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" ىَونَْبنََِنَقُومَََُعبِيُدهَََُونَْحنَُ ،النََّجاحَََيُْعِطينَاَالسََّماءََِإِلَهََهذا هو شعار مهرجان الكرازة المرقسية وهو الشعار الذى نادى به نحميا النبى قائالً: "
20:2نح   

 

 أوالً: نقــــــــــــــوم
 الخاطئ الحياة األبدية.. وتفقد الروحانية.. وتقتلالجسد..  تدمر :ألن الخطية موت الخطيةهنا هو " والموت -قيامة التوبةهنا هى " القيامة

من منطقة الخطيئة والتعدى، إلى  -)مثل االبن الضال(  - اإلنسان، بوعى كامل، وإصرار ثابت قومالصحوة الروحية، التى فيها ي: فالتوبة هى 
 .حضن المسيح، وحياة الكنيسة

  : مفهوم التوبة واالعتراف فى كنيستنا

 من كل القلب، بحيث يشعر التائب أن ما عاشه هو نوع من الموت الروحى،.. الندمَعلىَالخطية -1

 هللا، والتدمير المستمر للكيان اإلنسانى.نفصال عن الوا 
 العزم على ترك الخطيئة يظهر من الجهاد األمين الذى يبذله اإلنسان.. فالعزمَعلىَتركها -2

َاألَْرِضََلَىعَََتَْربُِطونَهَََُماَُكلَ حيث أعطاهم سلطان الحّل والربط: " ا لكالم السيد المسيح للتالميذوهذا تتميمً .. واالعترافَأمامَاألبَالكاهن -3

(، ثم يتقدم المعترف للتناول من األسرار 18:18" )مت فِىَالسََّماءَََِمْحلُوال ََيَُكونََُاألَْرِضَََعلَىَتَُحل ونَهَََُماََوُكلَ  ،السََّماءََِِفىَاَمْربُوطَ َيَُكونَُ

 المقدسة.

 : مالمح هامة للتوبة
 (.2:6كو 2) "َخالَص   يَْومُ  اآلنَ  ُهَوذَا. َمْقبُول   َوْقت   اآلنَ  ُهَوذَا"  : سريعة -1

اَمكَ  السََّماءِ  إِلَى أَْخَطأْتُ  ،ىأَبِ  يَا: لَهُ  َوأَقُولُ  ىأَبِ  إِلَى َوأَْذَهبُ  أَقُومُ  ":  حاسمة -2  (.18-17:15)لو  "َوقُدَّ

 األعمالو اإلرادةو القلبو الحواسو الفكرإنها توبة  : : فالتوبة السليمة يجب أن تشمل كل جوانب النفس، وزوايا الحياة شاملة -3

 بعد كل خطية دائمة وقيامة ،ذهنى مستمر تجديدمستمرة : التوبة  -4

 ا الئقة. أن نصنع أعماالً مقدسة، ونطرح ثمارً 8:3 )مت "بِالتَّْوبَةِ  تَِليقُ  اأَثَْمار   فَاْصنَعُوا":  مثمرة -5

 

 نبنـــــــــــىثانيـــًا: 

 !! والبناء هنا:أنَيبدأَالبناء.. ينبغىَبعدَالقيام

 (..29:5" )أف َويَُرب ِيهَََِيقُوتُهََُبَلَْ ،قَطَ ََجَسَدهََُأََحدَ َيُْبِغضََْلَمَْبناء الجسد : " -1

 ومدمرة للكيان اإلنسانى كله.بناء النفس : فالشبع بالرب يسوع يجعل اإلنسان يعزف عن أطعمة العالم والشيطان، ألنها فاسدة  -2

 بناء الذهن : فالوجود فى بيت هللا، وشركة المؤمنين ومجاالت الخدمة، يبنى الذهن بأفكار مقدسة بناءة -3

واألصوام بناء الروح : إذ تشبع أرواحنا بالمسيح، وشركة القديسين، واألسرار الكنسية، وأنواع الصلوات المختلفة، والمناسبات الكنسية،  -4

 المقدسة.. إلخ.
 بناء عالقات مقدسة اجتماعية : داخل األسرة، وفى الكنيسة، ومكان الدراسة والمجتمع..  -5

 
 ..المجتمع، والكنيسة، وفى األصدقاء، ومع بالخدمةَاألمينةَفىَاألسرةويأتى بعد ذلك التعبير عن هذه العطايا  -
امََََهَكذَاَنُوُرُكمََْفَْليُِضئَْفتنطبق علينا وصية الرب يسوع: " - ُدوا ،اْلَحَسنَةَََأَْعَمالَُكمََُِلَكْىَيََرْوا ،النَّاِسََقُدَّ َماَواتََِأَبَاُكمَََُويَُمج ِ " )مت الَِّذىَِفىَالسَّ

