
(. فالعبادة الّصادرة عن 32: 5وحينئذ ائِت وقرِّب قربانك." )مّّت 
البغض واحلقد وغًن ذلك من االنفعاالت الرديئة، ىي قلب يسوده 

ىو تسوية اخلالفات غًن مقبولة عند هللا. لذا كان أّول استعداد للّتناول 
يف  الرّب ىذه القائمة بيننا وبٌن اآلخرين. وقد أدخَلت كنيستنا وصّيةَ 

الّصالة الرئيسّية يف تسبق القّداس اإلذلي ومسّتها "قبلة الّسالم". وىي 
األنافورة. وفيها تأمرنا  أن "ضلبَّ بعُضنا بعًضا لكي نعرتف بنّية 

 واحدة" مقرّين مبا أحسن بو هللا إلينا. 
ُدوروا على األقرباء  يف الّشر  أن يَ ٌّن ومن العادات الّشائعة بٌن ادلسيحي

ويستغفروىم قبل  أن يتناولوا جسد الرّب. أّما ادلغزى  واألصدقاء
فواضح: ال جيوز لنا أن نتناول سّر احملّبة إذا كانت قلوبنا خالية من 

 احملّبة. وإن مل تكن فينا احملّبة فعلينا أن نسعى إلحرازىا.
 صلوات االستعداد

 ينطوي
كتاب الّصالة" ادللكّي على كنز وافر من الّصلوات 

 استعداًدا للّتناول. ويف بعض الكنائساليت تُتلى 
 " يًتلى عدد من ىذه الّصلوات  ََجاعيًّا.

ىذه  كما حتّث الكنيسة ادلؤمنٌن على تالوة بعض ىذه الّصلوات يف
الّصلوات يف بعض الكتّيبات ادلستعلة يف أبرشّيتنا ومنها "كتّيب صالة 

يف ىذا الّصدد،  الّنصائح اليت نوّجهها إىل ادلؤمنٌن العّشار". ومن أىمّ 
أن يقوم الوالدان بتالوة بعض ىذه الّصلوات يف عائالهتم قبل  

الّذىاب إىل الكنيسة، ال سّيما اذا كان عندىم أطفال صغار، لكي 
 س.دَّ يرّسخوا يف أذىاهنم االحرتام الواجب للقربان ادلق

 الّصوم اإلفخارستّ 

ىنالك طريقة أخرى نعّمق هبا وعينا للنعمة الفريدة  و
 اليت نناذلا عند تناولنا القربان ادلقّدس، وىي االلتزام

فكما نتأّىب روحيًّا بالّصوم لالحتفال بعيد بالّصوم اإلفخارسيّت.
الفصح وعيد ادليالد، كذلك جيدر بنا أن نستعّد بالّصوم للمشاركة يف 

من القربان  الوليمة اإلفخارستّية. وبذلك نعلن أننا ننتظر الغذاء الّروحيّ 
ّدس الذي ينطوي على  اخلبز اجلوىرّي،  خبز احلياة. ولئن كان ادلق

ىذا الّصوم مل يُعد يُطَبَّق حرفيًّا كما يف ادلاضي، فإنّو ال يفقد شيًئا من 
 قيمتو الّروحّية يف نظر كّل من يرى فيو تذكًنًا بأّن السّيد 

الرّب يف سّر االفخارستّيا، أي ليس جسد ودم الرّب ادلصلوب الفاقد  
حلياة، بل جسد ودم الرّب احلّي، الذي داس ادلوت وهنض ظافًرا. كما ا

نا نتناولو "دلغفرة اخلطايا واحلياة األبديّة." وىذا ينبغي علينا أن ندرك أنّ 
يعين أن نتقّدم للّتناول "مبخافة هللا وإديان وزلّبة" كما جاء يف قّداس 

الذي نلناه من هللا  يوحّنا الّذىيّب الفم، ُمعَجبٌن هبذا الّشرف العظيم 
مّنا. والقربان ادلقّدس يُعطى لنا، "ضلن َجيَع على غًن استحقا  
الواحد والكأس الواحدة، لنكون  مّتحدين بعُضنا ادلشرتكٌن يف اخلبز 

ببعٍض يف شركة الّروح القدس الواحد." )قّداس القّديس باسيليوس 
َمن يتقّدم ليتناول سّر الوحدة أن يكون  الكبًن(. وىذا يقتضي من كلّ 

