
(الجزء الثاني)طقس القداس اإللهي 



ّ  مجموعة الصلوات التي رتبتها الكنيسة لتقدد القداس اإللهي هو • س سد

.دمه، أي تحو ل الخبز والخمّ العاد ين إلى جسد الّب واإلفخارستيا

( قدددد )كلمدددة عبّ دددة سدددّ انية مدددن ال عدددل السدددّ اني " قدددداس"كلمدددة •

".التقد س"، ومعنى الكلمة ظاهّ فهو  عني (قد س)والعّبي 

ت خدمددة القددداس تمثددل • ت جماعيددا بعّ سددها تتحددد الكنيسددة، فيدده عمدد ت تعبددد ا

.المذبوح ألجلها

ما هو القداس اإللهي؟



طقدددددوس القدددددداس تسدددددتخد  
محددددددور ين أساسدددددديين فددددددي 

:ع قتنا مع هللا

:الجانب التعليمي•

بكددددل مددددا فيدددده مددددن معّفددددة 

.ةالهوتية وعقائد ة وكتابي

:الجانب التعبدي•

بكددل مددا  حمددل مددن انسددحا  

. قلبي وروحي أما  هللا



إن المسددديل علمندددا جبيحدددة جد دددد  للعهدددد 

ل الجد دددد، فالكنيسدددة تسدددلمتها مدددن الّسددد

  وقدددمتها فددي كددل المسددكونة بحسددب نبددو

(.11: 1)م خي 

( 202–140إ ّ ناؤسالقد س )

ت إن المسدددديحيين كددددانوا  نه ددددون  ددددباح ا

انوا و سبحون هللا، و كملون أسّارهم، فك

ي أوالت  ت ددّعون إلددى هللا مددن أجددل حددد ث

مكان والمسيحيين قاطبة في أياإلستنار 

مدّات كانوا، ثم كدان رئيسدهم  ذخدذ خبدّات وخ

  ّ  مزجدده بمدداء و صددلي، وهكددذا  كمددل سدد

. آمين: الشكّ، ثم  قول الشعب

( 165-100ال يلسوف  وستينوس)

قِد  القداس اإللهي

منددذ بدددء المسدديحية احتددل•
ّ  اإلفخارسددد تيا تقدددد س سددد
  مّكز الصدار  في العبداد

.المسيحية

ا أن تددار ا الكنيسددة  خبّندد•
قددددداس القددددد س مددددّقس 
الدددددددذي سدددددددلمه لكنيسدددددددة 
اإلسددددددكندر ة كددددددان مددددددن 

األولدددددى التدددددي القداسددددات
ُوضددددددعل فددددددي الكنيسددددددة 

. الجامعة
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    الشكّ( 1)

(ال  ُستخد  هذا الطقس اآلن) كشف الكاهن رأسه. 1

التداج تعبيّات عن ات داعه أمدا  هللا إج تُشديّ العمامدة إلدى•

.الذي فو  رأسه

ت الدذ ن خلعدوا • اجداتهمت تمثل باألربعدة والعشدّون قسيسدا

(10: 4رؤ)أما  الجالس على العّ  

رأس "كشدددف الدددّأس  ّمدددز إلدددى إعددد ن مجدددد المسددديل •

(3: 11كو1" )؟؟؟؟؟

ذتيندا إال و طلب الّحمة ألنها ال ت:  مسك الصليب بيده اليمنى. 2

. من خ ل الصليب



ب ان دتل ألن بالصدلي: مسك الكاهن الصليب وهو   تل الستّ. 3

.لنا باب السماء و ار لنا الدخول إلى قدس األقداس

دخولنا ألنده بد:فتل ستّ الهيكل  كون من اليسدار إلدى اليمدين. 4

إلددى قدددس األقددداس وبدددخولنا إلددى الهيكددل نقلنددا الددّب مددن 

.التدبيّ الشمالي إلى التدبيّ اليميني

:نيسةمستوى الهيكل  كون أعلى قلي ت من مستوى أرض الك. 5

بسبب أن مدن  صدل إليده مدن الكهندة أو الشمامسدة البدد وأن

. كون في مستوى روحي أعلى من غيّه



بعددد االنتهدداء مددن  دد   الشددكّ  صددعد. 6

نده أل: الكاهن إلى الهيكل بّجله اليُمندى

داخل إلى قدس األقداس رمدز السدماء، 

واليمدددين تُشددديّ إلدددى القدددو  والع مدددة

سددة والمجددد، وتُشدديّ إلددى الحيددا  الُمقد

. مع هللا

وعنددد خّوجدده مددن الهيكددل  خددّج مددن 

ى الناحيددددة اليُسددددّى وبّجلدددده اليُسددددّ

ت وجهدده للهيكدد ل و خددّج ب هددّه ُمعطيددا

. ألنه مكان وجود هللا



رفع بخور عشية وباكّ( 2)

إلدى إشدار  دخل الكاهن الهيكل ثم   ع خمس أ ادي بخور في الشور ة . 1
نهم وقبلهدا الدّب مدرجال العهد القد م الذ ن قدموا للّب تقدمات مقبولة

:وهم

ددا ِمددن  . "أ َّ .  َوِمددن  ِسددَمانَِهاَغنَِمددهِ أَب َكددارِ َوقَددَدَ  َهابِيددُل أَ   ت َّ الدد بُّ إِلَددى فَنََ دد
بَانِهِ   ّ (4: 4تك" )َهابِيَل َوقُ

ا َوبَنَدى نُدوح  "نوح قدد  عدد  محّقدات علدى المدذبل الدذي بنداه . ب َمدذ بَحت
ب ِ  َّ قَاٍت َعلَى ال َمذ بَ .. ِلل َّ عََد ُمح  (20: 8تك" )لِ َوأَ  

ا وَ "ملكدددي  ددداد  قدددد  جبيحدددة الخبدددز والخمدددّ . ج دددزت َج ُخب  َّ ددد اأَخ  ّت ددد " َخم 
(18: 14تك)

(9، ال29خّ)هارون قد  جبائل عن ن سه وعن شعبه . د

َّ لَهُ َم َ "زكّ ا قد  جبيحة البخور ف هّ له الم ك . ه ِ َواقِ ت فََ َه ب  َّ ا ُك ال
(11: 1لو" )َعن   َِميِن َمذ بَلِ ال بَُخورِ 

س ع مة علدى أن هدذا البخدور ُمكدّفقط رشوماتو  ع البخور بث ث 
.هلل الواحد مثلث األقانيم



دور  البخددددور تكددددون داخددددل الهيكددددل ثدددد ث . 2
مدن تُشيّ للكّاز  بالثالوث األقدس: دورات

.أربع جهات المسكونة

مددّات 3ثددم أمددا  الهيكددل فددي كددل االتجاهددات . 3
ت ثددم جهددة بحددّي م للسدديد  العددذراء، ثددشددّقا

ت  ليوحندا قبلديللم ئكدة والقد سدين، ثدم غّبا
ت مدددّ  المعمددددان، ثدددم  تُسدددمى )أخدددّى شدددّقا

ل ألنهددا تُعمددل علددى شددك( الدددور  الصددليبية
ي  دددليب فدددي الجهدددات األربعدددة للتبخيدددّ فددد
ت مندده بوجددود هللا فدد ي جميددع الجهددات اعتّافددا

.كل مكان

د  بدددأ الكدداهن الدددور  الصددليبية بددّب المجدد. 4
ة وفددي الوسددط الم ئكددو نتهددي بددّب المجددد

والقد سدددين والشدددهداء ألن رب المجدددد هدددو 
. البدا ة والنها ة وهو األول واألخّ



األواشي( 3)

الّاقد نأوشية. 1

ت لحدددث المدددؤمنين علدددى• تُقدددال فدددي رفدددع بخدددور عشدددية دائمدددا

مددوت االسددتعداد حيددث أن غددّوب اليددو  وقبددول الليددل  ُشدديّ لل

. وأن حيا  ها العمّ ستغّب وتغيب في  و  ما

ت تُقددال فددي رفددع بخددور بدداكّ أ ددا  السددبوت حتددى• نتددذكّ وأ  ددا

.  وجود ربنا  سوع المسيل في القبّ  و  سبل النور



أوشية المّضى والمسافّ ن . 2

ثندين تُقال في رفع بخور باكّ من أ ا  اال•

(  األ ا  العاد ة)إلى الجمعة 

ت أوالدهدددددا • إج أن الكنيسدددددة تدددددذكّ دائمدددددا

ندوا المّضدى والمسدافّ ن الدذ ن لدم  تمك

مدددن الح دددور إليهدددا ألن الكنيسدددة مثدددل 

ت المستشددد ى التدددي ت دددتل أبوابهدددا  ددد باحا

ت  كدان الستقبال المّضدى وحيدث أن قدد ما

.  الس ّ في النهار فقط



أوشية القّابين . 3

(ا  العاد ةغيّ األ )تُقال في رفع بخور باكّ في اآلحاد واألعياد السيد ة •

ع حيدددث أن الم دددّوض ال  كدددون أحدددد ُمسدددافّات فدددي تلدددك األ دددا  بدددل الجميددد•

.  اتهمحاضّ ن في الكنيسة وقد أح ّوا معهم قّابينهم ونذورهم وتقدم



ملخص لصلوات األواشي ومعانيها الّوحية

المعاني الروحية متى تُقال األوشية

تطلببببك الةنينببببة مببببا الببببل ا نا  ببببا المر ببببى •

.ليعين م هللا طوال اليوم

 ببا  تؤةببا امتمببام الةنينببة   ببحة ةببل   ببو  ي•

. نواء الروحية او النفنية او اللناية

اا ما )ر ع  خور  اةر اا ماً •

(الن وت

المر ــى

.اتطلك الةنينة ما الل ا نا  ا الُمنا ري•

  با تؤةا امتمام الةنينة  نالمة اوالاما  وترق•

.  وات م إلى ح ن ا

 ببببباا )ر بببببع  خبببببور  ببببباةر •

النببب وت واالحببباا واأل يببباا 

(النياية

االُمنا ري

.ألا  شية اليوم تُشير إلى ن اية العمر•

ر ألا النبببيا المنبببيف ةببباا  بببي الق بببر  بببي  ببباة•

.الن ت

. تؤةا وحاة الةنينة وخلوا ا نا  ا•

ً )ر ع  خور  شية • (اا ما

وت ر ع  خور  اةر  بي النب •

 ببببببببباالً مبببببببببا المر بببببببببى )

(والُمنا ريا

الراقايـــا

ةبباا المؤمنببوا يقبباموا  طايببامم  ببي ا حبباا •

.واأل ياا النياية

ر  تؤةا  لى اا الةنينة ال تنظر حنبك المظ ب•

  بببي تطلبببك مبببا البببل البببييا قببباموا  والبببييا 

. يرياوا اا يقاموا وليس  نامم

ً ) اةر ا حاا • (اا ما

 اةر األ ياا النياية•

القرا يــــا



دور  بخور عشية وباكّ( 4)

بعد انتهاء األواشي  ددخل الكداهن الهيكدل و  دع1.
 د بخور ثدم  ددور حدول المدذبل دور  واحدد ، ثدم 
 نددزل مددن بدداب الهيكددل ليبخددّ أمددا  الهيكددل وأمددا  
ر اإلنجيل ثم إلخوته الكهندة، ثدم تبددأ دور  البخدو
ي فددي الكنيسددة وتكددون مددن الشددمال لليمددين، وتعندد

أنندددا كندددا مدددن أهدددل الشدددمال وأ دددبحنا مدددن أهدددل 
.اليمين

حهم تّمز إلدى هدارون الكداهن حينمدا كدان  ُبخدّ بدين شدعبه ليمدن2.
.البّكة

احدة عند إعطاء البخور لإلنجيل،  قبدل الكداهن اإلنجيدل بوضدع ر3.
،  ده اليمنى على اإلنجيل ثم ظهّ اليدد ثدم راحدة اليدد مدّ  أخدّى

وهدددذا  عندددي أنندددا نُعطدددي الكّامدددة إلنجيدددل المسددديل مدددن داخلندددا 
ت  . وخارجنا ثم من داخلنا أ  ا



"ناي نانإفنوتي"    ( 5)

 ذخذ الكاهن الصدليب مدن الشدماس وعليده ثد ث1.
شمعات موقد ، إشدار  إلدى أن الدذي ُ دلب علدى

.الصليب هو نور العالم

قددة العميالخشددوعية ُصددلي الكدداهن هددذه الصدد   2.
:وهو  لف في جميع االتجاهات حسب الجملة

ا إج أنهدد: تبدددأ الطلبددات وتنتهددي ناحيددة الشددّ . أ
موجهددددة هلل لكددددي  ّحمنددددا و قددددّر لنددددا رحمتدددده 

.عليناو تّاءف

و قددول( الشددمال) ن ددّ الكدداهن ناحيددة بحددّي . ب
ندي ألن جهة الشمال تع: أي ال تّف نا" اسمعنا"

.الّفض

": نااح  " ن ّ الكاهن ناحية اليمين و قول . ج
ألن جهدددة اليمدددين تّمدددز لقدددو  هللا  فكذنددده  قدددول 

. اح  نا في  مينك الحصينة



أوشية اإلنجيل وقّاءته( 6)

ت أوشدية اإلنجيدل و كد• ون خل ده  بخّ الكاهن أما  باب الهيكل ُمصليا

ت البشار  مع الصدليب فدو  رأسده، ثدم  ددخل ال كداهن الشماس رافعا

مده الهيكل و مسك البشار  والصدليب مدع الشدماس الدذي  كدون أما

عدالم و طوفان حول المذبل إشار  إلى كّاز  الّسل باإلنجيل فدي ال

.كله وإع ن الخ ص الذي تم بالصليب

: أثندداء طوفددان الكدداهن حددول المددذبل  قددول  دد   سددمعان الشدديا•

ِلددُ  َعب ددَدَك  َددا َسددي ُِد َحَسددَب قَ " ِلددَك بَِسدد َ ٍ اآلَن تُط  –29: 2لددو..." )و 

:وجلك ألن( 32

تنتهي هذه الصد   مدع انتهداء قدّاء  المزمدور الدذي هدو أحدد ✓

ت أس ار العهد القد م ليُتلى بعده اإلنجيدل أي العهدد الجد  دد تمامدا

.كما فعل سمعان الشيا حينما رأى السيد المسيل

ماع في هذه الص    ُعلن الكداهن ومعده الكنيسدة اسدتعداده لسد✓

. اإلنجيل وتقبل ملكوت هللا



بعددد جلددك  ذخددذ الكدداهن البشددار  مددن الشددماس •
ة و قددف علددى بدداب الهيكددل مددن الناحيددة البحّ دد

ت البشدددار  علدددى  ووجهددده إلدددى الغدددّب وواضدددعا
ت لإلنجيل ت وخ وعا .رأسه إكّاما

 قددف الشددماس علددى بدداب الهيكددل مددن الناحيددة •
ت الصدليب فدو  القبلية ووجهه إلى الغّب رافعدا
ت الشعب بالوقوف بخشدوف و تقدوى رأسه ُمنبها

.لسماع اإلنجيل المقدس

ه ألند" مبارك اآلتدي باسدم الدّب" قول الكاهن •
ن ددس موقددف دخددول السدديد المسدديل أورشددليم

اآلن بموكب ع يم لكدي  ُعلدم فدي الهيكدل، فهدو
ت لكي  ُعلمنا بواسطة اإلنجيل .  آتيا

ة  خّج الكاهن خارج الهيكل وفي  دده الشدور •
لكداهن و عطي البخور لإلنجيل، و ُشيّ خّوج ا

مددن الهيكددل لقددّاء  اإلنجيددل إلددى خددّوج السدديد
.  المسيل خارج أورشليم للكّاز  باإلنجيل



.يل ُقّأ المزمور قبل اإلنجيل ألن بالمزاميّ نبوات عن السيد المس•

م  ُقددّأ اإلنجيددل مددن مكددان عددال داللددة علددى أندده  حددوي أسددّارات وتعددالي•
.سامية

، الددذي  قددّأ اإلنجيددل  ُقب لدده قبددل القددّاء  شددهاد  أن هددذا هددو كدد   هللا•
ت على هذه األقوال .و ُقب له بعد القّاء  تصد قا

أثناء قدّاء  اإلنجيدل  كدون هنداك شماسدان بيدد كدل منهمدا شدمعة حدول•
:اإلنجيل

ِلددي َك َُمددَك َونُددور  : "ألندده مكتددوب✓ ج  ِّ اج  ِل َّ : 119مددز" )ِلَسددبِيِليِسدد
105.)

