
قّبل قدَميو،  وإذا كانت للسّيدة العذراء يَديها، أّما نالسّيد ادلسيح أف 
قـو نقّبل جبهتو. كما درجت العادة أف نف إذا كانت ألحد القّديسُت

هللا،  صحن الكنيسة إجالًًل حلضور نابثالث مطانيات عند دخول
 نا.والّذىاب إىل مكانوذلك قبل تكرمي اإليقونات 

وسواء أكانت اخلدمة الّدينّية قد بدأت أـ ًل عند دخولك الكنيسة،  
ذبنَّب أّي كالـ غَت ّضرورّي يف صحن الكنيسة. ذلك أّف َمن يأيت  

الكنيسة قبل موعد اخلدمة، إّّنا يفعل ذلك عموًما لالختالء الّروحّي 
لك أف تتحّدث إىل   تأّىًبا للمشاركة يف اخلدمة. لذا، إف كاف ًل بدَّ 

 شخص ما، فاذىبا إىل الّنارِثكس أو إىل البهو أو خارًجا.

 أثناء اخلدمة
إّف أكثر احلركات يف اخلدمات الّدينّية البيزنطّية ىي إشارة الّصليب. 

 وىي تُرَسم عموًما يف احلاًلت الّتالية:
 عند افتتاح أّي صالة أو خدمة. 
 كّلما ذُِكَر الثّالوث القّدوس. 
ندما يُباركنا احملتفل بأداة مقدَّسة كالّصليب أو اإلجنيل أو ع  

 الكأس أو اإليقونة.
كّلما مّر الّطواؼ بإحدى ىذه األدوات أمامنا. ويف بعض  

 الكنائس كّلما بارَكنا احملتفل بيده أو خّبَرنا.
أيًضا،  كّلما رغبنا يف اإلعراب عن  ويف بعض الكنائس 

مثاًل عنّد قولنا "أومن بإلو مشاركتنا احلاّرة يف الّصالة، 
 واحد..."  وعند بدء كّل طلبة من الطّلبات.

، بعد الكالـ اجلوىرّي "خذوا كلوا... يف القّداس اإلذليّ  
 إشربوا من ىذا كّلكم..."

 أّما ادلطانية، فُتقاـ يف احلاًلت الّتالية:
 عند دخولنا صحن الكنيسة. 
"ىلّموا نسجد عندما يدعونا احملتفل إىل ذلك بقولو:  

 ونركع..."
 ..."عند تالوة "قّدوس هللا، قّدوس القويّ  
 عند انتهاء تالوة ادلزامَت وقولنا: "ىليلويا، ىليلويا، ىليلويا،  

، بل ىي قيامنا الشخصّي هبذا الّتكرمي. لذا  يُعِرب أمامنا 
ادلسيحّيوف الّشرقّيوف عن عالقتهم احلميمة مع هللا هبذه ادلطانية 

حركات العبادة عندما يصّلوف على انفراد يف ادلنزؿ أو وغَتىا من 
كانت ىذه احلركات غَت مألوفة يف   اََجاعيًّا يف الكنيسة. ودل

ة الدينّية وادلدنّية،  رأينا أف نشرحها فيما يلي ًل قافة الغربيّ الثّ 
لفرضها على القرّاء، بل لتمكينهم من فهم طُُرؽ العبادة اليت 

 رقّيوف للرّب:يؤّديها ادلسيحّيوف الشّ 
للقياـ دبطانية، إْْنَِن إىل أف تلمس األرض بطرؼ أصابع  امِلطانية

انتِصْب رامسًا إشارة الصليب على وجهك  يدؾ اليمٌت، مث
 رمحٍت."اوقائال: "اللهّم اغفر يل أنا اخلاطئ و 

 دخول الكنيسة
الكنيسة عادة من الّنارثكس )الغرفة التحضَتيّة(  ندخل

 الكنيسة. و معظم الكنائسومنها إىل صحن 
تضع  يف ىذه الغرفة ما حيتاج إليو ادلؤمنوف من مشوع وكتب 

خلدمات الدينّية والنشرات الّرعويّة إخل. كما يضع فيها ادلؤمنوف ا
 الّتقادـ العينّية اليت يأتوف هبا كالقرباف واخلمر والّزيت والبخور.

