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١-  : ُولَبه ن د ميالد بتغطيسنا فى المـاء     اا ثاني 

ثالث دفعات، على إسم الثالوث القدوس، اآلب واالبـن والـروح           
م ِباسِم اآلِب واِالبِن    هودا وتَلِْمذُوا جِميع اُألمِم وعم    واذْهبفَ"القدس  

 ." قُدِسوِح الْروال
٢-  :    الرتبة األولى ألنه بمثابة الدخول إلـى ملكـوت

الَ يقِْدر َأن يـدخَُل   ،ِإن كَان َأحد الَ يولَد ِمن الْماِء والروحِ      "النعمة  
 ." ملَكُوتَ اللَِّه

٣-  : 
 

 . ة تنقى من الخطايا الماء يغسل من األقذار، والمعمودي-أ
 .  الماء يجدد وينعش الجسم، والمعمودية تحيى موات النفس-ب
  ألن المعمودية مثال موت المسيح ودفنه، فـال سـبيل للـدفن             -ج

 .إال فى الماء

٤- : نَـا  َأ: " ويتضح ذلك من أقوال الكتـاب
ـ ِدى هو َأقْوى ِمنِّى ا    عب ىْأِت ي ِذىلَّمدكُم ِبماٍء ِللتَّوبِة ولَِكِن ا    عُأ ِذى لَّ
ـ  و ِسقُدلْهو سيعمدكُم ِبالروِح ا   . ستُ َأهالً َأن َأحِمَل ِحذَاءه    لَ " اٍرنَ
  ،"خَلَص دتَماعو نآم نم، ندي ْؤِمني لَم نمو "، 
 ولْيعتَِمد كُلُّ واِحٍد ِمنْكُم علَى اسِم يسوع        تُوبوا:  بطْرس قَاَل لَهم فَ"

اِحيِسالْماِن الْخَطَايِس،  ِلغُفْروِح الْقُدةَ الرِطيلُوا عفَتَقْب ". 
٥- :  وبدونها ال يمكن الـدخول 

 :إلى ملكوت النعمة، كان من الضرورى عماد الطفل 
 

 .  ألن منعهم منها يحرمهم الدخول إلى هذه النعمة-أ
 فالبـد مـن تطهيـرهم       ألنهم مشتركون فى الخطية الجديـة        -ب

 .منها بالمعمودية
ا إلـى    العهد وكان رمز    ألن الختان كان فى العهد القديم عالمة       -ج

 .لألطفال ا منهاالعهد الجديد، فالبد إذًالعماد فى 
 مـا َأ"ن قبولها ألن لمثلهم ملكـوت اهللا   ألنه ال يوجد ما يمنعهم م  -د

يفَقَالَ س وع :     ِإلَى ْأتُوني الَدوا اَألوعدنَتَالَ  وم  َألن مـوهـ  ع ِل  ِلِمثْ
 ." ِتاوهُؤالَِء ملَكُوتَ السما

 

٦- : 
 

وقِْت لِْعد لِ  ص عسوي تَمدعا لَمافَ" ألن المسيح مخلصنا هكذا اعتمد       -أ
 ." ماِءلِْمن ا
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 يما هما ساِئراِن ِفى الطَِّريقِ ِفو" الرسل هكذا عمدوا الذين عمدوهم       -ب
    اٍء فَقَاَل الْخَِصىلَى مالَ عَأقْب : اءذَا موه .    تَِمـدَأع َأن نَعماذَا ي؟ م

 ."  تُْؤِمن ِمن كُلِّ قَلِْبك يجوزن كُنْتَِإ: قَاَل ِفيلُبسفَ
 :  التشبيهات التى وردت فى الكتاب تدل على إتمامهـا بـالتغطيس           -ج

 َأنْفُـٍس  ى ثَمـانِ ىَأ،  ِفيِه خَلَص قَِليلُون  ىالَِّذ،  ِإذْ كَان الْفُلْك يبنَى   "
  -  الْمعموِديـةُ  ِىَأ -  ِمثَالُـه يخَلِّـصنَا نَحـن اآلن       ىالَِّذ. ِبالْماِء

ِبِقيامـِة   ،بْل سَؤاُل ضِميٍر صاِلٍح عـِن اهللاِ ، الَ ِإزالَةُ وسِخ الْجسدِ 
ِإنِّى لَستُ ُأِريد َأيها اِإلخْوةُ َأن      فَ"،  " يسوع الْمِسيحِ 

      تَ السكَانُوا تَح مهِميعنَا جاءآب لُوا َأنهتَج جِة وابوا  ِمحتَازاج مهيع
" جِميعهم اعتَمدوا ِلموسى ِفى السحابِة وِفـى الْبحـرِ        وِفى الْبحِر   

 .        الماء يبل األرض، والسحابة من فوق، وسوران من
 .الماء عن اليمين واليسار

جهلُون َأنَّنَـا   تَ مَأ" ألنها مثال دفن المسيح، والدفن ال يكون بالرش          -د
ـ ،  عتَمـدنَا ِلموِتـهِ    ا كُلَّ مِن اعتَمد ِليسوع الْمـِسيحِ      دِفنَّا معـه   فَ

ِبمجـِد  ،  حتَّى كَما ُأِقيم الْمِسيح ِمن اَألمـواتِ      ،  ِبالْمعموِديِة ِللْموتِ 
 ." الْحياِة ا ِفى ِجدِةهكَذَا نَسلُك نَحن َأيض، اآلِب

ـ   الَ" ألنها دعيت غسالً وهذا ال يتم بسكب الماء ورشه           -  ه  ىِبَأعماٍل ِف
  نا نَحِملْنَاهع ِتهِ  ،  ِبرمحى رقْتَضْل ِبمِل الِْمـيالَِد      . بنَا ِبغَـسخَلَّـص

قُـم واعتَِمـد واغْـِسْل     "،  "  وتَجِديِد الروِح الْقُدسِ   ىالثَّاِن
، هاكَى يقَدس ِل"،  " ا ِباسِم الرب  اياك داِعي خَطَ

 ."  ِإياها ِبغَسِل الْماِء ِبالْكَِلمِةمطَهرا

٧-  : 
 

لْحـقَّ الْحـقَّ   ٱ "الثانية وتجدد خلقة اإلنسان روحي تعطينا الوالدة ا -أ
 لَكُوتَ             :َأقُوُل لَكى مري َأن قِْدرقُ الَ يفَو ِمن ولَدالَ ي دَأح كَان ِإن

 ." اللَِّه
تُوبوا ولْيعتَِمد كُلُّ واِحٍد    " تبرر اإلنسان وتمنحه غفران الخطايا       -ب

    الْم وعسِم يلَى اسع ا  ِحيِسِمنْكُماِن الْخَطَايـ  ،   ِلغُفْر ِطيلُوا عةَ فَتَقْب
 ِى ِمثَالُه يخَلِّصنَا نَحـن اآلن أَ      ىالَِّذ"،  " الروِح الْقُدسِ 

سَؤاُل ضِميٍر صاِلٍح عـِن      بْل،  الْمعموِديةُ الَ ِإزالَةُ وسِخ الْجسدِ    
َأِحبـوا  ،  ُلايها الرج َأ"،  " ِبِقيامِة يسوع الْمِسيحِ   ،اِهللا
ِنس    ضَأي ِسيحالْم با َأحكَم كُمـا     اءِلهَألج هنَفْس لَمَأسةَ وا الْكَِنيس ،

 ."  ِإياها ِبغَسِل الْماِء ِبالْكَِلمِةمطَهرا، هاكَى يقَدسِل
يِح اِإليمـاِن ِبالْمـسِ   بِ  َأبنَاء اهللاِ  نَّكُم جِميعا َأل" تمنحنا نعمة التبنى     -ج

وعسالْ       َأل. ي تُملَِبس ِسيِح قَدِبالْم تُمدتَماع الَِّذين كُلَّكُم ن ـِسيحم "
  ،"َأل ا   نَّنَا جضاِحٍد َأيوٍح ونَا ِبرنَا ِإلَـى    ِميعدتَماع 

  ودهاِحٍد يٍد وسا   ا كُنَّ جِبيدع ينونَاِنيي ا َأم  اررَأح ا َأم .ونَـا  جِميع
 . " اواِحدسِقينَا روحا 

مـن آمـن   " تعتقنا من الخطية وتعطينا ميراث الحيـاة األبديـة     -د
 خَلَص دتَماعو،    ندي ْؤِمني لَم نمو "  ،"   واُهللا َأب كاربم

ولَـدنَا ثَاِنيـةً    يرِة حسب رحمِتِه الْكَثِ   ىالَِّذ،  ربنَا يسوع الْمِسيحِ  
 ." ِبِقيامِة يسوع الْمِسيِح ِمن اَألمواِت، ىح ِلرجاٍء
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٨- : 
 

 تقع حجرة المعمودية فى الشمال الغربى للكنيسة، ولهـا بابـان            -أ
وبهـذا  . أحدهما يفتح للخارج، واآلخر إلى داخل صحن الكنيسة       

من الظلمة إلى    (من الغرب إلى الشرق   نتقل  حينما يعتمد الطفل ي   
من مكان الهـوان إلـى مكـان         (ومن الشمال إلى اليمين   ) النور

 .بعد أن نال تجديد الروح والميالد الثانى) الكرامة
  للتجديـد   اا بيـضاء بعـد المعموديـة رمـز         يلبس الطفل ثياب   -ب

 .الذى ناله
هد مـع المـسيح      ويربطه الكاهن بزنار أحمر عالمة االرتباط والع       -ج

