
سر اإلفخارستيا

(الجزء األول)طقس القداس اإللهي 



(سر الشكر/ سر التناول )سر اإلفخارستيا 

ا وأعمقهاا أرار  الوساائ  الرويياةالتناول من السرائر اإللهية من أهم•
في اإلنسان، سواء من جهة مفعول هذا السر بذاتا  مماا حارل الار ،
  أو فائدتاا  الروييااة الوافاااة فااي السااتعدان لاا ، أو ماان جهااة نتائجاا

.الوافاة وتأريره الرويي في المتناول

لتالياة وسنتناول جميع هذه النقاط، ولكن سنبدأ بمقدمة عن العناصار ا•
:الُمرتبطة باألسرار اإللهية

الطقس القبطي❖

أسرار الكنيسة السبعة❖

في الكنيسة القبطيةالليتورجيةالعبانة ❖

.ارستيارم نتناول حرل طقس القداس اإللهي والذي يتم في  سر اإلفخ•



سر اإلفخارستيا

ذبيحة اإلفخارستيا

هد  رموز اإلفخارستيا في الع
الق يم

الوع  بالسّر وتأسيسه

ما ة ذبيحة اإلفخارستيا

حمدددا واحددد  وحدددأ  واحددد ة 
لجس  و م حقيقي

فاعلية السرّ 

(حقاقاالست)للسّر اإلستع ا 

ُمق مة

الطق  القبطي

أسدددرار الحةيسدددة
السبعة

العبدددددددددددددددددددددددددددا ة 
فددددي الليتورجيددددة

ةالحةيسة القبطي

الق ا  اإللهي

: القدددددد ا  اإللهددددددي
رحلة إلى السماء

الخوالجي

ليتورجيددددددددددددددددددددددددا 
اإلفخارسددددددتيا فددددددي 

الحةيسة القبطية

الخطدددوط الرييسدددية
لليتورجيدددددددددددددددددددددددددددا 
اإلفخارسددددددتيا فددددددي 

ةالحةيسة القبطي

طقدددددددد  القدددددددد ا  
الجددددددددزء )اإللهددددددددي 

(الثاةي



ُمق مة

الطق  القبطي

أسرار الحةيسة السبعة

لقبطيةفي الحةيسة االليتورجيةالعبا ة 



القبطيالطق 



معنى الطقس

هااي ملمااة ُمعربااة ماان الل ااة "طقااس"ملماة•

.ومعناها نظام أو ترتيب τάξιςاليونانية 

باااا  الترتيالكنيساااةطقاااس فاااييُاااران بكلماااة•

التااي يجااب مراعاتهااا فااي والاانظم الروييااة

أو صااالوا  مةمياااةمااانالعباااانة المساااياية

أو رمزياة ويادخف فاي  لا  خشوعيةيرما  

اااااا وأنواتهاااااا ورتاااااب حاااااكف الكنيساااااةأيض 

.ومةبسهمالكهنة

عيناة يعني نظام أو ترتيب ماع تادبير وييااة م•

يلاااااازم أن يمااااااارس الطقااااااس برويانيااااااة –

.وبعمق



رول، وخليقتااااااا  الساااااااماوية أروال باااااااة هللاطقس السماء

ياااادرنا سااافر الر ياااا عااان أجساااان، وماااع هاااذا 

: طقس السماء

(8: 4ر  )معينة تسابيحلها •

(10: 4ر )سجونيوجد •

أماليااافغيااار المتجسااادين القساااوسياماااف •

(4: 4ر  )ومعهم جاما   هبية

ا أورحاااليم العلياااويصااال القاااديس يويناااا •

ر )وأبوابها وأساساتها وسورها وهيكلها 

21  ... )

ية لهااذا ل عجااب أن تكااون منيسااتنا األررو مساا

.منيسة طقسية منذ بدء انطةقها



منيسة طقسية

..بطقس رويي رائعسموات يقيم ، لذل  (33: 14مو1" )هللاَ لَْيَس إِل َ تَْشِويش  "•

، (5: 8عاب " )ِِظلمَهااِحاْب َ السماَماِويماِ  وَ "تاماف طقس اا هاو منيسة العهد القاديمجاء  •

ا تتادث بتفصيف حاديد ونقاة ب ال اة عان طقاس فخصت  ملمة هللا في العهد القديم أسفار 

..الكهنو  والذبائح وبناء خيمة الجتماع وأنواتها وطقوس عبانتها

، (14: 9لاو" )َخْمِساينَ يَن فَِرق اا َخْمِساأَتِْكئُاوُهمْ : "، قال السيد لتةميذهالعهد الجديدفي •

..  ليؤمد فرورة النظام والترتيب لتقديم مواهب  السماوية

فااختتن، السيد المسيح لم يأخذ موقف ا عدائي ا من الطقس اليهاوني باف خضاع للنااموس•

طقاس ونخف الهيكف لينقلهم إلى الطقس الرويي بمفهوم سماوي، لكن  هااجم يرفياة ال

.  وحكليت 

بجاناااب ( 46: 2أع)جااااء مااان بعاااده التةمياااذ يواِظباااون علاااى عباااانة الهيكاااف اليومياااة•

اجتماعهم لكسر الخبز نون مهاجمة الطقس اليهاوني، باف أرانوا تكميلا  خاةل إعاةن 

.  السيد المسيحسر الصليب و بياة

ولما طرنوا مان الهيكاف والمجاامع اليهونياة، أفاران ا وجماعاا ، لام تعاش الكنيساة باة•

ليكاون بالرسف يؤمادون التازام منيساة هللا بالترتياطقس أو نظام، بف على العكس نجد 

، موفاين أن (6: 3تس 2، 14: 5تس 1، 40: 14، 22: 11مو 1)مف حيء بلياقة 

(.14: 12يو2، 5: 1، تي 34: 11مو)تدابير وطقوس قد سلمت حفاها 



غاية الطقس القبطي وسمات 

الطقااااس القبطااااي لاااايس هاااادف ا فااااي  اتاااا  1)

، إنماا تمارس  الكنيسة في يرفية بة فهام

ة هو ل ة الكنيسة التاي تنطاق بهاا الجماعا

ي المقدسة مكف، وينطق بها مف عضو، لكا

.ينعم خةل  بعربون السماء

سااة الكنيإ  تقاادم،للطقااس نوره التعليمااي2)

اهيم المفااوالعقائااد المساايايةماافالقبطيااة

والمااانهل الروياااي فاااي أبسااا  اإليمانياااة 

أساااااااالو  يفهماااااااا  الطفااااااااف، ويشاااااااابع 

هن الكاااويسااتعذب ،الةهااوتياإلنسااانباا 

  ويساااتريح لااا، ثقاااف بأتعاااا  الرعاياااةالمُ 

.الناس  الرويي



بنى فااالم،بالتناااغم مع ااا باارول وايااديمتاااا الطقااس القبطااي 3)

وسااها الكنسااي بطقساا  الرائااع يتناسااق مااع الليتورجيااا بطق

.ليعيش المؤمنون برول هللا في يياة خاحعة مفرية

، باد هيشترك الجسد ماع الارول فاي التعفي الطقس القبطي 4)

سااااواء علااااى مسااااتوج العبااااانة الجماعيااااة أو العائليااااة أو 

  ماان تسااابيح ووقااوع بخشااوع وبساا ياوياافمااا .الخاصااة

ل يمثاااف يرماااا  جسااادية... اليااادين وساااجون وتقاااديم بخاااور

قاس ، الطإنما يمثف مساندة الجساد للانفس المتيقظاة،مادنة

خلا  يساتخدم ماف ميانا  ليعبار عماا بداهو ل ة اإلنسان مكاف، 

خار  وهو تعبيار ي. فيما تعجز الل ة العانية عن الاديث عن 

.عن الجسد متفاعة  مع أعماق النفس الداخلية



ا الخليقة في تمجيد الخالقف5) لمؤمن وقاد ومأن ا،ي الطقس القبطي تشترك أيض 
خبااز وال( األيقونااا )أنرك تقااديس الخليقااة يتقاادم ه ومعاا  البخااور والخشااب 

ى با  فاي هذا الفكر يتفق ماع ماا نت نا. معلن ا أن مف الخليقة تمجد هللا... والخمر
ابَا ُ اأَيمتَُهاا... َسابِِِّاي الارم م ِماَن األَْرِ  "التسباة  ..." لا إلنمااُر َواْلبَاَرُن، َوالضم

.148مز 

يتناا لطقس جزء ل يتجزأ من الايااة الكنساية يماس عبانتهاا وإيمانناا ورويانا6)
.وبفهمالرول القدسمارسناه رويي ا تات قيانةونسكنا إن 



:غاية الطقس وسمات 

(عربون السماويا )ل ة الكنيسة •.....................................................

....................................................
ل  نور تعليمي هام•

تناغم الرول الوايد•.....................................................

يشترك في  الجسد مع الرول•.....................................................

تشترك في  معنا الخليقة•.....................................................

هو يياة الكنيسة وعبانتها وإيمانها•..........................................................



مصانر الطقس

نيااة مااع األساافار القانوالكتااا  المقاادس بعهدياا  القااديم والجديااد1.
.الثانية

باااء مااا وفااع  اآ)التقليااد الرسااولي : ويشاامفالتقليااد الُمقاادس2.
سااة مااا وفااع   باااء الكني)، والتقليااد الكنسااي (الرسااف بأنفسااهم

(األولون

ف، قاااوانين اآبااااء الرسااا: وتشااامفالقاااوانين الكنساااية الُمعتمااادة3.
بااف وقااوانين المجااامع المسااكونية، وقااوانين المجااامع المكانيااة ق

وانين اإلنشقاق، وقوانين آباء منيساة اإلساكندرية وغيرهاا، وقا
، (يةالدساقول)صدر  في عصور متأخرة، وتعاليم اآباء الرسف 

يااد وأقااوال اآباااء األولااين بمااا يتفااق مااع الكتااا  المقاادس والتقل
.وقوانين الكنيسة الُمعتمدة



:  أممف

:مصانر الطقس

(بعهدي )الكتا  الُمقدس •...........................................

...........................................
التقليد الُمقدس•

اء الرسفالقوانين الكنسية الُمعتمدة وتعليم اآب•..........................................................................



