
 هىجز عي 

 فحىي 
السابقتالحلقاث   

ٌمذ ذىٍّٕا فٟ اٌذٍماخ اٌغاتمح ػٓ االعشاس اٌى١ٕغح ػاِح ٚػٓ عش اٌشىش اٞ 

االفخاسعر١ا اٚ اٌمذاط االٌٟٙ تشىً خاص ٚروشٔا ِظادسٖ ٚذاس٠خ ذاع١غٗ ٚػٓ 

اِاوٓ اٌؼثادج اٌرٟ واْ ٠ماَ ف١ٙا عش اٌشىش ِٕز تذا٠ح اٌّغ١ذ١ح ِٓ وٙٛف  ٚت١ٛخ 

ٚروشٔا تاْ ِرُّ ٘زا اٌغش . َ اٌرمذِح ِٚٓ ٠م١ّٙا ٚتاٞ شىًاٚششدٕا ا٠ؼاً و١ف ذم

ٌىٓ . ٘ٛ اٌىا٘ٓ إٌّرذب ِٓ االعمف ٚاٌذاطً ػٍٝ اٌغ١اِح اٌىٕٙٛذ١ح اٌما١ٔٛٔح

  4-11ِض )ِم١ُ االعشاس اال١ٌٙح  ٘ٛ  اٌغ١ذ اٌّغ١خ ٔفغٗ اٌزٞ ٘ٛ اٌىا٘ٓ اٌٝ االتذ 

ٚاٌىا٘ٓ ٠م١ُ اٌزت١ذح اال١ٌٙح تؼذ اسذذائٗ ث١اتاً خاطح تاٌمذاط االٌٟٙ  ٠ٚزوش ػٕذ ( 

:  اسذذائٗ وً لطؼح ِٕٙا آ٠ح ِٓ اٌىراب اٌّمذط ٚلذ لٍٕا تإٔٔا عٕرىٍُ ػٕٙا ا١ٌَٛ 

 اٞ خذِح ٘زا اٌغش ا١ٌٙا، درٝ ذرمذط تىٍّح هللا ٔظشاً ٌٍغا٠ح اٌّمذعح اٌرٟ ذٙذف 



 

والكهٌىحيت  تالليخىرجيهي اآلياث الخي يخلىها عٌذ لباس الثياب وهذٍ 

-الزًار  - البطزشيل –االسخيخارة : وحقسن إلً أًىاع وعذدها سخت 

األفلىًيت -الحِجز –األكوام   
 ثوب على وتدل القدمٌن حتى ٌنسدل طوٌل قمٌص هً :االستٌخارة – 1 

 ٌلبسها وحٌن .الكاهن بها ٌتحلى أن ٌجب التً الطهارة وعلى الخالص

 ثوب البسنً النه الرب نفسً تعظم" :  المزمور من التالٌة اآلٌة ٌقول

  كالختن تاجا   رأسً على ووضع السرور بحلة وسربلنً الخالص

 ( 10:61 اشعٌا )."تزٌننا زٌنن وكالعروس
 

 وتتدلى العنق على الكاهن ٌلبسها طوٌلة نسٌج قطعة :البطرشٌل – 2

 وعلى البسه على المستقرة اإللهٌة النعمة على وٌدل الصدر على

 ٌقٌم ان الكاهن ٌستطٌع ال وبدونه مسؤولٌتها الكاهن ٌتحمل التً النفوس

 كهنته على نعمته ٌسكب الذي هللا تبارك" :ٌقول وحٌن كنسٌة خدمة اٌة

 ."قمٌصه جٌب على و هارون لحٌة اللحٌة على الرأس على كاألطٌاب

 ( 2:132 مز)
 

 وٌسهالن الكاهن استٌخارة كمً طرفً ٌغطٌان  وهما :الكمان – 3

 حٌن المخلص ٌدي بها ربطوا التً الوثاقات الى وٌرمزان .حركاته

 تمجدت رب ٌا ٌمٌنك» ٌقول  الكاهن ٌلبسها وحٌن  بٌالطس الى ساقوه

 )مقاومٌك حطمت مجدك وبكثرة األعداء سحقت الٌمنى ٌدك بالقوة،

 صنعتانً ٌداك" : ٌقول الٌسرى الٌد وعلى «(7و 6:15 خروج

   ( 73:118 مز "وصاٌاك فأتعلم فهمنً وجبلتانً

 



 :٠مٛي ٚ اٌىإ٘ٛ٘ٛ تٗ ٠رّٕطك :اٌضٔاس – 4

 ؽش٠مٟ ٠ٚجؼً تاٌمٛج ٠ّٕطمٕٟ اٌزٞ هللا ذثاسن"

