مدخل إلى القداس االلهي
.)17: 10كورنثوس1(  فنحن الكثيرين جسد واحد ألننا نشترك في الخبز الواحد،بما أن الخبز واحد

The Divine Liturgy

Because there is one loaf, we, who are many, are one body, for we all share the one loaf. (1 Corinthians 10:17)

The layout of the traditional
interior of an Orthodox Church

represent the six-winged Seraphim
Christ Passes them

non-Orthodox are to stand here

manoualia which represent the
pillars of fire which went before
the Hebrews

During the chanting of the psalms
(134 and 135) in Matins, all of the
candles are lit and it is pushed with
a rod so that it turns back and forth
during the singing to symbolize the
presence of the angels which will
only add to the joy of the service
No Chairs, The people stand
before God

The Alter

Traditionally, no animal products other than wool and beeswax are
allowed in the altar. Money is also forbidden. None may enter the
altar without a blessing from the priest or bishop, and personal
jewelry is not warn by those who serve there.  ال، ال مجوهرات،ال نقود
مصنوعات حيوانية داخل الهيكل

Behind this is a golden processional cross. On either
side of the cross are liturgical fans which represent
the six-winged Seraphim. رمز السيرافيم ذو الستة أجنحة
Behind the altar is a seven-branched candlestick, which
recalls the seven-branched candlestick of the Old
Testament Tabernacle and Temple in Jerusalem.
السبع شمعات مثل مذبح اوروشليم

Atop the altar table at the center toward the back is an ornate
container usually called the tabernacle where the reserved
Eucharistic elements are stored for communion of the sick. It is
often shaped like a model of a church building

In front of this is placed the Gospel book, which usually
has a decorated metal cover. Under the gospel is a folded
piece of cloth called the eiliton. Folded within the eiliton is
the antimension, which is a silken cloth imprinted with a
depiction of the burial of Christ and with relics sewn into
it. Both these cloths are unfolded before the offerings are
placed on the altar table. األنديمينسي بها ذخيرة وعليها رسم دفن
المخلص تحت االنجيل تفرد قبل الذبيحة
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The prayer of Faithful
Cherubic Hymn الشربيكون

The Procession الدورة الكبرى

The Litany of Peace الطلبة

The Litany الطلبة

The Antiphons االنتيفونات
The little Entrance الدورة الصغرى

The Trisagion ألتريصاجيون

The Epistle الرسائل
The Holy Gospel االنجيل
Sermon الوعظ
Prayer for the Catechumens
صالة للموعوظين
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Prayer Before the offering

The Holy Kiss المصافحة
The Creed قانون االيمان

Anaphora تقدمة القرابين
 االستحالة والتذكاراتAnaphora
The Lord Prayer أبانا
The Elevation االستعداد

Holy Communion المناولة
Thanksgiving صالة الشكر

Old Testament
العهد القديم

Preaching
البشارة

الفداء
Redemption

The Dismissal صالة الختام

The Vespers

• The liturgical day sunset to sunset
• The Vesper service on Saturday
evening focuses on Christ and His
resurrection.

• When we implore God’s
forgiveness for our sins, we must
remember that He forgives us our
trespasses only insofar as we
forgive those who trespass against
us.
• The best weapon against evil
thoughts is continuous prayer.
“The Jesus Prayer.
• Fasting is necessary as well.

اليوم اليتورجي من الغروب الى
الغروب
يبتدئ التحضير للقداس بصالة
الغروب يوم السبت التي تركز على
قيامة المسيح
التحضير ال ينتهي بصالة الغروب
بل بطلب المغفرة من هللا وبمغفرة
خطايا األخرين
.صالة يسوع
الصيام هو تحضير لعشاء الرب
فمن يأكل إن كان معزوما للوليمة

•
•
•

•
•

Entrance Prayer
•

The Priest prepares himself for the Divine Liturgy by special
prayers recited outside the Icon stand (Altar Screen) before the
Royal Doors The service involves kneeling toward the east (from
whence we expect the Lord’s coming) and the veneration of the
holy icons.

•

When the Canon is read, the priest and the deacon, both being
vested in a long black garment standing on the solea before the
closed Royal Doors31, they make three metanias and start the
entrance prayers. In two of these prayers, the priest’s main
request is for mercy from the Lord. When the priest says, “Open
to us the door of your compassion, O blessed Theotokos32,” the
Royal Doors are opened.

•

The deacon then says the appropriate troparion33 for each icon
on the Iconostasis34: the icon of Christ, the icon of the Mother of
God and the icon of John the Forerunner. The deacon then says
the troparion before the icon of the patron saint of the Church.
As the priest approaches the appropriate icon on the Iconostasis,
he makes three metanias and kisses it. After the veneration of the
icons, the priest and deacon return to their places on the solea
before the Royal Doors, and the priest asks the Lord to prepare
him to fulfill the sacred, bloodless service without
condemnation.

•

After reciting the dismissal, the priest enters the sanctuary
through the north door of the Iconostasis while the deacon
enters through the south door. The priest then recites Psalm 5:7:
“I will come into Your house in the multitude of Your mercy,
and in Your fear I will worship toward Your holy temple.”

•

Then, standing before the Holy Table facing east, the priest says:
“I worship the one Godhead in three Persons, the Father and the
Son and the Holy Spirit, to the ages of ages. Amen.”

•

The priest then kisses the Gospel book and the Holy Table, while
the deacon kisses only the southwest corner of the Holy Table.

صالة الدخول

الكاهن والشماس يركعون ويتلون صلوات ويبخرون اإليقونات قبل الدخول
للهيكل وإرتداء المالبس
. َسكَ بِ َخ ْوفِك
ِ س ُج ُد فِي َه ْي َك ِل قُ ْد
ْ َ أ. َأَ َّما أَنَا فَبِ َكثْ َر ِة َرحْ َمتِكَ أَ ْد ُخ ُل بَ ْيتَك

Vesting – Sticharion اإلستيخارة
The Sticharion is the inner garment, reaching to the
floor. It signifies the purity of heart It states Christ's
purity and illumination as well as the purity and
brightness of the Holy Angels. Worn as the undermost
vestment by bishops and priests, it is usually made
from a simple white or gold fabric. The following prayer
is said when vesting:
My soul shall exalt in the Lord, for He has endued me
with the robe of salvation, and with the garment of joy
has He clothed me. He has set a crown on my head
like a bridegroom, and like a bride He has adorned me
with comeliness (Isaiah Chapter 61, Verse 10).

