ا ألس بوع العظمي املقدّس يف املزنل
دليل مفيد وحنن نقرتب من قيامة الرب

ب إ ِ َل ْي ُك ْم“ (يع )8 :4
” ِا ْقتَ ِربُوا إ ِ َلى هللا ِ َفيَ ْقتَ ِر َ

ُ
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تقاء للحياة الروحية دلى
يقبل علينا ا ألس بوع العظمي والفصح اجمليد املقدسان هذا العام – وهو ا ألس بوع ا ألشد ولع ًا وار ً
املس يحيني ا ألورثوذكس  -وسط وابء كوروان كوفيد  19اذلي جيتاح العامل .ويتسبب هذا الوابء ابنتشار املرض واخلوف
والقلق والارتباك وعدم الارتياح وحىت املوت.
ومع ذكل  ،وابس تخدام املواهب املعطاة هلم من هللا ،سعى ٌّ
لك من ا ألب .وليام بينيت و ا ألب .جواناثن ابنون اىل انتاج
هذا الكتيب اذلي حتملونه بني يديمك .سوف يساعدان يف منازلنا خالل هذه املوا م املبارةة ندما ال نس تطيع أأن نتجمع
سوي كعائ ةل واحد ةة كبري ةة يف ةنائس نا .نشكرمه عىل هجودمه املبذوةل اليت ستساعدان عىل حتويل بيتنا اىل "ةنيسة صغرية".
ً
أأان أأجشع امجليع عىل الاحتفال خبدمات ا ألس بوع العظمي والفصح املقدسني ،و ندما حيني الوقت ،وهو س يأأيت ابلتأأكيد
ابلتأأكيد ،س نصدح مجيعنا من لك قلوبنا وبلك قوتنا "املس يح قام" وندع العامل يعرف أأن هللا معنا!
أأخوايت و أأخويت ا ألحباء ابلرب،
" َو َ ْحن ُن ن َ ْع َ َُل َأ َّن ُ َّ
ون َح َس َب قَ ْص ِد ِه" (رو (28 :8
ون َ
هللاِ َّ ،اذل َين ُ ْمه َمدْ ُُّو َ
لك ا َل ْش َيا ِء تَ ْع َم ُل َم ًعا ِللْخ ْ َِري لِ َّ َِّل َين ُ ِحي ُّب َ
الصوم َترب ًة خ َّاصة ،نَتَ َج مهنا ِن َعامً ُمختَلفة .لقد قضينا وقت ًا طوي ًال يف منازلنا ومع عائالتنا ،ومنعتنا هذه
ِ ش نّا يف هَذا َ
التجربة من القدوم اىل الكنيسة وملدة ليست قصرية عىل االنسان املؤمن ،وليست سهل من حيث أأهنا أأبعدتنا ن أأمجل
املوا م ،والس امي الفصح اذلي ند وه ابلكنيسة يد ا أل ياد و مو م املوا م.
ومن النّعم اليت حصلنا علهيا ،عىل سبيل املثال ،أأننا ََسّران وسائل التواصل الاجامت ي خلدمة اللكمة االلهية ،والسعي
للتنافس االجيايب يف تقدمي عذوبة الرب يسوع اىل أأبنائنا .هذا العمل هو واحد من رشات ا أل امل اليت قدماها الكنيسة
اىل أأبناهئا يف أأمرياك ،واذلي أأحببت أأن أأشارك به أأبناء أأبرش يتنا كهدية بس يطة ن ُِط ُل علهيم من خالهل عىل ا ألس بوع العظمي
والفصح املقدّ س .أأشكر حمبة ا ألخ ا ألسقف غريغوريوس وفريق معهل اذلي مسح لنا بنقل هذا العمل اىل اللغتني العربية
وا ألملانية ،و أأمتىن أأن نستيقظ من هذا احلَل الثقيل اذلي حل علينا بسبب الوابء و أأن تعود الفرحة ألبنائنا بعودهتم اىل
ةنيس اهم ُمرتليلن نش يد الظفر :املس يح قام من بني ا ألموات ،ووطئ املوت ابملوت ،ووهب احلياة لَّلين يف القبور.
+احسق
ميرتوبوليت أأملانيا و أأوراب الوسطى

