين يجب أن يسبق قداس المؤمنين ألن قراءات الكتاب المقدس تنقي       •

هلك شعبي مـن    "باإلضافة إلى أن مهمة الكنيسة تعليم أوالدها        ) ٣:١٥يو" (كم به لسبب الكالم الذي كلمت   
  )٦:٤هو" (عدم المعرفة

والمزامير تصلي في وجود الحمل ألن المزامير أنبأت بكل ما حدث في حياة المسيح وتقديم نفسه ذبيحة                  •
  .على الصليب

  . الذبيحةوبفهم كل هذه القراءات وبنقاوتنا من سماعهما نتأهل للتناول من •
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وتقرأ قبل األناجيل   ). ٣٨:٤يو(في األصوام تقرأ النبوات قبل الرسائل، فالرسل دخلوا على تعب األنبياء             •
  .فاألنبياء سبقوا وبشروا بالمسيح اآلتي

  واإلبركسيس يقرأ بعد الكاثوليكون فهو أخبار عن الرسل الذين سبق وقرأنا ما كتبوه في الكاثوليكون •
  

  قداس الموعوظين
  الحمل تقدمة قسط -١

  وهم يرددون ) مالبس الخدمة(يلبس الكاهن والشمامسة المالبس البيضاء 
  . حللت مسحي ومنطقتني فرحاً لكي تترنم لك روحي.. أعظمك يا رب ) ٢٩(مز 

  .          والترنم هو على ما أعطاه اهللا لنا
  )ن في ملكية اهللالرب ملك على الكاهن، صار الكاه.. (الرب قد ملك لبس الجالل) ٩٢(مز 

  .          لبيتك ينبغي التقديس طوال األيام
  .بحسب ما ورد في األجبية) ٢٩،٩٢(أرقام 

  )٦:٥،١٢رؤ(وكان الحمل يقدم ذبيحة ) ٢٩:١يو(تسمية الحمل جاءت من تسمية الكتاب للمسيح بأنه حمل اهللا 
يد سر اإلفخارستيا يوم خميس العهد،      ويأتي بعد هذا فرش المذبح الذي يشير إلعداد علية صهيون ليؤسس الس           

. بعد أن يقدم الكاهن صلوات تفيد إنسحاقه وعدم إستحقاقه لهذه الخدمة، وفي هذا يقف موقف العشار الخاطئ                
وال يصح أن ترفع اللفائف طالما الجسد موجود وإالّ نكون قد أعددنا البيت بالفرش إلستقبال ملك وبدأنا فـي                   

  .وداًنزع الفرش والملك مازال موج
  :ثم يصلي صالة المزامير

  ).الثالثة والسادسة فقط(في أيام اإلفطار  )١
  .ألن هناك فترة صوم إنقطاعي) الثالثة والسادسة والتاسعة(في األصوام  )٢
  .ففترة الصوم أطول) من الثالثة حتى النوم(في صوم يونان والصوم الكبير يصلي  )٣
  . لخاصة بحلول الروح القدستصلي الثالثة ا) الخمسين= البنطيقستي(يوم العنصرة  )٤

  والكاهن الخديم هو الذي يبدأ ويقود الصالة والتوزيع
مرة يقدم الحمل بعـد أن يغـسل الكـاهن          ) ٤١(ثم تصلى الكنيسة قانون اإليمان ومع صلوات كيريي ليسون          

  :ويقول) كما غسل السيد أرجل تالميذه قبل العشاء(الخديم يده ثالث مرات 
  .هر وتغسلني فأبيض أكثر من الثلجتنضح علي بزوفاك فأط .١
  .تسمعنى سروراً وفرحاً فتبتهج عظامي المتواضعة .٢
  .أغسل يدي بالنقاوة وأطوف بمذبحك يا رب لكي أسمع صوت تسبيحك .٣

  .وغسل األيادي مهم من الناحية المادية واألهم طهارة القلب، كأن ال يحمل كراهية ألي إنسان أو عدم غفران
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يكشف طبق الحمل ويقول نسألك يـا       . ب بعد أن ينشف يديه فيقدمون له الحمل والخمر        ويأخذ معه لفافة وصلي   
+ عـدد الجلـدات   . (= مرة) ٤١(حمل اهللا يا حامل خطية العالم إسمعنا وإرحمنا فيردد الشعب كيريي ليسون             

من نقـاوة   ثم يأخذ القارورة ويستبرئ الحمل فيشم الخمر ويشترك معه الشماس للتأكد            ) إكليل الشوك + الحربة
ويرشـم الخبـز    ) ويكون هذا بوضع القارورة أمام ضوء الشمعة التي في يد الـشماس           (الخمر من الشوائب    

ثم يعطي القارورة للشماس ويقـول      . والخمر ثالث رشومات بالصليب ثم رشمين يرشم بهما الحمل بالقارورة         
نها طاهرة كموهبـة روحـك      إعطى يا رب أن تكون مقبولة أمامك ذبيحتنا عن خطاياي وجهاالت شعبك أل            "

  " القدوس بالمسيح يسوع ربنا
  )يقدم الخبز والخمر منفصلين ألن الرب يسوع أسس السر هكذا(

  "اهللا يختار له حمالً بال عيب"ثم يضع يديه متقاطعتين على مثال الصليب ويأخذ قربانتين وهو يقول 
ود شئ عالق وبال تـشققات وسـالمة        ثم يختار أفضل قربانة من حيث اإلستدارة ووضوح الثقوب وعدم وج          

  .اإلسباديقون
ألن المسيح كان بال عيب كما كان خروف الفصح بال عيـب            ) إستبراء الخمر وإختيار أحسن قربانة    (كل هذا   

  )٤٦:٨يو" (من منكم يبكتني على خطية"كرمز للمسيح الذي قال 
وق كل الذبائح وأن كل ذبائح العهد القـديم         ثم يحك القربانة المختارة ببقية القربان والمعنى أن ذبيحة المسيح ف          

  .كانت تشير لذبيحة المسيح
وبعد االختيار ال يقلب الكـاهن  ). من أي شوائب قد تكون عالقة من الفرن(ثم يمسح القربانة باللفافة التي معه    

  .القربانة توقيراً للحمل
 ذبيحة مجد ويرشم باقي القربـان       -١ : ثم يغمس إبهامه من خمر القارورة ويرشم القربانة التي إختارها قائالً          

   ذبيحة يعقوب-٥ ذبيحة إسحق          -٤ ذبيحة إبراهيم       -٣ ذبيحة بركة     -٢قائالً 
هو الرشم األخير فطقـس اإلفخارسـتيا       ( ذبيحة ملشيصاداق    -٦: ثم يرشم القربانة المختارة من أسفل ويقول      

  )على طقس ملشيصاداق
  .بر الموجودين وأعالهم رتبة إكراماً للحملوالذي يقدم الحمل هو أك -
  .والقربانة المختارة تأخذ الرشم األول واألخير إشارة ألن المسيح قال أنا هو األلف والياء -
  .بعد إختيار الحمل يقبل الكاهن شريكه في الخدمة مستأذناً في اإلنصراف إلى داخل الهيكل -

نة وهذا فيه إشارة لمعمودية المسيح لـذلك وألن الـسماء           ثم يبل الكاهن أطراف أصابعه اليمنى ويمسح القربا       
  .إنفتحت أثناء العماد فالكاهن يذكر في هذا الوقت كل من طلبوا منه أن يذكرهم مبتدئاً بنفسه حتى يقبله اهللا

  
  :دورة الحمل

م الهيكل  يلف الكاهن بعد أن ينهي صالته الحمل في لفافة ثم يضع الصليب مائالً على ظهر القربانة ويقف أما                 
والسجود هنا للحمل هو إشارة لسجود المجوس له دون         .." إكراماً ومجداً للثالوث القدوس   . مجداً وإكراماً "قائالً  

هذا عن سجود الشعب والمعنى أننا في حضرة الثالوث نتمم السر مشتاقين لظهور             (أن  يعرفوا من هو تماماً       
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والشعب يـشترك بـنفس     . د هللا الذي ظهر أثناء العماد     المجد اإللهي كما ظهر في عماد المسيح، ونعطي المج        
ثم يطلب السالم والبنيان للكنيسة     .. ويعني المجد لآلب واإلبن     .. المفهوم والروح مرددين لحن ذوكصاباتري      

  .فهذا السر هدفه بنيان الكنيسة وسالمها
  ويدور دورة واحدة حول المذبح ويأتي ليبارك الشعب بأن يرشمهم بالحمل

ليب مائالً على ظهر القربانة يشير لوضع المسيح الصليب  مائالً على ظهـره فـي طريقـه                  وضع الص  -١
  .للجلجثة

عندما يضع الكاهن الحمل على يديه ثم يرفعه على رأسه فيه إشارة إلى ما عمله سمعان الشيخ الذي حمل                   -٢
 قدم ذاتـه عنـا      ورفع الكاهن للحمل فوق رأسه إعالن لكرامة الذي       . المسيح طفالً وطاف به مذبح الرب     

  .وأظهر لنا سر الثالوث القدوس
وتشير أيـضاً ألن    . ذبيحة عن العالم  . الدورة الواحدة حول المذبح تشير ألن المسيح قدم نفسه مرة واحدة           -٣

وأيضاً تشير ألنه أتى ألجل     . المسيح أتى للهيكل مع العذراء ويوسف ليصنعا عنه كما يجب في الناموس           
  .كل العالم

قارورة الخمر في أثناء الدورة يكون ممسكاً بشمعة منيرة عالمة علـى أن دم المـسيح                الشماس الحامل ل   -٤
  .بذبيحته أنار العالم كله

  
  ملحوظة

وقلنا أنـه فـي     . وما قبل تقديم الحمل كان يرمز للعهد القديم       . قلنا أن القداس هو تمثيلية لكل أحداث الخالص       
  .جسد ودم إبنهالقداس وهو سر الشكر نقدم هللا أغلى ما عندنا وهو 

فالقربان كله متـشابه    . في إختيار الحمل تأخذ قربانة واحدة من وسط قرابين متشابهة وهذا يشير للتجسد             -١
والكاهن يختار أحسن قربانة وهذا يعني أن المسيح شابهنا في كـل شـئ مـا خـال الخطيـة وحـدها                      

أو كبش من الضأن    ) ١٤:٤ال(وبنفس المفهوم قيل عن ذبائح العهد القديم ثور إبن بقر           ). ١٤:٢،١٧عب(
أي أن الذبيحة من نفس جنسها، والمعنى أن المسيح تجسد وتأنس وشابهنا في كل شـئ لكنـه                  ) ١٥:٥ال(

  ).إختيار أحسن قربانة وإستبراء الخمر(= كان بال خطية 
  ).فتقديم الحمل يشير للتجسد(ما قبل تقديم الحمل يشير للعهد القديم  -٢

والبخـور يرمـز    . اكر تشير إذاً للناموس الذي أمر بتقديم البخـور         صلوات رفع البخور عشية وب     -أ
  .للمسيح

  . والمزامير هي إشارة لألنبياء الذين تنبأوا عن المسيح-ب
  .  ثم يأتي تقديم الحمل إشارة للتجسد-ج
  

  القربانـــــــــة
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لذي ال بداية أيام له وال      القربانة عبارة عن خبزة مستديرة والدائرة ال بداية لها وال نهاية إشارة للمسيح ا              •
  .وهي مستديرة كقرص الشمس والمسيح هو شمس البر). أي سرمدي(نهاية أيام 

  مخبوزة من دقيق القمح النقي إشارة للمسيح •
  )٢٤:١٢يو(حبة القمح التي وقعت في األرض  .١
  )٥:٥٣إش(القمح مطحون والمسيح مسحوق ألجل أثامنا  .٢
  )٤٦:٨يو) (يببال ع(أبيض إشارة للمسيح الذي بال خطية  .٣
ولكـن القربانـة    . والسيد المسيح حمل خطايانا   . القربانة من عجين مختمر والخمير يشير للخطية       .٤

) ٣:٨رو + ٦:١٦،١٢مـت (دخلت نار الفرن فماتت الخميرة وهكذا دان المسيح  الخطية بالجـسد       
  .سةوهذا ما تعمله الكني. لذلك استخدم السيد المسيح الخبز في تأسيس السر وليس الفطير

  .والمسيح ال يحتاج أن يصلحه أحد. فالملح يحفظ الشئ من الفساد. ال يضاف ملح .٥
تلميـذ ورقـم    ١٢ختم القربانة عبارة عن صليب كبير محاط بإثنى عشر صليباً إشارة للمسيح وحولـه                •

ــوت ١٢ ــي الملك ــشير لبن ــديم، ١٢(ي ــد الق ــي العه ــبط ف ــد١٢س ــد الجدي ــي العه ــذ ف )            تلمي
قدوس "أي  .." أجيوس أوثيئوس "وحول الختم نقرأ عبارة     ) كل العالم  (٤× ) المؤمنين بالثالوث  (٣= ١٢

وهذا إشارة إلى اهللا الذي يحيط بكنيسته كسور من نـار           ". اهللا قدوس القوي قدوس الحي الذي ال يموت       
  .وهو وسطها فلن تتزعزع) ٥:٢زك(

  المسيح  ثقوب إشارة آلالم ٥خالل إعداد القربانة تثقب  •
  ).ثقوب اليدين والرجلين والحربة     (

يخبز القربان في حجرة تسمى بيت لحم ملحقة بالكنيسة إشارة لميالد الرب في بيت لحم ومعناها بيـت                   •
  )٦يو(والرب هو خبز الحياة . الخبز

  .تتلى المزامير أثناء خبز القربان ألن فيها رموز واضحة عن السيد المسيح •
  .تلميذا١٢ًربانة يسمى اسباديقون أي السيدي إشارة للسيد المسيح الذي حوله الجزء األوسط من الق •
  
  

†Û¤]æ<ˆf¤]< <
  .مادتي السر هما الخبز والخمر فهذا هو طقس ملكي صاداق -
سر اإلفخارستيا يتم بإستخدام خبزة واحدة وكأس واحد فإن جسد ربنا يسوع المسيح واحد وذبيحة المسيح                 -

  .واحدة
  ذكار حي لكل أحداث السيد المسيحالقداس اإللهي هو ت -

  .الميالد في بيت لحم )١
  .عماد القربانة )٢
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  .الدفن تحت اإلبروسفارين )٣
  .القيامة بعد الصلح )٤
  .الصعود بعد التناول )٥

إن السيد المسيح الذي هو رأس جسده الكنيسة يضمنا في جسده كما تضم الخبزة حبـات                : تقول الدسقولية  -
  .ت كثيرة من العنبكثيرة من القمح وأيضاً يضم العصير حبا

) ٣:٦٣إش(وحده ولم يكـن معـه أحـد         ) اآلالم(عصير العنب إجتاز المعصرة، والسيد إجتاز المعصرة         -
وإختيار الخمر كمادة للسر، والخمر يسبب إنتعاش وحرارة في القلب فهذا إلعالن ما يفعله التنـاول مـن              

رض يجب أن نجتاز آالم الـصليب       لكن اآلن ونحن على األ    . بعث حرارة روحية وفرح في حياة اإلنسان      
نحن بتناولنا من الجسد المكسور نعلن قبولنا لحمل الصليب مع المـسيح، ثـم              . كما  إجتازها ربنا يسوع    

  )٢٠:٢غل" (مع المسيح صلبت فأحيا ال أنا بل المسيح يحيا في"بتناولنا من الدم نأخذ حياة فتنطبق اآلية 
  .ذا اإلفخارستيا هي عماد الحياة الروحيةكما أن الخبز هو عماد الحياة الزمنية هك -
  ٧ أو ٥ أو ٣عدد قربانات الحمل في الطبق يكون  -

  .إشارة للثالوث المشترك في الفداء ولكن بأقنوم واحد ثم الفداء ويرمز لهذا القربانة المختارة= ٣  
  )الدقيق/ السالمة/ اإلثم/ الخطية/ المحرقة(ذبائح العهد القديم = ٥  
  .عصفوري  تطهير األبرص+ ئح  السابقة الخمس الذبا= ٧  

    وبعض الكنائس تزيد العدد على أن يكون العدد فردياً، وزيادة العدد حتى يوجد ما يكفي لتوزيعه كلقمـة                  
  .بركة

ويختار منها الكاهن ما يستخدمه لذلك ففي مرد الـشماس          ..) خبز وخمر (كان الشعب يأتي ومعه القرابين       -
ويقال أن هذا المرد مأخوذ من قول الـشماس سـابقاً قـدموا    " موا على الرسمتقد"بعد صالة الصلح يقول   

ونالحظ أن الكنيسة لتكرم مقدمي القـرابين جعلـت         . قرابينكم ليختار منها الكاهن ما سيقدمه على المذبح       
والكنيـسة ال   . األسقف حال وجوده يصلي هو أوشية القرابين قبل المجمع طالباً البركة لمقدمي القـرابين             

أي " تقدموا علـى الرسـم    "وهناك تفسير ألطف لقول الشماس      . قبل القرابين من الذين إشتهروا بخطاياهم     ت
وهذا التفـسير   (تقدموا أو قدموا أنفسكم هللا على رسم المحبة التي قدم بها المسيح ذاته لكم في هذه الذبيحة                  

  .قرابينهمفال يعقل أن بعد صالة الصلح يحدث هرج في الكنيسة ليقدم الناس ) أوقع
  

  :مالحظات
حين يختار الكاهن الحمل يجعل الثالثة خروم على اليمين ناحية الشماس الذي يمسك القارورة التي بهـا                  )١

فالخرم األوسط يشير لجرح جنب المسيح الذي خرج منه الدم بالحربة والذي يمثله اآلن قـارورة                . الخمر
  .الخمر وهي أيضاً على الناحية اليمين

 على باب الهيكل ومرتدياً المالبس البيضاء، مالبس الخدمة يشير ألنـه لـبس الـسيد                الكاهن وهو واقف   )٢
لذلك هو  . فالسيد المسيح هو متمم األسرار ويستغل عبيده من الكهنة في إتمام السر           ). ١٤:١٣رو(المسيح  
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البر والنقاء  واللون األبيض هو لون     ". اهللا يختار له حمالً بال عيب     "الذي يختار الحمل ونجد  الكاهن يقول        
  )حين نختفي فيه(الذي يصير لنا في المسيح 

القداس هو تمثيلية نعيد فيها تصوير ما حدث في حياة الرب يسوع لذلك فحـين يلـف الكـاهن الحمـل                             )٣
.            الكفن بإعتبار المذبح هـو الـصليب  ) ب(أقمطة الطفل يسوع                  ) أ: (بلفافة فهو يشير إلى  

هو وِلد في مذود الحيوانـات      ] ٢[هو وِلد ليصلب    ] ١[الحظ أن ما يذكرنا بميالد المسيح يذكرنا بصلبه         و
  .والدته بداية طريق الصلب] ٣[التي ستذبح 

هناك وقت أثناء دوران الكاهن حول المذبح حامالً الحمل الملفوف بلفافة ألن يذكر كل من يريد وما يريد                   )٤
  .أن يصلي ألجله

          الخمر حسب تعاليم القديس باسيليوس-المضاف من        الماء  )٥
  .    ليس أقل من       فيستهين بحجم الماء فال يضيف إطالقاً

  .    وليس أكثر من       فتتغير طبيعة الخمر
سكب الخمر من القارورة يكون بتحريك القارورة على شكل صليب فدم المسيح إنسكب ومـات المـسيح                  )٦

والكأس بهذا يشير هنا للهاوية التي نزلـت        . من قبل الصليب  ) الجحيم(نزلت نفسه إلى الهاوية     بالصليب و 
  .إليها نفس المسيح

. الكاهن الخديم يصلي التحليل الثالث والكاهن الشريك يصلي تحليل الخدام وبهذا يحالل كل منهما اآلخـر                )٧
اإلنسحاق يظهر في أن الكاهن الـذي       وهذا الشعور ب  . فالكل محتاج للحل، ويجب أن يشعر كل كاهن بهذا        

أنا أعطيتك الحل بينما أنـا      "يصلي تحليل الخدام، بعد أن يصليه يصنع مطانية للكاهن الخديم وكأنه يقول             
ومرة ثانية يصنع الكـاهن الخـديم مطانيـة         ". الذي أحتاجه منك خصوصاً أنك أنت الذي سترفع الذبيحة        

  .األسرارللكاهن الشريك طالباً الحل ليتقدم لخدمة 
في الصينية تغطي الصينية بلفافة تشير لتكفين الرب ووضعه في القبـر ثـم              ) الحمل(بعد وضع القربانة       )٨

يغطي الكرسي والصينية باألبروسفارين إشارة للحجر الذي وضع على القبر، ثم توضع لفافة مثنية علـى         
  .شكل مثلث فوق اإلبروسفارين رمز للختم الذي وضع على القبر

  الرشومات
بعد الدورة يفك الكاهن اللفافة من على القربانة ويأخذها بيده اليسرى ويقـرب الشمامـسة قـارورة الخمـر                   

  :وقارورة الماء ويرشم الكاهن الحمل والخمر والماء بثالث رشومات جهراً
  .مبارك اهللا اآلب )١
  .مبارك اإلبن الوحيد يسوع المسيح )٢
  .مبارك الروح القدس المعزي )٣
مرتين قـائالً   ) الخمر(ثم يرشم القربانة بالقارورة     . الصينية والثقوب الثالثة ناحية اليمين    ثم يضع القربانة في     

