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  اإلستعداد للقداس

  

  : أول شئ 

  ، علشان يرشمها لهـم   ... الشمامسة بيقدموا التون ألبونا     

  ...يلبسوها قبل ما

  . أبونا اللى بيخدم الذبيحة هو اللى يرشم التون

  :التونية الزم تترشم لسببين 

  .حل من أبونا علشان يصلوا معاهياخدوا إذن و -

  .والتونيه تتبارك بالرشم بالصليب -

  ) . ألنها مش لبس عادى   ( 

  : ويقول ، أبونا يفتح ستر الهيكل

إرحمنا يا اهللا اآلب ضابط     ... وس  ئإليسون إيماس أوثي  " 

  ...".الكل

ألن الوجود فى حضرة اهللا يحتاج إلى       ، يطلب لنا رحمة    

  . نقف قدام ربنا ألننا ما نستاهلش ،رحمة

  ... " :أبانا الذى " 

 ... دائماً نبدأ بيها ونختم بيها صلواتنا  -
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 :لكن لها مقدمة بإستمرار ،  كدهوما تتقالش مباشرةً -

 ... " .أبانا الذى فى : " بشكر إجعلنا مستحقين أن نقول   

 ...دى الماليكة ما تقدرش تقولها  -

 :أبونا يقول ، وفى صالة القسمة -

، ووجٍه غيـر مخـزى    ، قلٍب طاهر، نفٍس مستنيرة   لكى ب "  -

) نجـرؤ   (  نجسر، ورجاٍء ثابت ، ومحبٍة كاملة ، وإيمان بال رياء  

أن ندعوك يا اهللا اآلب القـدوس الـذى فـى           ، بدالٍة بغير خوفٍ  

  "....يا أبانا الذى فى السموات" : ونقول ، السموات

  : مش أبى .. أبانا 

  .فى بيتك ... حتى لو كنت لوحدك  -

  .معاك قديسين ... ألنك مش لوحدك 

  .الذى تنتمى إليه... بتقولها بلسان الجسد الواحد  -

  ".أبانا : " نعرف نقول ، أبوى: ما نعرفش نقول  -

   :فرش المذبح أبونا ي

  .بنستعد علشان الملك جاى عندنا

والمفروض أن الفرش يستمر على المذبح لغايـة نهايـة          

  .القداس
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  :بح وقبل أبونا ما يفرش المذ

صـالة إسـتعداد    ) ... فى سـره    ( يقول صلوات سرية    

  .علشان يستقبل المسيح، أبونا بيفرش قلبه  :معناها

  . أنا ما أستاهلش أقف قدامك:يقول لربنا 

  .لكنى بأفرش قلبى علشان أستقبلك يا رب

  : ) مزامير الحمل  ( نصلى المزامير

  .ألنها نبوات بتتكلم عن المسيح قبل مجيئه

اللى تتوافق مع ميعـاد     ) من األجبية   ( السواعى  بنصلى  

  .صالة القداس 

  :وليها نظام خاص 

  التاسعة، السادسة، نصلى الـ الثالثة: يوم الصيام 

علـشان  ... علشان القداس بيتأخر فى أيـام الـصوم         ( 

  ).اإلنقطاع 

  .السادسة ، نصلى الـ الثالثة: يوم الفطار 

  :رامون الب، صوم نينوى، فى الصوم الكبير

  ) .والستار فى األديرة ( بنصلى من الثالثة لغاية النوم 



 ٥

علشان كده فى ليلة عيد الميالد والغطاس والقيامة مـش          

  .بنصلى مزامير

  :  الحمل واألباركهمفروض 

  .المزامير  صلوات  ويحضروا،يكونوا موجودين

  .سوا بالصالة تقدعلشان ي

  : مرات ٣ يديهإيغسل بأبونا 

فيها المعنى بتاع الغـسيل      (من المزامير ات   صلو ٣يردد  

  : ) والطهارة

  ... "تنضح على بزوفاك فأطهر * " 

  ... "غسلنى فأبيض إ* " 

  ... "أغسل يدى بالنقاوة * " 

  : معناها 

 هل لتقـديم  علشان أبقى مؤَ  ،  غسل قلبى يا رب من جوا     إ

  .الحمل

  : ختيار الحمل إ

  :ى طبق الحمل أبونا ينقى أحسن قربانه موجودة ف -
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الخـتم  ، الخروم واضـحة    ، سليمة  ، مدوره كويس   