الغرفة ويف بعض الكنائس جيلس ادلؤمنوف إىل طاولة يف 
التحضَتيّة ويسّجلوف أمساء األشخاص الذين يرغبوف يف إقامة 
الّصالة ألجلهم، وذلك إّما يف سجّل خاّص أو على قصاصة 

من الورؽ ُتسلَّم للكاىن. كما جيد ادلؤمنوف أحيانًا يف ىذه الغرفة 
قربانًا ديكنهم شراؤه  وتسليمو للكاىن مع قائمة األمساء ادلطلوب 

 اس اإلذلّي.يف القدّ  ذِكُرىا
وتُعَرض  إيقونة أو أكثر ليكّرمها ادلؤمنوف، وذلك إّما يف الغرفة  

التحضَتيّة أو عند مدخل صحن الكنيسة  أو يف وسط 
الكنيسة. أّما تكرمي اإليقونة فيتّم كما يلي: ُقم دبطانيتُت أماـ 

اإليقونة وقّبلها مّث ارجع قليال إىل الوراء وقم  دبطانية ثالثة. بعد 
 ضع مشعة مضاءة واذىب إىل مكانك. ذلك

 ودرَجت العادة يف كثَت من األماكن، إذا كانت اإليقونة متّثل 

 العبادة يف بيت الرب   
! تشتاؽ وتذوب القّواتأحّب مساكنك يا رّب  "ما

 يمنفسي إىل ديار الرب. ويبتهج قليب وجس
ىيكل (. كانت ىذه الكلمات تشَت إىل 3-2: 44باإللو احلّي." )ادلزمور 

سليماف بأورشليم/الُقدس، الذي كاف يعتربه الّشعب العربّي يف العهد 
القدمي، دليال على العالقة اخلاّصة القائمة بُت هللا وبينهم. ذلك أّف الرّب، 
اإللو احلقيقّي األوحد، كاف قد اختارىم شعًبا لو وسكن يف اذليكل  بينهم، 

سيحّيُت فمسكن هللا احلقيقّي متهيًدا جمليء السّيد ادلسيح. أّما يف نظر ادل
ليس ادلبٌت احلجرّي، بل اجلماعة الكنسّية اليت ىي ىيكل الّروح القدس 

 احلّي.
ومع ذلك، فادلبٌت مصّمم لَتمز إىل عالقتنا احلميمة مع هللا. كذلك القوؿ 
يف اإليقونات البيزنطّية. فالقّديسوف ادلعّلقة إيقوناهتم على جدراف الكنيسة، 

َرة ادلسيح الّضابط الكّل ادلرسـو على سقف القّبة، وبفضل إمْ  رلتمعوف ربت
ذبّسده الذي يرمز إليو اإليقونستاس، أتيح لنا أف نقف أماـ عرش هللا ادلمثَّل 

 يف ادلائدة ادلقدَّسة، لنناؿ نصيًبا من حياتو اإلذلّية.
عو يف وكما أّف مبٌت الكنيسة يذّكرنا دبا صنع هللا ليقّربنا إليو، كذلك ما نصن

الكنيسة، إّّنا ىو ذباوب مع إحساناتو. فعبادتنا ىي اعًتاؼ مّنا خبالصو 
وزلّبتو. وىي إقرار مّنا بأننا مدينوف لو حبياتنا، وأنّنا ِملك لو، وأننا "نودعو 

 ذواتنا وبعضنا بعًضا وحياتنا كّلها."
يعربَّ إذا رجعنا إىل األصل اليونايّن للعهد القدمي، وَجدنا أّف لفظة "عبادة" 
 عنها بكلمة "بْػُروْسِكيِنُت" وىي تعٍت اًلْنناء عالمًة لالحًتاـ واخلضوع.

وىذا اًلْنناء فعل جسدّي مستعار من مراسم البالط ادللكّي، لإلعراب 
عّما يف قلبنا من وًلء دللك الكّل. وقد احتفظت بو الكنائس الّشرقّية اليت 

و اْنناء عميًقا مقرونًا برسم إشارة تَعترب العبادة اْنناًء وخضوًعا للرّب. فجعلت
وىذه ادلطانية نقـو هبا يف العبادة الفردية  الّصليب. ودَعتو  "ِمطَانية".

ـّ على  واًلحتفاًلت الليًتجّية الرمسّية على الّسواء، وهبا نعرّب عن اعتمادنا التا
ليست حّب هللا سلّلصنا وعن ثقتنا ادلطلقة بأنو لن خيذلنا. فالعبادة البيزنطّية 
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يف الطّقس ادللكّي يُعَطى القرباف ادلقدَّس عموًما بغمس جزء من  
اخلبز ادلقّدس بالكأس ادلقّدسة ووضعو مباشرًة يف فم ادلتناوؿ. لذا 
ينبغي أف يكوف الفم مفتوًحا جّيًدا. أّما الّلساف فيجوز مّده 
قليال. غَت أّف معظم الكنائس البيزنطّية توزّع القرباف ادلقّدس 
دبلعقة خاّصة. يف ىذه احلالة، ًل جيوز مّد الّلساف، وًل إغالؽ 

ف اوإذا ك و.الفم قبل أف يكوف الكاىن قد سحب ادللعقة متاًما من
ال مع الكأس، فامسح بو شفَتيك، مّث تنحَّ الكاىن ديسك مندي

 جانًبا، وقم دبطانية ، وارجع إىل مكانك.

