
 

 مدخل الى القداس االلهي 
 الليتىرجيا  و سر الشكر  )

 (االفخارستيا 

 

 يا  هي انهيتىرجيا ؟

 

 

       

                                          

هذا العمل هو اجتماع للصالة . عمل مشترك للجمٌع اللٌتورجٌا 
من اجل »من اجل الجمٌع وخاصة للشعب المؤمن بالمسٌح 

واشتراك الشعب اساسً فً الخدمة ، . «المسٌحٌن الحسنً العبادة
والقداس ال ٌقام بال شعب على االقل سبعة اشخاص ، والقداس 

السالم ٌقول  " مثال : ٌقوم على التبادل بٌن الراعً والرعٌة 
ٌطلب بولس الرسول من تلمٌذه تٌموتاوس . «لجمٌعكم  ولروحك 

اطلب اول كل شًء ان تقام صالوات وابتهاالت وتشكرات » 
 ( 1:2تٌمو ) « الجل جمٌع الناس

 



 معاني القداس االلهي

 

 

 

 القداس االلهً مائدة  – 1•

 هو عشاء الرب وفٌه ٌقدم لنا ذاته طعاماً 

من ٌأكل جسدي وٌشرب » به وتسري حٌاته فٌنا نتحد : اوال •
 (   57:6) ٌوحنا « دمً ٌثبت فً وانا فٌه 

شركة واحدة واحدة، نتحد مع بعضا البعض حول مائدة : ثانٌا •
 .غاٌة القداس االلهً هللا ، والمناولة وشعب 



   انقذاس االنهي ربيحت – 2

 لقد قدم ٌسوع ذاته مرة  

 واحدة الى الرب من اجلنا

 على تلة الجلجلة وكانت  

 هذه الذبٌحة الفائقة الوصف 

كافٌة الفتداء الجنس البشري بأجمعه ، والقداس استمرار لذبٌحة 

كلما اكلّتم " الصلٌب وهً حاضرة وفاعلة ، ولذلك قال بولس 

من هذا الخبز وشربتم من هذه الكأس تخبرون بموت الرب الى 
 ( 36 – 11كو  1" ) ان ٌجًء 



 تاريخ وتأصيش انقذاس االنهي

ان المسٌحٌٌن االولٌن كانوا 
تكثٌر الخبز أعجوبة ٌصورون 

كرمز لسر الشكر الذي كانوا 
هناك،فً ٌقٌمونه فً اجتماعاتهم 

البٌوت والكهوف والمغاور ، 
والسٌد المسٌح قال للتالمٌذ بعد 

الخمسة االف نسمة من اشباع 
ال للطعام اعملوا »خمسة خبزات 

البائد بل للطعام الباقً للحٌاة 
( . 27:6ٌوحنا ) « االبدٌة  

 



 اما تأسٌس السر جرى فً العشاء 

 السري الوداعً الذي جمع ٌسوع 

 وتالمٌذه فً علٌة صهٌون عندما 

 اخذ خبزا وخمرا وشكر هللا اآلب 

 على كل عطاٌاه ومن ثم اوصاهم 

 « اصنعوا هذا لذكري »

 وٌتحوالن ( 48-26:26متى ) 

 الى جسد ودم   فعالً ولٌس رمزاً 

 .الرب  

 

 



بإقايت يتى ابتذأ انرصم 

 انقذاس االنهي ؟ 
منذ ابتداء الكرازة عمالً بوصٌة 

الرب كما ٌذكر كتاب اعمال الرسل 
على مواظبٌن " ان التالمٌذ كانوا 

 " الرسل والشركة وكسر الخبز تعلٌم 

 (. 42:2اعمال )

. خلفاءهم تتمٌم هذا السروسلم الرسل 
وفً الكنٌسة االولى كان ٌتم هذا 
االجتماع فً البٌوت والكهوف 