ٟ   ٠ٚشذد ِؼاب تال  ػٍٝ ٠ٚم١ّٕٟ وا٠٤ائً لذِ

 (34:33 ضِ ). ."اٌّشاسف
 

 فٟ اٌضٚا٠ا ِشتؼح ٔغ١ج لطؼح :اٌذجش – 5

 ٠ؼؼٙا اٌمذ٠غ١ٓ أدذ طٛسج أٚ ط١ٍة ٚعطٙا

 ع١فه ذمٍ ذ" :٠مٛي ٚ٘ٛ ا٠٤ّٓ اٌجأة ػٍٝ اٌىٕٙح

 ٚاعرٍٗ ٚجّاٌه، تذغٕه اٌمذ٠ش أ٠ٙا ٠ا جٕثه ػٍٝ

 ِض) ."ٚاٌثش ٚاٌذػح اٌذك اجً ِٓ ٚاٍِه ٚأجخ

4:44 ٚ5) 
 

 فٟ فرذح رٚ ِذٚس ػش٠غ  سداء : ا٤ف١ٍٔٛح  - 6

 سب ٠ا وٕٙره" :٠مٛي ٚ٘ٛ اٌىا٘ٓ ٠ٍثغٗ أػالٖ

 ِض) ."اترٙاجاً  ٠ثرٙجْٛ ٚأتشاسن اٌثش ٠ٍثغْٛ

16:131) 

 



  ؟ لهيقذاس االاليبذأ هخً     
تؼذ أرٙائٗ ِٓ ٌثظ اٌث١اب ٚاذّاَ اٌرمذِح ٠ثذأ ػٕذ ٔٙا٠ح 

(  اٌزوظٌٛٛج١ا) طالج اٌظثخ ٚذش١ّٔح اٌّجذ١ٌح اٌىثشٜ

  ٌٟٙاالاٌرٟ ذفظً ت١ٓ اٌغذش٠ح ٚاٌمذاط االٌٟٙ ٠ثذأ لذاط 

ِثاسوح ٟ٘ ٍِّىح االب ٚاالتٓ ٚاٌشٚح " تاػالْ اٌىا٘ٓ 

ٚفٟ " اٌمذط االْ ٚوً آٚاْ ٚاٌٝ د٘ش اٌذا٘ش٠ٓ آ١ِٓ 

اٌٛلد راذٗ ػٕذ ٘زا االػالْ ٠أخز اٌىا٘ٓ االٔج١ً اٌّمذط 

 .ط١ٍثا فٛق االٔذ٠ّٕغ٠ٟٚشعُ 
    

ٚاٌمذاط ٠مغُ اٌٝ لغ١ّٓ لذاط اٌّٛػٛظ١ٓ ٚلذاط   

 .اٌّؤ١ِٕٓ 
   

 اٌّٛػٛظ١ٓ ؟لذاط اٌمغُ االٚي ٌّار ٠ذػٝ  - 1

٠ذػٝ ٘ىزا الٔٗ ٌُ ٠ىٓ ٠ذك ٌٍّٛػٛظ١ٓ اْ ٠ذؼشٚا اال 

 ٘زا اٌمغُ اٚ ٘زا اٌجضء ِٓ اٌمذاط 

  

 