  .اإلسبادياقون سليم  ،واضح 

  ) .ألنها بترمز للمسيح الكامل ( 

ألن قربانة الحمل هى دى المسيح بعد مـا تتحـول           

  .لجسده الطاهر

  ".معلم بين ِربوة : " المسيح  -

الوحيد " وعدد القربان يبقى فردى ألن المسيح متفرد         -

   ".الجنس

  : بعد إختيار الحمل 

، ألن عدد الرسـل زوجـى       ، يبقى عدد القربان زوجى     

  ".إثنين إثنين أمام وجهه " المسيح أرسلهم 

  .أبونا يمسح القربانة باللفافة 

  .ويرشمها باألباركة اللى فى القارورة 

  :يدخل بها الهيكل 

   ...زى ما عمل المعمدان مع المسيح)  يعمدها( يغسلها و

   .الطفل يسوع فى األقماط  لفت ما العدرا زى يلفهاو

  .األكفان اللى لفوا بها المسيح قبل دفنهأ، زى 
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  ) .فى الصينية  القربانة قبل ما يحط( 

المذود اللى إتولد فيهألن الصينية دى هى .  

  .القبر اللى إندفن فيه، أ

هو ده إيماننا أن المسيح حاضر معنا فـى كـل مراحـل             

  .حياته

  ...). قائم من األموات– ميت – متألم –معمد  –مولود ( 

  ... ".مجداً وإكراماً : " يرفع القربانة على رأسه ويقول 

  :الرشومات 

   : مرات٣ واألباركة م القربانهشأبونا ير    

  ...مبارك اهللا اآلب   •

 ... إبنه الوحيد  "       •

  ...  الروح القدس المعزى "        •

  ...  اآلب القدوس  هو واحد: الشماسيرد 

  ) ....  لآلب جدالم( ذوكصابترى  : يرد الشعبو

  ... أبونا والشمامسة والشعب :وده يعنى أن 

كلنا بنشترك فـى    يعنى  ... بيشتركوا فى تمجيد الثالوث     

  .تمجيد الثالوث 
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   : الرشم بالصليب

ذا كـان   إإال  ... الكاهن يمسك الصليب فى إيـده دايمـاً         

  .يعنى إذا كانت إيده هاتنشغل . . الشوريةهيمسك الذبيحة أو 

    .فيما عدا ذلك ال يترك الصليب

  ).ألن الصليب بيستره قدام ربنا ( 

ألن السالم هو عطية ربنا من      ... ويعطى السالم بالصليب    

  .خالل الصليب والفداء 

  :السالم لجميعكم 

هذه الكلمة تحمل قوةً ألنها تُعطى سالم وهدوء وإطمئنـان          

  .للشعب

  :يرد الشعب 

  ...كأن الشعب يعطى السالم للكاهن" ... ولروحك أيضاً " 

  .الشعب مش ضيف 

الكـل  ... مـا عنـدناش متفـرجين       ... كل الشعب خدام    

  ...يخدم
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  :يا رب أرحم 

عبر عن رهبـة الوقـوف      ألنها تُ ... أكثر الصلوات تكراراً    

  .أمام اهللا 

    :صالة الشكريصلى أبونا 

  .انة فى الصينية بعد ما يحط القرب

  .واألباركة فى الكاس

  ) .اإلفخارستيا ( القداس كله بنسميه سر الشكر 

   .وفى كل صلواتنا بنبدأ بالشكر

  : سفارينبرأبونا يغطى المذبح باإل

  .كل المذبح تغطى،  الكبيرة اللفافة         

   . إلى دفن المسيح فى القبرشارةًإ    

   مثلـث  ويحط عليهـا لفافـة مطبقـه علـى شـكل              

  .) للختم اًرمز( 

  .        واإلبروسفارين رمز الحجر  

  :تحليل الخدام وبعدين أبونا يقول 

ل علـشان   يبقى كلنا محتاجين حِ   ... نخدم الذبيحة    كلنا ها  -

 . نخدم 
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 .كلنا خدام للملك ... ما فيش حد فينا جاى يتفرج  -

 .الكهنة والشمامسة يسجدوا قدام الهيكل والشعب كمان  -

ل من فم الثالوث والكنيسة والقديسين اللى دافعوا        لِحناخد ا  -

 .عن اإليمان األرثوذكسى 

ء القديسين ما يـنفعش     اللى ما يعترفش بالثالوث وال بهؤال      -

 .يشترك معنا

  :األلحان 

ويعطى الشعب اإلحساس اللى    ، اللحن القبطى يخدم الكلمة     

  ...فينفعل الشعب كله ... ورا الكلمة 

   :األلحانأثناء 

  بونا يلف حوالين المذبح يعمـل دورة البخـور وقدامـه           أ

  . شمامسة بالبشارة والصليب٢

  ) :الصلوات ( ويصلى األواشى 

  .  اإلجتماعات – اآلباء –سالم الكنيسة 

    :ى القراءاتتتقر 

  . بركسيس  اإل– الكاثوليكون –البولس 

   .)كل ده يسموه القداس التعليمى ( 
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  : بخور البولس 