 واحًدا مع َمن ىم حولو، وإاّل فهو ال ديّيز جسد الرّب.
منذ القرن الرّابع أو اخلامس حّّت عصرنا ىذا تقريًبا، وضرورة ىذا الّتمييز 

، إىل حّد أهّنم ال يتناولون القربان ٌّن راسخة يف قلوب معظم ادلسيحي
ربى. فبدال من أن يستعّدوا االستعداد الاّلئق ادلقّدس إاّل يف األعياد الك

ويتناولوا، نراىم يبتعدون عن مائدة الرّب! لكن يف غضون ادلئة سنة 
م يف كّل اادلاضية تغًّنت ىذه الّنزعة، وصار معظم الّناس يتناولون بانتظ

قّداس حيضرونو. ولكن غالًبا ما يرتك بعضهم االنطباع أهّنم ال ديّيزون 
ا يشًن إىل ذلك سلوكهم يف أثناء القّداس. فهم ال جسد الرّب، كم

م راجعون إىل يكّفون عن الّثرثرة حّّت وىم ينتظرون دورىم ليتنالوا، أو وىُ 
أفواىهم. ومنهم َمن ُيضمر مقاعدىم و القربان ادلقّدس ال يزال يف 

احلقد على غًنه، حّّت على الذين تقّدموا للّتناول معو! ولئن كّنا نفرح 
ويتناولون، إاّل أنّنا نأسف لكون  ؤمنٌن ُيصغون إىل دعوة الرّب برؤية ادل

 كثًن منهم ال ديّيزون جسد الرّب.
ومبا أّن "متييز جسد الرّب" يقتضي االحرتام للقرابٌن وزلّبتنا بعضنا 
بعًضا، فقد ابتكرت كنيستنا عرب القرون الوسائل الّتالية  استعداًدا لتناول 

 القربان ادلقّدس:

 االستغفار

السّيد ادلسيح، مشًنًا إىل األضاحي اليت كان اليهود  يقول
 يقّدموهنا إىل اذليكل يف عصره، عماًل بفرائض العبادة 

عندىم:"إْن جئَت بقربانك إىل ادلذبح و تذّكرَت ىنالَك أّن ألخيك 
 شيًئا، فدَْع قرباَنك ىنالك قّدام ادلذبح، وامِض أّواًل فصاحل أخاك،  عليك

 االستعداد لتناول القربان املقّدس 

 كان
الكورنثّيون يف القرن ادليالدّي األّول يعيشون يف صخب 

 أناس من  ويقصدهدائم. وكان ميناؤىم يعّج باحلركة 
 ادلشارب وادلضارب، جيلبون معهم من سلتلف أضلاء البحر ادلتوّسطشّّت 

وقد أمضى  أفكاًرا متناحرة، وال يتوّرعون عن ارتكاب أقبح الكبائر.
، ل، ويعّزز الكنيسةيشهًرا بينهم، يبّشرىم  باإلصل 81القديس بولس 

 ويعّلمهم األخال  احلسنة.
قد احتفظوا بكثًن من عاداهتم فلكّن الّناس ال يتغًّنون بٌن ليلة وضحاىا، 

السّيئة رغم اعتناقهم اإلديان بادلسيح. فكتب ذلم بولس أكثر من مّرة 
هم، ويلّقنهم الّسلوك الالئق ال سّيما عند تناول ليحّد من غلوائهم ويرّوض

القربان ادلقّدس، ألهّنم كانوا إذا اجتمعوا لالحتفال بعشاء الرّب يتنازعون 
ويتشاحنون. وشلّا كتبو ذلم: "أّي إنسان يأكل خبز الرّب أو يشرب كأسو 
بال استحقا ، يكون رلرًما إىل جسد الرّب ودمو. فليخترب االنسان إَذن 

وعندئذ فقط فليأكل من اخلبز ويشرب من الكأس، ألّن من يأكل  نفسو.
ويشرب بال استحقا ، إّّنا يأكل ويشرب دينونًة لنفسو، إْذ مل ديّيز جسَد 
الرّب. من أجل ذلك كثًنون فيكم مرضى وسقماء وكثًنون قد رقدوا." 