 . ليخلصنا من خطاياناعناالفادى الذى سفك دماءه 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 . سر الميرون هو سر مقدس به ننال ختم موهبة الروح القدس-١
 ينَِئٍذ وضعا اَألياِدى علَيِهم فَقَِبلُوا الـروح      ِح" كان يتم أوالً بوضع اليد       -٢

سالْقُد "  ـا  "ر إلى مسح الجسد بزيت مقدس   طوت، ثم تَأمو
 ." ٍءىَأنْتُم فَلَكُم مسحةٌ ِمن الْقُدوِس وتَعلَمون كُلَّ شَ

 الْيوِم اَألِخيِر الْعِظيِم ِمـن الِْعيـِد        ىوِف" أسسه مخلصنا وأشار إليه      -٣
من آمن  .  ويشْرب ىلَِإن عِطشَ َأحد فَلْيقِْبْل إِ    : وقَفَ يسوع ونَادى  

قَاَل هذَا عـِن  . ى ِمن بطِْنِه َأنْهار ماٍء حى كَما قَاَل الِْكتَاب تَجرِ  ىِب
 كَان الْمْؤِمنُون ِبِه مزِمِعين َأن يقْبلُـوه َألن الـروح           ىالروِح الَّذِ 

"  يسوع لَم يكُن قَـد مجـد بعـد    بعد َألنىالْقُدس لَم يكُن قَد ُأعطِ   

  ،"  ِمن َأنَا َأطْلُبو   زِّيعم ِطيكُمعكُـثَ    ا اآلِب فَيمِلي آخَر 
  الَ يستَِطيع الْعالَم َأن يقْبلَه َألنَّه       ىروح الْحقِّ الَّذِ   .معكُم ِإلَى اَألبدِ  
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   ِرفُهعالَ يو اهرالَ ي          كُـونيو كُـمعاِكثٌ مم َألنَّه ِرفُونَهفَتَع ا َأنْتُمَأمو 
ِفيكُم "  ،"و      تَِمـعجم ـوا هِفيمم     َأن مـاهصَأو ـمهع 

           وهتُمـِمعاآلِب الَِّذى س ِعدووا منْتَِظرْل يب شَِليمُأور وا ِمنحربالَ ي
تُم فَستَتَعمدون ِبالروِح الْقُدِس   نْنَّا عمد ِبالْماِء وَأما أَ    ن يوح َأل. ِمنِّى

 ." يٍرِثلَيس بعد هِذِه اَألياِم ِبكَ
دثَ ِفيما كَان َأبلُّوس ِفى     حفَ" يجب إتمامه بعد المعمودية مباشرة       -٤

   تَازا اجم دعب ولُسب َأن ِإلَى كُوِرنْثُوس اءِة جاِلياِحى الْعِفى النَّو 
هْل قَِبلْتُم الروح الْقُدس لَمـا      : َألَهمسفَِإذْ وجد تَالَِميذَ    . سسفََأ

نْآم؟  تُم قَالُوا لَه :     سالْقُد وحالر دوجي نَا َأنَّهِمعالَ سفَ. ومَألَهس :
 تُمدتَماذَا اعنَّا : وافَقَالُ؟  فَِبموحِة يوِديمعفَ. ِبم   ـولُسقَـاَل ب : ِإن

 يْؤِمنُـوا ِبالَّـِذى     نيوحنَّا عمد ِبمعموِديِة التَّوبِة قَاِئالً ِللشَّعِب أَ      
    وعسِسيِح يِبالْم َأى هدعْأِتى بـِم      فَ. يوا ِباسـدتَموا اعِمعا سلَم

وعسي بالر ". 
 


 

 وَأمـا َأنْـتُم فَلَكُـم مـسحةٌ        " يمنحنا إنارة العقـل والمعرفـة        -١
 وَأمــا "، " ٍءىِمــن الْقُــدوِس وتَعلَمــون كُــلَّ شَــ

 والَ حاجـةَ  ،  َأخَذْتُموها ِمنْـه ثَاِبتَـةٌ ِفـيكُم   ىَأنْتُم فَالْمسحةُ الَّتِ 
بْل كَما تُعلِّمكُم هِذِه الْمـسحةُ عينُهـا        ،  لَى َأن يعلِّمكُم َأحد   ِبكُم إِ 

كَما علَّمـتْكُم تَثْبتُـون     . ا حقٌّ ولَيستْ كَِذب   ىوِه،  ٍءىعن كُلِّ شَ  
 ." ِفيِه

كُـم ِفـى    ِكن الَّـِذى يثَبتُنَـا مع     لَو" يهبنا قوة اإلرادة فى العبادة       -٢
وَأعطَـى  ،  اِذى خَتَمنَـا َأيـض    لَّاهو اُهللا   ،  وقَد مسحنَا ،  الْمِسيِح

 ." عربون الروِح ِفى قُلُوِبنَا
وَأعطَى ،  اِذى خَتَمنَا َأيض  لَّا" يطبع فينا ختم موهبة الروح القدس        -٣

 ." عربون الروِح ِفى قُلُوِبنَا
 


 

صنعه الرسل بأنفسهم من األطياب التى كانت على جسد المخلـص           
وأحضره مارمرقس إلى مصر، وكاد ينفذ فى عهد البابـا أثناسـيوس،     

 ٢٨فاقترح عليهم خلط الخميرة القديمة بأطياب جديدة، وتكـرر هـذا            
من األطيـاب،   ا   صنفً ٣٠مرة حتى اآلن، ويتكون الميرون من حوالى        

 مرات أثناء الصوم الكبير فى أسبوع اآلالم، ويبقى فى الهيكل           ٤تطبخ  
 .حتى أحد توما، حيث يضيف إليه األب البطريرك الخميرة القديمة

 

??? 
 

ا على مثال الصليب لتقديس كافة       رشم ٣٦  الميرون  رشومات وعدد
ـ        أجزاء جسم اإلنسان، ولكل ر     اشم صالة معينة تناسـب مكانـه، طلب 

لرشم حـسب النظـام التـالى       ويتم ا .. لثبات المعمد فى الروح القدس    
  :وذلك كما يلى المعانى واألهداف المقدسة، امستهدفً
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١ 

٧ ٦ 

٤ 
٣ ٢ 

٥ ٨ 

، والعينين، فى شـكل صـليب   نين، الفم، األذني ر الرأس، المنخا  -١
باسـم  : " صلبان صغيرة، ويصلى قـائالً     ٨كبير يحتوى على    

 ".روح القدس أمينمسحة نعمة ال، اآلب واالبن والروح القدس
لظهـر  رشمان ل لقلب والسرة، و  رشمان ل  -٢

مسحة عربون ملكوت   : "لب، قائالً والص
 ".السموات آمين

: ويقـول )  رشـومات  ٦( الذراع األيمن    -٣
دهن شركة الحياة األبدية غير المائتـة     "

 .، وذلك برشمين فى كل من المفاصل الثالثة"آمين
مسحة مقدسة للمـسيح    ": ويقول)  رشومات ٦( الذراع األيسر    -٤

 .رشمان لكل مفصل.. ".وخاتم ال ينحل آمين، إلهنا
كمـال نعمـة الـروح      : "ويقـول )  رشومات ٦( الرجل اليمنى    -٥

 .رشمان لكل مفصل.. ".آمين، القدس، ودرع اإليمان والحق
 ) فـالن  (يـا  أدهنـك : "ويقـول )  رشومات ٦( الرجل اليسرى    -٦

.. ".قـدس آمـين   بدهن مقدس باسم اآلب واالبن والـروح ال       
 .رشمان لكل مفصل

 

الحظ أن الكنيسة تريد أن تدشـن المعمـدين،       نوفى هذه الرشومات    
: ليصير كل منهم هيكالً للروح القدس، بحسب منطوق الكتاب المقدس         

ـ     ِإ؟  مون َأنَّكُم هيكَُل اِهللا وروح اِهللا يسكُن ِفيكُم       لَما تَع َأ"  َلن كَان َأحد يفِْسد هيكَ
وه الَِّذى َأنْتُم سقَدكََل اِهللا ميه اُهللا َألن هفِْسدياِهللا فَس ". 

 

 معـان روحيـة     - فيما نـرى     -أما أماكن الرشومات فتحمل إلينا      
 :قائلة ) من أجل المعمد(جميلة وكأن الكنيسة تصلى 

 

 ).رشم واحد= الرأس ( يارب قدس فكره -١
 ). رشومات٧= الحواس (اسه  يارب قدس حو-٢
 ).رشمان = ةالصدر والسر( يارب قدس قلبه -٣
 ).رشمان رمز اإلرادة= الظهر والصلب ( يارب قدس إرادته -٤
 ).ا رشم١٢= الذراعان ( يارب قدس أعماله -٥
 ).ا رشم١٢= الرجالن (رب قدس طريقه  يا-٦

 

ـ  نوتك: "على رأس المعمد للبركة قائالً     ثم يضع الكاهن يده    ا مباركً
يباركك الرب يـسوع المـسيح   ، وبركات المالئكة ،  ببركات السمائيين 

ا وكن أناء طاهر  ،  قبل الروح القدس  ا)  فى وجه المعمد   انافخً (وباسمه
: ا وهو يقول   أبيض اثم يلبس المعمد ثوب   ".. ربنا من قبل يسوع المسيح   

 ".لباس الحياة األبدية غير الفاسدة آمين"
 

 ا نعمة الروح القدس للمعمدين، ويـشد      ة يصلى طالب  وبعد الرشم والنفخ  
 ، واإلكليل يضعه على   )رمز العهد مع المسيح الفادى    (وسطهم بزنار أحمر    

 :ويختم الصالة بأرباع هذه بعضها، )رمز الجهاد والنصرة(الرأس 
 

 ".والروح يقدس، اإلبن يكلل، اآلب يبارك، بالمجد والكرامة كلله "?
 ".ا من نلت الصبغة المقدسةي، أقبل الروح القدس "?
 ".الذى يمألك مسرة، أقبل روح اهللا "?
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أيهـا الطفـل    ،  يمألك قـوة ونعمـة    ،  يسوع المسيح إبن اهللا    "?
 ".الذى نال العماد الطاهر، المبارك

 ".القدس  للروحاصرت مسكنً "?
 