16:5.) 
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 ؟َيوشيامنَهوَ
  به ارتداد شعب إسرائيل فى مرحلة من أصعب مراحل تاريخه. ىفعاًل ليشف يوشيا ، وقد استخدم الرب"ىالرب يشف" اسم عبرى معناه "يوشيا"
َ.اوثالثين عامً  واحدوظل على العرش لمدة  ،سنين ىوقد تبوأ العرش وهو ابن ثمان ،السادس عشر على مملكة يهوذاالملك هو و 

 َأَمامَ  َيَتَواَضع   َوَلم  "كان آمون أبوه قد مأل البالد فساًدا وشًرا  ..نحدارالوقد كانت المملكة فى أشد درجات الفساد وا ،يوشيا الطفل الصغير ملكهبدأ 
ب    ى َتَواَضعَ  َكَما الرَّ َدادَ  َبل   ،َأُبوهُ  َمَنسَّ سنة، جعل الشر يتغلغل فى  55حكم البالد مدة  ىومن قبله جده منسى والذ ،(23:33أخ 2)" اإ ث م   آُمونُ  از 

 حكم فيها كل من منسى وآمون. ىسنة من الفساد واالرتداد، وهى المدة الت 57لقد استلم يوشيا المملكة بعد .. كل أرجاء المملكة

 

 سر البركة فى حياة يوشياأوالً: 
يربط كاتب سفر الملوك بين اسم أمه وبين صالحه ، حيث األم التقية: أهمهالعل إلى عدة أسباب،  سر البركة والصالح فى حياة يوشيايرجع 

مُ " :وسلوكه المستقيم فيقول ه   َواس  َيَدةُ  ُأم   َقةَ  م ن   َعَداَيةَ  ب ن تُ  َيد  َتق يمَ  َوَعم لَ . ُبص  نَ  ىف   ال ُمس  ب    ى  َعي   َداُودَ  َطر يق   َجم يع   ىف   َوَسارَ  الرَّ
د   َوَلم  . َأب يه   ين ا َيح  َمال   َولَ  َيم   "محبوبة"اسم عبرى معناه  "يديدة"، و(2-1:22مل 2)" ش 

  .األمة بدأ يصحح مسيرةف فى آخر أيامه، توبة جده الملك منسىكان  ىالعامل الثانولعل 

ولكنه لم ينجح فى  ،جتهد أن يصلح من حياة ابنه آمون امن حياته أن يعيد تصحيح األمور، ويبدو أنه  اجتهد منسى فى آخر خمس سنينفقد 
يعلم يوشيا الطفل الصغير محبة الرب وغرس فيه روح  منسى الجد فبدأ ،قد كان آمون قد تعدى طور التكوين وتشرب الفساد من حياة أبيهفذلك، 

التعبد والخشوع أمام هللا.. ومات منسى وكان يوشيا ابن ست سنين، وقد أثمرت هذه التعاليم بعد ذلك.. ولعل العامل الثالث هو: وجود بعض 
وخلدة  ،وشافان الكاتب ،وحلقيا الكاهن ى،إرميا النب :مثل ،ومشجعين وناصحين له ،فى هذه الفترة الذين كانوا محيطين بيوشيا المعلمين األمناء

  النبية.

 يوشيا وطلب الربثانيًا: 

فَِ" :عن يوشيا يذكر كاتب سفر األخبار َاْبتََدأََََعَشَرةَََالثَّانِيَةََِالسَّنَةََِىَوفَِ. أَبِيهَََِداُودَََإِلَهَََيَْطلُبَُ اْبتََدأَََ،فَتىَ َبَْعدَََُكانَََإِذََُْمْلِكهََِِمنََْالثَّاِمنَةََِالسَّنَةََِىََ
رَُ لقد عرف الرب معرفة شخصية وهو فى السادسة عشر  .(3:34أخ 2)" َواْلَمْسبُوَكاتَََِوالتََّماثِيلََِىَوالسََّوارََِاْلُمْرتَفَعَاتََِِمنََََوأُوُرَشِليمَََيَُهوذَاَيَُطه ِ

 .من عمره، ولقد كانت هذه نقطة االنطالق األولى فى حياته
من كل هذه  ..كنا نتوقع أن يطلب ذهبًا أو فضة أو ماالً أو زوجة.. إلخ ،شاب فى السادسة عشر من عمره !.."طلبَالربأجمل عبارة "وما 

