
 

 التجمع ماكن 

 

 «ا ن اخملطط العام للكنيسة جيب أ ن ينقل صورة التجمع»      

  ا ن جامعة املؤمنني اجملمتعني معًا يف القداس

يشلكون بناًء متناغامً وتراتبيًا، تعرب عنه خمتلف ادلرّجات الكنس يّة وال عامل 

لهي   .اخملتلفة للك جزء من ال حتفال يف القداس ال 

  ختاذ املاكن ال كرث كام ينبغ  أ ن يسمح اخملطط العام مجليع املشاركني ب 

 .تناس بًا هلم مما يشجع قياهمم بأ داء دور لك مهنم بلشلك املطلوب

 نه ا ملس يح موجود دامئًا يف كنيس ته، خاصة أ ثناء احتفالهتا الليتورجيّة. ا 

ال ن يقَدم من خالل » موجود يف ذبيحة القداس، ليس فقط يف خشص الاكهن.

، ولكن عىل وجه اخلصوص حتت «ي قَدَم نفسه سابقًا عىل الصليبالكهنة،اذل

  عنارص ال خفارستيا.

   بقوته هو موجود يف ال رسار املقدسة، حبيث عندما

 يقوم رجل مبرامس املعمودية يكون املس يح حقًا هو من يعمد.

    هو موجود يف لكمته ل نه هو اذلي يتلكم عندما يُقرأ

 الكتاب املقدس يف الكنيسة.

   بْح، ل نه و هو موجود أ خريًا عندما تصيل الكنيسة وتُس َ

مس  أ كون بيهنم» وعَد   «.أ نه لكام أ جمتع أ ثنان أ و ثالثة ب 

 

 



 

 تصممي املساحة لالجامتع الليتورجّ 

  ترتيب املقاعد جيب أ ن يذكّر بأ ن الاجامتع املس يح ، هو ا جامتع جامعة

 حتتفل معَا كجسد املس يح.

   جيب الابتعاد عن ترتيب املقاعد بشلك يبعد الناس عن

خواهتم بملس يح أ و جيعلهم يراقبون احلضور بسلبية. ا خواهنم وأ  

وبقدر ما هو ممكن، جيب أ ن يمتكن اجملمتعون من رؤية وجوه 

 الآخرين املوجودين معهم.

   لهية يف القداس ليس نظام املقاعد ملن خيدمون اذلبيحة ال 

مقدمًا هلم بسبب مقاهمم أ و أ مهية سلطاهتم ولكن بسبب ادلرجة الكهنوتية اليت 

 مون هبا داخل الكنيسة ومن أ جل الكنيسة.خيد

 

 كريس احملتفل

   تصمميه وماكنه جيب يف التصممي العام للماكن املقدس.هو عنرص أ سايس

أ ن يراع  احرتام بيت القربن واملذحب ، رمغ أ نه ل جيب صنعه من ال دوات 

 .ذاهتا

  شخص اذلي س يرتأ س الليتورجيّة، واذلي املقعد ليس عرشًا، بل مقعد لل

  تكون قيادته تعبريًا عن حياته يف اخلدمة.

 

 



 

 لعلامنيونا

  موضوعة  تكوناجلوقة،...(،اخلدام، املوسقيني،)املقاعد اخملصصة للعلامنني

حبيث يمتكن هؤلء من أ داء هماهمم الكنيسة براحة وكرامة. وترتيب أ مكنهتم 

 هنم جزء من اللقاء امجلاع  مجلاعة املؤمنني.جيب أ ن يوحض بأ  

 

 

 

 الرعية

  ،املؤمنني اجملمتعني يف داخل الكنيسة

جيب أ ن تتوفر هلم  أ مكنة جلوس عىل شلك بنوك 

أ و مقاعد،والقرار املتعلق بكيفية توزيع ال مكنة قد 

يتأ ثر بعوامل عدة؛ مهنا مرونة أ س تخدام املساحات 

كذكل عىل مساحة أ و ال عامر أ و القدرة عىل احلركة و 

 البناء وهندس ته املعامرية.