هي قميص طويل ينسدل حتى القدمين وتدل على الطهارة التي يجب أن يتحلى
 وترمز إلى الثوب الالمع الذي ألبسه.بها الكاهن وأن يحفظها في حياته
) أو إلى11 :23هيرودس الملك للمسيح وأرسله إلى بيالطس سخرية (لوقا
)23:14القميص المنسوج الذي نزعه الجنود عن المسيح عند صلبه (يوحنا
 "تبتهج نفسي: عند ارتدائها يقول الكاهن.إنه حلة البهجة وثوب الخالص
بالرب فإنه ألبسني ثوب الخالص وسربلني حلّة السرور وج ّملني بتاج كعريس
.)10:61عروس زينني تزينا" (اس
ومثل
ٍ

Vesting – EPITRACHELION البطرشيل
Signifies the outpouring of Grace from Above on the
Priest. It also symbolizes the Cross carried by our
Lord upon His shoulders. A church service cannot be
celebrated without it. It denotes the balance, weight
and responsibility that priests have for all our souls.
The tassels that hang at the lower part of the Stole
represent our souls that hang on the Spiritual
Fathers neck.

Blessed is God, Who pours His grace on His Priests,
like the balm on the head, that ran down the
beard, even Aaron's beard, down to the skirts of his
garment (Psalm 133, Verse 2).
قطعة نسيج طويلة وعريضة يلبسها الكاهن أو األسقف على العنق وتتدلى على
الصدر وينتهي إلى األسفل بشراريب والبطرشيل يدل على النعمة اإللهية
. المستقرة على البسه ويشير إلى تحمل األسقف أو الكاهن مسؤولية الرعية
: وحين ارتداءه يقال.وبدونه ال يستطيع الكاهن القيام بأية خدمة كنسية

 "تبارك هللا الذي يسكب نعمته على كهنته كاألطياب على الرأس النازلة على:
.)2:132 (مز."اللحية لحية هارون النازل على جيب قميصه

الزنار Vesting – Zone
The zone is a ceremonial girdle fastened at the
back to hold the stole and the sticharion, thus
facilitating bowing and kneeling. The decon wear
it on his shoulder representing Angels wings. For
a priest, it signifies chastity, the mortification of
the body, and the girding of the loins with the
power of truth. Blessing the belt and kissing it,
the priest puts it on, saying:

“Blessed is God, who girds me with strength and
has made my path blameless.
قطعة نسيج طويلة تشبه الزنار وعليها صلبان صغيرة أو كتابة "قدوس قدوس
قدوس" يلبسه الشماس على كتفه اليسار ويمثل لنا أجنحة المالئكة .ألن خدمة
الشماس كخدمة المالئكة .أما الكاهن واألسقف فيتمنطقان بالزنار وعندئذ يشير إلى
العفاف الالزم لمن تمنطق به ويرمز أيضا ً إلى السياط التي جلد بها المخلص .يشد
الكاهن واألسقف حقويه بالزنار متهيأ للقيام بالخدمة المقدسة اإللهية بكل ضبط
لشهواته ولذلك هو يرمز إلى القوة التي تمنطق بها السيد في ملكوته بحسب الرؤيا.
يقول الكاهن واألسقف حين التمنطق بالزنار:
" :تبارك هللا الذي يمنطقني بالقوة ويجعل طريقي بال عيب مقوما ً
رجلي كاأليائل
ّ
إياي على المعالي" (حب.)19:3
ورافعا ً ّ

Vesting – The cuffs األكمام
The two cuffs, which are embroided with crosses, are tied
closely around the wrists so as to avoid interfering with
liturgical activity.38 The prayers used when donning the
cuffs glorify the hands of the Lord in creating humanity
and in shattering His enemies. Blessing and kissing the
right cuff, the priest quotes the Song of Moses from the
book of Exodus:
“Your right hand, O Lord, is glorified in strength; Your
right hand, O Lord, has shattered Your enemies, and in the
multitude of Your glory You crushed Your
adversaries.”39 Blessing and kissing the left cuff, he recites
a verse from Psalm 119: “Your hands have made and
fashioned me; give me understanding and I will learn
Your commandments

 يغطي الكمان زندي.قطعتا قماش عريضتان عليهما صليبان صغيران
 وتدل على األسلحة الروحية.الشماس أو طرفي استيخارة الكاهن أو األسقف
الضرورية لمرتديها في جهاده الروحي ضد الشيطان وما يثير عليه من
 األكمام.المعاكسة وكذلك إلى الوثاقات التي ربطت يدي المخلص حين آالمه
تغطي طرفي استيخارة الكاهن أو األسقف فيسهالن حركاته وحين ارتدائها
:يقال على الكم اليمين
 يدك اليمنى سحقت األعداء وبكثرة مجدك،"يمينك يا رب تمجدت بالقوة
 "يداك صنعتاني وجبلتاني فهمني:حطمت مقاوميك" وعلى اليد اليسرى
.)73:118فأتعلم وصاياك" (مز

Vesting –Epigonation الحجر
The epigonation is a square vestment suspended from one corner
by a ribbon which runs across the chest from the left shoulder to
the right side. While some believe that this ecclesiastical garment
was simply borrowed from the Imperial uniform, it now has an
altogether different and unconnected meaning: It represents the
sword of Christ and His victory over death. A priest is granted the
function of a confessor by receiving the epigonation in a special
liturgical service. If the priest has the dignity of the epigonation, he
blesses it and kisses it, reciting Psalm 45:3:
“Gird Your sword upon Your thigh, O Mighty One, in Your
comeliness and Your beauty, and proceed prosperously, and be
king because of truth and meekness and righteousness; and Your
right hand shall guide You wondrously.”

قطعة نسيج مربعة الزوايا في وسطها صليب أو صورة أحد القديسين يضعها
األساقفة والكهنة على الجانب األيمن ويشير إلى فضائل الشجاعة والصدق والدعة
 يرمز الحجر.والحق الذي ينبغي أن يتصف بها الكاهن عند تقديم الذبيحة اإللهية
إلى غلبة السيد المسيح على الموت وعزته وقدرته بما أنه ال شركة له مع
 كذلك يرمز إلى السيف الروحي الذي ينبغي للكاهن واألسقف أن يتقلداه.الخطيئة
ً  إنه سيف الحق المسلول دوما.وهذا السيف هو التعليم والكرازة واستقامة الرأي
 يلبسه األسقف ويعض الكهنة الذين يكلفهم المطران بمسؤولية تتميم.على الشرير
 "تقلّد سيفك على: يقول الكاهن عند لبسه الحجر.سر االعتراف كآباء روحيين
 واستله وانجح واملك في سبيل الحق والدعة،فخذك أيها القوي بحسنك وجمالك
.)3:44والخير فتهديك يمينك هديا ً عجيبا ً"(مز

األفلونية Vesting –PHELONION
The phelonion is the outer garment covering the shoulders
and is the chief vestment of a priest. Symbolically, it is the
counterpart of the scarlet robe placed on Christ before the
crucifixion.41 The unbelted phelonion on the shoulders of
the priest also reminds us of Christ going to His
crucifixion carrying the cross on His shoulders. Taking
the phelonion, the priest blesses it, kisses it and puts it on
reciting Psalm 132:9:
“Your priests, O Lord, shall be clothed with righteousness,
”and Your holy ones shall shout for joy.

