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 در که ميکن یم مشاهده مقدس یسايکل داخل در را مقدس ورود کي ،یاله ليتورگى مراسم هر در ها، فونيآنت دنبال به

 یم شروع مقدس ميز از ورود. شود یم داده شينما است، حيمس یسيع ما خداوند خود نماد که مقدس، ليانج آن یط

 به دوباره و گذرد یم مؤمنان ميان از سا،يکل مرکز از و شود، یم افتي آن در شهيهم مقدس ليانج که يیجا شود،

  .شود یم ختم مقدس محراب

 

 ميتکر از پس كاهن. است حيمس نماد مقدس ليانج. ميکن درک را جهان به حيمس آمدن تا کند یم کمک ما به وروداين 

 تا دارد یم نگه خود صورت باالى در را ليانج سپس که دهد، یم) وجود صورت در( شماس به را آن مقدس، ليانج

 که همانطور است، تعميد دهنده قديس يحيى نماد شمع. باشدبا انجيل  حيمس آمدن نماد تا بپوشاند را او صورت ليانج

 باز حيمس آمدن یبرا را راه که بود او). 34 :5 وحناي" (بود درخشان و افروخته چراغ او: "ديگو یم نگار ليانج يوحناى

 انسان و شود یم جهان خيتار وارد حيمس که کند یادآوري ما به تا کند یم استقبال مقدس ليانج از سايکل کل نيبنابرا. کرد

 .کند یکي او یسايکل در حيمس یانسان- یاله یزندگ با را خود یزندگ که است کرده افتيدر را امکان نيا

  

 وارد ما با مقدس فرشتگان تا عطا بفرما: "کند یم خطاب را دعا نيا با اشتياق رسد، یم سايکل وسط به كاهن که یهنگام

 یانبوه توسط او شود، یم ظاهر حيمس که يیجا در رايز. افتد یم اتفاق واقعاً  که است یزيچ نيا که ستين یشک". شوند

ً ؛ است شده احاطه شفرشتگان از  را )عشاء ربانى(ايوكريست  راز ،خود حيمس که يیجا ،یاله ليتورگى در مخصوصا

 مشابه یدادهايرو ثبتما . کردند یم کمک او به که ديد را مقدس فرشتگان که ستين يدونرياسپ قديس فقط. دهد یم انجام

 مقدس کتاب از که گانىفرشت یسرودها ،یاله ليتورگى در که است ليدل نيهم به. ميدار ى را با همكارى فرشتگانگريد

 یم یشاد باما . ديد ميخواه یبعد یها موعظه در - به خواست خدا – که ،مى شود خوانده و شده وارد اند شده شناخته

 ونيتئوتوک." (است آمده انسانها و فرشتگان نيكوى شبان امروز! ⁄ كند ىشاد نيزم و باشند شاد آسمانها بگذار: "ميخوان

 قائل ارزش ما یبرا چقدر و است برده باال را ما چقدر خداوند کهمى شويم  متوجه ما واقع، در). دسامبر 30 غروب

 .است

  

 بر را مقدس ليانج شماس، سپس و. دهد یم برکت را مقدس محراب به نى هاروحا ورود كاهنً " ورود دعاى" از پس

 و است حکمت مقدس ليانج!". هشيار باشيم! حکمت: "گويد یم و با صداى بلند نند،يبب را آن بتوانند همه تا افرازد یم

 همه). 24: 1 انيقرنت اول( »خداست حکمت و خدا قدرت حيمس«: سدينو یم رسول پولس چنانکه است، حيمس حکمت

 درست. مى كنيم مشاهده را مقدس ليانج ،یاريهوش و یروح یآمادگ با ،یروح نظر از چه و یجسم نظر از چه ما،

 :است شده داده شرح مقدس انجيل نگاران توسط عمل نيا. حيمس ظهور هنگام هيهودي و ليجل یروستاها و شهرها مانند

 یمت( »روانه شدند او دنبال به شهرها از ادهيپ دند،يشن را نيا مردم چون و«. رفت متروک یمکان به دعا یبرا خداوند

 به. ميدار مان بين در را حيمس خود که ميکن یم احساس م،يشو یم رهيخ مقدس ليانج به که زين ما نيبنابرا). 13: 14



 و كشند یم بيصل عالمت و کنند یم ميتعظ مقدس ليانج به احترام با خودجوش طور به مؤمنان همه که است ليدل نيهم

 خطاب آن، از پس بالفاصله. کنند یم تيتقو را گريکدي ،"ميکن ميتعظرا بپرستيم  و در برابر او  حيمس تا دييايب"  شعار با

 رب" اي" (بده نجات را من" کلماتصادقانه  که یافراد اريبس چه..." خدا پسر یا بده، نجات را ما: "ميخوان یم ح،يمس به

 کنم؟ ذکراول  را یکس چه! دافتني نجات آساى خداوند معجزه با مداخله واقع در کردند، خطاب یسيع به را") کن رحم من

 ما خداوندا: "زدند اديفر خداوند نزد آنها. بودند شدن غرق خطر در هيطبر در طوفان در که یشاگرد دوازده مثال یبرا

 و مقدس لياناج). دينيبب را 26- 23: 8 یمت" (شد برقرار یميعظ آرامش" بالفاصله خداوند فرمان به و" بده نجات را

 نجاتمرا "گفتند  او به خطاب مانيا با که یکسان به آنها با خداوند که است یمشابه معجزات از مملو ما یسايکل خيتار

 .دهد یم پاسخ، "بده

. 
 کي عنوان به جهان، به خدا كلمه و پسر آمدن از ینماد سايکل مقدس محراب به -  مقدس ليانج قالب در -  خداوند ورود

 او شاگردان). 6: 14 وحناي" (هستم اتيح و راستى راه، من: "کرد دييتأ را نيا یسيع خود. است مصون از خطا معلم

: 6 وحناي." (خدا قدوس يى آنتو که مدانسته اي و آورده مانيا ما. زد توستن یجاودان حيات کلمات: " کردند اعالم نيچن

 را یسيع تا فرستادند ینگهبانان کرد یم موعظه یسيع که یهنگام. دارد وجود زين یسيع دشمنان شهادت اما). 69- 68

 بودند کرده افتيدر که را یفرمان و شدند مبهوت و مات دند،يشن را خداوند سخنان نگهبانان که یهنگام. کنند ريدستگ

 ).46- 45: 7 وحناي." (نگفته است سخن شخص نيا مانند ىکس هرگز! "کردند فراموش

  
 ليتورگى اول بخش نيا در و. شود یم داده شينما مقدس ليانج ورود در ،یواقع معلم تنها ح،يمس یسيع نيا نيبنابرا

 بر ابتدا خداوند که همانطور. شود یم ديتأک خدا كلمه کهانت بر ،)كاتيهومن ها(نوآموزان مسيحيت یبرا دعا تا ،یاله

او  زين یاله ليتورگى مراسم در شد، محقرانهشدن  مصلوب تسليم سپس و کرد اعالم را خود ليانج و شد ظاهر جهان

نظم و  یعني. شود یم مطرح خون و بدن مقدس خود یقربان كاهن عنوان به سپس و ليانج كاهن و معلم عنوان به ابتدا

  .کند یم ديتقل او ینيزم یزندگ از یاله ليتورگى ترتيب
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