الميرون المقدس
للقمص جورجيوس قلته

جزء من مقدمة الكاتب:
هذا الكتاب هو جزء من ثمرة قراءات وبحوث كتبت عن عمل الميرون المقدس فى الكنيسة  , .. ,ويشمل
سر الميرون وطقس ممارسته  ,وتاريخ عمل الميرون  ,وطريقة طبخه وتقديسه  ,واستخدامات الميرون
المقدس فى الكنيسة.
مكونات الميرون المقدس
يتكون الميرون المقدس من مواد عطرية وافارى  ,ذكرت معظمها فى الكتاب المقدس .
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كان يدخل فى تركيب الدهن المقدس لمسح خيمة االجتماع وانيتها
والكهنة .
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تسمى القنة العطرة  ,وتدخل فى تركيب العطور المكونة للمسحة " ُخ ْذ
ك أَعْ َطارً اَ :م ْي َع ًة َوأَ ْظ َفارً ا َو ِق َّن ًة َعطِ َر ًة َول ُ َبا ًنا َنق ًِيا َ , .. ,ف َتصْ َن ُع َها َب ُخورً ا
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عَطِ رً ا َ
ص ْن َع َة ْال َعط ِ
يسمى عود البرد  ,وهو نبات صلب احمر طيب الرائحة .
يستخدم طبيا فى عالج المغص الشديد  ,وفى عالج االورام .
تستخدم االطراف الخضراء منه فى انتاج الكتان
يسمى ابو فروة الحصان  ,ويستخدم طبيا فى معالجة لسع الهوام  ,وفى
حاالت ضيق التنفس .
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يستخدم زهر القرنفل فى حاالت االسهال والقئ  ,كما يقوى اللثة.
وهو الورد البلدى  ,له رائحة عطرية مميزة  ,ويستخدم فى صنع بعض
العطور.
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هى قشور ساق الجوز واوراقه (جوزة الطيب)  ,تستخدم فى تطييب
رائحة الفم.
ثمرة شجرة البسباسة  ,وتستخدم كمزيل للبلغم ولمنع القئ.
يستخدم فى ازالة البلغم ومزيل للمغص الكلوى.
الزيت المستخلص منه يسمى البلسم  ,وهو الناردين.
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مياسم االزهار هو الجزء الذى يستخرج منه الصبغة والعقاقير ,
ويسمى الكركم.
يستخدم فى ازالة االوجاع الروماتيزمية  ,وعالج الجروح  ,والضربات
الشمسية.
يستخدم طبيا فى تقوية المعدة والكبد.
عصارة الصبر تستخدم فى صناعة الميرون .
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ثمار الحبهان تستخدم فى صناعة الميرون.

الحبهان زيتية
عطرية
الزيت المستخرج من هذا النبات له رائحة عطرية شديدة.
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العنبر السائل
البلسم
زيت الزيتون

يجمع من ماء البحر حيث يتكون فى امعاء حيوان بحرى اسمه قشلوت
مكروسيفال.
صبْ ِب ْن ُ
ت
ك َط ِبيبٌ ؟ َفلِ َما َذا لَ ْم ُتعْ َ
ْس ُه َنا َ
ْس َبلَ َسانٌ فِي ِج ْل َعا َد ،أَ ْم لَي َ
"أَلَي َ
َشعْ ِبي؟ ( ار ") 33 : 8
استخدم زيت الزيتون فى مسح ملوك العهد القديم ومسح الكهنة.
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استخدامات الميرون المقدس فى الكنيسة
 -6سكب الميرون فى مياه المعمودية.
 -3رسم المعمدين بالميرون المقدس.
 -0الميرون وتدشين الكنائس.
 -3الميرون وتكريس المذابح بالكنائس.
 -3الميرون وتكريس اللوح المقدس.
 -1الميرون وتكريس اوانى المذبح.
 -7الميرون وتكريس جرن المعمودية.
 -8تدشين االيقونات بالميرون فى الكنيسة.
 -1استخدام الميرون فى مسح وتكريس الملوك.