  .ف يبخر وسط الشعبأبونا يل

   . يطلب لنا بركة بولس الرسول

الشعب يبقى حانى رأسه ويقدم     ... دى فرصة توبه للشعب     

  .وكل واحد يذكر خطاياه ... توبة 

ــصلوات  ــا يجمــع هــذه ال ــشعب ( وأبون ــا ال   ) خطاي

  ...  وريةعلى الش

  :ويبخر فى الكنيسة كلها 

  .ألن بولس لف العالم كله وخدمه

  ...العالم كله بصلوات الكنيسة فالكاهن يغمر 

  ...الكنيسة ال يحدها مكان 

  . كل جهات األرض مخدومة بصلواتها 

  :أثناء الدورة 

  . وصلواتهم وطلباتهمأبونا كأنه يجمع إعترافات الشعب

  :فى الطقس القديم 

  :ويقـول   ... كان الكاهن يحط إيده على رأس كل واحد         

  ...  بخور العشية بركة، بركة بولس أ، بركة بخور باكرأ
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  ...  يالقى العذراء على يمينه يخرج أبونا من الهيكل

  . لِك أيتها الممتلئة نعمةً  السالم:يقول لها  -

  ) .اللى علمنا السالم ( بنسلم عليِك مع المالك غبريال 

  ،يبص للشعب يالقى الشعب وفى وسطه قديسين كثيرين        -

شـايفهم  مش بس اللى قدام عينيه ، لكن اللى كمان مـش            

  .بعينيه 

  ... السالم لصفوف المالئكة والشهداء والقديسين  : يقول

  .البخور ده مش ليكم لوحدكم  -

  .لكن للقديسين اللى إحنا مش شايفينهم 

زى األب البطريرك  ( كمان إذا كان فيه قديسين منظورين        -

  :ويقول قدامهم ، يروح لهم ) أو األب األسقف 

  ... ام أبينا الرب يحفظ لنا وعلينا حياة وقي

  ... قدم لهم بخور يو، ويروح لآلباء الكهنة  -

  .اهللا ساكن فى قديسيه : ده معناه أن 

سجد للمسيح وهو فـى     ، فى بطن أمه     : يوحنا المعمدان 

  .بطن أمه 

  .ده يعنى إننا شايفين كل القديسين ساكن فيهم المسيح 



 ١٣

  .المسيح فى اإلنجيل  : إذن

  .كاهن األب البطريرك واألسقف وال" ، 

  .عب أيضاً شال" ، 

  ... " .أنتم هياكل اهللا : " كلنا فينا روح اهللا 

  ... بخور قدامها يعطى ، وكل ما الكاهن يالقى أيقونة  -

  :ويسلم على صاحبها ويقول 

  " .ليغفر لنا خطايانا ... طلب من الرب عنا ُأ" 

  ... دى الطلبة الملحة على ذهن الكاهن دائماً  -

  .لشان ندخل السماء إن ربنا يساعدنا ع

  :البخور 

  ... بيمثل حضور اهللا فى الكنيسة 

 ، نحنى لما أبونا يعدى جنبه بالبخور       علشان كده الشعب بي   

  .اهللا حاضر فى كنيسته ... إحساس أنه فيه حاجة مقدسة 

  .طلب اللى أنت عاوزه إلحق ُأ... فرصة 

  :فى الفكر األرثوذكسى ، واأليقونة 

  .سه وليس مجرد صورة تمثل حضور للشخص نف

  يبقى إيه ؟ ... رد فعل الشعب 
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  ... وبيقول ألحان ، الشعب بعد ما كان مهلل 