رداء عريض مستدير ذو فتحة في أعاله مستدير ذو فتحة في أعاله يلبس منها
فيدخل رأس الكاهن فيها وتغطي األفلونية جسم الكاهن .ترمز إلى ثوب االرجوان
الذي سخر به جند الرومان من سيدنا يسوع المسيح عند آالمه وترمز إلى نعمة
الرب المستقرة بالروح القدس على الرسل وخلفائهم .يلبسها الكاهن مع
البطرشيل في تتميم جميع األسرار المقدسة وعند تتميم االيصودن (الدخول) في
صلوات الغروب وكذلك في صالة الغروب االحتفالية (عند تقديس الخبزات
الخمس) .إنها وشاح المجد والطهارة والقداسة التي يسكبها الرب على خدامه.
يقول الكاهن عند لبسها" :كهنتك يا رب يلبسون البر وأبرارك يبتهجون ابتهاجا ً".
(مز.)9:131

The Washing of the Hands

غسل األيدي قبل التقدمة

The priest then prays that he may be judged worthy
to celebrate the awesome eucharistic Mystery of
Christ. Specifically, he asks that he may conduct the
sacrifice with pure hands, with a pure heart, and
with a pure tongue.
The washing of hands is a symbolic gesture
signifying the purity required of those who
celebrate
the
Eucharist.
Therefore,
before
performing the Prothesis (Obliation), the normal
practice is for the priest and the deacon to wash
their hands, saying: “I will wash my hands in
innocence and I will compass Your altar, O Lord,
that I may hear the voice of Your praise and tell all
Your wondrous works. O Lord, I have loved the
beauty of Your house, and the place where Your
glory dwells. Destroy not my soul with the ungodly,
nor my life with the bloodthirsty, in whose hands
are iniquities; their right hand is full of bribes. But
as for me, in mine innocence have I walked; redeem
me, O Lord, and have mercy on me. My foot has
stood in uprightness; in the congregations will I
bless You, O Lord." (psalm 26-6:12)

 فأطوف بمذبحك يارب، رأغسل يدي في النقاوة6
 وأحدث بجميع عجائبك، ألسمع بصوت الحمد7
 أحببت محل بيتك وموضع مسكن مجدك، يارب8
 وال مع رجال الدماء حياتي، ال تجمع مع الخطاة نفسي9
 ويمينهم مآلنة رشوة، الذين في أيديهم رذيلة10
 افدني وارحمني. أما أنا فبكمالي أسلك11
 في الجماعات أبارك الرب.  رجلي واقفة على سهل12
26 مزمور

Prothesis – Oblationالتقدمة
• خدمة التقدمة فيها يتم شكر هللا بتقديم محصولنا قربانا

• تتم على طاولة التقدمات في قسم خاص من الهيكل يرمز للمغارة
• الكاهن يقطع الخبز ألجزاء تدل على المسيح والعذراء والقديسين واألحياء واألموات(المسيح
وكنيسته) .عند قطع الحمل يسكب نبيذا وماءا
• الخدمة في اجيا صوفيا كانت تتم في بناء مستدير ملحق بالكنيسة حيث الشعب يودع القرابين

• يغطى القربان بصليب وريمز لنجمة بيت لحم وذراعي يوسف ونيقوديموس.
• التقدمات تنقل من طاولة التقدمة إلى المذبح في الدورة الكبيرة.

• البخور يرمز للطبيعة اإلنسانية والجمر المحترق للطبيعة اإللهية

صالة السحر Matins
•

•

•
•

صالة السحر هي صالة الكنيسة التي من خاللها توجه افكارها بعد
النهوض من النوم الى هللا مقدمة له الشكر الجل الراحة والسالم
والطمأنية التي مرت بها في الليلة المنصرمة سائلة اياه مساعدته
عيش بحياة مسيحية في اليوم الذي سيبدأ في ذبيحة شكر لذاك الذي
يجلب النور والذي يبدد ظالم الجهل والخطيئة كما يقول مؤلف
المؤسسات الرسولية " صالة الصباح تجعل من اولى الحركات النفس
والفكر ان تسجد هلل لكي ال تعود تهتم باي نوع من االعمال قبل ان
تسمو بالفكر الى هللا.
من حيث عالقتها بتاريخ الخالص فهي تذكرنا بآالم المخلص التي
بدأت في منتصف الليل وحتى الصباح وهي مرحلة احضاره من
عند حنان الى قيافا وتذكرنا كذلك بالحدثين الهامين من حياة المخلص
اللذين حدثا في الجزء االخير من الليل نحو النهار
صالة السحر بشكل عام تشكل وترمز الى بدء شعاعات المسيحية
وظهور نور االعالن االلهي التي تلت ليل الظلمة والخطيئة وعدم
المعرفة.
تقام هذه الخدمة حاليا في بعض االديرة في القسم االخير من الليل اي
في الصباح الباكر قبل ثالث ساعات من بزوغ الشمس وهذا ما توضحه
لنا االفاشين التي يقرأها الكاهن  .اما المجدلية الكبرى في نهاية
الخدمة فهي تطابق اشعاعات الشمس ونور الصباح .

Matins, or “Orthros” in Greek, is the morning service which
precedes the Divine Liturgy.
begins with the reading of six of the Psalms of David and a
part of the resurrection account from one of the Gospels. This
is followed by the Canon, which includes the nine Odes
(various hymns taken from the Bible).
All the hymns and readings are ordered to the theme of our
Lord’s resurrection. Matins ends with the first rays of sunlight
with the Great Doxology, glorifying the All-Holy Trinity.
Matins is done in monasteries the last three hours before
sunrise.
It reminds us with Christ passion starting after midnight until
the morning.
Represent the Christianity light after long time of darkness.
It prepare us with God peace and enlistment to live a Christian
day that will begin with the Devin Liturgy.