المسيحى آمين) فالن (مستحق، مستحق، مستحق: "اويكون المرد دائم." 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  هو سر مقدس به يأكل المؤمن جسد المـسيح األقـدس ويـشرب              -١

 .دمه الزكى تحت أعراض الخبز والخمر
  قد وعد المخلص بتأسيسه التحـاد المـؤمنين بـه وثبـاتهم فيـه             -٢

"  وعسي مٱ: فَقَاَل لَه   قَّ َأقُوُل لَكُمقَّ الْحلْح :     طَـاكُمـى َأعوسم سلَي
   اِء بمالس ِمن زِقيقِ   ىْل َأبِ الْخُبالْح زالْخُب ِطيكُمعي اءِ    ىمالـس ِمـن .  

فَقَـالُوا  . َألن خُبز اللَِّه هو النَّاِزُل ِمن السماِء الْواِهب حياةً ِللْعالَمِ         
ا: لَهِطنَا فِ   يَأع ديىس    زذَا الْخُبكُلِّ ِحيٍن ه  .     وعـسي ـمفَقَـاَل لَه : 

   واةِ َأنَا هيالْح زقِْبْل ِإلَ  . خُبي نمـ        ى   ى فالَ يجوع ومـن يـْؤِمن ِب
  دطَشُ َأبعلَِكنِّ. افالَ يـونِ        ىوتُمَأير قَـد ِإنَّكُـم ى قُلْتُ لَكُم   تُملَـسو 

تُْؤِمنُون "،"    قَّ َأقُوُل لَكُمقَّ الْحبِ  : اَلْح ْؤِمني نىم  فَلَه 
يةٌ حِدياةِ   . اةٌ َأبيالْح زخُب وـ    . َأنَا ه  الْبريـِة   ىآباُؤكُم َأكَلُوا الْمن ِف

 يْأكَُل ِمنْه اِإلنْـسان  ىهذَا هو الْخُبز النَّاِزُل ِمن السماِء ِلكَ    . وماتُوا
 ِإن َأكَـَل   . ماِء نَزَل ِمن الـس    ى الَّذِ ىَأنَا هو الْخُبز الْح   . والَ يموتَ 

ـ   ىوالْخُبز الَّذِ . َأحد ِمن هذَا الْخُبِز يحيا ِإلَى اَألبدِ        هـو   ى َأنَا ُأعِط
فَخَاصم الْيهود بعـضهم    .  َأبِذلُه ِمن َأجِل حياِة الْعالَمِ     ى الَّذِ ىجسِد
ضعب طِ    : ا قَاِئِلينعي ذَا َأنه قِْدرفَ يِلنَْأكُلَ  كَي هدسنَا ج؟  ي   ـمفَقَاَل لَه

وعسٱ: ي   قَّ َأقُوُل لَكُمقَّ الْحاِن        : لْحـِن اِإلنْـساب دستَْأكُلُوا ج لَم ِإن
     اةٌ ِفيكُميح لَكُم سفَلَي هموا دبتَشْردِ   . وـسْأكُُل جي نىم   بـشْريو 

 ى الْيوِم اَألِخيـِر َألن جـسدِ      ىنَا ُأِقيمه فِ  وَأ ،فَلَه حياةٌ َأبِديةٌ   ،ىدِم
ـ    ىمن يْأكُْل جسدِ  .  مشْرب حقٌّ  ىمْأكٌَل حقٌّ ودمِ    ،ى ويـشْرب دِم

 ِباآلِب فَمـن    ى وَأنَا ح  ىالْح  اآلب ىكَما َأرسلَنِ .  وَأنَا ِفيهِ  ىيثْبتْ فِ 
لَيس .  نَزَل ِمن السماءِ   ىهذَا هو الْخُبز الَّذِ    .ى فَهو يحيا بِ   ىيْأكُلِْن

من يْأكُْل هذَا الْخُبز فَِإنَّه يحيا ِإلَـى        . كَما َأكََل آباُؤكُم الْمن وماتُوا    
 ." اَألبِد

ـ ِفيمـا و" أسسه السيد ليلة آالمه، وسـلمه لتالميـذه        -٣ ه   ـْأكُلُوني م 
ـ والَِميـذَ  تَّرك وكَسر وَأعطَى ال  باوبز  خُذَ يسوع الْ  َأخَ خُـذُوا  : َلاقَ

ـ كَـْأس وشَـكَر  لْ اَأخَذَو.  هو جسِدى اهذَ. كُلُوا : اهم قَـاِئالً  وَأعطَ
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ـ  ِذى ِللْعهـِد الْ ذَا هو دِمى الَّ ه نَألربوا ِمنْها كُلُّكُم    شْٱ ِذى جِديـِد الَّ
ـ  نك مِ يسفَ ِة الْ     كَ ِل َأجغِْفـرِلم ـا ِثيـِرينخَطَاي "،  

ِإن الرب يـسوع ِفـى    : انَِّنى تَسلَّمتُ ِمن الرب ما سلَّمتُكُم َأيض      َأل"
خُـذُوا كُلُـوا    : وقَاَل شَكَر فَكَسر و ى ُأسِلم ِفيها َأخَذَ خُبزا    اللَّيلَِة الَّتِ 

ـ . اصنَعوا هـذَا ِلـِذكِْرى    . ر َألجِلكُم وا هو جسِدى الْمكْس   هذَ ذَِلك كَ
 ضَأي ا قَاِئالً   الْكَْأسشَّوا تَعمدعا ب :       ِديـدالْج ـدهالْع ِهى ِذِه الْكَْأسه

 هـذَا  ِإنَّكُم كُلَّمـا َأكَلْـتُم  فَ. اصنَعوا هذَا كُلَّما شَِربتُم ِلِذكِْرى   . ِبدِمى
زالْخُب    ونتُخِْبر ِذِه الْكَْأسه تُمشَِرببِ و      ِجـىءي ِإلَى َأن بِت الروم .

 َأى من َأكََل هذَا الْخُبز َأو شَِرب كَْأس الرب ِبدوِن اسـِتحقَاٍق             ذًاِإ
 ِرمجم كُوندِ يسِمِه ا ِفى جدو بالر .تَِحِنومِلي لَِكن  هنَفْـس اناِإلنْس 

ن الَّـِذى يْأكُـُل     َأل. ويشْرب ِمـن الْكَـْأسِ     وهكَذَا يْأكُُل ِمن الْخُبزِ   
بشْريـٍز          ويمم رنُونَةً ِلنَفِْسِه غَييد بشْريْأكُُل وقَاٍق يِتحوِن اسِبد

بالر دسج ". 
 هذا السر صـريح ال تأويـل فيـه، وقـد            كالم السيد المسيح عن      -٤

 : ا قـائلين   اليهـود بعـضهم بعـض      فكلم: فهمه الرسل هكذا بدليل   
هـذَا الْوقْـِت رجـع     ِمن ؟كَيفَ يقِْدر هذَا َأن يعِطينَا جسده ِلنَْأكُلَ "

ِريـدون َأن   تُا َألَعلَّكُم َأنْـتُم َأيـض  كَِثيرون ِمن تالَِميِذِه ِإلَى الْوراءِ    
 . " ؟تَمضوا

 

دم إليه بدون استحقاق يكـون      وبولس الرسول أشار بأن من يتق     
فى جسد الرب ودمه      امجرم "        كَـْأس شَِرب َأو زذَا الْخُبَأكََل ه نم

 لَِكـن و.  ِفى جسِد الرب ودِمهِ     اسِتحقَاٍق يكُون مجِرما   الرب ِبدونِ 
. ويشْرب ِمن الْكَْأسِ   ِليمتَِحِن اِإلنْسان نَفْسه وهكَذَا يْأكُُل ِمن الْخُبزِ      

ن الَِّذى يْأكُُل ويشْرب ِبدوِن اسِتحقَاٍق يْأكُُل ويـشْرب دينُونَـةً           َأل
بالر دسٍز جيمم رِلنَفِْسِه غَي ". 

 

لذى سلم المسيح فيه هذا السر كان فى الساعات األخيـرة            الوقت ا  -٥
من حياته، فال يعقل أنه كان يتكلم عنه بطريق مجـازى، وكلمـة             

ال تعنى مجرد تذكار ولكن عينة من نفس الـشىء كمـا            " ذكرى"
 .حفظ المن فى تابوت العهد فى العهد القديم

 كَمـا   قُـولُ َأ" أشار بولس الرسول إليه أنه شركة فى جسد المسيح           -٦
لْبركَِة الَِّتـى نُباِركُهـا      ا ْأسكَ. موا َأنْتُم ِفى ما َأقُولُ    احكُ: ِللْحكَماِء

الْخُبز الَِّذى نَكْـِسره َألَـيس هـو       ؟  َألَيستْ ِهى شَِركَةَ دِم الْمِسيحِ    
 ." ؟شَِركَةَ جسِد الْمِسيِح

 هكذا آمنوا، والكنيسة منذ تأسيسها      اوغربا   جميع آباء الكنيسة شرقً    -٧
اقبلته بإيمان بأنه جسد المسيح ودمه ال رمزا وال مجاز. 