  " إكراماً ومجداً للثالوث القدوس. مجداً وإكراماً"سراً 

١ 
١٠  

١ 
١  ٣  

١  ١٠  
٣  
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)        ٣٥:١لـو (والرشومات الثالثة بإسم اآلب واإلبن والروح القدس ألن التجسد كان بفعل الثالثة أقـانيم                •
ل عمل يكون اهللا غايته يجب علينا قبل الشروع به أن نبدأه بنداء الثالوث القدوس الذي          ك"قال أحد اآلباء    

  .بقوته نمارس هذا العمل العظيم
ثم يرشم الـشعب بالقـارورة      " إشليل"بعد ذلك ينظف الكأس باللفافة التي فوقه ويمسك بالقارورة ويقول            •

والشكر واجب  " المسيح ثم يصلي صالة الشكر    ليتذكر الشعب أن الخالص كان بدم       " إيريني باسي "قائالً  
إعطاءنا سر الحياة هذا ونحن غير      ] ٣[الشكر على ما أعطاه لنا اهللا من خالص         ] ٢[هو سر الشكر    ] ١[

  .مستحقين
  .القارورة ويفرغه في الكأس      ) -(        ويفرغ القارورة في الكأس ويضع في القارورة ماء  •
  .فدم المسيح إنسكب بالصليب. كأس أو الماء يرشم عالمة الصليب بالقارورةوحين يصب الخمر في ال •
  .الخمر والماء إشارة للدم والماء اللذان خرجا من جنب المسيح •
. ثم يصلي سراً لكي يحول اهللا الخبز الذي في الصينية والخمر الذي في الكأس إلى جسد الرب ودمـه                   •

وبينما يقول هذا الخبز يشير إليه وهكذا       . ية وشفاء وخالص  وليكون لنا هذا السر إرتقاء بالطبيعة البشر      
ويصلي سراً التحليل الثالث ويغطي الكأس والصينية ويضع األبروسفارين فوقهما وتغطيـة            . مع الخمر 

  .واألبروسفارين للحجر الذي غطى القبر. الصينية والكأس إشارة لدفن المخلص في القبر
  .ل الخدام ولو وجد كاهن شريك يصلي هو تحليل الخدامويدور حول المذبح ويقبله ويصلي تحلي •

  :مالحظات
  .اللفافة المثلثة تشير للختم الذي ختم به القبر .١
  .الصليب فوق القبة التي توضع فوق الصينية تشير للنجم الذي ظهر للمجوس .٢
ئ فنشكر الرب على كل ش    . في سر اإلفخارستيا يصير الشكر ليس مجرد صالة تتلى ولكن حياة نحياها            .٣

وإذا كان اهللا قد وهبنا ذاته فكيف ال يهبنا كل شئ حلو وجيد             . فكل شئ هو للخير حتى إذا لم نفهم حكمته        
  .من أعطانا جسده ودمه هل يبخل علينا بأي شئ نافع لنا) ٣٢:٨رو(

  
  

‹ÖçfÖ]<…ç<ì…æ< <
راجـع  ) لـصلوات هي نفسها دورة البخور في عشية وباكر مع تغيير ا         (ويبدأ الكاهن في دورة بخور البولس       

  .دورة البخور في صالة رفع بخور عشية وباكر
وفي هذه الدورة يطوف الكاهن الكنيسة كلها كما في دورة       . والكاهن الخديم هو الذي يعمل دورة بخور البولس       

وجال أوروبا كلهـا    ) ١٠:١٥كو١(بخور العشية وباكر إشارة ألن بولس الرسول تعب أكثر من جميع الرسل             
  .حتى إنجلترا

١ 
١٠  

١  
٣  
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ودخول الكاهن إلى داخل الهيكل بعد الدورة وصالة سر الرجعة أمام المذبح يشير ألن بولس بعد أن جال في                   
وخروج الكاهن من الهيكل يرمز إلى خروج الرسل مـن          . كرازته كل العالم عاد إلى أورشليم وهناك أمسكوه       

  .أورشليم للكرازة
ياهم يـصلي الشمامـسة لحـن تـي شـوري           في أثناء دورة البولس والشعب يصلي هللا ليغفر لهم خطا          •

  .والهيتينيات التي فيها يتشفعون بالقديسين ليغفر اهللا خطاياهم
إشارة إلنتشار الكرازة   ) أعمال اآلباء الرسل  (ثم اإلبركسيس   ) البولس والكاثوليكون (تالوة الرسائل عموماً     •

مجدوا الثـالوث القـدوس   ودورة الكاهن ثالث مرات حول المذبح إشارة ألن هؤالء الرسل    . بواسطتهم
  .بكرازتهم التي بلغت أرجاء المسكونة

إعتادت الكنيسة أن تضع المنجلية القبطي في إتجاه الشرق، فالذي يقرأ بالقبطية هم يكلم اهللا أي يـصلي                   •
والذي يصلي ينظر للشرق، أما المنجلية العربي فتنظر للغرب أي للشعب فهو يشرح ما قيل بالقبطيـة                 

  ي يفهمونها أي العربيةللشعب باللغة الت
  

‹éŠÒ†eý]<…ç<ì…æ< <
تقرأ في الهيكل سراً ويضع الكاهن يد بخور واحدة ويـدور حـول المـذبح               ) صلوات سرية ( أسرار   ٣هناك  

دورات مردداً الثالث أواشي الصغار ثم ينزل أمام المذبح ويقدم البخور على هيئة صليب ثم يبخر لإلنجيـل        ٣
ودورة اإلبركسيس تختلف عن الباقي في أن الكاهن        . ثم يبدأ دورته وسط الشعب    والذخيرة ثم لألسقف والكهنة     

وال يدخل الكاهن بـالمجمرة إلـى       . ال يدور الكنيسة كلها بل يصل إلى الخورس األول أو خورس الشمامسة           
داخل الهيكل ألن الرسل لم يعودوا إلى أورشليم بل أستشهدوا خارجها لذلك يصلي الكاهن سر الرجعة علـى                  

  .باب الهيكل من الخارج
  .خروج الكاهن من الهيكل يرمز إلى خروج الرسل من أورشليم للكرازة •
دورة اإلبركسيس معكوسة فالكاهن بعد أن يبخر للكهنة يتجه للناحية القبلية بدالً مـن الناحيـة البحريـة                   •

ذين كانوا فـي    وذلك ألن الرسل أرسلوا للختان ال     . عكس العادة في دورة بخور العشية وباكر والبولس       
اليمين، فهم كانوا أي اليهود شعب اهللا، بينما بولس أرسل لألمم الذين كانوا فـي اليـسار مرفوضـين                   

وهي سالم للعذراء التي ولدت المسيح وتـسبحة للمـسيح          " شيري ني ماريا  "ويرتل الشمامسة   . لوثنيتهم
  .الذي أتى وخلصنا

فتبدأ دورة البولس أوالً مـن      ) اليمين(إلى المسيحية   ) اليسار(والحظ أن بولس الذي نقل األمم من الوثنية          •
وهكذا عكس دورة اإلبركسيس التـي تـشير        ) التبخير يبدأ من ناحية اليسار ثم اليمين      (اليسار ثم اليمين    

وإنتقلوا إلى اليسار برفضهم وصلبهم للمسيح، فدورة اإلبركسيس تبـدأ مـن            ) كانوا في اليمين  (لليهود  
  .ة اليساراليمين وتنتهي في ناحي
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ال توجد دورة كاثوليكون إشارة ألن الرب طلب من تالميذه أن ال يبرحوا أورشليم بل ينتظـروا موعـد                    •
أما في اإلبركسيس فهناك    . وكما بقي الرسل في أورشليم هكذا يبقى الكاهن في الهيكل         ). ٤:١أع(اآلب  

  .دورة بخور إشارة لخروج الرسل للكرازة بعد حلول الروح القدس عليهم
) ٣(وعـدد دورات اإلبركـسيس      )  داخل الهيكل وواحدة في صحن الكنيسة      ٣) (٤(دد دورات البولس    ع •

 دورات دار فيهم الـشعب حـول أسـوار أريحـا            ٧ دورات وهي تساوي     ٧واإلجمالي  . داخل الهيكل 
  .وبكرازة الرسل وكلمة اهللا إنهدمت أسوار الشر في العالم الوثني. فإنهدمت أسوار الشر

  السنكسار
لـذلك  .  قراءة اإلبركسيس يقرأ السنكسار عالمة على أن الكنيسة إمتدت ولم تتوقف بعد إستشهاد الرسـل               بعد

وكلمة سنكسار تعني خبر أو سيرة فهـو سـير الرسـل والـشهداء              . فسفر أعمال الرسل لم يختم بقوله أمين      
  .وهذه السير تحفز المؤمنون ليقتدوا بها. والقديسين

  أوشية اإلنجيل
  :جاء في العشية مع إضافة أن هناك صلوات يتلوها الكاهن سراً أثناء إنجيل القداس وهيتماماً كما 

سر اإلنجيل وفي نهايتها  أوشية الموعوظين فالموعوظين سيغادروا الكنيسة بعد ذلك والكنيـسة تـصلي                 )١
  .ليثبت اهللا الكلمة في قلوبهم وينزع من قلوبهم محبة األوثان

  "الذبيحة التي نضع أيدينا عليها"للكاهن الخديم فهو يصلي فيها قائالً صالة الحجاب وصالة الحجاب هي  )٢
  

  :ملحوظات
في الخمسين المقدسة ال يقرأ السنكسار حتى ال تمتزج أالم الشهداء مع قيامة المسيح لكن نـستبدله بزفـة                  -

بح دورة أخيرة حـول المـذ  + دورات في صحن الكنيسة ٣+ دورات حول المذبح    ٣أيقونة القيامة وندور    
دورات يمثلون دورات بني إسرائيل حول أسوار أريحا التي إنهدمت كما هدمت القيامة أسوار              ٧بإجمالي  

  )٢٠:٦يش(الشر، وتعبيراً عن النصرة التي تمت بقيامة السيد المسيح على الموت وسقوط حيل الشيطان 
  : مرات قائلين ٣وبعد الدورات يبخر الكهنة أليقونة القيامة  -

  .سجد لك أيها المسيح إلهنا ولقيامتك المحيية ألنك قمت وخلصتنا من خطايانان: اليد األولي )١
يا ربي يسوع المسيح يا من قمت من بين األموات إسحق الـشيطان تحـت أقـدامنا                 : اليد الثانية  )٢

  .سريعاً
  .السالم لقيامة المسيح الذي قام من بين األموات وخلصنا من خطايانا: اليد الثالثة )٣

  . الدورة بأيقونة الصعود ومن الصعود للعنصرة ال دورات ولذلك نقرأ السنكسارويوم الصعود تعمل -
فالقيامـة هـي    . أما في عيد العنصرة فبعد إفنوتي ناي نان في رفع بخور باكر تعمل زفة أليقونة القيامة                -

  .حجر األساس الذي حصلنا به على الروح القدس
  

  تسبحة الثالثة التقديسات
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  :سة بها وهيبعد السنكسار ترتل الكني
وأضـافت  . هكذا رتلها يوسف الرامي ونيقوديموس أوالً     (قدوس اهللا قدوس القوي قدوس الحي الذي ال يموت          

  )الكنيسة الذي ولد عنا، الذي صلب عنا، الذي قام من األموات وصعد إلى السموات عنا إرحمنا
أن أنزله عن الصليب تساءل بينـه       أن نيقوديموس وهو يكفن جسد السيد المسيح بعد         ) الخريدة النفسية (وقيل  

وبين نفسه متحيراً كيف يموت الذي أقام األموات، وفوجئ بأن السيد المسيح يفتح عينيه ويراهما نيقوديموس                
  .فيسبح قدوس اهللا الذي ال يموت وأخذتها عنه الكنيسة ووضعت هذا النشيد وهذه التسبحة المحببة

  . وهو قدوس القوي وهو قدوس الحي الذي ال يموتوالثالثة تقديسات موجهة لإلبن فهو قدوس اهللا
وقيل أن المسيح إلتفت إلى نيقوديموس إذ تساءل كيف يموت المسيح وسمع نيقوديموس المالئكة تسبح بهـذه                 

وأضـافت  " الذي صلب عنا إرحمنا   "التسبحة قدوس اهللا قدوس القوي قدوس الحي الذي ال يموت وأضاف هو             
  .ذي قام وصعد إلى السمواتالكنيسة الذي ولد عنا ثم ال

وتتلوها بعد الرسائل وقبل اإلنجيل فكرازة الرسـل        . والكنيسة تصلي بهذه التسبحة إعترافاً بالهوت اإلبن       -
. كانت مبنية على هذا األساس أن المسيح هو الرب اإلله الذي تجسد وولد وصلب وقام وصعد ليقيمنا معه                 

  .ونصلي له قائلين إرحمنا
تأكيداً إلعترافها بالهوت اإلبن ومساواته لآلب      .." اآلن وكل أوان  .. مجد لآلب واإلبن  ال"وأضافت الكنيسة    -

  .وللروح القدس في الجوهر والمجد والسلطان إلى أبد األبدين وفي كل أوان منذ األزل
ورشم الصليب ونحن نقول المجد لآلب واإلبن والروح القدس، فألننا عرفنـا سـر الثـالوث بالتجـسد                   -

  .ثالوث إشترك في عملية الخالص التي تممها المسيح اإلبن بالصليبوال. والصليب
  .والكنيسة تقرأ مزمور قبل اإلنجيل فالمزامير مملوءة بالنبوات -
سـراج  ) + "البشارة المفرحـة  (ويمسك شماسان شمعتان مضيئتان حول اإلنجيل إلظهار الفرح باإلنجيل           -

  .فكالم اإلنجيل نور لنا) ١٠٥:١١٩مز" (لرجلي كالمك
بخور الكاهن لإلنجيل إشارة لرائحة اإلنجيل الزكية التي إنتشرت في كل العالم أو رائحة الخـالص بـدم                   -

  .ذبيحة المسيح التي نشرها اإلنجيل
فاإلنجيل فيه البشارة المفرحة والخالص األبدي لنـا  " ذوكصاصي كيريي "نبدأ وننهي قراءة اإلنجيل بقولنا       -

  .مجيد هللا وإعالن فرحتنا بهذا الخالصلذلك نبدأ اإلنجيل وننهيه بهذا الت
  .صالة الحجاب يطلب فيها الكاهن ألجل نفسه ليقبل اهللا صلواته ويؤهله لإلشتراك في ذبيحته المقدسة -
+ ١٣:٤تـي ١(ثم تأتي العظة بعد كل هذا كما طلب بولس الرسول من تلميذه تيموثاوس أن يهتم بالتعليم                  -

  )٣:٤تي٢
  -:إلنجيل فهو أقوال وأعمال الرب نفسهالكنيسة تعطي توقيراً شديداً ل -
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. هناك أوشية اإلنجيل قبل قراءة اإلنجيل يصليها الكاهن لنكون مستحقين لسماع اإلنجيل المقـدس              )١
وال يتحرك إنسان حين يقرأ اإلنجيل وإذا دخل إنسان للكنيسة فليقف مكانه حتـى تنتهـي قـراءة      

  .اإلنجيل
  .اإلنجيل نور العالم+ لفرح بالبشارة الشمامسة بشموعهم حول اإلنجيل عالمة على ا )٢
  )مجموعة من الطلبات(يصلي الكاهن خاللها سر اإلنجيل  )٣
  .البشارة في يد الكاهن) الكهنة والشمامسة(يقبل الكل  )٤
  .فالواقف هو في خشوع ومتأهب لينفذ ما يسمعه). ٥:٨نح(يقرأ اإلنجيل والكل وقوف  )٥
وهـا نحـن    .  في دخول المسيح إلى أورشـليم      يقول الكاهن مبارك اآلتي بإسم الرب، وهذه قيلت        )٦

  .مستعدين لسماع تعاليم المسيح
  "قفوا بخوف لسماع اإلنجيل المقدس"يصرخ الشماس منبهاً الشعب  )٧

والكاهن يردد  . دورة الكاهن مع الشماس حول المذبح ماسكين البشارة تشير إلنتشار اإلنجيل في كل العالم              -
 قال سمعان الشيخ، وفي هذا الوقت يكـون الـشماس قـد قـرأ               كما.." اآلن يا سيدي تطلق عبدك بسالم     "

وبعد  طـواف الكـاهن      . وكأن العهد القديم قد إنتهى وأتى العهد الجديد لنبدأ في قراءة اإلنجيل           . المزمور
يخرج من الهيكل باإلنجيل وذلك إشارة إلى خروج المسيح من أورشليم كارزاً ببشارة الملكوت في كـل                 

  .اليهودية والجليل
  .فكلمة اهللا تنقي وتعلم فال نهلك.  يصح أن يتناول من لم يستمع لإلنجيل وحضر متأخراًال -
بعد أوشية اإلنجيل يضع الكاهن يد بخور في المجمرة ويتشفع بداود الذي تقرأ مزاميـره خارجـاً قـائالً                    -

اآلن يـا   "لياً  ثم يدور حول المذبح مع الشماس مص      " بصلوات المرتل داود النبي يا رب إغفر لنا خطايانا        "
ثم يأخذ البشارة من يد الشماس ويضعها على رأسه إكراماً لإلنجيل وخـضوعاً           " سيدي تطلق عبدك بسالم   

  .."مبارك اآلتي بإسم الرب"له، قائالً 
  

  قــــداس المؤمنيــــن
  :ينقسم القداس إلى

  )اإلجتماعات/ اآلباء/ السالم(الثالث أواشي الكبار  -١
  )حقيقية صحيحة بدون إيمان صحيحفال حياة (قانون اإليمان  -٢
  )ال نستطيع أن نتقدم للسر بدون صلح بيننا وبين اآلخرين واألهم الصلح بيننا وبين السماء(صالة الصلح  -٣
  فنردد بشفاعة والدة اإلله. طالما حدث صلح مع السماء، فنحن نتشفع بأمنا العذراء مريم ليغفر لنا خطايانا -٤
  .ا تاركين األرضيات فنحن سنكون في السماءتنبيه الكاهن لنا بأن نرفع قلوبن -٥
هي صلوات يرسم بها الكاهن صورة السماء واهللا جالس على كرسي مجده والمالئكـة              " مستحق وعادل " -٦

  .حوله تسبحه
  .فقد صار الكل أمام اهللا" قدوس قدوس قدوس"يرتل الشعب مع المالئكة التسبحة الشاروبيمية  -٧
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الث مرات متأمالً في صالته في اهللا الذي خلقننا وأعطانا حياة في            ويرددها ث " قدوس"يتلقف الكاهن كلمة     -٨
  .فردوس النعيم ولما فقدناها تجسد ليعيدها لنا

  .ثم كلمات التقديس التي بها يتم التحول من خبز إلي جسد المسيح ومن خمر إلى دم المسيح كسر حياة -٩
ن الكنيسة وسالمها وأبائها وشعبها     ع(ما دام المسيح كائن معنا على المائدة نطلب منه بعض الطلبات             -١٠

  ..)وعن الزروع
  .المجمع ونذكر فيه أبائنا الذين تألموا وجاهدوا ليصل لنا هذا اإليمان الحي -١١
  .نذكر أسماء الراقدين فكلنا أمام العرش ثم نصلي ألجلهم -١٢
  .القسمة وفيها يقسم الكاهن الخبز -١٣
  "حتى يتمكن الشعب من التناول"التحاليل  -١٤
  "القدسات للقديسين"ستهتار تنبيه لعدم  اإل -١٥
  .اإلعتراف ثم التوزيع -١٦
  

  الثالث أواشي الكبار
  االجتماعات/ األباء/ السالم

كان الموعوظين يحضرون هذه األواشي ثم يخرجون من الكنيسة، وأثناء خروجهم تحدث شوشرة لذلك كـان                
  .وبعدها يتلي قانون اإليمان" بحكمة اهللا إنصتوا"الشماس يقول 
يمسك الكـاهن درج    ) أي صلوات الشعب  (عند قول الكاهن وصلواتهم التي يقدمونها عنا         األباء   وأثناء أوشية 

  .وصلواتنا نحن أيضاً عنهم ويرشم الشعب.. ثم يضع يد بخور في المجمرة وهو يقول. البخور ويرشم الشعب
  " أذكر يا رب إجتماعاتنا"يضع يد بخور عند قوله وأثناء أوشية االجتماعات 

  .وهو ناظر تجاه الشعب"  أيها الرب اإللهقم"ويقول 
  .وهو ناظر تجاه الشعب.." ويقول أما شعبك فليكن بالبركة ألوف ألوف

  .فيها يطلب الكاهن سالم الكنيسة ووحدانيتها وحفظها من جميع أعدائها: أوشية السالمة
  .ة حتى ال تتشتت الرعيةيصلي فيها الكاهن عن البطريرك راعي الكنيسة فيقود الكنيسة بحكم: أوشية األباء

 يطلب الكاهن بركة للمجتمعين في الكنيسة اآلن ولكل إجتماع يجتمع فيه المؤمنون ليبعـد               :أوشية االجتماعات 
وعنـدما يقـول    . عنهم اهللا محاربات إبليس، ولتكن بيوتهم بيوت صالة وطهارة ومحبة         

بيـت طهـارة   الكاهن بيوت صالة بيوت طهارة يبخر فوق الكرسي حتى تصير الكنيسة            
  .وبركة

وبعد الثالث أواشي يبخر الكاهن تحت اإلبروسفارين إشارة للحنوط الذي أتى به النسوة للقبـر والـثالث                  •
  .أواشي يرمزون للثالثة أيام التي قضاها يسوع في القبر لذلك يرفع اإلبروسفارين بعدها