•
•

•
•
•

•
•

The Liturgy of Catechumens قداس الموعوظين
• Communication with God starts with declaring
“Blessed is the kingdom of the Father and of
تبتدئ الخدمة بإعالن مباركة هي مملكة اآلب
the Son and of the Holy Spirit, now and ever
واألبن والروح القدس
and to the ages of ages.”
قبل أن نطلب أي شيء نمجد اله وملكوته ألنه يليق
• Christ commanded us to “seek first the
بالخادم الشكور عندما يدنو من سيده أال يركز على
kingdom of God, and his righteousness.”
اموره الخاصة بل على تلك التي لسيده
• After the doxology come the petitions. This
follows the doxology so that we may be
هذا هو جوهر التسبيح
confident that our requests will be granted,
في الدعاء والتضرع نطلب ما له عالقه بامورنا
for we have just learned something of God's
الشخصية
goodness and His love for us
في اإلعتراف نبتغي اإلنعتاق من الشرور
• The litany, originated in Antioch during the
fourth century
بالشكر نفرح بالخيرات التي ننعم بها

•
•
•
•

•
•
• أما بالتسبيح نجعل أنفسنا جانبا وكل شؤوننا ونمجد
هللا حبا به وحسب

The
Antiphons

• Antiphons refer to something sung alternately by
two choirs. From the very beginning, Christians have
sung the praises of Christ antiphonally.

•

The First Antiphon sung by the people is:
“Through the intercessions of the Theotokos, O
Savior, save us.” (Three times)
•

The second is: “Save us, O Son of God (who art
risen from the dead)113, save us who sing to
You, alleluia. At the conclusion of the Second
Antiphon, the hymn, “Only-begotten Son”
(“Monogenes”), is chanted: “O Only-begotten
Son and Word of God, though immortal, for our
salvation you deigned to be incarnate of the
holy Theotokos and ever-virgin Mary; without
change becoming human, and was crucified, O
Christ our God, trampling death by death;
being one of the Holy Trinity, glorified together
with the Father and the Holy Spirit: Save
us.”This hymn emphasizes the triumph of the
Redeemer who, without change, became
human and was crucified, trampling down
death by death. Emperor Justinian I is believed
to have composed this hymn around 528 when
he entertained Patriarch Severus of Antioch in
Constantinople.

•

The Third Antiphon consists of the designated
Psalm with the Troparion.

• االنتيفونات هي قطع تنشد بالتناوب
• بشفاعات والدة االله يا مخلص
خلصنا
• خلصنا يا ابن هللا يا من قام من
بين االموات لنرتل لك هللوييا
• يا كلمة هللا االبن الوحيد

The Little
Entrance

•

The Gospel book is carried surrounded by a
procession of acolytes bearing candles. The
deacon takes the Gospel and exits the
sanctuary from the northern door of the
Iconostasis, proceeding to the Royal Doors.

•

The entrance of the Gospel signifies the
entrance of the Son of God into this world.
Therefore we should rejoice and worship
during the entrance of the Gospel even as
the angels did on beholding the birth of the
Son of God.

•

The priest prays that God will make this
entrance into the sanctuary an entrance
accompanied by holy angels glorifying His
goodness

•

The priest then sets the Gospel book on the
Holy Table. Actually, the Gospel is not so much
“set” on the Holy Table as it is enthroned, for
the Gospel book represents Christ, the Word of
God

•

After the Word is enthroned, the clergy, acolytes
and everyone else at the Liturgy sing the
Trisagion, just as the heavenly hosts sing the
glory of God around the throne of the Most High
in heaven

يخرج الشماس باألنجيل من الباب
الشمالي ويدور الى الباب الملوكي
مصحوبا بنور الشموع
هذا الخروج يرمز لخروج المسيح
للبشارة والفرح المرافق لنور
المسيح واعالن بشارته
يدعو الكاهن أن يكون دخوله
مصحوبا بالمالئكة
يضع الكاهن االنجيل على المذبح
كمثل تنصيب الكلمة على العرش
بعد تنصيب الكلمة على العرش
نرتل كما ترتل المالئكة حول
العرش قدوس هللا قدوس القوي
قدوس الذي ال يموت ارحمنا

•
•

•
•
•

The Liturgy of the
Faithful
قداس المؤمنين
• في بعض الكنائس هناك كرسي يرتقيه المطران أو البطريرك تحوط به كراسي
للكهنة .
• يمثل الموقف يسوع محفوفا بالشيوخ األربعة والعشرين المذكورين في سفر
الرؤيا 4:10
• يتم الحدث أثناء قراءة الرسالة.
• بعد اإلنجيل يتلو الكاهن طلبات حارة تنتهي بالطلب من الموعوظين أن
يخرجوا من الكنيسة ويتم إغالق األبواب لكيال يبقى سوى المعتمدين.
• مكسموس المعترف يقول أن نزول رئيس الكهنة من العرش وصرف
الموعوظين يشير بصورة عامة إلى الظهور الثاني وهو يعني أيضا طرد كل
إهتزاز في اإليمان على صورة إخراج الموعوظين ،فالمؤمن خرج من األمور
األرضية ودخل حجرة زواج المسيح واالنعدام الكامل للنشاط الخداع الذي تقوم به
حواسنا.
• مكسيموس ذو رؤية سماوية لخدمة القداس كخدمة تجري في السماء ال على
األرض على غرار ليتورجيات سفر الرؤيا.

يوحنا كرونشتاودت

Cherubic
Hymn الشربيكون
• While the Cherubic Hymn is
being sung, the priest in a
low voice says the prayer of
the Cherubic Hymn.
• After the prayer of the
Cherubic Hymn, the priest
and the deacon recite the
Cherubic Hymn again three
times.
• As the priest and the
deacon go to the Prothesis,
the priest lifts the aer from
the gifts, places it on the
deacon’s shoulders and
gives him the Diskos, saying:
“Lift up your hands to the
holy places, and bless the
Lord
• The priest then takes up the
Chalice, saying: “God has
gone up with a shout; the
Lord with the sound of the
trumpet.”

The Great Entrance
يرمز الدخول الكبير أو الدورة الكبرى ،الى خروج الرب من بيت عنيا
وتوجهه الى أورشليم ،الى اآلالم والموت والى نقل جسده الطاهر بعد
إنزاله على الصليب  .أما انحناء المؤمنين عند مرور القرابين فهو ألنه
م ّعدة الن تحول الى جسد ودم الرب ولكنه خاصة للطلب من الكاهن بهذه
اإلشارة ان يذكرهم عند تقديم الذبيحة اإللهية
في دخول القرابين او نقل القرابين ال تكون القرابين قد تقدست بعد بينما
في القداس السابق تقديسه تكون القرابين قد تقدست يوم االحد السابق
وأصبحت جسد المسيح ودمه الحقيقيين.
يأخذ الكاهن الصينية والكأس عن المذبح في زياح في داخل الكنيسة قائال
":ليذكركم الرب االله في ملكوته كل حين، "..أو كأنه يقول ان الرب
اتخذكم جميعا فان اسماءكم قد ذكرت
عند نستودع هؤالء هللا اما من نذكرهم والذين نقدم القرابين الجلهم هم
احياء النهم باقون في ذاكرة هللا.ويرفق الذكر بتقديم القرابين الن المسيح
ذبح على كل شيء ومن جهة كل شيء فهو يقدمنا الى هللا بعدما صهرنا
كلنا في ذاته
ثم يضع القرابين على المائدة المقدسة ،على االنديمينسي ،ويضع عليها
الستر الكبير إشارة الى دحرجة الحجر على باب القبر الذي وضع فيه
يسوع

• The procession of the holy gifts signifies Christ
proceeding to the mystical sacrifice, recalling
Palm Sunday when the Lord rode into the Holy
City on a donkey escorted by a jubilant crowd.
In the same vein, it can also signify Jesus’ final
journey from Galilee to Jerusalem, again,
where He was to be sacrificed.