 ِٓ ُ٘ اٌّٛػٛظْٛ ؟ -2 

ٌمذ سذثد اٌى١ٕغح فٟ االج١اي االٌٚٝ ػٕذِا تذأ اٌرال١ِز 

٠ثششْٚ تاٌّغ١خ ٚذؼا١ٌّٗ ، أٗ ال ذمثً أغاْ ػّٕٙا اال ارا 

خؼغ ٌششٚؽ ذخرثش اخالطٗ ٌٍّغ١خ فٟ صِٓ واْ ف١ٗ ٘زا 

فؼٕذ٘ا . االخالص ٠ؼشع طادثٗ ٌالػطٙاد ٚاالعرشٙاد

واْ ٠ش٠ذ أغاْ اْ ٠ظثخ ِغ١ذ١اً ٠ٕٚؼُ اٌٝ اٌى١ٕغح واْ 

٠ؼشع ػٍٝ ادذٜ اٌّغ١ذ١١ٓ سغثرٗ ذٍه ف١أخزٖ ٘زا تذٚسٖ 

ً االعمف اعّٗ ف عجً اٌّٛػٛظ١ٓ  ٟاٌٝ االعمف ف١غج 

ٚواْ ػٍٝ اٌّٛػٛظ اْ ٠رؼٍُ دمائك اال٠ّاْ اٌّغ١ذٟ 

تٛاعطح اٌٛػع اٌزٞ واْ ٠مَٛ تٗ اٌشّاط اٚ االعمف اٚ ِٓ 

 ٠ٕرذتٗ االعمف
   

ٚواْ ػ١ٍٗ اْ ٠ؼ١ش " ِٛػٛظ" ِٚٓ ٕ٘ا اذد وٍّح  – 3

د١اج ذ١ٍك تاٌّغ١خ تاششاف اٌشخض اٌزٞ لادٖ اٌٝ االعمف 

 . ٚاٌزٞ وٍٓ ٠ؼرثشٖ وف١ٍٗ اِاَ اٌى١ٕغح 



 ٚوأد اٌفرشج اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاالخرثاس فرشج ذذَٚ فٟ اٌمذ٠ُ ِٓ ثالثح 

 ٚدرٝ االثٕٟ ػششج عٕح ، ٚفٟ ٔٙا٠رٙا واْ اٌّٛػٛظ عٕٛاخ 

 ذؼٍُ دمائك اال٠ّاْ ٚآِٓ تٙا ا٠ّأاً ٚؽ١ذاً ٚاثثد خؼٛػٗ اٌزٞ 

 كاى يخقبل سز الوعوىديت ٚاٌى١ٕغح فٟ د١اذٗ ٚعٍٛوٗ ٌٍّغ١خ 

 اٌّغ١خ، ٠ٚظثخ ٘ىزا ػؼٛاً فٟ اٌى١ٕغح جغذ السبج العظين في 

 اٌّؼّٛد٠ح ٠ىٓ ٠ذك ٌٍّٛػٛظ اْ ٠شرشن فٟ ِائذج اٌشب لثً ٌُ 

٠ذخً اوثش فاوثش فٟ جٛ ٚاْ اال٠ّاْ ذؼ١ٍُ ٠ىٓ ٠ذؼش اٌمذاط وٍٗ تً جضءاً ِٕٗ ٠رٍمٝ ف١ٗ ٌُٚ 

 اٌى١ٕغح وّا روشٔا 

 :ٌٚزٌه فمذاط اٌّٛػٛظ١ٓ ٌٗ غا٠راْ اعاع١راْ . عاتماً 
 

 .أٗ ذؼ١ٍّٟ ٠ٍمٓ اٌّٛػٛظ١ٓ ٚوً ِٓ  اشرشن فٟ اٌمذاط ػمائذ اال٠ّاْ  – أ

أٗ اػذادٞ ٠ٟٙء اٌّؤِٓ ٌالشرشان فٟ إٌّاٌٚح ، ٚرٌه تاٌرشا١ُٔ اٌشٚد١ح ٚذالٚج وٍّح هللا  –ب 

ٚ٘زٖ ذٛلع فٟ اٌّؤِٓ اٌخشٛع ٚاٌرٛتح ٚذٕمٟ ٔفغٗ ٚذغّٛ تٙا ٚذ١ٙؤ٘ا العرمثاي . ٚاٌٛػع

 اٌى١ٕغحاٌؼشٚط االٌٟٙ اٞ اٌشب ٠غٛع اٌّغ١خ وّا ٠مٛي اتاء 

 

 



؟ها هي اهويت هذا االعالى   

 :  لهذا االعالن اهمٌة كبرى تتلخص فٌما ٌلً 
 

 انه اعالن العقٌدة المسٌحٌة االساسٌة وهً عقٌدة  – أ

 االقدس اذ انه ٌظهر تثلٌث االقانٌم مع وحدة الثالوث 

 "  اذ ٌقال مملكة واحدة ولٌس ممالك " الجوهر 
 

انه دعوة الى المؤمنٌن الى الدخول فً مملكة الثالوث ، وكأن الكاهن ٌقول  –ب 

للمؤمنٌن فلٌتجرد كل واحد منكم عن اهتماماته الدنٌوٌة وهمومه العالمٌة ولٌتخل 

جذرٌا  عن الخطٌئة ، ولٌستعد كل منكم هكذا النكم اقدمتم الى القداس االلهً 

لتواجهوا هللا المثلث االقانٌم وتدخلوا فً حضرته وتشتركوا فً حٌاته االلهٌة وبعد 

وكأننا نؤكد بهذه العبارة . االعالن ٌقول الشعب على لسان المرتل آمٌن اي تعم حقا  

اٌماننا بالثالوث استعدادنا للدخول فً مملكة الثالوث ، مملكة الحق  –آمٌن  –

 .والقداسة والحٌاة االبدٌة 

 