الابن الضّ ال

"ليس هذا هو الصوم الكبري اذلي قصدانه ،ولكنه الصوم اذلي يواجه التحدّي اذلي هيدّد وجودان وحياتنا .بنعمة هللا،
س تقودان صلواتنا اليومية ودمعنا لبعضنا البعض ،اىل النرص ".
(قدس ا ألب املتقدم يف الكهنة يعقوب دوتكو)

مكعظم ا ألمور يف املس يحية ا ألرثوذكس يةّ ،
ة
تودل الرضورة
ممارسات وطقوس ًا جديد ًة يف ةثري من ا ألحيانز ويأأتيمك هذا
املنشور يف زمن يس يطر عليه املرض وعدم اليقني يف جممتعاتنا .فقد ُطلب منا أأن نستبدل أأجواء بيت ربّنا (الكنيسة)
ببيوتنا مكال ةذ لبعض الوقت.

" ليس االميان ما ُوضع عىل ّ
احملك ،بل املؤمنون"
)قداسة بطريرك املسكونة برثلاموس ا ألول(

دليل مزنيل مؤقّت ندما ال نس تطيع اقامة خدمات وطقوس ا ألس بوع العظمي
ما حتملونه بني يديمك الآن هو بار ٌة ن ة
املقدّ س مع بعضنا يف ةنائس نا ةام جرت العادة .ومع ذكل ،هناك بعض ا ألمور يف هذا ادلليل اليت ميكن تنفيذها لك عام
بغض النظر ن الظروف السائدة .انه هج ٌد بس يط ولكن ّ
بشلك أأفضل يف طقوس
منظم الرشاك أأجسامنا و أأرواحنا ة
بادة ربنا املتنامغة .املامرسات اليت تدوهنا يف هذا ادلليل مضاءةٌ ببعض أأمجل التقاليد والطقوس اليت مرت علينا .ويه
مص ّمم ٌة عىل أأساس أأنمك لوحدمك يف مزنلمك وتتطلّب تهزيات ومواد متعارف علهيا ومتواجدة دلى معظم ا أل َس .البعض
قادرا عىل متابعة اخلدمات الكنيسة عىل االنرتنت ،وبعضمك لن يمتكن من ذكل.
منمك س يكون ً
بديل ل ألسار املقدسة أأو اخلدمات الطقس ية املنظمة لعبادة ربنا يف هيلكه
ويف حني أأن هذا الكتاب لن يكون أأبد ًا مبثابة ة
ومقو لمك أأثناء الاقرتامبن قيامة ربّنا اخلالصية ،يد ا أل ياد
املقدس  ،نأأمل أأن يكون "ةتاب غريب لوقت غريب" ممكّ ةل ّة
ومو م املوا م!

أأياها الفائق قدسها وادلة االهل خلصينا

هتيئة املاكن املناسب
ماكن تراتحون وتدون أأنفسمك فيه“.
”ميكنمك اعداد ة
هيلك هلل يف قولمك ن طريق الصالة يف أأي ة
(القديس يوحنا اذلهيب الفم)

مكرس ًا لالحتفال اب ألس بوع املقدس .كونوا مبدعني
ارمسوا عالمة الصليب عىل وجوهمك واختاروا ماك ًان مناس ب ًا يف مزنلمك ّ
وممزيين .قد يكون هذا املاكن زاوي ًة أأو طاو ًةل صغرية عىل طول جدار .اجعلوه ماك ًان مفتوح ًا ميكن ألي ة
خشص يف املزنل
زيرته طوال ا ألس بوع.
اليمك ما ميكن فعهل:
التنظيف
خذوا وقتمك يف تنظيفه ومسحه وجعهل ماك ًان نظيف ًا و ّبراق ًا.
الاهيئة والرتتيب
صليب متوفّ ةر دليمك يف منتصف املاكن اخملصص ،واملؤوا الفراغ حول الصليب اب أليقوانت املتوفرة دليمك
قوموا بتعليق ة
(رمبا أأيقونة الس يد املس يح ووادلته مرمي العذراء ،أأيقوانت القديسني شفعاء أأفراد العائل ،اخل .)...
احتفظوا بنسخ ةة من الكتاب املقدّ س يف هذا املاكن ،وذ وا خط ًة للقراءة منه واتبعوا القراءات اخملصصة يف ا ألس بوع
العظمي املقدس.
من أأثناء أأداء الصلوات.
ضعوا مشع ًة أأو قنديل زيت الضاءته ة
بشلك أ آ ة
أأش ياء أأخرى :ةتاب الصالة  ،مس بحة الصالة  ،مبخرة مع
خبور ،هجاز مكبيوتر أأو تلفزيون مريئ اذا ةنمت ستتابعون بث
اخلدمات الكنيسة املتاحة.
تكريس ماكن الصالة
ارمسوا اشارة الصليب مر ًة أأخرى واشكروا الرب عىل ما أأمتممتوه.