  ... بينحنى ويقدم توبة 

  .إلخ .... ، المسافر أ، يطلب عن أخيه المريض أ، أ

  : سّر الرجعة 

  .يرجع أبونا يحط ملعقة بخور فى الشورية 

  .ح قدام المسيحخور على المذببويقدم هذه اإلعترافات مع ال

  .إقبل يا رب إعترافات شعبك  : ويقول

    زى ما قبلت إعتراف اللص اليمين علـى الـصليب          

  .المكرم 

   :قرى فصل من الرسائل الجامعه يت

  . يهوذا ، أيعقوب ، أ يوحنا ،أبطرس 

   . فصل من أعمال الرسل:بركسيس اإليقراء ثم 

   . علشان نفتكر عمل ربنا فى كنيسته ومع شعبه

    :بركسيسيعمل دورة اإلأبونا 

  .ألوالنى فقط فى الخورس ا... أمام الهيكل 

  ... شوية فصول مرتبطة ببعضها :القراءات دى 

  . بالمزمور واإلنجيل نخط واحد وفكر واحد ومرتبطي
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  ) .وأيضاً قراءات باكر وعشية ( 

  ) : السنوى ( فى األيام العادية 

  .  القديس بتاع اليوم القراءات بتبقى مرتبطة بسيرة

  ) .خط الخالص ( فيه خطة خاصة  : فى اآلحاد

  : فى الصوم الكبير 

  .القراءات تدور حول التوبة واإلعداد للمعمودية 

  ألن الموعوظين كانوا بيجهزوهم للعماد فى أواخر الصوم        

  ).أحد التناصير ( 

  مـة المـسيح   امرتبطـة بقي  : القراءات بتبقى   فى الخماسين،   

  .وإثبات الهوته               

  . ، عن طريق سر اإلفخارستيا               

  .   سيرة القديس بتاع اليوم :يتقرى السنكسار 

  : معناه أن الكنيسة بتحط قدامنا نماذج نتعلم منها 

  .التقوى واإليمان واإللتزام بمحبة اهللا 

  .اإليمان األرثوذكسى، 

لـم تـزل    " لكن  ... ختام   أن أعمال الرسل ما لهوش       :الحظوا  

  ".كلمة الرب 
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  :  معناه ،السنكسار يتقرى بعد أعمال الرسل 

  .أن عمل ربنا ما خلصش 

  :أوشية اإلنجيل 

أبونا يطلب لنا فيها أن نكون مستعدين ومستحقين لـسماع          

  .اإلنجيل والعمل به 

  :واإلنجيل 

  :  رأسه ويقول فوقأبونا يحط البشارة  -

مبارك اآلتى بإسـم     ... ؤوترف إزما إ: باللغة القبطية   ( 

  ...).الرب 

  : وضع البشارة فوق الرأس معناها 

  .إننا خاضعين للكتاب مش الكتاب خاضع لفكرنا 

  .وده موضوع طويل : كنيستنا بتوقر اإلنجيل قوى 

 ).المسيح بيتكلم   ( لما يتقرى نقف بخشوع ونسمع ونتعلم        -

 مـانكملش   نقـف ، ولما ندخل الكنيسة واإلنجيل بيتقرى      

ونكمل بعد ما ينتهى الشماس     ... إكراماً لإلنجيل   ، طريقنا  

  .من قرايته 

  .المسيح نفسه هو اللى بيقرا اإلنجيل ، حسب إيماننا  -
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  ) .سواء من فم األسقف أو الكاهن أو الشماس ( 

ألنـه  ، ومش مفروض نسجد لما نالقى اإلنجيل بيتقـرى          -

  ... بيتقرى اإلنجيل اللى رافع راسنا 

  .د بعد ما ينتهى الشماس من قرايته أسج -

  :الكنيسة 

علـشان تـربط بـين      ... دايماً تقدم المزمور ثم اإلنجيل      

  .العهدين 

  :يسجد الكاهن 

  .سر اإلنجيل وصالة الحجاب ) سراً ( ويصلى 

  ) ... حامل األيقونات ( ألنه واقف قدام حجاب الهيكل 

  .علشان يستعد لصالة القداس 

   :دخول الهيكل 

  .الهيكل ده هو السماء ... ش سهل م

  ... ويستأذن بدخول الهيكل الكاهن ينحنى ويقبل األرض 

  .ويقبل المذبح . والشماس كمان يعمل زى كده 

  .كأنه بيقبل المسيح نفسه 
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  : الصلوات السرية 

