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 2018في كنیسة القیامة في صوم الفصح  الطقوس الدینیة: الموضوع
 

وطقوس في كنیسة القیامة احتفاالت , وتقام في ھذه الفترة 08.04.18وحتى  19.02.18من  ابتداء 2018الفصح عام  یبدأ صوم .1
فضال عن المناسبات  األسبوع،كما تتواجد مواعید إضافیة التي تقام خالل منتصف  ،واألحد. تقام ھذه االحتفاالت في أیام السبت دینیة

  التي تقام فیھا طقوس دینیة.

من یوم أي  الفترة،خالل ھذه  لذلك،ومشاركتھم في االحتفاالت الدینیة.  والمؤمنین،الحجاج  الزوار،تتمیز فترة صوم الفصح بتعدد  .2
 07:00وفي أیام األحد بین الساعة  17:30وحتى  12:30الساعة  من , وخاصة في أیام السبت08.04.18وحتى یوم  19.02.18

  .تجنب زیارة الكنیسة ONE DAY -, نوصي المجموعات السیاحیة ومجموعات ال13:00وحتى 

 فیما یلي قائمة عدة تواریخ في شھر أبریل حیث یوصى أیضا بعدم القدوم إلى مع مجموعات لزیارة الكنیسة: .3

 25/03/18الكاثولیكي في یوم  الشعانین عید. أ
  بعدم الزیارة خالل تلك الساعات. یرجى .12:00حتى  7:00في كنیسة القیامة من الساعة الحدث یقام  )1
 .20:00-14:30بین الساعات  باب الجدیدوحتى  من بیت فاجي تنطلق مسیرة عید الشعانین )2
 بسبب الطقوس الدینیة. منظمة الوقت بطریقةإدخال الحجاج إلى كنیسة القیامة من قبل الشرطة في ھذا  سیتم )3

 29/03/18الكاثولیكي في كنیسة القیامة في یوم  االرجلطقوس غسل ب. 

 كنیسة القیامة مغلقة ولن یسمح بدخول الجمھور إلى الكنیسة في ھذا الیوم. )1

 30/03/18كنیسة القیامة  فيوطقوس جناز المسیح الكاثولیكیة درب الصلیب للطائفة ج. 
 صباحا من المحطة األولى إلى كنیسة القیامة. 11:30الكاثولیكیة في الساعة  درب الصلیببدأ یسوف  )1

 في ختام الطقوس الدینیة. 10:30ستفتح الكنیسة بعد الساعة  )2
 .سباطباب االفقط من خالل الوصول إلى المجموعات المھتمة بالمشاركة في الرحلة  )3
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 .10:00-14:00من المستحسن عدم الوصول إلى منطقة كنیسة القیامة بین الساعات  )4
درب الصلیب طریق ستنظم الشرطة دخول الزوار / الحجاج في جمیع الطرق المؤدیة  الوقت،في ھذا  درب الصلیببسبب  )5

 وكنیسة القیامة.

 01/04/18األرثوذكسي في یوم  عید الشعانین  د.
 .14:00حتى  7:00األرثوذكسي في كنیسة القیامة من الساعة  الشعانینسیقام عید 

 بسبب الطقوس الدینیة. منظمةسیتم إدخال الحجاج إلى كنیسة القیامة من قبل الشرطة بطریقة  )1

  من المستحسن عدم حضور إلى الكنیسة في ھذا الوقت بسبب االحتفاالت الدینیة لجمیع الطوائف. )2

 05/04/18في یوم  في كنیسة القیامة األرثوذكسي اال رجل طقوس غسله. 
 .11:00حتى الساعة  08:30من الساعة  القیامة،كنیسة  ساحةتقام الطقوس في  )1
 بالدخول السیاح إلى كنیسة القیامة. ولن یسمح خالل الطقوس فقط،ستنظم الشرطة دخول الجمھور إلى ساحة الكنیسة  )2

 الساعات.من المستحسن عدم الوصول إلى المكان خالل ھذه  )3

 06/04/18في كنیسة القیامة  جناز المسیحوطقوس  ،األرثوذكسي درب الصلیبو. 

 .10:00-09:00بین الساعات  اإلثیوبیة للطائفة درب الصلیبقام یس )1

 .11:30-10:00األرثوذكسیة بین الساعات  للطائفة درب الصلیبقام یس )2

 .22:00-18:00للطوائف األرثوذكسیة في كنیسة القیامة بین الساعات  جناز المسیحستقام طقوس  )3

 لعامة الناس. 9:45لن تفتح الكنیسة إال بعد الساعة  )4

 من قبل الشرطة. الزواردخول  تنظیم, وسوف یتم من خالل شارع ھموریستانكنیسة القیامة  یدخل الزوارسوف  )5

 حبس المسیح.في اتجاه  سباطباب االالوصول فقط عن طریق  درب الصلیبعلى المجموعات المعینة في المشاركة في  )6

 .جناز المسیح طقوسبسبب  أعالهزیارة في الساعات المذكورة من المستحسن عدم ال )7

 07/04/18سبت النور األرثوذكسي  ز. 
 من المستحسن عدم الوصول إلى المدینة القدیمة في ھذا الیوم. )1
 على أساس أماكن متاحة. باب الخلیلسیتم تنظیم دخول الجمھور إلى كنیسة القیامة من قبل الشرطة من  )2
 في ختام طقوس افتتاح الكنیسة. 9:30ال یسمح بالدخول إلى منطقة الكنیسة إال بعد الساعة  )3

 .باب الخلیلالبوابة الوحیدة لدخول الكنیسة ھي  )4
 الساعات،, ینصح بعدم زیارة المكان في ھذه 16:00حتى الساعة  07:00سیقام الحدث في كنیسة القیامة من الساعة  )5

 بسبب إغالق القبر أمام الزائرین.
 سیتم تنظیم دخول الحجاج إلى كنیسة القیامة من قبل الشرطة بسبب الطقوس الدینیة التي ستقام ھناك. )6

 ق ومنع دخول الزوار إلى ساحة الكنیسة.في ھذا الوقت قد یكون ھناك عوائ )7

 تعلیمات عامةح. 



وذلك بسبب تعدد الطقوس الدینیة التي  , تنظم الشرطة دخول الحجاج إلى كنیسة القیامة.2018خالل شھري مارس وأبریل  )1
 من المتوقع أن تحدث ھناك. ومن أجل الحفاظ على األمن والنظام العام.

ر واسامجاني. ال تشتري بطاقة /  النور،دخول كنیسة القیامة على مدار السنة وخاصة في طقوس سبت  )2
 الذي یسمح بالدخول إلى الكنیسة.

الدخول إلى الكنیسة خالل سبت النور ھو وفقا للمكان متاح. تجدر اإلشارة إلى أن كمیة المشاركین في طقوس سبت النور  )3
 محدودة.

 لتصرف وفقا لحرمة المكان. یجب الحرص على لباس متواضع في المجموعة.یتوجب على المرشدین ا )4
 علیك االنصیاع ألوامر الشرطة. )5
 الكنیسة مع كراسي. ن یطلب من السیاح عدم زیارةیجب أ )6
  .0506278064ألي أسئلة أو استفسارات إضافیة یمكن االتصال على ھاتف  )7

 
 
 
 
 