د يافظات أما الكنيسة القبطية المصرية التي أسسها القديس مرقس فقا

إلااى اآن علااى نظامهااا وطقوسااها األصاالية أمثاار ممااا يافظاات علياا  أي 

ئس منيسة أُخرج من عهد مؤسسها إلاى هاذا الياوم، فهاي إ ا  أقاف الكناا

زل باقياة اختةفا  عما مانت علي  يين نشأتها، فالكنيسة المصارية لام تا

لليااوم ولااام تختلاال فاااي حااايء عاان الكنيساااة األصااالية، بااف هاااي رسااام

.جوهرها وصورة مجدها

(28ص 1 –، تاري  األمة القبطية بتشر. ل. المؤرخة اإلنجليزية أ)



أسرار الكنيسة السبعة



؛ 14:22صاااام1" )أماااار خفااااي"ورن  بمعنااااى 1)
؛ 28:11؛ يااااااااااو19:1؛ ماااااااااات23:23صاااااااااام2
(.37:16أع

(الفوقاااااني" )التاااادبير اإللهااااي"ورن  بمعنااااى 2)
؛ 9:3؛ أع10، 9، 7:1؛ أع26-25:16رو)
(.16:3تي1

؛ 22-19:2نا" )رماااااز نباااااوي"ورن  بمعناااااى 3)
(.5:17؛ 20، 12:1؛ ر 47:2

؛ 11:13مات" )أسارار الملكاو "ورن  بمعنى 4)
(.10:8؛ لو11:4مر

أساااارار "و" أساااارار النبااااوا "ورن  بمعنااااى 5)
سر"و" اإلنجيفسر"و" الر سر"و" الرول

؛ 14:25؛ مااااز2:14مااااو1؛ 7:3عااااا" )اإليمااااان
(.9:3تي1؛ 19:6؛ أع32:3أم

في الكتا  الُمقدس" سر"معنى ملمة 



تعريل السر الكنسي

عةماا جاء  أسرار الكنيسة فاي الكتاا  بمعناى 
ول ، مثاف قاول الرساتُشير إلى أمور ُمقدساة خفياة

اارظ َعِظاايم  : "بااولس عاان الاازوا  : 5أع)"هااذَا السِِّ
، ومعناااى  لااا  أن التااااان الماساااوس باااين (32

الرجااف واوجتاا  عةمااة أو رمااز إلااى أماار رويااي 
.مكنون هو اتاان المسيح والكنيسة

"عةمة"السر الكنسي إ ا  معناه •

:يُشترط في هذه العةمة أن تكون•

حيء ماسوس1.

ى أن تؤني إلى معرفة حيء  خار، ألن العةماة ل تُوفاع للدللاة علا2.
.  نفسها، بف لبد لها من حيء تُشير إلي 

( غياار منظااورة)نااوال نعمااة ساارية "ويمكاان القااول أن الساار الكنسااي هااو 
. و ل  بفعف رول هللا القدوس" بواسطة مانة منظورة



المنظااورة رتمااب الاار  أن تُْماانَح الاانِعَم غياار•

ألن اإلنسااان ياتااا  بواسااطة مااانة منظااورة

ي إلى أن يشاعر بشايء مااني واقعاي ألنا  فا

: "مالقاديس يويناا الاذهبي الفامقولالجسد

لاااو أن نفسااا  عارياااة مااان الجساااد لكانااات "

،"عطايااا هللا توَهااب لاا  علااى هااذه الصااورة

تح لفاالطاينولذل  استخدم السيد لا  المجاد

، وخرجات منا  قاوة (6:9ياو)أعين األعمى 

ماان خااةل أهاادا  روباا  لشاافاء ناِافااة الاادم،

ووفااااع أصااااابع  فااااي أ ن األصاااام ليساااامع 

، وماااان يشااافي ويباااارك بوفاااع (33:7ماار)

(.16:10؛ 23:8؛ 5:6؛ 23:5مر)يدي  

ت  وفااع الساايد المساايح األساارار فااي منيساا•

لهام لينال بها المؤمنون نعماا  وعطاياا تفاتح

، وتعيااانهم الطرياااق إلاااى ملكاااو  الساااموا 

. على السير في هذا الطريق

ةأسرار الكنيسة السبع



ما هي أسرار الكنيسة؟

.  من أعدان الكمال المسياي، وهو عدن سبعةأسرار الكنيسة 

نى بيت  بالذي " أقنوم الاكمة"نبوة العهد القديم تتادث عن السيد المسيح 
ْت نََاتَا. ْت بَْيتََهاااَْلِاْكَماةُ بَنَا"على سبعة أعمدة أي السابعة أسارار( منيست )

(1: 9أم" )أَْعِمَدتََها السمْبعَةَ 

علها هاي ، لسبع منارا   هبية في منيسة هللاوالقديس يوينا الةهوتي رأج 
لكااو  الساابعة أساارار التااي تُعطااى للمااؤمنين فتضااي  لهاام الطريااق إلااى الم

(13–12: 1ر )



:هيالسبعةالكنيسةاررأسو

؛ 25:5؛ أع5:3ياااو)سااار المعمونياااة1.

(11:6مو1

، راااااااااام 17:8أع)ساااااااااار المياااااااااارون2.

(20:2يو1

سااااار ( / الشاااااكر)سااااار اإلفخارساااااتيا 3.

(56-53:6يو)التناول 

(23:20يو)سر التوبة واإلعتراع4.

؛ 15، 14:5يااع)ساار مساااة المرفااى5.

(13:6مر

(32:5أع)سر الزيجة6.

(6:1تي2؛ 14:4تي1)سر الكهنو 7.



التشاب  بين األسرار وبين ما تُشير إلي 

دها أعمااال تُشااير إلااى تطهياار الاانفس وتجديااأساارار الكنيسااة •
جلاِ ، ُمطابقة للقصد اإللهي الاذي ُوفاعت مان أ، وهي بالنعمة

.إ  يوجد تشاب  ملي بينها وبين ما تُشير إلي 

:أمثلة•

س مان ال سف بالماء في المعمونية، يُشاير إلاى غساف الانف❖
.أنران المعصية

الزياات فااي ساار المياارون وساار مساااة المرفااى، للدللااة ❖
.  على قوة السر لتسكين أوجاع الجسد وتقويت 



لتةميددددددة )أ ويددددددة القددددددوة 

سدبة العافية الروحيدة الُمحت

(من األسرار األخرى

الحهةو ❖

اإلفخارستيا❖

األنوية الرويية.. األسرار 

م ناوع ياسا: مما أن  يوجاد فاي الطاب الجسادي رةراة أناواع مان األنوياة: "قال البعض

لجواهر الداء بعد ورونه، ونوع يسبق الداء ويقي من ، ونوع يقوي البدن باإلمثار من ا

طبيبناا ماذل  األسارار السابعة المقدساة التاي أعطاناا إياهاا، "الايوية التي تمنع فاعف 

:الرويي ومخلصنا، فأنها تقوم بهذه الوِظائل الثةرة عينها

أ ويدددة روحيدددة للنددد اء مدددن 

الخطيددددة األ ددددلية والخطايددددا 

(يحتاجها حا الةا )ال علية 

المعمو ية❖

التوبة واإلعتراف❖

مسحة المرضى❖
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:  أممف

:في الكتا  المقدس" سرِّ "معنى ملمة 

أمر خفي•...........................................

...........................................
التدبير اإللهي•

رمز نبوي•...........................................

أسرار ملكو  السموا •...........................................



":السرِّ الكنسي"معنى ملمة 

ةواا ةعمة سرية
.................
غير مةظورة

ما ة مةظورة...............بواسطة

...................اوذلك ب ع
.الروح الق  
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في الكنيسة القبطيةالليتورجيةالعبانة 



"ليتورجية"ملمة 

تاؤنج في اليوناني الكةسايكي تعناى خدماة عاماة" ليتورجية"ملمة 
:ألجف الجماعة، إ  هي مشتقة من ملمتين

".الجماعة"، وتعنى "ليؤس"أو " ليوو"-1•

".عمف"وتعنى " أرجيؤو"أو " أرجيا-2•

بح أو خدماة الماذ"بمعناى ورن  نفس الكلمة في سفر العبارانيين•
(.21: 9، 6: 8عب " )الخدمة الكهنوتية"

ر عان للتعبياهذه الكلماة مناذ العصار الرساولي الكنيسةاستخدمت•
قانونياااا، والتاااي يقااادمها جمياااعالعباااانة التاااي نظمتهاااا الكنيساااة
. أعضائها أو تقدم باسمهم جميعا

ساااار تطلااااق علااااى" ليتورجيااااة"بماااارور الاااازمن صااااار  ملمااااة•
، بااااالرغم ماااان وجااااون (القااااداس اإللهااااي)ويااااده اإلفخارسااااتيا
ليتورجياااااااةالعماااااااان، ليتورجياااااااةأخااااااارج مثاااااااف ليتورجياااااااا 

...إل ..الزوا 



العبانة الليتورجيا والاياة الليتورجيا

كار هاي فالليتورجيا ليسات سااعا  ماادنة يقضايها المؤمناون مع اا، إنماا •
س فقا  ، لاييعيش  مف عضو في الجماعة، يذوق  ويختبره مف أياام يياتا 

يااين يجتمااع مااع إخوتاا  للعبااانة الجماعيااة فااي أيااة صااورة ماان صااورها، 
.وإنما يامل  في قلب  يتى في لاظا  انفرانه في مخدع 

من على العباانة الجماعياة، إنماا ألن الماؤ" ليتورجيا"إن منا نطلق ملمة•
ه فااي هااذه الفتاارة يختباار ارتباطاا  بالجماعااة المقدسااة معضااو فيهااا، هااذ

ياماف العضوية يية وفعالة في ييات ، بف هي جزء ل يتجزأ مان ميانهاا؛
عضااويت  يتااى فااي لاظااا  انفاارانه مااع هللا فااي مخدعاا ، الجماعااة فااي 
أعماااااق قلااااب مااااف مااااؤمن يقيقااااي، والمااااؤمن الاقيقااااي مامااااول فااااي 

.  أو الجماعةالكنيسةأعماق

با  في قلالكنيسةإ  ما نخف المؤمن مخدع  للصةة يمف مفبمعنى  خر، •
ي أباااي الاااذي فااا"بصاااي ة الجماااع، ل" أباناااا: "فيناااانجليصااالى باسااامها

اب وإ  ما وقفت الجماعة للعبانة يملت بالبرول النفرانية؛ " السموا 
.مف عضو يافرا أم غائبا عنها بالجسد لتصلى من أجل 



القبطيةالليتورجيا مةمح 

راك باحاااتتاقاااق ويااادة الكنيساااةالليتورجياااا 1)
: ، الشااعب أي حاارمة الكاافالشااعب مااع الكهنااة

الرجاااااال والنسااااااء ماااااع الشااااايو  والشااااابا  
باانة واألطفال؛ مف عضو يجد ل  موفع ا فاي الع

.الليتورجية

اة الكشاال عاان الايااوهاي الكنيسااةتاقاق غايااة2)
! ياادةماياااة ليساات ب ريبااة عنااا ول بعالساماوية

ر القبطياااااة تتسااااام باااااالفكالليتورجياااااا فكاااااف 
، ترفاااع (الساااخاتولوجى)الساااماوي األخاااروي 

المشااااترمين فيهااااا إلااااى حاااارمة التساااابيح مااااع 
، وتنيااااااااااار بصااااااااااايرتهم إلنراك السااااااااااامائيين

ي الخفيااة والتمتااع بعااذوبتها فااالسااماءأساارار
.أعماق القلب



د القبطياااااة بالعقائاااااالليتورجياااااا تااااارتب  3)
قااااانرةفبطقوسااااها ونصوصااااها الكنسااااية،
تعلاااااااايم يتااااااااى األطفااااااااال عاااااااان علااااااااى
علن ، فتومفاهيمها وعقائدهاالكنيسةإيمان

العقيااااادة بعاااااد أن تنااااازع عنهاااااا الجفااااااع 
يااا الليتورجالعقةنااي، ممااا تعطااى العقائااد 

فاي مفاهيم لهوتية أصيلة يعيشها الماؤمن
.لاظا  تعبده

القبطيااااااة بساااااامتها الليتورجيااااااا تمتاااااااا 4)
مشال هاا فاي يقيقتليتورجيةفكف الكتابية،

، لهاذا عن ملمة هللا وتمتع بالاياة اإلنجيلية
ضام ليس فقا  أن تاللتورجيا يرصت مف 

 ، بعهدياالكتا  المقادسقراءا  مثيرة من
إنمااااا تقااااادم صاااالواتها وتساااااابياها تضااااام 
، عباااارا  متابياااة وتاماااف الفكااار اإلنجيلاااي

دم تقاااللتورجيااا يتااى يمكننااا القااول بااأن 
ا مبسط ا لرول .اإلنجيفتفسير 



كونهاا ، بالقبطياة تماس ييااة الماؤمنين اليومياة واألساريةالليتورجيا 5.
ين أي المارك لهم فاي ييااتهم الواقعياة، فاة يوجاد فصاف با" الدينامو"

...  العبانة الجماعية والاياة الواقعية

هاااي واجاااب الليتورجياااةل يشاااعر المؤمناااون أن العباااانة بمعناااى  خااار 
يلتزمااون باا  بجانااب أعمااالهم الخاصااة، وإنمااا هااي جاازء ل يتجاازأ ماان 

.، تسندهم في مف أيام يياتهميياتهم مكف



:غاية الليتورجيا وسماتها: أممف

عبانة ويياة•.....................................................