 

 



 
 

  املقاعد رضورية للمجمتعني،ولكن و كنيسة يه ماكن للتجمع والاحتفال.ال

) وليس  لكنيسة.بنفس ال مهية يه رضورة توفري املساحة للحركة يف أ رجاء ا

 .)فقط للكهنة واخلدام

  جيب أ ن تتوفر املمرات من أ جل ادلورات وأ ماكن اكفية خملتلف ال عامل

الليتورجيّة اليت ميكن ان تقام خارج موضوع الهيلك، مثل طقوس الاس تقبال 

 .والربكة، وعرض التقادم أ ثناء القداس،  وقبول املناوةل املقدسة

 بسخاء، فف  الصالة املس يحية يكون  لك ما س بق ذكره جيب أ ن يتوفر

التجمع املس يح  مشاراكً وليس متفرجًا. يف الكنائس ال قدم جيب ال نتباه اىل أ ن 

املقاعد وغريها من أ دوات اجللوس الثابتة قد تكون ذات قمية كبرية وتشلك معلامً 

رثه التارخي   .همام من طابع املاكن وا 

 

 التحضري لالحتفالت اليومية وغريها من الصلوات اخملتلفة عن يوم الاحد

  القداس اليويم غالبًا ما حيرضه عدد أ قل من حضور قداس ال حد. وجيب

أ ن يسمح تصممي الكنيسة هبذا، كام جيب أ ن تس توعب اشاكل خمتلفة من 

رب الصلوات الليتورجيّة أ و التكريس ية مثل ليتورجية الساعات والفروض ود

 .الصليب

 



 

 

 املقدسة النصوص

قرتبوا منه فهو احلجر احل  اذلي رذهل الناس فاختاره هللا واكن عنده كرميا.وأ نمت أ يضا، " ا 

شأ ن احلجارة احلية، تبنون بيتا روحيا فتكونون جامعة كهنوتية مقدسة، كامي تقربوا ذبحئ 

)) هاءنذا أ ضع يف  سوع املس يح. فقد ورد يف الكتاب:روحية يقبلها هللا عن يد ي 

هيون جحرا للزاوية خمتارا كرميا، مفن اتلك عليه ل خيزى ((. فالكرامة لمك أ هيا املؤمنون. ص 

ن احلجر اذلي رذهل البناؤون هو اذلي صار رأ سا للزاوية وجحر صدم  أ ما غري املؤمنني فا 

هنم يعرثون ل هنم يؤمنون بلكمة هللا: هذا ما قدر هلم أ ما أ نمت فا نمك ذرية  وخصرة عثار. ا 

آايت اذلي  خمتارة شادة بأ وجامعة املكل الكهنوتية وأ مة مقدسة وشعب اقتناه هللا لال 

نمك  دعامك من الظلامت ا ىل نوره العجيب. مل تكونوا بل مس شعب هللا، وأ ما الآن فا 

 10-4: 2  1بط             ".شعبه. كنمت ل تنالون الرمحة، وأ ما الآن فقد نلمت الرمحة

"من مقدمة صالة تكريس الكنيسة"  

أ هيا الآب القدير والرسمدي املوجود منذ ال زل، نقدم كَل شكران يف لك زمان ويف لك 

ن.بيتَك بيت صالة وحضورَك فيه جيعهل ماكن نعمة.ماكن ت متنحنا نعمة فوق نعمة لبناء أ 

بيت صالتَك هذا هو وعد .هيلك روحك املقدس، صانعني جامهل من قداسة حياتنا

نقطاع حمرضًا الكنيسة عىل ال رض جملدها  .كنيس تك يف السامء هنا يعمل حبك بال ا 

 مية .الساموي، كعروس املس يح النقية، وك م مبهتجة جبامعة القديسني العظ 
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لهوت س نة اثلثة   


