و للوقت و هو صاعد من الماء راى السماوات قد انشقت و الروح مثل حمامة
نازال عليه.

و كان صوت من السماوات أنت ابني الحبيب الذي به سررت ” مرقس 1
11:10

ﺑﺎﻧﻮراﻣﺎ ﻋﯿﺪ اﻟﻈﮫﻮر اﻻﻟﮫﻲ اﻟﻤﺠﯿﺪ
ﻋﯿﺪ اﻟﻐﻄﺎس اﻟﻤﺠﯿﺪ – ﻋﯿﺪ أﻷﺑﯿﻔﺎﻧﯿﺎ
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و للوقت و هو صاعد من الماء راى السماوات قد انشقت و الروح مثل حمامة نازال عليه.
و كان صوت من السماوات أنت ابني الحبيب الذي به سررت ” مرقس 11:10 1

طقس عيد الغطاس واللقان
بحث وإعداد :ابيذياكون مجدي فانوس كنيسه االنبارويس االثريه بالقاهرة.أيبارشية ميسساجا وغرب
كندا .
 .1عيد الغطاس واحد من أهم األعياد السيدية السبعة الكبري وهو تذكار معمودية سيدنا يسوع المسيح لة
المجد.
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و للوقت و هو صاعد من الماء راى السماوات قد انشقت و الروح مثل حمامة نازال عليه.
و كان صوت من السماوات أنت ابني الحبيب الذي به سررت ” مرقس 11:10 1

طقس عيد الغطاس واللقان.

.2أسماء العيد
للعيدأربعة اسماء الغطاس للداللة علي أن المعمودية باالتغطيس حيث يقول اإلنجيل ولما
اعتمد يسوع صعد من الماء مت  3.16والثاني هو عيد االبيفانيا واالبيفانيا كلمة يونانية
عامة تدل علي حضور شخص كبير ذو مكانة زي دكتور شهير يحضر احتفال كبير في
العصر المسيحي استخدم ذلك التعبير ثيؤفانيا كلمة ئيئو تعني اللة ئيؤودور عطية اللة
ثيؤفانيا اللة ظهور الثالوث القدوس أو عيد األنوار ألنهم .كانوا يغطسون .ليال ويمسكون
الشموع وألن المعمودية اسمها االستنارة داللة علي استنارة العقل والذهن وكمان لما اي
حد يعتمد.الشمامسة يزفونة بالشموع ويلبس ابيض رمز للنقاوة واالستنارة
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و للوقت و هو صاعد من الماء راى السماوات قد انشقت و الروح مثل حمامة نازال عليه.
و كان صوت من السماوات أنت ابني الحبيب الذي به سررت ” مرقس 11:10 1

طقس عيد الغطاس واللقان.

 .3متي يحتفل بالعيد
يحتفل بة  11طوبة كان زمان مدمج مع عيد.الميالد ولكن الكنيسة رأت أن يفصل العيدين
لتوضيح معني كل عيد.
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و للوقت و هو صاعد من الماء راى السماوات قد انشقت و الروح مثل حمامة نازال عليه.
و كان صوت من السماوات أنت ابني الحبيب الذي به سررت ” مرقس 11:10 1

طقس عيد الغطاس واللقان
.4الفرق بين معمودية يوحنا والسيد المسيح ؟
معمودية يوحنا كانت بالماء أما معمودية السيد المسيح كانت بالماء والروح فهو مؤسس سر المعمودية
بالماء والروح حيث ظهر الروح القدس علية واالب تكلم من السماء لذلك المعمودية تكون علي اسم الثالوث
وبالتغطيس
.
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و للوقت و هو صاعد من الماء راى السماوات قد انشقت و الروح مثل حمامة نازال عليه.
و كان صوت من السماوات أنت ابني الحبيب الذي به سررت ” مرقس 11:10 1

.