  ... أبونا بيصلى صلوات سرية كتيرة قوى أثناء القداس 

  . فى الخوالجى يا ريت تطلعوا عليها... صلوات عميقة 

   :العظة 

لشرح ما تعذر فهمه على الشعب مـن كلمـات اإلنجيـل            

  .والمزمور 
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  القـــداس

  ...أهم شئ بنعمله فى حياتنا 

  ...نشعر فيه إننا فى السماء 

  .والمسيح نفسه ... ومع الماليكه والقديسين 

  .ونحيا معه ونتحد بيه... وناكل جسد المسيح ونشرب دمه 

أعظم شئ أعطاه لنا ربنا إننا نتناول جسده ودمه ونتحـد            -

 ). من خالل الجسد والدم (  بيه

ــصيل   - ــاول بالتفـ ــن التنـ ــا عـ ــسيح علمنـ   المـ

  ) .٦ ص –فى إنجيل يوحنا ( 

ــان   - ــسه كم ــا نف ــدم لن ــده ولكــن ق ــِف بك ــم يكت   ول

 .علشان نعيش بيه ) يوم خميس العهد ( 

 : وأوصى تالميذه 
   .إنهم يعملوا زى ما عمل

  " .إصنعوا هذا لذكرى : " زى ما بنصلى ونقول 

  . يعنى إعملوا زى كده :إصنعوا هذا 
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  :لذكرى 

  ) .مش مجرد ذكرى ( مش بس علشان تفتكرونى 

  .دمى بجد ، ألن ده جسدى بجد 

   :لكن معناها

  .بنتذكر حياة المسيح واحنا بنصلى القداس وبنتناول إننا 

  .ياتى وتعملوا زيى علشان كل ما تتناولوا تتذكروا ح

  :القداس 

  .عبارة عن تمثيلية لكل حياة السيد المسيح 

... لقيامته... لصلبه  ... آلالمه  ... لعماده  ... من ميالده   

  .لمجيئه الثانى ... لصعوده

   :مفروض

علشان نتمتع بحضور ربنا فـى      ... نيجى الكنيسة بدرى     -

عمانوئيل إلهنـا فـى     : " وسطينا زى ما بنصلى ونقول      

  " .وسطنا اآلن 

  :وأبونا يقول فى صالة القسمة 

  ...".هوذا كائن معنا على هذه المائدة اليوم عمانوئيل إلهنا"

  :وأقول له ... ونشترك كلنا فى الصالة  -



 ٢١

  ... يا رب أنا ما أستاهلش أتناول ، لكنى محتاج 

  .ثم نشكر اهللا ... ونتقدم كلنا للتناول  -

  :الكنيسة 

  ) .النظام / رتيب الت( بتعلمنا بالطقس 

  .مفروض نكون فاهمين بنعمل إيه وبنقول إيه 

  : اإلستعداد للقداس 

  : األواشى الكبار 

   . عن سالم الكنيسة واآلباء واإلجتماعات يصلى أبونا

  : سالم الكنيسة 

... لكن سالم شعب الكنيـسة      ، مش مقصود بيها المبنى     

  : نفسه وسالم ، ) عالقته مع ربنا ( سالمته الروحية 

  ... من اإلنزعاج * 

  ...اإلضطراب والقلق *  "  

  ...شيل الهم والخوف *  " 

  

  



 ٢٢

  : اآلباء 

وسـائر  .. األسقف  ، األب المطران أ  ، األب البطريرك   

  .األساقفة 

  :اإلجتماعات 

لكن أى إجتماع ولو إتنين     ... مش بس إجتماعات الكنيسة     

نفـسه  ..  .هولـو لوحـد   ... فى أى مكان ولو رجل وزوجته       

  .وجسده 

  : قبل كده 

  . اللى ما قدروش ييجوا الكنيسة :أوشية المرضى 

  .علشان أعمالهمإضطروا يسافروا اللى  :المسافرين 

ــسة أم ــاس  ...  الكني ــل الن ــا ك ــى بإهتمامه   ،بتغط

  ...الحاضرين والغائبين                     

  ...ال تنسى أحداً                  

  :ن قانون اإليما

  .قبل ما ندخل على المذبح ونصلى ... بنعلن إيماننا  -

  .تلو قانون اإليمان نما فيش صالة طقسية بدون ما  -



 ٢٣

  ...الكنيسة دايماً تعلن إيمانها باإلله الواحد  -

  : أثناء تالوة قانون اإليمان أبونا يغسل إيديه تانى 

  .علشان هايمسك القربانة بإيديه -

 .ده حاجة تانية وهنا مش مفروض أبونا يمسك بإي -

  .وال يسلم على حد -

  .يبقى بلفافة ، ضطر يمسك حاجه إولو  -

أبونا ينفض إيديه قدام الشعب كأنه بيتبرأ من اللى يقـول            -

  : كأنـه بيقـول     ... هذا اإليمان من فمه وليس من قلبـه         

  . "أنا برئ" 