أأحد الشعانني
” أأ َوصنَّا! ُم َب َاركٌ الآ ِيت ِاب ْ
 م َّالر ِ ّب! َم ِ ُ
سائِيلَ!“ (يو )13 :12
ِل ا ْ َ
ِ
ِ
أأحسنمت! لقد وصلمت اىل يد دخول ربنا اىل أأورشلمي! يف هذا اليوم ،أأخذ الناس أأغصاانً لالحتفال وزيّنوا الطريق
مبالبسهم اخلاصة أأثناء دخول الرب يسوع املس يح عىل اجلحش .لقد وصل الهيم ليصبح ملكهم.
وماذا نا؟ انه يصل الآن من أأجل انقاذ البرشية من خطايان.
كيف س تحتفلون أأنمت ببلوغ ربمك ا ألس بوع العظمي املقدس؟
ميكنمك القراءة
اذهبوا اىل ركن الصالة يف مزنلمك وافتحوا الكتاب املقدس حبسب اجنيل يوحنا ،االحصاح  ،12الآيت من  1اىل .18
واذا ةنمت تتابعون بث القداس االلهيي عرب االنرتنت ،فاتبعوا ما يرد فيه.
ميكنمك تزيني ركن الصالة
اذا اكن مبقدورمك احلصول عىل أأغصان أأو مشوع شعنينة مبارةة حديثًا من ةنيس تمك ،خفذوها وزينوا ركن الصالة هبا يف
مزنلمك .ضعوها خلف أأيقونة أأو صليب عىل احلائط ،أأو ضعوها يف مزهرية ابلقرب من ركن الصالة .اذا مل تمتكنوا من
احلصول عىل أأغصان أأو مشوع شعنينة مبارةة حديثًا ،ميكنمك يف الوقت الراهن اختيار بعض ا ألغصان امجليل اليت قد
تتواجد يف احلديقة أأو الغابة .دفن تِل من العام املايض.
ميكنمك الرتتيل
رتّلوا أأو أأصغوا اىل ترتيل
قدوس" من الالكم اجلوهري أأثناء قيامكن بزتيني ركن الصالة ،فهيي ترتي ٌل
قدوسٌ ،
"قدوسٌ ،
ٌ
تُرتّل يف لك ة
قداس الهيي وحتتوي عىل العديد من اللكامت اليت اس تقبل هبا الناس ربنا يسوع املس يح أأثناء دخوهل اىل
أأورشلمي.
تشاركوا فرحمك.

االثنني – الثالاثء – ا ألربعاء من ا ألس بوع العظمي املقدس
” ُه َو َذا ا ْل َع ِر ُيس ُم ْق ِب ٌل ،فَاخ ُْر ْج َن ِل ِل َقا ِئ ِه!“
(مت )6 :25

يبد أأ ا ألس بوع العظمي املقدس الآن .سرتون العديد من اخلدمات .صالة اخلنت يه خدم ٌة فريدةٌ يمت اجراؤها يف هذا
الوقت .غال ًبا ما تري هذه الصالة يف بداية ةّ
لك من ا أليم الثالثة ا ألوىل من ا ألس بوع العظمي املقدس يف حضور أأيقونة
"املس يح اخلنت"  ،واليت س تجدون نسخة مهنا يف امللحق أأ من اجلزء اخللفي من هذا الكتيب .ميكنمك ّقصها ووضعها يف
ركن الصالة اخلاص بمك يف املزنل.
انظر ن ةثب اىل ا أليقونة .سرتون املس يح فهيا يس تعد لعروسه ،الكنيسة املقدسة .بدةل زفافه يه الرداء اذلي أأ طاه
ايه اجلنود .اتج زفافه هو اتج ا ألشواك .احنىن ر أأسه منخفضً ا وذرا يه تتصالبان بتواضع ،مقدّ ًما حياته لعروسه .س يكون
الزفاف صلبه عىل الصليب الكقامئ خلفه .يف وقت الحق من هذا ا ألس بوع  ،س نكون مبثابة الضيوف املد ّوين اىل حفل
الزفاف .جيب أأن نس تعد ةذكل.
-