طقس عيد الغطاس واللقان

).5الخلفية االهوتية والعقيدية في طقس المعمودية (.كأي طقس لة خلفية الهوتية وعقيدة نزول السيد كان لتقديسة المياة
ويؤسس سر المعمودية المعمودية.لكي يستعلن الروح القدس علي جسدة اي ناسوتة اوكما يقال جسد بشريتنا  .الروح القدس هو
روح السيد واالقانيم متحدة اتحاد جوهري منذ االزل وانما ظهورة ونزولة ذلك واعتمادة لحسابنا  .لكي ننال التبني لذلك ناخذ الروح
القدس لسكني الروح القدس فينا  .الن قبل المعمودية.لم يكن اي انسان ابن للة انما بالمعمودية نصير ابناء للة فهو بكر بين اخوة
كثيرين المعمودية وكما قال معلمنا بولس الرسول في غل  4.6بما انكم ابناء ارسل اللة روح ابنة الي قلوبكم  .الصوت لتأكيد  2واحد
أن السبد هو االبن.المولود من االب قبل كل الدهور نور من نور أما ذلك.الصوت من اجلكم
ان كل إنسان مولود من المعمودية يسمع.ذلك النداء لة وذلك الصوت بعين قلبة وربنا يقول لة هذا هو ابني الحبيب الذي بة سررت
لذلك في المعمودية.ناخذ.نعمة.التبني .
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و للوقت و هو صاعد من الماء راى السماوات قد انشقت و الروح مثل حمامة نازال عليه.
و كان صوت من السماوات أنت ابني الحبيب الذي به سررت ” مرقس 11:10 1

.

طقس عيد الغطاس

واللقان.

) .6حتمية ووجوب المعمودية(
 .وهذا مااكدة السيد المسيح.لنقوديموس يو  3الحق الحق اقول لك.كل من لم.يولد من الماء والروح اليقدر أن يعاين .ملكوت السموات.
وقال للتالميذ علموهم و عمدوهم باسم األب واالبن والروح القدس .كل سفر األعمال كل قصة ايمان تعقبها معمودية .الثالث اآلالف
الذين آمنوا علي يد القديس بطرس يقول آمنوا واعتمدوا وقصه فيلبس والخصي الحبشي شرح لة واعتمد
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و للوقت و هو صاعد من الماء راى السماوات قد انشقت و الروح مثل حمامة نازال عليه.
و كان صوت من السماوات أنت ابني الحبيب الذي به سررت ” مرقس 11:10 1

.

طقس عيد الغطاس

واللقان.

).7بركات سر المعمودية(
أ.السماء فتحت لي باب أقدر استقبل منة وبة الروح.القدس
ب .صرت ابن.للة في يوم المعمودية أخذنا الجنسية المسيحية وناخذ شهادة المعمودية  .بالمعمودية نلبس المسيح فيمكننا أن نعيش
في السماء المعمودية كمثل الغواصة التي يرتديها اإلنسان ليعيش في عمق المياة أو كبدلة رجل الفضاء بدون المعمودية اليمكن أن
ندخل ملكوت السموات طبيعتنا األرضية بدون المسيح التدخل ملكوت.
تشبيه جميل قالة سيدنا انباروفائيل حينما قال إن في المعمودية.توضع.فينا البطارية الروحية ممتدة المفعول ولكن البد أن
تحافظ.علي البطارية لذلك نسمع كثيرا من.االباء حينما يذهب للخلوة يقولك اذهب الي الدير أو الخلوة علشان أشحن البطارية وكل
الممارسات الروحية صوم.صالة تناول خدمة خلوة .لشحن البطارية الروحية ويقول الكتاب التطفئوا الروح .فلكي يظل الروح القدس
مشتعل وناري البد أن أكون قريب من األماكن التي تمدني بالطاقة الروحية.
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و للوقت و هو صاعد من الماء راى السماوات قد انشقت و الروح مثل حمامة نازال عليه.
و كان صوت من السماوات أنت ابني الحبيب الذي به سررت ” مرقس 11:10 1

.

طقس عيد الغطاس

واللقان.

.8ماهو الفرق بين صالة اللقان في عيد الغطاس وبين صالة اللقان في عيد خميس العهد وعيد الرسل.؟
لقان عيد الغطاس رمز.للمعمودية
بمعمودية السيد المسيح صرنا فية خليقة جديدة في تك  1ويوحنا  1وكولوسي  1وعبرانين  1يقول في البدء خلق السموات واألرض
وكان روح اللة يرف علي وجهة المياة .وفي يوحنا يقول في البدء كان الكلمة وكان الكلمة اللة وفي عبرانين يقول الذي بة عمل
العالميين.لذلك العماد أو اللقان يسبق باكر في لقان عيد الغطاس ألنها تعبر عن كوننا خليقة جديدة في المسيح وايضا لكون
يوحنا المعمدان هو السابق والصابغ للسيد المسيح .لقان خميس العهد هو رمز للتوبة والتطهير وغسل ارجل التالميذ لكي يكونوا
طاهرين وحينما قال لة القديس بطرس اغسلني كلي باالكلية قال لة السبد من استحم مرة اليحتاج ذلك مرة اخري بل مايحتاجة هو
غسل ارجلة أما لقان الرسل رمز للتوبة والتواضع اما لقان عيد الرسل رمز للخدمة وبذل الذات وغسل ارجل التالميذ لبعضهم
البعض عالمة للمحبة والروح الواحد .بذلك يعرف انكم تالميذي أن احببتم بعضكم بعضا
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و للوقت و هو صاعد من الماء راى السماوات قد انشقت و الروح مثل حمامة نازال
عليه.
و كان صوت من السماوات أنت ابني الحبيب الذي به سررت ” مرقس 11:10 1