....................................................
تاقق ويدة الكنيسة•

(السماء)تاقق غاية الكنيسة •.....................................................

ترتب  وتعلِّم العقيدة•.....................................................

(ملمة هللا)ترتب  بالكتا  المقدس •.....................................................

تسند يياة المؤمنين•.....................................................



في القداس اإللهي" اإلفخارستيا"سر الشكر 



"ااإلفخارستي"سر الشكر 

ساار ُمقاادس باا  يأمااف المااؤمن جسااد المساايح
األقدس، ويشر  نم  الزماي تاات أعارا  

.الخبز والخمر

لهاااذا السااار المقاااام األسااامى باااين األسااارار 
:السبعة الُمقدسة

ه عان اإلنراك❖ ، ألن ل زارة نعما  وساموِّ
الااة النعمااة فااي باااقي األساارار تُفعااف با

غياار منظااورة وتلبااث تلاا  المااانة غياار 
السار في هذاُمت يرة ول ُمستايلة، أما 

  األقاادس فيسااتايف جااوهر المااانة بوجاا
.سري عجيب إلى جسد المسيح ونم 

ي لفاارط مابااة ربنااا يسااوع المساايح التاا❖
أِظهرها في هاذا السار وسامو المواهاب 

التااااان بااا التاااي يهبهاااا لناااا بتناولااا ، 
.اتاانا تاما  والثبا  في  إلى األبد

ص مف سر من األسرار يُفعاف فاي الشاخ❖
سااار الشااارمة هاااو الاااذي يقبلااا ، ولكااان 

ييااء   بياة تُقدم ه مفارة عن الجميع أ
.  وأمواتا  



في الق ا  اإللهي( النحر)سر اإلفخارستيا 

ذبيحة اإلفخارستيا

رموز اإلفخارستيا في العه  الق يم

الوع  بالسّر وتأسيسه

ما ة ذبيحة اإلفخارستيا

حما واح  وحأ  واح ة لجس  و م حقيقي

فاعلية السرّ 

(االستحقاق)للسّر اإلستع ا 



 بياة اإلفخارستيا هي امتدان لذبياة الصليب

ح قاادم الساايد المساايلقااد •

جسده مرة وايادة علاى 

 بياااااااااة ه الصااااااااليب

دم اآ ، وترك جسده يُق

مااف يااوم علااى مااذابح ل 

..تُعد ول تُاصى

مثااااااف الشااااااجرة التااااااي •

ُارعااات وأعطااات رمااارا  

ا  وتُعطااي مااف يااوم فروعاا

..جديدة

ف هذه الذبياة التي نُقادمها ما

يوم هي وايادة ل أمثار، ألنا  

قُاادم ماارة واياادة لااذل  فاانان

 ، ول نُقاادم يمااة  واياادا  بعيناا

د نقاادم اليااوم يمااة  وفااي ال اا

نُقااادم  خااار، ألن لناااا مساااياا  

.وايدا  وليس ُمسااء

(مالقديس يوينا الذهبي الف)



ما عناادأول حاايء فعلاا  الساايد المساايح•

ذ مسااا  الخباااز قباااف أن يعطيااا  للتةميااا

.حكر

لما ا حكر ومن الذج حكره؟•

حاااكر ألنااا  هاااو الفااااني والنائاااب عااان 

ة عان فكان لبد أن يشاكر نياباالبشرية

.البشرية

ْلَوِييااَد، بَااذََل اْبنَاا ُ ا"الااذي حااكر اآ  

ْف ْن يُاااْؤِمُن بِاااِ ، بَاااِلَكااْي لَ يَْهِلاااَ  ُمااافظ َمااا

(16: 3يو" )ِديمةُ تَُكوُن لَ ُ اْلَايَاةُ األَبَ 

؟(كرالش" )اإلفخارستيا"لما ا ُسمي سرِّ 



ما هو سرِّ الشرمة في اإلفخارستيا؟

هااو ساارِّ اتااننااا نااان المااؤمنين
نم  مع المخلِّص بتناولنا جسده و
ناااا المباااذولين، فيتقااادس ماااف ميان
. دييتى جسدنا لينعم بالمجد األب

ا فااي الوليمااة أو العاارائ س ماان رأج ختن ااا مااذبوي 

يأملن عرسانهن؟ 

ا فااي العااالم لاام ي صاانع  اباان هللا صاانع عمااة  جديااد 

أيااد سااواه منااذ األال، صاالِّ جسااده ونماا  فااي 

عا  العُرس أمام المدعوين لياأملوا منا  وياياوا م

 ، ربنا هو مأمف ومشر  فاي وليمتا. بدون نهاية

.مبارك الذي أعطانا جسده ونم ، ل  التسبيح

(القديس يعقو  السروجي)



هف اإلفخارستيا عمف  بياي؟

: ساول، إ  يقاول الرالعصار الرساوليمناذ الذبيايعرفت الكنيسة العمف •
عاب " ) ُ وَن اْلَمْساَكَن أَْن يَاأُْملُوا ِمْنالَ ُسْلَطاَن ِللماِذيَن يَْخاِدمُ « َمْذبَح  »لَنَا "

عن  باائح العهاد القاديم مرماوا (10عب)، مما تادث الرسول (10: 13
اا إلاى اإلفخارسا،واإلفخارستياتاققت في الكفارة  تيا مذبيااة وأحاار أيض 

(.21-20: 10مو1)عندما قارن مائدة الر  بمائدة الشياطين 

. م إلى اإلفخارستيا مذبياة طاهرة100يوالي سنة الديداميةيشير ماتب •
ويوسااااتينمثااااف القديسااااين أغناااااطيوس أمااااده  باااااء الكنيسااااةهااااذا مااااا 

.وأغسطينوسومبريانوساألورحليميوميرلس وايرينيؤس

أي " اوساياأوريسايا: "الكلمتاين اليوناانيتينالكنيسة األولىاستخدمت •
عااا ون. ، فااي الاااديث عاان اإلفخارسااتياتقدمااةأي " بروساافورا"،  بياااة

أي " سواسااتيرون"اإلفخارسااتيالقااديس أغناااطيوس اجتماااع الكنيسااة 
ل الرومااني أن عماف األساقإمليمنضاسوأعلن القديس . موفع الذبياة

.أي القرابين" بروسفيتيريا"هو تقديم 



هاذا ل . أي مائدة أنها ماذبحтράпεζαترابيزةعرع اآباء ملمة 

ااا ، وإنمااا يصاابي علياا  فالااذبياييناازع عاان اإلفخارسااتيا العمااف  هم 

ا :  جديد 

لااى ففااي العهااد القااديم ماناات الااذبائح ييوانيااة يقونهااا الناااس إ•

ذبانا علاى ماأماا ! المذبح لكي تُذبح ب ير إرانتها وب ير مشااعر

.  فالذبيح علي  بإرانت  المملوءة يب ا، يهبنا الاياة

اا الكااهن الخفاي ووهو ليس بالذبياة فاسب إنما • اهاب هو أيض 

، الوساااي  باااين أبيااا  الساااماوي والنااااس خاااةل عملااا  الايااااة

.الذبياي



إنهاااا الذبيااااة الجامعاااة، يقااادمها الكااااهن 

هااذا الااذي قاادم نفساا  باااآلم . األعظاام ه

ا لاارأس  ماان أجلنااا لكااي يجعااف منااا جسااد 

. هاذه هاي  بيااة المسايايين. عظيم مهذا

جسد ا ييث يصير الكف في المسيح يسوع

ة خةل هذا ما تقدس  الكنيس! وايد ا فريد ا

ن ه فإنها وهي ترفع القارابي! سر المذبح

!تقدم نفسها قربان ا ل 

(أغسطينوسالقديس )

مهوباااااة يق اااااا هاااااي أسااااارار 

مهاااو  يق اااا هاااو ! الكنيساااة

!  المذبح

لقااااد خاااار  ماااان الفاااارنوس 

ا مانياا ة، ينبااوع يبعااث أنهااار 

أماااا هاااذه المائااادة فأخرجااات 

ا رو .ييةينبوع ا يبعث أنهار 

(مالقديس يوينا الذهبي الف)

ااا ساماوي ا؟ ف الكااف مياال؟ لايس علياا  حايء جسااداني، با! ألايس الماذبح أيض 

  هو بف ما علي... والذبياة ل تتاول إلى رمان ونخان. رويي يصير  بياة

.الكنيسة سماوية، بف ما هي إل سماء... بهي وسام  

(أغسطينوسالقديس )



سياية؟لما ا يُعتبر سرِّ اإلفخارستيا عصب العبانة الم

:في سرِّ اإلفخارستيا

نفسا  عاريسإلى الجلجثة، فيرج السمائيينينطلق المؤمن مع أصدقائ  •
ا ل فيااذمر مااو  عريساا  الماياايِّ وقيامتاا ،. السااماوي يقاادم لاا  نماا  مهاار 

جلا ، بالفكر والكلما  فاسب، وإنما بتناول جسده ونما  المباذولين مان أ
.سرِّ ييات  ونموه الدائم

يقدم لناا الارول القادس جساد الار  المصالو  القاائم مان األماوا  ونما  •
لعار  با  يصاير لناا ياق الادخول إلاى ا. الكريم، لكي نثبت فيا  وهاو فيناا

: سايحيقاول السايد الم. اإللهي، ياملين بارِّ المسايح، مأعضااء فاي جساده
ألن جساادي مأمااف يااق ونمااي مشاار  يااق، ماان يأمااف جساادي ويشاار  "

(.57-55: 6يو" )فمن يأملني فهو يايا بي... نمي يثبت فيم وأنا في 

هفي الذبياة المقدسة تختفي الكنيسة، فتظهر ياملة قداسة المس• . يح وبرم
. للعريس القدوس( 7: 4نش )تصير عروس ا بة عيب 



ط هذه المائدة هي عضد نفوسنا، ورباا

 هننااااا، وأساااااس رجائنااااا، وخةصاااانا 

دة عنادما تارج المائا... ونورنا ويياتنا

مااان أجاااف : ُمعااادة قااادام ، قاااف لنفسااا 

جسااده ل أعااون أمااون تراب ااا ورمااان ا، 

ا ذا من أجف ها. ول أمون سجين ا بف ير 

را  الجسد أترجى السماء وأتقبف الخي

ي السماوية والاياة الخالدة، ويكون لا

نصيب المةئكة وأناجي المسيح

(القديس يوينا الذهبي الفم)

هااذا الينبااوع هااو نااور يبعااث أحااعة

الااااااق، تقاااااال بجااااااواره القااااااوا  

لااى الساامائية فااي األعااالي، تتطلااع إ

ماان يشااترك فااي ... جمااال مجارياا 

هذا الدم يقل مع المةئكة ور ساء

ف ااا المةئكااة والقااوا  العلويااة، ملتا

اة بثو  المسيح الملاومي، لا  أسال

س الرول، ل بف يلتال بالمل  نف

(القديس يوينا الذهبي الفم)

.ف وتلتهبب  تتطهر النفس وتتجم.. بهذه العطية تتزين نفوسنا وتتجمف

(القديس يوينا الذهبي الفم)



:  أممف

:معنى اإلفخارستيا

امتدان لذبياة الصليب•.....................................................