 ،الحقيقةَأنتَالَتملكَشيئ اَىفف ،ولمَتمتلكَالرب ،امتلكتَكلَالوجودنه لو أ شاب:لكل  نقولاألمور المادية الفانية، ولكنه يطلب الرب. وهنا 
.ألنكَتمتلكَمالكَكلَالكونَ،فأنتَتمتلكَكلَشئ، شئَفىَالوجودَىوالَتملكَأَ،كنتَتمتلكَالربَكسَإذاوبالع  

 

 يوشيا وإدراك هدف الوجودثالثًا: 
رب إلى ه لللقد ترجم طلب ..تقدم خطوة لألمام وأدرك أنه صاحب رسالة ،وبعد أن عرف الرب بأربع سنوات ،سن العشرين يوشياعندما بلغ 
.فعالَتجاهَقضاياَومشاكلَالمجتمعَىعملَىَ مثالَحبل هى  ،ليست صلوات وترانيم فقط، وليست تقوقع فالحياةَالمسيحية، لذا ىسلوك عمل  
أو أن يكون صاحب  ،فأدرك أن دوره هو إصالح ما أفسده الزمن. لم يكن غاية ما يتمناه يوشيا مجرد الوصول إلى العرش يوشياوهكذا فعل 

وتقدم يوشيا نحو اإلصالح وبدأ إصالحه بالهدم،  .أنَتكونَالمملكةَللربَولمسيحهَوأنَيرضىَالربَعنَالمملكةنفوذ أو صاحب ممتلكات، بل 
.(5:34 أخ2) "ُرَشِليمَََوأُوَيَُهوذَاََوَطهَّرََ"  
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 كان يدرك أنه مرسلف ،كان يحكمها ىأن إصالحه ال يجب أن يُحد فى أورشليم فقط، وال يجب أن يرتبط بحدود المملكة الت يوشياولقد أدرك 
َََوَشْمعُونََََوأَفَْرايِمََََمنَسَّىَُمُدنََِىَوفَِى "أن يصلح كل ما يستطيع أن يصلحه، ولذلك طهر أيًضا مدن منسى وأفرايم وشمعون ونفتال من أجل َحتى 

وهذه كلها مدن المملكة الشمالية. ،(6:34أخ 2) "َحْولََهاََخَرائِبَِهاََمعَََىنَْفتَالَِو  

حتى ال يعاد  ،ودق التماثيل، ولم يكتف بذلك بل  أحرق عليها عظام األموات لتنجيسها ىبنفسه على هدم المذابح والسوار يوشيالقد أشرف 
ة!بناؤها فى أول فرصة ممكن لكان أعيد بناؤها مرة أخرى، ولوال هذا  

ناك، وأخرج قدرون وأحرقها ه ىفأمر يوشيا بإخراج السارية من بيت الرب إلى خارج أورشليم إلى واد ،كان الفساد قد دخل إلى قدس األقداس
وهدم  ،وهدم بيوت المأبونين ،من بيت الرب أيًضا جميع اآلنية المصنوعة للبعل والسارية ولكل أجناد السماء وأحرقها أيًضا فى وادى قدرون

سََ ،يَُهوذَاَُمُدنََِِمنََْاْلَكَهنَةََِِبَجِميعَََِوَجاءََ" مرتفعات األبواب َُمْرتَفَعَاتَََِوَهَدمََ ،َسْبع ََبِئْرََِإِلَىََجْبعَََِمنََْيُوقُِدونَََاْلَكَهنَةَََُكانََََحْيثََُاْلُمْرتَفَعَاتَََِونَجَّ
أقيمت عند أبواب  ىالمرتفعات التى وه، (8:23مل2)" اْلَمِدينَةَََِبابََِىفََِاْليََسارَََِعنََِىالَّتََِاْلَمِدينَةَََِرئِيِسََيَُشوعَََبَابَََِمْدَخلََِِعْندَََىالَّتََِاألَْبَوابَِ

ََعِملََهاَىالَّتََِآَحازَََُعل ِيَّةَََِسْطحَََِعلَىَىالَّتََِاْلَمذَابِحَُ، "المدينة وقد أقيم عليها تمثال نصفه األعلى على شكل إنسان ونصفه األسفل على شكل ماعز
ب َََِبْيتََِىََْدارَََىفَََِمنَسَّىََعِملََهاَىالَّتَََِواْلَمذَابِحَُ ،يَُهوذَاَُملُوكَُ ىَُهنَاكَََِمنَََْوَرَكضََ ،اْلَمِلكَََُهَدَمَهاَ،الرَّ مل 2)" َقْدُرونَََىَوادََِىفََُِغبَاَرَهاََوذَرَّ