 يجب التناول منه تحت الشكلين الخبز والخمر حسب أمر المـسيح      -٨
 . ان الخبز ثم الخمر دون دمجهما معالصريح إذ ناول تالميذه م

 لمجد هكـذا عملـه،      يجب إتمام السر بخبز خمير ألن المسيح له ا         -٩
        أى  )آرتـوس باليونانيـة    (..اإذ يقول الكتاب أنـه أخـذ خبـز ، 
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عالمة بأن الرب حمل خطايانـا علـى الخـشبة ليعتقنـا             اخبز ، 
ينًـا  ِج نَقُّوا ِمنْكُم الْخَِميرةَ الْعِتيقَةَ ِلكَى تَكُونُـوا ع        ذًاِإ"من خطايانا   

" ا الْمِسيح قَد ذُِبح َألجِلنَـا     حنَا َأيض َألن ِفص . كَما َأنْتُم فَِطير  جِديدا  
  ،"ـ       ىالَِّذ   جـسِدِه علَـى     ى حمَل هو نَفْسه خَطَايانَـا ِف

"  ِبجلْدِتِه شُِفيتُم  ىالَِّذ.  نَموتَ عِن الْخَطَايا فَنَحيا ِللِْبر     ىِلكَ،  الْخَشَبِة
. 
الفصح، وعـدم     لليوم التالى مثل خروف    قى منه شئ   يجب أال يب   -١٠

 .بقاء المصلوب لليوم التالى
 


 

 : ينال بدم المسيح البركات التالية-١
 

، !" َِبدوِن سفِْك دٍم الَ تَحـصُل مغِْفـرةٌ       : " -أ
 ." ِبدِمِه غُفْران الْخَطَايا ،ءاِذى ِفيِه لَنَا الِْفدالَّ"
" دم يسوع الْمِسيِح ابِنِه يطَهرنَا ِمن كُـلِّ خَِطيـةٍ         : " -ب

.  
تَـَألَّم  ،  يقَدس الشَّعب ِبدِم نَفِْسهِ   ىِلكَ،  ايسوع َأيض" :  -ج

 ." خَاِرج الْباِب
 

 ىيْأكُـْل جـسدِ    من"النعمة   الثبات واالتحاد فى المسيح والنمو فى        -٢
 ." ِفيِه  وَأنَاىيثْبتْ ِف ،ىويشْرب دِم

ِإنَّنَا نَحن الْكَِثيِرين خُبز واِحـد جـسد        فَ" االتحاد بعضنا مع بعض      -٣
 ." لْواِحِد انَا جِميعنَا نَشْتَِرك ِفى الْخُبِزواِحد َألنَّ

 يْأكُـُل   مـن " هذا السر عربون الحياة والقيامـة المجيـدة           يمنحنا -٤
ـ     ،فَلَه حياةٌ َأبِديةٌ  ،  ى ويشْرب دمِ  ىجسِد   الْيـوِم   ىوَأنَا ُأِقيمـه ِف

  نَـزَل  ىهذَا هـو الْخُبـز الَّـذِ       .ى فَهو يحيا بِ   ىفَمن يْأكُلْنِ  اَألِخيِر
 مـن يْأكُـْل    . َأكََل آباُؤكُم الْمـن ومـاتُوا      الَيس كَم . ِمن السماءِ 

 فعلينـا أن   . " هذَا الْخُبز فَِإنَّـه يحيـا ِإلَـى اَألبـدِ         
 نبادر بتناول هذا السر المقدس لننـال هـذه األثمـار الخالصـية             

 .وال تفوتنا الفرصة
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 ومصالحته معه باعترافـه بخطايـاه،        هو رجوع الخاطئ إلى اهللا     -١

مغفرة ذنوبه كما أمـر المـسيح       أمام كاهن اهللا ليحصل على حل ل      
السلطان للكهنة بذلك   امعطي " :ِطوُأعلَ  يكم فَاِتيحـ ِت ا كُو م اِت وسمال

ـ ا ِفى ا  وطًبيكُون مر  رِضَألفَكُلُّ ما تَرِبطُه علَى ا     ـ و. اِتوسمال   لُّكُ
لَى ا  ا تَ مع لُّهِضَألحلُوالً ِفى ا    رحم كُونـ ي ، " ِتاوسمال
"لَ و ِإنِمنْ  م عمسي هةِ  مـ      . فَقُْل ِللْكَِنيس  سِةوِإن لَم يسمع ِمـن الْكَِني

طُونَـه  ِبكُلُّ ما تَر  : وُل لَكُم قَُأ لْحقَّاَ. ِراوثَِنى والْعشَّ الْكُن ِعنْدك كَ  يفَلْ
 وكُلُّ مـا تَحلُّونَـه علَـى        ِء ِفى السما   يكُون مربوطًا  علَى اَألرضِ 

ِضاَألر ا   يملُوالً ِفى السحم ِءكُون "  ،"    تُمغَفَـر ـنم
 ." خَطَاياه تُغْفَر لَه ومن َأمسكْتُم خَطَاياه ُأمِسكَتْ

كَان كَِثيرون ِمـن الَّـِذين      و"باالعتراف باإلقرار بالخطايا     كان يتم    -٢
اِلِهمِبَأفْع خِْبِرينمو ينِقرم ْأتُوننُوا يآم ". 

 


 

ـ    " انسحاق القلب والندامة على الخطيـة        -١  روح  ىذَبـاِئح اِهللا ِه
" منْـسِحقُ يـا اُهللا الَ تَحتَِقـره       الْقَلْب الْمنْكَـِسر والْ   . منْكَِسرةٌ

  ،"   ِِإلَى َأب بَأذْهو َأقُولُ ىَأقُومو  ا َأبِ : لَهَأخْطَـْأتُ   ،ىي
  كامقُداِء ومِإلَى الس،  تَِحقستُ ملَسو  َأن دعـ     ا ب . اُأدعى لَـك ابنً

وَأما الْعشَّار فَوقَـفَ ِمـن ،"   "  كََأحِد َأجراك  ىِاجعلِْن
بِعيٍد الَ يشَاء َأن يرفَع عينَيِه نَحو السماِء بْل قَرع علَى صدِرِه            

ن الَِّذى  زن الْح َأل"،  "  َأنَا الْخَاِطئَ  ىم ارحمنِ للها: قَاِئالً
وَأما حـزن   ،  خَالٍَص ِبالَ نَدامةٍ  ِبحسِب مِشيَئِة اِهللا ينِْشُئ تَوبةً لِ     

 ." االْعالَِم فَينِْشُئ موتً
رَأى كَِثيـِرين ِمـن      لَمـا فَ" العزم الثابت على إصالح الـسيرة        -٢

 : يين يْأتُون ِإلَـى معموِديِتـِه قَـاَل لَهـم         وِقصدليين وا يِسفَرلْا
ا أَ يالَوا       ِعافََألا د وا ِمـنبرتَه َأن اكُمَأر نبِ لْى م؟ِتـى آلا غَـض 
بعد ذَِلـك وجـده ،"   " ا تَِليقُ ِبالتَّوبةِ  وا َأثْمار اصنَعفَ

ا ها َأنْتَ قَد بِرْئتَ فالَ تُخِْطْئ َأيـض       :  الْهيكَِل وقَاَل لَه   ىيسوع فِ 
فَقَاَل لَها . الَ َأحد يا سيد  : فَقَالَتْ"،   " يكُون لَك َأشَر   ِلَئالَّ

وعسِب. والَ َأنَا َأِدينُكِ  : يـ   ىاذْه ، " ا َأيـض  ى والَ تُخِْطِئ
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تُوبوا وارِجعوا ِلتُمحى خَطَاياكُم ِلكَى تَْأِتى َأوقَاتُ الْفَرِج ِمـن          فَ"
 بِه الرجو "  ،"َف     تُـبقَطْتَ وس نَأي ِمن اذْكُر  ،ـِل  اومع

 آِتيك عن قَِريٍب وُأزحـِزح منَارتَـك     ى فَِإنِّ وِإالَّ،  اَألعماَل اُألولَى 
 ." ِإن لَم تَتُب، ِمن مكَاِنها

ـ             -٣   ألن  ه اإليمان الثابـت بالمـسيح والرجـاء الوطيـد فـى تحنن
"رِ  وٍد غَيِبَأح سلَي َأل. ِه الْخَالَصلَ ناءِ     يمتَ الـستَح آخَر ماس س ، 

ه يـشْهد  لَ"، " ينْبِغى َأن نَخْلُص  ِبِه،  قَد ُأعِطى بين النَّاسِ   
"  ينَاُل ِباسِمِه غُفْران الْخَطَايـا     ِهجِميع اَألنِْبياِء َأن كُلَّ من يْؤِمن بِ      

  ،"  ثَـم فَِمن       ـضَأي خَلِّـصي َأن قْـِدرـاِم     ا يِإلَـى التَّم  
"  كُلِّ ِحيٍن ِليشْفَع ِفـيِهم ى ِفىِإذْ هو ح، الَِّذين يتَقَدمون ِبِه ِإلَى اهللاِ    

. 
 . االعتراف الشفوى بالخطايا أمام الكاهن كوكيل اهللا-٤

 

 ىويـْأتِ .  ِمن هِذِه يِقر ِبما قَد َأخْطََأ ِبهِ       ٍءى شَ ىفَِإن كَان يذِْنب فِ   " -
ُأنْثَـى ِمـن    :  َأخْطََأ ِبها  ىِإلَى الرب ِبذَِبيحٍة ِإلثِْمِه عن خَِطيِتِه الَّتِ      

 ِمن الْمعِز ذَِبيحةَ خَِطيٍة فَيكَفِّر عنْه الْكَاِهن        اَألغْنَاِم نَعجةً َأو عنْز   ا
 ." يِتِهِمن خَِط