 الطلبت السالهيت الكبزي 

 النهاتدعى كبرى النها اطول طلبة فً القداس االلهً وسالمٌة 

 من اجل السالم  –بسالم من الرب نطلب " تبدأ بطلب السالم  

 السالم الذي ٌستمده الكاهن هو سالم وهذا ..."من العلى الذي 

 النه من هللا ٌأتً وعنه ٌنتج سالم داخلً وبهذا السالم علوي 

 االنسان بالفرح واالطمئنان والهدوء وٌبعد عنه التشتت ٌشعر 

 نستوحًومنه .النه فً حضرة هللا واالخوة المحٌٌن والفوضى 

 وابتعادهمالسالم الخارجً اي مصالحة البشر بعضهم مع بعض  

 ٌأتًوهذا السالم الذي . عن المنازعات والخصومات والحروب  

ترنٌمة المالئكة عنه مٌالد تقول فً من فوق قادر ان ٌجعل بٌن البشر سالما  عمٌقا  ثابتا  كما  

المجد هلل فً العلى وعلى االرض السالم وتتكرر عبارة السالم مرات عدٌدة فً " المسٌح 

القداس االلهً وذلك لكً تضعنا الكنٌسة فً جو التوبة وتحثنا الٌها لكً بواسطتها نتهًء 

وفً هذا الطلبة تتضرع الكنٌسة من اجل سالم كل العالم . للمناولة التً هً غاٌة القداس 

من اجل الكون نصلً وال تستثنً احدا  وكأنها . وتذكر الجمٌع بدون تمٌز كل الناس والطبٌعة 

 .بأسره 



 االًخيفىًاث              
اٌغال١ِح اٌىثشٜ ذأذٟ االٔر١فٛٔاخ ٟٚ٘ ذشا١ُٔ ٠رجاٚب ف١ٙا ٔٙا٠ح اٌطٍثح تؼذ 

 ا١ّ١ٌٓ ٚاٌشّاي جٛلا 

 ."تشفاػح ٚاٌذج االٌٗ ٠ا ِخٍض خٍظٕا:"االًخيفىًا االولً 

فٟ ٘زٖ اٌرش١ّٔح ذؼ١ٍُ ػمائذٞ ٘اَ ػٓ شفاػح اٌمذ٠غ١ٓ ٚتاالخض شفاػح 

اٌّغ١خ ٘ٛ اٌجغش اٌٛد١ذ اٌزٞ ٠ظً اٌغّاء . ٚاٌذج االٌٗ تٕٛع خاص 

تاالسع ٌٚىٓ اٌمذ٠غ١ٓ ُ٘ لٕٛاخ د١ ح تٙا ذرذفك ٔؼّح اٌفادٞ اٌٛد١ذ ػٍٝ 

اٌّؤ١ِٕٓ خاطح اٌؼزساء ٌٙا لذسج فائمح اْ ذغرؼطف اٌغ١ذ ٟٚ٘ اَ اخٛأُٙ 

 .اٌج١ّغ 

ٚاٌرش١ّٔح ." ٌٕشذً ٌه ٠ٍٍٛ٘ا ... خٍظٕا ٠ا اتٓ هللا :" االًخيفىًا الثاًيت 

٘زٖ االٔر١فٛٔا ذزوشٔا ( . ٍٍ٘ٛا هلل ) ٔذٓ اٌّشذ١ٍٓ ٌه ٠ٍٍٛ٘ا " اٌظذ١ذح ٟ٘ 

 تؼم١ذج اعاع١ح ٟ٘ االػرشاف تاْ اٌّغ١خ ٘ٛ اتٓ هللا 

 ِغاٚٞ ٣ٌب فٟ وً شٟء  – 1

 لثً وً اٌذ٘ٛساٌّغ١خ ٌِٛٛد ِٓ ا٢ب  – 2

.  ٌٍؼم١ذج االسثٛروغ١حٍِخض ٟٚ٘ تّثاتح ..." ٠ا وٍّح هللا " ٚتؼذ٘ا ذش١ّٔح 

أٙا ذزوشٔا تّافؼً اٌشب ٌخالطٕا ٌّذثرٗ اٌمظٜٛ ٌٕا ٚذذثٕا ػٍٝ اٌرٛتح 

 .ٚاٌؼٛدج ا١ٌٗ درٝ ٔغرذك إٌّاٌٚح 

 



«الذورة الصغزي » االيصىدوى الصغيز   

وذلك النه فً القدٌم كان الكاهن ٌلبس الثٌاب . معناها الدخول  Isodonاٌصودون كلمة 

 .الكهنوتٌة امام الشعب وٌذهب الى غرفة مجاورة فٌأخذ االنجٌل وٌضعه على المائدة 

( االنجٌل ) اما اآلن فله معنى رمزي اذ ٌصور لنا خروج المسٌح الى البشارة 
Evangelion   نور االنجٌل وصورة عن ٌوحنا المعمدان السابق والشمعة. 