  القداس هدفه الحياة لنافال حياة صحيحة بدون عقيدة صحيحة و) ١: ويأتي بعد هذا قانون اإليمان •
  .هو إستجابة للقراءات والعظة فالشعب يعلن إيمانه الصحيح) ٢            
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، لذلك من ال يردد قانون      )٦:١١عب(بدون إيمان ال يمكن إرضاء اهللا       ) ٣                            
  .اإليمان ال يجب أن يتناول

حل من الكهنة الذين يصلون معه ثم السماح من         قبل أن يصلي الكاهن يسجد أمام الهيكل ثم يطلب ال         : ملحوظة
إن قدمت قربانك إلى المذبح وهناك تذكرت أن ألخيك شيئاً عليك فأترك            "الشعب تنفيذاً لوصية الرب     

  ).٢٤:٥مت" ( تعال وقدم قربانك  هناك قربانك فوق المذبح وإذهب أوالً إصطلح مع أخيك وحينئذ
  

  صالة الصلح
وأيـضاً  . نفسه من الذين يتناولون بدون إستحقاق وبدون إعتراف وبغيـر إسـتعداد           يغسل الكاهن يديه ليبرئ     

والكاهن يـصلي  ) كما غسل المسيح أرجل تالميذه قبل تأسيس السر    (ليذكر نفسه بوجوب طهارته هو شخصياً       
 أصـابعه   ثم يمسك باللفافة الخـتم بـين      .." يا اهللا العظيم األبدي   "صالة الصلح وهو ممسكاً الصليب بيده قائالً        

  .."بمسرتك"ويقول 
الذي به تـصالح اهللا مـع   ) عمل المسيح العجيب  (يمسك الكاهن الصليب في يده، ألن الصلح تم بالصليب           )١

وال يغطي الكاهن يديه بلفافة إشارة ألن الخطية تسببت في عري           . اإلنسان، أفال يتصالح اإلنسان مع أخيه     
  .آدم

ورفـع  .  فيه إشارة إلى السيرافيم الذين يغطون وجوههم أمام اهللا         حينما يرفع اللفافة أمام وجهه مثنية مثلثة       )٢
لفافة الختم فيه إشارة لرفع الختم عن باب القبر وأيضاً لرفع ختم عدم المحبة من قلوب المؤمنين، ليتشبهوا                

والكاهن ممثـل   . والسيد المسيح هو الذي فك الختوم والقيامة أظهرت قوة المسيح         . بالسمائيين في محبتهم  
  .سيد المسيح يرفع الختم ليظهر المسيح في مجدهال

التي كانت فوق األبروسـفارين     (ويمسك اللفافة الختم    . يرفع األبروسفارين .." بمسرتك"بعد أن ينتهي من      )٣
  .ويضع اللفافة التي كانت تغطي الصينية في يده اليمين لعمل الرشومات. بيده الشمال

 بعضهم بعدها إستعداداً للتناول، فال يصح التناول والقلـب          هذه الصالة هي صالة صلح بين الناس، يقبلوا        )٤
وأوالً هي  ). غريغوري(وهي صالة تشير للصلح الذي حدث بين السمائيين واألرضيين          . فيه عداوة ألحد  

  .صلح بين اهللا والناس
ب رفع الحجـر عـن بـا      = ورفع اإلبروسفارين . الكاهن والمالكين أمام المذبح يمثلوا المالكين عند القبر        )٥

  .القبر
التي كانـت داخـل     . بعد رفع األبروسفارين تنكشف اللفائف بوضعها الذي كانت عليه إشارة ألن األكفان            )٦

  .القبر وجدوها بوضعها الذي كانت عليه
. فالكفن كـان قطعـة قمـاش مطبقـة    . يطبق اإلبروسفارين ويوضع على المذبح مطبقاً وهو يشير للكفن      )٧

وتحريك األكفان بنظام وترتيب يشير إلى األكفان التي تركها         . ألكفانفاإلبروسفارين مع اللفائف يشيروا ل    
وتوضع البشارة فوق اإلبروسفارين مع صليب رمزاً إلختفاء المسيح         . مخلصنا بعد القيامة مرتبة في القبر     

  . كمعلم ليظهر كذبيحة
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ـ                                  )٨ ان الـشاروبيم يغطـون     اللفافة المثلثة تشير لمنظر الشاروبيم بأجنحته                        ، فـإذا ك
  .وجوههم إحتراماً للجالس على العرش، فالكاهن يعمل مثلهم

فالمسيح قام بعمل كل شئ لخالصنا،      . الشماس يبقى رافعاً الصليب عالمة تبعيتنا للمسيح، وحملنا لصليبه         )٩
  .فهل نقبل حمل الصليب لنصير تالميذاً له فنخلص

  .اً بالشاروبيمبعد الصلح يضع الكاهن اللفائف على يديه متشبه )١٠
  .اإلبروسفارين به جالجل، والشمامسة بعد رفعه يهزونه عالمة الزلزلة بعد القيامة )١١
فالختم يشير لعدم المعرفـة     . اللفافة الختم التي كانت فوق اإلبروسفارين يضعها الكاهن في يده اليسرى           )١٢

  ).جهة الرفض(رى لذلك نضع هذه اللفافة على اليد اليس. واهللا كشف لنا محبته ولم يعد هناك سر
واللفافة التي كانت تغطي الصينية توضع على اليد اليمنى، على أساس أن الذي في الصينية سـيتحول                  )١٣

ولكـن مازالـت    . قد إنكشف ) سر التجسد (إلى جسد، فاللفافة التي فوقه حينما ترفع فهذا إشارة ألن السر            
قوة إضافية لينكشف سر الحيـاة، وتنفـتح        وهذا يحتاج ل  ) الحياة(هناك لفافة تغطي الكأس الذي يشير للدم        
" الرب مع جميعكم  "لذلك يصلي الكاهن ليعطي اهللا هذه المعونة        . العيون كما إنفتحت عيني تلميذي عمواس     

  .ويرشم الشعب ليعطيه اهللا نعمة
يوم خميس العهد ال تصلى صالة الصلح، إعالناً عن أن الصلح تم بالصليب والصليب كان يوم الجمعة                  )١٤

  .العظيمة
المجد هللا في األعالي وعلى األرض السالم       "في صالة يا اهللا العظيم األبدي، تنتهي بأن المالئكة يرتلون            )١٥

فهي صالة يرددها الكاهن ليمأل اهللا قلوبنا       .. بمسرتك يا اهللا إمأل قلوبنا    "فيبدأ الكاهن بقوله    " وبالناس المسرة 
  .مسرة وسالم كما قالت المالئكة

  .يامة الكهنة والشمامسة فخدمتهم هي صنع الصلح والسالم بين الناس واهللابعد صالة الصلح يتم س )١٦
قدموا مشاعركم وأفكاركم وقلوبكم وحواسكم وقوله على الرسم،        = قدموا على الرسم  : تأمل في مرد الشماس   

ولذلك يكمل الشماس قفـوا برعـدة وإلـى الـشرق           . يقصد على نفس ما قدم المسيح بمحبته نفسه ذبيحة عنا         
  .اانظرو

  
  تسبحة بشفاعة والدة اإلله

. طالما حدث الصلح بين السماء واألرض، فالكنيسة تتشفع بالعذراء األم ليغفر لنا خطايانا فنتأهل لهذا الـسر                
  ).هي ذبيحة اإلفخارستيا(ذبيحة التسبيح . سالم. رحمة. لذلك ننهي التسبحة بقولنا
والكـاهن ينبـه    ) ١٥:١٣عـب (عنها ذبيحة التسبيح    سالم للقلب ويستحق أن نقدم      . فهذا السر رحمة من اهللا    

لتحيـوا فـي    " إرفعـوا قلـوبكم   "أي هل تريدوا فعالً أن تفرحوا وتشتركوا في هذا السر إذاً            " إرفعوا قلوبكم "
  )١٢:٦مت) + (١:٣كو(السماويات واتركوا التفاهات األرضية، والمشاغل العالمية 

  
  الرشومات
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  الرب مع جميعكم
  في يده اللفافة والصليب قائالً الرب مع جميعكميرشم الكاهن الشعب و

  "للفكر والمشاعر واإلرادة"والقلب يشير " إرفعوا قلوبكم"ويرشم الخدام قائالً 
  "فلنشكر الرب"ويرشم على ذاته قائالً 

ووضـع  . ثم يقبل الصليب ويضعه على المذبح ويرفع يديه مستورتين باللفافتين ويـصلي مـستحق وعـادل         
  .الذين يغطون وجوههم بأجنحتهم. ة ألن الكاهن يتشبه بالشاروبيماللفافتين إشار

أما . يعطيكم معونة حتى تدركوا سر الحياة     " الرب مع جميعكم  "في القداس الباسيلي يصلي الكاهن بإختصار        •
  :في القداس الغريغوري فيتم تفصيل هذه المعونة التي نحصل عليها من الثالوث هكذا

  .طنا والتي تدبر لنا الخالصالتي تحيمحبة اهللا اآلب     
  الخالص تم بالصليب  ..ونعمة اإلبن    
الروح القدس يثبتنا في االبن فيحملنا اإلبن إلى األحضان األبويـة           .. وشركة وموهبة الروح القدس         

وهذه هي البركة التي بارك بها بولس الرسـول أهـل           . ويفتح أعيننا لندرك الحياة التي حصلنا عليها      
  )١٤:١٣كو٢(كورنثوس 

وقـال  . حتى ال نهتم بالتفاهات األرضية بل نتطلع لندرك ما حصلنا عليه من حياة سمائية             = إرفعوا قلوبكم  •
ليصلوا من أجله ليعطيه اهللا أن يكمل       ) الشمامسة(فيها يرشم الكاهن الخدام     " إرفعوا قلوبكم "ذهبي الفم أن    
  .القداس بال مانع

والرب يعطي معونة ويفتح    .. دونك يا رب لن ندرك شيئاً     يصرخ الشعب هكذا كأنه يقول ب     = هي عند الرب   •
  .األعين لذلك يصلي الكاهن

  .على هذه الحياة التي أعطاها لنا وعلى هذا السر الذي يعطي حياة لنا) ١= فلنشكر الرب •
  .هو سر الشكر، واآلن تبدأ صلوات السر بعد أن حدث الصلح) ٢         
فمن إرتفع قلبه تنفتح عينـاه فيعـرف        . ن لندرك السر  على أن اهللا أعطى إنفتاح األعي     ) ٣         

  .الرب وعطاياه فال يسعه إالّ أن يشكر
  .أنت يا رب مستحق أن نشكرك ألنه بعدلك صلبت لترحمنا وتعطينا هذه الحياة= مستحق وعادل •
  
  
  

  مستحق وعادل
كرك على ما أعطيتنا من     حينما تنفتح األعين وندرك هذه الحياة السماوية نقول هللا أنت مستحق أن نمجدك ونش             

هنا نرى الكـاهن مـع      . ثم يرسم الكاهن صورة للسماء واهللا على عرش مجده والمالئكة حوله          . حياة سماوية 
والكـاهن  . ثم يشترك الجميع مع المالئكة في التسبحة الشاروبيمية       . الشعب، الكل يشترك في توجيه الشكر هللا      

  )٨:٥رؤ(ل األربعة والعشرون قسيساً عليه أن يقدم السجود بعد كل قطعة هللا كما يفع
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  .دعوة ليتيقظ الفكر فندرك أننا أمام اهللا مشتركين مع السمائيين في العبادة= أيها الجلوس قفوا
الكاهن يرسم صورة للسماء والمالئكة حول العـرش، والـشماس يـدعو الـشعب ألن               = إلى الشرق أنظروا  

لكي نشارك السمائيين رؤيـة هـذا المنظـر         ) ٢٧:٢٤مت(يتطلعوا لمجيء المسيح الذي سيأتي من المشارق        
نحن فقـدنا الفـردوس     ). ٢:١٤،٣يو(هي دعوة من الشماس لكي نتطلع للمكان الذي أعده لنا المسيح            . المجيد

ثم يصف الكاهن أن    . فالجنة كانت في شرق أورشليم، وهذه دعوة للتطلع للوطن المفقود         (الذي كان في الشرق     
". قدوس قـدوس قـدوس    "ويبدأ الشعب يسبح اهللا بنفس تسبحة الشاروبيم        .  مسبحين الشاروبيم يقفون حول اهللا   

لذلك نصلي في القداس الغريغوري     . فالكنيسة اآلن تحيا في السماويات ونحن نشترك مع المالئكة في التسبيح          
ـ  ).  إحسبنا مع القوات السمائية    -إقبل أصواتنا مع غير المرئيين    "في الجزء المقابل لهذا      ذا التمثيـل   ويكمل ه

وهنـاك سـبب    . بمنظر الشمامسة يحركان مراوح من ريش أو لفائف حول المذبح للتشبه بالمالئكة بأجنحتهم            
  .ثانوي لهذا الترويح وهو طرد الهوام

  حقاً إن من يعيش في الكنيسة بالروح لن تكون السماء غريبة عليه
في ) ٥٠:١،٥١يو( ترون السموات مفتوحة     من اآلن .. حين قال السيد لنثنائيل سوف ترى أعظم من هذا        : تأمل

  .هذا إشارة للقداس اإللهي
  

  التسبحة الشاروبيمية
  " قدوس قدوس قدوس"الشعب يشترك مع المالئكة في تسبيحتهم  -
  .في أثناء ترتيل هذه التسبحة يغير الكاهن وضع اللفائف -

  .التي في يده اليمني يضعها يساراً على المذبح )١
  .ا على المذبح يميناًوالتي في يده اليسرى يضعه )٢
ويرفع اللفافة التي فوق الكأس ويضعها على يمينه، ويغطي الكأس باللفافة الموضوعة على يمين               )٣

  .المذبح
  . ويمسك باللفافة التي على اليمين وبالصليب ليرشم الرشومات مع قوله آجيوس بعد ذلك -
). بالفـداء ( الوحدة تمت بالمـصالحة      هذه التسبحة فيها يتوحد األرضيين مع السمائيين في التسابيح، وهذه          -

قدوس اهللا اآلب وقـدوس اهللا اإلبـن        ) (٦إش(هي التي رآها إشعياء     " قدوس قدوس قدوس  "وهذه التسبحة   
  )وقدوس اهللا الروح القدس اإلله الواحد

  
  تغيير وضع اللفائف

ر اللفائف يشير لما حـدث      وتغيي. اللفافة التي على الشمال تشير لعدم المعرفة والتي على اليمين تشير للمعرفة           
ولكـن بعـد أن شـكت لـم تعرفـه           ) ٩:٢٨مـت (فلقد أظهر الرب نفسه لها بعد القيامة        . مع مريم المجدلية  

فحركة اللفافة التي كانت علـى الكـأس فـي          . وهكذا تلميذي عمواس إذ شكوا لم يعرفوا السيد       ). ١٤:٢٠يو(
واللفافة التي في اليمين ذهبت لليسار والمعنى أن        . حياةإنتقالها للناحية اليمين تشير ألن المسيح كشف لنا سر ال         
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واللفافة التي كانت على الكأس صارت في اليد اليمين التي يضع الكـاهن فيهـا               . الشك يخفي عنا سر الحياة    
وأول من يحتاج للتقديس هو الكاهن، فهـو أول         . وهذا يعني أننا بدم المسيح نتقدم     . الصليب ليرشم الرشومات  

  .فالذبيحة مقدمة عن خطايا الكاهن وجهاالت الشعب. همن يرشم ذات
والمعنى أن الذي يشك هـو      ) عدم القبول (والحظ أن تغطية الكأس ثانية يكون باللفافة التي كانت على اليسار            

  ).٦:١١عب(غير مقبول أمام اهللا، فبدون إيمان ال يمكن إرضاؤه 
  

  قدوس قدوس قدوس
وعند قوله آجيوس الثانية يرشم الخـدام وعنـد قولـه           . ه بالصليب في قول الكاهن آجيوس األولى يرشم ذات      

  .وبعد ذلك يقبل الصليب ويضعه على المذبح. آجيوس الثالثة يرشم الشعب
الذي خلقه فـي فـردوس      . والكاهن يقول آجيوس بلحن تأملي فهو بعد ذلك سيتأمل في خطة اهللا مع اإلنسان             

الكاهن هنا يتأمل في محبة اهللا العجيبـة        . ى أن يتجسد اإلبن الكلمة    النعيم ولما سقط أرسل له األنبياء مؤقتاً إل       
فالبخور رمز للمـسيح فـي      . يضع يد بخور  " تجسد وتأنس "وعند قول الكاهن    . وإرادته في أن يكون لنا حياة     

والجمـر يرمـز إلتحـاد الالهـوت        . والشورية ترمز لبطن العذراء   ). ٢:٥أف+ ١٥:٢كو٢(رائحته الطيبة   
وطاعته حتى موت الصليب رائحة زكيـة أمـام         ) فهو بال خطية  (مسيح كان في حياته وكماله      وال. بالناسوت

  .اآلب
فالتأمل فـي   . الحظ أن الكاهن عند قوله آجيوس يتأمل في قداسة اهللا، وفي خطايا البشر التي افقدتنا الفردوس               

يقرع صدره، والـشعب    " الهيعطى كل واحد بحسب أعم    "وعندما يقول الكاهن    . قداسة اهللا تجعلنا نرى خطايانا    
  "كرحمتك يا رب وليس كخطايانا"يردد 

في هـذا الـسر     . فهذا لمغفرة الخطايا وللحياة   .. وحتى يطمئن الناس يقول الكاهن ووضع لنا هذا السر العظيم         
  .والحياة التي أرادها اهللا لإلنسان. الخالص

  
  مرد آمين

  نعم) ٣      حقاً) ٢      إستحب) ١الكلمة تعني 
ول أو اإلكتفاء التام والتأمين على ما يطلبه اآلخر والموافقة والرضى به والرغبة في نيـل مـا                  وتفيد القب  )١

نعمة ربنا يسوع المسيح فلتكن مـع جمـيعكم آمـين           . ونهتف بها إذا سمعنا دعاء أو بركة      . يقوله اآلخر 
  )٢٤:١٦رو(
  " . لكمأصلها آمين آمين أقول" الحق الحق أقول لكم"تأتي بمعنى الحق فعبارة الرب  )٢
يعطي لغفران الخطايا وحياة أبية لمن يتناول منه ويرد الشعب آمين، أي حقاً             : مثالتأتي بمعنى المصادقة     )٣

  .أؤمن
  

  صلوات التقديس
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  هذه تحول الخبز والخمر بعمل الروح القدس إلى جسد ودم المسيح كذبيحة غير دموية
والمسيح يقـدس،   ) فالبخور رمز للمسيح  (ديه  يأخذ الكاهن من البخور ويبخر ي     = ووضع لنا هذا السر العظيم    

ويأخذ من البخور ويضع فوق الجسد، والمعنى أن المسيح الذي كان           . والكاهن يجب أن يتقدس حتى يتمم السر      
والكاهن يضع ثالث أيادي بخور فـوق       . في حياته له رائحة طيبة هو هو نفسه الذي يقدم جسده في هذا السر             

  .إشترك في التجسدالقربانة إشارة للثالوث الذي 
  .تضاء الشموع إشارة لرهبة هذه اللحظات التي يحل فيها الروح القدس على القرابين ليحولها -
  .لرهبة هذه اللحظات تسجد الكنيسة كلها منتظرة حلول الروح القدس على األسرار لتقديسها وتحويلها -

  .حن أيضاًألنه الرب يسوع فعل ذلك نفعل ذلك ن= أخذ خبزاً.. ألنه فيما هو راسم
والحظ بينمـا   ) أسست هذا السر  .. (في القدس الغريغوري يقول الكاهن ألنك في الليلة التي أسلمت ذاتك           -

  .كان العالم يدبر للمسيح الموت صلباً كان المسيح يدبر للعالم سر الحياة
  .فالمشيئة واحدة بين اآلب واإلبن وهي إعطاء حياة) ١= ونظر إلى فوق

  .الوثالخالص عمل الث) ٢      
وهذا السر الذي يؤسسه هو تجميع      ) ٤:١٧يو(كل عمل قام به المسيح هو لتمجيد اآلب         ) ٣

كل شعب اهللا الذين يحبونه في جسد واحد حي يحب النـاس اهللا ويخـضع النـاس هللا                  
  .ويمجدوا اهللا

  
ˆf~×Ö<‹è‚ÏjÖ]< <

  .وقدسه.. وباركه.. وشكر .. يكرر الكاهن كلمات رب المجد وأخذ خبزاً 
  .قول وأخذ خبزاً يمسك القربانة في يده اليسرىعندما ي

وعندما يقول وشكر يرشم القربانة ثم يضع يده على ثقب القربانة العلوي الذي يمثل اآلب هنا فاآلب رأس                   -
  .اإلبن

وعندما يقول وبارك يرشم القربانة ثم يضع يده على ثقب القربانة السفلي الذي يمثل اإلبن هنا الذي نـزل           -
وعندما يقول وقدسه يرشم القربانة ثم يضع يده على ثقب القربانة الوسـط الـذي               ) رضعلى األ (وتجسد  

  .يمثل الروح القدس هنا
والروح . هذا يرمز ألن اآلب في السماء واإلبن على األرض والروح القدس نازالً من السماء على اإلبن                -

. إلفخارستيا والمـاء للمعموديـة    يأخذ الدم والماء من جنبه ،الدم ل      ) ١٤:١٦يو(يأخذ مما للمسيح ويخبرنا     
  .واإلشارة للثالوث ألن الثالوث يشترك في تقديس األسرار