بيددّ اإلنجيددل فيدده رسددالة م ّحددة للبشددّ، ونددور الشددمعة أف ددل تع✓
.لل ّح

(. 12: 8 و" )أَنَا ُهَو نُوُر ال عَالَمِ : "ألنه ك   المسيل الذي قال✓



البشدددددددار  علدددددددى تُوضدددددددع •
أثندددددداء قددددددّاء  المنجليددددددة 
إشدددددار  ل هدددددور اإلنجيدددددل 

.السيد المسيل كُمعلم

التبخيدددددّ بدددددالمجمّ  أمدددددا  •
ار  اإلنجيل أثناء قّاءته إش

إلدددى حيدددا  السددديد المسددديل 
ان التي انتشّت فدي كدل مكد

كّائحددددددددة بخددددددددور جكيددددددددة 
َهانِددد" ائَِحدددِة أَد  َّ . بَدددةِ َك الَطي ِ ِل

 َّ دد ددن  ُمه  ددُمَك ُده  ، ِلددذِلكَ اس  ا  
: 1نددد " )اَرىأََحبَت دددَك ال عَدددذَ 

3.)



األواشي الخمسة( 7)

بعددد االنتهدداء مددن قددّاء  اإلنجيددل•

ما  ومّد اإلنجيل  ُصلي الكاهن أ

.الهيكل وبيده المجمّ 

عندددددما  ُبددددارك الكدددداهن الشددددعب •

رمز  لت ل عن  مينه ألن اليمين

إلدددى القداسدددة والبّكدددة وع مدددة 

عنددي قبددول هللا لنددا، أمددا اليسددار في

.الّفض ألن اليسار رمز اللعنة



التحاليل الث ثة( 8)

ن اثنان منها سّات ووجهده نحدو الشدّ ، والثالدث جهدّات و كدو•

.إلى الغّب

حليدل  جب على كل فّد من الشدعب الخاضدع بّأسده لقبدول الت•

.أن  تذكّ خطا اه و طلب من هللا غ ّانها

لهددا بعددد جلددك   ددع األب الكدداهن الصددليب علددى البشددار  ليقب•

.الشعب وبعد جلك البّكة

.ثم الص   الّبانية وتسّ ل الشعب•

عدل اسددل  دا رب سدتّك عليندا واج: " غل  السدتّ وهدو  قدول•

ّ  الدهور ت أما  وجوهنا على م ". باب بيتك م توحا
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الم بس الكهنوتية( 1)

: التونيـــــــــة

شديّ إشار  إلى النقاء الواجب أن  كون عليه الكاهن، كما تُ : لونها أبيض•
لهيددة إلددى النعمددة التددي تُغطددي الكدداهن حينمددا  تقددد  لكددي  خددد  األسددّار اإل
.رو قف لخدمة رب األرباب، واللون األبيض  لي  باهلل ال بس النو

ة عدن وهدي كنا د: ال تُستخد  إال لخدمة المذبل والذبيحة أي ُمكّسة لدذلك•
.الكاهن الُمكّس هلل ولتقدمة الذبيحة

.التساع  در الكاهن: واسعة•

يل فدي ألن الكداهن  مثدل المسد: تُشيّ إلى م بس البهاء والكّامة والُملك•
.مثل هذا الوقل

علددى أكبدّ مدن الصدليب المنقدو التونيدةالصدليب المنقدو  علدى  ددر •
ت أن خطيتده أكبدّ مدن خطيدة شدعبه، و: ال هّ هدو حتى  شعّ الكاهن دائمدا

ت أمامده أمدا خطيدة شدعبه فقدد طّحهدا وراء ظهدّه ألنده   ّى خطيتده دائمدا
. بالصليب تم ال داء وغ ّان الخطا ا



:الطيلسانة

  ددعها الكدداهن فددو  رأسدده  كمددا أمددّ •

الددّب موسددى ليلبسددها لهددارون، وهددي 

ت بخددوج  الخدد ص، إحدددى  تددذكّه دائمددا

 َ َوُخددددذُوا ُخددددوجَ "األسددددلحة الّوحيددددة 

 ُّّ وحِ الَدددِذي ُهدددَو ال َخددد َِص، َوَسدددي َف الددد

(.17: 6أف" )َكِلَمةُ هللاِ 

ي وتددذكّه ب ددّور  االنتبدداه العقلددي فدد•

ز الخدمة ألنها تُلبس على الّأس مّكد

.  العقل



:أي تهيئة المائد  الخا ة بالعّ س السماوي كما تلي  بالمسيل

ل ددائف   ددّ  الكدداهن ثدد ث ل ددائف ُمثلثددة علددى المددذبل ثددم   ددّ  ثدد ث•

( حمددّاء)فددو  الل ددائف المثلثددة ثددم   ددع فددوقهم ل افددة ملونددة مسددتعدلة

وجلدددك حتدددى إجا وقعدددل عليهدددا أي جر  مدددن الجدددواهّ أثنددداء التقسددديم أو 

.التوز ع  مكن أن  ّاها الكاهن بسهولة

أو مدا  ُسدمى   ع الصينية و  ّ  فوقها ل افة ُمستد ّ  وفوقها الدنجم•

الدنجم ثم   ع فدو . وهو  ُشيّ إلى النجم الذي ظهّ للمجوس" القبة"

.  ل افتين ُمتقابلتين

فّ  المذبل( 2)



وسدط،   ع الكذس داخل الكّسي بعد أن  مسدحه و غطيده بل افدة م توحدة مدن ال•

ت وتجو  ه أعلى كّسي الكذس من الناحية اليُمنى و  عه مقلوبالماستيّو  ع  ا

على ر ناإلبّوس ا، و  ع األمامينإلى ناحية الشّ ، ثم   ّ  جانبي المذبل 

.المذبل من الناحية الشّقية

.ه الُمخلصثم  ُقبل المذبل بعد أن  سجد أمامه ألنه أ بل مثل القبّ الذي حل في•

الل فددّ  المددذبل  ُشدديّ إلددى إعددداد عليددة  ددهيون التددي أكددل فيهددا مخلصددنا الصدد•

، كمدا  ُشديّ إلدى قلدب المدؤمن الُمتقدد  ل سدّار15: 14مدّ)ال صل مع ت ميدذه 

ت مثددل أحشدداء السدديد  العددذراء الددذي حددل فيدده السددي د الددذي  جددب أن  كددون نقيددا

.المسيل

يّ إلددى المددذبل  ُشدديّ إلددى الجلجثددة التددي ُ ددلب عليهددا المخلددص، واألغطيددة تُشدد•

. الل ائف التي ُك ن بها جسده بعد إنزاله عن الصليب



جدود تُصلى بعد التذكد مدن و•

الحمددل والقددارور  مملددوء  

بكددددل إثبددددذتوجلددددك ألنهددددا 

أعمددددددال السدددددديد المسدددددديل 

(. حمل هللا)وحياته 

    المزاميّ( 3)



(السواعي)ن ا      المزاميّ 

األيام النوا ي

• ً . ي ايام الن وت وا حاا اا ما

 ببببببي ايببببببام االثنببببببيا والثالثبببببباء •

.والخميس  ي ايام الفطر

 ببي ايببام األر عبباء واللمعببة  ببي•
.الخمنيا الُمقانة

مزامير الثالثة والناانة

. ي  وم األر عاء واللمعة•

 ببي ايببام  ببوم المببيالا والرنببل •
.والعيراء

عةمزامير الثالثة والناانة والتان

 ببي ايببام ال ببوم الة يببر و ببوم•
. نينوى و وم ال راموا

عة مزامير الثالثة والناانة والتانب
والغروك والنوم



غسل األ دي( 4)

ث  غسل الكداهن  د ده ثد •

، مّات قبل اختيار الحمدل

د وبددالطبع لدديس المقصددو

هو اغتسال الكداهن بقددر

أن  كددددون الددددذهن ن سدددده 

ت أن هدددذه التقدمددد ة ُمنتبهدددا

 جددددب أن تُقددددد  بطهددددار  

ت القلب وطهار  اليد أ   .  ا



اختيار الحمل( 5)

ت أل• ن العددد  ُقد  القّبدان المقددس، والبدد أن  كدون عدددات فّد دا
:ال ّدي  ّمز إلى

المسدديل كشددخص ومددا عددداه فهددم ت ميددذه، فالمسدديل كددان✓
، فجسددددد بطددددّس مثددددل جسددددد "إثنددددينإثنددددين " ّسددددلهم 

أندراوس وشابه والدذي  وضدع علدى المدذبل هدو المسديل
.ن سه

واحددد  قّبانددةمهمددا زاد عدددد القّبددان فهندداك فددي الوسددط ✓
(10: 5ن " )َو ٍ ُمع لَم  بَي َن َرب  "متميز  هي المسيل فهو 

ت للح• مددل  قددو  بتقددد م الحمددل أكبددّ الموجددود ن رتبددة، إكّامددا
وإشددار  إلددى سددمعان الشدديا الددذي حمددل الط ددل  سددوع علددى 

(. حمل هللا)جراعيه 



الشماس الدذي  حمدل قدارور  الخمدّ •
   كون عن  مين الكاهن، وجلك إشار

إلدددى الدددد  الدددذي خدددّج مدددن الجاندددب 
.  اليمين للمسيل له المجد

 ذخذ الكداهن القدارور  مدن الشدماس •
د أي  شدددمها لكدددي  تذكددد: و سدددتبّئها

.لمن نقاو  الخمّ وعد  ميله للتخلي

سّى  مسك الكاهن القارور  بيده اليُ •
علدى و ّشم جاته بالصليب ثم  ّشدم

الخبددز والخمددّ ثددم  مسددك القددارور  
لدى بيده اليمنى و ّشم بها الحمدل، ع

اعتبددار أن الخمددّ سدديكون هددو الددد  
هددذا الجسددد لهددذا الددد  وهددذا الددد  "

ثدددم  ُعطدددي قدددارور  ". لهدددذا الجسدددد
ي الخمّ للشدماس و  دع الصدليب فد

.طب  الحمل



كون اليدد   ع الكاهن  د ه ُمتقاطعتين على هيئة  ليب على أن ت•
:اليمنى فو  اليد اليسّى

(48تك)على مثال بّكة  عقوب إلبني  وسف ✓

كدداهن العهددد القددد م كددان   ددع  د دده علددى الذبيحددة والخدداط ،✓
. وكذن الخطية انتقلل عوض الخاط  فتذخذ حكم الموت

كدون علدى أن ت: من القدّابين الُمقدمدةقّبانة ختار الكاهن أف ل •
ا اب  تَُكوُن لَُكم  َشا ت "ب  عيب كمثال لخّوف ال صل  ّت َن َ ِحيَحةت جََك
فَاِن أَو  مِ   ّ (.5: 12خّ" )َن ال َمَواِعزِ َسنٍَة، تَذ ُخذُونَهُ ِمَن ال ِخ



مددع   مددس جانبهدداقّبانددةبعدد اختيددار أف ددل •
ائل وجلدك  ُشديّ إلدى أن كدل جبد: باقي القّبدان

وانهدا العهد القد م تُشديّ إلدى جبيحدة الصدليب
ت مسل معها وأن جبيحة الصليب هي غّض
.وهدف كل جبائل العهد القد م وأف ل منها

ت القّباندة فديفي كل ما سب  • اليدد تكدون دائمدا
، كمدددااليمندددى وتكدددون فدددو  بددداقي القدددّابين
: ألخدّى ُّاعى عد  قلبها بل تُقلدب القدّابين ا

كل هذا إشار  إلى كّامة جبيحة العهدد الجد دد
.عن جبائل العهد القد م

ده   ددع الكدداهن الل افددة مقلوبددة علددى راحددة  دد•
ر  اليسدددّى و  دددع فوقهدددا القّباندددة الُمختدددا
 افدددة و مسدددحها جيددددات بالل افدددة ثدددم  دددن ض الل

و  دددعها علدددى  دددده اليسدددّى ثانيدددة وفوقهدددا
:  مينهالقّبانة بحيث تكون الث ثة ثقوب عن

ن ألن السددديد المسددديل ُطعدددن فدددي جنبددده األ مددد
.بالحّبة



يدث  غمس إبها   ده اليمنى في الخمّ من فوهدة القدارور  و ّشدم بده الحمدل بح•
:تذخذ القّبانة الُمختار  الّشمين األول واألخيّ

ال يَداُء، ال بَِدا َدةُ أَنَدا األَِلدُف وَ : "ألنها ستصبل جسد إبن هللا الذي قال عن ن سده✓
 ُّ (.13: 22رؤ" )َوالن َِها َةُ، األََوُل َواآلِخ

القدددس عندددما نددزل مددن إشددار  إلددى مسددل الددّب  سددوع بددالّوح رشددم الحمددل ✓
تََمدَد  َُسدوُع َ دِعدَ "السماء على هيئة حمامدة  جَا ِلل َوق دِل ِمدَن ال َمداِء، َوإِ فَلََمدا اع 

