
طريقنا الى هللا

الكنـيـســة



الكنـيـســة

ح يـهي كنيسة هللا في المس

دمه كنيسة هللا التي اقتناها ب"هي 

("28: 20اعمال )

"كنيسة الروح القدس" هي 



تأسيس الكنيسة 



تيا أسّس الّرب يسوع سّر اإلفخارس

في العشاء السّري



ي تأسس المعبد الكنسي ألول مرة على األرض ف
" ليةالع"الليلة التاريخية للعشاء السري، في 

(  13-12:22لو)

إذ كانت المكان األول للتقديس 

والحياة الجديدة

الكنيسة في العلية جرى أهم حدث في حياة
األولى، العشاء السري



الى العلن الكنيسة في العنصرة ظهرت و

(  4-1: 2اعمال )

من يوم العنصرة استقر الروح في الكنيسة 

وعاشت الكنيسة بالروح القدس



بيوت الكان الرسل المسيحيون يجتمعون فيقديماً 

ببناء كنائس مخصصة للعبادةوابدأثم 

ضطهاد اإلزمنفي و

الكنائس األوائل مسيحيونالبنى

فوق مدافن الشهداء 



ثم بعد عصر الشهداء شيد المسيحيون 

ة سبقايا الشهداء المقدّ الكنائس واضعين

ساسي في الكنيسة في حجر األ

حيث ال مدافن للشهداء



عادة في وسط الرعية الكنائس نجد

طيعهنا بأن الراعي الصالح موجود بين قلتذكرّ 



تبنى الكنائس متجهة 

نحو الشرق 

ألن المشرق يرمز 

للمسيح نور العالم



لجرس اقبة ترتفع

ةالمؤمنين الى الصالتدعو

صليب الالقبة يعلوو

لى تمجيد إاً شيرم

المسيح المصلوب 

رض الذي صالح األ

مع السماء



يمكن أن تكون الكنيسة

دافنو كنيسة مأكنيسة رعية 

و كاتدرائية أو كنيسة دير أ

ومطارنةساقفةأقامة إي مركز أ



ين تتخذ الكنائس إسمها على إسم أحد القديس

أو على إسم أحد األعياد السيدية



أقسام الكنيسة



قسامأفي بناء الكنيسة ثالثة

قداس قدس األ-

-صحن الكنيسة -

او المدخلالنارتكس 



النارتكس
مدخل الكنيسةاي

نجده في القسم الغربي 

من الكنيسة 

عند مدخلها مباشرة

يقف فيه الموعوظون 

غير معّمدينال

الذين لم يكن يسمح لهم

بدخول الكنيسة

وكل فئات التائبين

في وقتنا الحالي 

دمج مع الكنيسة



صحن الكنيسة
المؤمنون حيث يقف 

بخشوع ومهابة وصمت 

الةليشتركوا بالعبادة والص

باجتماعهم هذا يشكلون 

شعب هللا 

كجسد المسيح



قداس قدس األ

(الهيكل)
برجال وهو مختصّ 

كليروس اإل

الخدمة وفيه تتمّ 

لهيةاإل



بين صحن الكنيسة والهيكل 

أي حامل األيقوناتاأليقونسطاسنجد



األيقونسطاس
يساعدنا على فهم سّر الخالص



بواب أوهو يحتوي على ثالثة 

الباب الملوكي في الوسط  

والبابان الشموسيان



الباب الملوكي ، عبره يجري زياح االيصودون 

يمثل االنتقال من االرض الى السماء (الدخول)