  ) إشارة لإلبن(على أن هناك من يضع يده عند قوله وباركه على الثقب الوسط  -
  .      وبهذا يفهم أن الثقب الثاني إشارة لألقنوم الثاني

  ويضع يده على الثقب الثالث عندما يقول وقدسه  -
  .إشارة للروح القدس األقنوم الثالث    
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  ورشم القربانة ثم الخمر بعالمة الصليب يعني ختم الملك عليهما فالصليب -
  .    هو عالمة إبن اإلنسان التي بها يتكرس أي شئ هللا

  هنا يقسم الكاهن القربانة دون فصل إلى ثلث وثلثين : وقسمه
   بعد أن ثم جزء عند الرأس وجزء من أسفل والسبب أن الرب
  .شكر أعطى للتالميذ أي قسم وأعطى قبل أن يبارك الدم

لذلك تقسم الجسد دون فـصل قبـل أن تبـارك           . ولكن الكنيسة تصلي على الدم وتبارك قبل القسمة والتوزيع        
  .الكأس

. نيةوبعد قسمة القربانة يفتح الكاهن القربانة قليالً وينفخ فيها نفخة الروح القدس ثم يضع القربانة فـي الـصي                  
  .واألسقف أخذها بالتسلسل من المسيح. والنفخة هي التي أخذها الكاهن بالتسليم من األسقف عند سيامته

  
  التقديس للكأس

وهذا ألن دم الذبائح في العهد القديم كـان يـرش        . يدور الكاهن بإصبعه على الكأس ويقول وهكذا الكأس        -
). ة قديماً وهذا إشارة لقوة الذبيحة فـي الغفـران         القرن رمز للقو  (حول المذبح ويمسح بالدم قرون المذبح       

  .ودم المسيح وفَّي ذبائح العهد القديم
  )وشكر وباركها وقدسها(ثم يرشم نفس الثالثة رشومات كما فعل مع الخبز  -
  .ثم عند قوله وذاق ينفخ نفخة الروح القدس في الكأس -
 دم المسيح أهـرق علـى الـصليب         وعند قوله خذوا إشربوا يحرك الكأس على مثال الصليب إشارة ألن           -

وتحريك الكأس من الغرب للـشرق، والغـرب جهـة          . لخالص جميع الناس في أربعة جهات المسكونة      
الرفض يشير ألننا بدم المسيح صرنا مقبولين بعد أن كنا مرفوضين، ونفس المعنى في تحريك الكأس من                 

ن مكان الخراف بينمـا الـشمال مكـان         والحظ أن الشرق جهة الفردوس المفقود، واليمي      . الشمال لليمين 
  .الجداء

 أي إحضار الـشئ بحيـث       RECALLINGأقرب كلمة في اإلنجليزية لكلمة ذكرى هي        = إصنعوه لذكري 
وكـان  . كما وضعوا المن الحقيقي داخل طاس المن في تابوت العهد للـذكرى           . يصير موجوداً وله كل أثاره    

لفصح الذي قدموه في مصر، بل كانوا يكررون تماماً كل مـا            اليهود يقدمون خروفاً حقيقياً ليذكروا خروف ا      
وهـي ال تفيـد معنـى           ) أنامنيسيس(وهذا معنى الكلمة اليونانية المستخدمة      . عملوه ليلة خروجهم من مصر    

TO REMEMBER  
  )٢٦:١١كو١(.. وتعترفون بقيامتي .. تبشرون بموتي.. ألن كل مرة 

  .يشير للصينيةعند قول الكاهن تأكلون من هذا الخبز 
  .وعند قوله تشربون من هذه الكأس يشير للكأس

  .حتى هذه اللحظة لم يتم التحول بدليل قولنا خبز وكأس وليس جسد ودم -
  .بقبولنا الصليب بفرح= تبشرون بموتي -
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أن وإعترافنا ب . هذا ما نعلنه بالحياة المقامة التي للمسيح التي فينا وذلك بحياتنا المقدسة           = تعترفون بقيامتي  -
  .هناك قيامة هذا يجعلنا أن نحتمل الصليب، وإحتمالنا الصليب هو بشارة وكرازة في حد ذاته

  .ويصلي الكاهن سراً ليحل الروح القدس ويحول القرابين
هنا الكاهن يقـف    . كلمة حال تترجم أيضاً شئ وهذه أوقع      .. نقرب لك قرابينك من الذي لك على كل حال         -

والشعب يرد نسبحك نمجدك فالعالم يـرى الذبيحـة         . الذبيحة التي يقدمها  متشفعاً عن كل شئ في العالم ب      
  .ضعفاً ونحن نراها مجداً

وهنـا يـتم    .. وهكذا مع الكـأس   . وهذا الخبز يجعله جسداً مقدساً له     "ثم يرشم الكاهن بسرعة الخبز قائالً        -
ولكـن  . الخبز والخمرووضع لنا هذا السر العظيم كان لتقديس وبركة   "التحول، وكل ما قبل ذلك من أول        

  .كل كلمات التقديس الزمة للتحول فهي كلمات السيد نفسه
  .أنه يعطي لمغفرة الخطايا وحياة أبدية لمن يتناول منه: ويردد سراً ثم جهراً -
وفي وجـود أسـقف     . وبعد التحول ال يعود الكاهن يرشم الجسد وال الدم، وال يعود ينظر للشعب ليباركه              -

. رمز لرعوية األسقف وبعد التحول يحملون هذه الحية بعيداً فالمسيح موجـود           يحمل شماس حية نحاسية     
والمعنى أن  . الحية رمز الحكمة وعصا األسقف رمز للرعاية      (بجسده ودمه وهو الراعي الحقيقي للكنيسة       

  ).األسقف يرعى بيعته بحكمة من الروح القدس
ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح يعطـي       "راً  بعد قول الكاهن وهذا الخبز يجعله جسداً مقدساً له يقول س           -

وهذه جملة تفسيرية تشرح لماذا أعطى اهللا هذا الخبز أن          " لغفران الخطايا وحياة أبدية لكل من يتناول منه       
  .ونفس الكالم مع الكأس. يصير جسداً له

  
  األواشي والمجمع

وجود بجسده ودمه معنا فلنطلب ألجـل       فطالما السيد المسيح م   . يعود الكاهن ويمسك اللفائف ويصلي األواشي     
  ..سالمة الكنيسة والبطريرك واألساقفة ليقودوا الكنيسة بحكمة ونصلي للكهنة والشعب والزروع

  .يشير للكأس.." هذه التي إقتنيتها بالدم الكريم"وعندما يقول الكاهن 
ال نطلب عن إستحقاق بل من      نحن  . والمعنى نحن ال نستحق يا رب فإرحمنا      " يا رب إرحم  "والشعب دائماً يرد    

  .والقرابين يصليها األسقف حين وجوده إلكرام من قدم شيئاً هللا. أجل مراحمك
  .القداس هو شركة للسمائيين مع األرضيين، الكل وقوف أمام رب المجد: المجمع

سين العظمـاء   وهنا الكنيسة تذكر أبائها الذين سلموها اإليمان وهم يشفعون فيها اآلن وكذلك نذكر أيضاً القدي              
  .الذين بقداستهم كانوا نوراً للعالم وهم يشفعون فينا اآلن

بـركتهم المقدسـة    "ولذلك يرد الشعب    . والمجمع يجمع أشهر أباء الكنيسة تقوى وقداسة وأولهم العذراء مريم         
 والحظ أننا نصلي ألجل هؤالء القديسين كما يشفعون هم فينا وهذا طلـب الكتـاب صـلوا                " فلتكن معنا أمين  

  .كل هؤالء قدموا أنفسهم ذبيحة حب. فالكل كنيسة واحدة وجسد واحد) ١٦:٥يع(بعضكم ألجل بعض 
  .والكنيسة تصلي عنهم فهم أحياء في السماء. وأيضاً هذا هو الوقت الذي نذكر فيه أحبائنا الذين رقدوا
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 تـصلي لـيس فقـط       الخ وأيضاً في المجمع   ..الكنيسة تصلي ألجل الجميع حكام ووزراء     : مسكونية الكنيسة 
وفـي  . هي كنيسة واحدة وحيدة في كل مكان وكل زمـان         . لقديسى كنيسة اإلسكندرية بل ألباء من كل مكان       

  .ذكر القديسين قدوة للشعب وتكريم للقديسين
الحـق  )] ١٣:٣٦مت(هذا ما قاله الرب يسوع في       [ألن هذا هو أمر إبنك الوحيد أن نشترك في تذكار قديسيك            

  .يثما يكرز بهذا اإلنجيل في كل العالم، يخبر بما فعلته هذه تذكاراً لهاح: الحق أقول لكم
، نصلي لهم لينـيح اهللا نفوسـهم فـي    )نصلي لهم ولنا(بعد أن نصلي ونذكر أسماء الراقدين    : أولئك وأهـدنا  
. بـسالم ونصلي ألنفسنا نحن الذين مازلنا في الجسد ليهدينا اهللا لملكوته ويكمل أيام غربتنـا               . فردوس النعيم 

ونالحظ أن صالتنا عن الراقدين وعن أنفسنا نحن األحياء، هذا ألن الكنيسة المجاهدة والكنيـسة المنتـصرة،                 
  . الكل واقف أمام اهللا

  هذا تم بصليب المسيح: يتمجد ويتبارك إسمك
ذا سيفعل مع   اهللا دائماً يفيض من مراحمه علينا كما أفاض على أبائنا المنتقلين وهك           : مرد كما كان وهكذا يكون    
  .اآلتين من بعدنا وإلى األبد

ولكنه ال ينظر للشعب ليبارك، فالمسيح بنفـسه        السالم للكل   في نهاية قطعة وأهدنا يقول الكاهن       : السالم للكل 
موجوداً على المذبح، وال يصح أن يعطيه الكاهن ظهره، وال يصح أن يبارك في وجود الجسد والدم، لـذلك                   

  .ظراً للمذبح ويقبل المذبح وكأنه يقول بارك يا رب أنت علي وعلى شعبكفالكاهن يبتعد قليالً نا
  

  القسمـــــة
  .وفيها يشكر الكاهن اهللا الذي أهلنا لنتمم هذا السر.." وأيضاً"يصلي الكاهن مقدمة القسمة 

دس والدم الكريم   وتنتهي مقدمة القسمة بقوله أسراره اإللهية غير المائتة ثم يقول الجسد المق           . ثم يترك اللفافتين  
.. أسراره اإللهية غير المائتة التي هي الجسد المقدس والدم الكريم اللذين لمسيحك الـضابط الكـل               "والمعنى  

  .فقوله الجسد المقدس والدم الكريم هما إمتداد لمقدمة القسمة
مين الكاهن يمـسك الجـسد بـالي      " الجسد المقدس "يأخذ الجسد الطاهر ويضع إصبعه اليمني عليه ويقول          -

ويضعه في يده اليسرى رمزاً لليهود الذين كانوا في اليمين وسلموا المسيح لألمم الذين كانوا في اليـسار                  
  .ليصلبوه

ورشم الدم بالـدم    . ويقول والدم الكريم  ) بالدم الذي في يده   (يرفع يده اليمنى ويغمسها في الدم ويرشم الدم          -
والصلب يشير له قسمة    ( إجتازها السيد قبل أن يصلب       التي) الرشم بعالمة الصليب  (إشارة لآلالم النفسية    

والـدم  . واآلالم النفسية ظهر في شكل نقاط دم تخرج مع عرقه         . فهو جاز آالم نفسية قبل الصلب     ) الجسد
  .يشير للنفس أو الروح فالدم حياة

وهذا يـشير   .." اللذان لمسيحه الضابط الكل   "ثم يرشم الجسد بالدم الذي في إصبعه على شكل صليب قائالً             -
  .لظهور قطرات الدم على الجسد وهو في البستان
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  .إصعاد أسراره اإللهيةإلى وصعود أسراره اإللهية في مقدمة القسمة يستحسن تصحيح  -
وآالم المسيح تمثلت فـي أالمـه النفـسية         . كل ما مضي يشير آلالم المسيح قبل الصليب أي قبل القسمة           -

  .الدموإكليل الشوك والجلد كل هذا غطى جسده ب
  )وهناك صالة مناسبة لكل مناسبة(ثم يتلو الكاهن صالة القسمة  -
وأثناء صلوات القسمة يمسك الشمامسة شمع موقد إشارة للخالص الذي تم وفرحنـا بـه، وألن المـسيح                   -

  .بموته ذهب للجحيم ليضيء للذين في ظالل الموت
جـزء  (مرات والحظ أن كل جوهرة      وأثناء صلوات القسمة يقسم الجسد، ثم يعيده كما كان ويرفعه ثالث             -

وقالوا مثال لذلك لو نظرت وجهك في مرآة ثم إنكسرت المرآة إلـى             . هو جسد كامل  ) صغير من الجسد  
أجزاء صغيرة فستجد صورة وجهك في كل جزء، والصوت يسمعه واحد أو كثيرين وال تتغير شدته عند                 

  .لمسكونةوهكذا فجسد المسيح واحد في الكنائس في كل ا. أي واحد منهم
  لماذا؟.." أبانا الذي في السموات"وفي نهاية القسمة يصلي الكاهن الصالة الربانية  -

  .أبانا الذي في السموات= بإتحادنا بالمسيح في هذا كسر نصير أبناء لآلب .١
  .هذا هو التناول" خبزنا الذي للغد أعطه لنا اليوم" .٢
  .وهذا السر يعطي لغفران الخطايا= إغفر خطايانا .٣
، وبهـذا   ونحن على األرض كما لو كنا في الـسماء        ، ويجعلنا   ليتقدس إسمك = ر يقدسنا هذا الس  .٤

  .لتكن مشيئتك= ونسلم له المشيئة في حب. ليأت ملكوتك= ينتشر ملكوت اهللا على األرض 
ثم يتلو الكاهن صلوات سرية ليبعد اهللا عنا محاربات إبليس، ويعترف أنه بهذا السر كملت إحسانات اإلبن                  -

ثم يعطي الحل للجميع، ويطلب من بـاقي        .  ويسأل أن نمتلئ من الروح القدس ونثبت في اإليمان         الوحيد،
  .الكهنة أن يصلوا صلوات التحليل

  .في أثناء صلوات الكاهن، على الشعب أن يقدم توبة طالباً الرحمة -
ع روحك  وقوله وم " خلصت حقاً ومع روحك   "بعد صلوات خضوع الكاهن وتذللـه يطمئنه الشماس قائالً          -

  .إشارة ألن الخالص صار للجميع مع الكاهن
  

  اإلسباديقون
هو المربع الوسط في القربانة وكلمة إسباديقون تعني السيدي فهو           -

 صـلبان رمـز     ٤يرمز للسيد المسيح المعلق على الصليب وفيه        
إسـباديقون مـن    . لألربعة أناجيل التي كلمتنا عن السيد المـسيح       

  .ذيسبوتيس أي سيدي وأصلها ذيسبوتيكون
  )التالميذ اإلثني عشر أو الكنيسة( صليب يمثلون ١٢وحول اإلسباديقون  -
  .وفصل اإلسباديقون يمثل هروب اإلثني عشر وترك المسيح وحيداً -
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  .)جزء١٢(وسط كنيسته ) اإلسباديقون( جزء إشارة للمسيح ١٢وتقسم القربانة إلى  -
  .بعد ضم األجزاء بعد القسمة يصير الجزء المنفصل إشارة لمتياس الرسول -
مع القسمة يردد الشعب كيريي ليسون فالشعب يرى جسد المخلص يكسر وال يجد ما يقوله سوى إرحمنا                  -

يا رب يا من دفعت هذا الثمن ألجلنا، الشعب هنا يتصور عمل الصليب في المـسيح فيـصرخ يـا رب                     
  .إرحم

  
  األواشي

  .صلي الكاهن أوشية السالمة واآلباء سراً ثم وهو ممسكاً باإلسباديقون يصلي أوشية اإلجتماعات جهراًي
هذا تحذير للشعب الذي سيتقدم للتناول أن يفحصوا ذواتهم فال يتقدم سوى الذي يـستحق               = القدسات للقديسين 
لدم ثم يرشـم الجـسد باإلسـباديقون        وبينما يقول الكاهن هذا يرفع اإلسباديقون ويرشم ا       . أي التائب المعترف  
تشير ألن جـسد    ) ٣(هذه الرشومات   . وتسمى الجراحات ) يغطي كل كسور الجسد بالدم    . (المغموس في الدم  

 وخروج اإلسـباديقون     والجسد المغطى بالدم يشير للكفارة التى بها غفران الخطية         .المسيح كله تخضب بالدم   
  . ن جنب المسيحبالدم من الكأس يشير لخروج الدم والماء م

  :هكذا يرد الشعب والمعنى.. واحد هو اآلب القدوس واحد هو
  .ال أحد مستحق فاهللا وحده هو القدوس وكلنا خطاة -١
  )٩:١٥أع(إعالن إيمان الشعب، واإليمان يطهر القلب  -٢

  . وأمام إنسحاق الشعب يقول الكاهن السالم لجميعكم وذلك ليعطي الطمائنينة لقلوبهم-
  
  

  خيرة واإلعترافالرشومات األ

١  
٣  

٢  
  القربانة  ٣

  القربانة
  يفصل الـ      من الـ

  ويوضعوا على شكل صليب
١ 
٣ 

٢  
٣  

  هذا الجزء يفصل بعيداً
  رمزاً ليهوذا الذي إنفصل

  عن المسيح

٢  ١ 

  عند بداية القسمة
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وهنا الكاهن يرفع اإلسـباديقون  .. يرشم الكاهن الجسد مرة أخرة باإلسباديقون قائالً جسد مقدس ودم كريم     -
  .إلى الكأس رمزاً لرفع المسيح على الصليب

والثالثة رشومات يشيروا للثالثة أيام التـي       .." مقدس وكريم "يرشم الكاهن ثالثة الجسد باإلسباديقون قائالً        -
  )القسمة السريانية(ويشيروا ألن هذا الجسد لهذا الدم وهذا الدم لهذا الجسد . ا الرب يسوع في القبرقضاه

جسد ودم عمانوئيل وقلب اإلسباديقون ووضعه مقلوباً       "ثم يقلب اإلسباديقون ويضعه مقلوباً في الكأس قائالً          -
لصليب فخرجت منه الـدماء     في الدم إشارة لصليب الرب يسوع، فقد أرقدوه على ظهره وسمروه على ا            

  .التي خضبت جسده الطاهر
  .وإذا كان الدم إشارة للجسد فوضع اإلسباديقون في الدم في الكأس إشارة لعودة الروح للجسد بالقيامة -
واإلعتراف فيه يعترف الكاهن بأن ما في الـصينية         . ثم يغطي الكاهن الصينية والكأس ويقول اإلعتراف       -

  .م المسيح المتحدين بالهوتهوالكأس ما هما إالّ جسد ود
ويمسك شماس بصليب وشمعة موقدة مع لفافة مثنية على شكل مثلث يخفي بها عينيه كالشاروبيم الذين ال                  -

والشماس وهو يقر بأن الموضوع على المذبح هـو جـسد ودم            . يقدرون أن ينظروا اهللا فيخفوا وجوههم     
صليب يشير لعمل المسيح الذي قدم نفسه ذبيحة        وال. المسيح يخفي عينيه كغير مستحق للنظر في األسرار       

وهنـا الـشماس يـردد هـذا        . وصار المسيح كشمعة ذابت لتضئ للناس     ). الشمعة(صارت نوراً للعالم    
  .اإلعتراف نيابة عن الشعب كله

  
  صلوات ما بعد اإلعتراف

  .فيها يعطي الكاهن كل مجد وكل كرامة للثالوث
  .ثم يطلب الحل والغفران عن كل الخطايا

  .ويطلب اإلستحقاق للتناول لنتطهر وتغفر خطايانا ونكون جسداً واحداً وروحاً واحداً مع السيد الرب
والكاهن الخـديم   . ثم يطلب الكاهن التحليل من باقي الكهنة والسماح من الشمامسة والشعب ويبدأ التوزيع             -

وكـون  . لذي قسمه من الجـسد    ويتناول الجزء العلوي ا   . هو الذي يتناول اإلسباديقون الموضوع في الدم      
  .الكاهن يتناول أوالً فهذا إشارة ألن المسيح فعل ذلك

إشارة ألن هذا   " مبارك اآلتي بإسم الرب   "يبارك الكاهن الشعب ممسكاً بالصينية في يده، والشعب يصرخ           -
  .هو جسد المسيح، وكما سبح اليهود المسيح عند دخوله إلى أورشليم فرحاً به

  .جسد عمانوئيل إلهنا هذا هو بالحقيقة أمين" يقول للمتناول وعندما يناول الجسد -
  .دم عمانوئيل إلهنا هذا هو بالحقيقة أمين"    وعندما يناول الدم يقول للمتناول 

  .    وفي الحالتين يرد المتناول بقوله أمين
ـ             ) ١٥٠(وفي أثناء التوزيع يسبح الشعب المزمور        - سر كما فعل الـرب مـع تالميـذه ليلـة تأسـيس ال

. هو تسبيح الفرح بالحياة التي نلناها، تسبيح بكل اآلالت إشارة للفرح الذي يمـأل القلـب               ). ٣٠:٢٦مت(
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ولذلك ال يصح الوعظ في أثناء التوزيع، فالشعب سيجلس والواعظ يعطي ظهره للمذبح، ويكف التسبيح،               
  .والواعظ يعلم بينما المسيح موجود