أَى ُروَح هللاِ  َّ " ي ددهِ نَدداِزالت ِمث ددَل َحَماَمددٍة َوآتِيتددا َعلَ الَسددَماَواُت قَددِد ان  َتََحددل  لَددهُ، فَدد
ِ َعلَدَي، ألَنَد: "، وكما قال عدن ن سده(16: 3مل) ب  َّ َّ ُروُح الد د هُ َمَسدَحنِي ألُبَش ِ

(.18: 4لو" )ال َمَساِكينَ 

لتددي ألنهددا تشددبه جبيحتدده ا" جبيحددة ملكددي  دداد "عنددد رشددم القّبانددة  قددول ✓
ُك َشدداِليَم، َوَمل ِكددي َ دداِدُ ، َمِلدد"قدددمها مددن خبددز وخمددّ ولدديس جبددائل دمو ددة 

ا ّت ا َوَخم  َج ُخب زت َّ ِ . أَخ  (.18: 14تك" )َوَكاَن َكاِهنتا هللِ ال عَِلي 



ب  ُصددلي الشددعأثندداء جلددك •
: مدددددددّ 41كيّ اليسدددددددون

وجلددددك السددددتمطار مددددّاحم 
مدددددددددّ  41هللا، وتكدددددددددون 

ل إشار  آلال  السديد المسدي
+ جلدد  39)على الصليب 
(.الحّبة+ إكليل الشوك 

 دددخل الكدداهن إلددى المددذبل •
الحمدددل قّباندددةوفدددي  دددده 

و تدّك طبد  الحمدل خددارج 
الهيكل، ف   ددخل األقدداس

.غيّ المسيل الحمل



تعميد الحمل( 6)

 بدددل الكددداهن أطدددّاف أ دددابع  دددده اليمندددى •

بالمددداء و مسدددل بهدددا القّباندددة مدددن جميدددع 

ل جهاتها، إشار  إلى معمود ة السيد المسي

ى بدالتغطيس حيددث نددزل  سدوع لدده المجددد إلدد

.الماء ليعتمد من  وحنا في نهّ األردن

  دددع الكددداهن  دددده علدددى الحمدددل و صدددلي •

إشددار  إلددى" التددذكارات" ددلوات تُسددمى 

سديل نقل ال يقات والخطا ا على السديد الم

 الَددِذي ُهددَوجَا َحَمددُل هللاِ "ليحملهددا عددن شددعبه 

فَُع َخِطيَةَ ال عَالَمِ   ّ (. 29: 1 و)" َ



دور  الحمل ( 7)
والّشومات و    الشكّ

ذا  لف الكاهن الحمدل بالل افدة، وهد•

سدوع  ُشيّ إلى األقمطة التي كان  

ت  ّ إلى بها وهو ط ل، أو تُشيُمقمطا

.تك ين المسيل في القبّ

نددة   ددع الصددليب علددى وجدده القّبا•

يد مائ ت جهة اليسار إشار  إلى الس

.المسيل وهو حامل الصليب

ه  ّفع الحمدل والصدليب علدى رأسد•

ا و صلي، إشار  إلى سمعان الشدي

.الذي حمل المخلص

 ّفددددع الشددددماس القددددارور  بيددددده •

، ألن اليمنى والشمعة بيده اليسّى

يد المسيل ندور العدالم وأن بدد  السد

.  المسيل استنارت المسكونة



 دور ك  من الكداهن والشدماس حدول المدذبل •
:دور  واحد 

د إشار  إلى بدء خدمة السديد المسديل بعد✓
عمددددددداده مباشدددددددّ ، وكدددددددان الصدددددددليب 

ت أمامددده ( الموضدددوع فدددو  الحمدددل) هددددفا
.أثناء خدمته على األرض

ت فددو  الددّأس ✓ الدددوران والحمددل مّفوعددا
.إشار  للخ ص الُمعلن للعالم كله

الددددوران مدددّ  واحدددد  إشدددار  إلدددى أنددده ✓
سوف  قد  ن سه مّ  واحد  جبيحدة عدن

.العالم كله

 قدددف الكددداهن شدددمال المدددذبل و  دددك الل افدددة •
ت و ذخذ القّبانة على راحة  ده اليسدّى مُ  قّبدا

إليها قارور  الخمدّ ودور  المداء اللدذان بيدد 
بحيدددث رشدددوماتالشدددماس و صدددلي الدددث ث 
.    ع إ بعه على الثقوب

إشار  إلى اآلب: الثقب األول

إشار  إلى اإلبن: الثقب الثاني

إشار  إلى الّوح القدس: الثقب الثالث



  دددع الكددداهن القّباندددة فدددي الصدددينية •

وفوقهدددا القبدددة علدددى أن تكدددون الث ثدددة 

ثقددوب جهددة اليمددين لوجددود مسددماري 

اليددد والّجددل مددع الحّبددة فددي الناحيددة 

.اليمين للسيد المسيل

ي الصينية هي المزود وهي الصليب وهي القبدّ وهدي العدّ  اإللهد•

ائف الل د. عليده المسديل إلهنداسديجيءوهي السحاب الُمقددس الدذي 

وع التددي حددول القّبانددة هددي األقمدداط المقدسددة التددي ل ددل الط ددل  سدد

ت األك ددان الُمقدسددة، فالمسدديل حاضددّ علددى المددذبل ب كددل وهددي أ  ددا

. أحداث حياته

هم  ذخذ الكاهن القارور  من الشماس و ّشم الشعب بها حتى  دذكّ•

ت  .أنه بد  المسيل المس وك على عود الصليب  ار لنا خ  ا



ثددم   ددّر قددارور  الخمددّ فددي الكددذس •
علددددى أن  حددددّك  ددددده أثندددداء سددددكب 
القددارور  بمثددال الصددليب ألندده  ددار
ت لنا، كما أن  ب الخمّ  شد يّ خ  ا

إلدددى هبدددوط المخلدددص إلدددى الهاو دددة 
.حيث بشّ الذ ن في السجن

ي  صددب الشددماس قلددي ت مددن المدداء فدد•
القدددارور  بحيدددث ال  ز دددد المددداء عدددن 

:الثلث وال  قل عن العشّ

اد  حتى ال   قد الخمّ مادتده بز د✓
.الماء

ت لوندده األح✓ مددّ حتددى ال   قددد أ  ددا
(.لون الد )القاني 

الدة حتى ال  قل تمثيل الماء في ح✓
. إجا قل



ا ثدم  سد الكاهن فوهة القارور  بإ بعه و ّج المداء فيهد•
: صبه في الكذس على هيئة  ليب

مدزج الخمدّ بالمداء إشدار  إلدى خدّوج د  ومداء مدن ✓
لدد  جنب السيد المسديل بعدد طعنده بالحّبدة وندزول ا

ت ب هوتددده رغدددم أنددده جا    شددديّ إلدددى أنددده مدددازال حيدددا
(.بناسوته)الموت بالجسد 

ت إعدد ن عددن اتحدداد األمددم والشددعوب فددي ✓ المددزج أ  ددا
َي ُشددعُوب  َوُجُمددوع  ِهدد...ال ِميَدداهُ الَتِددي َرأَ  ددَل "المسدديل 

(.15: 17رؤ" )َوأَُمم  َوأَل ِسنَة  

الخمّ  ّمز للمؤمنين، والمداء  ّمدز للدّوح القددس ✓
مسديل و جعلندا أع داء للو م ناالذي  نسكب علينا 

نِددِه َمددن  آَمددَن بِددي، َكَمددا قَدداَل ال ِكتَدداُب،" ي ِمددن  بَط  ِّ دد تَج 
ُّّ . أَن َهاُر َماٍء َحدي   –38: 7 دو" )وحِ قَداَل هدذَا َعدِن الد

.وكذن د  المسيل  سّي في أع ائنا( 39

أن هدذا المدز إ إشدار  إلدىإ ّ نداؤس قول القدد س ✓
.اتحاد الكنيسة بالمسيل في كذس واحد

واتنا  عمل الكاهن كل هذا وهو  صلي     الشكّ، فكل  ل
ت بالشدددددكّ هلل وكدددددل القدددددداس اسدددددمه  سدددددّ "تبددددددأ دائمدددددا

ّ  الشكّ"أي " اإلفخارستيا ".س



الغطداء تُسمى أوشية التقدمة أ  ات أوشدية)

.(ألن بعدها مباشّ   غطي الكاهن األسّار

يب بعد     الشكّ  مسدك الكداهن الصدل•

ّشددم و ُصددلي أوشددية التقدمددة سددّات ثددم  

ت ثدد ث  ثددم رشددوماتالخبددز والكددذس معددا

 غطيهددددا بالل ددددائف الخا ددددة بهمددددا، ثددددم 

والشددماساإلبّوسدد ار ن مسددك طددّف 

يه مقابله ناحية الشّ   حمله على جراع

فيجذبددده إليددده و غطدددي بددده األسدددّار مدددن 

.الشّ  إلى الغّب

أوشية التقدمة وتحليل الخدا ( 8)



:هذه التغطية تُشيّ إلى أن•

ت، فدنحن ال✓ نعدّف مدن جزءات كبيّات من حيا  السيد المسيل على األرض كان مخ يدا
َوإِج  "سدنة 12أحداث حياته قبدل معمود تده غيدّ قصدة واحدد  عنددما كدان عمدّه 

ٍ ، َوكَ  َّ َ  َددو  ف قَددِة، جََهبَددا َمِسددي ُّّ بَدداءِ َظنَدداهُ بَددي َن ال ِّ لُبَانِددِه بَددي َن األَق  " َوال َمعَدداِرفِ انَددا  َط 
(.44: 2لو)

ت لغز  ُحيّ العقول، وكنز معّفدة غيد✓ ّ ُمعلدن منده شخصية السيد المسيل هي أ  ا
.إال القليل

ت ولم  ُعلن بوضوح إال بالقيامة من✓ .األمواتالهوت السيد المسيل كان ُمحتجبا

ت إلى تك ين جسد السيد المسيل وإلى فتّ  دف✓ نه في القبّ حيث تُشيّ األغطية أ  ا
. ُشيّ إلى الحجّ الذي وضع على القبّاإلبّوس ار نأن 



ل افددددددة ُمثلثددددددة فددددددو    ددددددع الكدددددداهن •

م الدذي وهي تُشيّ إلى الختاإلبّوس ار ن

.ُختم به القبّ

 ُشدديّ الكدداهن والشددماس وهمددا بم بددس•

الخدمدددة البي ددداء إلدددى الم كدددين اللدددذ ن 

ت  "رأتهمددا مددّ م المجدليددة  َّ َم ََكددي ِن فَنََ دد

َّ بِثِيَدداٍب بِدديٍض َجاِلَسددي نِ  ددَد الدد ا ِعن  أ ِس  َواِحدددت

لَي نِ  ج  ِ ّ ددَد الدد َّ ِعن  ، َحي ددُث َكدداَن َجَسدددُ َواآلَخدد

ُضوعتا (.12: 20 و" ) َُسوَع َمو 

بعدددد جلدددك  قبدددل الكددداهن المدددذبل و سدددجد •

أمامه و دور مع الشمامسدة حدول المدذبل 

ثم  نزلدون إلدى خدارج الهيكدل إشدار  إلدى

ن انصّاف الجموع من عند القبدّ بعدد دفد

. المخلص وق ل القبّ وختمه



اهن كل الكهنة والشمامسة  سجدون أمدا  الهيكدل و ُصدلي الكد•
:تحليل الخدا الخد م

َسدلُ : "ف ي القد م كلم هللا موسدى قدائ ت ✓  َهداُروَن َوبَنِيدِه َوتَم 
َهنُوا ِلي ُسُهم  ِليَك  ، وكدان هدارون متدى (30: 30خّ" )َوتُقَد ِ

.خد   ُصلي على الذ ن  شتّكون معه في الخدمة

فدددي تحليدددل الخددددا  نطلدددب الحدددل مدددن اآلبددداء القد سدددين ✓
البطاركددددددة واألسدددددداق ة الددددددذ ن دافعددددددوا عددددددن اإل مددددددان 

.األرثوجكسي

 علددن الكدداهن لكددل الشددعب أندده أرثوجكسددي خاضددع إل مددان✓
. آبائنا القد سين المذكور ن في تحليل الخدا 



ت  قداس الموعوظين: ثالثا

القّاءات. 1
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قداس الموعوظين 

قدد هم أناس آمنوا بالمسيل ولكن لم  عتمدوا بعد، والموعوظون

كدون كان هذا القداس في العصور األولى للمسديحيين  مكدن أن  

عداليم مدن معّفدة تالموعوظدونجزءات من ص ت بذاته حتى  دتمكن 

.الكنيسة، وقد كانوا  خّجون بعد نها ة هذا الجزء من القداس



ى بعددد قددّاء  تحليددل الخدددا   صددعد الكدداهن إلدد•
الهيكددل و  ددع خمددس أ ددادي بخددور و قددّأ 

األول ثددم  دددور ثدد ث مددّات حددول البددولس
ّاز  أركان المذبل األربعة مما  ُشيّ إلى الكد

بالثدددددالوث القددددددوس فدددددي أربعدددددة جهدددددات 
.المسكونة

البدددولسثدددم  طدددوف الكنيسدددة ليكمدددل دور  •
وهي من الشدمال إلدى اليمدين ألنده نقلندا مدن

يُِقديُم فَ ( "النور)إلى اليمين ( ال لمة)الشمال 
اَف َعددن   َِمينِددِه َوال ِجدد َّ " َداَء َعددِن ال يََسددارِ ال ِخدد

(.33: 25مل)

 طدددوف فيهدددا الكددداهن البدددولسدور  بخدددور •
ي الكنيسددة كلهددا ألن بددولس الّسددول تعددب فدد
مدا الكّاز  واألس ار أكثّ مدن بداقي الّسدل ك

.أن كّازته كانل لكل األمم

القّاءات( 1)



سدة بعد االنتهاء من الدور  فدي الهيكدل والكني•
ت سدددّ الّجعدددة  ددددخل الكددداهن الهيكدددل ُمصدددليا
و  ددع  ددد بخددور واحددد  و دددور حددول المددذبل 

دورات 4دور  واحددددد  وبددددذلك  كددددون عمددددل 
ي حول المدذبل إشدار  إلدى البشدائّ األربدع التد

.بلغل إلى أقصى المسكونة

الّسائل ) ُقّأ الكاثوليكون البولسبعد قّاء  •
ر  ولديس هنداك دو( التي تعقب رسدائل بدولس

وال  خدددّج الكددداهن مدددن الهيكدددل للكددداثوليكون
أَن  الَ "إشددددار  إلددددى و ددددية الددددّب لت ميددددذه 