....................................................
سرِّ الشكر•

سرِّ الشرمة•.....................................................

عمف  بياي•.....................................................

عصب الاياة المسياية•.....................................................



رموا اإلفخارستيا في العهد القديم

المن السماوي 
(16خر)

جمرة إنعياء الةبي 
(7–6: 6إش)

ذبيحة ملحي  ا ق (2تك)نجرة الحياة 
(20–17: 14تك)

خروف ال  ح 
(12خر)

(25خر)خبز الوجوه 



:  أممف
:من رموا اإلفخارستيا في العهد القديم

حجرة الاياة( 1).................................

....................................
 بياة ملكي صانق( 2)

خروع الفصح( 3)..................................

المن السماوي( 4)................................................

خبز الوجوه( 5).................................................

جمرة إحعياء النبي( 6).................................................



الوعد بالسرِّ 

:  وعد السيد المسيح بهذا السر يين قال

. ا إِلَاى األَبَادِ ْن أََماَف أََياد  ِماْن هاذَا اْلُخْباِز يَْايَاإِ . أَنَا ُهَو اْلُخْبُز اْلَايظ المِذي نََزَل ِمَن السمَماءِ "
أَقُاوُل اْلَااقم اْلَااقم .. « ُ ِمْن أَْجِف َييَاِة اْلعَالَمِ َواْلُخْبُز المِذي أَنَا أُْعِطي ُهَو َجَسِدي المِذي أَْبِذلُ 

َمااْن يَأُْمااُف . مْ بُوا َنَماا ُ، فَلَااْيَس لَُكااْم َييَاااة  فِاايكُ إِْن لَااْم تَااأُْملُوا َجَسااَد اْبااِن اإِلْنَساااِن َوتَْشاارَ : لَُكاامْ 
َسِدي َمأَْمف  َيق  ا أُقِيُم ُ فِي اْليَْوِم األَِخيِر، ألَنم جَ َجَسِدي َويَْشَرُ  َنِمي فَلَ ُ َييَاة  أَبَِديمة ، َوأَنَ 

 يَاأُْمْلنِي فَُهاَو َمانْ ...ِمي يَثْبُْت فِيم َوأَنَا فِيا ِ َمْن يَأُْمْف َجَسِدي َويَْشَرْ  نَ . َوَنِمي َمْشَر   َيق  
(57–51: 6يو." )يَْايَا بِي



م تأسيس السر في ليلة  ل

:أسس السيد المسيح هذا السر ليلة  لم  وسلِّم  إلى تةميذه

: ةَِمياذَ َوقَاالَ بَاَرَك َوَمسماَر َوأَْعَطاى التم َوفِيَما ُهْم يَأُْملُوَن أََخذَ يَُسوُع اْلُخْبَز، وَ )
: َحاااَكَر َوأَْعَطااااُهْم قَاااائِة  َوأََخاااذَ اْلَكاااأَْس وَ . «هاااذَا ُهاااَو َجَساااِدي. ُخاااذُوا ُملُاااوا»
ْسافَُ  ِماْن ِذي ِلْلعَْهاِد اْلَجِدياِد الماِذي يُ اْحَربُوا ِمْنَها ُملظُكْم، ألَنم هاذَا ُهاَو َنِماي الما»

(28–26: 26مت(. )أَْجِف َمثِيِريَن ِلَمْ ِفَرِة اْلَخَطايَا



:أممف اآيا 

اءن  دددمل دددنل السَّ ال من ي ةلدددزل اْلُخْبدددُز ... الَّدددذن ول

ي ُهول  ي ألةلا أُْعطن سل ن .........الَّذن يجل

(51: 6يوينا )..................الشاهد

ْن أل  لُهُ من ي ألْبذن يلاةن الْ الَّذن .علاللمن ْجان حل

...............ول ألةلا هُ 
ي  اْلُخْبُز الْ  حل

، ول  حلةن النَّرن ول

زن ُخبْ حلْسرن الْ ...............
(42: 2أعمال)..................الشاهد

لل  ال َّ ا ن ول .ول

بُ  حلاةُوا يُواظن ونل علللىول
...............

ُسان تلْعلنيمن ا لر 



ممارسا  الكنيسة األولى 

ُسِف، َوا• الََوا ِ لشمِرَمِة، َوَمْساِر اْلُخْباِز، وَ َوَمانُوا يُواِِظبُوَن َعلَى تَْعِليِم الرظ . الصم

(42: 2أع)

ِساُروَن اْلُخْباَز َوإِْ  ُهْم يَكْ . نَْفس  َواِيَدة  َوَمانُوا ُمفم يَْوم  يُواِِظبُوَن فِي اْلَهْيَكِف بِ •

(46: 2أع. )اْبتَِها   َوبََساَطِة قَْلب  فِي اْلبُيُوِ ، َمانُوا يَتَنَاَولُوَن الطمعَاَم بِ 

ِل األُْسبُوعِ إِْ  َماَن التمةَِميذُ ُمجْ • اَوفِي أَوم (7: 20أع. )تَِمِعيَن ِليَْكِسُروا ُخْبز 

(17: 10مو1. )اِيدِ ألَنمنَا َجِميعَنَا نَْشتَِرُك فِي اْلُخْبِز اْلوَ •

( 11مو1)ويعطي الرسول بولس تاذيرا  مثيرة للمؤمنين في مورنثوس •

ماان أجااف التناااول باسااتاقاق، ممااا يباارهن علااى أن الساار مااان معروفااا  

.وممارسا  بينهم



اإلفخارستياسرِّ  بياةمانة

ما ونجسادهالمسايحالسيدسلم
ليحااكتاااتلتةميااذهاألقدسااين

. الكرمةوعصيرالخبز



الخبز: أول  

، خصيصااا  لهااذا ال اار مصاانوع 1.

.رايتراما  وتقديرا  لمكانة الس

،نقيااق القمااح النقاايمصاانوع ماان 2.

.و ل  لعظمة السر

، ألن الملاااحب يااار ملاااحمصااانوعا  3.

يوفاااع فاااي الطعاااام لافظااا  مااان 

الفساااان ولجعلااا  مقباااول الماااذاق، 

د والخبااز الااذي ساايتاول إلااى جساا

المساايح لاايس فااي ياجااة لهااذا أو 

لاااذاك ألن جساااد المسااايح لااام ياااَر 

 ُ ةََوة  َوُملظاَيْلقُ ُ َيا"فسانا ، وألن  

(.16: 5نش" )ُمْشتََهيَا   

س ولااايخبااازا  ُمختمااارا  مصااانوعا  4.

..فطيرا  



لما ا نستخدم الخبز ُمختمرا  وليس فطيرا ؟

: 26مت)ألن السيد المسيح لما صنع هذا السر صنع  من الخبز الُمختمر •
أن الاار  يسااوع أخااذ خباازا  وبااارك، ولاام ( 19: 22لااو/ 22: 14ماار/ 26

.يقف أيد من البشيرين أن السيد المسيح أخذ فطيرا  

أنهم استعملوا ُخبازا  ( 7: 20و46، 42: 2أع)في اآباء الرسفجاء عن •
.وليس فطيرا  ُمختمرا  

ا.. الارم م يَُساوعَ "أن باولس الرساول أنا  تسالموقال القديس • " أََخاذَ ُخْباز 
(23: 11مو1)

" أرطااوس"الكلمااة التااي ورن  فااي هااذه الشااواهد جميعهااا هااي ملمااة •
الُمختمار، وهي تُطلق على الخباز،(الخبز المرتفع)اليونانية والتي تعني 

.وليس على الفطير الخالي من الخميرة

لاااى جمياااع الكناااائس الرساااولية يتاااى الكنيساااة ال ربياااة نفساااها ساااار  ع•
ت ، الااذي فياا  ساامااسااتعمال الخبااز الُمختماار يتااى القاارن الااااني عشاار

تماار فااي الكنيسااة ال ربيااة بجااواا اسااتعمال الفطياار إلااى جانااب الخبااز الُمخ
.   تقدمة الامف

..أيدوا وأربتوا استعمال الخبز الُمختمر باء الكنيسة األولون•



:وتفسير  ل  أن

، بالساايد المساايح يمااف خطايانااا فااي جساادِه علااى الصاالي

ماان وقاادم  اتاا   بياااة خطيااة و بياااة إراام ه اآ ، لااذل  ف

ة قربااان القااداس باا  خمياارة إحااارالمعقااول جاادا  أن يكااون 

.إلى الخطية التي يملها السيد المسيح في جسده

تلازم ن، بف ولم تكتِل الكنيسة بوفع الخمير في القربا•

ماا أن يدخف الخبز إلى النار يتى تمو  هذه الخميارة م

.ماتت الخطية في جسد المسيح القائم من األموا 

فعاف فالخميرة موجونة في قربان القداس لكنهاا ميتاة ب•

وممااا أبطلاات النااار فعااف الخمياارة، مااذل  أبطااف النااار، 

ْ  أَْرَسااَف هللاُ إِ "الساايد المساايح الخطيااة بذبياااة نفساا  

اَن ِة، َوألَْجاااِف اْلَخِطيماااِة، نَ اْبنَااا ُ فِاااي ِحاااْبِ  َجَساااِد اْلَخِطيمااا

(3: 8رو" )اْلَخِطيمةَ فِي اْلَجَسدِ 



:القربانة

أو " تقدماااة"معناهاااا " قرباناااة"ملماااة •
و بياااااة اإلفخارسااااتيا فااااي ، "عطيااااة"

جوهرها هي عمف يب يياث قادم السايد 
عنااا ه( تقدمااة)المساايح جسااده قربانااا  

.أبي 

قيق لتكاون الادتُطان يباو  القماح معاا  •
ة وتوفااع الخمياار، يُعجاان بالماااءالااذي 

ع في يوففي العجين إلى أن يختمر، رم 
. الفرن

بهااا ماان الوساا  مربااع باا  صااليب مبياار•
أي" اإلساابانيقون"وهااو مااا يُعاارع باا  

، وهااااو يُشااااير إلااااى الساااايد (الساااايدي)
.المسيح

عشااار ُمربعاااا  إرنااااوياااول هاااذا الجااازء •
ير، بااداخف مااف ماانهم صااليب صاا صاا يرا  