.

طقس عيد الغطاس

واللقان.

 9ماهو سبب ان اللقان يقام قبل صالة باكر واين يقام
أوال  :المعمودية هي باب االسرار هي باب النعم
ثانيل :هناك سبب تاريخي حيث قديما كانوا الناس يغطسون في النهر في احتفال كبير وبعد ذلك يخرجون ويدخلون
ليحضروا القداس ويتناولوا سر االفخارستيا وياكلون مائدة المحبه بعضها وبعد وقت استعيض عن النهر بجرن المعموديه في
الجهه الغربيه وبعدة وضع حوض اللقان وهذا موجود بصوره واضحه في اديره وادي النطرون وكنيسه ابوسيفين والمعلقه
بمصر القديمه  .ولهذا السبب نصنع في يوم عيد الغطاس اللقان قبل كل شئ ويوضع اللقان في الثلث األخير من الكنيسة
ناحية.الباب الغربي وايضا لسبب روحي نضع اللقان في مكان وضع الصليب في يوم الجمعة العظيمة أو باألصح في االرباع
الخشوعية التي يصليها األب الكاهن في القداس وذلك لربط فكر المؤمنين أن اللقان هو رمز للمعمودية والمعمودية هي حالة
دفن وقيام مع السيد المسيح وكما غطس السيد المسيح وقام من الماء وكما دفن وقام من األموات هكذا نحن أيضا نغطس
معة ونقوم معة مدفونين معة باالمعمودية.في صلوات اللقان توجد كلمات وصلوات جميلة كثيرة تعبر عن قوة وتأثير مياة اللقان
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و للوقت و هو صاعد من الماء راى السماوات قد انشقت و الروح مثل
حمامة نازال عليه.
و كان صوت من السماوات أنت ابني الحبيب الذي به سررت ” مرقس 1
11:10

اﻟﺨﻮﻻﺟﻲ اﻟﻤﻘﺪس –
اﻟﻘﻤﺺ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺴﯿﺢ ﺻﻠﯿﺐ
اﻟﺒﺮﻣﻮﺳﻲ اﻟﻤﺴﻌﻮدي

ﻋﺸﺒﺔ ﻋﯿﺪ اﻟﻐﻄﺎس اﻟﻤﺠﯿﺪ

ﺑﺎﻧﻮراﻣﺎ ﻋﯿﺪ اﻟﻈﮫﻮر اﻻﻟﮫﻲ اﻟﻤﺠﯿﺪ
اﻟﻄﻘﺲ اﻟﻔﺮاﻳﺤﻰ

صالة لقان

ﺑﺎﻛﺮﻋﯿﺪ ﻋﯿﺪ اﻟﻐﻄﺎس اﻟﻤﺠﯿﺪ

اﻟﻘﻄﻤﺎﻳﺮوس اﻟﺴﻨﻮى
 11طﻮﺑﺔ

ﻗﺪاس ﻋﯿﺪ ﻋﯿﺪ اﻟﻐﻄﺎس اﻟﻤﺠﯿﺪ

عيد الغطاس المجيد

كتاب دالل
صلوات
اللقان
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و للوقت و هو صاعد من الماء راى السماوات قد انشقت و الروح مثل حمامة
نازال عليه.
و كان صوت من السماوات أنت ابني الحبيب الذي به سررت ” مرقس 1
11:10

ﺑﺎﻧﻮراﻣﺎ ﻋﯿﺪ اﻟﻈﮫﻮر اﻻﻟﮫﻲ اﻟﻤﺠﯿﺪ

اﻟﺨﻮﻻﺟﻲ اﻟﻤﻘﺪس – اﻟﻘﻤﺺ
ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺴﯿﺢ ﺻﻠﯿﺐ اﻟﺒﺮﻣﻮﺳﻲ
اﻟﻤﺴﻌﻮدي