كيف ستسعدّون أأنمت للعرس ومالقاة العريس؟
ميكنمك ذكل ّ
لك صباحة ومساء
قفوا يف ركن الصالة يف املزنل وقوموا بتكرمي الصليب وا أليقوانت .أأشعلوا الشمعة
متوفرا دليمك .افتحوا الكتاب املقدس وضعوا
أأو القنديل والفحم والبخور اذا اكن ً
عالمة عىل مقاطع االجنيل املناس بة (اىل الميني) .اتبعوا خدمة البث املبارش
للخدمة عرب االنرتنت ،واذا مل يكن ذكل متا ًحا ،اقرؤوا هذه املقاطع االجنيلية
بصوت عالة مع صلوات الصباح واملساء املوجودة يف ةتاب الصلوات.

القراءات الاجنيلية ليوم االثنني
الصباح
مت 43-18 :21

مت 35-3 :24

القراءات الاجنيلية ليوم الثالاثء
الصباح
مت 39 :23-15 :22

يو 50-17 :12

املساء

مت 2 :26 -36 :24

القراءات الاجنيلية ليوم ا ألربعاء
الصباح

املساء

املساء

مت 16-6 :26

مساء ا ألربعاء العظمي املقدس – س مسحة الزيت
” َو َص َال ُة االمي َ ِان تَ ْش ِفي ا ْل َم ِر َيضَ ،و َّالر ُّب ي ُ ِق ميُهُ!“
ِ
(يع )15 :5
لطاملا اكن أأداء س مسحة الزيت املقدس يف منتصف ا ألس بوع العظمي املقدس تقليدً ا متعارفًا عليه منذ القدم .انه ٌ
وقت
خمصص للغفران والشفاء ،مبا يف ذكل أأوقات املرض الشديد بني الناس.
ٌ
الشفاء من هللا؟
كيف تلمتسون أأنمت َ
ميكنمك اغناء ركن الصالة اخلاص بمك يف املزنل
وعاءا مما يتوفر يف املزنل .املؤوه اما ابدلقيق أأو ا ألرز
ضعوا قطعة مقاش خاصة عىل الطاوةل يف ركن الصالة وضعوا فوقها ً
أأو القمح ،مث أأشعلوا مشع ًة يف وسطه ألداء صالة مساء ا ألربعاء .واذا ةنمت تتابعون البث املبارش للخدمة عرب االنرتنت يف
هذه الليل  ،فاتبعوا ما يرد فيه.
ميكنمك اعداد قامئ ةة بأأسامء من تعرفون من املرىض
مصااب أأو مريضً ا؟ انه زمن واب ةء كبري ،وال َّ
شك أأنمك تعرفون أأحدً ا قد أأصابه املرض .اةتبوا ا م ّ
لك خشص
أأتعرفون أأحدً ا ً
تتذكرونه ،واس نخدموا هذه القامئة ندما تصلّون الصالة التالية:
صالة للمرىض
أأهيا الرب يسوع املس يح ،أأنت وحدك القادر عىل حاميتنا و ّالزود نا .أأسع وامدد ساعدك اململوء بر ةءا وعافية وتر أأّف عىل
بيدك (اذكروا أأسامءمه) .أأنقذمه من املرض وا ألمل املر بشفاعات س يدتنا وادلة االهل .اشفهم حىت يرتّلوا كل وميدحوك دامئًا
احملب للبرش.
 -ألنك أأنت وحدك الهنا ّ

قطعة قماشية

احفظوا ادلقيق ،ا ألرز أأو القمح! اس تخدموه للخزب أأو الطهيي يف اليوم التايل.