اي انتبهوا « حكمة فلنستقم»وعندما ٌصل الكاهن الى وسط الكنٌسة ٌقول بقوة وٌعلن 

وطروبارٌات .. الن االنجٌل ٌحتوي على حكمة هللا وٌرتلون هلموا لنسجد ونركع 

 .والقنداق الٌومً
 

 «التسبيح المثلث التقديس»(  Trisagion) التريصاجيون      
 

وبعدها ٌنشد المرتل ..." النك قدوس انت ٌا الهنا " وبعد ترتٌلة القنداق ٌعلن الكاهن 

وهذا التسبٌح مأخوذ من رؤٌا اشعٌاء عندما رأى عرش هللا ... قدوس هللا " والشعب 

قدوس وفً نفس الوقت ٌحتوي هذا التسبٌح على معانً روحٌة " والمالئكة ٌرتلون 

تسمو بالمؤمن لالشتراك فً قداس المؤمنٌن كالتوبة ومغفرة الخطاٌا ولذلك اضافت 

كونوا :"حتى تسٌر على طرٌق القداسة " ارحمنا " الكنٌسة الى هذا التسبٌح عبارة 

والقداسة لٌست فً الحٌاة النسكٌة فقط ولكن هً التخلً عن ". قدٌسٌن فإنً انا قدوس 
 "وتكرٌس النفس هلل " الذات وعن مركزٌة االنا 



 الزسائل واالًجيل

 الزسائل                                        
   

ٌٕظغ :اْ ٠ٕشذ اٌجٛق اٌرش٠ظاج١ْٛ ٌٍّشج ا٤خ١شج ٠ٙرف اٌىا٘ٓ تؼذ 

 (اشاسج اٌٝ االٔرثاٖ ٌٍشعاٌح تٌٛظ ،تم١ح اٌشعً ، ٚاػّاي اٌشعً )
 

 االًجيل                                           
 

ٚت١ّٕا ذمشأ اٌشعائً ٠رٍٛ اٌىا٘ٓ ٘زٖ اٌظالج ٚلثً لشاءج االٔج١ً ٚف١ٙا 

٠طٍة ِٓ اٌشب اْ ١ٕ٠ش ار٘اْ اٌّؤ١١ِٕٓ ٚج١ّغ اٌذاػش٠ٓ ١ٌرفّٙٛا 

اششق فٟ لٍٛتٕا إٌٛس اٌظافٟ ٔٛس ِؼشفره اال١ٌٙح :" ذؼا١ٌُ االٔج١ً 

اٞ اْ ..." اٌزٞ ال ٠ؼّذً ٚافرخ دذلرٟ رٕٕ٘ا الدسان ذؼا١ٌُ أج١ٍه

ٚتٕٛسن ٔؼا٠ٓ ... االعرٕاسج اٌذاخ١ٍح ششؽ اعاعٟ الدسان االٔج١ً 

ٚػغ ف١ٕا خٛق ٚطا٠ان ٌىٟ ٔذٚط وً " ٠ٚراتغ اٌىا٘ٓ . إٌٛس 

ٚ٘ىزا " اٌشٙٛاخ اٌجغذ٠ح ٚٔغ١ش ع١شج سٚد١ح ٚٔؼًّ وً ِا ٠شػ١ه 

 .٠ظثخ االٔج١ً فاػالً ف١ٕا 



 الىعظ

قمة قداس الموعوظٌن هً الوعظ كما ان قمة 

وٌهدف الوعظ لٌس الى . قداس المؤمنٌن المناولة

التعلٌم فقط بل الى تحرٌك النفوس الى التوبة والتً 

ومن ثم ٌدعو الكاهن .  بها ٌتهٌأون الى المناولة 

 .الموعوظٌن الى الخروج وٌبدأ قداس المؤمنٌن

، ٌا جمٌع الموعوظٌن اخرجوا : طلبة الموعوظٌن 

الموعوظٌن اخرجوا ال ٌبقى احد من اٌها 

 .  الموعوظٌن 

 