ُحدددوا ِمدددن  أُوُرَشدددِليَم، بَددد َّ ِعددد َب  وا َمو  ُّ َد ل   َن تَِ ددد
(.4: 1أع)" اآلبِ 

بعدددد جلدددك درو  اإلبّكسددديس، فيعمدددل الكددداهن•
الدددث ث دورات حدددول المدددذبل ثدددم  خدددّج مدددن 

خدّوج الهيكل للتبخيّ في الكنيسدة رمدزات إلدى
الّسدددل مدددن أورشدددليم للكدددّاز  والتعلددديم فدددي

.  العالم



ال  طددددوف الكدددداهن الكنيسددددة كلهددددا فددددي دور  •
:اإلبّكسيس بل الخورس األول فقط

إشدددار  لعدددود  الّسدددل إلدددى أورشدددليم مدددن ✓
و الجبل الدذي  ُددعى جبدل الز تدون الدذي هد

.بالقّب من أورشليم بعد  عود الّب

إشددار  إلددى أن الّسددل جعلددوا خدددمتهم أوالت ✓
.مقصور  على اليهود ة ومدن  هوجا

ة إشار  إلى أن كّاز  الّسل لم تنتده بنها د✓
حياتهم على األرض ولكن مازالل مستمّ 

. من خ ل أبناء الكنيسة في كل العصور

دخل في سّ الّجعة بعد دور  اإلبّكسديس ال  د•
الكدداهن إلددى الهيكددل ألن الّسددل بعدددما خّجددوا 

يهدا من أورشليم للكّاز  في العالم لم  عودوا إل
. مّ  أخّى بل استشهدوا خارجها



ون  كددواإلبّكسدديسالبددولسفددي دورتددي •
3: الكدداهن قددد أكمددل سددبع دورات وهددي

  ّ بعددد الّجعددة فددي 1+ البددولسبعددد سدد
بعددد سددّ اإلبّكسدديس 3+ البددولسدور  

وهددذه تددذكّنا بدددورات بنددي إسددّائيل مددع
مّات حدول أسدوار أر حدا 7تابوت العهد 

وهندددا  ددددور ( 6 ددد )فسدددقطل أسدددوارها 
دورات حتددددى تسددددقط أسددددوار 7الكدددداهن 

.الشّ

ت أن حّكدددة الكددداهن حينمدددا • ن حدددا دائمدددا
 خدددّج بالشدددور ة ليبخدددّ وكدددل الحّكدددات
األخدددّى للكددداهن والشدددماس تكدددون ضدددد 
حّكددة عقددارب السدداعة، وهددذا معندداه أن 
عة الكنيسة فو  الزمن فهدي ليسدل خاضد

.ال زمنله ألنها دخلل األبد ة وفي 



أمددا فددي دور  اإلبّكسدديس تكددون مددع عقددارب السدداعة أو حّكددة •
(:أي من قبلي إلى بحّي)الشمس أي من اليمين إلى الشمال 

على الّغم من أن الكنيسدة فدو  الدزمن إال أنهدا موجدود  فدي ✓
هددو أعمددال الّسددل، واإلبّكسدديسالزمددان كددي تخددد  الزمددان، 

والّسدددل كدددان دورهدددم هدددو تحو دددل العدددالم المدددادي إلدددى عدددالم 
.روحاني، فالكنيسة تنزل للعالم لكي تّفعه

الددذ ن كددانوا مددن ( أي اليهددود)ألن الّسددل بشددّوا أهددل الختددان ✓
تحدول أهل اليمين كشعب هللا ولكدنهم بّف دهم للسديد المسديل

.الّسل إلى األمم

د إشار  إلى رجوع الّسل مدن جبدل الز تدون إلدى أورشدليم بعد✓
. عود الّب



ألنهدا سيامة البطاركة واألساق ة تكون بعد قّاء  اإلبّكسيس•

.استكمال واستمّار لعمل اآلباء الّسل في الكنيسة

اسدين ، ون حدا عدد  قّاءتده فدي الخمالسنكساربعد جلك  ُقّأ •

اد حتى ال نمزج أفّاح القيامة بذكّى آال  الشهداء، وألن أعيد

.  القيامة تعلو وت و  أعياد القد سين



حدددن ل)تقد سددات صددلي الشددعب الث ثددة •
وتتلددددى هددددذه التسددددبحة بعددددد ( أجيددددوس

ن الّسددائل وقبددل اإلنجيددل للداللددة علددى أ
كدددّاز  الّسددددل بإنجيددددل المسدددديل كانددددل 

أسداس تجسدد: مبنية علدى هدذا األسداس
ه الّب وموته وقيامته المقدسدة و دعود

.إلى السموات

نمدددا بيتقد سدددات صدددلي الشدددعب الدددث ث •
ت  ُبخددّ الكدداهن أمددا  بدداب الهيكددل ُمصددل يا

أوشدددددية اإلنجيدددددل وهدددددو بدددددذلك ُمتمدددددث ت 
ت الواق  ين أما  باألربعة والعشّ ن قسيسا

العدددّ  وفدددي أ دددد هم مجدددامّ مملدددوء  
ائلدة ق: "بخورات وكاندل أ دوات التسدبيل

(.8: 4رؤ..." )قدوس قدوس

واألواشيأوشية اإلنجيل ( 2)



ت • بينمددا  بخددّ الكدداهن أمددا  الهيكددل و كددون خل دده الشددماس رافعددا
شدار  البشار  مع الصليب فو  رأسه ثم  دخل الكداهن و مسدك الب

والصليب مع الشماس الدذي  كدون أمامده و طوفدان حدول المدذبل 
ص إشار  إلى كّاز  الّسل باإلنجيل في العالم كلده وإعد ن الخد 

.الذي تم بالصليب

:أثندداء طوفددان الكدداهن حددول المددذبل  قددول  دد   سددمعان الشدديا•
ِلدُ  َعب ددَدَك  َددا َسددي ُِد َحَسدَب قَ " ِلددَك بَِسدد َ ٍ اآلَن تُط  –29: 2لددو..." )و 

:وجلك ألن( 32

قدّاء  المزمدور الدذي هدو أحدد إنتهداءتنتهي هذه الص   مدع ✓
ت أس ار العهد القد م ليُتلى بعده اإلنجيل أي العهد الجد  دد تمامدا

.جدكما فعل سمعان الشيا حينما رأى السيد المسيل له الم

سدماع في هذه الص    ُعلن الكاهن ومعه الكنيسدة اسدتعداده ل✓
.اإلنجيل وتقبل ملكوت هللا



هيكل بعد جلك  ذخذ الكاهن البشار  من الشماس و قف على باب ال•
ت البشددار  علددى مددن الناحيددة البحّ ددة ووجهدده إلددى الغددّب وواضددعا

ت لإلنجيل ت وخ وعا .رأسه إكّاما

ى  قف الشماس علدى بداب الهيكدل مدن الناحيدة القبليدة ووجهده إلد•
ت الشدعب بدالوقو ت الصليب فو  رأسه ُمنبهدا ف بخشدوع الغّب رافعا

.وتقوى لسماع اإلنجيل المقدس

ول ألنه ن س موقف دخ" مبارك اآلتي باسم الّب: " قول الكاهن•
كدل، فهدو السيد المسيل أورشليم بموكب ع ديم لكدي  ُعلدم فدي الهي

ت لكي  علمنا بواسطة اإلنجيل .اآلن آتيا

 خدددّج الكددداهن خدددارج الهيكدددل و صدددلي سدددّ اإلنجيدددل وفدددي  دددده •
الشددور ة و عطددي البخددور لإلنجيددل، و ُشدديّ خددّوج الكدداهن مددن
ليم الهيكل لقّاء  اإلنجيل إلى خدّوج السديد المسديل خدارج أورشد

.للكّاز  باإلنجيل



 ُقدددّأ المزمدددور قبدددل اإلنجيدددل ألن بدددالمزاميّ نبدددوات عدددن السددديد•
.المسيل

وتعاليم  ُقّأ اإلنجيل من مكان عاِل للداللة على أنه  حوي أسّارات •
.سامية

  هللا، الذي  قّأ اإلنجيل  ُقب له قبل القدّاء  شدهاد  أن هدذا هدو كد •
ت على هذه األقوال .و ُقب له بعد القّاء  تصد قا

أثندداء قددّاء  اإلنجيددل  كددون هندداك شماسددان بيددد كددل منهمددا شددمعة•
:حول اإلنجيل

ِلي َك َُمَك َونُ : "ألنه مكتوب✓ ج  ِّ اج  ِل َّ : 119مز" )ور  ِلَسبِيِليِس
105.)

تعبيدّ اإلنجيل فيه رسالة م ّحة للبشّ، ونور الشدمعة أف دل✓
.لل ّح

: 8 ددو" )مِ أَنَددا ُهددَو نُددوُر ال عَددالَ : "ألندده كدد   المسدديل الددذي قددال✓
12 .)



 هدور توضع البشار  على المنجلية أثناء قدّاء  اإلنجيدل إشدار  ل•
عها وبعددد االنتهدداء مددن قددّاء  اإلنجيددل   دد. السدديد المسدديل كمعلددم

الشماس داخل الهيكدل خلدف كّسدي الكدذس وجلدك إشدار  الخت داء
عدن السيد المسيل كمعلم وظهوره كدذبيل  قدد  جاتده علدى المدذبل

.خ ص العالم كله

   بعد قّاء  اإلنجيل والع ة  صلي الكاهن في خ وع وتدذلل  د•
الحجاب، و كون جلك خدارج الهيكدل أمدا  الحجداب حيدث أنده  قدف 

ى الهيكل في خشوع  ستّحم هللا شاعّات بعد  استحقاقه للدخول إل
.لتقد م الذبيحة

تمم     الحجاب ألنه هدو الدذي  دالخد م نبغي أن  صلي الكاهن •
لدى إج ن دع أ دد نا ع: "األسّار و حملها على  د ده إج  قدول فيهدا

". هذه الذبيحة



اآلباء الس مة و:  دخل الكاهن إلى الهيكل و صلي األواشي الكبار•
:واالجتماعات

يب السدد مة  ّشددم الكدداهن الشددعب بالصددلأوشدديةأثندداء تدد و  ✓
وال تددددع مدددوت الخطيدددة  قدددوى عليندددا وال علدددى "عندددد قولددده 

.ألنه بالصليب أُبطلل الخطية وماتل" شعبك

هددو اآلبدداء  ُشدديّ الكدداهن للشددعب بدددرج البخددور وأوشدديةفددي ✓
ت عدنهم" قول  ّمدز وجلدك ألن البخدور  " و لواتنا نحن أ  دا

ددتَِقم  "إلددى الصددلوات المّفوعددة  " َكددال بَُخوِر قُددَداَمكَ َ دد َتِيِلتَس 
(.2: 142مز)

ر  بيدوت  د   بيدوت طهدا"االجتماعات عند قوله أوشيةفي ✓
 بخدددّ الكددداهن فدددو  المدددذبل بع مدددة الصدددليب" بيدددوت بّكدددة

ت للمذبل ولبيل هللا وإشار  إلى انتقال حيا  ا لقداسة إلى تقد سا
. العالم كله



بخدّ و اإلبّوسد ار نفي نها ة األواشي  ّفدع الكداهن طدّف •

ها التي جهبل بواألطيابل سّار، في هذا إشار  إلى الحنوط 

في فجدّ األحدد لوضدعها علدى جسدد الدّب المددفونالمّ مات

دبُوعِ، أَوَ "في القبدّ  ، أَتَدي َن إِ ثُدَم فِدي أََوِل األُس  ِّ د ِّ َل ال  َج  د لَدى ال قَب 

نَهُ، وَ  َدد  (.1: 24لو" )َمعَُهَن أُنَاس  َحاِم ٍَت ال َحنُوَط الَِذي أَع 
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قانون اإل مان و    الصلل( 1)

...":انصتوا بحكمة هللا: " قول الشماس•

ألنددده فدددي هدددذه اللح دددة كدددان  خدددّج مدددن الكنيسدددة  ددد وف ✓
ن الموعوظين الذ ن لهم ح  الح ور إلى هذا الحدد فقدط، فكدا

خددّوج الشددماس  نبدده المددؤمنين أال  لت تددوا أو  نشددغلوا أثندداء
.هؤالء

 طلب الشماس من الشعب أن  تذمل بحكمدة ومشداعّ روحيدة✓
.في كمات قانون اإل مان

إلعد ن  قول الشعب قانون اإل مان بصوِت عال قبل     الصلل•
الشدددعب عدددن إ مدددانهم وعقيددددتهم باإلضدددافة إلدددى أهميدددة اإل مدددان 
وضددّورته كشددّط لدده أهميددة مددع المحبددة التددي نعلنهددا فددي  دد   

.الصلل



 قددف قددانون اإل مددان فددي نها ددة قددداس الموعددوظين وبدا ددة •
جدب أن قداس المدؤمنين وكدذن الكنيسدة تُعلدم أن الغا دة التدي  

ندال  صل إليها الموعوظ أن  عّف اإل مان األرثوجكسي حتى  
المعمود ددة، وكددذلك بدا ددة اإلنسددان المددؤمن أن  ح ددا اإل مددان

. و سلك فيه

أثندداء تدد و  قددانون اإل مددان  غسددل الكدداهن  د دده ثدد ث مددّات•
:و ن  ها أما  الشعب

بغيددّ إنددذارات وتحددذ ّات للشددعب حتددى ال  جددّؤ أحددد و تندداول✓
.استحقا  لذا  ُبّئ ن سه من جنبهم

ت اسددتعدادات للمددس وتقسدديم الجسددد ال✓ مقدددس  غسددلها أ  ددا
. إشار  لطهار  الن س والجسد قبل التقد  ل سّار



 تين  صلي الكاهن     الصلل أما  المذبل وتكدون  دداه مّفدوعتين عدار•

ت آلد  والبشّ ة كلها، ف هذا هو حال أي بدون ل افة ألن الخطية سببل ُعّ ا

.البشّ ة قبل المصالحة التي تمل بالصليب

المثلثدة عند بدا ة القطعة الثانية من     الصدلل  مسدك الكداهن بالل افدة•

لقبدّ وهدذا بدين  د ده وهدي التدي تُشديّ إلدى خدتم ااإلبّوس ار نالتي فو  

.إشار  إلى حل  األختا 

:ثم   ع هذه الل افة أما  وجهه•

.الذ ن  غطون وجوههم من بهاء ع مة مجد هللاالسيّافيممثل ✓

ائط حتى ال  ّى الصدليب الدذي  ّفعده الشدماس مقابلده، فهدي تمثدل حد✓

.  ليبالسياج المتوسط أي العداو  القد مة التي نق ها المسيل بالص



هده في نها ة  د   الصدلل  ُندزل الكداهن الل افدة مدن أمدا  وج•
ذا و  عها على  سداره و  هدّ الصدليب إشدار  إلدى سدقوط هد