 بعد انتهاء اخلدمة
هناية القّداس اإلذلّي، يوزّع الكاىن عادًة قطعًة  يف

 الذي مل ُيستعَمل يف القّداس. من اخلبز ادلبارؾ
وىذا اخلبز ادلسمَّى "أنتيذوُرف"، ديكن استهالكو فورًا أو 
اًلحتفاظ بو حىت العودة إىل ادلنزؿ ليشارؾ فيو َمن مل يستطع 
احلضور إىل الكنيسة. وبذلك نعرب عن وحدتنا مع اجلماعة 

 ادلصّلية حىّت عندما ًل نستطيع ادلشاركة يف القّداس اإلذلي.
ويف بعض الكنائس عند اختتاـ  –وعند الفراغ من اخلدمة 

بتقبيل الّصليب أو اإليقونة  يقـو ادلؤمنوف  -القّداس اإلذلي أيًضا 
اليت يعرضها الكاىن للّتكرمي. عندئذ نقًتب، ونقـو دبطانية، 
فنقّبل الّصليب، مّث نأخذ قطعة اخلبز ادلبارؾ، مقّبلُت يد الكاىن 
الذي يقّدمها لنا. بعد ذلك نتنّحى جانًبا ونقـو دبطانية ونغادر 

 الكنيسة.
 

 اجملد لك يا هللا."  
 القرباف ادلقدَّس، أو لتكرمي األشياء ادلقّدسة. عندما ندنو لتناوؿ 
 بعد استدعاء الّروح القدس على للقرابُت يف القّداس اإلذلي. 
ىذه  ّصالة، رفع اليّدين. وقد ورد ذكرمن احلركات الواردة يف ال:رفع اليد ين

العادة كثَتًا يف الكتاب ادلقّدس. وتُعترَب من ادلميِّزات الرئيسّية يف َجيع 
نات الّشائعة يف الّشرؽ األوسط. وىي ُتستعَمل خصوًصا يف كنيستنا الّديا

 عند تالوة الّصالة الربّية "أبانا الذي يف السماوات..."
ويف بعض الكنائس يرفع ادلؤمنوف أيدَيهم عندما يقوؿ احملتفل: "لنرفع قلوبنا 

إىل العالء، فيجيب الشعب أو اخلورس: ىي لنا عند الرّب" وذلك  قبل 
 بصالة األنافورة. البدء

غالًبا ما تنطوي اخلدمات البيزنطّية على دخوٍؿ احتفايّل أو :الطَّوافات
طواؼ باإلجنيل ادلقّدس ونقل القرابُت و اإليقونات إىل وسط الكنيسة. ومن 

العادات الّشائعة كما قّدمنا، أف نرسم إشارة الّصليب عند مرور الّطواؼ 
منوف طرؼ حّلة الكاىن الذي حيمل أمامنا. ويف بعض األماكن يلمس ادلؤ 

ادلقدَّسات. ومن عاداتنا عموًما أف ندور لنواجو الّطواؼ حبيث ًل ديّر  من 
 خلفنا.

وعند تالوة اإلجنيل ادلقّدس غالًبا ما يتقّدـ ادلؤمنوف ويقفوا ربتو ليتباركوا منو. 
 ويف بعض الكنائس يُعَرض اإلجنيل عليهم بعد تالوتو ليقّبلوه.

 القربان املقد ستناول 
الغباوة أًًل نتناوؿ القرباف القّدس بتهّيب عظيم، بعد تنقية  من

 كورنثس  1)  ادلستطاع نفوسنا بالّصالة والّصـو بقدر
فعندما حيُت وقت ادلناولة، علينا أف نتقّدـ خبشوع . (22-31: 11

واضعُت يدنا اليمٌت فوؽ الُيسرى بشكل صليب على صدرنا. وبينما يتناوؿ 
الّشخص الذي أمامك، قم دبطانية تأّىًبا. واذا كاف الكاىن ًل يعرؼ امسك 

مّث افتح فمك  فاذكره لو ليكّرره أثناء قولو: "عبد هللا )فالف( يتناوؿ إخل..."
جّيًدا وًل رباوؿ أف تقوؿ شيًئا، مثل آمُت، أو شكرًا، إخل...حينما يناولك 

  الكاىن.
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