  :صالة الصلح 

  .تعبر عن الصلح بين السماء واألرض 

  .وتنتهى بالقبلة المقدسة 

 : ةالقمصي ترقية قسوس لرتبة، كهنة أ، فى حالة رسامة شمامسة أ

  .بتنقى بعد صالة الصلح

  .)شمامسة وكهنة ( على أساس أن خدام المذبح 

  .ويصالحو الناس مع ربنا ، وظيفتهم أنهم يسعوا كسفراء 



 ٢٤

  : رسامة األساقفة 

  ... تبقى بعد اإلبركسيس 

  .ء الرسل على إعتبار أن األساقفة إمتداد لآلبا

  ) : األنافورا ... قداس المؤمنين ( يبدأ أبونا فى القداس 

نفسه بالفافة اللـى فـوق      ، الشمامة  ، أبونا يرشم الشعب    

  :الصينية ويقول 

  .الرب مع جميعكم * 

  .إرفعوا قلوبكم * 

  .فلنشكر الرب * 

  : الشعب يقول 

  . واحنا كمان بنسبحك وياهم .. الشيروبيم يسجدون لك 

  :  قدوس قدوس

  : مرات ٣ –" قدوس : " أبونا يبدل اللفايف ويرشم 

  .على الشمامسة ، على الشعب ، على نفسه 

  :تبديل اللفايف 

  .يحطها على إيده الشمال ، اللى فى إيده اليمين  -



 ٢٥

  .اليمين يحطها على إيده الشمال ، اللى فى إيده ، 

  .يغطى بيها الكاس ، اللى نقلها إليده اليمين  -

  .يمسكها فى إيده اليمين ، على الكاس واللى 

  :ده معناه 

  ...ترمـز للخطيـة   ، اللفافة اللى كانت على إيده الـشمال        

  .بينقلها على الكاس

  .أبونا بينقلها على دم المسيح...  خطيتنا  :يعنى

أصبحت إيده الشمال متغطية باللفافة اللـى كانـت علـى           

  .الصينية

  . كانت على الكاس وإيده اليمين متغطية باللفافة اللى

   :ده معناه

  .إحنا إتغطينا بدم المسيح 

  " : تجسد وتأنس " أثناء 

  .يحط أبونا ملعقة بخور فى الشورية  -

ريحـة  ( ده معناه أنه بآالم المسيح فاحت ريحـه حلـوه            -

  ).الخالص 



 ٢٦

  ، فـوق كرسـى الكـاس        مفروض بالمستير الموجـود    -

 )جنب الكاس ( 

عرش السماوى نزل وتجسد    معناها المسيح الموجود فى ال      

  . وتأنس

زى المسيح ما صعد إلى     ( ويمسح المستير ويحطه مكانه      -

  ).السماء 

  " :وضع لنا هذا السر العظيم " أثناء 

  . يبخر إيديه على الشورية إستعداداً للمس الجسد المقدس

  . ، ياخد القربانة على إيده"أخذ خبزاً : " ولما يقول 

  .وقدسه، شكر ، وباركه : مرات ٣ :ويرشم القربانة 

  " : وقسمه " وعند كلمة 

  ).وقسمه : مع نغمة ( أبونا يحرك صباعه 

   .٢/٣ ، ١/٣ويقطع القربانة 

  :وفى آخرها يقبل القربانة وينفخ فيها 

  ".نفخة الروح القدس " 

  . مرات٣ يرشمه :وهكذا الكأس 

  .يحرك صباعه على حافة الكاس من الشمال إلى اليمين



 ٢٧

  :رب الساعة ضد عقا

  ...إشارة ألننا فوق الزمان 

  ... دايماً حركتنا فى الهيكل بتكون ضد عقارب الساعة 

، مش خاضعين لسلطان الزمان   ... ده معناه أننا فوق الزمن      

  .عايشين األبدية 

  .فخة الروح القدسن ينفخ " :وذاق " وعند 

  : ... " وهذه الكأس أيضاً ... وهذا الخبز يجعله : " وعند 

  ...  رشومات ٣ بسرعةيرشم القربانة 

  : قبل ما ينطق بكلمة ...  رشومات ٣ بسرعةيرشم الكأس 

  ".دماً كريماً للعهد الجديد الذى له " 