امخليس العظمي املقدس صبا ّحا – العشاء ا ألخري
َّس َو َأ َْطى الت َّ َال ِم َيذ َو َق َال” :خ ُُذوا ُ ُُكواَ .هذا ُه َو َج َس ِدي“
” َ ِوف ميَا ُ ْمه ي َ ْأ ُ ُُكو َن َأخ ََذ ي َُسو ُع ا ْلخ ْ َُزبَ ،و َاب َركَ َو َة َّ َ
(مت )26:26

صباح مبارك! يف هذا اليوم ،حتتفل الكنيسة عادة ابلقداس االلهيي مس بوقًا بصالة الغروب (خدمة مرةّبة من صالة
الغروب والليتورجيا) ونقر أأ يف هذه اخلدمة اجنيل العشاء ا ألخرياذلي يُعدّ أأساس الرشةة املقدسة .يقوم الاكهن يف هذه
املناس بة اخلاصة ابعداد جسد املس يح ودمه اكملعتاد ولكن بعد ذكل يضع الرشةة جانب ًا وحيتفظ هبا ملناوةل املرىض ومن
متنعه ظروفه الصحية من احلضور اىل الكنيسة .يف امللحق ب  ،بعد أأيقونة اخلنت ،س تجدون أأيقونة العشاء ا ألخري اليت
ميكنمك ّقصها ووضعها يف ركن الصالة.
كيف س تحتفلون أأنمت ابلعشاء ا ألخري لربنا؟
ميكنمك القراءة
اذهبوا اىل ركن الصالة يف هذا الصباح .ويف صالتمك الصباحية ،افتحوا الكتاب املقدس لقراءة اجنيل مىت ،االحصاح ،26
الآيت من  21اىل  .39واذا ةنمت تتابعون البث املبارش للقداس االلهيي عرب االنرتنت  ،فاتبعوا ما يرد فيه.
ميكنمك خزب أأو طهيي وجبة خاصة
يس ورتّلوا تراتيل ةنس ية أأثناء قياممك بذكل .اذا ةنت
قوموا بذكل ة
كعمل تكر ةّ
ستس تخدمون ادلقيق أأو القمح اذلي اكن موجودًا يف وعائمك يف الليل السابقة،
فاس تخدموه خلزب اخلزب! واذا ةنمت ستس تخدمون ا ألرز ،فقوموا بطهيه وتناوهل يف شائمك
لهذا اليوم.

ال تنسوا غسل أأرجل بعضمك البعض
ةام قام الرب يسوع بذكل لتالميذه

الصلب
ساء ّ -
امخليس العظمي املقدس م ً

” َح ًّقا َاك َن َهذا اب ْ َن ِ
هللا!“ (مت )54 :27
يف مساء امخليس املقدس  ،حتتفل الكنيسة بقراءة أأانجيل الآالم االثين رش ،حيث خيترب املؤمنون أآالم وصلب وموت
الس يد املس يح .فامي ييل مقاطع االجنيل .ميكنمك متيزيها واضاءة الشموع لقراءهتا .اذا اكن هناك أأةرث من فرد واحد يف
ا ألسة ،فرمبا يتناوبون عىل القراءة بصوت مرتفع لبعضهم البعض .واذا ةنمت تتابعون البث املبارش للخدمة عرب الانرتنت ،
فاتبعوا ما يرد فهيا.
 )1يو 01 :18 – 31 :13
 )2يو 28-1 :18
 )3مت75-57 :26 :
 )4يو16 :19 – 28 :18 :
 )5مت 22-3 :27
 )6مر 32-16 :15

 )7مت 54-33 :27
 )8لو 49-32 :23
 )9يو 37-25 :19
 )10مر 47-43 :15
 )11يو 42-38 :19
 )12مت 66-62 :27
أأمتّوا ذكل لتكون أأمس ي ًة هادئ ًة ومبارةة