• During the Great Entrance, the Faithful must
bow their heads before the priest and entreat
Christ to remember them in His kingdom. The
priest (or deacon) says in a loud voice: “May
the Lord God remember all of you in His
kingdom, always, now and ever, and to the
”ages of ages.
• The altar is an image of the holy tomb in which
the pure body of Jesus was placed. Thus the
placing of the gifts on the Holy Table after the
Great Entrance is seen by many as a picture of
the burial of Christ.

إختبار معلومات
-3
-2
-1
كهنتك يا رب يلبسون تقلّد سيفك على فخذك "تبارك هللا الذي
يسكب نعمته على
أيها القوي بحسنك
البر وأبرارك
يبتهجون ابتهاجا ً
كهنته كاألطياب على
وجمالك ،واستله
الرأس النازلة على
وانجح واملك في
اللحية لحية هارون
سبيل الحق والدعة
والخير فتهديك يمينك النازل على جيب
هديا ً عجيبا ً
قميصه"

5
4
"تبتهج نفسي بالرب "تبارك هللا الذي
يمنطقني بالقوة
فإنه ألبسني ثوب
ويجعل طريقي بال
الخالص وسربلني
ي
حلّة السرور وج ّملني عيب مقوما ً رجل ّ
اي
بتاج كعريس ومثل
كاأليائل ورافعا ً إي ّ
عروس زينني تزينا" على المعالي"
ٍ

6
يمينك يا رب تمجدت
بالقوة ،يدك اليمنى
سحقت األعداء
وبكثرة مجدك حطمت
مقاوميك"
"يداك صنعتاني
وجبلتاني فهمني
فأتعلم وصاياك

إختبار معلومات
نريد  8مشاركين

 -1ما هي أقسام القداس الرئيسية الثالثة ولما ترمز؟
 -2ما هو الشئ الوحيد الذي اليستطيع الكاهن اقامة القداس بدونه ومامعنى اسمه باليونانية؟
 -3متى نرتل "المجد لك يا مظهر النور" ولماذا؟
 -4ما هي االنتيفونات الثالثة التي ترتل قبل الدورة الصغرى؟
 -5الى ماذا يرمز الدخول الصغير؟ وماذا نرتل عند وضع االنجيل على المذبح كمثل تنصيب المسيح على العرش؟
 -6من هم الممثلون الشروبيم؟
 -7لما يرمز الدخول الكبير؟ ومن اين تنقل القرابين والى أين؟

 -8هل تكون القرابين قد تقدست عند نقل القرابين؟ هل هناك استثناء؟

The Litany
• The priest (or deacon) asks to pray for the gifts which are about to be
offered.
• He asks that the whole day may be holy, perfect, peaceful, and
sinless and that we may have as our defender a faithful angel of
peace.
• The priest also calls upon us to beg for the forgiveness of our sins,
and for the bestowal of all that is good and useful to our souls.
• The priest prays for the peace of the whole world.
• He concludes by asking us to commend ourselves and each other
and our whole lives to Christ our God.

المصالحة قبل تقديم القرابين

Prayer Before the offering

لنحب بعضنا بعضا لكي بعزم واحد نعترف مقرين
بآب وابن وروح قدس ثالوث متساوي الجوهر وغير منفصل
ارتباط محبتنا لبعضنا بإعالن وإقرار إيماننا بالثالوث
القدوس.
كانت القبلة المقدسة من اولى االعمال التي يؤديها
المؤمنون قديما في القداس المؤمنين والواقع ان هذه القبلة
لم تكن ايذانا ببدأ القداس االلهي بقدر ما كانت شرطا يجعل
من الممكن الشروع في هذا العمل االسراري المقدس في
سر العهد الجديد وسر ملكوت محبة المسيح.اذ ال يمكن ان
نقيم ذكرى المسيح واالتحاد بجسده ودمه والتوق الى
الملكوت االلهي وحياة الدهر االتي ما لم نلبس حلة المحبة
هذه .اذ هي الشرط االساسي للمشاركة في االحتفال
االفخارستي.
يقول القديس كيرللس االورشليمي":ال تظن ان هذه القبلة كتلك
التي اعتاد االصدقاء على ممارستها في االجتماعات .هي ليست
من هذا الصنف.انما هذه توحد النفوس معا وتزيل كل حقد ..هي
عالمة اتحاد النفوس معا".و " بهذه القبلة يصبغون نوعا من
الوحدة والحب فيما بينهم،فانه ال يليق بمن يمثلون جسدا واحدا
في الكنيسة ان يكره احدهم أخا له في االيمان".

The priest asks God to accept the sacrifice of praise. Pray for
the Holy Spirit to rest on him, the people, and the presented
gifts and ask the people to love and forgive each other.

• Let us love one another (the Faithful exchange a
kiss of peace) ...that with one mind we may
confess...”...Father, Son, and Holy Spirit: the
”Trinity, one in essence and undivided.
• Jesus Himself stressed the importance of
first reconciling with each other before
making an offering to God: “If you bring
your gift to the altar, and there remember
that your brother has something against
you, leave your gift there before the altar,
and go your way. First, be reconciled to your
brother, and then come and offer your
gift.”154 This is why the Holy Kiss precedes
the Anaphora, the prayer in which we offer
the gifts to God on the altar.