.سيحتةميذ السيد الموهم يُشيرون إلى 



:هي السيد المسيحالقربانة

:إحارة إلى الوصل

، المساايح الااذي ل بدايااة أيااام لاا  ول نهايااة أيااام، وهااو حاامس البِاارِّ 

.و بيات  التي قُدمت عن العالم مل 

خبزة مستديرة مقرص الشمس

، وهااو يبااة (46:8يااو( )بااة عيااب)المساايح البااار الااذي بااة خطيااة 

(24:12يو)القمح التي وقعت في األر  

مخبااواة ماان نقيااق القمااح األباايض 

النقي

(.5:53إ )المسيح مساوق ألجف  رامنا  قمح مطاون

لقرباناةاولكن . يمف خطاياناالخمير يشير للخطية والسيد المسيح

الخطيااة نخلاات نااار الفاارن فماتاات الخمياارة، وهكااذا نان المساايح

(3:8رو+ 12، 6:16مت)بالجسد 

وفع خميرة على العجين

المسيح ل ياتا  أن يصلا  أيد، : الملح

.المسيح لم يايا يياة التنعم بف أتى ليصلب: السكر

ل يُضاع ملح ول سكر

وقااتونيقونيمااوسوهااي الترنيمااة التااي أنشاادها يوساال الرامااي 

ي بعينهاا تكفين السيد المسيح، إحارة إلى أن تقدمة اإلفخارستيا ه

.تقدمة الصليب

. قااادوس هللا: "مكتاااو  ياااول الخاااتم

قادوس الااي الاذي ل . قدوس القوي

" يمو 

(رقو  اليدين والرجلين والاربة) لم السيد المسيح  رقو 5تُثقب 

والاار  هااو خبااز . ماايةن الاار  فااي بياات لااام ومعناهااا بياات الخبااز

(6يو)الاياة 

يات يخبز القربان فاي يجارة تسامى ب

بالكنيسةلام ملاقة



:هي نمو   للكنيسةالقربانة

:إحارة إلى الوصل

مف يبة قمح ترمز لكف إنسان مسياي هاااي مجموعاااة مبيااارة 

من يبا  القمح

رياق األلم الذي يجتااه اإلنسان في ييات  الرويية سواء ماان فاي ط

الصااااليب بالاياااااة يسااااب وصااااايا هللا، أو عاااان طريااااق الفااااطهان 

.الخارجي

الطان

(52: 11يو)رول هللا الوايد الذي يجعلنا منيسة وايدة ُمتادة  ي الماء يجمع الدقيق فا

عجينة وايدة

.الكنيسة ناخلها خطية، ولكنها ميتة، فاقدة ألي سلطان أو قوة وفاااع الخميااارة علاااى 

العجين

(13: 5مت)الكنيسة هي  اتها ملح العالم  ل يوفع ملح 



:وصف

القربانة ُمستديرة•

القمح مطاون•

رول هللا الوايد الذي يجعلنا -

منيسة وايدة

ألن المسيح مساوق ألجف -

 رامنا

رقو 5توجد • لم السيد المسيح-

ي الماء يجمع الادقيق فا•

عجينة وايدة

توفااااااع خمياااااارة راااااام •

توفع في النار

ح الخطية ميتة في جسد المسي-

بالصليب

ل  السيد المسيح ل بداية أيام-

ول نهاية



طريقة عمف الخمار هاي نقاع ابياب•
العنااب ماادة يساايرة يتااى يباادأ فااي
الختمااااااار، راااااام يعصاااااارون  نون 
اساااااتخدام النياااااران أو إفاااااافة أي 

.مانة غريبة

،هااااذه الطريقااااة تُعاااارع بااااالتخمير•
.وهي تختلل عن التقطير

خبز ماال–لبد أن يكون الخمر نقياا  •
.مما يليق بعظمة السر–

ل تاادخف علياا  أي مااانة أُخاارج مااا •
.عدا الماء

ى يتاأل تزيد ممية الماء عن الثلث •
.ل يفقد الخمر حكل  أو لون 

الخماار ماان عصااير لبااد أن يكااون •
..نون غيرهالكرمة

الخمر: رانيا  



، االار  يساوع وقات تأسايس السار صانع  هكاذألن •
/ 29: 26مااات)فاااي " نتاااا  الكرماااة"وجااااء لفااا  

(.25: 14مر

، يحعصير العنب مانة مناسبة للتاول إلى نم المسا•
(5: 15يو)حب  ر  المجد  ات  بالكرمة فقد 

ألنا  تمال عصير العنب يُشاب  السيد المسيح في اي•
ر يماار فااي أنوار مثياارة يتااى يصاايلبااد للعنااب أن 

رة ، فهااو يُجفاال ويُنقااع ويجااوا فااي المعصااخماارا  
وِ  ْياِدي، َوِماَن الشظاعُ قَْد ُنْسُت اْلِمْعَصاَرةَ وَ "ويُنقى 

، لقااد ُعصاار نماا  (3: 63إ " )لَااْم يَُكااْن َمِعااي أََيااد  
.  على الصليب مما تُعصر يبا  العنب

ير أل يُباادل عصاا"جاااء فااي قااوانين اآباااء الرسااف •
".الكرمة بشيء من األنبذة المطبوخة بالنار

:  أقوال اآباء األولين تؤيد هذا•

لما ا يُستخدم عصير الكرمة نون غيره؟



وقاااد قاااال المسااايح مااان عصاااير 

الكرمااة، أمااا الكرمااة فااة تعصاار 

.ماء  بف خمرا  

(القديس يوينا الذهبي الفم)
يالماااا تمتاااز  الخمااار التاااي فاااي 

الكاااااأس بالمااااااء، يينئاااااذ يتااااااد 

..الشعب بالمسيح

(مبريانوسالقديس )



:  أممف

لما ا يُستخدم عصير الكرمة؟

مما أسس  الر  بنفس •....................................................

....................................................
ر  المجد حب  نفس  بالكرمة•

(3: 63إ )ُنْسُت اْلِمْعَصَرةَ َوْيِدي •.........................................................



مر نبوا  العهد القديم عن استخدام الخ

في  بياة العهد الجديد

(: سااةمرئاايس ال" )ِحاايلُونُ "يقااول يعقااو  عاان •

َجْاَشااااا ُ، (حاااااجرة العنااااب)َرابِط ااااا بِاْلَكْرَمااااِة "

أَتَانِاااِ ، َغَساااَف اْبااانَ (حاااجرة العناااب)َوبِِاْلَجْفنَاااة 

(11: 49ت )". ِعنَِب رَْوبَ ُ بِاْلَخْمِر ِلبَاَس ُ، َوبَِدِم الْ 

اوا ُملُاوا ِماْن َطعَااِمي، َواْحا"• ِر َربُوا ِماَن اْلَخْماَهلُمظ

(5: 9أم)" المتِي َمَزْجتَُها

تََها نََاتَااْت أَْعِماادَ . (نيسااةالك)اَْلِاْكَمااةُ بَنَااْت بَْيتََهااا •

اا. َزَجااْت َخْمَرَهااامَ .  َبََاااْت  َْبَاَهااا. السمااْبعَةَ  ا أَْيض 

(2–1: 9أم). َرتمبَْت َمائَِدتََها

ةَ؟    ُيْمار  ِماْن بُْصارَ َمْن  َا اآتِاي ِماْن أَُنوَم، بِثِيَاا•

ُم بَِكثْااَرِة قُ هااذَا اْلبَِهاايظ بَِمةَبِِسااِ ، اْلُماا تِاا ِ تَعَظِِّ َمااا .. وم

، َورِيَ  اار  َرِة؟ ابُااَ  َمااَدائِِس اْلِمْعَصاابَاااُل ِلبَاِسااَ  ُمَامم

(2–1: 63إ )



:أممف اآية

ةُ  ْحمل ............بلةل ْ الْلحن
تلْ  ألعْ اتلهل بليْ  تلهل ةلحل ...........امن ل علةل السَّبْ 

(2-1: 9أمثال).....................الشاهد

ذلبلحل ْ 
...........

اذلْبحل  جل ْ هل زل ...........مل هل  ْمرل اخل

............ ْ تَّبل ألْيًضا رل 
تل  اين ل امل .هل



طقس مز  الخمر بالماء

ممااا اسااتخدم الاار  مأس ااا ممزوجااة، هكااذا •
كااهن فيماز  الأرر خطوات ، الكنيسةاقتفت

الخماار باااوالي رلااث الكميااة ماااء عااذب ا نون
.قياس مميت 

الااذين خرجااوا ماان يُشااير إلااى الاادم والماااء•
(34: 19يو)جنب السيد المسيح المطعون 

التايإعةن عان إتااان األمام والشاعو في  •
.. لمتِي َرأَْيتَ اْلِميَاهُ ا"يشير إليها سفر الر يا 

" َوأَْلِسااااانَة  ِهاااااَي ُحاااااعُو   َوُجُماااااوع  َوأَُمااااام  
(15: 17ر )

ر تاااتمم سااامناااذ العصااار الرساااوليالكنيساااة •
..اإلفخارستيا بمز  الخمر بالماء



عنااادما نناااال الكاااأس الممزوجاااة 

ارستيا والخبز الُمقدم تصير اإلفخ

.جسدا  

(إيرينا سالقديس )

مارا  الذي يُعمر الكأس ل يجعل  خ

اائاد صرفا  ول يمزج  بماء مثير

.عن الثلث

(القديس باسيليوس الكبير)

ن أمثاار مااالقداسااا ل يُقاادم فااي 

جسد الر  ونما  مماا سالم الار  

نفساااا ، أعنااااي الخبااااز والخماااار 

.الممزوجة بالماء

(م419مجمع قرطاجنة )

ممااا يمتااز  الخماار بالماااء، هكااذا 

.الرول باإلنسان

(ريالسكندإمليمنضسالقديس )



ل يجااااااوا الكنيسااااااة القبطيااااااةفااااااي

ة أمثار مان مارسر اإلفخارساتياإقامة

وايااادة علاااى  ا  الماااذبح فاااي نفاااس 

الياااوم، ول يجاااوا للكااااهن أن يقااادس 

فاااي الياااوم الواياااد أمثااار مااان قاااداس، 

 يماف وفي خدماة السارِّ ل يساتخدم إلم 

وايااااد ومااااأس واياااادة، إعااااةن عاااان 

.ويدة  بياة المسيح وعدم تكرارها

سااوع الواياادة، فااإن جسااد ربنااا يباإلفخارسااتيامونااوا متمسااكين

وايااد، ويكااون لكاام مااأس واياادة توياادنا بدماا ، مائاادة المساايح

. واياادة وأسااقل وايااد مااع الكاااهن والشمامسااة الخااانمين معاا 

.يسب إرانة هللافافعلوهوعلي  إ ن فكف ما تفعلون  

(القديس أغناطيوس)

يمف وايدة ومأس وايدة



دنة؟لما ا نؤمن بالذبياة الوايدة التي تقدم على مذابح متع

ا إنها ليست  بيااة أخارج مما•

نماا مان رئيس الكهنة يفعف؛ إ

نقااااااادم علاااااااى الااااااادوام  ا  

الذبيااااة، أو بااااأليرج ناااتمم 

.ةالذبيا( أنامنسيس)تذمار 

نااااااؤمن بالمااااااذبح الوايااااااد، •

ا بالرغم من تعدنه ألن جميعه

هاااي القبااار المقااادس الواياااد 

.  لجسد المسيح الوايد



... دمهاأل تقدم الذبياة يومي اا؟ نعام نقا

(  مااااارج" )أنامنسااااايس"لكااااان هاااااذا 

لموتاااا ، وهااااي  بياااااة ويياااادة غياااار 

هاااو عةماااة األنامنسااايس... متكاااررة

موت ، فإن ما نقدم  هو  ا  الذبياة،

ج فاااة تُقااادم الياااوم  بيااااة وغاااد ا أخااار

واياااد هاااو المسااايح فاااي ماااف . م اااايرة

، ماماااف فاااي ماااف موفاااع ، جساااد  مكاااان 

. عوايد، فالذبياة وايدة في مف موف

هاااذه هاااي الذبيااااة التاااي ل نااازال إلاااى 

هااااذا مااااا نعنياااا  باااا  . اليااااوم نقمربهااااا

.للذبياة" أنامنسيس"

(القديس يوينا الذهبي الفم)



وجو  عدم إبقاء حيء 

من الذبياة لليوم التالي

ب لام جسد السيد المسيح على الصليألن •
.يبَق لليوم التالي

الااذي مااان رماازا  –خااروع الفصااح وألن •
ء ل يباااَق منااا  حاااي–لذبيااااة الصاااليب 

.للصبال

ولياتااارا "قاااوانين الرساااف أماااد   لااا •
ل القساااوس والشمامساااة بعناياااة فائقاااة أ

لااائة تكاااون... يبقاااى حااايء مااان القرباااان
ف قاوانين الرسا" )عليهم نينوناة عظيماة

(. 71من 52ق1ك



وم لما ا ل يجب إبقاء حايء مان الذبيااة لليا
التالي؟

التاليألن جسد المسيح على الصليب لم يبق لليوم•.........................................................................