امجلعة العظمية املقدسة – انزال املصلوب ودفنُه
خْرِةُ ،مثَّ َد ْح َر َج َح َج ًرا َة ِب ًريا
”فَ َأخ ََذ ي ُ ُ
وس ُف ا ْل َج َسدَ َو َل َّف ُه ِب َكت َّ ةان ن َ ِق ّ ةيَ ،و َوضَ َع ُه ِيف َق ْ ِربه ا ْل َج ِد ِيد َّ ِاذلي َاك َن َقدْ َ َحنتَ ُه ِيف ا َّلص َ
ع َ َىل َابب ا ْل َق ْ ِرب َو َم ََض( “.مت )60-59 :27
انه لَ ُ
حزن ظمي  ،ألن ربنا مات .لنأأخذ جسده ونضعه يف قرب جديد مثلام فعل يوسف الرايم.
وقت ة
ميكنمك حتضري ق ةرب جديد
أأفرغوا مساح ًة عىل سطح الطاوةل يف ركن الصالة .خذوا قطعة القامش اليت اس تخدممتوها حتت وعاء ادلقيق يف مساء
ا ألربعاء املقدس وقوموا بثنهيا فو ذرا يمك ،وضعوا فوقها أأيقونة مناس بة للس يد املس يح مما يتوفر دليمك .يف حال مل تتواجد
دليمك ،س تجدون أأيقونة قاب ًل للقص (ةفن ادلفن) يف امللحق ج ،املوجود يف اجلزء اخللفي من الكتيب ،واليت ميكن
اس تخداهما بلك وقار.
ميكنمك أأن تشاركوا يف زيح النعش من منازلمك
جاهزا .ندما
مبارشا للخدمة عرب الانرتنت ،ميكنمك أأن تضيؤوا مشو مك و أأن يكون الكفن اخلاص بمك ً
اذا ةنمت تتابعون بث ًّا ً
يبد أأ الزيح يف الكنيسة ،قوموا ابلسري داخل الغرفة اليت تتواجدون فهيا ثالث مرات .اذا اكن هناك أأةرث من فرد واحد
يف ا ألسة  ،ميكن ألح ةد أأن حيمل الكفن والآخر(ون) يدور(ون) مع الشموع أأو ا أليقوانت .اتبع الرتاتيل وضعوا الكفن
عىل املساحة الفارغة اخملصصة هل يف هناية الزيح .قوموا ابلسجود أأمام أأيقونة الس يد املس يح املكفّن يف الهناية وتكرميها.
اذا مل تمتكّنوا من متابعة اخلدمة عرب الانرتنت  ،ميكنمك القيام بلك هذا أأثناء صالتمك املسائية .أأضيفوا قراءة اجنيل مىت،
االحصاح  ، 27الآيت من  1اىل  .61مث ميكنمك السري مضن الغرفة ثالث مرات ،وترتيل الرتاتيل ،أأو اذا اكنت الرتاتيل
غري معروفة ،ميكنمك القيام ابلزيح ة
بصمت ووقار .مث تسجدون يف الهناية ل أليقونة وتكرموهنا.

السبت العظمي املقدس صبا ًحا (سبت النّور)
” َليْ َس ُه َو ههُنَاَ ،لن َّ ُه َقا َم َ َمَك َق َال! َه ُلمَّا ان ُْظ َرا ا ْل َم ْو ِض َع َّ ِاذلي َاك َن َّالر ُّب ُمضْ َطجِ ًعا ِف ِيه( “.مت )6 :28
انه يوم هميب  ،يوم حداد ولكنه وعد ظمي .يف القداس املس بو بصالة الغروب هذا الصباح  ،نقر أأ العديد من مقاطع
العهد القدمي اليت حتتوي عىل تلميحات ن القيامة :املرور عرب البحر ا ألمحر ،والفتية الثالثة يف أأتون النار ،و أأيم يوانن
الثالثة يف بطن احلوت ،عىل سبيل املثال ال احلرص .ونقر أأ اجنيل مىت (مت  )20-1 :28اذلي نسمع فيه املالك خيربان
ن القيامة! ومع ذكل ننتظر.
كيف ترتقّبون أأنمت قيامة الرب؟
ميكنمك أأن تؤ ّدوا الصلوات الصباحية ند القرب
ندما تهنضون يف الصباح  ،فليكن أأول يشء تفعلونه هو اذلهاب اىل القرب ،والسجود أأما الكفن واكرامه .ميكنمك أأن
تؤدوا صلواتمك الصباحية املعتادة يف هذا الوقت .واذا ةنمت قادرين عىل متابعة البث املبارش للخدمة عرب الانرتنت ،ميكنمك
القيام بذكل ند القرب أأيضً ا.
ميكنك الاس مترار ابملراقبة
ميكنمك اختيار ساعة من اليوم للوقوف جبانب القرب .اقرؤوا بصوت عالة من ةتاب أأ امل الرسل أأو من سفر املزامري.
أأوقدوا مشعة بيامن تقفون حلراسة القرب.
ميكنمك الاس تعداد
اس تغل هذا الوقت لتحضري ا ألطعمة الفصحية ،اذا مل تكونوا
قد فعلت ذكل بعد .املؤوا املزنل برواحئ طرة.