(. إَذن كان بولس يرى أّن ادلرض وادلوت 23-32: 88كورنثس   8)
م عن عدم متييز جسد الرّب يف اإلفخارستّيا )القربان الّروحّي ناج

 ادلقدس(. فما ادلقصود بذلك؟
 جسد املسيح متييز واحرتام

ادلقصود هبذا التعبًن ىو أن ندرك ما ىو القربان  الــــ
 فعلى ادلتناول ادلقّدس وما ىو أثر  ادلناولة يف حياتنا. 

ما الذي يتناولو . كما ينبغي أن تظهر نتائج ىذه ادلعرفة يف يعرف أن 
من قدرة، أن القربان ادلقّدس  أوتينا بكل ما ندركحياتو. علينا إَذن أن 

ىو جسد ودم الرّب يف سّر االفخارستّيا، أي ليس جسد ودم الرّب 
ادلصلوب الفاقد احلياة، بل جسد ودم الرّب احلّي، الذي داس ادلوت 

نا نتناولو "دلغفرة اخلطايا واحلياة ظافًرا. كما ينبغي علينا أن ندرك أنّ وهنض 
األبديّة." وىذا يعين أن نتقّدم للّتناول "مبخافة هللا وإديان وزلّبة" كما جاء 
يف قّداس يوحّنا الّذىيّب الفم، ُمعَجبٌن هبذا الّشرف العظيم الذي نلناه من 

 ىو جسد ودم ربان ادلقّدسمن قدرة، أن الق هللا  على غًن استحقا 



 
 
 

 االستعداد
  لتناول القربان املقّدس
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ومن شأن ىذه الّصلوات أن تساعدنا يف ما نبذل من جهد  لنمّيز  
جسد الرّب، إْن ضلن متعّنا فيها جّيًدا أو تلوناىا على انفراد. ومن ادلفيد 
ألطفالنا أن نتلو تلك الصلوات يف نطا  العائلة لدى عودتنا إىل ادلنزل، 

 العظيم الذي اشرتكوا فيو.فيتعّلم أوالدنا أن يقّدروا السّر 
 خطاب يوحّنا الذهيّب الفم يف أمهّية االستعداد للّتناول

األحّباء اجملتمعٌن يف ىذا اذليكل ادلقّدس لعبادة هللا  إخويت
 احلّي، بالّتقوى  والربّ ولالشرتاك يف أسرار ادلسيح 

غًن أصغوا إيّل مهما كنُت وضيًعا و  ادلقّدسة اخلالدة الطّاىرة الّرىيبة:
مستحّق، فلست أنا الذي يتكّلم ويعّلم، بل نعمة الّروح الكامل 

القداسة، الّصاحل، واىب احلياة. كما أّّن ال أتكّلم بامسي، بل مبا تلّقنت 
من القوانٌن ادلقّدسة، وآبائنا الاّلبسي هللا، والّتعليم الذي تلّقتو الكنيسة 

 ادلقّدسة من الّرسل القّديسٌن ادللَهمٌن من هللا.
أّما أنا فَأْوَضع وأصغر الّناس. إّّن ال أعلم أفعالكم وال حاجاتكم، إّّنا 

أة،   ر أعَلم فقط خوف هللا الذي يأمر كّل واحد مّنا، رجاًل كان أم ام
مبا يلي: َمن كان منكم مرتكًبا خطيئة، أو كان ضمًنه  ،كبًنًا أم صغًنًا

يؤنّبو على ذنب ما، فال يتجاسْر ويقرتْب من ىذه الّنار ادلقّدسة، إاّل 
بإديان ومهابة  إذا دَنومتبعدما يتوب  ويعرتف، ألّن هللا نار آكلة. أّما 

من إذلنا وملكنا وديّان البشر َجيًعا، فإنّو سُيحر  خطاياكم بكاملها 
وتقّدم دون حياء،  يف قلبوديأل نفوسكم نوًرا وقداسة. أّما َمن ال إديان و 

فاهلل سيحرقو نفًسا وجسًدا. "ذلذا السبب كثًنون منكم مرضى ومن 
 جرّاء مرضهم يرقدون"، أي ديوتون قبل أن يتوبوا وتُغَفر ذلم خطاياىم.