.السياج و  عها عن  ساره ألنها تّمز للعداو 

"تقدددمواتقدددموا "بعددد نها ددة  دد   الصددلل  قددول الشددماس •
مدددن علدددى اإلبّوسددد ار نو ّفدددع الكددداهن بمعاوندددة الشدددماس 

:المذبل

ل فتنكشددف األسددّار اإللهيددة مثلمددا انكشددف الهددوت المسددي✓
.بقيامته من األموات

وضدوعة تنكشف الل ائف التي تمثدل الل دائف التدي كاندل م✓
ت كمددا رأي  داخددل القبددّ وهددي موضددوعة كمددا كانددل تمامددا

.الت ميذ األك ان موضوعة كما كانل عليه



ه، أي  ُحدددث هددزات عنددد رفعدداإلبّوسدد ار ن ّفددّف الكدداهن •

ت بعض الج جل في أطّاف  حتدى ناإلبّوس ار وتوضع أحيانا

ت عند هزها كمثل  وت الزلزلة التي  احب فدتل تُحدث  وتا

(.2: 28مل..." )َوإِجَا َزل َزلَة  َعِ يَمة  َحَدثَل  : "القبّ

د الكدداهن والشددماس مقابلدده  ّمددزان للم كددين عنددد القبددّ واحدد•

.عند الّأس واألخّ عند الّجلين

امة  مكددن سددياإلبّوسدد ار نعنددد  دد   الصددلل وقبددل رفددع •

الشمامسددة والكهنددة إج تدددخل الّتددب إلددى قدددس األقددداس بعددد 

الصددلل الددذي  ددنعه  ددلب الددّب، بخدد ف العهددد القددد م الددذي

.قطكان ال  دخل فيه إال رئيس الكهنة مّ  واحد  في السنة ف



: ُقب ل الشعب بع هم بعض بالقبلة الُمقدسة•

تدّن وهي ع مة المحبة التي تذتي بعد قانون اإل مدان حتدى  ق✓

دَوإِن  َكانَل  ِلي نُبَُو  ،: "اإل مان بالمحبة لَدُم َجِميدَع األَس  اِر َوأَع  َّ
، َولِكدن  اِن َحتَدى أَن قُدَل ال ِجبَدالَ َوُكَل ِعل دٍم، َوإِن  َكداَن ِلدي ُكدلُّ اإِل َمد

ُل َشي ئتا (2: 13كو1" )لَي َس ِلي َمَحبَة ، فَلَس 

ُروح  َجَسدددد  َواِحدددد ، وَ "ع مدددة اتحددداد أع ددداء الكنيسدددة فدددي ✓

(6–4: 4أف..." )َواِحد  

دليدددل التسدددامل حتدددى نسدددتذهل التقدددّب مدددن هدددذه القددددّابين ✓

.المقدسة

 ُ حددا أن الكدداهن مددن أول  دد   الصددلل إلددى آخددّ  دد   القسددمة•

ت  د ده علدى  ددره فدي  خ ع بّأسده علدى المدذبل سداجدات وضداما

.نها ة كل جملة  قف عندها



ُمستَح  وعادل( 2)

ّى ألن بيددده اليُسدداإلبّوسدد ار ن مسددك الكدداهن الل افددة التددي كانددل علددى •
ينية الخددتم  ّمددز لعددد  المعّفددة والعددداو ، و مسددك الل افددة التددي فددو  الصدد

.بيده اليُمنى إشار  إلى البّكة وإن هللا ظهّ في الجسد

افتين و ُصدلي  مسك الصليب و ّشم الشعب ثم  ّفع  د ه مستورتين بالل •
السدمائيينك ، فبعد الصلل بالصدليب  دّنا نُشدارالسيّافيمجلك على مثال 
.في تسابيحهم



:تُّفع الل افة من على الصينية بينما الكذس ُمغطى•

ى إشار  إلى أن النسو  قبل أن جاع خبدّ القيامدة جهدبن إلد✓

ا َعددددددد"القبدددددددّ  جت َّ َّ ُمدددددددَدح  َن ال َحَجددددددد ،فََوَجدددددددد  ِّ ددددددد ِن ال قَب 

ب ِ  َّ َن َجَسَد ال (.3–1: 24لو" )  َُسوعَ فََدَخل َن َولَم   َِجد 

 اء إشار  ل هور المسيل لمّ م المجدلية بعد القيامة وإخ✓

.جاته عنها فلم تعّفه

ت حادثددة تلميددذي عمددواس، فالجسددد ظدداهّ✓  مثددل هددذا أ  ددا

. غيّ مكشوف( الن س)لكن الد  

سددة  ددذكّ الكدداهن التسددع طغمددات السددمائية، وهنددا تُقددد  الكني•

.التسبيل هلل حيث  كون البشّ هم الطغمة العاشّ 



الل افدددة علدددى  دددد الكددداهن اليسدددّى هدددي •

لدى ن سها التي كانل موضوعة مثلثدة ع

لل، قبل انتهاء     الصاإلبّوس ار ن

وهددي تُشدديّ إلددى الخددتم الددذي كددان علددى

. الحجددّ الددذي علددى قبددّ السدديد المسدديل

ت تّمدددز إلدددى الخطيدددة التدددي  وهدددي أ  دددا

شهو  تحجزنا عن هللا وتجعلنا في قبّ ال

وتعزلنددا عددن التمتددع بمجددده، والخطيددة

ت التدي تسدببل فدي مدوت ف اد ندا هي أ  دا

ع وعنددما   د. الحنون ودفنه فدي القبدّ

ى، الكدداهن هددذه الل افددة علددى  ددده اليُسددّ

 تددددذكّ أن الخطيددددة تتسددددبب فددددي جعددددل 

األشددددّار عددددن  سددددار الددددد ان العددددادل، 

ليطددّدوا مدددن النعدديم األبددددي إلددى الندددار 

ت  ّمز للشّ ، وفي األبد ة، فالشمال دائما

.مقابل اليمين الذي  ّمز للبّ
أجيوس( 3)



غطددي أمددا الل افددة التددي علددى  ددد الكدداهن اليُمنددى فهددي التددي كانددل تُ •
ابعدة مدن الصينية، وكذنده  ُعلدن بهدذا أنده تغطدى بنعمدة المسديل الن

فشددمال الكددداهن تّمدددز. جسددده المقددددس الددذي  شددد ينا بجّاحاتددده
بددّ لخطيتدده وخطيددة الشددعب التددي كانددل بمثابددة حجددّ وخددتم علددى ق
ه السدديد المسدديل، و مددين الكدداهن تّمددز لبددّ المسدديل الددذي ننالدد

.باإل مان به، واالتحاد بجسده في سّ اإلفخارستيا

الدّب : " ت هذه الل افة في اليد اليُمنى  ّشم بها الكاهن الشعب قائ•
ا ارفعددو: "، ثددم  ّشددم بهددا خدددا  الهيكددل عددن  ميندده قددائ ت "معكددم
إن قدو  ". فلنشدكّ الدّب: "، وأخيّات  ّشم بها جاته قائ ت "قلوبكم

ة كمثدل ع يمة تخّج من هذه الل افة التدي كاندل ُم  دقة للصديني
ل أك دان المسديل التدي لمسدل جسددده الطداهّ، وكمثدل ثدوب المسددي

لقدو  تخدّج هدذه ا.. الذي لمسته نازفة الد  فبّأت حاالت من نز  ها
نا في ه( الّب معنا)اإللهية لتبارك الشعب بّشم الكاهن ُمعلنة أن 

. القدس، حاضّ معنا في القّبانة الُمقدسة



سدبحة وأثنداء  د   الت( ُمسدتَح  وعدادل)بعد انتهاء  دلوات •

ل ،  بددد(قدددوس قدددوس قدددوس رب الصددباؤوت)الشدداروبيمية 

 دليب الكاهن الل ائف التي على  د ده عاقددات  د ده علدى شدكل

وإفدّا م كمثلما فعل أبونا  عقوب أبو اآلباء حينما بارك منسى

.إبني  وسف الصد  

افة اليُمنى   ع الكاهن الل افتين على المذبل بحيث تكون الل •

، (ينمعكوسدت)عن  سار المدذبل واليُسدّى عدن  مدين المدذبل 

شددمال وكذندده  ُعلددن أن الصددليب وفددداء المسدديل قددد نقلنددا مددن ال

ت  . ّات فيهأي خطيتنا  ارت ب.. إلى اليمين وجعل  سارنا  مينا



س، ثم  ذخذ الكاهن الل افدة التدي علدى الكدذ•
انهدا و جعلها علدى  دده اليُمندى، و  دع مك

.. الل افدددة التدددي كاندددل علدددى  دددده اليُسدددّى
ّ والتددي شددّحنا أنهددا رمددز للخطيددة فتصددي

خطيتنددددا ُملقددددا  علددددى كددددذس د  المسدددديل 
ليغ ّهددددا لنددددا، و غطددددي مددددّ  ثانيددددة األب 

انددل الكدداهن  د دده اليمددين بالل افددة التددي ك
انددل علددى الكددذس واليسددار بالل افددة التددي ك

 ت علددى  ددده اليُمنددى، وهددي التددي كانددل أ دد
نددا قددد علددى الصددينية، وكذندده  ُعلددن أن خطيت

 الَددِذي لَددم  أَنَددهُ َجعَددلَ " ددارت علددى المسدديل 
ف  َخِطيَددةت، َخِطيَددةت  ِّ ِلنَددا، ِلنَِصددي َع دد ددُن  ألَج  َّ نَح 

َّ هللاِ فِيددهِ  ت (21: 5كددو2" )بِدد ، و ُعلددن أ  ددا
سددار أننددا قددد تغطينددا ببددّ المسدديل  مددين و 

.  بالد  والجسد



افدة ثم  ّشم الكداهن ن سده بالل •
ت رش( من على الكذس)اليُمنى  ما

م ، ثددد"أجيدددوس: "واحددددات قدددائ ت 
: علدددددى خددددددا  الهيكدددددل قدددددائ ت 

، والّشددددم الثالددددث "أجيددددوس"
ت  : علدددددى الشدددددعب قدددددائ ت أ  دددددا

دس ، ليُعلن أنندا نتقد"أجيوس"
ا بد  المسيل، وكمدا أنندا قدد آمند
أن قددو  ع يمددة قددد خّجددل مددن 
ة الل افددددة التددددي علددددى الصدددديني
ن لتبارك الشعب، كدذلك ندؤمن أ
ة ن ددس القددو  تخددّج مددن الل افدد
نا التي كانل على الكدذس لتقدسد

ت الكددددداهن والشمامسدددددة  جميعدددددا
. والشعب



م ح ات

.حّكة الل ائف هذه تُمثل حّكة أجنحة الشاروبيم•

ت أن هناك حّكة حيا  حددثل فدي القبدّ لكنهدا• حّكدة تعني أ  ا

ظددداهّ  ُمباركدددة وليسدددل حّكدددة سدددّقة ألن كدددل شددديء كدددان 

(. 7–6: 20 و)موجودات 

ّ ثدم كشف األسّار وتغطيتها بهذه الصور  تعني سهولة السد•

. عوبته، وبساطته وع مته، وقّبه وعمقه

ه رفع الل افدة التدي فدو  الكدذس إشدار  أنده أعلدن عدن شخصد•

.للمجدلية فيما بعد فعّفته



: هتغطية الكذس بل افة أُخّى بعد كش•

فيدده معنددى إعدد ن الددّب  سددوع ن سدده✓

لتلميددذي عمددواس ثددم اخت ائدده عنهمددا 

(.33–13: 24لو)

ت أن هددذا السددّ ✓ ِضددَع قَددد  وُ " عنددي أ  ددا

 ِّ (34: 2لو" ) نَ ِلُسقُوِط َوقِيَاِ  َكثِي

الدددددّب مدددددع )األولدددددى الّشدددددومات عمدددددل •

ينية، بالل افة التي كانل على الص( جميعكم

( أجيدددوس)الثانيدددة الّشدددوماتثدددم  عمدددل 

عندى بالل افة التي كاندل علدى الكدذس فيده م

المسدداوا  بددين الجسددد والددد  ووجددوب أخددذ 

.  البّكة من كليهما



تجسد وقا  من األموات( 4)

":تجسد وتذنس"  ع الكاهن  د بخور في المجمّ  وهو  قول •

تي تُشيّ جلك  ذكّنا بتجسد المسيل في بطن السيد  العذراء ال✓
وت إليهددا المجمددّ ، أمددا ال حددم الُمتقددد نددارات فيشدديّ إلددى ال هدد

.الُمتحد بالناسوت

د الذي قدمه المجدوس عندد مدي ( اللبان)و ذكّنا بالبخور ❖
هدّ السيد المسديل تمجيددات لده وداللدة علدى أنده هللا الدذي ظ

.في الجسد

ت كددانوا   علددون جلددك ألنهددم كددانوا  عتبددّون البخدد❖ ور قددد ما
جبيحددة، فمددذبل البخددور كددان موجددودات فددي العهددد القددد م،
ة البخور جبيحدة فدي حدد جاتده لكدن اآلن أ دبل هنداك ملعقد

. خا ة بالبخور وأخّى للد  المقدس



فدو  التديبالمسدتيّتوضع  د البخور ✓
كّسددي المددذبل ألن انزالدده مددن أعلددى 
ى كّسددي المددذبل إلددى أسدد ل  ُشدديّ إلدد
ى تجسد إبن هللا الكلمة ونزوله من أعل

السددموات إلددى بطددن العددذراء وانتشددار 
حياتدده المقدسددة الطدداهّ  بددين الندداس 

. كبخور زكي

ت علدى أسدابالمستيّتوضع ✓ س أن أ  ا
ه  ّمز إلى الملقط الذي أخذ بالمستيّ

المدددد ك الجمددددّ  مددددن علددددى المددددذبل 
ووضدددعها علدددى فدددم إشدددعياء ليطهدددّه 

(. وهو رمز السيد المسيل( )6إ )

وقدددددا  مدددددن "ثدددددم  ُصدددددلي الكددددداهن قطعدددددة •
وهندا  مسدك الشمامسدة الشدموع " األموات

ل الُم دداء  وجلددك لبهدداء مجددد السدديد المسددي
القددائم كمددا رآه الُحددّاس وت ددل فددي أ ددد هم

. حتى نها ة التقد س



التقد س( 5)