   :بسرعة

  " ...لدم " الخمر ، " لجسد " قبل ما تتحول القربانة 

  .ألنه بعد كده ما يصحش يرشم الجسد وال الدم

  ) : الطلبات ( يصلى األواشى 

المسيح هنا حاضر على المذبح بالهوته اللـى مـالى كـل         

  .الوجود

  .الكاهن يتوسل للمسيح الحاضر معنا من خالل األواشى



 ٢٨

  .المسيح موجود على المذبح ، فرصة 

، ) المطـران أو األسـقف      ، البابا  ( ، يطلب عن الكنيسة    

، خالص العالم   ، المرضى  ، القمامصة والقسوس والشمامسة    

  ).حسب الموسم ( واء أ، الزروع المياه أ، اله

  ويختم بأوشية القرابين 

  ).اللى قُدمت بواسطتهم ، اللى قُدمت عنهم، اللى قدموها (

  . ده إعالن أن القديسين أحياء :المجمع

  .ومشاركين لنا فى الصالة والطلبة 

  .هم كمان يصلوا ألجلنا ، نصلى ألجلهم 

للـى   أسماء بعض القديـسين ا – فى المجمع    –بنذكر  

  .دافعوا عن اإليمان األرثوذكسى 

  " :أولئك يا رب " الترحيم 

إن الطابور بتاع القديسين لـم      : الترحيم بعد المجمع معناه     

القديـسين مـا    ... وراهم آبائنا وأخوتنا الذين رقـدوا       ، ينتِه  

  ... خلصوش 

  ... فيه ناس تانيه رايحه وراهم 

  



 ٢٩

  ... " .كما كان  " :علشان كده نقول 

  .بتسلم بعضها ... ى أجيال رايحه ورا بعضها يعن

  " : إهدنا إلى ملكوتك " 

زى ما القديسين راحوا الملكوت عاوزين إحنا كمان نروح         

  .الملكوت زيهم

  " : وأيضاً فلنشكر اهللا " 

  .زى ما إديتنا نقف قدامك يا رب 

  . نتناول كمان يا رب إننا جعلنا مستحقيين إ

  :  ، ويقول يمسك الجسد ويرشمه بالدم

  .والشعب كله يسجد" : والدم الكريم " ، " الجسد المقدس " 