مذابح لعبادة الكواكب كان قد بناها الملك منسى. ىوه ،(12:23  

افُونَََالسََّحَرةَََُوَكذَِلكََ" :يقول فيها كاتب سفر الملوك ىللدرجة الت ،وتتبعها فى كل مكان ،حاول يوشيا أن يقلع الوثنية من جذورها ََواْلعَرَّ
َجاَساتَََِوَجِميعَََُواألَْصنَامَََُوالتََّرافِيمَُ ْفرََِىفََِاْلَمْكتُوبَََالشَِّريعَةَََِكالَمَََِليُِقيمَََيُوِشيَّاَأَبَاَدَهاَأُوُرَشِليمَََىَوفََِيَُهوذَاَأَْرِضََىفََُِرئِيَتََْىالَّتََِالرَّ ََوَجَدهََُىالَّذََِالس ِ

ب ََِبَْيتََِىفََِاْلَكاِهنََُِحْلِقيَّا .(24:23مل 2)" الرَّ  
وهذا يدل على أن يوشيا حاول قلع جذور الوثنية وتتبعها حتى  العبادة فى البيوت،والترافيم يرجح أنها كانت ملًكا شخصيًا لألفراد وهى أصنام 

 فى البيوت
 

 الهيكليوشيا وترميم رابعًا: 
 ،لم يكتف يوشيا بتطهير المملكة من الوثنية والشر والفساد.. فسنة ، بدأ ترميم الهيكل 26عندما كان ابن  ىأ فىَالسنةَالثامنةَعشرَللملكَيوشيا

 ،بب إهمال الشعب لهمل أنه كان يحتاج إلى ترميم ليس فقط بسحت  عاًما، ويُ  60ل نحو هم  كان الهيكل قد أُ  .بل تحول إلى هيكل هللا ليرممه ويطهره

فقد بدأ اإلصالح  ؟لماذا تأخر يوشيا على هذا العمل العظيم :وربما يتساءل البعض ..ولكن ربما حدث فيه بعض التخريب عند غزو اآلشوريين للمدينة
 ولكن من يدرس تاريخ حياة يوشيا سيكتشف أنه إما تأخر بسبب مشغوليته.. سنة 20وهو ابن

أو ألن هذا العمل كان يحتاج إلى الكثير  - الشر يمأل كل أرجاء البالد وكان يحتاج لسنوات طوال حتى يهدمه ويحطمهفقد كان  - بتطهير البالد
وكانت ميزانية المملكة ال تسمح بذلك. ،من المال الالزم لذلك  

ويوآخ بن  ،ومعسيا رئيس المدينة ،شافان بن أصليا موه ،يقوموا به ويشرفوا على إتمامه ىولقد أسند يوشيا هذا العمل الضخم إلى علمانيين، لك
 يوآحاز المسجل

 
 يوشيا وسفر الشريعةخامًسا: 

كان حدثًا أعظم من  ىلو لم ينشغل يوشيا بترميم بيت الرب لما وجد سفر الشريعة الذوفى أثناء ترميم الهيكل وجد حلقيا الكاهن سفر الشريعة  
د سفر الشريعة من شعب هللا؟؟ كيف يهمل شعب كتابه المقدس؟فق  كيف يُ  :بد وأن نفكر فيه هوالى ولعل السؤال الذ .ترميم الهيكل نفسه ومن هنا  

إنَالعثورَعلىَسفرَالشريعةَبرهانَعلىَأنَودائًما ما يكون هذا هو الترتيب.  ،كان سابقًا للخراب المدنى ىنستطيع أن ندرك أن الخراب الروح
.استخفافَوعدمَمباالةَمنَأرسلتَألجلهمَىتتحدىَالزمنَوتخزَىفه، فسادَالشعبَوانحرافَالكهنةَكلمةَهللاَالَيمكنَأنَتزولَمهماَكان  

فلما سمع يوشيا الملك كالم الشريعة  ،وقرأ منه أمام الملك ،جاء به إلى الملك ىالذ ،مه إلى شافانل  س وجدَحلقياَالكاهنَسفرَالشريعةبعد أن 

"، وال نقرأ عن أخيقام مزقَثيابه"  

، ربما كان سفر الشريعة ألى كانَيوشياَالملكَهوَصاحبَالقلبَالرقيقأو عكبور أو حلقيا أو عسايا أو خلدة النبية أن أحًدا منهم مزق ثيابه، فقد 

، ةَبالنسبةَليوشياَهوَكلمةَهللاسفرَالشريعولكن كان  ،واحد منهم بمثابة اكتشاف كما يكتشف اليوم عالم اآلثار مخطوطة معينة للكتاب المقدس