 سـلَكُوا   ى الَّـذِ  ىوسلُوِكِهم معِ   ِبها ى خَانُونِ ىالَِّت.. ىَأذْكُر ِميثَاقِ " -
 ." لَِكن ِإن َأقَروا ِبذُنُوِبِهم.. ِبالِْخالَِف

خَـان  ا ِمن جِميِع خَطَايا اِإلنْساِن و     ِإذَا عِمل رجٌل َأِو امرَأةٌ شَيئً     " -
     النَّفْس تْ ِتلكَأذْنَب فَقَد بانَةً ِبالرا التِ  . ِخيِتهِبخَِطي ِملتْ ىفَلتُِقرع  "

. 
َأعتَـِرفُ  :  ِتلك اَألياِم وتَقُوُل لـه  ى يكُون فِ  ى ِإلى الكَاِهِن الذِ   ىوتَْأِت" -

 حلفَ الرب ِآلباِئنَـا َأن  ىض الِت قَد دخَلتُ اَألرىاليوم ِللرب ِإلِهك َأنِّ  
فَيْأخُذُ الكَاِهن السلةَ ِمن يِدك ويضعها َأمـام مـذْبِح          . يعِطينَا ِإياها 

ِإلِهك بالر ". 
- "تُ كَالنَّاِس ذَنِْب ِإنكَتَم نى ِفى ِإلخْفَاِء ِإثِْمىكُنْتُ قَدى ِحض ". 
- "  خَانِلع شُوعـ   : فَقَاَل ي   ِللـرب ِإلَـِه     اَأعـِط اآلن مجـد    ، ىيـا ابِن

ـ  .  اآلن ماذَا عِملْتَ  ىواعتَِرفْ لَه وَأخِْبرنِ  ، ِإسراِئيَل " ىالَ تُخْـِف عنِّ
 . 
- "  ِلنَاثَان داوفَقَاَل د :   بَأخْطَْأتُ ِإلَى الر فَقَاَل نَا . قَد داوِلد ثَان :  بالـر

ضَأيتَكخَِطي نْكنَقََل ع وتُ. ا قَدالَ تَم ". 
- "ِطوُأعلَ  يكم فَاِتيحالِت ا كُو ممسلَـى ا       وع ِبطُـها تَرِضَألاِت فَكُلُّ مر 

 رم كُونيالا ِفى ا  وطًبمساِتو .لُّكُو لَـى ا    مع لُّهِضَألا تَحر ي  كُـون
 ." ِتاوسمالمحلُوالً ِفى ا

- "لَ و ِإنِمنْ  م عمسي هةِ  مـ       . فَقُْل ِللْكَِنيس  سِةوِإن لَم يـسمع ِمـن الْكَِني
طُونَـه  ِبكُلُّ مـا تَر   : وُل لَكُم قَُأ لْحقَّاَ. ِراوثَِنى والْعشَّ الْكُن ِعنْدك كَ  يفَلْ
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وكُـلُّ مـا تَحلُّونَـه علَـى       ِءا ِفى السما   يكُون مربوطً  علَى اَألرضِ 
ِضاَألر ايملُوالً ِفى السحم ِءكُون ". 

- "     مقَاَل لَهذَا نَفَخَ وا قَاَل هلَمٱ: و  سالْقُد وحلُوا الرقْب . ـنم   تُمغَفَـر
سَأم نمو لَه تُغْفَر اهِسكَتْخَطَايُأم اهخَطَاي كْتُم ". 

- "  نَكُميب دَأح ِريضة    ؟  َأموخَ الْكَِنيـسشُـي عدـِه     ِ،فَلْيلَيلُّوا عـصفَي
   بِم الرٍت ِباسيِبز نُوههديـاِن تَـشْفِ   ،  والَةُ اِإليمصىو  ـِريضالْم 

هِقيمي بالرو ،فَع قَد كَان ِإنولَه ةً تُغْفَرَل خَِطي ". 
 

ِكن ِإن كَان   لَو" كان الرسل يوقعون التأديبات على الخطاة بدليل         -٥
بْل َأحزن جِميعكُم بعض الْحزِن     ،  فَِإنَّه لَم يحِزنِّى  ،  َأحزن دَأحد قَ 
" لِْقصاص الَِّذى ِمن اَألكْثَِرين   ُل هذَا يكِْفيِه هذَا ا    ثِْم. ُأثَقَِّل ِلكَى الَ 

. 
 


 


 

 ىَأعتَِرفُ ِللرب ِبـذَنْبِ   : قُلْتُ. ى والَ َأكْتُم ِإثْمِ   ىَأعتَِرفُ لَك ِبخَِطيتِ  " -
 ." ىوَأنْتَ رفَعتَ َأثَام خَِطيِت

رِك الشِّرير طَِريقَه ورجُل اِإلثِْم َأفْكَاره ولْيتُـب ِإلَـى الـرب            ِليتْ" -
 ." فَيرحمه وِإلَى ِإلَِهنَا َألنَّه يكِْثر الْغُفْران

" من غَفَرتُم خَطَاياه تُغْفَر لَه ومن َأمـسكْتُم خَطَايـاه ُأمـِسكَتْ           " -

. 
ِإِن . ِإن قُلْنَا ِإنَّه لَيس لَنَا خَِطيةٌ نُِضلُّ َأنْفُسنَا ولَيس الْحقُّ ِفينَـا           " -

حتَّى يغِْفـر لَنَـا خَطَايانَـا       ،  اعتَرفْنَا ِبخَطَايانَا فَهو َأِمين وعاِدلٌ    
 ." ويطَهرنَا ِمن كُلِّ ِإثٍْم


 

- "     اكٍة خَطَايابحكَسو كٍم ذُنُوبتُ كَغَيوحم ـ   . قَد ـ  ىارِجـع ِإلَ  ى َألنِّ
تُكيفَد ". 

 فَِإذَا رجع الشِّرير عن جِميـِع خَطَايـاه الَِّتـى فَعلَهـا وحِفـظَ              " -
 قَل حفَعاِئِضى وـاةً   كُلَّ فَريالً فَحـدعـا ا ويحـوتُ . يمكُـلُّ  . الَ ي 

" ِفى ِبرِه الَّـِذى عِمـَل يحيـا    . معاِصيِه الَِّتى فَعلَها الَ تُذْكَر علَيهِ     

. 
 


 

 ." ى طَهرِنى وِمن خَِطيِتىا ِمن ِإثِْم كَِثيرىغِْسلِْنا" -
- "ِإن َأقُوُل لَكُمرربِتِه ميَل ِإلَى بذَا نَزه ذَاك ونا د ". 

 


 

- "  وعسي ٱ: فَقَاَل لَه   ِله َل خَالَصصح مولْي      ـضَأي ـوِت ِإذْ هياذَا الْب  
اِهيمرِإب ناب " . 
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 ِلهالَِك الْجسِد ِلكَى تَخْلُص الروح ِفى       ِنُل هذَا ِللشَّيطَا  ن يسلَّم ِمثْ  َأ" -
وعسي بِم الروي ". 

 


 

ـ يين وا يـسِ فَرلْرَأى كَِثيِرين ِمن ا    لَمافَ" - يين يـْأتُون ِإلَـى   وِقصدل
  مِتِه قَاَل لَهوِديمعم :ا أَ يالَوِعفَاَألا د     ـوا ِمـنبرتَه َأن اكُمَأر نى م

 ." ِتىآلا غَضِبلْا
- "آلٱو  قَنِت ا  دِضعلْ وِل ا   فَْأسلَى َأصِرلعشَ فَكُلُّ شَّج جتٍَة الَ   ر نَعص

 ." نَّاِرلا تُقْطَع وتُلْقَى ِفى ا جيدثَمرا
 " بْل ِإن لَـم تَتُوبـوا فَجِمـيعكُم كَـذَِلك تَهِلكُـون           . ُل لَكُم كَالَّ َأقُو " -

. 
 


 

" ِإذْ قَد تَبررنَا ِباِإليماِن لَنَا سالَم مع اِهللا ِبربنَا يسوع الْمـِسيحِ           فَ" -
. 
 اِجونَقَض حاِئطَ السي، الَِّذى جعَل االثْنَيِن واِحد   ا،  نَّه هو سالَمنَا  َأل" -

 ." الْمتَوسطَ
 


 

 يفْضُل عنْه الْخُبز وَأنَا     ىِمن َأِجيٍر َألبِ   كَم: فَرجع ِإلَى نَفِْسِه وقَالَ   " -
 وعج ِلكِإلَى َأبِ   َأ! اَأه بَأذْهو ىقُوم  َأقُوُل لَهـ  :  و َأخْطَـْأتُ   ،ىيا َأِب

ـ      اولَستُ مستَِحق  ،وقُدامك ِإلَى السماءِ  . ا بعد َأن ُأدعـى لَـك ابنً
 ." فَقَام وجاء ِإلَى َأِبيِه.  كََأحِد َأجراكىِاجعلِْن

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
مقدس به يمسح الكاهن المريض ويستمد له النعمة اإللهية          هو سر    -١

 .لشفائه من أمراضه الروحية والجسدية ويسمى قنديل، أو سر الزيت
  وقد مارس الرسل هذا السر بدليل ما جاء فـى إنجيـل القـديس              -٢

 ".ودهنُوا ِبزيٍت مرضى كَِثيِرين فَشَفَوهم" بأنهم  مرقس
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 ِ، فَلْيدع شُيوخَ الْكَِنيسة   ؟َأمِريض َأحد بينَكُم  "يعقوب الرسول    وقال عنه    -٣
     بِم الرٍت ِباسيِبز نُوههديِه ولَيلُّوا عصاِن تَـشْفِ   ،  فَيالَةُ اِإليمصىو 

هِقيمي بالرو ِريضالْم ،لَه ةً تُغْفَرَل خَِطيفَع قَد كَان ِإنو ". 
 