والدٌامٌس كل احد تذكاراً للقٌامة 
بحسب ما ورد فً كتاب القدٌس 

 .الشهٌد ٌوستٌنوس 



 ٌوستٌنوس هذا فٌلسوف اهتدى الى االٌمان 

 بالمسٌح واستشهد فً القرن الثانً وقد 

 ذكر بان المسٌحٌن كانوا فً زمنه

 وفً ( االحد) ٌجتمعون فً ٌوم الشمس 

 .  ذلك الٌوم ٌتممون القداس االلهً

 ونعلم اٌضاً انهم . ثم ٌصف لنا ذلك بتدقٌق

 كانوا ٌستعدون للقداس بالسهر والصالة 

 .  طوال لٌل السبت 

كان المسٌحٌون : اما كٌفٌة تتمٌم القداس االلهً فً الكنٌسة االولى فكانت كما ٌلً 
ٌتلون قراءات من الكتب المقدسة وٌسبحون هللا وٌرنمون وكان االسقف او المتقدم 

او الشٌخ ٌذكر كلمات الرب فً العشاء السري ثم ٌستدعً الروح القدس لٌحل 
وكان المؤمنون ٌأتون الى المناولة . على القرابٌن وٌحولها الى جسد الرب ودمه

بنظام واحترام وكان الشمامسة ٌحملون القرابٌن الى المرضى والمسجونٌن والذٌن 
وكان االسقف ٌرئس الخدمة وفً عصور .لم ٌستطٌعوا االشتراك فً االجتماع 

 .متأخرة صار االسقف ٌنتدب الكهنة للخدمة دون ان ٌحضر هو



 عذد انخذو انتي تقاو في اياينا

 ظهرت عدة ترتٌبات لخدمة القداس االلهً تتفق كلها بالجوهر

 ونواتها ذكر كلمات الرب فً العشاء السري واستدعاء الروح 

 القدس وفً الكنٌسة االرثوذكسٌة احتفظنا حتى الٌوم باربع 

 :خدم 
 

 خدمة القدٌس ٌعقوب اخو الرب طوٌلة تقام مرة  - 1•

 واحدة فً عٌد القدٌس فً اورشلٌم التً كان ٌعقوب اخو

 (تشرٌن االول  23نعٌد له فً ) الرب اول اسقف لها 
 

 وتقام خدمة القدٌس باسٌلٌوس الكبٌر رئٌس اساقفة قٌصرٌة الكبادوك فً القرن الرابع  - 2* 

مرات فً السنة فً االحاد الخمسة االولى من الصوم الكبٌر وبارمون المٌالد وبارمون عشرة 
 والخمٌس العظٌم والسبت العظٌم وعٌد القدٌس باسٌلٌوس ( الظهور االلهً ) الغطاس 

وفٌها . تختلف عن خدمة ٌوحنا الذهبً الفم بصلواتها السرٌة االطولوهً ( كانون الثانً  1) 
 (  بواجب االستئهال) عوض عن ( ان البراٌا بأسرها ) ترتل



 بطرٌرك)خدمة القدٌس ٌوحنا الذهبً الفم  – 3•

القرن واوائل الرابع آواخر القرن عاش (القسطنطٌنٌه 
 .اٌام السنة وهً الخدمة التً تقام معظم ، الخامس 

 

 (  البروجٌازمانً)خدمة القداس السابق تقدٌسه  – 4•

 الكبٌر، نهار االربعاء والجمعة اثناء فترة الصوم وتقام 

 االٌام الثالثة االولى من اسبوع اآلالم ، فً وفً 

ال تتم االستحالة ، اذ تستخدم فٌها قرابٌن هذه الخدمة 
 الىتقدست سابقاً ، وهذه الخدمة تنسب قد تكون 

بابا رومٌه لٌتمكن القدٌس غرٌغورٌوس الذٌالوغوس 
المناولة اٌام الصوم ، انها فً االساس من  المؤمنون

 .خدمة مناولة 

 

 



 نًارا يكىٌ اتًاو انضر بانخبز وانخًر ؟ -1

 يا هي غايت صر انًناونت ؟ -2

 كى يرة يجب اٌ تتناول في انضنت ؟ – 3

 انًرضى ؟كيف نناول  4

فً الحلقة القادمة سنتكلم عن اقسام وفحوى القداس االلهً ، 

اً  ٌّ  وكٌف تقام عمل

 