  .. ..عبيدك يا رب هؤالء ) ٢.. .. فمنا إمتأل فرحاً) ١وبعد غسيل األواني يصلي الكاهن قطعتين  -
يا مالك هذه الصعيدة الطائر إلى العلو بهذه        "ثم يأخذ ماء ويرشمه وينفخ فيه ويرش الماء إلى أعلى قائالً             -

  "التسبحة أذكرنا قدام الرب ليغفر لنا خطايانا
المسيح وإختفاؤه عن التالميـذ، لـذلك       وتأخذ الكنيسة هذا رمزاً لصعود      . بعد التناول إختفى الجسد والدم     -

وتعتبر . يا جميع األمم صفقوا بأيديكم ألن المسيح صعد بتهليل        "يدور الكاهن حول المذبح ويقول مزمور       
  "ها ملكوت اهللا داخلكم"الكنيسة هنا المسيح صعد للسماء التي هي قلوب المؤمنين 

  
  رش الماء ولقمة البرآة

والكاهن بعد هذا يصرفهم ليكونـوا نـوراً        . الروح القدس نتيجة التناول   رش الماء إشارة إلمتالء الشعب ب      -
  .للعالم بهذه البركات التي نالوها

والكاهن لتسريح شماس يضع يده على رأسه، ولكن ال يفعل هذا مع كاهن فلهم نفس الدرجة، لذلك يضع                   -
الماء هـو نـوع مـن       ووضع يد الكاهن على الشمامسة ورش       . يده على لحيته عالمة نذره وتكريسه هللا      

ورش الماء هو بديل عن وضع الكاهن يده على كل واحـد            . البركة ألن الكاهن أمسك باألسرار بين يديه      
  .من الشعب إذا كان الشعب كثيرين

وتوزيع لقمة البركة هو المتبقي من طقس األغابي القديم الذي كان فيه الكاهن مع الشعب يتناولون الطعام                  -
وذلك ألن كـل    . لبركة هي من قربانات الحمل الذي تم إختيار أحدها لنتمم السر          ولقمة ا . في وليمة محبة  

ولذلك يجب تقبيل لقمـة     . قربانة من هذا الحمل كانت عرضة ألن تؤخذ لتقدم ذبيحة وتصير جسد المسيح            
  .البركة قبل أكلها

 اآلب ونعمـة    محبـة اهللا  ) ١٤:١٣كو٢(ويكون تسريح الشعب بالبركة التي علمها بولس الرسول للكنيسة           -
  إمضوا بسالم سالم الرب يكون معكم. اإلبن الوحيد، شركة وموهبة الروح القدس تكون مع جميعكم

إسدل يا رب سترك علينا وإجعل باب بيعتك مفتوحاً أمام وجوهنا علـى             "ويغلق الكاهن ستر الهيكل قائالً       -
  "ممر الدهور واألزمان وإلى آخر كل زمان

اول ألن الرب يسوع بدأت آالمه في الساعة الثالثـة حـين صـدر حكـم     ساعات قبل التن ٩الصوم يكون    -
  .وإنتهت بدفنه حوالي الساعة السادسة مساء عند الغروب) أي التاسعة صباحاً(بيالطس 
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المعمودية هي أولى األسرار السبعة أو هي المدخل إلى األسرار السبعة وبدونها ال يتم أي سر ولعلهـا مـن                    

أما في اليونانيـة والالتينيـة      . واألسرار تعتمد عليها أوالً   . أخذت إسم المعمودية ألنها عماد األسرار     أجل هذا   
  .فإسمها بابتيزما ومعناها تغطيس أو صبغة وأخذت منها اإلنجليزية والفرنسية

ه في  المسيح مات عنا ألجل خطايانا ونحن ينبغي أن نشترك مع         . والمعمودية هي موت مع المسيح وقيامة معه      
أم تجهلون أننا كل من إعتمد ليـسوع  "وهكذا يقول الرسول بولس     . موته لكي ننال بركة هذا الموت في حياتنا       

ألنه إن كنا قد صرنا متحدين معه بشبه موتـه نـصير            .. المسيح إعتمدنا لموته فدفنا معه بالمعمودية للموت      
فندخل داخل المـاء كمـا دخـل        . ي الماء وعملية الدفن تستلزم التغطيس ف    ) ٥-٣:٦رو(متحدين معه بقيامته    

كـذلك  .  أيام وأيضاً على إسم الثالوث القدوس      ٣ مرات كما أقام المسيح في القبر        ٣المسيح في القبر ونغطس     
  .معنى المعمودية أنها صبغة تستلزم التغطيس ألننا ال نصبغ ثوباً إالّ إذا غطسناه في سائل الصبغة

دية في الماء يرمز إلى موته مع المسيح ودفنه معه وفي خروجـه مـن               والمعتمد في نزوله إلى جرن المعمو     
والمسيح أسس سر المعمودية حين إعتمد من يوحنا المعمـدان وهـو غيـر              . الماء يرمز لقيامته مع المسيح    

. محتاج، لكن كما قال القديسين أن المسيح لم يكن محتاجاً للمعمودية، لكن المعمودية كانت محتاجـة للمـسيح     
نزول المسيح للماء كان إعالناً أنه يقبل الموت وخروجه مـن المـاء كـان               . ية المسيح أكمل كل بر    وبمعمود

إشارة لقيامته، حتى أن كل من سيعتمد في المستقبل يشركه الروح القدس بطريقة سرية في مـوت المـسيح                   
كن صار بالمعموديـة    وقيامته، وبهذا يكمل كل بر، إذ أنه في خلقة آدم كان ال حل إذا أخطأ سوى الموت، ول                 

فعندما يموت اإلنـسان مـع      ). يكمل كل بر  (= حل لهذه المعضلة، فبالمعمودية يخرج اإلنسان باراً بال خطية          
  .المسيح تسقط خطاياه وتغفر وعندما يقوم اإلنسان متحداً بالمسيح اإلبن يكتسب صفة البنوة هللا

 وفي خروجه من مياه المعمودية يخـرج إنـسان          وفي موت اإلنسان في المعمودية يموت إنسانه العتيق القديم        
في مياه المعمودية يغطس إبن اإلنسان الملوث بالخطية األصلية التي لجده آدم ويقوم إبن              . جديد على شبه اهللا   

  .اهللا الذي أخذ بالمعمودية نعمة التبني
 وفـي خروجـه مـن    ولكي ينزل اإلنسان للمعمودية ينزع عنه ثيابه إشارة إلى نزع الطبيعة العتيقـة منـه،           

المعمودية يلبس ثياباً بيضاً إشارة إلى ثوب البر الذي لبسه بالمعمودية ويضعوا على ثيابه البيض زناراً أحمر                 
وفي موت اإلنسان في المعمودية يرمز إلى قطعه من الزيتونة          ). ١٤:٧رؤ(إشارة ألن هذا البر تم بدم المسيح        

  )١٧:١١رو(طعيمه في الزيتونة الجديدة العتيقة وفي خروجه من المعمودية يرمز إلى ت
وبه أيضاً ختنتم ختاناً غيـر      "وعن عملية الموت والقيامة في المعمودية قال الرسول مشبهاً المعمودية بالختان            

مصنوع بيد بخلع جسم خطايا البشرية بختان المسيح مدفونين بالمعمودية التي فيها أقمتم أيضاً معـه بإيمـان                  
وبهذا كان الختان في العهد القديم رمزاً للمعمودية في العهد الجديد من حيث هـو               . )١١:٢،١٢كو(عمل اهللا   

وبهذا يأخذ الختـان معنـى      . قطع جزء من جسد الخطية وموت هذا الجزء إشارة لموت اإلنسان مع المسيح            
  .روحياً في الموت عن جسد الخطية
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 حياة جديدة أخذها اإلنسان بعد أن مات        من كل هذا يتضح أن المعمودية ليست مجرد شكل أو عالمة إنما هي            
ولـذلك نحـن    . وعملية الموت والقيامة تتم بعمل سري بفاعلية الروح القدس في اإلنسان          . عن الحياة القديمة  

نستدعي الروح القدس بصلوات الكاهن لكي يقدس مياه المعمودية فتصبح قادرة على تقديس اإلنـسان الـذي                 
. ي عملية سرية غير منظورة تتم عن طريق العمل المنظور في المعمودية           وعملية التقديس هذه ه   . ينزل فيها 

ففـي اليـوم    . فالروح القدس إذاً يحل على مياه المعمودية كما كان روح اهللا يرف على المياه في العهد القديم                
ة هكذا روح اهللا على مياه المعمودية يوجـد طبيعـة جديـد           . األول كان يرف على المياه فأوجد خليقة جديدة       

  .لإلنسان المعتمد
والشهداء غير المعمدين في ماء     . وطالما المعمودية هي موت مع المسيح فاللص اليمين مات فعالً مع المسيح           

  .المعمودية إعتمدوا بمعمودية الدم فهم ماتوا مع المسح بإستشهادهم
 المعمودية أعطت لإلنسان    لكن. وليس معنى الطبيعة الجديدة أننا نفقد حرية اإلرادة، فاإلنسان يمكنه أن يخطئ           

والـروح القـدس الـذي      )]. ٦رو(راجع تفسير   [طبيعة جديدة وصار لإلنسان حرية اإلرادة أن يختار بينهما          
فالمعمودية قوة  . نحصل عليه في سر الميرون يبكت المعمد إذا أخطأ ويعطيه معونة ويجذبه للرجوع إلى اهللا              

  .سرية داخلية وليست شيئاً ملموساً
هي أيضاً غسل من كل الخطايا سواء األصلية أو الفعلية أو حتى التي نـسيها اإلنـسان أو التـي                    المعمودية  

هي الخطوة األولى لخـالص     . يخرج اإلنسان من المعمودية بال خطية     . هي تطهير وتقديس لإلنسان   . يجهلها
ة، ال إزالـة وسـخ   الذي مثاله يخلصنا نحن اآلن أي المعمودي"وقد شبهها بطرس الرسول بفلك نوح    . اإلنسان

أي أن المعمودية ليست حميماً     ). ٢٠:٣،٢١بط١(الجسد بل سؤال ضمير صالح عن اهللا بقيامة يسوع المسيح           
بغسل الماء  "وقال أيضاً   ) ٥:٣تي" (غسل الميالد الثاني  "للجسد فقط إنما هي غسل للنفس أيضاً أسماها الكتاب          

" قم وإعتمد واغـسل خطايـاك     ) "بولس الرسول (سي  والحظ قول حنانيا لشاول الطرسو    ) ٢٦:٥أف" (بالكلمة
  ) ١٦:٢٢أع(

وبغيرهـا ال   ) ٥:٣يو(والمعمودية والدة جديدة من فوق، من الماء والروح كما قال السيد المسيح لنيقوديموس              
وحيـث أن   ). ١٦:١٦مـر (لذلك قال المسيح من آمن وإعتمد خلـص         ). ٥:٣يو(يمكن أن يدخل ملكوت اهللا      

أما البروتستانت فيـرون    . وح القدس، والروح القدس هو اهللا، فبها يصير اإلنسان إبناً هللا          اإلنسان يولد من الر   
يجب أن اإلنـسان يولـد مـن المـاء          "لكن المسيح قال    . أن البنوة هللا تأتي باإليمان والمعمودية مجرد عالمة       

 إنمـا يعطيـه الـروح       لذلك فالماء في المعمودية بعد الصالة ال يظل ماء ساذجاً         . وليس الروح فقط  " والروح
  .ولذلك نسمى المؤمنين أوالد معمودية ولدتهم الكنيسة في جرن المعمودية. القدس قوة خاصة

والحظ أهمية المعمودية في الكنيسة منذ بدايتها ففي اليوم الذي تأسست الكنيسة فيه يوم الخمـسين مورسـت                  
 يكفي فما كان أسهل علـى الرسـل أن          ولو كان اإليمان  . نفس٣٠٠٠المعمودية في نفس اليوم وعمد الرسل       

ونالحـظ أن   ) ٤١-٣٧:٢أع.." (توبوا وليعتمد كل واحد منكم      "يقولوا يكفيكم اإليمان، لكن بطرس نجده يقول        
لذلك ال يصح أن نعمد أحد إذا بقي على خطيته أو دون أن             . المعمودية يسبقها توبة وإعتراف كما قال بطرس      
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واً نجساً بجسد المسيح، ولهذا ظهر فـي الكنيـسة األولـى صـفوف              نتأكد من صحة إيمانه، فال نلصق عض      
الموعوظين، وهؤالء كانت الكنيسة تلقنهم اإليمان قبل أن يعتمدوا، وكانوا يخرجون من الكنيسة قبـل قـداس                 

  .المؤمنين
ئق أما األطفال فلم يكن هناك ما يعوقهم عن اإليمان بل في بساطة قلوبهم ما يسمح لهم بعدم معارضة الحقـا                   

فسجان فيلبي إعتمد هو وأهل بيته بما فيهم األطفال وهكـذا           . وكان أهلهم يلقنونهم اإليمان فيما بعد     . اإليمانية
  .وعماد األطفال يتيح لهم ممارسة أسرار الكنيسة بعد ذلك كاإلفخارستيا. كرنيليوس

ك في قـصة الخـصي      وكان العماد بالتغطيس حتى في معمودية يوحنا قيل أن المسيح صعد من الماء، وكذل             
ومن الناحية األثرية نجد أن أجران المعمودية كبيـرة         . وهذا يظهر خطأ فكرة الرش    . الحبشي نزل إلى النهر   

  .وعميقة والرش ال يحتاج لمثل هذه األجران
والمعمودية كانت من حق الرسل فقط وبالتالي األساقفة ثم بعد ذلك صارت للكهنة فالسيد المسيح قال لتالميذه                 

إذاً فالسيد المسيح هو الذي وضع أسـاس        ) ١٩:٢٨مت.. .. (ذهبوا وتلمذوا جميع األمم وعمدوهم بإسم     فقط إ 
  .والحظ أنه كلف الرسل أيضاً بتعليم هؤالء الذين يعمدونهم حتى يثبتوا في اإليمان. هذا السر

ة أي سر التثبيـت     وكان في أيام الرسل أنهم كانوا يمارسون سر المعمودية باإلنفصال عن سر المسحة المقدس             
وكان هذا السر المقدس ينال بوضع أيدي الرسل ثم بوضع أيدي خلفاءهم من األساقفة قبـل                ). الميرون حالياً (

  .أن يحل الميرون ومسحته
ووضع اليد لنوال الروح القدس للمؤمن العادي غير وضع اليد لنوال نعمة الكهنوت بالنسبة ألشخاص معينين                

  .ك غير وضع اليد لنوال البركة كما بارك يعقوب إبني يوسفوهذا وذا. مختارين للخدمة
الطعـام  (وبعد ذلـك تـأهلوا ألكـل المـن          ) ١:١٠،٢كو١(وعبور البحر األحمر كان رمزاً للمعمودية        -

وهذا ألن المعمودية مدخل لكل األسرار ومن رموز المعمودية أيضاً المرحضة فـي خيمـة               ).. الروحي
  .اإلجتماع، ثم البحر في الهيكل

أحد التناصير في الصوم الكبير هو الذي كان يتم فيه عماد الموعوظين، ويقرأ فيه فصل المولود أعمـى،                   -
وكأنها المعمودية التي هي موت مع المسيح وقيامة        ) المسيح= أي المرسل   (الذي إغتسل في بحيرة سلوام      

  .ية ويستوعبهامع المسيح، وهذه تعطي إستنارة، فالمعمد بسهولة يتعرف على الحقائق اإليمان
  

  طقس صالة المياه
  هو طقس طويل فيه يسكب في المياه ثالث أنواع من الزيوت 

   الميرون-٣     الغاليالون-٢     الساذج-١
  .وذلك لتقديس المياه فال يعود الماء ماء ساذجاً

  
  طقس المعمودية

  :يشمل
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 عليـه بـالموت، والمـوت       التي منعت من التناول منذ أن ولدت، فهي ولدت طفالً محكوماً          : تطهير األم  )١
  .وتعود اليوم للتناول بعد أن تم عماد الطفل فإنتقل من الموت إلى الحياة وإنتهت نجاسته. نجاسة

  
  ورفض كله حيله: جحد الشيطان )٢
  قانون اإليمان: إعالن اإليمان )٣

  .التغطيس بإسم اآلب واإلبن والروح القدس )٤

  .الرشم بالميرون ونفخ نفخة الروح القدس في المعمد )٥

  .يلبس المعمد ثياباً بيضاء رمزاً للبر بالمسيح وزنار أحمر رمزاً لدم المسيح )٦

  .وسيكون هو المسئول عن تلقين اإليمان للمعمد. كلمة سريانية معناها الوصي= اإلشبين
  

  علة إستخدام الماء في المعمودية
والحظ أن الحيـاة    ) ١تك(الحياة خرجت من الماء في اليوم الثالث        . الماء أصل كل شئ فهو أصل الحياة       )١

  .والمعمودية هي خليقة جديدة. خرجت من الماء إذ كان روح اهللا يرف على المياه
الماء ألطف العناصر المنظورة، ويسهل النزول فيه والخروج منه، وهذه أسهل طريقة ترمز للـدفن ثـم                  )٢

  .القيامة
  )٥:٣يو.." ( والروحإن كان أحد ال يولد من الماء"هذا هو أمر السيد كما قال لنيقوديموس  )٣
  .الماء وسيلة غسيل وتنقية، والمعمودية غسيل وتنقية )٤
  .المسيح إعتمد في نهر األردن )٥
  

   يوم لألنثى٨٠ يوم للذآر و ٤٠
). ١٤:٢،١٥تـي ١(هذا للتذكير بأن المرأة أخطأت أوالً وهي أسقطت الرجل، فالذي يعثر غيره عقوبته أشـد           

.  خطية حواء، لكن هذا لتذكيرنا نحن أن من يعثر إنسان فعقوبته أشد            حقاً فالبنت التي نعمدها لن تعاقب بسبب      
  )١٢ال(ومدة األربعين يوماً والثمانين يوماً جاءت من العهد القديم 

  
  سر المعمودية ال يعاد

  .وحتى في حالة إنكار اإليمان فالمطلوب هو التوبة فقط، فالتوبة هي معمودية ثانية

  وذلك بواسطة األشابين لألطفال



  

٦٧ 

áæ¹]<†‰< <
  

تثبيت وسر المسحة المقدسة ومسحة الروح وخاتم الروح أو الختم المقدس حيـث يمـسح               ويسمى أيضاً سر ال   
  . رشماً في جميع فتحاته وحواسه ومفاصله٣٦المعمد بعد عماده بزيت الميرون المقدس ويرشم به 

. ANOINTEDوألن اإلنسان يمسح بهذا الزيت المقدس لذلك يمكن أن يسمى مسيحاً أو ممـسوحاً للـرب                 
فاإلنسان بالمسحة المقدسـة    . مسحة يدشن مثلما تدشن الكنائس هللا أي تقدس له أو تخصص أو تكرس            وبهذه ال 

  .يتخصص أو يتكرس للرب
والزيت في الكتاب المقدس كثيراً ما يرمز للروح القدس كما          . وكلمة ميرون كلمة يونانية بمعنى زيت أو دهن       

والزيت يرمز للروح القدس كما يتـضح مـن   . يتيتضح من تقدمة الدقيق إذ كانت ملتوتة بزيت ومدهونة بز         
والعذارى الحكيمات كان معهن زيتاً وهذا يعني أن معهن عمل الروح           . مسحة الملوك والكهنة بالزيت المقدس    

  .والكنيسة يرمز لها بزيتونة ألنها مملوءة بالزيت. القدس
ال يحمل معناه البسيط كمجرد مادة،      هنا الزيت   . ويعقوب حين أراد أن يدشن بيتاً للرب صب زيتاً على العمود          

  .وهذا هو السر أن الصالة تحول المادة إلى شئ آخر. إنما بالصالة يأخذ قوة خاصة يمنح بها التقديس
وكان حلول الروح القدس يحل في الكنيسة األولى بوضع يد الرسل وخلفائهم ثـم اسـتعيض عنـه بالزيـت                    

وحتى في  . ن أو المسحة المقدسة ينال بعد المعمودية مباشرة       ومنذ عصور الكنيسة األولى كان الميرو     . المقدس
  )١٤:٨أع(وهذا حدث للسامرة ) ١٦:٣مت(عماد المسيح نرى حلول الروح عليه بعد المعمودية مباشرة 

ومقدساً بالزيت وبـالروح القـدس      . والمؤمن بالمسحة المقدسة يحل فيه روح اهللا ويصبح هيكالً للروح القدس          
كما تتقـدس األوانـي بـالميرون وتـصبح         . ياطين وحيلهم وسحرهم وأعمالهم الخبيثة    يحصن من أعمال الش   

وهكذا تدشن الكنائس بمسحة الميرون وتـصبح مكرسـة        . مخصصة للرب وال يصح إستخدامها في شئ آخر       
كذلك يتدشن جسد اإلنسان نفسه بالميرون فيمـسح الجـسد بالزيـت            . للرب ال يصح إستخدامها في شئ آخر      

ويصبح اإلنسان مخصصاً للرب أو مفرزاً أو ملكاً للرب ولهـذا سـمى             . س بنعمة الروح القدس   وتتقدس النف 
المؤمنين قديسين ألنهم تقدسوا بالروح القدس وأصبحوا خاصة الرب له وحده، وبمقدار ما ينجح المؤمن فـي                 