دستور اإليمان

The Creed

عند انتهاء ترتيل":بآب وابن وروح قدس " .يعلن الكاهن " :األبواب األبواب
بحكمة لنصغ " ويتلو الشعب دستور اإليمان.اذا نحن دخلنا في قداس المؤمنين
الذين يؤلفون شركة واحدة هي شركة المحبة الواحدة بالمسيح واآلن نحن في
شركة في العقيدة الواحدة ولذلك بعد دعي المؤمنون الى تعبير عن المحبة فما
بينهم ،يدعون اآلن الى التعبير عن شركة اإليمان والعقيدة الواحدة ومن خرج عن
هذه الشركة ال يمكنه ان يتناول مع المؤمنين ،الن المناولة تعني االشتراك في
جسم الكنيسة التي تتصف باأليمان وبالمفهوم الواحد في العقيدة

وفيما يتلى الدستور يرفع الكاهن الستار عن القرابين ويرفرفه
فوقها مفتوحا وهو يقول في ذاته ":اؤمن باله واحد "..وعندما
يصل المرتل الى البند الخامس من الدستور " وقام في اليوم
الثالث" يرفع الستار ويقبله ويطويه.هذا االشارة الليتورجية ترمز
الى قيامة المسيح

Nicholas Cabasilas in the fourteenth century wrote in his commentary
on the Divine Liturgy: “Now the priest commands the congregation to
proclaim that which they have learned and which they believe
concerning God;...This wisdom (i.e., the Creed) is not known to the
world, that is, the worldly wise, who can conceive of nothing greater or
higher than the knowledge of material things, and cannot believe in
the existence of a higher wisdom. It is in this wisdom that the priest
asks us to open all the doors -- that is, our mouths and ears

األنافورة -تقدمة القرابين
•
•

•
•
•

•

الركن األساسي في القداس وتعني باليونانية األخذ عاليا .نشابه هنا التالميذ الذين صعدوا الجبل ليشاهدوا حقيقة الرب في تجليه
بعد تالوة دستور االيمان يصرخ الشماس لنقف حسنا ،لنقف بخوف ،لنصغي لنقدم بسالم القربان المقدس .السالم ركن أساسي في
التقدمة ويترافق بالرحمة التي هي ثمار هذا السالم "اريد رحمة ال ذبيحة" ولذا يجاوبه الشعب "رحمة سالم ذبيحة التقديس".
عندما تستقر نفوسنا في المسيح تكون ممتلئة بالسالم والرحمة.
ثم يطلب لنا الكاهن نعمة المسيح ومحبة االب وشركة الروح القدس ثم يقودنا الى اورشليم السماوية سائال "لنرفع قلوبنا الى فوق"
ويسألنا أن نشكر هللا على هذه النعم فنجيب لحق وواجب أن نشكر االب واألبن والروح القدس الثالوث المتساوي في الجوهر الغير
المنفصل.
ف ُ
السي ُد المحب البشر،
نحن أيضا ً أيها
القوا ِ
ت المغبوطة ،نه ِت ُ
ان افاشين الشكر حتى االستحالة موجهة الى هللا اآلب  ":ف َم َع هذ ِه َّ
ِ
وس أنتَ وكلي القُدْس ،ومجدُكَ عظي ُم الجالل ".."..ان
وس أنتَ وكلي القُدْس ،أنتَ وابنُكَ الوحيد ورو ُحكَ القدوس .قد ٌ
ونقول :قد ٌ
المقدار…" "حتى إِنَّك بذلتَ ابنَكَ
المسيح في القداس يقدم نفسه الى اآلب بواسطة الكاهن الذي يمثل الكنسية أنتَ أحببتَ عالَ َمك بهذا ِ
َ
ُ
تكون لهُ الحياةُ األبديَّة…"
يؤمن ِبه ،بل
الوحيد ،لك َْي ال يه ِلكَ َم ْن
ثم يشكر الكاهن هللا على تقبل هذه العطايا البسيطة وهو الملك الضابط الكل المحفوف بتبسيح المالئكة "..منشدين وصارخين
وقائلين" وترتل اللجوقة "قدوس قدوس قدوس رب الصباؤوت مألنة السماء واألرض من مجدك .اوصنا في األعلي مبارك األتي
بااسم الرب .النشيد من رؤويا اشعيا وحيث المالك مس شفتيه بجمرة لتغفر خطيئته ،هكذا يكون المسيح جمرة روحية لمغفرة
الخطايا.

ثم يتلو الكاهن صالة صامتة ويستحضر بصوت عال ماقاله المسيح في العشاء األخير :خذوا كلوا هذا هو جسدي الذي يكسر من أجلكم لمغفرة
الخطايا .اشربوا منه كلكم هذا هو دمي يهراق من أجلكم وعن كثيرين لمغفرة الخطايا.
الكنيسة األورذكسية التعيد هذا الفعل من باب التذكر وانما ايمانا بأن هذا هو جسد المسح نفسه ودمه الكريم عينه متحوال بنعمة الروح القدس
بطريقة سرية.

ال ترفع نعمتك من هذه القرابين بسبب أثامي
بحسب كباسيالس
• نحن ال نصلي الى القرابين المقدسة لكي تتقدس بل لينتقل هذا التقديس الينا.
• اوال القرابين بالنعمة تتقدس وثانيا نحن بالنعمة نتقدس من خاللها
• عمل النعمة في القرابين بالطريقة االولى ليس مرهونا بالفضيلة االنسانية وال يعرقله
الضعفات اإلنسانية.
• اما الثانية فتستدعي تعاوننا ومن شأن اهمالنا أن يعيق النعمة .النعمة تقدسنا عبر القرابين اذا
كنا مستعدين للتقديس

األنافورة -صالة اإلستحالة
• الكنيسة االورثوذكسية ال تعتقد بأن اإلستحالة تتم عند ذكر كالم التأسيس "خذوا كلوا "...
المسيح صلى وبارك قبل أن يقول هذا هو جسدي وجملة هذا هو جسدي تعني بأن الخبز قد
استحال فعال بفعل الصالة قبل التفوه بهذه الكلمات ولذا يصلي الكاهن مستحضرا الصلب،
والدفن ،والقيامة ،والصعود ،واجلوس عن يمين األب ،والمجيء الثاني الذي لم يتم بعد .في
الليتورجيا االورذكسية نصعد خارج الزمان والمكان لنكون بحضرة األبدية.
• ثم يرفع الكاهن الكأس والقربان فوق االنديمنسي ويرسم بهما اشارة الصليب ويطلب
استدعاء الروح القدس بقوله بصوت عال " وأجعل هذا القربان جسد مسيحك المكرم وأما
مافي هذه الكأس دم مسيحك المكرم" ويرسم اشارة الصليب قائال "محوال اياهم بنعمة الروح
القدس امين امين امين" .من الممكن في هذه الحظات أن يتلوا المؤمنين في قلوبهم صالة
أيها الملك السماوي