حيث نلتقي بالمسيح الملك



شعب الكاهن للالتي يعطيها البركةومنه تمنح 

والتي هي بركة الرب يسوع لنا



بابي الشماس ، حجمهما أصغر من الباب الملوكي

يدخل عبره الشماس وخدام الهيكل 



يحيقونة الرب يسوع المسأالباب الملوكي الى يمين نجد 

يحلمسلول يقونة القديس يوحنا المعمدان السابق االثم أ



لهيقونة والدة اإلأوالى اليسار 

يسةيقونة شفيع الكنأثم 



ربعة نجيليين األاإلويقونات الرسل أاألول نجدفوق الصف 

نجد أيقونة العشاء السّريوفي الوسط 



الصليب المقّدس األيقونسطاس ويعلو 

صالمخلّ المسيحرسم عليه يسوع

بيبالعذراء ويوحنا الحللسيدة يقونتا أويحيطه



قداس قدس األ

(اي الهيكل)
تمام مخصص إل

لهية غير إلالذبيحة ا

الدموية



قلب الكنيسةنه إ

أقدس مكان في الكنيسة وهو 

وبدونه ال تكون كنيسة 

نه رسم لقبر المسيح إ

ي وللعشاء السرّ 

وذكر القيامة



يرمز الى ملكوت هللا

العرش السماوي كانه 

الجالس عليه هللا

برار وتحته نفوس األ

تنتظر القيامة



سة في وسطه على المائدة المقدّ الهيكل يحتوي 

حيث المسيح حاضر بصورة دائمة



من حجر ائدةكون المتويجب ان 

رمزاً للمسيح الذي هو الصخرة 

وحجر الزاوية 

وتوضع بقايا شهداء قديسين 

ائدةساس المأفي 



بغطاء ابيض ائدةغطى المت

ثم بغطاء ثان ٍ وثالٍث 

كثر بياضاً أكل منها 

رمزاً للكفن والقيامة



ربان نديمنسي وبيت القألاائدةنجد على الم

والصليب والشموعسنجيل المقدّ إلوا



نجيل المقدساإل
وهو يبقى على المذبح 

ألن معرفة الكتاب 

تحاد باهلل إلالى اتقودنا

لهيةفي الذبيحة اإل



نديمنسياأل
هي قطعة مستطيلة من الكتان او الحرير و

بنزال المخلص عن الصليإيقونة أرسمت عليها 



نديمنسياأل
تحتوي على بقايا شهداء قديسين 

مذبحاً متنقالً ا فتجعل منه

الهية عليهإلقامة الليتورجية اإوتتيح 

ي مكان أفي 

قامة القداس االلهي إوبدونها ال يمكن 

مذبح متنقل اي انها 

في حالة عدم وجود كنيسة



ضطهاد يام اإلأقديماً 

تقام في الليلالصلواتكانت 

باكرالصباحفي الوا

لذلك استعملت الشموع

لإلنارةوالمصابيح



فإننا نجد الشموع المضاءة اليوماما 

على المائدة المقدسة



وهي ترمز الى ينبوع الحياة 

يسوع المسيح نور العالم الحاضر ابديا ً

نارنا بإنجيلهأوالذي 



بيت القربان
وهو علبة أو بيت صغير 

يوضع على المائدة في الوسط 

من الجزء الخلفي لها

ويستخدم لحفظ جسد المسيح

لكي يناول منه الكاهن في حاالت خاصة



ل م  علبة لح  

القداس البروجازميني

وفيه يضع الكاهن 

الحمل الذي يحضره 

في أحاد الصوم 

(سهالسابق تقدي)وذلك إلتمام خدمة قداس البروجازميني 

يومي األربعاء أو الجمعة خالل فترة الصوم الكبير،

أو لإلثنين أو الثالثاء أو األربعاء من الجمعة العظيمة



المبخرة
ويوجد منها نوعين تستخدم في التبخير 

مع سالسل االولى 

خرى تمسك باليداألو



علبة 

الميرون المقدس
وفيها يوضع 

الميرون المقدس 

لحفظه بشكل الئق



ونزاال
إبريق صغير 

يوضع فيه 

ماء ساخن

يُضيفه الكاهن 

إلى دم السيد قبل المناولة

إلى حرارة اإليمانترمز 



المذبح
الى يسار المائدة المقدسة

وهو تجويف في الجدار 

عداد الذبيحة إتتم فيه 

الميالدويرمز الى مغارة

والى القبر



على المذبح نجد األواني المقدسة 

هيةالتي تستخدم إلقامة الذبيحة اإلل



الكأس
مصنوع من معدن ثمين 

يوضع فيها الخمر والماء 

وتشير الى الكأس 

التي قّدس فيها الرب يسوع

سّر الشكر قبل آالمه



الملعقة
ا إشارة الى الملقط والجمرة التي تناوله

دمة احد مالئكة السيرافيم على مائدة التق

آثامهوّمس بهما فم النبي أشعياء فانتزع
(6: 6اشعيا )



الحربة 
هي سكين صغيرة 

على شكل حربة 

تشير الى الحربة 

ح بها جنب المسيطِعنالتي 

وهو على الصليب



النجم 
قطعتان من المعدن 

تؤلفان صليباً محدباً 

يعلوه نجم في الوسط 

ويشير الى النجم الذي أهدى 

المجوس الى بيت لحم



الصينية المقّدسة
هي وعاء مستدير من المعدن

ويوضع عليها القربان



اإلسفنجة
وهي من اإلسفنج الطبيعي البحري الغير مّصنع 

ويستخدمها الكاهن لينظف األندمنسي بعد القداس 

اإللهي، وينظف بها أيضاً الكأس المقدسة

وترمز إلى االسفنجة التي استخدمها الجندي 

( 48:27متى )إلعطاء السيد خالً عندما عطش 



األغطية 
وهي ثالث قطع 

مؤلفة من نسيج 

ذات اربعة 

أجنحة متصلة 

ان صغيرتان تاثن

يستر بهما الكأس والصينية 

غطاءان التي يُستر بها ال" الستر"وأخرى كبيرة تسمى بـ

مسيحالسابقان وترمز إلى حجر قبر ال



نجد االدوات الكنسية المستخدمةكما

االخرى مثالً 



الصليب 

المراوحو
وهي دوائر مرسوم 

عليها مالئكة 

( 6-2:6)وترمز إلى السيرافيم التي رآها أشعياء 

أجنحةةوكيف أن لكل واحد ستفي حلمه



جرن المعمودية
يستخدم للمعمودية

ويرمز لنهر األردن حيث اعتمد السيد



الكاتدرا 
(المطران)سقف األيجلس عليهوهو كرسي عال



تكريس الكنائس



سقف ألتكّرس الكنيسة او تدّشن من قبل ا

حتفال مهيب إفي 

توضع أثناءه بقايا القديسين 

ساس المائدة المقدسة أفي 

س سح بالطيوب والميرون المقدّ وتمّ 

على مثال المسيح نفسه 

لهي الذي ُمسح يوم الظهور اإل

نسكاب الروح القدس عليهإب



غطية وسائر األواني وتقّدس األ

لهية دوات الخدمة اإلأو

س بالماء المقدّ 

وكذلك جدران الكنيسة



ويُرسم بالميرون المقدس شكل صليب 

فوق الكاتدرا ثم فوق باب الكنيسة نحو الغرب 

ثم فوق جدار الجهة الجنوبية 

ثم فوق جدار الجهة الشمالية 

وكذلك على كل عامود من أعمدة الكنيسة