 

 . شفاء األمراض الجسدية حسب مشيئة اهللا وإيمان المريض-١
َِإن كَان قَـد فَعـَل      " شفاء األمراض الروحية ألن الرسول يقول        -٢

  لَه ةً تُغْفَرخَِطي "         ألن المتقدم إلى هذا السر يجـب أن 
 .يعترف بخطاياه ويتوب عنها لالنتفاع بهذا السر

فإذا مرض أحد يجب أن يطلب أوالً العالج الروحى قبل الجـسدى            
 .وااللتجاء إلى اهللا قبل االلتجاء إلى الطبيب

 


 

  :فيها يصلى الكاهن من أجل
 

 . شفاء المرضى، ونزع كل مرض وكل سقم منهم-١
 .فبعض األمراض فيها لمسات شيطانية:  طرد روح األمراض-٢
 . رواح الشريرة التحرير من األ-٣
 . عزاء صغيرى النفوس-٥  . القيام من السقطات-٤
 . تهدئة عواصف التجارب-٦

 نوال الراحة والبرودة والنعمة والمعونة والخـالص وغفـران          -٧
 .الخطايا

 . شفاء أمراض النفس والجسد-٨
 

) Psychosomatic Diseases(وما أكثر األمراض النفـسية اآلن  
 وقرحـة المعـدة والتـوترات العـصبية         مثل ارتفاع الـدم والـسكر     

 .وانعكاساتها على الجسم
 


 

 صلوات يشعل فى كل منها فتيل قطن موضوعة فـى           ٧تتكون من   
 .طبق به زيت، يدهن به الكاهن المرضى فى نهاية الصالة

  :ومفرداتها كما يلى، ويمكنا التأمل فى القراءات الخاصة بكل صالة
 

 . إحدى األواشى-أ
 . فصل من رسائل بولس الرسول-ب
 . أوشية اإلنجيل ومزمور وإنجيل-ج
 . طلبة خاصة-د

 

  :وهذه هى األواشى والقراءات الكتابية فى الصلوات السبعة
 


 

 .ن الكاثوليكو - .أوشية المرضى -
 . اإلنجيل - .المزمور  -
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 . البولس - . المسافرينأوشية -
 .اإلنجيل  - . المزمور -

 


 

 . حسب ما يناسب اليومالزروعأوشية األثمار، أوشية المياه أو  -
 . المزمور - .البولس  -
 . اإلنجيل -

 


 

 . البولس - . الرؤساءأوشية -
 . اإلنجيل - . المزمور -

 


 

 . البولس - . الراقدينأوشية -
 . اإلنجيل - . المزمور -

 


 

 . البولس - . القرابينأوشية -
 . اإلنجيل - . المزمور -

 


 

 . البولس - . الموعوظينأوشية -
 . لاإلنجي - . المزمور -
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ا ذَكَـر : " هو ناموس طبيعى أسسه اهللا أوالً منذ البدء بـدليل قولـه      -١

 مُأنْثَى خَلَقَهو .   مقَاَل لَهاُهللا و مكَهاربوا: وـُألوا     َأثِْمراموا واكْثُـرو
اَألرض وَأخِْضعوها وتَسلَّطُوا علَى سـمِك الْبحـِر وعلَـى طَيـِر          

ِلك ِلذَ"،  " السماِء وعلَى كُلِّ حيواٍن يِدب علَى اَألرضِ      
       دسكُونَاِن جيَأِتِه ورلْتَِصقُ ِباميو هُأمو اهُل َأبجالر كتْري  اِحـداا و "

. 
 وقد بارك السيد المسيح الزواج ورفعه إلى مقام السر، وقال عـن             -٢

  بـلْ  سا بعد اثْنَـينِ   ي لَ ذًاِإ. ا واِحد سداجِن  انَثْويكُون االِ "الزوجين  
سج دواِحد .عمفَالَِّذى ج اللَّه ِإالَه قُهفَرنْ ياسن ". 

٣-     ـ : " إياه باتحاد المسيح بالكنيسة    ا وقال عن الرسول بولس مشبه ذَا ه
ِظيمع رالس ". 

  تَكُونُـوا  الَ" يشترط فى إتمام السر أن يكون الزوجان مـسيحيان           -٤
َأما الْباقُون فََأقُوُل لَهم   و  ،"" ع غَيِر الْمْؤِمِنين  حتَ ِنيٍر م  تَ

  بْؤِمنَةٍ      : َأنَا الَ الرم رَأةٌ غَيرام َأخٌ لَه كَان تَـِضى    ،)١(ِإنتَر ِهىو
ٍن  غَيـر مـْؤمِ    الْمرَأةُ الَِّتى لَها رجلٌ   و. يتْركْها َأن تَسكُن معه فَالَ   

ن الرجَل غَير الْمـْؤِمِن  َأل. ن يسكُن معها فَالَ تَتْركْه  أَ وهو يرتَِضى 
 " مقَدس ِفى الْمرَأِة والْمرَأةُ غَير الْمْؤِمنَـِة مقَدسـةٌ ِفـى الرجـلِ      

           وهنا البد أن نوضح أنه عندما بـدأت المـسيحية ،
نيين، وكان أحد الزوجين يؤمن واآلخر قد ال يؤمن         تنتشر بين الوث  

بها، فكانت تسمح للطرف المؤمن باالستمرار مع الطرف اآلخـر          
ا على رباط األسرة، وكفرصة للطرف اآلخر ليرى ما فعلته          حفاظً

أما اآلن فالوضع يختلـف،  . المسيحية فى شريك حياته، لعله يؤمن  
 . مؤمنوال يصح أن يرتبط المؤمن بالمسيح، بغير ال

فَِلماذَا َأوصى موسى   : وهسَألُفَ" رباط الزواج بامرأة واحدة ال ينفك        -٥
ـ      : مهاَل لَ قَ؟  الٍَق فَتُطَلَّقُ  طَ باَأن يعطَى ِكتَ   َأج ـى ِمـنوسم ِلِإن 

ـ  ِكن ِمن الْبـدءِ   لَو. مِذن لَكُم َأن تُطَلِّقُوا ِنساءكُ     أَ ِة قُلُوِبكُم وقَسا  م لَ
ا ِلـيكُن ِلكُـلِّ واِحـٍد       نَلَِكن ِلسبِب الز  و  ،"" يكُن هكَذَا 

يوِف الرجـُل الْمـرَأةَ حقَّهـا       ِل. امرَأتُه ولْيكُن ِلكُلِّ واِحدٍة رجلُها    
   ضَأةُ َأيرالْم كَذَِلكو اِجبَل االْوجلُّ    لَ. الرَأِة تَـسـرِللْم سلَـى   طٌيع 

     ضُل َأيجالر كَذَِلكِل وجْل ِللرا بِدهسِدِه      جسلَى جلُّطٌ عتَس لَه سا لَي
 يسِلب َأحدكُم اآلخَر ِإالَّ َأن يكُون علَى موافَقٍَة ِإلَـى           الَ. بْل ِللْمرَأةِ 

                                            
فلقـد  .  امرأة غير مؤمنة أى أنها كانا متزوجين قبل إيمان أحدهما بالمسيح           )١(

 .كانا فى الوثنية
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   ِلكَـى   معـا  اتَِمعوا َأيض جا ِللصوِم والصالَِة ثُم تَ    وِحيٍن ِلكَى تَتَفَرغُ  
     ِتكُماهِم نَزدِب عبِلس طَانالشَّي كُمبرجالَ ي .لَـى      وـذَا عَأقُوُل ه لَِكن

نِّى ُأِريد َأن يكُون جِميع النَّاِس      َأل. سِبيِل اِإلذِْن الَ علَى سِبيِل اَألمرِ     
 ." َأنَا امكَ

 

- "و ا الْمَأموتَزَأةُ           جـرالَ تُفَاِرقَ الْم َأن بِل الرالَ َأنَا ب فَُأوِصيِهم ون
 . ِلح رجلَهـا  اٍة َأو ِلتُـص   جِإن فَارقَتْه فَلْتَلْبثْ غَير متَزو    و. رجلَها

 ." جُل امرَأتَهروالَ يتْرِك ال
ن مـاتَ   ولَِكـن إِ  . اِبالنَّاموِس ما دام رجلُها حي    مرَأةُ مرتَِبطَةٌ   الْ" -

    وتَتَز ةٌ ِلكَىرح ا فَِهىلُهجرفَقَـطْ          ج بِفـى الـر تُِريـد ـنِبم "  
. 
- "اذَا: فَقُلْتُمَأِة           ؟  ِلمـرام نـيبو نَكيب الشَّاِهد وه بالر ِل َأنَأج ِمن

فَاحذَروا  قَِرينَتُك وامرَأةُ عهِدك   ى َأنْتَ غَدرتَ ِبها وهِ    ىِبك الَّتِ شَبا
َألنَّه يكْـره الطَّـالَقَ قَـاَل       . ِلروِحكُم والَ يغْدر َأحد ِبامرَأِة شَباِبهِ     

بالر "  ،" َّطَل نا قَم َأتَمرل ِإالَّ ِلِعلَِّة اهنَـى ز يـا  جلُهع
 ." تَزِنى

 

 البتولية مقدسة كما أن سر الزواج مقدس، ولكنها دعـوة خاصـة             -٦
 َأمـا مـن    و"تحتاج أن يجاهد اإلنسان لكى يحفـظ نفـسه فيهـا            

 ِفى قَلِْبِه ولَيس لَه اضِطرار بْل لَه سلْطَان علَى ِإرادِتِه          اَأقَام راِسخً 
   مزع قَدو لَى هنً        ذَعـسفَح هاءـذْرفَظَ عحي ـلُ  ا ِفى قَلِْبِه َأنفْعا ي " 

. 