األنافورة  -التذكارات
•

•
•

•

يصلي الكاهن من أجل هؤالء المزمعين على تناول القربان المقدس
وأن تغسل أرواحنا وتغفر خطايانا وان التكون لمحاكماتنا ثم يذكر
األحياء واألموات داعيا اياهم للمشاركة في العرس السماوي  .نحن
في المسيح أعضاء كنيسة واحدة .اليوجد كنيستين يفصلهما الموت
بل كنيسة واحدة .باالشتراك بالمسيح نحن كلنا اموات واحياء،
اعضاء في الجسد الواحد.
ثم يذكر الكاهن السيدة العذراء وترتل الجوقة :بواجب األستهال حقا
نغبط والدة االله"..
يسأل الكاهن خالص البشرية جمعاء ،لرؤوساء الكنيسة ،العضاء
كنيسته ويقول بصوت عال "وأهلنا بفم واحد و بقلب واحد أن نمجد
اسمك العضيم الجالل ايها االب واالبن"...
الوحدة هنا مفهوم أساسي ولذا نقترب من القربان كجماعة وال يتم
التناول فردياِ .ليَك َ
ي َوأَنَا
احدًاَ ،ك َما أ َنَّ َك أ َ ْنتَ أَيُّ َها
ُون ا ْل َج ِمي ُع َو ِ
ُ
اآلب فِ َّ
يكِ ،ل َيكُونُوا ُه ْم أ َ ْي ً
ِف َ
س ْلت َ ِني.
ضا َو ِ
احدًا ِفينَاِ ،ليُ ْؤ ِم َن ا ْل َعالَ ُم أَنَّ َك أ َ ْر َ

الصالة الربية
• من غير المعلوم متى دخلت الصالة الربية في طقس القداس لكنها كانت دوما
حاضرة في صلوات المسيحيين االوئل منذ علمنا يسوع ان نصليها كاسرا
ادبيات العهد القديم حيث لم يكن اليهودي ليجرؤ على ذكر اسم هللا .لكننا
نتجاسر اليوم أن ندعوا هللا أبا ونقول أبانا الذي في السموات ..
• ثم يطلب الكاهن السالم للجميع ويتوجه اليقونة المسيح ويطلب أن نحني
رؤوسنا للرب ونجيب لك يارب والمعنى أننا نحني رؤوسنا لمعلمنا فقط
ويتوجه الكاهن الى االب مجددا مستعطفا اياه برأفة ابنه الوحيد ومحبته للبشر"
مهما سألتم األب بأسمي يعطى لكم"

االستعداد
•

•

•
•

القداس االلهي ( المناولة) يسبقه الصوم وهذا تقليد الكنيسة القديم من خبرة القديسين الطويلة،من
اعالن الكتاب المقدس حيث كل حدث هام .معاينة هللا،يسبقه صوم باالضافة الى ذلك يبتعد
المؤمن منذ الليلة لسابقة عن كل جو عالمي او ثقل في الطعام وفي الشراب وفي المعشر بل
بالعكس يحاول ان يدخل في جو من التوبة والتخشع واالنسحاق عن طريق التوبة والصالة او
قراءة الكلمة االلهية او قراءة المطالبسي (صالة قبل المناولة)
االشتراك في المناولة يتطلب تهيئة روحية وجسدية هو ليس عمال ميكانيكيا كأي وجبة طعام بل
هو طعام الهي .والتهيئة ليست عمال وليد ساعته يقوم به المؤمن انما هو عمل حياتي مستمر
ودائم .التهيئة ضروري جدا"من يأكل هذا الخبز او يشرب كأس الرب بدون استحقاق يكون
مجرما في جسد الرب ودمه"(1كورنثوس .) 27 -11
قبل المناولة تتلى افاشين وصلوات ابتهالية التي بها نلتمس من الرب يسوع ان يجعلنا شركاء
لعشائه السري ويؤهلنا لمناولة المقدسة باستحقاق وان تكون لشفاء نفوسنا واجسادنا ال لدينونة
وال لمحاكمة كيهوذا.
يصلي الكاهن بصوت منخفض  ،داعيًا المسيح ليقدسنا من عرش مجده  ،مان ًحا إيانا جسد ودمه.
بعد أن يطلب الكاهن من هللا أن يرحمه  ،وهو خاطئ  ،يرفع القربان ،قائالً" :لنقف حسنا
القدسات للقديسين".

ضا أولئك التائبون حقًا والذين
الشعب المقدس" ليس فقط أولئك الذين بلغوا الكمال  ،ولكن أي ً
• " "
يرغبون في أن يتقدسوا بواسطة األسرار المقدسة .عندما نشارك في األسرار المقدسة  ،فإننا
نتلقى التقديس  ،ليس باالسم فقط  ،بل في الواقع .الن ليس الحد قداسة من نفسه .إنها ليست
نتيجة الفضيلة البشرية  ،لكنها تأتي إلينا حصريًا من اآلب  ،من خالل المسيح  ،ومن الروح
القدس .لذلك  ،عندما يقول الكاهن" :العطايا المقدّسة للقديسين  "،يجيب المؤمنون" :قدوس
واحد رب واحد يسوع المسيح لمجد هللا اآلب .آمين

المناولة

أثناء قراءة المطالبسي تجري في الهيكل مناولة الكهنة فيجزا الكاهن الحمل الى اربعة اجزاء ثم يأخذ الجزء المرسوم
عليه ( ΙΣالمسيح) ويرسم عالمة الصليب على الكأس ثم يتحد الجسد الرب بدمه ثم يأخذ الزوان ويباركه ويسكب
الماء الساخن الذي يرمز الى حرارة االيمان والمحبة التي سيجعلها الروح القدس في نفوس متناولي القربان ،ايضا
تشير الى العنصرة وحلول الروح القدس على التالميذ بالسنة نارية.
يأخذ جزء من الخبز المقدس ويتناوله وبعدها يأخذ الكأس ويتناول  3مرات على اسم اآلب واالبن والروح القدس.ثم
يضع في الكأس ما تبقى من اجزاء الحمل المجزأ ليتناول منها المؤمنين .ويقرع على الصينية المقدسة قائال ":بخوف
هللا وايمان ومحبة تقدموا".فهذا الظهور للكأس في الباب الملوكي يرمز الى قيامة الرب وظهوره لتالميذه وهنا يرتل
الشعب " هللا الرب ظهر لنا ".عندئذ يتقدم المؤمنون فيناولهم الكاهن.