الكّسدي   ع الكداهن الل دافتين اللتدين علدى  د ده إلدى جدانبي•

َّ َدَخدَل ا"إشار  إلى قول الكتاب عدن بطدّس الّسدول أنده  د ل قَب 

ُضوَعةت  َّ األَك  َاَن َمو  (.6: 20 و" )َونََ 

.طاهّ ثم  بخّ  د ه على المجمّ  استعدادات لمسك األسّار ال•

مددز  ذخددذ البخددور بددين ك يدده و  ددعه علددى الخبددز ثددم الكددذس ر•

سدد على جونيقود موسللحنوط التي وضعها  وسف الّامي 

.المخلص عند دفنه



:  ع البخور فو  الجسد ث ث مّات•

إشددددار  ألفعددددال الخدددد ص الث ثددددة ✓

التدددي ( قيامتددده–موتددده –والدتددده )

.وهبل لنا الحيا 

رمددز الشددتّاك الثددالوث فددي عمليددة ✓

الخدد ص وعملدده اإل جددابي فددي هددذا 

  ّ البدن اآلب  تقبدل الذبيحدة، وا)الس

، الليتورجيدةهو الكاهن الذي  خدد  

(. والّوح القدس  حول القّابين

ألندده فيمددا هددو "  عددل جلددك وهددو  قددول •

ا  راسددم أن  ُسددلم ن سدده للمددوت عددن حيدد

يل وجلك إشار  لبذل السيد المس" العالم

جاتدددده علددددى الصددددليب، فددددالبخور  ّمددددز 

. للتجسد والمذبل  ّمز للصليب



:البخور•

ل إشار  إلى أن حيا  السيد المسيل كاند✓
حدة حيا  نقية لها رائحة زكية تشدبه رائ

.البخور السمائي

رمددز للصدد   التددي  تقدددس بهددا الكدداهن✓
تدي لكي ما  ّدد ن س كلمات التقد س ال

. نط  بها الّب  سوع

بعددددد التبخيددددّ  ّفددددع الكدددداهن الددددنجم عددددن •
:الصينية

يد لقددد كددان الددنجم  ُشدديّ إلددى مكددان السدد✓
 ب  المسيل ولكن إج ُعّف المسيل فلم

داع لوجدددود الدددنجم لدددذلك  خت دددي كمدددا 
.اخت ى نجم المجوس

 ّفعه حتى  ّى وجده الدّب بد  حداجز✓
. وليس كما  ّاه موسى



 ددده  ذخددذ الكدداهن القّبانددة علددى  ددده اليُسددّى و  ددع عليهددا سددبابة•

إ دبعه وفدي كدل رشدم   دعرشوماتاليُمنى ثم  ّشم القّبانة ث ث 

وجلددك. األول ثددم الثالددث ثددم األوسددط: علددى ثقددب مددن الثقددوب الث ثددة

تم بقدو  بقصد ختم القّابين بخداتم الصدليب وتكّ سدها وأن التحدول  د

. الثالوث األقدس

مدذبل  مسك الشمامسة الذ ن حول الللقّبانةابتداء من مسك الكاهن •

ت موقد  في أ د هم :شموعا

. ُشيّ إلى خطور  الموقف ورهبة هذه اللح ات✓

ت أن ندددور الحيدددا  قدددد أشدددّ  مدددن قِبدددل هدددذه الذبيحدددة غيدددّ ✓ إع ندددا

.  الدمو ة



الث ثدددددة  قدددددول بالّشدددددوماتعندددددد الّشدددددم •
:الكاهن

س ألن المسيل فدي ليلدة تذسدي" وشكّ"✓
ّ  الشددكّ  ا َوَشدد"سدد َّ أََخددذَ ُخب ددزت َّ َوَكَسدد " َك

(19: 22لو)

يس ألن المسيل في ليلة تذسد" وباركه"✓
ّ  الشدكّ  ا َوبَد"سد َّ أََخدذَ ُخب دزت " اَرَك َوَكَسد

(22: 14مّ)

أي أنددده بقدرتددده لددده المجدددد " وقدسددده"✓
قددددس الخبدددز وفدددي تقد سددده لددده  ددديّه 

.جسده الُمقدس

: ُقسم الكاهن القّبانة" وقسمه"عند قوله •

.من فو  إلى أس ل ألن السيد المسيل نزل من أعلى إلى أس ل✓

ها الكداهن   تحها قلي ت و ن ا فيها وهي ن خة الّوح القدس التدي أخدذ✓
.  من السيد المسيل عن طّ   الّسل



ي ت ثدددم  ُ دددّ  رأس القّباندددة وأسددد لها قلددد•

قسدمة دون فصل وبذلك تُصبل القّباندة مُ 

.على أربعة أقسا  على شكل  ليب

بوء  عد  ال صل عند أي تقسيم حسب الن•

َواِحدددد  ِمن َهدددا الَ . َح  َدددُا َجِميدددَع ِعَ اِمدددهِ "

 ُّ (.20: 34مز" ) َن َكِس

ف دي   ع الكداهن القّباندة فدي الصدينية،•

ي كسّ الخبز إشدار  إلدى آال  المسديل وفد

.وضعه في الصينية إشار  إلى دفنه

فدددي هدددذا الجدددزء  ّفدددّف الشدددماس علدددى •

ة األسّار إشار  لوجود الطغمات السدمائي

.  فهم فع ت موجود ن حول المذبل



  ددع الكدداهن  ددده علددى حافددة الكددذس عنددد•

ت "قولدددده   دددددور .." وهكددددذا الكددددذس أ  ددددا

:بإ بعه على حافة الكذس دور  كاملة

إشددار  إلددى أن د  المسدديل ُسدد ك عددن ✓

.العالم كله

ألن جبيحتددا المحّقددة والسدد مة دمهمددا ✓

. ُّ  على المذبل

ألن جبيحتددا اإلثددم والخطيددة  ؤخددذ مددن✓

. دمهما و ُمسل أربعة قّون المذبل

ألن د  العهددددددد القددددددد م كددددددان  ُددددددّ  ✓

. ُمستد ّات على غطاء تابوت العهد



دوران إ دددددبع الكددددداهن  كدددددون عكدددددس •
:عقارب الساعة

يدار إشار  أننا كذوالد هللا نسيّ ضد ت✓
ذا العالم ألننا لسنا من العالم، وأن هد
دسدة الد   ُعطى لمدن  عدي  حيدا  ُمق

طدددددداهّ  ضددددددد الحيددددددا  األرضددددددية 
(.الزمنية)

هذه الذبيحة تنقلنا إلدى مدا هدو فدو ✓
.الزمن

رشدومات ّشم الكداهن الكدذس ثد ث ثم •
.."وقدسدها.. وباركهدا.. وشكّ"و قول 

. لوثإشار  إلى أن التحول  تم ب عل الثا

: مسددك الكدداهن الكددذس بيددده وهددو  قددول•
ثدددم  دددن ا فدددي الكدددذس ن خدددة .." وجا "

. الّوح القدس



 ّفدددع الكدددذس قلدددي ت ..." إشدددّبواخدددذوا "عنددددما  صدددل إلدددى •
:و حّكها على مثال الصليب

إشدددار  إلدددى أن السددديد المسددديل أهدددّ  دمددده الكدددّ م علدددى ✓
ُهدَو وَ "الصليب لخ ص جميع النداس فدي المسدكونة كلهدا 

، بَدل  ِلَخَطا َدلَي َس ِلَخَطا َ . َك َاَر   ِلَخَطا َانَا ا ُكدل ِ ال عَدالَِم انَا فَقَدط 
ا (.2: 2 و1" )أَ   ت

.ابالصليب قد تم توز ع المسيل على المسكونة كله✓

اء حّكة الكذس تكون من الغّب إلى الشّ  رمز أننا كنا غّب•
ي عددن هللا وبالصددليب والددد  نقلنددا إلددى ال ددّدوس الددذي كددان فدد

ثدددم تكدددون مدددن الشدددمال إلدددى اليمدددين رمدددز أنندددا كندددا . الشدددّ 
قلندا مّفوضين كالجداء التدي علدى الشدمال وبالصدليب والدد  ن

.  إلى  مين هللا كخّاف محبوبين ومقبولين



رفدددع الجسدددد ورشدددمه وكدددذلك ميدددل الكدددذس •

علددى هيئددة  ددليب رمددز إلددى التّد ددد الددذي

حيددث كددان  ُ عددل بالذبيحددة فددي العهددد القددد م

تُّفدددع إلدددى أعلدددى ثدددم إلدددى أسددد ل وكدددانوا 

 حّكونهدددا فدددي اتجاهدددات ُمشدددابهة لّشدددم 

.الصليب

لكددذس بعددد جلددك  ُشدديّ بيد دده إلددى الخبددز ثددم ا•

أمدددا .." ألن كدددل مدددّ  تدددذكلون"عندددد قولددده 

يدامتي تبشّون بموتي وتعتّفدون بق"قوله 

جلددك ألن مددوت " وتددذكّونني إلددى أن أجدد 

المسدددديل علددددى خشددددبة الصددددليب أ ددددبل ال

موضددوع حددزن وبكدداء بددل موضددوع بشددار  

.ورجاء



ت بعد جلك  سجد الكاهن أمدا  المدذبل باسدط• ا
 د ددده و قدددول سدددّ أوشدددية حلدددول الدددّوح 
القدددس ثددم  قددو  و ّشددم الخبددز ثددم الكددذس

ذا وهد"عند قوله الجملتين رشوماتث ث 
ت لده هدذا و"و " الخبز  جعلده جسددات مقدسدا

ت  ت كّ ما ت دما أن مع مّاعدا ..." الكذس أ  ا
سدددّ عة فدددي كدددل مدددّ  الّشدددوماتتكدددون 

وجلدددك ألن تحدددول " وهدددذا"وأثنددداء كلمدددة 
الخبددز والخمددّ  ددتم عنددد اسددتدعاء الددّوح 
القدددددس وال  جددددوز رشددددم األسددددّار بعددددد 

لدذلك  ّشدم الكداهن. التحول إال منها وبها
ز األولدى قبدل تحدول الخبدرشدوماتالث ث 

رشدددوماتإلدددى الجسدددد المقددددس والدددث ث 
.   مالثانية قبل تحول الخمّ إلى الد  الكّ



إشدار  إلدى مسدّ  الثدالوث القددوسرشدومات ّشم الكاهن ث ث •

.بالتحول الذي  تم بقو  هذا الثالوث

حاسدية بعد التحول ال سدلطان ألحدد أن  ّشدم لدذلك تُّفدع الحيدة الن•

يل الخا ددة باألسددقف وال  جددوز أن تُمسددك وجلددك ألن السدديد المسدد

ز  كددون حاضددّات وموجددودات علددى المددذبل، والحيددة النحاسددية تّمدد

.لتدبيّ البيعة بالحكمة

:خ ل هذه الص    كون الكاهن قد سجد وقا  على ث ث دفعات•

ليددذكّنا بسددجود السدديد المسدديل لدده المجددد ثدد ث مددّات فددي ✓

.البستان عقب تقد سه األسّار

لددـه السددجود داللددة علددى سددقوط اإلنسددان وضددعف طبيعتدده وتذل✓

هدا أما  الّب فهكذا  كون النهوض داللة على نعمة هللا التدي ب

. نقو 



عددد السداعات التدي تذلمهدا المخلدص بيدد األعدداء كاندل ثمدانين حا أن •
تسددع سدداعات فددي الليددل وتسددع سدداعات فددي النهددار ومددن : عشددّ سدداعة

، السدداعة الثالثددة مددن ليلددة الجمعددة إلددى السدداعة التاسددعة مددن  ددو  الجمعددة
ي ومن أجل هذا  صيّ رشم الصليب ثماني عشّ مدّ  علدى الجسدد وثمدان

.  عشّ مّ  على الد 



والتّاحيماألواشي . 6

بدددل بعدددد التقدددد س  ذخدددذ الكددداهن الل دددافتين اللتدددين تّكهمدددا ق•
تّت التقد س و  عهما على  د ه رمزات ألن النعمة اإللهيدة سد

.ُعّي آد 

:ثم  بدأ الكاهن في     األواشي السبع•

ه السدد مة  ُشدديّ إلددى الجسددد والددد  عنددد قولددأوشدديةفددي ✓
يّ أي  ُشدد.." قدسدداتكاجعلنددا مسددتحقين أن نتندداول مددن "

.القدساتإلى 

ند قوله اآلباء  ُشيّ إلى الكذس ثم إلى الجسد عأوشيةفي ✓
."هذه التي اقتنيتها لك بالد  الكّ م الذي لمسيحك"

  أو ث ثدة القّابين  ُشيّ بيد ه إلى األسّار مدّأوشيةفي ✓
". هذه القّابين"عند قوله 



م ثددم  ُصددلي الكدداهن المجمددع ثددم التددّحي•
اجكددددددّ  ددددددا رب كددددددل الددددددذ ن "وعنددددددد 
:   ع  د بخور في المجمّ...." رقدوا

.إشار  لصلوات القد سين عن ا✓

كمدددا أنهددددا تددددذكّنا بّائحددددة الحيددددا  ✓
ت األبد ة عد مدة ال سداد التدي  دار

للقد سددددين لكددددي مددددا نتشددددجع فددددي 
.جهادنا حتى نكمل مثلهم

بل وضع  دد البخدور  كدون بددون رشدم، ألن السديد المسديل حاضدّ علدى المدذ•

لمدا جسد حقيقدي ود  حقيقدي فد   صدل مباركدة درج البخدور إج هدو  بدارك طا

.   كون حاضّات على المذبل

د البخور   ع الشماس الشور ة في مكانها الُمخصص لها بالهيكل حتى  صع•

.  نهمالخاص بذن س الّاقد ن مع  لوات التّحيم التي  ُصليها الكاهن ع



ال  ُقددال المجمددع وال التددّحيم فددي قددداس خمدديس العهددد، ألن•

ّ الكنيسة وهي منشغلة بآال  الّب وموته ال مجال أمامها لدذك

.أحد من الّاقد ن

يإ ّ ندد"ثددم بعددد التددّحيم  كمددل الكدداهن الصددلوات ثددم  قددول •

:بدون رشم وهو خاضع بّأسِه نحو المذبل فقط" باسي

.حولحتى ال  ُعطي ظهّه للذبيحة إج ال  صل جلك بعد الت✓

ألن السددديد المسددديل حدددال علدددى المدددذبل فهدددو الدددذي  مدددنل ✓

. البّكة والس   وليس الكاهن



مقدمة القسمة والقسمة( 7)