  .أن يتقدس للرب وحده بمقدار ما تزداد قداسته ويقال عنه قديس
  )١١:٦كو١(الميرون فاإلنسان أفضل وإذا كان الجماد يدشن ب

قلباً نقياً إخلق في يا اهللا وروحاً مستقيماً جدده في          "وهكذا يسمى الميرون تجديد الروح القدس كما يقول المرنم          
هنـا يـذكر    ) ٥:٣،٦تـي " (خلصنا بغسل الميالد الثاني وتجديد الروح القدس      "ويقول بولس الرسول    " أحشائي

  .الرسول السرين معاً
) + ٣٠:٤اف. (ر المسحة المقدسة ختمـاً يخـتم بـه اإلنـسان فيـصير مميـزاً أو مفـروزاً للـرب                   وتعتب

أما قوله عربون الروح    . وهنا يذكر المسحة والختم والتثبيت وعربون الروح في آية واحدة         ) ٢١:١،٢٢كو٢(
هب الروح وسلطان فهذا ألن هذه المسحة المقدسة تتبعها مواهب الروح المتعددة فهي مقدمة لثمار الروح وموا          
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وهذه تزداد وتكون لمن يصلب الجسد، األهواء       ) ٢٢:٥،٢٣غل(ثمار الروح ذكرت في     . الروح وعمل الروح  
وسلطان الروح ظهر واضـحاً فـي سـر         ). ١٢كو١(ومواهب الروح مذكورة في     ) ٢٤:٥غل(مع الشهوات   

ـ      "الكهنوت إذ نفخ المسيح في وجه الرسل وقال          " سكتموها عليـه أمـسكت    من غفرتم خطاياه غفرت ومن أم
وفي كل مؤمن يعمل الروح ولذلك يـسمى شـريكاً          . وأما عمل الروح فهو متعدد الجوانب     ). ٢٢:٢٠،٢٣يو(

  .للروح القدس وهذه هي شركة الروح القدس
) ٢٦:٨رو(ويعطينـا معونـة     ) ٢٦:١٤يـو (والتعليم  ) ٨:١٦،٩يو(والروح القدس يعمل فينا للتوبة والتبكيت       

فهناك من يحـزن    . وكلما إستسلمنا لعمل الروح فينا نأخذ باقي عمل الروح        . ي طريق اهللا  فيحمسنا أن نسير ف   
ولكن العكس فكلما يجاهد اإلنسان يعمل فيه الروح        ). ١٩:٥تس١(وهناك من يطفئ الروح     ) ٣٠:٤أف(الروح  
لذلك . الروحولكن من ال يجاهد ينطفئ فيه عمل        ). ٦:١تي٢" (إضرم موهبة اهللا التي فيك بوضع يدي      "القدس  
أمـا  . إشارة للماء الجاري الذي يحمل الوساخات من مجرى النهر        " روحك القدوس جدده في أحشائنا    "نصلي  

وهـذا  . هكذا لو تجدد داخلنا الروح القدس ينقينا من الخطايا ويخلق فينا قلباً نقياً. الماء الراكد فيمتلئ وساخات  
  )١٧:٥وك٢(معنى إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة 

فـال أحـد    "أما غير المؤمنين فيعمل معهم من الخارج ليقنعهم         ) ١٦:٣كو١(والروح القدس يسكن في المؤمن      
وبعد أن يعتمدوا ويمسحوا بالميرون حينئذ يسكن الـروح         ). ٣:١٢كو١" (يقول المسيح رب إالّ بالروح القدس     

  .القدس داخلهم
  

  لماذا نعمد األطفال؟
  )١٤:١٩مت(د يأتون إلي فلمثل هؤالء ملكوت السموات السيد قال عنهم دعوا األوال -١
  )١٦:١٠مر(السيد قدموا له األطفال فباركهم  -٢
وقال الرب إلرمياء قبلما خرجت من الـرحم قدسـتك          . يوحنا المعمدان إمتأل بالروح وهو في بطن أمه        -٣

  )٥:١إر(
  .الختان رمز المعمودية كان لألطفال في سن ثمانية أيام -٤
  )٣:١٨مت(ال إن لم ترجعوا وتصيروا مثل األطفال قال السيد عن األطف -٥

  )١٠:١٨مت.. .. (   ال تحتقروا أحد هؤالء الصغار 
     ليست مشيئة أمام أبي الذي في السموات أن يهلك أحد هؤالء الصغار

  )٥:١٨مت.. .. (   من قبل ولد مثل هذا بإسمي فقد قبلني 
  )٦:١٨مت(   وهناك عقوبة شديدة لمن يعثر أحد هؤالء الصغار 

) + ١٢:٥رو(فاألطفال يرثون الخطية الجديـة  ). ١٦:١٦مر(الكنيسة تعمدهم فالمعمودية الزمة للخالص       -٦
  )٥:٥١مز(

  .بالعماد يتاح لهم أن يشتركوا في اإلفخارستيا -٧
  .هم أحرار لو كبروا وأرادوا ترك اإليمان، فاهللا ال يجبر أحد على شئ -٨
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ـ ) يلبي وكرنيليوس سجان ف (الكنيسة عمدت األطفال من بدايتها       -٩  نفـس وأهـل الـسامرة          ٣٠٠٠وهكذا ال
  .من المؤكد كان بينهم أطفال

  
  الفرق بين مسحة العهد القديم والعهد الجديد

اآلن . مسحة العهد القديم كانت للملوك ورؤساء الكهنة واألنبياء فقط، أما في العهد الجديد فهي لكـل معمـد                 
  .الروح القدس يسكن عند كل أوالد اهللا

  
  ر التثبيتس

فمـا يفـصلنا عـن      . فالروح القدس يثبتنا في المسيح الذي إتحدنا به في المعمودية، وذلك بتبكيتنا إن أخطأنا             
  .المسيح هو الخطية

حلول الروح القدس على المسيح كان لحساب الكنيسة، فالمسيح هو الرأس الذي إنـسكب عليـه الـروح                   -
أي الكنيسة التـي هـي كالـشعر الملتـصق بـالرأس            فنزل على اللحية    ) على جسده (القدس يوم العماد    

  )٢:١٣٣مز(
قال الرب ال يدين روحي في اإلنسان إلـى        ) "٣:٦تك(والروح القدس كان قد فارق اإلنسان بسبب الخطية          -

  .."األبد لزيغانه
  

íŠéßÓÖ]<»<íÚ‚~jŠ¹]<lçèˆÖ]< <
  .هو زيت خام لم تدخل عليه تدخالت روحيةالزيت الساذج  -١
  .و زيت الفرح ويدهن به المعمد قبل المعموديةوهزيت الغاليالون  -٢
  :وهو زيت المسحة المقدسة أو سر التثبيت ويستخدم فيزيت الميرون  -٣

  . تحويل ماء المعمودية ليصير ماء له قوة على الوالدة الجديدة-أ
  . لمسح المعمد ليحل عليه الروح القدس-ب
  الخ..  تدشين األواني واأليقونات -ج

  .و الذي يقرأ عليه سفر الرؤيا في ليلة سبت الفرحوهزيت أبوغالمسيس  -٤

  . صلوات في سر مسحة المرضى٧يصلي عليه زيت مسحة المرضى  -٥

  
  زيت الميرون

  .م٣٤أول مرة عمل فيها زيت الميرون كانت سنة  -١
 مادة بعضها إندثر، لذلك توضع خميرة من الميرون السابق فهي تحتوي المـواد              ٤٠-٣٠مواد الميرون    -٢

  .ة لحنوط السيد المسيحكلها باإلضاف
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وهذه كانت تكتـب علـى   ) قدس للرب (برشم الميرون على جسم المعمد يكون كأنه كتب على كل عضو             -٣
  .صفيحة ذهبية تعلق على جبهة رئيس الكهنة
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 واهللا لـم    .وكان هذا معنى سؤال اهللا آلدم وقـايين       . اهللا يريد من اإلنسان أن يعترف بخطاياه ويطلب منه هذا         

  .يسأل الحية ألنه ال إعتراف للشيطان وال توبة
إرحمنـي  "وكالعشار الذي قال .." أخطأت إلى السموات وقدامك"كإعتراف اإلبن الضال إعتراف هللا  هناك   -١

  .."لك وحدك أخطأت"ومثل إعتراف داود " يا رب فأنا خاطئ
إن تذكرت أن ألخيك شيئاً     " المسيح   بقصد المصالحة كما قال السيد    إعتراف على الشخص الذي أخطأ إليه        -٢

وإعترف هارون ومـريم    ). ٢٣:٥مت" (عليك فإترك قربانك على المذبح وإذهب أوالً إصطلح مع أخيك         
ومن أمثلة ذلك إعتراف الـشعب      . ولكن موسى هنا يعتبر أيضاً كاهناً     ). ١١:١٢عد(على أخيهما موسى    

  .على موسى عندما تذمروا فأرسل اهللا عليهم حيات
 ألن اإلنسان يجب أن يعترف بينه وبين نفسه أنه أخطأ، ويشعر فـي     .راف فيما بين اإلنسان ونفسه    اإلعت -٣

ألن عبارة أخطأت لو قالها اإلنسان بالفم فقط دون أن يعترف بهـا القلـب               . أعماقه من الداخل أنه مذنب    
 اإلعتراف األخرى   وإعتراف اإلنسان بينه وبين نفسه أنه أخطأ هو أساس جميع أنواع          . تكون عبارة باطلة  

وهو الذي يقود اإلنسان للتوبة وإلى اإلعتراف للكاهن، ومن هنا عندما يعترف للكاهن ال يبرر نفـسه وال     
يدافع عن نفسه وال يلتمس لنفسه األعذار فال يضيع الوقت مع أب اإلعتراف في الجدال ألنه موقن بينـه                   

  .وبين نفسه أنه أخطأ
قع ليس إعتراف إلنسان وإنما هو إعتراف هللا في سمع الكـاهن، أو   وهذا في الوا   :اإلعتراف على كـاهن    -٤

إذاً ال تعتقد أنك واقف أمام إنسان وإنما أمام نائـب اهللا            ). ١:٤كو١(أعتراف هللا أمام وكيله على األرض       
. واإلعتراف معناه أن يدين اإلنسان نفسه وأن يكشف نفسه ويتهم نفسه أمام وكيـل اهللا              . الذي أخطأت إليه  

تراف أمام إنسان فيه خجل وإذالل للنفس وهذا يساعد اإلنسان على ترك الخطية في المستقبل، ألن                واإلع
وخير لإلنسان أن يخجـل أمـام       . اإلنسان ال يخجل من اهللا بدليل أنه إرتكب الخطية أمام اهللا ولم يخجل            
  .إنسان واحد من أن يخجل أمام المالئكة وكل البشر في اليوم األخير

فكان الخاطئ يأتي بذبيحة للكاهن ويضع يده على رأس الذبيحة          . اف موجوداً في العهد القديم    وكان اإلعتر  -
وهذا ما تم فعالً    . البريئة ويعترف بخطيته فتنتقل الخطية للحيوان البرئ ويذبح كعقوبة عن خطية الخاطئ           

فالرب وضع عليه   ). ٥:٥،٦ال(فخطايا المعترف تنتقل إلى المسيح الذبيح       . بالصليب ويتم اآلن باإلعتراف   
والكاهن يسمع اإلعترافات ويضعها على     . فالمسيح هو حمل اهللا حامل خطايا العالم      ) ٦:٥٣إش(إثم جميعنا   

  .ذبيحة اإلفخارستيا فتغفر
وظل اإلعتـراف   ) ١٩:٧(وأخبرني  وهذا ما حدث مع عاخان بن كرمي الذي قال له يشوع إعترف أمام اهللا               

وداود . فكان الشعب يأتون معتـرفين بخطايـاهم ويعتمـدون        ) ٥:٣مت(عمدان  معموالً به حتى أيام يوحنا الم     
  )١٣:١٢صم٢(إعترف على يوناثان 
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فكان كثيرون من الذين آمنـوا يـأتون        ) "١٨:١٩أع(وفي العهد الجديد مارس الرسل سماع إعترافات الناس         
م لهم خطاياهم غفرت لهـم      ولعل هذه الممارسة أتت نتيجة لقول المسيح من غفرت        " مقرين ومخبرين بأعمالهم  

وطبعاً كيف يمسكوا على الناس شيئاً أو يغفروا شـيئاً دون           ). ٢٣-٢١:٢٠يو(ومن أمسكتموها عليهم أمسكت     
) ١٩:١٦مـت (أن يعلموا به، وهذا اإلعتراف يرتبط أيضاً بسلطان الحل والربط الذي أعطاه الرب لبطـرس                

  )١٨:١٨مت(ولباقي الرسل 
ثـم رفـع العقوبـة عنـه فـي      ) ٥:٥كـو ١(بة الربط مع زاني كورنثـوس    ولقد مارس بولس الرسول عقو    

  )٦:٢،٧كو٢(
ويجب أن نعرف أن اإلعتراف مرتبط بالتوبة فهو ليس مجرد كشف للنفس إنما يحمل أيضاً الندم والعزيمـة                  
الصادقة على التوبة وترك الخطية والمعيشة مع الرب، ألن كثيرين إعترفوا ولم يتوبوا فلـم يـستفيدوا مـن                   

وهكذا شـاول الملـك قـال       . عترافاتهم مثل فرعون مع موسى، إذ قال أخطأت كثيراً ولم يتب ومات هالكاً            إ
هو إعتراف باللسان دون تجديد     " أخطأت إذ أسلمت دماً بريئاً    "لصموئيل أخطأت ولم يتب وهكذا يهوذا إذ قال         

" ن لم تتوبوا فجميعكم هكذا تهلكـون      إ"والسيد المسيح يقول    . والسر أصالً نسميه سر التوبة    . للقلب من الداخل  
  )٣:١٣لو(

" من يكتم خطاياه ال ينجح ومـن يقـر بهـا ويتركهـا يـرحم              "ومن مظاهر التوبة واإلعتراف، يقول الكتاب       
  )١٣:٢٨أم(
  

  لماذا نعترف على آاهن؟
غالبية الذين يرفضون اإلعتراف على كاهن يكون ذلك بسبب الخجل والكبرياء ولكن البـد مـن كـسر                   -١

  .وإذا كنا نخجل من إنسان خاطئ مثلنا فماذا نفعل أمام اهللا القدوس. اءالكبري
ولو ترك اإلنسان ليعترف أمام اهللا، ربما يجهل أن بعـض           . الكاهن معلم وهو الذي يحدد الخطية ونوعها       -٢

والعكس فهناك ضمير موسـوس يعتبـر أشـياء         . األمور خطأ فلن يعترف بها ويبتلعها ضميره الواسع       
  .ايا والكاهن يرشده فمن فم الكاهن تؤخذ الشريعةصحيحة أنها خط

الكاهن يصف العالج سواء بالنصح واإلرشاد أو بإعطاء التحليل من خطاياه فيخـرج المعتـرف بـنفس                  -٣
من غفرتم لـه خطايـاه غفـرت ومـن          . "واهللا أعطى هذا السلطان   . مستريحة من الخطايا التي غفرت    

: أما لبقية الناس فيقـال    . أن هذه السلطان للكهنة فقط    والحظ  ) ٢٣-٢١:٢٠يو" (أمسكتموها عليه أمسكت  
مـن  "ولو كان قـول الـسيد       ) ١٥:٦مت" (إن لم تغفروا للناس زالتهم، ال يغفر لكم أبوكم أيضاً زالتكم          "

ولو كـان   ). ١٥:٦مت(لكل الناس فسيكون هناك تعارض بين هذا القول وبين          " أمسكتموها عليه أمسكت  
يكون أيضاً سلطان المغفـرة     ) الرسل وخلفائهم (هو لفئة خاصة    "  أمسكت من أمسكتموها عليه  "قول السيد   

  .هو للرسل وخلفائهم من الكهنوت" من غفرتم له خطاياه غفرت"
  .الخجل يساعد على عدم العودة للخطية -٤
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اإلعتراف يخلص اإلنسان من الكبت إذ يستريح من الضغوط الداخلية الناشئة عن الخطية، لـذلك عـاد                  -٥
  .يه تحت مسمى العالج النفسي، لكن مازالوا ال يؤمنون به كسر كنسيالبروتستانت إل

  .أيضاً اإلعتراف على كاهن ليسمح للمعترف بالتناول -٦
. ولم يقل الكتاب إعترفوا هللا بـل لبعـضكم        ) ١٦:٥يع" (إعترفوا بعضكم على بعض بالزالت    "الكتاب قال    -٧

والكاهن ممنوع من إفشاء سـر      . لروحيةولمن أعترف؟ هل ألي إنسان؟ أم لمن له السلطان وله الخبرة ا           
والحـظ أن  . والحظ أنه كطبيب ال يشمئز من الخاطئ كما أن الطبيب ال يشمئز من المـريض            . إعتراف

الكاهن هو اآلخر إنسان ضعيف ومعرض للخطأ فلن يحتقر الخاطئ، بل الكـاهن هـو نفـسه لـه أب                    
  .والحظ أن الكاهن لو أفشى سر إعتراف يفقد كهنوته. إعتراف

  .إذاً فاهللا هو الذي أمر باإلعتراف للكهنة كوكالء عنه يمارسون توصيل نعمته للناس -٨
. أن يكون لإلنسان نيـة جديـدة      . كلمة توبة باليونانية هي ميتانيا ومعناها إصالح وتغيير الفكر الداخلي          •

  .وبدون هذه النية فاإلعتراف ليس منه فائدة
  .اإلعتراف بيسوع الفادي المخلص) ٢.    التغييراإلعتراف بالخطية مع نية ) ١واإلعتراف يشمل  -
وإن كان قـد فعـل      .. وصالة اإليمان تشفي  .. أمريض أحد بينكم فليدعو قسوس الكنيسة فيصلوا عليه        -

  والكـالم  . وصلوا بعضكم ألجل بعض لكـي تـشفوا       . إعترفوا بعضكم لبعض بالزالت   . خطية تغفر له
نى أن نعترف آلخرين، بل الكالم كله موجه للقسوس         واضح فنحن ندعو قسوس الكنيسة ليصلوا، فال مع       

  .الذين يقبلون اإلعتراف ويصلون عن المريض فتغفر خطاياه ويشفي
هناك عقوبات كنسية على بعض الخطاة كالصوم اإلنقطاعي والميطانيات ورفع بعض العطايا والمنـع               -

  .من التناول، ولكن هناك من يحتاج للتشجيع
 إلعتراف والتناول ننال المغفرةبالتوبة نستحق المغفرة وبا -
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  : درجات٣فال يتم سر من األسرار بدونه وهناك . الكهنوت يعتبر خادم األسرار جميعاً

  .واألغنسطس أي قارئ) إيبذياكون(وتشمل رئيس الشمامسة والشمامسة ومساعديهم : الشماسية -١
  . وتشمل القسيس والقمص والخوري ابيسكوبس:القسيسة -٢
  . وتشمل األسقف والمطران ورئيس األساقفة والجاثليق والبطريرك والبابا وهي درجة الرعاية:األسقفية -٣

أما الترقيـات الداخليـة فبـدون    ) الشماسية والقسيسية واألسقفية ( مرات   ٣وال يأخذ إنسان وضع يد أكثر من        
ووضع اليـد   . ح القدس وضع يد، ولكن يأخذ الشخص نعمة معينة تعينه في الرعاية الجديدة، يأخذها من الرو             

واألسقف يسام عن طريق أسقفين أو ثالثة أما القس والـشماس           . في الدرجات الثالثة يتم عن طريق األساقفة      
  .فعن طريق أسقف واحد

وأول مرة نسمع   . والكهنوت ظهر منذ القديم، فهابيل كان كاهناً ألنه قدم ذبيحة ولكن لم يطلق عليه لقب كاهن               
ونستطيع أن نقـول أن الكهنـوت مـر         . ت مع ملشيصاداق الذي كان كاهناً هللا العلي       فيها عن هذا اللقب كان    

  :بمراحل كثيرة
وكـان  . وهم رؤساء األباء مثل نوح وإبـراهيم وإسـحق وأخنـوخ          : الكهنوت في زمن األباء البطاركة     -١

الده كأيوب  فكان األب يقدم ذبائح عن أو     . الكهنوت في أب األسرة أو رئيس األسرة ويأخذه منه إبنه البكر          
وهذا . وبهذا نستطيع أن نقول أن عيسو حين رفض البكورية رفض الكهنوت في داخلها            . ونوح وإبراهيم 

  .الكهنوت لم يكن مقيداً بقبيلة معينة أو سبط معين
ولكن موسى ليس من أبناء هارون لذلك فكهنوت موسى         .  وهذا كان منذ أيام هارون     :الكهنوت الهاروني  -٢

. وقد يعتبر موسى آخر األباء البطاركـة      ". موسى وهارون في الكهنة   "يقول المزمور   ليس هارونياً، لذلك    
ومن أيام هارون تسلسل الكهنوت من بني هارون فقط وإقتصر عليهم وأصبح سبط الوي بدل األبكـار                 

وإن كان بنو هارون يمثلون الكهنة كان الالويـون         ). نصيب(= الذين كانوا نصيب الرب أي اإلكليروس       
  .وطبعاً هنا لم يكن األمر مسألة إستحقاق إنما كان هبة من اهللا لكل بني هارون.  الشمامسةيمثلون

 كان بعض األنبياء يمنحون من اهللا خدمة الكهنوت بصفتهم الشخصية مثـل صـموئيل               :كهنوت األنبياء  -٣
  .النبي الذي لم يكن من نسل هارون