..........................................................................
بالل يبق من  حيئا  للص( مرمز)ألن خروع الفصح •

عمة  بقوانين الرسف األطهار•.....................................................



هف هو جسد يقيقي ونم يقيقي؟

مان الرسف المختارون مهتماين باأن

يصاااااادقوا الباااااان ل أن يعقبااااااوا أو 

.  يستفسروا مثف الجسورين

الخباااز الاااذي مساااره ونعااااه جساااده 

عرفاااااوه جساااااد ا، نعااااام، ويسااااابوا 

.بالاقيقة أن نم  مان يقطر

(القديس يعقو  السروجي)

ي، يليق باألبدي أن يعطي ما هو أبد

ي ل أن يعطااااي تمتع ااااا بطعااااام  وقتاااا

... ةبالكان يقدر أن يدوم لاظا  قليلا

يلياااااااق بالاااااااذي نااااااازل أن يجعاااااااف 

المشااترمين فااي تناولاا  أساامى ماان

.المو  والفماةل

(القديس ميرلس الكبير)

، "هذا هاو جسادي: "ل تش  في أن هذا يق، إ  قال بوفول

.إنما اقبف ملما  مخلص  بإيمان، إ  هو الاق الذي ل يكذ 

(القديس ميرلس الكبير)



يعطاااي جساااد المسااايح ييااااة لكاااف مااان 

ى يشترك فيا ، ألنا  يطارن الماو ، يتا

يزياف يأتي ويدخف إلى أناس  ماائتين، و

ممتلاا  ( جسااد الكلمااة)الفسااان، إ  أن 

.نبالكامف بالكلمة الذي يبيد الفسا

(القديس ميرلس الكبير)

الساار الااذي تتقبلااوه هااو ماان عمااف 

ياا إن مانات ملماة إيل. ملمة المسيح

ا ماان السااماء لهااا القااوة لتناازل نااار 

، أل تامااف ملمااة (38: 18مااف 1)

المسااااايح قاااااوة أن ت يااااار طبيعاااااة 

العناصر؟

(أمبروسيوسالقديس )

ز إلااى مياال يت ياار الخباا: إن ُساائلت

الاااارول : جسااااد المساااايح، أجيااااب

القاادس يظلااف الكاااهن، ويعمااف فااي

ي العناصااار بااانفس الكيفياااة مماااا فااا

.ريم البتول مريم

(القديس يوينا الدمشقي)

: بازتادث السيد نفس  بوفاول عان الخ

فهااف يتجاساار أيااد " هااذا هااو جساادي"

: ولويش ؟ إن مان هو نفس  فماننا يقا

، من يتذبذ  ويقول إنا  "هذا هو نمي"

رك بثقااة ماملاة نااان نشاات... لايس بدماا ؟

.في جسد المسيح ونم 

(األورحليميالقديس ميرلس )



رِّ فاعلية الس

ما هاو نور هاذه 

الوليماااااااة فاااااااي 

ل يياة من يتنااو

منها؟

االة تدداح علددى( 1)
البنرية

السددددددددددددددددلوك ( 2)
بدددددددروح الوحددددددد ة 

والحب

عدددددددددددددددددددددددد م ( 3)
االنددددددددتراك فددددددددي 

مواي  األنرار

السددددددددددددددددلوك ( 4)
بروح القوة

 دد ور أةهددار ( 5)
مياه حية

احتضددددددددددددددان ( 6)
مخل ةا

بلددوم ملحددو  ( 7)
السماء

النددددرحة فددددي ( 8)
التسدددددددددبيح مددددددددد  

السماييين

تحويددا القلددب( 9)
إلى بي  لحم

تحدددددددددددددددد ي ( 10)
ال سا  والمو 

ةعدديش لددذاك ( 11)
الددذي مددا  ألجلةددا 

وقام

اة تددددددددددددددداح ( 12)
إ راحةدددددا الددددد اخلي 

للمسيح يسوع

إ راك سدددددّر ( 13)
يال  ح المسيح

الةمدددددددددددددددددو ( 14)
الروحي المستمر



النفتال على البشرية( 1)

! َب الاااارم م  ُوقُااااوا َواْنُظااااُروا َمااااا أَْطيَاااا•

ُجِف اْلُمتَوَ  ِف َعلَْي ِ ُطوبَى ِللرم : 34ماز. )مِِّ

8)

ِ ِمانْ • نَاتِِ   أَْجاِف ُمافِِّ َيَساَما َا أَُرنظ ِللارم ِّ

ِم نَاااَوُل، َوبِاْسااِلااي؟ َمااأَْس اْلَخااةَِص أَتَ 

ِ أَْنُعو (13–12: 116مز. )الرم ِّ



إلاى ( عروس المل )خرجت 

طرقااا  العااالم لتجمااع جميااع

قاماات... الشااعو  لتسااعدهم

في ر وس األسواق واواياا

ف األر  لتدعو إليها المااف

.والجموع إلى الوليمة

(يالقديس يعقو  السروج)

لاو من مان يقدر أن يذبح البن قادام أبيا ،

بناا لم ياذبح هاو نفسا  بيديا  قباف اآما ؟ ر

هاااو الابااار األعظااام، والذبيااااة الكاملاااة، 

هاو الكاااهن... ولهاذا  باح نفساا  قادام أبياا 

فهم ميال يشاربون ماأ... والمارقة  س عرِّ

نماااا ، ويسااااقون مناااا  الشااااعو  والعااااالم 

خااتم بدماا  العهااد الجديااد الااذي... والبلاادان

صاااانع  ليكااااون ل فااااران الااااذنو  للعااااالم 

.بأسره

(القديس يعقو  السروجي)



السلوك برول الويدة والاب( 2)

ان ا مااا ا يصااير إلياا  الااذين يشااترمون فياا ؟ جسااد المساايح، ولاايس أجساا

فكما أن الخبز يتكون من قماح مثيار(. 30: 5أع )مثيرة، بف جسد وايد 

ن ل ويصير وايد ا، فة يعاون يظهار القماح وإن ماان باالاق موجاون ا، لكا

ع يظهاار الخااتةع بساابب التاااان معااا، هكااذا نااان ناارتب  مع ااا الوايااد ماا

ز ألننااا جميع ااا نشااترك فااي الخباا: "لااذل  يقااول... اآخاار ومااع المساايح

فلمااا ا ل نُظهاار  ا  الاااب ونصااير بهااذا (... 17: 10مااو1" )الوايااد

ا .وايد 

(القديس يوينا الذهبي الفم)



وا بالويدة الخباز هاف هاذا. بالخبز تتعلمون ميل يجب أن تعتزِّ

لى مصنوع من القمح؟ أليس مذل ؟ باأليرج من قمح مثير؟ ع

ا ا ماان هاذا القماح مبعثار  لقاد . أي األيوال، قباف أن يصاير خباز 

ا لام فإنا  ما. انضم إلاى بعضا  الابعض فاي المااء بعاد أن ُطاان

ذي يُطااان القمااح ويُعجاان بالماااء لاان يصااف إلااى  اك الشااكف الاا

ا ااا منااتم قاابة  تُطانااون. يُاادعى خبااز  ممااا بمذلااة هكااذا أنااتم أيض 

عندئااذ جئااتم إلااى معمونيااة. أصااوامكم وساارِّ جاااد الشاايطان

الناار ولكان بادون. لقد عجنتم يتى تبل اون حاكف الخباز. الماء

.لن يوجد خبز

(أغسطينوسالقديس )



صح أم خطأ؟ 

✓) ..... (بالتناول نشتاق لخةص العالم•

دا  من الممكن أن ننال اإلفخارستيا ول نكاون جسا•

) ..... (وايدا  ورويا  وايدا  



. ل تجااري ناااو األمااور المضااانة

ق فإن  إن منت ابن المل  ول  ي

هاف ف... الحتراك في مائادة أبيا 

تترمهااااااااااا وتختااااااااااار مائاااااااااادة 

ب  بكااف غياارة يسااا... الُماادانين؟

لاااايس لكااااية تؤ ياااا  مائاااادتهم، 

  وإنما ألن فاي هاذا يعياب مائادت

.الملومية المكرمة

(القديس يوينا الذهبي الفم)

رعدم الحتراك في موائد األحرا( 3)



السلوك برول القوة( 4)

ا  إليهاا إننا في ايتي. اإلفخارستيا هي يصن لمن يتناولها

ياا  لكااي نتساالح بامايااة فاايض الاار ، األماار الااذي نرغااب ف

.ليجعلنا في أمان من الخصم

(مبريانوسالشهيد )

إنماا لم يستطع المةك أن يلمس الجمرة النارياة بأصاابع ،

م لاام يمسااكها المااةك، ولاا. أيضاارها قريب ااا ماان فاام إحااعياء

.يلتهمها إحعياء، أما ربنا فسمح لنا أن نفعف هذا و اك

(السريانيأفر مالقديس )



ا ترعاب الشايطان ، مفكارين ليتنا نعون من تل  المائدة مأسون تتنفس ناار 

أرنُ  أن أصااير( يقااول الاار ... )فااي رأساانا وفااي يباا  الااذي أِظهااره لنااا

أخااامم، وماان أجلكاام حااارمتكم فااي اللااام والاادم، وأعااون فااأعطيكم الجسااد

فيناا، هذا الدم يجعف صورة ملكناا متجادنة. والدم لكي بذل  أصير قريبكم

باف ترويا  تبعث جمال  ل يُنطق ب ، ول تدع سامو نفوسانا أن يُنازع مناا،

ااا وتنعشاا  ن، هااذا الاادم السااري إن تناولناااه باااق يطاارن الشااياطي... نائم 

فاالماا .ويجعلهم بعيدين عناا، بينماا يادعو المةئكاة ور  المةئكاة إليناا

لادم ُساف  هاذا ا... يرون نم الر  تهر  الشياطين وترمض المةئكاة معاا

.وجعف السماء سهلة المنال

(القديس يوينا الذهبي الفم)



:  أممف

:فاعلية سرِّ اإلفخارستيا

على البشريةاإلنفتال•.....................................................