سمه ونخد  ا" ُصلي الكاهن مقدمة     القسمة وعند قوله •

كة شددّ" خ ددع بّأسددِه فددو  المددذبل، وعنددد قولدده " القدددوس

د  ُشددديّ إلدددى الجسددد" و دددعود أسدددّاره اإللهيدددة غيدددّ المائتدددة

.والد 

 د ده بعد االنتهاء من مقدمة القسمة   ع الل ائف التدي علدى•

.على المذبل وال  عود ليذخذها فيما بعد ثم  كشف الكذس

 ذخددذ الكدداهن الجسددد بيددده اليمنددى و  ددعه علددى راحددة  ددده •

اليسددّى ألن كددل مددا  حدددث اآلن تددذكيّ لخمدديس العهددد وهددذا 

ل معندداه أن الددذ ن كددانوا فددي اليمددين أي اليهددود سددلموا المسددي

.  ل مم الذ ن كانوا في اليسار لكي  صلبوه



و  ددددع إ ددددبعه السددددبابة اليمنددددى علددددى الجسددددد عددددن  مددددين •
الجسددددد "اإلسددددباد كون علددددى المكددددان المكسددددور ثددددم  قددددول 

لسديد اإلسباد كون هو الجزء السيدي الذي  ُشديّ ل". المقدس
.المسيل في الجسد الُمقدس

اخدل ثم  ّفع إ بعه من على الجسد و غمس طّفه فدي الدد  د•
ت واحددات الكذس ثم  ّفع إ بعه قلي ت من الد  و ّشم بها رشدم ا

ى ألن الدد   ّمدز إلد. على مثال الصليب على الد  داخل الكذس
د  الكدداهن الددد  بالددفّشددامةالددن س، فددن س الكددائن فددي دمدده، 

بدددل إشدددار  إلدددى أن السددديد المسددديل جددداز أوالت اآلال  الن سدددية ق
  الجسدددد ة ألن القسدددمة تُشددديّ إلدددى اآلال  الجسدددد ة أمدددا اآلال
فدي الن سية ف هّت في قطّات الد  التي نزلل مدن المخلدص

.  بستان جثسيماني



ها ثم  ُصعد الكاهن إ دبعه مدن الكدذس بعدد ن  د•
داخلدده ثددم  قددّب الجسددد الددذي بيددده اليُسددّى إلددى
  قّب الكذس و  ع عليه إ بعه المغموس بالدد

فدددو  اإلسدددباد كون ثدددم  ندددزل  د ددده إلدددى فدددو  
الصدددينية و ّشدددم الجسدددد الطددداهّ بالدددد  الدددذي 

:بإ بعه على مثال الصليب

ه الدذي رشم الجسد بالدد   ُشديّ إلدى تخ دب جسدد السديد المسديل بدمد✓
عب نزف من أثّ المساميّ وإكليدل الشدوك والحّبدة، لدذلك  صدّ  الشد

ت ألن الموقدف  ُمثدل  دلب المسديل رحمدة بالعدالم وح" ارحدم ارب" بدا
.في خ  ه

 عطدددي الكددداهن السددد   للشدددعب فدددي هدددذه اللح دددات ألنددده  دددار فيهدددا ✓
اضددطّاب شددد د فددي العددالم حيددث اظلمددل الشددمس وتزلزلددل األرض 

. والصخور تشققل

اقي الّشم على مثال الصليب إشار  إلدى اآلال  الجسدد ة والجلددات وبد✓
.اآلال 

الّشددم  كددون علددى الوجدده ومددن الخلددف ألن السددياط كانددل تددؤثّ علددى ✓
. الصدر والبطن وال هّ



:هنا  نيّ الشمامسة الشموع حتى نها ة القسمة•

ت ل سّار✓ .إكّاما

نددا إشددار  إلددى السدديد المسدديل الددذي بددذل ن سدده عددن حيات✓

ن فكمددا أن الشددمعة تنصددهّ لت دديء للخددّ ن كددذلك فددإ

.مخلصنا على الصليب بذل ن سه ليهبنا الحيا 

تعلة بهدا السائل الُمتساقط من الشمعة بتدذثيّ الندار الُمشد✓

م  ددذكّنا بقطددّات العددّ  التددي كانددل تتسدداقط مددن جسدد

.بالُمخلص مثل قطّات د  في البستان وعلى الصلي

ت بددالخ ص الددذي وضددعه المسددي✓ ل الشددمعة تددذكّنا أ  ددا

للذ ن مداتوا علدى الّجداء ألنده مدن علدى الصدليب نزلدل

ظد ل ن سه إلى الجحيم لت يء للجالسدين فدي ال لمدة و

.  الموت لتخّجهم إلى ال ّدوس مسكن النور وال ّح



تصددو ّ  ددتم اختيددار  دد   القسددمة الُمناسددبة لليددو  وفيهددا  ددتم•
يب مدن دقي  للال  الُمبّحة التي تحملهدا الُمخلدص علدى الصدل

.أجلنا

هنددداك قسدددمتان، قسدددمة ُمتصدددلة قليلدددة االسدددتعمال، وقسدددمة•
.من صلة وهي الُمستخدمة بكثّ 



القسمة المتصلة. أ

 قسددم الثلددث األ مددن إلددى أربعددة أجددزاء علددى حسددب األربعددة •

ت ) لبان الموجود  فيه  (.دون فصلها تماما

ت دون فصدله تما)  ّ  الثلث األ سّ عن الثلث األوسدط • ثدم ( مدا

ود   قسمه إلى أربعة أجزاء على حسب األربعة  لبان الموج

.فيه دون فصل

ت عن موضعه ثم  ُقبلده ب • مده و  دعه   صل اإلسباد كون تماما

 د ده ثم   دع الجسدد المقددس فدي الصدينية، ثدم   دّك. مكانه

ت إ ددبعه الددذي اسددتخدمه فددي الق سددمة داخددل الصددينية خصو ددا

. لئ   كون قد لص  به شيء من الجواهّ



القسمة المن صلة. ب

كمثددال   صددل الثلددث األ مددن و  ددعه علددى الثلثددين•
الصددددليب المقدددددس، و ذخددددذ جددددوهّ  مددددن أعلددددى 

  دعها الثلثين من الثلث الذي فيده اإلسدباد كون و
ت ج ت، و ذخذ أ  ا وهّ  مدن في  در الصينية شّقا

ها فددي أسدد ل الثلددث الددذي فيدده اإلسددباد كون و  ددع
ت، ثددددم  ذخددددذ مددددن  ميندددده جددددوهّ   الصددددينية غّبددددا

لثلددث و  ددعها فددي الصددينية  ميندده، و ذخددذ بدداقي ا
 كدون المذكور و  عه في جانب الصينية شماالت و

.جلك مثال الصليب

 ل   صل أحد الثلثين عن اآلخّ مدن فدو  إلدى أسد•
 دعه و ذخذ منها الثلث الدذي فيده اإلسدباد كون في

.  في وسط الصينية



ذي هدو  بدأ بقسمة الثلث الباقي في  دده الد•

الثلدددث األ سدددّ مدددن القّباندددة إلدددى أربعدددة 

أجددزاء دون فصددل علددى أن تكددون فددي كددل 

وإجا . جدددزء مدددن األربعدددة أجدددزاء  ددددليب

عه انتهى من قسمته  ذخذ الجزء الذي وض

لثلدث في الصينية أوالت  سدارات وهدو مع دم ا

األ مددن مددن القّبانددة و  ددع مكاندده الثلددث

.األ سّ الذي كان بيده

مه أما الثلث الذي أخذه من الصدينية فيقسد•

ت إلى ث ثة أجزاء دون فصل ع لدى هو أ  ا

أن  كون في كل جدزء  دليب، وإجا انتهدى

ت مدددن قسدددمته   دددعه فدددي الصدددينية  مينددد ا

ت فدد ي بجددوار الجددوهّ  التددي وضددعها  مينددا

ة أول القسددمة فيكددون الثلددث األ مددن أربعدد

.أجزاء مثل الثلث األ سّ



ية  ذخددذ الثلددث األوسددط الددذي وضددعه قددب ت فددي وسددط الصددين•
زء الوجه مع جد)و  صل منه اإلسباد كون خا ة فو  الوجه 

بقى باقي  (. التاليةالّشوماتحتى ال  تكسّ أثناء اللبابةمن 
إلددى الثلددث المددذكور األوسددط ُمتصدد ت بع دده بددبعض مددن فددو 
تددل ثددم أسدد ل و حتددّس علددى اإلسددباد كون لددئ   نشدد  أو  ت 
وسدط   عه مكانه في وسط الثلدث األوسدط و  دع الثلدث فدي

.الصينية كما كان

 جمددع جميددع الجددواهّ التددي قسددمها و جعلهددا كمددا كانددل قبددل •
.القسمة

ا أو   ددّك الكدداهن  د دده داخددل الصددينية حتددى ال  بقددى عليهمدد•
. لص  بهما شيء



أوالت تقسيم الجسد علدى شدكل  دليب❖
هددي عمليددة جبددل مددع شدد  األجددزاء 

تَداُب يَدتَِم ال كِ أََن هذَا َكاَن لِ "دون فصل 
ددددم  الَ  ُك  »: ال قَائِددددلُ  ددددهُ َع   ُّ ِمن  " «َسدددد

(.36: 19 و)

ون فصل الجزء األعلى من اإلسباد ك❖
فدي هبالحّبد ُشيّ إلى طعنة الجندي 

.جنبه بعد موته

التددي  ُشدديّ إلددى اآلال تقسدديم الجسددد ❖
حلدددل بالسددديد المسددديل، وال وا دددل
التدددي  عملهدددا الكددداهن بدددين الجدددواهّ 

.وبع ها تُسمى جّوح

ن الكل  ُشيّ إلى أفصل اإلسباد كون ❖
هددّب وقددل الصددليب وتّكددوا السدديد

.  هالمسيل  حتمل آال  الصليب وحد

:م ح ات



بدل جدزء دون فصدلهما إشدار  لوحدانيدة الكنيسدة12 ُقسم الجسد إلى ❖
: ُشيّ إلى12والعالم كله ُمتحدات بجسد المسيل، وعدد 

.الكنيسة التي هي مبنية على أساس الّسل•

(.جهات المسكونة مقدسة بالثالوث القدوس4)العالم كله •

ت عشدّ  داإلثندىلذا كل  ليب من ع مة التلمذ  هي حمل الصليب ❖ ليبا
.الذ ن حول اإلسباد كون  ُمثل تلميذات 

قسديم ، فالتكل مدن  تنداول إنمدا  تنداول جسدد المسديل كلده غيدّ منقسدم❖
مدس  قع على العّض دون الجوهّ وكذا كانل آال  السديد المسديل ال ت

.ال هوت ألنه غيّ قابل ل لم المادي

مواضدع جسد الدّب كدان فدي ثد ثالتقسيم إلى ث ث أث ث  ُذكّنا بذن ❖
.  (السماء–القبّ –األرض )



جسدد بعد أن  نتهي الكاهن من التقسيم  جمدع ال•
:كام ت كما لو كانل القّبانة  حيحة

.رمزات ألنه لم  ُكسّ منه ع م✓

إشدددار  إلدددى قيامدددة السددديد المسددديل، فبعدددد✓
.الصلب القيامة

ت ضددم الددذي فصددل ✓  هددوجا حددل ) مثددل أ  ددا
(الّسولمتياسمحله 

:ّت ع ُصلي الجميع الص   الّبانية بصوت م•

ع ألندده مددن خدد ل الذبيحددة المقدسددة تسددتطي✓
...." ا أبانا"الكنيسة كلها أن تدعو اآلب 

كمددا  ددّ  السدديد المسدديل علددى الصددليب✓
  هكدددذا تتمثدددل الكنيسدددة بعّ سدددها فتصدددّ

.للّب وتدعوه أباها

م هذه الص   تحوي فدي اختصدار كدل تعدالي✓
المسدددديل وتحمددددل كددددل اهتمامددددات الددددن س 

. المسيحية



بعدددد الصددد   الّبانيدددة  ددددعو الشدددماس الشدددعب إلدددى •
..":احنوا رؤوسكم"االنحناء 

لتقدد  حتى  جد كدل فدّد فّ دة لتقدد م توبدة قبدل ا✓
.للتناول، فالذي  حني رؤوسنا هي الخطية

ا حتددى  ؤهددل لقبددول  دد   الحددل التددي سيصددليه✓
.الكاهن بعد جلك

م  تلدددو الكددداهن التحليدددل وبعدددض الصدددلوات السدددّ ة ثددد•
 صددددلي جهددددّات  دددد   مددددن أجددددل الكنيسددددة واآلبدددداء 

اجكّ : "واالجتماعات، ثم أخيّات  صلي عن ن سه قائ ت 
ت  دددارب بعددددها  ّفدددع الشدددماس .." ضدددع ي أندددا أ  دددا

ت ومددع روحددك ننصددل: "الصددليب و قددول خلصددل حقددا
ـه الكاهن وتذللدإنسحا إج  ّى الشماس " بخوف هللا

 شددهد فددي الحددال بتوبتدده وخ  دده مددن وزر الخطيددة 
ت عدد ت بصدد ته نائبددا ن شددعبه، بصدد ته الشخصددية وأ  ددا

ورفدددع الصدددليب إشدددار  إلدددى أن الخددد ص الدددذي نالددده 
. الكاهن والشعب تم بالصليب

ما بعد     القسمة وحتى التوز ع( 8)



 ّفددددع الكدددداهن اإلسددددباد كون بيددددده•
ت رأسدده و ّفعدد ه اليمنددى وهددو حانيددا

:إلى فو 

إشار  إلى سدمو وارت داع قيمدة✓
.القدساتهذه 

إشدددار  إلدددى ارت ددداع المخلدددص ✓
بَِغدي أَن  هَكدذَا  َن  "على الصدليب 

فَددددَع اب ددددُن اإِلن َسدددد  ّ : 3 ددددو" )انِ  ُ
14.)

