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ועידות אקומניות
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איקונוקלאסטים מול איקונודוליםII 787ניקאה 

. איקונוקלאזם מאוחר של הרפורמציה

.קתדרלת סן מרטין באוטרכט
ועידת ניקאה השניה  

בראשות המלכה אירני



(. יח-יוחנן י יז)שהאדון מסוגל להקים את עצמו 

הולדה נביעה



,  המחייה, האדון, אני מאמין ברוח הקודש
. אבהנובע מה
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.והוא אשר דיבר בפני הנביאים

.אמן... 
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.אמן... 
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Liturgia Eucharistica )הגשה  - Offertory)
ה: 'כ רּוְך ַאתָּ ם, ֱאֹלֵהינּו' ה, בָּ עֹולָּ ָאֶרץ, ֶמֶלְך הָּ .ַהּמֹוִציא ֶלֶחם ִמן הָּ

.ָאֵמן: 'ע

הַמִגיִשיםְלָך ָאנּו  בָּ ה ֲאֶשר, ֶאת ֲאֶשר נַָּתתָּ ְביָּד ְרחָּ מָּ ֲאדָּ ֶאת ְפִרי הָּ

ַמל בֹו ם עָּ ָאדָּ נּו ; ַגם הָּ נֶיָך ֶשיְִהיֶה לָּ צֹון  ִמְלפָּ .ֶלֶחם ַחיִיםיְִהי רָּ

רּוְך ה:'ע ם וֶָּעד' בָּ .ְלעֹולָּ

ְַּהיַיִן ַהלָּלּו( כהן בלחש) ַחיָּיו, כְַּרז ַהַמיִם ו ֵפנּו בְּ , יֵאֹות ֱאֹלִהים לְַּשתְּ

ָּדָּם ר ו ר הֹוִאיל לְַּקֵבל ַעל ַעצְּמֹו ַחיֵי בָּשָּ . הּוא ֲאשֶׁ

ה: 'כ רּוְך ַאתָּ ם, ֱאֹלֵהינּו' ה, בָּ עֹולָּ .בֹוֵרא ְפִרי ַהגֶָּפן, ֶמֶלְך הָּ

.ָאֵמן:'ע

הַמִגיִשיםְלָך ָאנּו  בָּ ֵענָּב ֲאֶשר ַגם ַהָא, ֶאת ֲאֶשר נַָּתתָּ ְביָּד ְרחָּ ַמל בֹוֶאת ַדם הָּ ם עָּ צֹון ; דָּ יְִהי רָּ

נּו ּכֹוס יְשּועֹות נֶיָך ֶשיְִהיֶה לָּ .ִמְלפָּ

רּוְך ה:'ע ם וֶָּעד' בָּ .ְלעֹולָּ

נֶׁיָך(כהן בלחש) ַקֵבל לְּפָּ ִשים ָאנּו לְִּהתְּ ַבקְּ ה מְּ מָּ נֶׁפֶׁש נִחָּ ָּה ּובְּ .'ה, בְּרּוַח ֲענָּו

ֶׁנֶׁיָך א ֵחן לְּפָּ יִשָּ נֵנּו  ַהיֹום כְָּך שֶׁ רְּבָּ ַרב נָּא קָּ .ֱאֹלֵהינּו' ה, יֻקְּ

הֹור בְּרָּא ִלי ֱאֹלִהים(בנטלו את ידיו) ִקרְִּבי, ֵלב טָּ ְּרּוַח נָּכֹון ַחֵדש בְּ . ו

ה: 'כ יֹות, נְִתַפְללָּ ָאב, ַאִחים וֲַאחָּ ֵתנּו ֵלאֹלִהים הָּ ֶאה ֲעבֹודָּ ( מיהדו. )ֵאל ַשַדי, ְלַמַען ֵתרָּ

מעתר ההגשה 

ִשיַח ֲאדֹונֵנּו...  ִמים:( ....או.   )ִבְזכּות יֵשּוַע ַהּמָּ . ְלעֹוְלֵמי עֹולָּ

. ָאֵמן: 'ע
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קדוש הלחם



מזיגת מים חמים לגביע היין



,זהו המיסתורין העליון אשר אין  מעבר לו•

"  ואשר אין בניתן להוסיף לו

(14מאה , ניקולאס קבסילאס)

בהם שוכן ונע  , הכנסייה היא שמיים עלי אדמות"•
"  אלוהים השמיימי

 .733dגרמנוס מקונסטנטינופול 

של הליטורגיה  ( איקון)= הטקס הארצי הוא דמות •
"עלינו לדמיין שאנו מצויים  בשמיים. השמיימית

(4מאה , תאודור ממופסוסטיה)



... זהו גופך הקדוש והאמיתי אני מאמין ואני מודה כי "
...לאכול מסעודת המסתורין שלך, בן האלוהים, קבלני היום



זכרני אלוהים "
"בבואך אל מלכותך



!"קרבו ביראת האל ובאמונה"...
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=אפודיון 

צידה לדרך



VIATICUM / EPHODION   צידה לדרך
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הפטריארך האורתודוכסי מוקף בישופים
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