ساء
السبت العظمي املقدّ س م ً
” َقدْ َقا َم! َليْ َس ُه َو ههُنَا“ (مر )6 :16
لقد حان  ...يد ا أل ياد ومو م املوا م  ...الفصح اجمليد املقدس
كيف س تحتفلون أأنمت بقيامة الرب اجمليدة؟
القرب الفارغ
ميكنمك ازاةل ا أليقونة من القرب ورفعها مرة أأخرى عىل احلائط .واذا ةنت تس تخدمون أأيقونة الكفن اليت قصصمتوها من
ملحق هذا الكتيب ،ميكنك ببساطة استبدالها اب أليقونة املوجودة عىل القامش يف امللحق د ،وقد ُةتب علهيا "لقد قام!
ليس هو هنا" من اجنيل خدمة الفصح اجمليد املقدس.
ميكنمك أأن تشاركوا يف الزيح من منازلمك
رش للخدمة عرب الانرتنت  ،ارفعوا مشو مك املضاءة
اذا ةنمت تتابعون خدمة الهجمة والفصح املقدس ن طريق بث مبا ة
ندما خيرج الاكهن ابلنور املقدس وقفوا لسامع قراءة االجنيل املقدس ندما حيني موعده .شاركوا يف ترتيل طروابرية
"املس يح قام!" ولك الرتاتيل اليت تس تطيعون ترتيلها .د وا فرح القيامة مي أل قلوبمك ومنازلمك!
واذا ةنمت غري قادرين عىل متابعة اخلدمة عرب الانرتنت  ،ميكنمك ترتيل أأو قراءة االجنيل (مرقس  )8-1 :16خارج الباب
ا ألمايم ملزنلمك مبارشة .ارمسوا عالمة
الصليب ،وادخلوا مزنلمك املضاء ابلاكمل حاملني الشموع
ومرتلني "املس يح قام!" ،وت ّولوا داخل مزنلمك مرتلني
ومباهجني ،وال تتوقفوا حىت تمكلوا ترتيل "املس يح قام"
يف لك غرفة من غرف املزنل.

ظة الفصح القديس يوحنا اذلهيب الفم
اقرؤوها يف املزنل ة
بصوت عالة

” من اكن َح َس َن العبادة وحمب ًا هلل فليمتتع حبسن هذا احملفل الهبج
من اكن بد ًا شكور ًا فليدخل فرح ربه مَّسور ًا
من تعب صامئ ًا فليأأخذ الآن ادلينار
من َ ِمع َل من الساعة ا ألوىل فليقبل حقه العادل
من قَ ِد َم بعد الساعة الثالثة فلي ِ ّعيدْ شاكر ًا
من واىف بعد السادسة فال يشك مرات ًاب فانه الخيَّس شيئ ًا
من ختلّ َف اىل الساعة التاسعة ليتقدم غري مراتب
خري ةام يقب ُل ا ألول َ  ،ير ُح
جواد فهو يقب ُل ا أل َ
من وص َل الساعة احلادي َة رش َة فال َّ
خيشني االبطاء  ،ألن ّ الس يدَ كر ٌمي َّ
جاء أأو ًال ،
جاء أأخري ًا ويريض من َ
العام َل من الساع ِة احلادية َ رشة َ ةام يرح ُ من َ ِمع َل من الساعة ا ألوىل  ،ير ُمح من َ
َُّس النية
يعطي هذا ُ
وهيب ذاك  ،يقب ُل ا أل امل وي َ ُّ
يُ َك ّ ِرم الفعل وميدح العز َم
فادخلوا ُكمك اذ ًا اىل فرح ربمك
أأهيا ا ألولون وي أأهيا الآخرون خذوا اجرتمك
أأهيا ا ألغنياء وي أأهيا الفقراء افرحوا معا ً
سلكمت ابمساك أأو توانيمت أأكرموا هذا الهنار
مصمت أأو مل تصوموا أأفرحوا اليوم
املائدة مملوءة فتنعموا ُكمك ! العجل ُ مسني ٌ فال ينرصف أأحد جائع ًا ،تناولوا ُكمك مرشوب االميان  ،تنعموا ُكمك بغىن
الصالح
ال يتحَّس أأحدا شاكيا الفقر الن امللكوت العام قد ظهر  ،وال يندب معددا أآاثم ًا ألن الفصح قد بزغ من القرب مرشقا
ال َ
املوت أل ّن موت اخمللص قد حرران  .هو أأمخد املوت ملا مات وس ىب اجلحمي َ ملا أأحندر الهيا  ،فمترمرت
خيش أأمرؤ َ
حيامن ذاقت جسه وهذا ينه قد س بق اشعياء فعاينه فنادى قائ َال:

