
 

 

  :مقدمة*
بادئ ذى بدء قد تقرر فى ذھن الكنیسة وطقسھا العام، والذى تتسلمھ األجیال 

جیًال بعد جیل أن طقس القندیل العام یتم مرة واحدة فى السنة فى الكنیسة 
  .الكبیرواختارت الكنیسة لھ یوم جمعة ختام الصوم 

  :١كلمة عن القندیل العام*
        من المعروف أن كل األسرار یجب أن تتم فى الكنیسة، ولما كان "
ن المریض ال یقوى على أل یشذ عن ھذه القاعدة) سر مسحة المرضى(

ى البیت، الحضور للكنیسة ویطلب ممارسة ھذا السر لھ ف


 
  :وُیعمل ھذه المرة فى الكنیسة لألسباب اآلتیة

حد أسرار الكنیسة السبعة ینسى الناس سر مسحة المرضى وأنھ ألكى ال  -١
  .وھو سر ھام والزم لكل مؤمن لنیل الشفاء

د منھ َمْن ال یستدعى الكاھن فى البیت لكى یحضره كل المؤمنین ویستفی -٢
  .لعمل قندیل خاص

تى تھتم الكنیسة سر مسحة المرضى فى أسبوع اآلالم حألنھ ممنوع عمل  -٣
م المسیح وبركات سر بصلوات ھذا األسبوع العظیم وتنقطع للتأمل فى آال

الفداء وعمل الخالص، فتعمل الكنیسة ھذا القندیل فى جمعة ختام الصوم حتى 
فى أسبوع اآلالم،  َھن بالزیت جمیع الحاضرین فال یحتاجون لعمل قندیلُید

م صالة التجنیز العام عقب قداس أحد الشعانین عن جمیع الذین تماًما كما تقی
  .یموتون فى فترة أسبوع اآلالم

٤- 
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  : ٢ادة عمل القندیل فى البیوت فى فترة الصوم الكبیرع **
د بعض المؤمنین استدعاء الكاھن فى فترة صوم األربعین المقدسة تعوَّ "
على سبیل ) القندیل(إلى بیوتھم لعمل سر مسحة المرضى  )الصوم الكبیر(

  م الفراش یحتاج لسر مسحة الِز البركة فقط ودون وجود مریض حقیقى مُ 
 ِ و رة على الكھنة یضطرون لعمل صالة أعلى الطلبات الكثی ءً ناالمرضى، وب

كما یضطرون لمباشرة ھذا صالتین فى كل بیت من صلوات القندیل السبعة 
ر صائم صوًما إنقطاعًیا و حتى باللیل والكل غیالسر فى أى وقت من النھار أ

   :نقالع عنھا ألوكل ھذه أخطاء یجب اإل
حینما یكون فى البیت مریض حقیقى سر مسحة المرضى یجب أن ُیعمل  -١

محتاج لسر مسحة المرضى، وفى ھذه الحالة یجب استدعاء الكاھن وال یرتبط 
  . بموسم الصوم الكبیر

ن ُیمارس السبعة صلوات الخاصة بسرمسحة المرضى على الكاھن أ -٢
عدد الكمال والسبعة صلوات  ٧كاملة وال ُتختصر منھا أى شئ ألن العدد 

اُت ِسَھاٍم َكلَِمُتكَ "وة فعالة كالسھم حسب قول النبى وقراءات لھا ق " ُسَباِعیَّ
ن كلمة هللا تخترق القلب والوجدان كالسھام وتجعلھ یتأثر بھا أل) ٩:  ٣حب (

 كما قال الرسول بولس . ویسیر بمقتضاھا
 

 .   
فیجب أن تكون الصلوات وقراءة كلمة هللا بھدوء وتؤدة دون إسراع أو 

  . إختصار حتى تأتى بالثمار المرجوة فیھا
ساعات قبل ن یكونا صائمین إنقطاعًیا لبضع على الكاھن وقابل السر أ -٣

نسب وقت لعمل القندیل ھو الصباح الباكر وال یصح إتمام السر وھذا یجعل أ
عملھ فى اللیل والكل ُمفطًرا، وبالتالى ال یوجد استعداد جسدى وروحي أو 

  .عمل بھا لنیل الشفاءذھني لسماع الصلوات والقراءات وال
نھ من الضرورى دخول الكاھن فى البیت وبالذات فى ن ناحیة أخرى نقول أم

فتقاد وتشجیع الناس على الصوم الصوم الكبیر الُمقَدس كنوع من اإلفترة 
وممارسة سر التوبة واإلعتراف وحضور القداسات والنھضات بالكنیسة ألخذ 

  ونھ موسم الخزین شحنة روحیة قویة خالل الصوم الكبیر الذي یسم
      

                                                
  ٣٢ -  ٣٠المرجع السابق، ص  ٢



وإذا دخل الكاھن البیت فیجب أن ُیصلي، ولكن لكي ُیصلي  السنوى للروحیات
  صالة طقسیة صحیحة ال ُیصلي جزًءا صغیًرا من طقس سر مسحة 

صالة تبریك (خرى عملتھا الكنیسة ھى المرضى بل ُیصلي صالة طقسیة أ
یھ من طلًبا لحلول بركة هللا فى البیت ولحفظ جمیع األسرة الساكنة ف) المنازل

  .   ھـ.أ" كل شر، وھى تشبھ إلى حد كبیر إحدى صلوات سر مسحة المرضى
  

   :یل العام فى جمعة ختام الصوم فقطإتمام طقس وصلوات القند** 
مال، حیث لكى یكون الشئ علمتنا الكنیسة فى علم الالھوت، ما معنى الك

ء، كذلك واأى نقصان أو زیادة على حد سكامًال فال بد وأن یكون خالًیا من 
 بالنسبة للقندیل العام











 

 امن الروح القدس طقس كل مناسبة بحیث إذقد رتبت الكنیسة بعنایة وبحكمة 
ینقل أى طقس سیجد صعوبة كبیرة ألنھ سیصطدم بقراءات ذلك أن حاول أحد 

  . الیوم المنقول إلیھ الطقس
  

  :المرجع
روحانیة طقس جمعة ختام الصوم، : ان العامراألنبا متاؤس أسقف دیر السری

 . ٢٠٠٢مطبعة دریم برس، الناشر مكتبة دیر السریان، 

                                                
أن تصلي كل كنیسة كما تشاء، فھذا یؤدي إلى فقدان وضیاع ما تمیزت بھ الكنیسة عبر عصورھا، حیث تعیش لیس من الالئق  ٣

. الكنیسة دائًما فى وحدانیة الفكر والتعلیم الواحد، حیث تتمیز بثباتھا أمام العالم المتغیر إذ ھى مبنیة على المسیح صخر الدھور
 

. 