  . مايقدرش يرشم بالصليب وال بإيده 

  . هو اللى يرشم ... ألن المسيح موجود على المذبح 

يعنى المـسيح يرشـم     ... يرشم الجسد بالدم والدم بالجسد      

  .نفسه 

يقدس ذبيحـة   ( وبجسده عل دمه    ، يرشم بدمه على جسده     

  ) .فسه ن



 ٣٠

من وقت حلول الروح القدس وتحول القربانة إلـى جـسد           

مش ممكن الكاهن يرشـم ألنـه خـالص         ، واألباركة إلى دم  

  .المسيح هو الموجود على المذبح 

  :القسمة 

  . أبونا يقسم الجسد إلى أجزاء فى إيده 

  . آلالم المسيح شارةًإ

   :ويرد الشعب عليه ، لذلك يبقى اللحن بتاع القسمة حزين 

  ، بلحـن حـزين     ... كيريـى ليـصون     ، كيريى ليصون   

  ).إشارةً آلالم المسيح ( 

  ، طوال فترة القسمة 

  .أبونا بيحافظ عى القربانة فى إيده على شكل صليب 

  ). على شكل صليب (٢/٣ ويحطه هلى الـ ١/٣وياخد الـ 

  .ويحط فى الصينية على شكل صليب ، ويقطّع 

  ،يرجع يضم الجسد كله على بعضه 

  ) ده يرمز لألبدية (يعنى ترجع القربانة مستديرة مرة ثانية 

كمان ضم القربانة على بعضها معناه أن المسيح واحـد ال           

  .ينقسم 



 ٣١

  .يبقى بالصليب دخلنا األبدية من خالل ذبيحة المسيح 

  . للقيامة إشارةً...  مرات وينزلها ٣ويرفعها 

  ) : باإلسبادياقون ( يرشم الجسد كله بالدم 

  .الجزء السيدى =  يعنى الخاص بالسيد :اإلسباديقون 

  ...  ألن المسيح كان دمه سايل شارةًإده 

  .علشانا ، وجسده كله بينزف دم 

  ) : الصليب الوسطانى ( اإلسباديقون 

  .يرمز للسيد المسيح 

   . صليب يرمزوا لآلباء الرسل١٢والـ 

  .ترمز لبقية الشعب ، بقية القربانة ، 

  .وإحنا حواليه ... مسيح فى وسطنا ال : يعنى

اللـى بيمثلـه اآلبـاء      (مربوطين بيه من خالل الكهنـوت       

  ).الرسل

  :الحظوا أن 

  ... أبونا بيركز فيها الدم ، األجزاء اللى فيها تقسيم 

  .علشان يفدى البشرية ، كأن المسيح بينزف دم 



 ٣٢

   :فى اآلخر 

  أبونا ياخـد اإلسـباديقون ويحطـه فـى الكـاس علـى            

  .ه زى ما المسيح نيموه على ظهره علشان يصلبوهظهر

  : فى التناول 

  ) : اللى بيخدم الذبيحة  ( :أبونا الخديم 

  ) .الرأس ( يتناول الجزء العلوى من الجسد 

  .ولما ييجى يناول الدم أو يعطيه للشريك يتناول اإلسباديقون

  .)األطراف( يتناول الجزء السفلى من الجسد :أبونا الشريك 

  :ما يكون فيه كهنة كتير ل

  .ممكن يقسموا الجسد ألكثر من صينية 

  .يقسموا الدم ألكثر من كاس ، 

  .لمسيٍح واحد،  الزال جسد واحد ودم واحد :لكن 

  . من أجل سرعة التوزيع :التقسيم هنا 

  ) ...فى معجزة إشباع الجموع ( ما المسيح  : زى

الميـذ أعطـوا    أخذ الخبز على إيديه وأعطى التالميذ والت      

  .الجموع



 ٣٣

وأبونا رجع بعـد مـا نـاول        .. الشمامسة لو إتناولوا الدم     

انى من الجسد ومن الدم     تممكن يتناولوا   .. الشعب ومعه جسد    

  ) .بشرط ما يكونوش شربوا ميه ( ، بعد كده 

  :أثناء التوزيع 

   ."... سبحوا اهللا  " ١٥٠نرتل دايماً مزمور 

  .وألحان تانيه حسب الموسم 

  : كل موسم له نغمة معينة و

  .إلخ ...  شعانينى – صيامى – كيهكى –سنوى 

  ) .التسبيح دليل الفرح والشكر ( 

  : يخلص الجسد والدم الزم أبونا 

  .ما يبقاش منهم ليوم تانى 

  : ده معناه 

  .أن المسيح كله صالح ما فيهوش بواقى * 

  .وألن عطايا اهللا جديدة فى كل صباح * 

  .لفصح ما كانش يتبقى منه شئ للصباح وطقس ذبيحة ا

  



 ٣٤

   : الذبيحةيصرف مالك

    . ياخد أسماءنا وصلواتنا ويوصلها للمسيحالمالك

  : ه على الشعبرش ميوي

 )...اللى لمست الجسد المقدس( ألنها لمست إيد أبونا بركة -

زى ما يكون رش الميه بيجـدد       ، تفكرنا بالمعمودية الميه ب  -

  .فينا عهد المعمودية

 ).أوالد المعمودية = خدوا بالكم أنتم أوالد الميه (  

  :طبعاً المعمودية بالتغطيس، مش بالرش 

ألن المعموديـة ال    ... طيب التغطيس بيكون مرة واحـده       

  .تُعاد

   :لكن فى  كل قداس يقول لنا 

   .)أوالد المعمودية  = خدوا بالكم أنتم أوالد الميه( 

  "إمضوا بسالم "   :يصرف الشعب

  علمـوا النـاس اللـى أخـذتوه       ... اها أحملكم برسالة    معن

  ).بالعمل مش بالكالم ( 

  ... النور اللى أخذتموه فى الكنيسة تنوروا بيه برا 

  .والمسيح اللى أخذتوه تخبروا بيه الناس 



 ٣٥

  . مش معناها إمشوا :إمضوا بسالم 

 دى رسـالة الزم تحملوهـا لخدمـة النـاس           :لكن معناها   

  . والمجتمع 

   : لقمةالبركةيوزع

  .فى أكلة واحدة ... كلنا بنشترك فى لقمة واحدة 

  .جسد واحد ... كلنا أخوة 

بديل والئم األغابى اللى كانوا بيعملوها زمـان بعـد          

  .القداسات 

  :أبونا يلف حوالين المذبح 

  : ويقول ، يقبل أركانه األربعة ، ويصفق بإيديه 

  "صفقوا بإيديكم األمم جميع  يا" 

  .حانيين باللى أخذناه فرإحنا 

  : ويقول ، يقفل ستر الهيكل 

  إسدل يا رب سترك علينا ، "    

واجعل أبواب بيعتك مفتوحة لنا ولعبيدك اآلتين من بعـدنا             

  " .إلى األبد 