.  ُأعِطى لَهم  ِذينلَّ ا ِل ب م يقْبلُون هذَا الْكَالَ   علَيس الْجِمي : هملَقَاَل  فَ" -
وجـد   ِمـن بطُـوِن ُأمهـاِتِهم وي    ا هكَذَ وايوجد ِخصيان وِلد   نَّهَأل

 اهخَص انيِخصم النَّاس   يِخص دوجيوـِل      انَألج مها َأنْفُـسوخَص 
 ." ْلب َأن يقْبَل فَلْيقْعمِن استَطَا. اِتوملَكُوِت السما

 


 

 بعـد   سايلَ.. " تحقيق حياة الشركة والمحبة والوحدة فى المسيح       -١
 . " اِحدود  بْل جساثْنَيِن

َأثِْمـروا واكْثُـروا وامـُألوا    " نمو الجنس البشرى واسـتمراره    -٢
ضاَألر" . 

 ازدياد أعضاء الكنيسة ووالدة أبنـاء مـسيحيين يرضـون اهللا            -٣
ـ ، ستَخْلُص ِبِوالَدِة اَألوالَِد.. الْمرَأةَ: "بالفعل والحق   ىِإن ثَبتْن ِف

اِن وااِإليمِة وبحقُِّلالْمالتَّع عِة ماسلْقَد ". 
 َأمـا ِمـن    و" تحرير اإلنسان من الشهوات باالقتران الـشرعى         -٤

   وِر الَِّتى كَتَبِة اُألمـ     تُِجه جِللر نسا فَحنْهِلى ع ِلم     ـسمالَ ي َأن 
ا ِليكُن ِلكُلِّ واِحٍد امرَأتُه ولْـيكُن ِلكُـلِّ         نَ ِلسبِب الز  لَِكنو. امرَأةً

لَِكـن َأقُـوُل ِلغَيـِر      و.. يوِف الرجـُل الْمـرَأةَ    ِل. واِحدٍة رجلُها 
وتَزا َأنَا        ِجالْمِإذَا لَِبثُوا كَم ملَه نسح اِمِل ِإنَّهِلَألرو ين .و  ِإن لَِكن

ِبطُو لَمضا ي  وتَزفَلْي مهَأنْفُس ج  والتَّز وا َألنقِ   جرالتَّح ِمن لَحَأص  "
. 
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   افلنحفظ هذا السر مكرم" ..  مكَرم اجوكُِن الزاِحـدٍ      اِليكُـلِّ و ِعنْـد  ،
نَِجسٍ  او رغَي عجضلْم " .     لهذا يمكن تلخيص أهداف الزواج

  :يحى فيما يلىالمس
 


 

هذا هو الهدف األول من الزواج      
ـ ثْويكُون االِ "المسيحى،   ـ ِن  انَ جدا س

اِحداو "  ..   وهذه الوحـدة
ـ  : "هى بفعل الروح القدس العامل فى سر الزيجة المقدس         عمالَِّذى ج ه

 ِإالَاللَّه قُهفَرنْ ياسن ". 
 

وردت فـى   ،  فـى الكتـاب المقـدس     " حب "ونحن نعرف أن كلمة   
  :األصول اليونانية فى ثالثة معان

 

 .الحب الجسدى أى الشهوة الحسية:  -أ
 . الحب اإلنسانى البشرى الطبيعى:  -ب
 .الحب الروحانى المقدس اإللهى:  -ج

 

ب الطبيعـى   والزواج شركة حب روحانى مقدس، يتسامى فوق الح       
 .القابل للتقلب، وفوق الشهوة الحسية التى تذبل مع مرور الوقت

 

 بحب روحانى من فعل الروح القدس، الذى        - إذن   -يتحد الزوجان   
اإلنسانية بالمعمودية، ويسكن فيها بـالميرون، ويـضبط         عةيد الطب ديج

 .مسارها ويقدسها بالتوبة وأمانة الجهاد الروحى


 

"  اِإللَه بقَاَل الرو : ديج سـ        الَي ا  َأن يكُون آدم وحده فََأصنَع لَه مِعينً
هنَِظير " .        وكعالم بأعماق الطبيعة اإلنسانية أراد اهللا أن يشعر

فأجاز أمامه كل حيوانات البرية، وكـل طيـور    " آخر"آدم بحاجته إلى    
وكُلُّ ما دعا .. "" يرى ماذَا يدعوهاِل"السماء، وأحضرها إليه  

 وَأما ِلنَفِْسِه فَلَم يِجـد" .  " ِبِه آدم ذَاتَ نَفٍْس حيٍة فَهو اسمها      
 ."  نَِظيرهامِعينً

 

  عليـه فنـام،     احاجته إلى آخر، فـأوقع اهللا سـباتً       وهنا شعر آدم ب   
 جنبه، وبناها لتصير حواء، وأحضرها إلى آدم فقـال         ا من وأخذ ضلع  :

ـ    ىآلن عظْم ِمن ِعظَامِ   هِذِه اْ "  هـِذِه تُـدعى امـرَأةً     . ى ولَحم ِمن لَحِم
 : ثـم يـضيف الـوحى اإللهـى       .. " َألنَّها ِمِن امِرٍء ُأِخذَتْ   

" ا واِحد اامرَأِتِه ويكُونَاِن جسد  ِصقُ بِ ِلذَِلك يتْرك الرجُل َأباه وُأمه ويلْتَ     "
" ..      َـالخْجـا الَ يمهو َأتُهرامو مِن آدانَييرا عمكَانَا ِكالَهِنو "
 .. 

 

األمر الذى يؤكد نوع الحب الـذى ربطهمـا، الحـب الروحـانى،         
 !األغابى

 

التعاون فى الحياة، على    وهكذا يصير الهدف الثانى من الزواج هو        
، مأخوذة من الـضلع     "نظيره"فهى معين   .. والمساواة" التناظر"أساس  
 ! للمساواة، ال من الرأس، وال من القدماتدشينً
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الشك أن هذا من أسمى أهداف الزواج المسيحى، فالمهم أن يخلص           
بط مـسار   اإلنسان فى النهاية، والزواج المقدس يساعد اإلنسان فى ض        

الجـنس، واألبـوة،    : حياته الروحية، فتشبع غرائزه بطريقة مقدسـة      
وهكذا يساعده الزواج فـى الحمايـة مـن         .. واألمومة حياته الروحية  

ا ِليكُن ِلكُـلِّ واِحـٍد      نَِلسبِب الز : "إذ يقول الرسول  .. الغواية والخطيئة 
 َأصلَح ِمـن  جَألن التَّزو" .." امرَأتُه ولْيكُن ِلكُلِّ واِحدٍة رجلُها   

 ." التَّحرِق
 

ومن المعروف أن الزواج ليس هو كل شئ فى خالص اإلنـسان،             
بل مجرد عامل مساعد، فهناك من يخلصون فى البتوليـة، المهـم أن             

المتزوج والبتـول، أن يتمـسك بركـائز الخـالص          : يحرص كالهما 
ن بالمسيح، والمعمودية والميرون، وأمانة التوبـة       اإليما: األساسية مثل 

والجهاد الروحى، والشبع بوسـائط النعمـة المتنوعـة كاالفخارسـتيا       
والصالة وقراءة كلمة اهللا، وحضور االجتماعات الروحيـة، وقـراءة          

 بأعمال مقدسة،   وأن يعبر عن إيمانه الحى    .. الكتب الروحية، والصوم  
ا لخلـع هـذا الجـسد    انتظـار .. حيث أن اإليمان بدون أعمال ميـت      

 .الضعيف، ولبس الجسد النورانى الخالد
 


 

الشك أن ثمرة الزواج إنجاب األطفال، وهو هدف مقدس ومبـارك،    
حيث يستمر من خالله النوع اإلنسانى، وتتعاقب أجيال الشر، يمجدون          

ـ   اهللا، ويستكشفون أعماله فى الكون، والتاريخ، وا       ا لبشر ويتعاونون مع
على الخير، فاآلخر اإلنسانى هو بالضرورة مخلوق مثلى على صورة          

 .اهللا ومثاله، ويجب أن أتعامل معه على هذا األساس
 

ولعل فيما نرى اليوم من عزوف الشباب األمريكى واألوربى عـن           
 وما بدأت تعانيه هذه األجنـاس،       - اكتفاء بالحسيات والمادة     -التناسل  
يز به من صحة جيدة وذكاء عقلى، من انقراض وتناقص يهـدد    بما تتم 
لعلنا نرى فى هذا أهمية ما تباركه المسيحية مـن إنجـاب            .. وجودها
 !!" الْبنُون ِميراثٌ ِمن ِعنِْد الرب"لألطفال 

 


 

ـ -وهذا أسمى أهداف الزواج المـسيحى قاطبـة، فالزوجـان         ى  ف
الدهمـا وبناتهمـا سـوف      وأو..  يتقدسان ويرثان الملكوت   -المسيح  

 إلـى نفـس الميـراث       - بالتربية الروحية األمينـة      - ايصلون جميع 
السماوى، وهكذا تكون عملية اإلنجاب ليست مجرد أمر جسدى، بـل           

ات فـى  يتحول إلى أمر روحى، إذ تزداد قائمة أسماء القديسين والقديس  
 بفاديهم ومخلصهم، وبشركة حية، خالـدة       ا جميع السماء، ويسعد هؤالء  

 .وسعيدة، فى أورشليم السمائية
 

 لذلك تحرص األسرة المسيحية على التربية الروحية األمينة ألوالدهـا،         
وشعار الـزوج   .. وليس فقط التربية الجسدية أو الذهنية أو االجتماعية       