وقد كان  . ثة السابقين، بل قدم خبزاً وخمراً      وهو كهنوت ال يقدم ذبائح دموية كالثال       :كهنوت ملكي صادق   -٤
  )٤:١١٠مز(كهنوت السيد المسيح على رتبة ملكي صادق 

  
  أهمية الكهنوت

وهكذا قال بولس الرسول ليكن األسقف بال لوم        . الكهنة هم وكالء السرائر اإللهية وهم نواب اهللا على األرض         
رون قسيساً لهم عروش وأكاليـل بينمـا المالئكـة          وفي سفر الرؤيا نرى األربعة والعش     ). ٧:١تي(كوكيل هللا   

والكهنـة هـم   . وبدون كاهن شرعي ال يمكن أن يتم أي سر من األسرار المقدسة. وقوفاً حول العرش اإللهي  
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وسطاء بين اهللا والناس في النعمة التي ينقلونها للناس من اهللا، واهللا أمر بهذه الوساطة فهو الذي وضع هـذا                    
إذاً نظام الكهنوت كان ليس فقط للعهد القديم        . ، وراجع قصة شاول الطرسوسي مع حنانيا      النظام وهذا التشريع  

  .وفي قصة كرنيليوس أحاله اهللا على بطرس. فاهللا أحال شاول إلى حنانيا. بل للعهد الجديد
  

  وضع اليد
ـ . ليس الكهنوت لكل أحد وإنما ألشخاص معينين توضع اليد عليهم فيصيرون من زمرة الكهنوت              د باشـر   وق

الرسل هذا السلطان منذ البدء سواء سلطانهم الكهنوتي الخاص أو سلطان منح الكهنوت آلخرين بوضع اليـد،                 
وهذا فعله بولس مع تيموثـاوس      ). ٣:١٣أع(وهكذا حدث مع برنابا وشاول      ) ٦:٦أع(وهكذا أقاموا الشمامسة    

  ).٢٢:٥تي١" (..ال تضع يداً على أحد بالعجلة"ويقول بولس لتيموثاوس ). ٦:١تي٢(
  

  درجات الكهنوت الثالث
وفي اليهروغليفية كلمة ِشِمس معناهـا تـابع وربمـا تحـورت            . باليونانية دياكون ومعناها خادم   = الشماس

والـشماس عملـه خدمـة الكهنـة     . وبالسريانية شماش بنفس المعنى. شمشي= ووصلت للقبطية بمعنى يخدم 
ولهم خدمة تعليمية   . ن عملهم خدمة الموائد أي خدمة إجتماعية      والشمامسة السبعة األول كا   . والمذبح والشعب 

يسمح له بـأن    ) دياكون(والشماس الكامل   . ولهم خدمة ترديد األلحان وتنظيف األواني المقدسة      . كإسطفانوس
والدياكون الـذي   . هو يد األسقف وعينه، يسمع عن المريض والمحتاج ويخبر األسقف         . يناول الدم من الكأس   

ويلبس مالبـس كهنوتيـة ويطلـق       . م يجب أن يكون مكرساً تكريساً كامالً ال عمل له سوى الخدمة           يناول الد 
إذاً ال يسمح للشماس بأن يعمل أي عمـل آخـر سـوى خدمـة               . فكلمة إكليروس تعني نصيب الرب    . لحيته

تفـق مـع    وأصحاب رتب الكهنوت ال يسمح لهم بالزواج عموماً بعد الرسامة إالّ الـشماس لـو إ               . الشموسية
  .األسقف على الزواج بعد الرسامة

  
  القسيس

ولكـن بعـد      . وباللغة اليونانية إبرسفيتيروس وهي تترجم لغوياً شيخ      . لعلها أخذت من الكلمة السريانية قشيش     
أي كـاهن وأصـلها     ) أو ويـب  (أن أطلقوا الكلمة على الكهنة تغير معناها وصارت قسيس وبالقبطية هـي             

  .طاهر= الهيروغليفي
 كانت رتبة قس مميزة عن األسقف منذ نشأة الكهنوت، فقوانين الرسل تقول يسام األسقف من أسـقفين أو                   وقد

والقس يمارس ستة أسرار من السبعة ولكن ال يحق له أن يشرطن            . ثالثة أما القس والشماس فمن أسقف واحد      
  .أي يرسم قسوساً أو شمامسة فهذه لألسقف فقط

  
  األسقف

  .وله رئاسة الكهنوت. ي هذه يتميز عن القس، أي له حق وضع اليدله حق الشرطونية، وف
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يقوم بممارسة السر كاهن مشرطن، ولو كان األمر غير ذلك كان من الممكن أن يقوم بـه أي شـخص                     -

إذاً الرسـول   ). ١٤:٥،١٥يع(الكنيسة  ) قسوس(عادي أو فرد من األسرة بدالً أن يذهبوا ويستدعوا شيوخ           
  .لقسوس لممارسة السرحدد ا

وألن . ويسمى سر مسحة المرضى أو مسحة الزيت أو القنديل ألن القدماء كانوا يضعون الزيت في قنديل                -
ها أنت قد برئت، فال تخطئ أيـضاً لـئال          ) "١٤:٥يو(المرض في بعض األحيان يكون مرتبطاً بالخطية        

.  المرض وغفران الخطيـة مرتبطـان      لهذا ففي كالم يعقوب الرسول نجد أن الشفاء من        ". يكون لك أشر  
ولكن هناك أمراض ال عالقة لها بالخطيـة وهـذه تحتـاج            . لذلك ينبغي اإلعتراف والتوبة قبل هذا السر      

  .واهللا يجب أن نلجأ إليه قبل أن نذهب للطبيب. لعالج طبي
  

  ومادة السر هي الزيت
  .ارس السر هو والمريضويجب أن يكون الكاهن صائماً عندما يم). ١٣:٦مر(وهذا فعله الرسل  -
  .لتبريك المنازلماء وليس زيتاً فهناك صالة مختلفة على . وهناك فرق كبير بين القنديل وتبريك المنازل -
  .ممنوع عمل سر مسحة المرضى بعد التناول، فالتناول هو كمال األسرار وتمامها -
السر يوم جمعة ختام الـصوم     من األخطاء الشائعة عمل القنديل وقت الصوم الكبير ولكن الكنيسة تمارس             -

  .لكل شعبها
فهي لن تمارس السر مع مريض في أسبوع اآلالم، لذلك فالكنيسة تصلي للكل بنفس فكـرة الجنـاز                   -١

  .العام يوم أحد الشعانين
صوم األربعين هو صوم للتوبة، وقد يكون هناك تائبين أصابتهم أمراض بسبب خطاياهم وإذ تـابوا                 -٢

  .تصلي لهم الكنيسة ليشفوا
لكنيسة الكاثوليكية تمارس السر عند الوفاة وهذا خطأ ألن السر يستلزم التوبة واإلعتراف فكيف يتـوب                ا -

  .ويعترف فاقد الوعي الذي إقترب من الموت
  .فالموهبة تمارس بال زيت. سر مسحة المرضى غير موهبة الشفاء -
والـسر  )  سفر الرؤيـا   كنائس في ٧( رقم كامل    ٧ كهنة ورقم    ٧كان السر يمارس في الكنيسة عن طريق         -

وفـي  .  أيـام كاملـة    ٧ويمسح المريض بالزيت    . يمارس عن طريق سبع صلوات يصلي كل منها كاهن        
والفتائـل  . واآلن يمارس السر بواسطة كاهن أو أكثر يوقدون هم الفتائـل          . الصالة يشعل كل كاهن فتيلة    

  .إشارة لعمل الروح القدس في السر
.      صـلوات الكـاهن المـشرطن الـسبعة       ) ٢تراف وإيمان المريض        توبة وإع ) ١السر يحتاج لكي يتم      -

إن أردت يـا  "والصلوات تعزي المريض وأهله وتجعلهم يرفعوا قلوبهم هللا في تسليم فمن ضمن الصلوات   
  "         وإن أردت أن تأخذه فليكن هذا بيد مالئكة نورانيين يحملون نفسه للسماء. رب فإشفي المريض
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  )٨:١٤رو (" نعيش وإن متنا فللرب نموتإن عشنا فللرب"
  

  الفتائل
  .فإن اشتعلت الفتيلة بدون زيت تحترق فوراً ولكن إن تخللها الزيت فإنها تنير. الفتيلة تشير للمريض نفسه

بل خلقه فى جنة الفرح     واهللا فى األصل ال يريد لإلنسان أن يتألم         . لتنقية اإلنسان اهللا يسمح بالمرض    .. المعنى
ولكن بسبب الخطية قد يحرم اإلنسان من الفرح ومن أن يكون نوراً للعالم وأيضا من               . تعنى الفرح  فكلمة عدن 

من تألم فى الجسد كـف عـن        "لذلك اهللا فى محبته يسمح باأللم حتى يترك اإلنسان خطيته           . الخالص األبدي 
  .)١٣-١:٤ابط" (الخطية

وفى تـذمره   . قد ال يكون فاهماً حكمة اهللا من المرض       الفتيلة المبرومة تشير لإلنسان المتألم من مرضه ولكنه         
 المملوءة بالزيت المصلى عليـه فهـى تـشير           أما الفتيلة  .على اهللا يكون كالفتيلة التى تحترق ألنها بال زيت        

للمريض الذى نال نعمة الروح القدس من هذا السر فيعطيه الروح القدس أن يفهم محبـة اهللا وإرادتـه فـي                     
به من مرض هو لخالصه وأن يسلم أمره إلله محب فيتنقى ويعود نوراً للعـالم كهـذه                 خالصه وأن ما سمح     

  .الفتيلة المنيرة
  .فرقم سبعة هو رقم الكمال. وهم سبع فتائل إشارة ألن العمل اإللهى عمل كامل فى تنقية اإلنسان كله

  
  

  سر مسحة المرضى والشفاء الكامل
  س أسقف القوصية ومير من على قناة أغابيفكرة هذا البحث من شرح لنيافة األنبا توما

  ماذا يعنى الشفاء الكامل؟

ولكي يشفي اهللا   . والشفاء الكامل هو شفاء للثالثة عناصر     . اإلنسان ليس جسداً فقط، بل هو جسد ونفس وروح        
  :أرواحنا فهو يستخدم الجسد بطريقتين

  . بمعجزة شفاءيعطى اهللا للجسد خيرات مادية تفرحه فيجذبه إليه، ويكون هذا مثالً -١
وكال الطريقتين همـا أدوات     ) كما حدث مع أيوب، بل مع بولس أيضاً       (يسمح اهللا ببعض األلم للجسد       -٢

 .يستخدمهما اهللا لشفاء اإلنسان الكامل

فالبعض يريد أن يفهمها أن اهللا والبد أن يشفي الجسد          ). ٢٦: ١٥خر" (أنا الرب شافيك  "وهناك فهم خاطئ لآلية   
فالبعض يحتاج لمـرض    . وهذا خاطئ . .يه بالصالة حتى لو بمعجزة أو بشفاعة أحد القديسين        إذا ما التجأنا إل   

  ).٥:٥كو١(الجسد حتى تخلص الروح في يوم الرب 
: ٤ تـي  ٢ + ٢٧: ٢في(ولذلك لم يشف اهللا بولس، وال استطاع بولس أن يشفي تلميذيه أبفرودتس وتروفيمس              

٢٠.(  
  ).١٨ – ١٦: ٤كو ٢..." ( الخارج يفني فالداخل يتجدد يوماً فيوماًوإن كان إنساننا"ويشرح بولس هذا بقوله 
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فهناك من يحتاج للشفاء وهناك مـن يحتـاج         ) ١١: ٩لو" (والمحتاجون إلى الشفاء شفاهم   "لذلك يقول الكتاب    
للمرض، وذلك لتخلص الروح في يوم الرب وخالص الروح أو شفاء طبيعتنا التي مرضـت بالخطيـة هـو               

  .الشفاء الكامل
  

  سبع صلوات في سر مسحة المرضى

ونالحظ أن كل صالة تعالج  . والمعنى أن السبعة صلوات هي إشارة عن الشفاء الكامل        .  هو رقم الكمال   ٧رقم  
فطالمـا  . والمريض الذي يبرأ يصير نوراً للعالم     . مشكلة معينة أو مرض معين تنبه الكنيسة أنه يحتاج لشفاء         

  .اهللا فيتحول إلى نور للعالمهو مريض فهو ظلمة، أما الذي أبرأه 
كما قلنا من قبل أن القطنة هي إشارة للمريض، والقطنة المبرومة إشارة للمريض الذي عقد النية علـى فهـم      

  .إرادة اهللا وحكمته وقرر أن يخضع لمشيئة اهللا ويسلم األمر له في صبر
والزيـت مـع    . ولكن بالزيت تنيـر   والنار بدون الزيت تحرق القطنة فوراً       . والنار تمثل المرض أو التجربة    

صلوات السر إشارة لعمل الروح القدس في المريض لشفائه شفاء كامالً فيتحول إلى نور في العالم، وهذا هو                  
  .والسبع صلوات هم سبع محاور للشفاء. الشفاء

  
  

  :الصالة األولى

وهنا .  وأجسادنا وأرواحنا   هي طلب للشفاء الكامل من الرب يسوع الطبيب الحقيقي ألنفسنا          :أوشية  المرضى  
ونسأله . نراه يشفينا من العبودية والسبي للخطية، ويحررنا من األرواح النجسة، فهو معين من ليس له معين               

  .خالص النفس.. وهذا هدف اهللا من التجربة.. واألهم ليعطها خالصاً.. أن يعطى عزاء ومعونة للمرضى
ونـسمع  . سر، وأن الكهنة يصلون ويرشمون المريض بزيت      نجد فيه تأسيس ال   ): ٢٠-١٠: ٥يع (الكاثوليكون

ولذلك نسأل أنفسنا كمرضى لماذا ال نحتمل اآلالم مثل إيليا          . وأننا نطوب الصابرين  .. أن إيليا كان تحت اآلالم    
  .ونصبر ونحتمل المشقات

 وهنـاك نقطـة مهمـة أن      . نرى أن الخطية هي سبب المرض لمريض بيت حسدا        ):  ١٧-١: ٥يو (اإلنجيل
والمسيح شفاه ليعرف أن ينظر بعد ذلك للمسيح وليس إلنسان،          ..." ليس لي إنسان يلقيني   "المريض قال للسيد    

هذا الرجل صار له خبرات إيمانية وعرف       . هنا المسيح شفا أيضاً إيمان الرجل وهذا هو األهم لخالص نفسه          
  .كيف يستند على المسيح بعد ذلك

ير السبعة في السبعة صلوات هي صلوات صراخ هللا ليستمع ويـستجيب             هذا المزمور وباقي المزام    :المزمور
  ...".إرحمني يارب فإني ضعيف، إشفني. يارب ال تبكتني بغضبك، وال تؤدبني برجزك"فإننا ضعفاء 

وإن أمرت بإقامته إلى زمـان      . أقم عبدك هذا من موت الخطية     "وتتبلور فكرة الصلوات في الصالة الختامية       
فليكن هذا بيد مالئكة    . وإن أمرت أن تأخذ نفسه    . دة ومعونة لكي يرضيك في كل أيام حياته       آخر فامنحه مساع  
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وهـذا منتهـى    " إنقله إلى فردوس الفرح ليكون مع جميع القديـسين        . نورانيين يخلصونه من شياطين الظلمة    
ستعدة فلماذا نعطلها   وإن كانت النفس م   . التسليم في يد اهللا، فهو الذي يعرف متى تكون النفس مستعدة لإلنتقال           

  ".أدخل إلى فرح سيدك"عن سماع الصوت المفرح 
  

  الصالة الثانية

وهنا نتقابل مع مرض يعيش فيه كثيـرون دون أن          . عن زكا العشار قصير القامة    ): ١٠-١: ١٩لو (اإلنجيل
 عيبـاً   هذا المرض هو أن اإلنسان ال يقبل نفسه كما هو إذا كـان فيـه              . يدروا أنهم مرضى يحتاجون للشفاء    

لكنه غير قادر أن يعـيش      . فيحاول أن يلبس نفسه ثوباً ليس له ليجتذب احترام الناس له          ..) تشوه، نقص، فقر  (
ولذلك نجد زكا القصير يستخدم العنف ليزداد غنى فيحترمه النـاس لغنـاه، وهـو               . حياة طبيعية وسط الناس   

ن يشعر أن قيمته صارت فيما يملـك،        هو إنسا . منعزل ال يستطيع أن يدخل وسط الناس، فيصعد على شجرة         
صار يشعر أن الناس تقبله ليس لشخصه بل لما يملك من مال فيزداد نفوره من الناس، بل يحدث شرخاً فـي                     

  .نفسيته
أما المسيح الطبيب الشافي فنجده يقبل زكا كما هو، يناديه ويقبله ويدخل بيته ويشفي طبيعته فيتنـازل عمـا                   

لقد شفاه المسيح إذ قبله كما هو ودخل بيته، دخـل           . ة، وعرض التنازل عما يملك    تصور سابقاً أنه يعطيه قيم    
  .حياته

. أما من ليس فيه المسيح فهـو بـال قيمـة   . الشفاء من هذا المرض أن قيمة كل منا هي في المسيح الذي فينا   
ـ    ". أعطى نصف أموالي للمساكين   "حينما صار المسيح في زكا صار نوراً للعالم          ن إحـساسه   لقد شفى زكا م

  ).المسيح في بيته(بالنقص وصار يقبل نفسه كما هو ألنه في المسيح والمسيح فيه 
حتى ال نزيد متـاعبهم     .. كما احتمل المسيح زكا   .. علينا أن نحتمل ضعف الضعفاء    ): ٧-١: ١٥رو (البولس

  . فالمسيح قبلنا كما نحن وعلينا أن نقبل اآلخرين كما هم. ألجل البنيان= 
أصحبهم في اإلقـالع    "ونسمع هنا   .فيها إشارة إننا كلنا في هذه الحياة مسافرين إلى األبدية         : فرينأوشية المسا 

ومن يشترك معه الرب، أو من هو في الرب والرب فيـه يـصير              " اشترك في العمل مع عبيدك    ... والمسير
  .قيمته في المسيح الذي فيه، وليست في نفسه. نوراً للعالم

  
  :الصالة الثالثة

ولكـن  . ومن له حياة يثمر. فيما سبق رأينا أن من هو في المسيح تكون له حياة ويكون نوراً    : الثمـار أوشية  
ومن يعطيه المسيح حيـاة وثمـر   . نالحظ أن من يحيا بال ثمر يشعر أنه بال قيمة وهذا يسبب له مرضاً نفسياً          

  .يشفي نفسياً ويحقق ذاته
ولكن لنالحظ  . حد موهبته يعطيها له اهللا فيكون له ثمر       نرى هنا أن لكل وا    ): ٨: ١٣- ٢٨: ١٢كو١ (البولس

فـاهللا يعطـى   . أنه ليس من المفترض أن تكون لي كل الثمار، فال داعي أن أنظر ألخي وأحسده على مواهبه    
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ولنالحظ أن أهم ثمرة هي المحبـة، وهـذه         .لكل واحد موهبة تختلف عن اآلخر فيحدث التكامل ويبنى الجسد         
  .ار على اإلطالق، والمحبة هي ما يريدها المسيح من الجميعوبدونها فال ثم. للكل

. المسيح يرسل تالميذه لبناء الكنيسة وقد زودهم بمواهب شفاء وإخـراج شـياطين            ): ٨-١: ١٠مت (اإلنجيل
  .وثمارهم هي إيمان البشر مستخدمين هذه المواهب

  
  الصالة الرابعة

  :نوعين من الخطأ في معاملة الرؤساءلكل منا رئيس في هذا العالم، وهناك : أوشية الرئيس
  .ونجد األوشية هنا تصلي للرؤساء. التمرد عليهم وكراهيتهم -١
 ".رئيس أرضنا عبدك"ونجد األوشية هنا تقول . الخنوع لهم فهم مصدر الخير والرزق -٢

احتـرام  فالرئيس هو عبد هللا لكنه معين من قبل اهللا، واحترامه هو . وبهذا تصحح األوشية موقفنا من الرؤساء   
وفي نفـس   . وأعبر عن رأيي لديهم بغير خوف ولكن باحترام       . هللا، فعلينا أن نحبهم ونحترمهم ونصلي ألجلهم      

من هو الذي لـه سـلطة       .. هذه األوشية تجعلني أتساءل   ... الوقت غير خائف منهم فرزقي وحياتي في يد اهللا        
  حقيقية على؟

فكل من ال يضع اهللا رئيساً حقيقياً لـه فهـو            =  اهللا ألن كل الذين ينقادون بروح    ): ٢١-١٤: ٨رو (البولس
ومن ال يخـضع هللا كقائـد حقيقـي         . فأولئك هم أبناء اهللا   = أما من يضع اهللا رئيساً له فهو ابن اهللا          . مريض

  .تتشوش حياته ويصير مريضاً نفسياً
  :والمرض النفسي ينشأ من

وتفقـد الـنفس     .. د والحقد والخـوف    مع الخوف منه فتمتلئ النفس بأفكار االضطها       كراهية الرئيس  -١
  .سالمها

 كمصدر خير لإلنسان، وهذا يفقده اإلحساس بألوهية اهللا، والبنوة هللا، وبالتالي تفقـد              الخنوع للرئيس  -٢
 .النفس سالمها