....................................................
السلوك برول الاب والويدة•

عدم الحتراك في موائد األحرار•.....................................................

السلوك برول القوة•.....................................................



صدور أنهار مياه يية( 5)

باوع يصعد ين. بالاق مهوبة هي أسرار الكنيسة، مهو  بالاق هو المذبح

ا رويية... من الفرنوس .من هذه المائدة يصدر ينبوع يبعث أنهار 

(القديس يوينا الذهبي الفم)



ايتضان مخلصنا( 6)

ا، وياتضنوه فايتناولوهلكي  ي مماال أيض 

.قلوبهم

(القديس يوينا الذهبي الفم)



بلوغ ملكو  السماء( 7)

سااد ج)يكااون للااذين يشااترمون فااي 

رااناااااة الااااانفس، ( الااااار  ونمااااا 

وغفران الخطايا، وحارمة الارول،

وبلاااوغ ملكاااو  الساااماء، والدالاااة 

.لدي ، وليس للاكم والدينونة

(القديس يوينا الذهبي الفم)



السمائيينالشرمة في التسبيح مع ( 8)

ماء مأن اإلنسان قد أُخذ إلى الس

عينهااااا، يقاااال بجااااوار عاااار  

،السااايرافيمالمجاااد، يطيااار ماااع 

.المقدسةبالتسباةويترنم 

(القديس يوينا الذهبي الفم)



فاعلية سرِّ اإلفخارستيا: وصف

الشرمة•

بل   وغ•

ُمخلصنا

أنهار ماء يية

نالسمائييفي التسبيح مع 

ملكو  السماء

ايتض ان•

ص  دور•



تاويف القلب إلى بيت لام( 9)

لساماء مف نفس  تتقبف الخبز الناال مان ا

تاا  هي بيت الخبز، خباز المسايح، إ  تق

ي ويتقااوج قلبهااا بمؤناا  الخبااز السااماو

ن ناا: "لهاذا يقاول باولس. السامن فيها

مااف نفااس  أمينااة هااي بياات". خبااز وايااد

ف لااام، ممااا أنهااا تُاادعى أورحااليم، إ  يااا

ي بها سةم أورحليم العليا وهادوءها التا

هاااذا هاااو الخباااز الاقيقاااي . هاااي الساااماء

مااف الااذي بعااد أن يُكساار إلااى قطااع يشاابع

.البشرية

(أمبروسيوسالقديس )



تادي الفسان والمو ( 10)

ا جد ا، أبعاد ألام الجاو ع، لكنا  أحبع طعام المن ياجة الجسد امان ا يسير 

ن  اك إ ا  لام يكا. صار بعدها بة قوة، ولم يهب الاذين أملاوه ييااة أبدياة

.  هو الطعام الاقيقي والخبز الناال من السماء

يااة أما الجسد المقدس الذي للمسيح الذي يقو  إلى ييااة الخلاون والا

خرة لقااد حااربوا ماااء  ماان صاا. األبديااة فهااو بالاقيقااة الطعااام الاقيقااي

ا 1)وا وما المنفعة التي عان  علاى الاذين حاربوا ألنهام قاد ماات... أيض 

ااا حاراب ا يقيقي اا، باف ا(. 6-3: 10ماو لشاارا  لام يكان  اك الشارا  أيض 

لا  مان الاق في الواقع هو نم المسيح الثمين، الذي يستأصف الفساان م

.جذوره، ويزيح المو  الذي سكن في جسم اإلنسان

(القديس ميرلس الكبير)



الذي ما  ألجلنا وقامنعيش لذاك( 11)

ِميااِع َماايْ ُهااَو َماااَ  ألَْجااِف اْلجَ "
يَمااااا بَْعااااُد لَ يَِعاااايَش األَْييَاااااُء فِ 

ْجِلِهْم لمِذي َماَ  ألَ ألَْنفُِسِهْم، بَْف لِ 
(15: 5مو2)" .َوقَامَ 

ة • الاصااااول علااااى ساااارِّ قااااوِّ
المااااو  ماااان جسااااد الاااار ِّ 

الماااااااااااااو  ..الماااااااااااااذبول
الااااااذِّا  ومبريائهااااااا، عاااااان
هام، وعن ماديح النااس و مِّ

اإلنانة وفعل وعن خطايا
حاااااهوا  المابِّاااااة، وعااااان

...العالمالجسد، وعن

أن تعلم إ ن ميل يلياق با 

تتناااول جسااد المساايح، أي

فااااي  ماااارج طاعتاااا  يتااااى 

الماااااو ، يتاااااى أن الاااااذين 

عاااد يعيشاااون ل يعيشاااون ب

ألنفسهم، وإنما لاذاك الاذي

.ما  ألجلهم وقام

(بيرالقديس باسيليوس الك)



انفتال انرامنا الداخلي للمسيح يسوع( 12)

متااى أعلاان الاار  عاان نفساا ؟ عنااد مساار

لاذل  عنادما (... 31-30: 24لاو )الخبز 

لام نكسر الخبز نتعرع على الار ، فهاو

. ..يعلاان عاان نفساا  إل هنااا علااى المائاادة

لنااا نااان الااذين لاام نسااتطع أن نااراه فااي

إ ا فا. الجسد، ولكن  أعطانا جسده لنأمل 

وإ ا. منت تاؤمن بهاذا فتعاال مهماا منات

.منت تثق فاطمئن عند مسر الخبز

(أغسطينوسالقديس )

ون تُفااااتح أعااااين الااااذين يتقبلاااا

الخباااز المقااادس لكاااي يعرفاااوا 

ف المسيح، ألن جسد الر  ياما

فياااااا  قوتاااااا  العظيمااااااة غياااااار 

.المنطوق بها

(ريؤفةمتيوساأل  )



صح أم خطأ؟ 

رِّ تنفااااتح أعااااين قلوبنااااا علااااى سااااباإلفخارسااااتيا•

✓) ..... (المسيح

✓) ..... (نُميت  واتنا ومبريائناباإلفخارستيا•

✓) ..... (ناصف على الخلونباإلفخارستيا•

إلى بيت نتاول)نُشبِع البشرية باإلفخارستيا•

✓) ..... ((لام



د يتاقاااق سااارِّ الفصاااح فاااي جسااا

، و بااا ح الااار ، فقاااد اقتياااد ماماااف 

ااا إيانااا ماان عبو نيااة مشاااة ، مخلص 

العااااالم وماررنااااا ماااان عبونيااااة 

ااا إبلاايس ممااا ماان فرعااون، خاتم 

نفوسااااااانا برويااااااا  وأعضاااااااائنا 

.الجسدية بدم 

(سارنسأسقل ميليتواأل  )

يإنراك سرِّ الفصح المسيا( 13)



النمو الرويي المستمر( 14)

امتسااا  الاياااة الروييااة ماان خااةل 

ااا اإلفخارسااتيا يتطلااب احااترام ا م نتظم 

ياتاا  فااالمؤمن ياااتف  با. فااي الساارِّ 

الروييااة، وينمااو فااي الاارول طالمااا 

اسااااتمر ارتباطاااا  بالمساااايح، لاااايس 

ااا ماان خااة ل رويي ااا فقاا ، ولكاان أيض 

ممارسة عملية منتظماة للتنااول مان

جسااد المساايح ونماا ، أمااا الحااتراك 

قاااد غيااار المناااتظم فاااي اإلفخارساااتيا ف

.يارم المؤمن من الاياة األبدية

(القديس ميرلس الكبير)



فاعلية سرِّ اإلفخارستيا: مراجعة

النفتال على البشرية

السلوك برول الاب والويدة

السلوك برول القوة

صدور أنهار ماء يية

تاويف القلب إلى بيت لام

ايتضان مخلصنا

عانفتال إنرامنا الداخلي للمسيح يسو

إنراك سرِّ الفصح المسياي

نعيش لذاك الذي ما  ألجلنا وقام

النمو الرويي الُمستمر

بلوغ ملكو  السماء

السمائيينالشرمة في تسبيح 

تادي الفسان والمو عدم الحتراك في موائد األحرار



اول ميل نستع د للتن  
من جسد الر  ونم ؟

بفااااص فااامير اإلنساااان أماااام هللا

:وتطهيره بالتوبة

ْن أََماااَف إِ  ا أَيظ َمااا: "يقاااول الرساااول

،  َمااأَْس الاارم ِِّ هااذَا اْلُخْبااَز، أَْو َحااِر َ 

اا فِابُِدوِن اْستِْاقَاق، يَُكا ي وُن ُمْجِرم 

ِ َوَنِماا ِ  ِاِن َولِكااْن ِليَْمااتَ . َجَسااِد الاارم ِّ

َن هَكاااذَا يَأُْماااُف ِمااااإِلْنَسااااُن نَْفَسااا ُ، وَ 

ألَنم . َن اْلَكاااأِْس اْلُخْباااِز َويَْشاااَرُ  ِمااا

ْاقَاق ُ  بُِدوِن اْساتِ المِذي يَأُْمُف َويَْشرَ 

ِ ، َغْياَر نُونَاة  ِلنَْفِسايَأُْمُف َويَْشاَرُ  َنيْ 

27: 11ماو1." )ُمَميِِّز  َجَساَد الارم ِِّ 

–29)



التناول باستاقاق

:لةستاقاق معان  مثيرة أهمها

الساااااتاقاق هاااااو الشاااااعور بعااااادم 

  السااتاقاق، وحااعور اإلنسااان بأناا

للقديساااين،القدساااا خااااط ، وأن 

.وهو لم يصف بعد إلى القداسة

(اناألنبا متا س أسقل نير السري)

لار  سلومنا نان الذين نتناول جساد ا

ونم  يلزم أن يكون فيا  تاذمار طاعاة

الااار  يتاااى الماااو ، يتاااى أن الاااذين 

لاذاك يعيشون ل يايون ألنفساهم، باف

.الذي ما  عنهم وقام

(القديس باسيليوس الكبير)



:أممف اآية

نْ  لحن ول
............