مترمرت اجلحمي ملا صادفتك داخلها  ،مترمرت ألهنا قد أألغيت  ،مترمرت اذ هزئ هبا  ،مترمرت ألهنا قد أأبيدت ألهنا
سامء  ،تناولت ما اكنت تنظر فسقطت من حيث مل تنظر،
صفدت  ،تناولت جسد ًا فأألفته الها  ،تناولت أأرض ًا فأألفاها ً
نتصار ِك ي حجمي ؟
فأأين شوةتك يموت ؟ أأين أأ ُ
قام املس يح و أأنت رص ِت
قام املس يح واجلن سقطت  .قام املس يح واملالئكة فرحت
قام املس يح فانبثت احلياة يف امجليع
ٌ
والميت يف القرب
قام املس يح
قام املس يح من بني ا ألموات فاكن ابكورة الراقدين
فهل اجملد اىل دهر ادلاهرين“.

أأحد الفصح العظمي املقدّس
”  ....ا ْذ َليْ َس ا ٌهل أآخ َُر ي َْس تَ ِطي ُع َأ ْن يُن َ ِ ّج َي ه َك َذا “.
ِ
ِ
(دا )29 :3
ها قد اجزتمت درب الصوم ووصلمت اىل "اليوم العظمي" .أأمكلوا الآن فرح ربنا واجلبوه اىل املزنل .اتبعوا بث اخلدمة عرب
الانرتنت ان اكن ذكل ممكنًا .البسوا مالبس العيد والفرح ألجل ربمك .كونوا مرشقني ومتأألقني .ال تبدؤوا أأو تهنوا يوممك
بدون أأن ترتلوا "املس يح قام!" .انتظروا حىت هناية ّ
بث اخلدمات ،مث قوموا بفتح سل الطعام وطاوةل الاحتفال ،مرتلني
"املس يح قام!" ندما حيني وقت مبارةة الطعام .تواصلوا واتّصلوا اب ألشخاص احملبوبني وغري احملبوبني ،ولتكن أأول حتية
تنطقون هبا "املس يح قام" .املوت ُس يب الآن فقط ،و اجلحمي غُلبت ،ورجاء قيامة ربنا يرفعنا مجيع ًا!
املس يح قام من بني ا ألموات ووطئ املوت ابملوت ووهب احلياة ّلَّلين يف القبور
لقد قام يسوع من الق ِرب ةام س بق فقال
ومنحنا احلياة ا ألبدية
والرمحة العظمى
املس يح قام
حقّ ًا قام

(قصوا عىل طول اخلط ا ّ
ملتقطع)
امللحق أأ :يسوع املس يح اخلنت ّ

(قصوا عىل طول اخلط ا ّ
ملتقطع)
امللحق ب :العشاء ا ألخري ّ

(قصوا عىل طول اخلط ّ
املتقطع)
امللحق ج :الكفن ّ

(قصوا عىل طول اخلط ا ّ
ملتقطع)
امللحق د :بارة القيامة يف القرب ّ

أأهيا الرب الهنا القامئ من بني ا ألموات ،تر أأّف عىل مجيع املرىض ولك من يعاين من
فريوس كوروان كوفيد  19وتأأثرياته ،و ّ
تعطف مجيع ا ألطباء واملمرضات والباحثني ومجيع
املهنيني الطبيني ومجيع السلطات الصحية املستنفرة من أأجل حصتنا .امنحهم ي هللا
السالم والصحة وطول العمر لس نني عديدة ومبارةة!

وامنح الراحة ا ألبدية ي رب مجليع بيدك املنتقلني نا.
فليكن ذكرمه مؤبّدً ا
املس يح قام