اﻟﻄﻘﺲ اﻟﻔﺮاﻳﺤﻲ
صالة لقان

ﻋﺸﺒﺔ ﻋﯿﺪ اﻟﻈﮫﻮر اﻻﻟﮫﻲ
اﻟﻤﺠﯿﺪ

عيد الغطاس المجيد
تسبحة نصف الليل

مزامير
عشية
ﻋﯿﺪ
اﻟﻐﻄﺎس

تسبحة
عشية ﻋﯿﺪ
اﻟﻐﻄﺎس

اﻟﻘﻄﻤﺎﻳﺮوس
اﻟﺴﻨﻮى
 11طﻮﺑﺔ

رفع
بخور
عشبة
ﻋﯿﺪ
اﻟﻐﻄﺎس

ابانا الذي وصالة الشكر
الكبار
ارباع الناقوس
المزمور الخمسين
النبوات
البولس
اوران انشوشو
السموات
بارليكس باشويس
اجيوس الفرايحي
اوشية االنجيل

كتاب
دالل
صلوات
اللقان

ﻗﺪاس ﻋﯿﺪ اﻟﻈﮫﻮر اﻻﻟﮫﻲ
اﻟﻤﺠﯿﺪ

ﺑﺎﻛﺮﻋﯿﺪ اﻟﻈﮫﻮر اﻻﻟﮫﻲ اﻟﻤﺠﯿﺪ

مرد االنجيل
السبع االواشي
طلبة
الثالث اواشي الكبار

مزامير باكر

قانون االيمان المقدس

ﻋﯿﺪ اﻟﻐﻄﺎس

صالة اللقان

تسبحة باكر
ﻋﯿﺪ
اﻟﻐﻄﺎس

رفع بخور
باكر ﻋﯿﺪ
اﻟﻐﻄﺎس

ﺗﻘﺪﻣﻪ
اﻟﺤﻤﻞ
ﻋﯿﺪ
اﻟﻐﻄﺎس

ﻗﺪاس
اﻟﻤﻮﻋﻮظﯿﻦ
ﻋﯿﺪ اﻟﻐﻄﺎس

ﻗﺪاس اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ
ﻋﯿﺪ اﻟﻐﻄﺎس

ابانا الذي في
صالة خضوغ لالبن
تحليل االبن
المزمور ا150

االنجيل مرد االنجيل
افنوتي ناي نان
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"و للوقت و هو صاعد من الماء راى السماوات قد انشقت و الروح مثل حمامة نازال عليه.
و كان صوت من السماوات أنت ابني الحبيب الذي به سررت ” مرقس 11:10 1

بانوراماعشية عيد الظهور االلهي المجيد
اﻟﺨﻮﻻﺟﻲ اﻟﻤﻘﺪس – اﻟﻘﻤﺺ
ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺴﯿﺢ ﺻﻠﯿﺐ
اﻟﺒﺮﻣﻮﺳﻲ اﻟﻤﺴﻌﻮدي

بالطقس الفرايحى
تسبحة عشيةعيد الغطاس المجيد

مزامير عشيةعيد
الغطاس المجيد

ﻟﺤﻦ ﻧﻰ اﺛﻨﻮس

التوجد النها
صليت في
قداس
البرامون

اﻟﮫﻮس اﻟﺮاﺑﻊ

اﺑﺼﺎﻟﯿﺔ ادام عيد
االغطاس المجيد
ﻣﺪﻳﺢ ﻋﻠﻲ اﻻﺑﺼﺎﻟﯿﺔ

ثيؤطوكية اليوم

لبش ثيؤطوكية اليوم

ختام الثيؤطوكيات
االدام او الواطس

)ملحوظة(ابصالية العيد لها نغمة خاصة حسب تقسيم االيام االدام والواطس وايضا الثيؤطوكيات
وختام الثيؤطوكيات لها نغمات حسب اليوم اذا كان واطس او ادام حسب تقسيم االيام حيث االيام
االدام هي االحد واالثنين والثالثاء االيام الواطس هي االربعاء والخميس والجمعة والسبت