 وهدفه النهائى أن.. "  فَنَعبد الرب  ىََأما َأنَا وبيتِ  : "المسيحى
 ." َألوالَد الَِّذين َأعطَاِنيِهِم اُهللاها َأنَا و: "يقف أمام اهللا قائالً
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 ...الكهنوت أحد الرتب الكنسية التى نص عليها اإلنجيل صراحة
 

أنفـسهم لخدمـة اهللا حـسب         هذا السر خاص بالذين يكرسون     -١
ة، وقد انتخب المخلص له المجد رسـالً سـلمهم          دعوته المقدس 

ولَما كَان النَّهار دعا تَالَِميذَه     "الخدمة الدينية واألسرار الكنسية     
، "  رسالً ار الَِّذين سماهم َأيض    عشَ ىواخْتَار ِمنْهم اثْنَ  

ـ  دِفع ِإ:  قَاِئالً مهم يسوع وكَلَّ  متَقَدفَ" ماِء سلَى كُلُّ سلْطَاٍن ِفـى ال
ـ     واذْهب اَألرِض فَ  ىوعلَ معِم واُألم ِميعتَلِْمذُوا جا وودـِم   هِباس م

ـ و. قُدِسوِح الْ راآلِب واِالبِن وال   لِّموعهم  َأن فَيح   ِميـعظُـوا ج 
سالَم : اسوع َأيضفَقَاَل لَهم ي  ،"" ما َأوصيتُكُم ِبهِ  

لَنِ . لَكُمسا َأرَأنَا   ىكَم ِسلُكُمُأر قَـاَل       .  اآلبذَا نَفَـخَ وا قَاَل هلَمو
مٱ: لَه  سالْقُد وحلُوا الرقْب .       ـنمو لَه تُغْفَر اهخَطَاي تُمغَفَر نم

 ." َأمسكْتُم خَطَاياه ُأمِسكَتْ

بينَما هم  "ا فى كل مدينة     الرسل إلى هذا السر وأقاموا قسوس      أشار   -٢
    ونومصيو بالر ونخِْدمقَي  سالْقُد وحـا    : اَل الرنَابروا ِلى بَأفِْرز

 انْتَخَبـا لَهـم  و ،"" وشَاوَل ِللْعمِل الَِّذى دعوتُهمـا ِإلَيـهِ      
يسٍة ثُم صلَّيا ِبَأصواٍم واستَودعاهم ِللرب الَّـِذى  ا ِفى كُلِّ كَنِ   سوسقُ

 ." كَانُوا قَد آمنُوا ِبِه
 

 ىِة مع وضِع َأيـدِ     ِفيك الْمعطَاةَ لَك ِبالنُّبو    ىالَ تُهِمِل الْموِهبةَ الَّتِ   " -
 ." الْمشْيخَِة

ـ  ،  متَعقِِّلين،   وقَارٍ ىذَِو،  ياخُ صاِحين َأن يكُون اَألشْ  " -  ىَأِصحاء ِف
اِن وِرااِإليمبالصِة وبحلْم ". 

كَمـا  ،  بِل الْمدعّو ِمـن اهللاِ    ،  والَ يْأخُذُ َأحد هِذِه الْوِظيفَةَ ِبنَفِْسهِ     " -
ضَأي وناراه ". 

ـ  ثَ يـاء ِب َأنْ  رسالً ثَاِنيـا   الًَأو: كَِنيسِةلْا ِفى ا  وضع اُهللا ُأنَاس  فَ" - ا اِلثً
  قُو ثُم لِِّمينعام  ذَِلك دعبانً   ٍت ووِشفَاٍء َأع اِهبوم اِبيرا تَد   اعَأنْـوو

يـع  َألَعـلَّ الْجمِ  ؟  َألَعلَّ الْجِميع َأنِْبياء  ؟  لَعلَّ الْجِميع رسلٌ  َأ. َألِْسنٍَة
ونلِّمع؟  م   قُو ابحَأص ِميعلَّ الْجَأ؟  ٍتاَألَع      اِهـبوِميـِع مـلَّ ِللْجلَع

" ؟َألَعلَّ الْجِميع يتَرِجمـون   ؟  يتَكَلَّمون ِبَألِْسنَةٍ  الْجِميع َألَعلَّ؟  ِشفَاٍء
. 

  فالكهنة اآلن هم خلفـاء الرسـل بواسـطة وضـع اليـد التـى                -٣
ـ  انْتَخَبا لَهـم  و"وضعت عليهم     ا ِفـى كُـلِّ كَِنيـسٍة ثُـم         سوس قُ



 ٣١ ٣٠ 

" صلَّيا ِبَأصواٍم واستَودعاهم ِللرب الَِّذى كَـانُوا قَـد آمنُـوا ِبـهِ            

     ـ    "، وهذه الخالفة مستمرة ِبـشُهوٍد   ىوما سـِمعتَه ِمنِّ
كَِثيِرين  ، ُأنَاس هِدعَأو ا ُأمنَاء  ،       ـوا آخَـِرينلِّمعي َأن َأكْفَاء كُونُوني

ضاَأي ". 
 :  فى الكنيسة ثالثة رتب كهنوتية واضحة فى اإلنجيل وهى-٤

 

ـ      : " -أ  ىِمن َأجِل هذَا تَركْتُـك ِف
ـ     تُكَمـَل تَرِتيـب اُألمـورِ      ىِكِريتَ ِلكَ

ا  مِدينٍَة شُـيوخً    كُلِّ ىوتُِقيم فِ ،  النَّاِقصِة
 تُكيصا َأوكَم "    ومعنى أسـقف 

ا أو رقيــب نــاظر)Episcopos( ، 
)Epi =    من فوقscopos =  ينظـر( ،
بعَل ،  فَيِجب َأن يكُون اُألسقُفُ ِبالَ لَومٍ     "

إلـى آخـر صـفات       (.امرَأٍة واِحـدةٍ  
 .  )"األسقف

 كُلِّ كَِنيـسٍة ثُـم صـلَّيا        ا ِفى سوس قُ ا لَهم انْتَخَبو" : -ب
 " ِبَأصواٍم واستَودعاهم ِللرب الَّـِذى كَـانُوا قَـد آمنُـوا ِبـهِ            

     ومعنى قسيس شيخ)Presbyteros (    وهـو وكيـل
 .األسرار المقدسة

ـ     اَ: " -ج صلُّوا ووضـعوا   لَِّذين َأقَاموهم َأمام الرسِل فَ
 اِدىِهِم اَأليلَيع "      ومعنى شماس خـادم ) =Deacon( ،

 .وقد وردت صفات الشماس فى 

 


 

  حفظ درجات الكهنوت فى الكنيسة، وحفظ نظامهـا مـن راع            -١
 .إلى رعية

  توزيع نعم اهللا وبركاتـه علـى الـشعب، وممارسـة أسـرار             -٢
 . سةالكني

 .  تعليم الشعب حقائق اإليمان المـسيحى والكـرازة باإلنجيـل          -٣
فعلينا أن نحترم هذه الرتب المقدسة، ونكـرم الـذين كرسـوا            
          ا حياتهم لخدمة اهللا، وتخصصوا لخدمتنا، وأن ال نزكـى أحـد

 لهـذه الرتبــة الكريمــة إال األكفـاء القــادرين علــى حفــظ   
آلخرين، بمـؤازرة نعمـة   وديعة اإليمان سليمة، وتسليمها إلى ا    

 .اهللا العاملة فى خدامه
 


 


 

 . هو الراعى األكبر للكنيسة ورئيس أساقفتها-
 يرأس المجمع المقدس، السلطة العليا فى  -

 .فى األمور الروحية والالهوتية والعقيدية والقانونية والرعوية الكنيسة
 


 

  .مسئولون عن رئاسة كهنة إيبارشياتهم -
 . اإليبارشيةوعن رعاية شعب -



 ٢٩ ٣٢ 

 وبعضهم أسـاقفة عموميـون لمهـام محـددة لمعاونـة البابـا              -
الخـدمات العامـة،    : البطريرك وأحبار الكنيسة فى مجاالت مثل     

ــيم،   ــسية، والتعل ــة الكن ــسكونية، والتربي ــة والم واالجتماعي
لمعاهد الدينية، والبحث العلمى والثقافة القبطيـة،       واالكليريكية، وا 

 .رئاسة األديرة والشباب
 


 

 .خدمة األسرار المقدسة -
 . تعليم الشعب -
 ).عند الحاجة (اا وماديا وذهنيا ونفسيروحي: رعاية كل نفس -

 


 

-  :         يدبر الشمامـسة ويـوزع علـيهم أعمـالهم
 . مسئولياتهمو

-  :       يدبرون المساعدين لهم، ويهتمون باالفتقاد والتعلـيم
 . واالهتمام باحتياجات الرعية

-  :      االفتقاد والكلمة وخدمة احتياجـات الرعيـة
 .تحت تدبير الشمامسة

 


 

 .خدمة التعليم -    .خدمة المذبح -


 

 .خدمة التسبيح بالكنيسة -  .مردات القداسخدمة  -
 

) التـسبيح  (االبـسالتس وما أجمل أن نتأمل فى طقـس صـلوات          
حيث نرجو أن ينال الـشباب إحـدى هـاتين     ) التعليم (واالغنـسطس 

 :ففى صالة االغنسطس نجد ما يلى.. الدرجتين
 

 . خدمة-١
 . تالوة األقوال اإللهية-٢
 . دراسة وتعليم الكتب المقدسة-٣
 . ثم وصية تؤكد هذه المعانى سيرة مقدسة بال لوم،-٤
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