بعد المناولة
• بعد انتهاء المناولة يبارك الكاهن الشعب ويقول ":خلص يارب شعبك وبارك
ميراثيك" ثم يدخل الكاهن الى الهيكل ويضع في الكأس المقدس ما تبقى من
القرابين الموجودة على الصينية وهي االجزاء التي تحمل العذراء والقديسين
واالحياء واالموات ويقول ":اغسل يارب بدمك الكريم خطايا عبيدك
المذكورين ههنا بشفاعة والدة االله وجميع قديسيك" ثم يبخر الكأس  3مرات
( تفسير ذلك فهو يشير الى نعمة الروح القدس الذي من العلو شدد التالميذ
رتفع اللَّ ُه َّم على
بعد القيامة والصعود كما يقول القديس جرمانوس)قائال  ":إِ ْ
السماوات ،وليكن مجدُكَ على
كلها" في هذه اثناء يرتل الشعب  ":قَ ْد
األرض ِ
ِ
َ
اإليمان الحق ،فلنس ُج ْد
ور الحقيقي ،وأ َ َخ ْذنَا الرو َح السماوي ،وو َج ْدنا
ن َظ ْرنا الن َ
صنا "
للثالو ِ
غير ال ُم ْنقَسِم ،ألنَّه خلَّ َ
ث ِ
• بعد تبخير الكأس يعرض الكاهن الكأس والصينية للمرة االخيرة وهذه صورة
لصعود المسيح الى السماء،هذا الصعود يجري في كل مؤمن بالمناولة بصورة
سرية اذ انه باتحاده مع المسيح اصبح جالسا معه سريا عن يمين اآلب
ومستقر في قلب هللا  .وبعد عرض الكأس والصينية يرتل الشعب  ":ليمت ِل ْئ
بأسراركَ
لإلشتراك
نسب َح مجدَك ،ألنَّكَ أ َّه ْلتَنَا
ِ
ِ
ف ُمنا من تسبح ِتكَ يا رب ،لكي ِ
المقدَّسة .إِحْ فظنَا في قداستِك ،ال ِه َ
هللوييا ".
هار بب ِركِ .
جين طو َل النَّ ِ

 .يقول القديس يوحنا الذهبي الفم " :ان من يخرج
من الكنيسة فورا بعد تناول القرابين المقدسة وال
ينتظر خمس دقائق االخرى التي ستتلى فيها صلوات
الشكر هو مثل يهوذا الذي خرج للتسليم وما زالت
اللقمة من صفحة يسوع في فمه ".

بعدها ينقل الكاهن القرابين الى المذبح ويتلو طلبة الشكر:
َ
اإللهية،
ستقيمين
تناو ْلنا ُم
" ِإ ْذ قَ ْد َ
َ
ِ
أسرار المسيحِ
غير المائتة ،السماويَّة ،ال ُم ِحيية،
المقدَّسة ،الطاهرةَ ،
الرب شُكرا ً ال ِئقا ً ".
المرهوبة ،فلنشك ُِر
َّ
ُ
نشكر َك أيها
المحسن
السي ُد المحب البشر،
افشين الشكر":
ُ
ِ
سنا ،ألنَّ َك أ َ َّه ْلتَنَا في هذا اليو ِم أيضا ً
ألسرارك
إلى نفو ِ
ِ
فقو ْم ُ
ط ُرقَنَا .ث َ ِبتْنا جميعا ً في خو ِفك.
السماويَّ ِة ِ
غير المائتةِ .
ت المجيد ِة
ت وطلبا ِ
وط ْد َخ َطواتِنا ،بصلوا ِ
واحفَ ْظ حياتَناِ .
وجميع قدِيسيك  ،ألنَّ َك
والد ِة اإلل ِه الدائم ِة البتوليَّ ِة مري َم،
ِ
ُ
َ
ح
اآلب
وإليك نرف ُع المجد ،أيها
سنَا،
واالبن والرو ُ
أنتَ تقدي ُ
ُ
ُسَ ،
دهر الدَّاهرين ".
اآلن وك َّل
أوان وإلى ِ
القد ُ
ٍ
نشكر الرب على النعمة التي اعطانا اياها ،والنه سمح لنا
ان نشترك في مائدته السرية،وايضا النه منحنا موهبة
التقديس.

صالة الختام
بعد ان يدعو الكاهن الشعب ان يشكروا الرب يطوي االنديمنسي ويأخذ االنجيل المقدس
ويرفعه ويرسم به اشارة الصليب فوق االنديمنسي ثم يقبله ويضعه فوقه ويقول " :لنخرج
بسالم "ويجيب الشعب" :باسم الرب .
وهكذا يعلن حلول نهاية الخدمة محرضا المؤمنين على ان يتوجهوا الى الرب ليتضرعوا
اليه .فانهم سوف يخرجون الى العالم ليتابعوا فيه جهادهم المسيحي ،جهاد المحبة ويصرفهم
بسالم وهم حاملون سالم الرب في قلوبهم وهم خارجون الى العالم الى حياتهم اليومية
ليشهدوا فيها عما شاهدوه ونظروه وعاشوه في القداس االلهي وليتمموا في هذه الحياة
دعوتهم.
في بداية القداس االلهي دعنا الكاهن الن ندخل الملكوت واآلن في نهايته يدعونا الن نعود
الى هذا العالم لنشهد للملكوت ونحيا الملكوت في هذا العالم.
فخروج المؤمنين من الكنيسة يشبه خروج التالميذ الى البشارة بعد صعود الرب الى
السماء،لكن الرب بعد صعوده صار مع تالميذه واحدا بالروح القدس وفي المناولة قد صار
واحد مع شعبه،هذا االتحاد يشير اليه خروج الكاهن من الباب الملوكي ووقوفه مع الشعب
ليتلو االفشين( افشين وراء المنبر) الذي فيه يتضرع الى هللا ان يحفظ شعبه ويباركه ويقدسه

مباركا ً من ا َ
آلن وإلى الدَّهر
الرب
بعد قراءة االفشين يرتل الشعب ":ليك ُِن اس ُم
ِّ
َ
"(ثالثا)  .ثم يدخل الكاهن الى الهيكل ويذهب الى المذبح فيقول امامه هذا
الناموس واألنبياء ،وقد أكملتَ ك َّل
االفشين ":أيها المسي ُح إل ُهنا ،بما أنَّكَ كما ُل
ِ
التدبير األبوي .إِمألْ قلوبَنا فرحا ً وسروراً ك َّل حينَ ،
دهر
اآلن وك َّل
أوان وإلى ِ
ٍ
ِ
الدَّاهرين ،آمين " وبعد هذا االفشين يبارك الكاهن الشعب البركة االخيرة
ويقول َ ":ب َركةُ
الرب ورحمتُهُ تحالَّ ِن عليكم ،بنعم ِت ِه اإلله َّي ِة ومح َّب ِت ِه للبشر ،ك َّل
ِ
حينَ ،
دهر الدَّاهرين "
اآلن وك َّل
أوان وإلى ِ
ٍ

عندما يخرج الناس من الكنيسة  ،يأخذون عادة قطعة من الخبز
ضا قطعة بعد تلقي القربان
المبارك تسمى أنتيدورون .يأخذ المؤمن أي ً
من أجل ابتالع األجزاء المقدسة األخيرة من القربان المقدس .في
األصل تم إعطاء أنتيدورون فقط ألولئك الذين لم يحصلوا على
عا من البديل .وهذا ما يفسر سبب
القربان ؛ كان في األساس نو ً
تسميته  ،بمعنى "بدالً من الهدية" .ويبدو أن أصل الموضوع ايضا
تعبير عن وجبات المحبة التي كان يتشارك بها المؤمنين بعد الصالة
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