  .وفي الحالتين إذا فقدت النفس سالمها، يصير اإلنسان مريضاً نفسياً
 فهو يعلم أن العالم مملوء ذئاباً، لكـن         كحمالن وسط ذئاب  اهللا يرسل رسله إلى العالم      ) ٩-١: ١٠لو (اإلنجيل

نحن فعلة في كرم الرب، وكرم الرب هو كل العالم، وإذا صار اإلنسان إبنـاً               . يأمرهم أ، يعطوا السالم للعالم    
  .وهذا هو الثمر المطلوب.. الحصاد كثيرفيصير .. هللا، يعطي السالم للذئاب فيتحولوا إلى حمالن

  
  :الصالة الخامسة

بل هي تبدأ اآلن بأن     . فنحن حياتنا ستكمل في السماء    . هذه الصالة تعطينا اإلحساس بالغربة    : أوشية الراقدين 
هـذه  . ومن بدأ يحيا في السماويات، فهو متصل بما بعـد اإلنتقـال           " ها ملكوت اهللا داخلكم   "نحيا السماء اآلن    

في ملكوت السموات فكيف ينتظره بشوق؟ بل هو        ومن ال يحيا    . بالمستقبل) ما نحياه اآلن  (الصالة تربط اآلن    
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. أما من شُفي فهو يشعر بالحياة األخرى ويتشوق لها، وال يخاف من فكرة المـوت              . سيخاف من فكرة الموت   
ومن ال يـدرك هـذا      . سيصير كجنين في بطن أمه وبعد خروجه تستمر حياته ولكن بصورة أبهج وفي نور             

أما . إذاً نحن ننتقل من حياة إلى حياة      . هل حياتنا متصلة باألبدية   .. ناالسؤال ه . يمرض نفسياً من فكرة الموت    
  .من يعيش الخطية فهو ينتقل من موت إلى موت

من ينتقل من حياة إلى حياة، هو ينتقل من حياة سماوية يحياها ويتذوقها هنا باإليمان إلى حياة سماوية يراهـا                    
وهذا األخيـر   . ل من موت هو لذة الخطية إلى موت أبدي        وأما من ينتقل من موت إلى موت فهو ينتق        .بالعيان

هو من يرتعب من فكرة الموت، يريد أن يحيا لألبد في لذة الخطية التي يعرفها وال يريـد أن ينتقـل لحيـاة                       
  .أخرى ال يعرف عنها شيئاً

يـاة،   فطريقـة الح .".مع المسيح صلبت فأحيا"يعرض علينا طريق هذه الحياة   ): ٢٠ – ١٦: ٢غل   (البولس
وطريق الحياة هـذا يكـون بـأن        . هي طريق الحياة  ) ٢٤: ٥غل  (بأن أصلب الجسد، األهواء مع الشهوات       

المسيح يحيا في.  
وأنه هو الطريق والحق والحيـاة،      . السيد المسيح يطمئننا بأن لنا مكان في السماء       ): ١٩-١: ١٤يو(اإلنجيل  

  .وأنه سيرسل الروح القدس المعين
  

  السادسة الصالة

  :لرب الشكر على كل ما أعطانا، فهناك طريقتانل فيها نقدم :القرابين شيةأو
  . فيفرح اهللا بنا وينعكس فرحه علينا فنفرحشاكرينأن نحيا  .١
ومـن  . ، حاسدين من له أكثر منا، شاعرين بالظلم       شيء ناقمين، غير راضين على      متذمرينأن نحيا    .٢

  . نفسياًضيحيا هكذا يمر
رو (هو شاعر ومصدق ومؤمن بأن كل ما يسمح به اهللا هـو للخيـر             . أله اهللا بركة  اإلنسان القانع الشاكر، يم   

 اإلنـسان مثل هـذا      حياته هو طريقه للسماء    في فلماذا التذمر إذا كان كل ما يجرى         ، )٢٢:٣كو  ١ + ٢٨:٨
ـ  فاهللا ه،خيأ ما عند    إلى وهذا ال ينظر     .ة بصورة صحيحة ويحيا كانسان سوى     القانع يتفاعل مع مجتمع    ى  يعط

  .فاقد الفرح ،متألم، ناقم عليه ، المتذمر فهو منفصل عن المجتمعأما .خالص نفسهلكل واحد ما يحتاجه 
  . بشكر قلوبكم في اهللانتسبحو.. .كونوا شاكرين.. .كد على نفس المعنىؤي): ١٧-١٢: ٣كو ( البولس
لمـسيح غفـرت خطاياهـا       ا المرأة فبينما شكرت    . الخاطئة والفريسى  المرأةعن  ): ٥٠-٣٦: ٧لو  ( اإلنجيل
  .، وهنا نال توبيخا من المسيح لبيتهأتى ولم يشكره انه ، الفريسى فهو تذمر وانتقد المسيحأما . خلصهاوإيمانها

  
    الصالة السابعة

  . محاربتهفي ونحتاج لقوة إبليس حرب مستمرة من في العالم فينحن نحيا 
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نحن هنا نكلـم مرضـى      .  قلوبنا في ويثبت وصاياه    ،اإليمان في يثبتنا اهللا    أن طلب   هي : وشية الموعوظين أ
 التـي ) الميكروبات( يقاوموا هذه   أن تهاجم المرضى حتى يستطيعوا      التي األمراضونطلب منهم مقويات ضد     

  . يعانى منه المريضالذيوتطلب القوة لعالج الضعف ، فع الصالة تعالج الضههذ .تهاجمهم
ويريـد  ،   نحياهـا  التي السماويات   فيضد قوات شر روحية      هي الحرب   أنينبه  ): ١٨-١٠: ٦أف   (البولس

 ومـن   . وفرها لنا اهللا   التي األسلحةض لنا   رنا يستع  والرسول بولس ه   .لألرضيات يجتذبنا منها    أنعدو الخير   
  تقوى؟ نوكيف .  تهاجمه الميكروبات الروحيةإذيظل ضعيفا يمرض 

  . الربفي .١
  .نستعمل سالح اهللا .٢
  .بالحق .٣
   .بالبر .٤
   .بكلمة اهللا .٥
   .باإليمان .٦
   .بالصالة .٧
 مع شياطين لذلك فالقراءات هنا تشير انـه ال          هي حربنا   أن البولس   في رأينا ) : ١٨-١٤ : ٦مت   (اإلنجيل
  :  حياتنافي وال نركز عليهم ، ننظر للبشرأنيجب 
  .أعداءكمبل اغفروا للناس فهم ليسوا ، ال نحارب البشر .١
 حروبنـا   في فنفقد قوتنا    ،والصلة به  باهللا   إحساسنا يفقدنا   فهذا،   نصوم أو نصلى   بأننا أمامهمبالتظاهر   .٢

  .إبليسمع 

>. لنا شركة عميقة معه، ثابتين فيهيأ) البولس( الرب في كوننا هيالقوة الحقيقية  <
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  . الزواج سنَّة إلهية إلعمار األرض وحفظ النوع البشري -

  )٢٧:١،٢٨تك" (أثمروا واكثروا وامألوا األرض"  
  )١٨:٢تك" (يداً أن يكون آدم وحده فأصنع له معيناً نظيرهليس ج"  
  )٢٤:٢تك" (يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بإمرأته ويكونان جسداً واحداً"  

لذلك صار الزواج مـن     ) ٦:١٩مت" (ما جمعه اهللا ال يفرقه إنسان     "والسيد المسيح جعل الزواج سر إلهي        -
  )٩:١٩مت(ومنع الطالق إالّ لعلة الزنا ) ١١-١:٢يو (والسيد بارك عرس قانا الجليل. أسرار الكنيسة

-٢٢:٥أف(وشبه عالقة المسيح بكنيسته بعالقة الرجل بزوجتـه         " سر عظيم "ويقول بولس الرسول عنه      -
وذلك فإتحاد بهذه الصورة يجب أن يتم بنعمة إلهية، أي بعمل الروح القدس الذي يعطي للعروسين                ). ٣٣

ولكن هـذه المحبـة     . ن الخالف العادي والكراهية فتحفظ سالمة األسرة      محبة روحانية متبادلة تحفظهم م    
  . تزداد لو حافظ العروسين على عالقتهم باهللا في جهاد مستمر

  
  غايات الزواج

  )١٨:٢تك(تعاون الزوجين  )١
  .حفظ النوع اإلنساني )٢
  )٢:٧كو١(الحماية من الزنا  )٣
القدس بينهما، وكيف يجاهد كالهمـا ليحفظـا        يمنع إرتباط المؤمن بغير المؤمن، وإالّ فيكف يوحد الروح           -

نعمة الروح القدس إن وجدت أصالً، لكنها لن توجد فالزواج ليس زواج إلهي أي بواسطة الروح القـدس                  
  .على يد كاهن

. وعليه إن ماتت زوجته أن ال يتزوج ثانيـة        . الرسول بولس يفضل البتولية وإن لم يمكن فليتزوج المرء         -
ومن هذا نفهم أن الزواج بأكثر من واحـدة هـو شـئ             . لتزوج خير من التحرق   وإن لم يقدر فليتزوج فا    

مرفوض في المسيحية فاهللا خلق اإلنسان من البدء هكذا رجل وإمرأة واحدة، وهكذا دخـل نـوح وبنيـه                   
. أما تعدد الزوجات في العهد القديم فكـان لقـساوة القلـوب           . للفلك، بل وهكذا كانت الحيوانات في الفلك      

  .توليون هم ثمرة زواجوحتى الب
بـاآلب  ( رشـومات    ٣والبركة تكون من الثالوث، لذلك فهناك       . يعقد عقد الزواج بإسم ربنا يسوع المسيح       -

  ولكن نقول بإسم ربنا يسوع المسيح) واإلبن والروح القدس يتقدس الزواج
  )٢٣:١٦يو + ١٦:١يو(فكل نعمة حصلنا عليها هي بإسمه  )١
  )٥أف(كنيسته الزواج هو رسم لعالقة المسيح ب )٢

خلق حواء من جنب آدم يشير ألن اهللا أراد أن يكون الرجل والمرأة جسداً واحداً وكما خرجت حواء من                    -
  )دم للتقديس وماء للوالدة الجديدة ودم للحياة في اإلفخارستيا(جنب آدم خرجت الكنيسة من جنب المسيح 
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  سر آرامة الزواج

 طرف ثالث في العالقة بين الرجل والمرأة، والروح القدس يعطـي   إن اهللا هو الذي أراده وباركه وتممه، فاهللا       
ويلبس العروسين أكاليل كتكليـل     . نعمة للعروسين هي نعمة محبة وإرتباط روحي وليس إرتباط جسدي فقط          

لذلك فصالة زواج األرامل هي صالة توبـة بـال          . لهما على حفظ عذراويتهما وبكوريتهما إلى لحظة اإلكليل       
  )٤:١٣عب" (ليكن الزواج مكرماً عند كل واحد والمضجع غير نجس"ك قال بولس الرسول لذل. أكاليل

  
  المسح بالزيت

دليل حلول روح اهللا خالل صالة اإلكليل المقدس ويشير ألن الروح سيقدس حياتهما ويطرد عنهمـا األرواح                 
>.النجسة ويجمعهما في محبة روحانية <

  
  . وين حياة اجتماعية ولحماية اإلنسان من أخطاء الشهوة الجنسية هو لتكوين أسرة ولتكالزواج في العالم

  . أما الزواج في المسيحية فهو باإلضافة لما سبق ذكره فهو عالقة ثالثية بين الزوج وزوجته واهللا
فإن سـر الـزواج     . فبينما أن سر المعمودية يجعل المعمد في المسيح عضو حي وخليه حية في جسد المسيح              

  . احد في المسيح كخلية حية مثمرة لزيادة الكنيسة ونموها عددياًيجعل الزوجين و
  -:وألن اهللا شريك لألسرة فهو

  .  ويضم أعضاء البيت بحنانههيكون هو رأسها موجوداً في البيت ويباركه ويظلل عليه ويستر علي -١
ا مـن نعمـة     فاهللا الذي جمع الزوجين ليضمن نجاح هذه األسرة يمأله        ..." ما جمعه اهللا  "يقول الكتاب    -٢

المحبة، وهذه المحبة هي محبة روحانية أي محبة مصدرها الروح القدس الذي ناله الزوجـان فـي                 
والمحبـة الروحانيـة غيـر المحبـة        .  لكن كأي نعمة فهي تحتاج للجهاد حتى تستمر وتنمو        .  السر

بينمـا أن   و.  فهذه األخيرة مصدرها االحتياج الجسدي لكال الطرفين لبعضهما الـبعض         .  الجسدانية
المحبة الجسدية من سماتها أنها تتناقص سريعاً بسبب الخالفات الطبيعية بين الزوج والزوجة، نجد أن               

وهذه المحبة هي نعمة غير     . المحبة الروحانية تزداد مع الزمن حتى لو لم يكن هناك عالقات جسدية           
 . منظورة يحصل عليها الزوجين بصالة السر

ة للزواج طالبين هذه النعمة ويطلبون هذه الشركة والوحدة فى المـسيح،            الزوجين الذين يأتون للكنيس    -٣
 . قابلين أن يملكوا اهللا على بيتهم وعلى حياتهم يجعلهم اهللا ملوكاً وكهنة

طبيعة المحبة التي يعطيها اهللا وهي المحبة الروحانية هي محبة على شكل محبة اهللا، هي باذلة، يبذل                  -٤
 .آلخرفيها كل طرف نفسه وما يملك ل

عموماً فاإلنسان ينتمي هللا بصفة أساسية وليس إلنسان آخر فنحن من اهللا وراجعين هللا، فإن لم يكن اهللا                   -٥
شريكاً أساسياً في حياة وبيت الزوجين، فهناك إحتمال كبير لفشل هذا المشروع وهذا ما قالـه الـسيد                  
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اهللا هو الـذي يجمـع الـزوجين،        لذلك ف ). ٥:١٥يو" (ألنكم بدوني ال تقدرون أن تفعلوا شيئاً      "المسيح  
 . ويجمعهم فيه، ويوحدهم فيه

من عظمة سر الزواج أن بولس الرسول شبه عالقة الرجـل بزوجتـه بعالقـة المـسيح بكنيـسته                    -٦
 ). ٣٣-٢٢:٥أف(

ليس معنى أن اهللا يعطى الزوجين محبة روحانية أن هناك خطأ في العالقة الجسدية، وبولس يـشرح                  -٧
وهذه ) ٤:١٣عب" (يكن الزواج مكرماً عند كل واحد والمضجع غير نجس        ل"أن هذه العالقات طاهرة     

ليترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكون كالهما        "العالقة طاهرة فاهللا هو الذي أسسها حين قال         
  ). ١٦:٦كو١راجع (فقوله جسداً واحداً معناه العالقات الجسدية ). ٢٤:٢تك" (جسداً واحداً

  
  طقس سر الزواج

ليبـارك  .  الصلوات بإعالن الزواج ويكون هذا على ثالث دفعات بإسم األب واالبن والروح القـدس              تبدأ -١
  .الثالوث القدوس في هذا السر

 .كالعادة تأتى صالة الشكر بعد ذلك فنحن ال نبدأ أي صالة بغير الشكر -٢

التـي تحـل عليهمـا       تأتى بعد ذلك صالة الثياب وبعدها نلبس العريس وعروسه ثياباً، إشارة لنعمة اهللا               -٣
 . وتستر عليهما وتبارك في حياتهما

 :يأتي البولس بعد ذلك من رسالة أفسس اإلصحاح الخامس وفيه -٤

  .على النساء أن يخضعن لرجالهن  - أ
  .عالقة الزوج بزوجته هي رسم لعالقة المسيح بكنيسته  - ب
ذا فلتخضع  كما أحب المسيح كنيسته هكذا فليحب الرجل إمرأته، وكما تخضع الكنيسة للمسيح هك              - ت

المرأة لرجلها، وكما بذل المسيح نفسه عن كنيسته هكذا فليبذل الرجل نفـسه عـن زوجتـه، إذا                  
  . هو خضوع وليس خنوع. هو محبة وليس قهر. الخضوع ليس سيادة وتملك بل هو محبة

ثم نسمع المزمور واإلنجيل لنرى بركة الزواج في المزمور ونرى قانون الزواج في اإلنجيـل فحينمـا                  -٥
 . جمع اهللا الزوجين فال يجوز ألحد أن يفرقهي

 .وتأتى بعد هذا طلبات ليبارك اهللا في هذا الزواج -٦

والـروح  . والزيت يشير لعمل الروح القدس دائماً     . وبعد ذلك صالة على الزيت ليرشم الكاهن العروسين        -٧
داً في المـسيح،    هو الذي يجعل الزوجين واح    . القدس هو الذي يبارك كل األسرار، وهو الذي يتمم السر         

وهو الذي يعطى المحبة الروحانية في قلبيهما، وهو الذي يقرب بينهما بالرغم من اإلختالفات الطبيعيـة                
 . في شخصياتهما

   :صالة األكاليل  -٨
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يصلى الكاهن على أكاليل يلبسها بعد ذلك للعروسين، وبسبب هذا يسمى السر كله صـالة اإلكليـل،                 
  فلماذا األكاليل؟

 .  أنها مكافأة لهما على حفظ أنفسهما في طهارة قبل الزواج، فكالهما كان بكراًسمعنا من قبل  - أ

صار العريس ملكـاً علـى      . من ملك اهللا على بيته وعلى حياته يجعله اهللا ملكاً ويلبسه إكليل             - ب
 . أسرته، والعروس ملكة في بيتها

كنيسته، ويستمر  من يحصل على المحبة الباذلة الروحانية التي هي على شكل محبة المسيح ل              - ت
في هذه المحبة يكلل، ومن يملك هذه المحبة فملكوت اهللا في داخله، ومثل هذا يكلل، هم ليسوا                 

 .  ملوك في المجتمع بل في ملكوت اهللا الذي في داخلهم

وكلمة مجد نسمع عنهـا فـي       " أكاليل مجد وكرمة  "لذلك نسمع في صالة اإلكليل هذه العبارة          - ث
، و ألن اهللا وسط هذه األسرة، فيكـون لهـا           "ون مجداً في وسطها   أك"حين يقول اهللا    )٥:٢زك(

 . مجد وكرامة

   
  :ثم تأتى صالة حلول الروح القدس حين يصلى الكاهن  -٩

  كللهما بالمجد والكرامة أيها اآلب أمين

  باركهما أيها اإلبن الوحيد أمين

  قدسهما أيها الروح القدس أمين

  فالبركة هي بركة الثالوث

  : صالة التسليم -١٠

يخـضع كـل منكمـا      "فنسمع  .  هنا نرى حكمة الكنيسة في الصالة التي يسلم منها الكاهن العروس لعريسها           
فهل يتعارض هذا مع قول بولس الرسول       ...  أى يخضع الرجل لزوجته كما تخضع الزوجة لرجلها       " لصاحبه

  والنساء يخضعن لرجالهن؟ 
  .  بالروحفالكنيسة ال تفهم الكتاب بالحرف بل.  ال تعارض قطعاً  - أ
والرجل حل عليه الروح القدس كما على المرأة في سر الميرون والروح القدس يرشد الرجـل كمـا                    - ب

ولذلك فعلى الرجل أن يسمع لصوت إمرأته فلعل صوتها هذا أو رأيها هذا هو صـوت                . يرشد المرأة 
س ذكـر وأنثـى     لي" وعموماً فى المسيحية    .  الروح القدس ينبهه إلى خطأ سوف يقع في لو نفذ رأيه          

 ).٢٨: ٣غل" (ألنكم جميعاً في المسيح يسوع 

فالرجل هو رأس األسـرة وصـاحب   . لكن إن أصر الرجل على رأيه فعلى المرأة أن تخضع لرجلها            - ت
وطبيعة العالقة بين الرجل وزوجته، أن الزوجة تحب إن يكون رجلها له القدرة على إتخـاذ                . القرار
 .القرار
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ول إن خضوعنا بعضنا لبعض دون كبرياء ودون قهر أحد ألحـد هـو              أخيراً نسمع قول بولس الرس      - ث
خاضعين بعضكم  ...  أمتلئوا بالروح مكلمين بعضكم بعضاً بمزامير وتسابيح      "طريق إلمتالئنا بالروح    

وبعد هذا مباشرة يقول بولس الرسول والنـساء فليخـضعن          ). ٢١-١٨: ٥أف" (لبعض في خوف اهللا   
أن على الرجل والمرأة كليهما أن يخضع لآلخـر ليمتلئـوا   ...  نىفيكون المع) ٢٢: ٥اف  (لرجالهن  

  .بالروح، لكن إن أصر الرجل على موقفه فلتخضع المرأة حفاظاً على سالمه البيت وهدوءه
  

  الوصايا -١١

  .يأتى بعد ذلك وصايا الكنيسة لكال الزوج والزوجة
  البركة الختامية -١٢

وتكـون هـذه    . المحبة الروحانية تجمع بين قلبيهما    وهى صلوات طلب البركة للزوجين وأن يعطيهما الرب         
  .الصالة وهم ساجدين أمام الهيكل

  
  عقد األمالك

وكان هذا طقساً قديماً ويؤدى اآلن      . يشير ألن كل منهما أصبح ملك اآلخر وكل أمالك الرجل للمرأة والعكس           
  .مع طقس اإلكليل

< <
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ته، وإذا لم يتفقا فهما ينفصالن، وكونهم ينفصلوا فـي أثنـاء            هي فترة إختبار يكون فيها الخطيب كأخ لخطيب       
  .الخطبة فهذا ليس بمشكلة، فالزواج هو بال إنفصال

  