اﻟﻘﻄﻤﺎﻳﺮوس
اﻟﺴﻨﻮى
 11طﻮﺑﺔ

رفع بخور عشية عيد الغطاس المجيد

فتح الستر .أبانا الذي صاله الشكر أرباع الناقوس بأضافة أرباع عيد
االغطاس المجيدوختام ارباع الناقوس ياملك السالم ويختم النك أعتمدت
وخلصتنا .أوشية الراقدين وبعدها تفضل يارب قدوس اللة القوي ابانا الذي
في السموات

مقدمة الذكصولوجيات ذكصولوجية عيد الغطاس المجيد
ذكصولوجية العذراء والمالك ميخائيل وباقي الرسل
والشهداء والقديسين نعظمك.وقانون االيمان افنوتي ناي نان
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اﻟﺴﻨﻜﺴﺎرواﻟﻤﺤﯿﺮ
ﻋﯿﺪ اﻟﻐﻄﺎس اﻟﻤﺠﯿﺪ
واﺑﻨﺸﻮﻳﺲ
اﻟﻌﻈﻪ

ﺧﻮرس
اﻟﺸﻤﺎﻣﺴﺔ

ﺻﻼة اﻟﺸﻜﺮ
وﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﺨﺪام

وﻣﺮد اﻧﺠﯩﻞ ﻋﯿﺪ
اﻟﻐﻄﺎس اﻟﻤﺠﯿﺪ

اﻟﻘﻄﻤﺎﻳﺮوس اﻟﺴﻨﻮى
 11طﻮﺑﺔ

ﻗﺪاس اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﯿﺪ اﻟﻐﻄﺎس

يفضل ان يصلي بالقداس
الغريغوري

ﻣﺮد اﻻﺑﺮﻛﺴﯿﺲ
اﻟﻜﺎﺛﻮﻟﯿﻜﻮن
أجيوس
الفرايحي
الطويلة
الثالثة
وبعدها
أوشية
أالنجيل
اﻻواﺷﻲ

ﻋﯿﺪ اﻟﻐﻄﺎس اﻟﻤﺠﯿﺪ

طﻮاف اﻟﻤﺰﻣﻮر
وﻣﺮد ﻣﺰﻣﻮر ﻋﯿﺪ
اﻟﻐﻄﺎس اﻟﻤﺠﯿﺪ
قراءة االنجيل

ﻗﺎﻧﻮن أﻷﻳﻤﺎن  .ﺻﻼة اﻟﺼﻠﺢ اﺳﺒﺴﻤﺲ
اﻟﻐﻄﺎس اﻟﻤﺠﯿﺪ ﺑﺸﻔﺎﻋﺎت واﻟﺪة أﻷﻟﺔ

ﻋﯿﺪ

اﻻﻧﺎﻓﻮرا اﻟﻲ ﺣﻠﻮل اﻟﺮوح اﻟﻘﺪس

أﻻواﺷﻲ واﻟﻤﺠﻤﻊ وأھﺪاﻧﺎ اﻟﻲ ﻣﻠﻜﻮﺗﻚ وﻗﺴﻤﺔ
ﻋﯿﺪ اﻟﻐﻄﺎس اﻟﻤﺠﯿﺪ
أن
ﺻﻮﻓﯿﺎ .أﺑﺮوس
ﺧﻮﻣﯿﻦ

التوزيع الفرايحي للمزمور ومرد ﻋﯿﺪ اﻟﻐﻄﺎس
اﻟﻤﺠﯿﺪ والحان العيد وختام ﻋﯿﺪ اﻟﻐﻄﺎس وصرف
الشعب بالبركة
Deacon/MagdyFanous-minaelkeraza@gmail.com

و للوقت و هو صاعد من الماء راى السماوات قد انشقت و الروح
مثل حمامة نازال عليه.
و كان صوت من السماوات أنت ابني الحبيب الذي به سررت ”
مرقس 11:10 1

ﺑﺎﻧﻮراﻣﺎ ﻋﯿﺪ اﻟﻈﮫﻮر اﻻﻟﮫﻲ اﻟﻤﺠﯿﺪ
ﻛﻞ ﻋﺎم واﻧﺘﻢ طﯿﺒﯿﻦ
ﺻﻠﻮا ﻛﻢ اﺟﻠﻨﺎ أﺑﯿﺬﻳﺎﻛﻮن ﻣﺠﺪي ﻓﺎﻧﻮس

Deacon/MagdyFanous-minaelkeraza@gmail.com