ْةسلاُن ةلْ سلــــــنن تلحن لنيلمْ  هحلذلااإلن .......ـــهُ، ول يلأُْحاُ 

(28: 11مورنثوس1).........................الشاهد

يلنْ  نل اْلُخْبزن ول نل من ُب من . ن اْلحلأْ ...........رل



صح أم خطأ؟ 

✓) ..... (الستاقاق يكون بفاص فمير اإلنسان•

✓) ..... (الستاقاق هو الشعور بعدم الستاقاق•



الستعدان الرويي: أول  

يايا  مسايجب أن يكون الُمتقدم للتنااول •

.أررو مسيا  

ة نم وفاعليمؤمنا  بالسريجب أن يكون •

.المسيح الذي يُطهر من الخطايا

ممارساااا  لسااار التوباااةيجاااب أن يكاااون •

.بانتظاموالعتراع

فااي صاالح وسااةم مااع يجااب أن يكااون •

.اآخرين

علااى )يجااب الاضااور ُمبكاارا  للكنيسااة •

(.األقف يضور تقديم الذبياة



الستعدان الجسدي: رانيا  

الجسد والمةبسنظافة•

ا  عن أي ُمنقطعصائما  أن يكون اإلنسان •

تساااع سااااعا  اإلنقطااااعالطعاااام، فتااارة 

تفاى للكبار، وست ساعا  لألطفاال، ويُك

دء الصاوم مان با)بثةث ساعا  للُرفع 

(.القداس يتى نهايت 

يااااف  اإلنسااان علااى طهارتاا  يجااب أن •

ليلااااة التناااااول ومااااذل  يااااوم الجساااادية

.التناول



نعماة مان المتطلباا  األساساية للتمتاع ب: وصف
:اإلفخارستيا

الاضور•

الصوم•

ع هللاأساسيا  لقبول الصلح م-

ليس ُمهما  على اإلطةق-

قهو الشعور بعدم الستاقا-

ساعا  للكبار10-
معنى الستاقاق•

الُصلح مع الناس•

اإليمان األررو مسي•

ساعا  للكبار9-

ُمبكرا  قبف تقدمة الامف-

بعد القراءا -

أساس التقدم للتناول-



ل يكااااااون باسااااااتعدانا  خارجيااااااة 

اخلياا  فاسب، وإنما بتهيئة النفس ن

خاااااااةل ممارساااااااة ييااااااااة الااااااااب 

والطهااارة الجساادية والقلبيااة، وأن

ميااة يكااون ساالومنا فااي يياتنااا اليو

.مطابقااااا لساااالومنا ناخااااف الكنيسااااة

وا يليااق بالرجااال والنساااء أن يااذهب

إلااااى الكنيسااااة فااااي هاااادوء ونظااااام 

وسااااكون، وتكااااون فاااايهم المابااااة 

وان يكوناااااوا أطهاااااارا ... الصاااااانقة

.هبالجسد والقلب مؤهلين للصةة

(السكندريإمليمنضسالقديس )

ا بثياااااا  . يجاااااب أن تكاااااون مكساااااو 

بااالطبع ل يعنااي هااذا أناا  يجااب أن

ب أن تلاابس رياب ااا بيضاااء، لكاان يجاا

ا بالثيااااا  البيضاااا اء تكااااون مكسااااو 

الةمعااة الروييااة، يتااى تقااول مااع 

اااا أفااارل باااالر "المطاااوِّ   ، ...فري 

ألنااا  قاااد ألبساااني رياااا  الخاااةص،

: 61إ " )مساااااااااني رناء الباااااااارِّ 

10.)

(األورحليميالقديس ميرلس )



القداس اإللهي



الق ا  اإللهي

رحلة إلى السماء: الق ا  اإللهي

الخوالجي

اإلفخارستيا في الحةيسة القبطيةليتورجيا 

سة القبطيةالخطوط الرييسية لليتورجيا اإلفخارستيا في الحةي

(الجزء الثاةي)طق  الق ا  اإللهي 



لاظاا  مان األبدياةالقداس اإللهي ليس معدونا  فمن ساعا  هذا الزمن، إنا  •
.نعيشها ونان ما النا في الجسد

ولات إلى الساماء نااو عريساها اإللهاي، أم تاالكنيسةهف ارتفعت:في  ندهش•
، فجاء العريس الساماوي ماع مصااع مةئكتا  ياتضان عروسا   األر  سماء 

!التي أيبها؟

يَْوُم المِذي الْ "، نُطف منها على اإلفخارستيا عبارة عن طاقة مفتوية على األبدية•
، (الساخاتولوجية)، هي صورة لألامنة األخيرة ( 24: 118مز" )َصنَعُ ُ الرم ظ 

.هي مجيء ملكو  هللا في الزمان الاافر: أو بمعنى  خر

ريلة إلى السماء: القداس اإللهي



  إناا  تسااتطيع أن تساامو بإرانتاا

وترتفاااااع إن حااااائت يتاااااى إلاااااى 

.. السماء عينها فهي مفتوياة لا 

ألن عقولنااا أخاال وأعلااى ماان أي 

طااائر، ومااا أساارعنا عناادما ننااال 

.نعمة من الرول القدس

(القديس يوينا الذهبي الفم)

قاال بعد عمف المسيح الخةصاي ل يُ 

، َوإِلَاا"لإلنسااان  ى تُااَرا   أناات تُااَرا  

، (19: 3ت )مثلما قِيف آنم " تَعُونُ 

."أنت سماء وإلى سماء تعون"بف 

(العةمة أوريجانوس)



:  أممف

:القداس هو

لاظا  من األبدية نعيشها بالجسد•.........................................................

..............................................
طاقة مفتوية على األبدية•

اليوم الذي صنع  الر •.........................................

مجيء ملكو  هللا في الزمان الاافر•............................................................



الخولجي

لى متااا  ياااوي مااف الصاالوا  التااي تُصاا•

في القداس اإللهي

ملماااااااااااااة يونانياااااااااااااة " خاااااااااااااولجي"•

(Evxolojion)وهي إفخولوجيون ،

:  من مقطعين

ةصة= أفشي "/ إفكي"من : إفخو✓

" = أجياااون"مااان ملماااة : أوجياااون✓

ُمقدس

.وهو متا  الصلوا  الُمقدسة



اإلفخارسااااتيا التااااي ليتورچيااااا مااااا هااااي 
نااااا تساااتخدمها الكنيسااااة القبطيااااة فااااي وقت

الاافر؟

زنطيااة التااي البيالليتورچياااتختلاال عاان : القااديس باساايليوس الكبياارليتورچيااا1)

االخدمة العامة، ييث تُستخدم مثالليتورچياتامف  ا  السم، وتمثف هذه  .ير 

غالبااااا مااااا تُسااااتخدم فااااي(: الثيؤلوغااااوس)القااااديس غري وريااااوس ليتورچيااااا2)

وهااي ". الباان"تخاطااب أقنااوم الليتورچياااصاالوا  هااذه . المناساابا  واألعيااان

چياا ليتورأخارج علاى غرارهاا مثاف ليتورچيا ليست فريدة في هذا، بف توجد 

ومااري القديساين  نايوليتورچيااأريوبياة، ليتورچياا مصرية أخارج، وراةث 

.القديس يعقو  السريانيةوليتورچياالسريانية، 

ري سااجلها القااديس مياارلس السااكند(: مااار ماارقس)القااديس مياارلس ليتورچيااا3)

ا من السابقتين .وممف عليها، فاملت اسم ، وهي أقف انتشار 



:أممف

ملمة" خولجي"ملمة 
............
:وتعةيةيوةاةي

......................
ةال لوا  المق س

:في وقتنا الاافرالليتورجيا أنواع 

القداس•
..............
يُخاطبالباسيلـــي

.........
اآلب

القداس•
...............

يُخاطباإلغريغوري
.........
اإلبن

القداس•
...............
يُخاطبالحيرلســـي

اآلب.........



ةاإلفخارستيا القبطيلليتورچياالخطوط الرئيسية 

:لهية، يسبقها التسباة والخدمة اإليمكن تقسيمها إلى رةث خدما 

تقدمة الامف. 1

الموعوظين(ق ا )ليتورچيا. 2

ؤمةينالمددددد(قددددد ا )ليتورچيدددددا. 3
(األةافورااإلفخارستيا أو )



تقدمة الامف. 1

كااهن يُختار الامف مان باين القارابين، ويقاوم ال•
. باسم الثالوث القدوساألبارمةبرحم  مع 

اليتورچياجزء مان " تقدمة الامف"مان طقس •
المااؤمنين، لكاان منااذ قبااف القاارن الخااامس صااار

ملهاا االليتورچياهذا الطقس يُمااَرس فاي بداياة 
ةل خاايتااى يتهيااأ الشااعب لتجديااد العهااد مااع هللا 

سااااماعهم ملمااااة هللا وتمااااتعهم بالشاااارمة فااااي 
. األسرار المقدسة

ساة ، فيهاا تتعارع الكنيبدء انطةق الريلاةهي •
هاا ملهاا فتلتازم بتقاديم ييات. على يسا  النفقاة

ح مان في المسيح الذبيح،  بياة للر  الاذي  ُبا
: ا، والر  ل يقبف من منيست  أقف مان هاذأجلها

م بف والريلة تصاير معوقاة إن لا... يياتها ملها
.تدفع الكنيسة النفقة بكمالها



الموعوِظين(قداس)ليتورچيا. 2

والاوعظيالكاراايي لب عليها الطابع •
.  نون أن تجاهف الجانب التعبدي

ينصاات الموعااوِظين مااع المااؤمنين إلااى•
القااراءا  والعظااة مااع بعااض الصاالوا  

هم لكاي التي ترفعها الكنيسة عانالقليلة
اااا ويكماااة وإيمان اااا ذا لهااا. يهبناااا هللا فهم 

مااان الموعااوِظين منااذ العصااور األولااى 
قااااداس"الكلمااااة بليتورچيااااايتمتعااااون 

سااارار مإعااادان لتَقَبظاااف األ" الموعاااوِظين
وإ  ينااااالون أساااارار العمااااان . المقدسااااة

ن والمساااة والتناااول، يبقااون ماتاااجي
ا بة انقطاع .  لسماع الكلمة أيض 



ؤمنينالم(قداس)ليتورچيا. 3

(األنافورااإلفخارستيا أو )

ا عمف تعبديوهي • .مي ااتجاه ا تعلي، تامف أيض 

ساماء فيها ترتفاع الكنيساة باالرول القادس إلاى ال•

.في يضرة هللا في المسيح يسوع

: يبدأ صةة قداس الماؤمنين ياين يقاول الشاماس•

، وفاااي القاااداس "ليقااال ماااف واياااد  فاااي طقسااا "

، ويقااااول ..."قفااااوا بخااااوع ماااان هللا"الباساااايلي

ع وما: ويجياب الشاعب. الر ِّ مع جميعكم: الكاهن

لاى ارفعوا قلاوبكم إ: بعد  ل  يقول الكاهن. روي 

:هاااي عناااده، رااام يقاااول(: الشاااعب)يقاااول . الااار ِِّ 

باار، مستاق أيها ال: يقول الشعب. نشكرك يا ر 

ه لناا  با ناا رم يبتدئ بالصةة التي تلياق مماا َيادمن

..الرسف



صح أم خطأ؟ 

ن مانت تقدمة الامف جزء من ليتورجياا الماؤمني•

يتى قبف القرن الخامس
) ..... (✓

أرنااااء القاااراءا  توجاااد صااالوا  سااارية ترفعهاااا •

✓) ..... (الكنيسة

) ..... (مالعبا ة في الحةيسة ُمة  لة عن التعلي•



اإللهيالقداسطقس

 ..لثانياالجزءفيالُمفصِّفبالشرلاإللهيالقداسطقسنتناول



المراجع

القماص )الكنيسة القبطية األررو مسية والرويانية •
(تانرس يعقو  ملطي

(سامح يلمي. ن)منيستي األررو مسية ما أجمل  •

األرحاااايذيامون يبيااااب)أساااارار الكنيسااااة الساااابعة •
(جرجس

القاااس أرناسااايوس )القاااداس اإللهاااي سااار الملكاااو  •
(المقاري

القماااص تاااانرس)المسااايح فاااي سااار اإلفخارساااتيا •
(يعقو  ملطي

(وهيب قزمان. ن)القداس اإللهي لماة من األبدية •

الآللاااا  النفيسااااة فااااي حاااارل طقااااوس ومعتقاااادا  •
(القمص يوينا سةمة)الجزء األول -الكنيسة 