إشار  إلى قيامدة المخلدص مدن ✓
.بين األموات

اتالقدس"أثناء رفعه  قول الكاهن •
إشددددار  إلددددى أن هددددذه " للقد سددددين
ين ال تُعطددددى إال للقد سددددالقدسددددات

. مّت عي السيّ 



ّفدع بعد جلك  ّشم به الد  داخل الكذس الذي  غمسه في الدد  ثدم  •

:و ّشم به الجسد الطاهّ الموجود في الصينية

فهذا الجسد لهذا الد  وهذا الد  لهذا الجسدد وأنهمدا واحدد فدي ✓

.القو  و هبان جات النعمة

ماد وفدي وضع اإلسباد كون في الد  ثم إ عادها  ُشيّ إلى الع✓

.العماد موت وقيامة

معنى المغمور في الد  فيهباإلسباد كونرشم الجسم المقدس ✓

اتحداد الجسددد والدد  بددال هوت الدذي لددم   دار  ناسددوته لح ددة

.واحد  وال طّفة عين

لمددا كددان الددّوح  ُشددار إليدده فددي الكتدداب المقدددس بالددد ، لهددذا✓

ار   غمس الكاهن اإلسباد كون في الد  و ّشدم بده الجسدد إشد

.ةإلى عود  الّوح إلى الجسد الُمتحد بال هوت وقل القيام



هدا   ع اإلسدباد كون علدى كدل الجدّوح التدي عمل•
وقدددل القسدددمة فدددي ل دددة دائّ دددة علدددىفدددي الجسدددد 

الجسددد عكددس عقددارب السدداعة وكذندده  حدداول فددي 
رفددد  أن  ُلطدددف جّاحدددات السددديد المسددديل الدددذي 
تحملهدددا مدددن أجدددل خطا اندددا فكدددل جسدددد المخلدددص 

.تخ ب بالدماء

ّد  دد" للقد سددينالقدسددات"بعددد أن  قددول الكدداهن •
واحددد هددو "الشددعب فددي شددعور عددد  االسددتحقا  

واحدد هدو . واحد هو االبن القدوس. اآلب القدوس
ا ، وكدذن الشدعب  قدول لسدن"أمدين. الّوح القددس

نتددك قد سددين بددل ضددع اء ومحتدداجين نعمتددك ومعو
. ألنك أنل وحدك القدوس

إج  دددّى الكددداهن خشدددوع الشدددعب وتذللدددـه  عطيددده •
السددد   ثدددم  عيدددد رشدددم الجسدددد و دددب  الجدددّوح 

قدداء مددّ  ثانيددة وثالثددة إشددار  إلددى بباإلسددباد كون
و  جسددد المخلددص فددي القبددّ ث ثددة أ ددا ، وفددي اليدد

ت  .الثالث قا  حيا



ه  قلدددب الكددداهن اإلسدددباد كون و حملددده بدددين أ دددابع•
ت و ّفعه إلى الكذس و ّشدم بده الدد  ثدم    دعه مقلوبا
ت حتى  غّ  في لجة الد  الموج ود فدي في الد  مقلوبا

:الكذس

ألنه عندد  دلب المسديل لده المجدد أرقددوه علدى ✓
الصددليب علددى ظهددّه وبدددأوا فددي تسددميّ  د دده
ورجليدده فجددّت منهددا الدددماء وخ ددبل جسددده 

.الطاهّ

ل ثددم رفعدده بعددد جلددك رمددز الرت دداع السدديد المسددي✓
علددى الصددليب وسدد ك دمدده كددام ت وخددّوج الددد  
.والماء من جنبه وهم الموجود ن داخل الكذس

 علمنددا جلددك أن الجسددد والددد  متحددد ن بددال هوت✓
اد كما أن وضع الجسد في الكذس إ ماء على اتح

.جسده بدمه بعد قيامته من األموات

دات إشددار  إلددى أن السدديد المسدديل قددا  بكليتدده جسدد✓
ت بدون أن  ّى فسادات  . حيا



لدى بعد جلك  غطدي الكداهن الكدذس و ّفدع الصدينية ع•
 د دده و قددول االعتددّاف، وعندددما  نتهددي مندده   ددع
لي الكاهن الصينية علدى المدذبل و ّكدع أمامده و صد

الصدددلوات السدددّ ة وأثنددداء هدددذه الصدددلوات  مسدددك 
ت وبيددده اليسددّى شددمعة الشددماس بيددده اليمنددى  ددليبا

موقددد  ووسددطها ل افددة   ددعها أمددا  عينيدده و قددول
:اعتّاف الشماس

ال فمجد المسيل حل  على المدذبل وألنده شدماس✓
د  سددتطيع وال  نبغددي أن  ن ددّ بهدداء هددذا المجدد

الددددذ نالسدددديّافيمفيغطددددي عينيدددده علددددى مثددددال 
ل أما الكاهن ف    عد. بجناحين  غطون وجوههم

م جلددك ألندده مسددتح  بدرجتدده الكهنوتيددة أن  قسدد
.  جسد المسيل و حمله على  د ه

سدديل الصددليب والشددمعة  ُشدديّان إلددى السدديد الم✓
ا  ليعطددي الحيدد( الصددليب)الددذي بددذل جاتدده عليدده 

األبد دددة للعدددالم أجمدددع مثدددل الشدددمعة التدددي تبدددذل
.ن سها لتُ يء للخّ ن

الشدددماس هندددا  ُشددديّ إلدددى المددد ك الدددذي  ُعلدددن✓
.  القيامة



التوز ع والتناول( 9)

 بدددأ الكدداهن بتوز ددع الجسددد المقدددس•

فيتنددداول هدددو الجدددوهّ  األماميدددة مدددن 

الجسدددددد و جدددددب أن  تنددددداول الكددددداهن 

:أوالت وقبل كل المتناولينالخد م

.ألنه خاد  األسّار✓

مثال ما  دنع الدّب وقدل العشداء ✓

سدّ الّباني، فبعد تقد س جسده ك

.  وتناول أوالت ثم أعطى ت ميذه

د بعد جلدك  تنداول بداقي الكهندة إن وجد•

ر ثم الشمامسة و غطي الكاهن األسدّا

قبددل عّضددها علددى الشددعب ألندده لدديس

م مددن ال ئدد  أن  ُبصددّ األسددّار مددن لدد

.   تقدموا للتناول



مدّ   حمل الكاهن الصينية و عّض األسّار علدى الشدعب مدّتين•
إلدى من ناحية الشمال و لت ل إلى الغّب، ومّ  من ناحية اليمين

ت في كل مدّ  عدن أبصدارهم علدى المدذب ل الغّب ثم إخ اءها سّ عا
:داخل الهيكل، جلك وهو  ّشم بالصينية و عطيهم البّكة

المددّ  األولددى رمددزات للمجدديء األول للسدديد المسدديل الددذي كددان✓
يل للّحمة، والمدّ  الثانيدة رمدزات للمجديء الثداني للسديد المسد

.ود نونته

هم المّ  األولى إشار  ل هور الّب لت ميذه بعد قيامته إج أرا✓
ت وإعطاء الكاهن إشار  إلى بّكة السيد المسي ل التي ن سه حيا
سماء، بارك بها ت ميذه على جبل الز تون قبيل  عوده إلى ال

وعّضددها ثانيددة وإخ اؤهددا إشددار  إلددى  ددعوده أمددا  ت ميددذه 
وهم وقدوف علدى جبدل الز تدون واخت ائده عدنهم عنددما كدانوا

.  ن ّون السحابة التي أخذته عن أعينهم



:أثناء جلك  سجد الشعب للجسد المقدس•

إشددار  إلددى سددجود مددّ م المجدليددة ومددّ م األخددّى للسدديد ✓
ا تَ َوفِيَما ُهَما ُمن َطِلقَ "المسيل بعد القيامة  َّ بِد  َِميدذَهُ تَاِن ِلتُخ 

َسدَكتَا فَتَقَدَدَمتَا وَ . «ُكَمداَسد َ   لَ »: إِجَا  َُسوُع الَقَاُهَمدا َوقَدالَ  أَم 
(.9: 28مل" )بِقََدَمي ِه َوَسَجَدتَا لَهُ 

كمددا سددجد لدده الت ميددذ عندددما رأوه  دداعدات إلددى السددماء ✓
حٍ َعِ يمٍ فََسَجُدوا لَهُ َوَرَجعُوا إِلَى أُوُرشَ " َّ : 24لدو" )ِليَم بِ َ

52.)

وا حجبوا وجدوههم بدذجنحتهم لمدا رأالسيّافيمإشار  إلى ✓
ت علدددى كّسدددي عدددال وأج الددده تمددد  الهيكدددل  الدددّب جالسدددا

افِيمُ " َّ قَدهُ، ِلُكدالَس نَِحدَواقِ ُوَن فَو  ٍة، بِداث نَي ِن ل ِ َواِحدٍد ِسدتَةُ أَج 
ددد َهدددهُ، َوبِددداث نَي ِن  ُغَط ِ دددي َوج  دددِه، َوبَددداث نَي نِ  ُغَط ِ لَي  ُّ ي ِرج  "  َِطيددد

(2: 6إ )



:م ح ات

ن بدل فدي التنداول مدن اإلسدباد كوالخد مال  شتّك أحد مع الكاهن •

. تناوله هو وحده مّ  واحد  دون تقسيم أو تجزئة

إلدى  جب تناول الجسدد كلده فد   تبقدى منده شديء إلدى المسداء أو•

صدل ثاني  و ، ولقد أو ل الشّ عة بخصوص جبيحة خدّوف ال 

(.10: 12خّ" )َوالَ تُب قُوا ِمن هُ إِلَى الَصبَاحِ "

ّ  الشكّ تحل العنصّ ن من صلين ال• جسدد أوالت ثدم تقد  الكنيسة س

الددد  وجلددك كمددا فعددل الددّب  سددوع ن سدده إج ندداول ت ميددذه بهددذه 

َطى التَ َمِ أََخذَ  َُسوُع ال ُخب َز، َوبَاَرَك وَ "الطّ قة  َّ َوأَع  : يذَ َوقَالَ َكَس

ذ َس َوأََخدذَ ال َكد"ثدم ( 26: 26مدل" )«هذَا ُهَو َجَسِدي. ُخذُوا ُكلُوا»

َطدداُهم  قَددائِ ت  َّ َوأَع  بُوا ِمن  »: َوَشددَك َّ دد ، ألََن هددذَا ُهددَو دَ اش  ِمددي َهددا ُكلُُّكددم 

ِد ال َجِد دِ  (. 28–27: 26مل" )«... الَِذي ِلل عَه 



9 جب أن تكون مد  االحتدّاس •

سددداعات وجلدددك مشددداركة للسددديد 

المسدديل فددي آالمدده إج بدددأ آالمدده 

  من الساعة التاسدعة  دباح  دو

الصدددلب حتدددى السادسدددة مسددداءات 

أي مندددددذ  ددددددور الحكدددددم مدددددن 

يل، بي طس بصدلب السديد المسد

ثددددم اإلهانددددات والجلددددد ووضددددع 

ب إكليل الشدوك، ثدم حمدل الصدلي

حتدددددى الجلجثدددددة، ثدددددم الصدددددلب 

والمددوت وإنددزال الجسددد والدددفن 

اعة إج أُنزل من الصليب في السد

الثانيددددددة عشددددددّ أي السادسددددددة 

.  مساءات وُدفن في القبّ



انتهدداء التندداول وإخ دداء األسددّار مددن •
علدددى المدددذبل مدددن أمدددا  أعينندددا  ُمثدددل 

. عود الّب إلى السماء

يّالمسدت) قو  الكاهن بغسدل األواندي •
 ت غسدد( الصددينية–الكددذس –القبددة –

.جيدات 

 صدددّف الكددداهن مددد ك الذبيحدددة بدددذن •
ثدم  تّك قلي ت مدن المداء علدى المدذبل

:  ددّ  البدداقي إلددى أعلددى وهددو  قددول
الطددائّ إلددى الصددعيد  ددا مدد ك هددذه "

ّب العلو بهذه التسبحة اجكّنا قددا  الد
إشدددار  للمددد ك " ليغ دددّ لندددا خطا اندددا

الذي أ دعد جبيحدة ندوح وزوجتده فدي
ت إلى السماء .  لهيب نار مّت عا

غسل األواني وتوز ع البّكة ( 10)



 عطدددي الكددداهن التصدددّ ل إلخوتددده الكهندددة بوضدددع  دددده علدددى •

لحاهم، أمدا الشمامسدة في دع  دده علدى رأس كدل واحدد مدنهم 

:و ّشم جباههم بالصليب و بارك الشعب و صّفه

جلددك ألن الكهنددة إخوتدده وشددّكاؤه ولدديس أ ددغّ أو أقددل ✓

منه، كما أن اللحية هدي مدن ع مدات الندذر والتكدّ س هلل 

كددذلك فهددي شدديء مقدددس ولدده هيبتدده وتددوقيّه كمددا أنهددا 

.مباركة لنذره

فهمإنصددّاوضددع الكدداهن  د دده علددى رأس الُمصددليين قبددل ✓

َوَرفَدَع "من الكنيسة  ُشيّ إلى عمل المسيل قبدل  دعوده 

(.50: 24لو" ) ََد  ِه َوبَاَرَكُهم  



ل بعددد أن  نتهددي الكدداهن مددن ُمباركددة الشددعب  ّجددع إلددى المددذب•

 َدا َجِميدَع "47و قب ل أركانه األربعدة و صد   و قدول مزمدور 

هندا باأل دادي والتهليدل ، والتصد ي ..."األَُمِم َ   ِقُوا بِاألَ َاِدي

همددا مددن ع مددات ال ددّح والسددّور بسددبب اإلبتهدداجبصددوت 

.التناول من جسد الّب ودمه األقدسين

 ددوزع الكدداهن لقمددة البّكددة و خلددع م بددس الخدمددة و غلدد  •

.  الستّ و قبله و نصّف بس  



القداس اإللهي رحلة توبة



القداس اإللهي رحلة توبة

:قداسنا هو رحلة توبة وح لة سماو ة•

رة حياة اإلنناا المنيحي مح بو"

ج قااس ح ره وخر..  يا قاانيا

س وقبباا.. يةببرز  القيامببة التببي  يبب 

ُمنتظبببببر اا يح بببببره  ينبببببتعا لببببب 

." التو ة و حص حيات  ةل يوم

القايس يوحنا اليم ي الفم
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في الخ ص 

رفع الحمل 
والصليب ألعلى

عمومية . 6
في الخ ص 

الدوران حول 
المذبل

شّكة الثالوث. 7
 الّشوماتفي

لسان حال . 8
فيالكنيسة 

    الشكّ

عطية كل . 9
في ع و 

تحليل الخدا 



:الخ صنُدركفي قداس الموعوظين ( 2)

في قّاءات النعمة . 1
البولس

دور اإلنسان في قبول. 2
في قّاءات الخ ص 

الكاثوليكون

عمل الّوح القدس في . 3
في قّاءات الكنيسة 

اإلبّكسيس

فيامتداد الكنيسة . 4
السنكسار

فيبشار  الخ ص . 5
المزاميّ واإلنجيل



:الخ صنحيافي قداس المؤمنين ( 3)

في اإل مان الواحد . 1
قانون اإل مان

الُصلل مع هللا والناس. 2
في     الصلل

بحة في تسالتسبيل . 3
السمائيين

  في   التقد س . 4
"أجيوس"

في حيا  الشّكة . 5
األواشي والمجمع

التذكّ الدائم ل عل . 6
فيالمسيل الخ  ي 
    القسمة

ي فالشهاد  للمسيل . 7
اإلعتّاف والتناول



المّاجع

السدددنة –مدددنهإ إعدددداد الخددددا  •

(كنائس وسط القاهّ )األولى 

ملك كنيستي األرثوجكسية ما أج•

(سامل حلمي. د)

الللددددد  الن يسدددددة فدددددي شدددددّح •

-طقدددوس ومعتقددددات الكنيسدددة 

القمدددص  وحندددا )الجدددزء األول 

(س مة