نوعليو، أتوّسل إليكم، إخويت،  وأقول: ال جيوز 
َ
ث حينَ يكفر باهلل و  دل

حر  بقسمو ويكذب ويتعاطى الّدعارة  والّزنا والّشذوذ اجلنسّي  والسِّ
والِعرافة  والّسرقة  والِبدَع،  أن يتقّدم من أسار ادلسيح الّرىيبة  أو ديّسها، 

 رما مل يُتب أّوال ويتأّىب للّتناول  "ألّن الوقوع يف يد هللا احلّي أم
ين خيرت  األوصال رىيب... وكلمة هللا أمضى من سيف ذي  حدّ 

فاحذروا إَذن، إخويت. وال يقرتْب . والّنخاع وينفذ إىل القلوب والعظام
أّي إنسان  غًن تائب أو غًن مستعّد أو غًن مستحّق من ىذه األسرار 
الّرىيبة أو يقبلها، ألّن هللا يقول: "أنا الرّب إذلكم، ال إلو دوّن، أميت 

 حيي، وال مفّر ألحد من يدي."وأُ 

يف الوقت ذاتو غذاؤنا. وعليو، ضلّث  وىوادلسيح ىو الذي يغّذينا،  
ادلتناولٌن على الّصوم من منتَصف الّليل، إن أمكن، أو على األقّل بضع 
ساعات وفَق ما يسمح بو وضعهم الصحّي.  وإذا اقرتبنا من مائدة الرّب 

ان من وضلن شلتلئون طعاًما، أو إذا توّقفنا يف هبو الكنيسة الحتساء فنج
القهوة قبل القّداس، فأقّل ما ديكن أن نستنتجو من ىذا الّسلوك ىو أنّنا 

 نتمّتع بأفراح الُعرس قبل وصول العريس!
 االقرتاب من مائدة الربّ 

الغباء أاّل نتناول القربان ادلقّدس مبهابة عظيمة، بعدما  من
 كورنثس   8والّصوم على قدر ادلستطاع ) نتنّقى بالّصالة

وعندما حيٌن وقت ادلناولة، علينا أن نتقّدم واضعٌن اليد (32-28: 88
اليمىن فو  الُيسرى بشكل صليب على صدرنا. وبينما يتناول الّشخص 

م مبطانية )إضلناء مع رسم إشارة الّصليب(. وإذا كان الذي أمامك قُ 
الكاىن ال يعرف امسك، فاذكره لو ليسّميك وىو يناولك قائال: عبد هللا 

يتناول  جسد ودم ربّنا... مثّ افتح فمك جّيًدا وامتنع عن قول  )فالن(
 أي شيء،  ضلو "آمٌن"  أو "شكرا"، بينما دينحك الكاىن السّر ادلقّدس.
يف الكنيسة ادللكّية يُعطى القربان ادلقّدس عادة بغمس  جزء من اخلبز 

وز مّده ادلقّدس يف الكأس ادلقّدسة ووضعو يف فم ادلتناول. أّما الّلسان فيج
 قليال. غًن أّن معظم الكنائس البيزنطّية توزّع ادلناولة مبلعقة. يف ىذه احلالة
ال جيوز للمتناول أن ديّد لسانو وال أن يغلق فمو قبل أن يسحب الكاىن 

ادللعقة متاًما. وإذا كان الكاىن ديسك منديال مع الكأس، فعليك أن 
م مبطانية، قبل العودة إىل ا وقُ متسح بو شفتيك بعد ادلناولة، مّث تنحَّ جانبً 

 مكانك.
 أداء الّشكر للربّ 

هلل  ترنيمة وطلبة وصالة يف القّداس غايتها أداء الّشكر آخر
 امتنانًا، وإقراًرا بفضلو إْذ أعطانا خبز احلياة." لقد نظرنا 

وأخذنا الّروح الّسماوّي..." وفيما نشكره، نذكر احلياة الّنور احلقيقّي 
 منحنا إياىا مع القربان ادلقّدس. الّسامية اليت

وقد وضعت الكنيسة عدًدا من الّصلوات اخلاّصة بالّشكر، تقال بعد 
يتّم  بينماأسوًة بصلوات االستتعداد. وديكن أن يقال بعضها  الّتناول،

 توزيع اخلبز ادلبارك )أنتيذورون( على الّشعب يف ختام خدمة القّداس. 
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