.مصدرَحياتهَووجوده  
 

 قد اكتشف أن حياتهم وحياة آبائهم لم تكن بحسب كلمة الربف .لقد بكى يوشيا ومزق ثيابه كدليل على الحزن والتوبة
:وهماَ..وكانتَإجابتهاَتتلخصَفىَأمرينَ..فذهبواَإلىَخلدةَالنبية  

 

أخ 2) "َكالََمهَََُسِمْعتَََِحينَََّللاَََِّأََمامََََوتََواَضْعتَََقَْلبُكََََرقَََّقَدََْأَنَّهََُأَْجلََِِمنَْوذلك التضاعه " ،فىَأيامهَأنذرتَالملكَأنَكلَالدينونةَلنَتأتى -1

27:34).  

مستقبلَالمشكلة لديه بقدر ما هو  ىفلم تكن نفسه ه ،بل جعله يمزق ثيابه ،إال أن هذا لم يفرحه ،وبالرغم من أن الخراب لن يحدث فى أيامه -2

.األمة  
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يغير بهم مصير األمم والممالك، لكنه ال يستطيع أن يستخدم الشخص لوهللا يريد رجاالً يستخدمهم  ،إن القلوب الرقيقة تربة خصبة لبذار النهضة

يف يخرج بها من كبوتها، لذلك أرسل يوشيا وجمع وك ،كان يوشيا خارج ذاته، كل تفكيره فى األمة ومشاكلهابينما  ..المتمركز على ذاته ىاألنان

وقرأ هو بنفسه سفر العهد. ،وصعد بهم إلى بيت الرب ،من صغيرهم إلى كبيرهم ،وكل الشعب ،كل شيوخ يهوذا وأورشليم  

 

 يوشيا والفصحسادًسا: 
ب ََِاْلِفْصحَََُهذَاَُعِملََ"رتب لعمل الفصح  سنة 26فى السنة الثامنة عشر للملك يوشيا، أى عندما كان ابن   ..(23:23مل 2) "أُوُرَشِليمَََىفََِِللرَّ

فهو أكبر األعياد اليهودية وأهمها، أعطاه هللا للشعب قبل أن يقتل كل بكر من األبكار  ،الروحية بالنسبة للشعب ىوكان الفصح يحمل أجمل المعان

ومن الذل إلى الكرامة، إنه يشير  ،إنه يحمل معنى الفداء واإلنقاذ من العبودية إلى الحرية ،(12 )خرالمصريين ويفدى كل بكر من أبكار شعبه 

.(13:12)خر  "َعْنُكمَََْوأَْعبُرََُالدَّمَََأََرىفََ" :فلقد قال لهم الرب قديًما ،الدم فداءإلى   

كانت قد مضت عليهم سنوات طويلة والشعب حيث  وأن يذكرهم بها ليعيشوها، ،إلى الشعب مرة أخرى ىلقد أراد يوشيا أن يوصل هذه المعان

.لم يُعيّد عيد الفصح، وكاد الفصح أن يمحى من ذاكرة األمة  
َأَيَّامََِِمنََْإِْسَرائِيلَََىفََِِمثْلُهََُفِْصحَ َيُْعَملَََْولَمَْا، وعمل فصًحا على أعلى مستوى، قال عنه سفر األخبار: "لقد رتب يوشيا للفصح ترتيبًا خاصً ف

 "أُوُرَشِليمََََوُسكَّانََِاْلَمْوُجوِدينََََوإِْسَرائِيلَََيَُهوذَاََوُكلَ ََوالالَِّوي ونََََواْلَكَهنَةََُيُوِشيَّاََعِملَهََُىالَّذَََِكاْلِفْصحََِيَْعَملُواَلَمََْإِْسَرائِيلَََُملُوكَََِوُكلَ . ى َِالنَّبَََِصُموئِيلََ

.(:3518أخ 2)  

منذ  ىأ ،عمله يوشيا فلم يعمل مثله من أيام صموئيل ىأما الفصح الذ ،إنه لم يعمل مثله من أيام سليمان :لقد قيل عن الفصح الذى عمله حزقيا
 أكثر من خمسة قرون.

 من المتعبدين والمشاركين ،ولم يكن يوشيا مجرد ملك يصدر أوامر بعمل الفصح، ولكنه كان واحًدا
 
 

 ونهايتهيوشيا سابعًا: 

 
وكانت الخسارة كبيرة بموته فقد زال عز مملكة  .لملوكسنة، ودفنوه فى مقبرة ا 31سنة بعد أن ملك  39مات يوشيا فى ريعان الشباب وعمره 

َفَنَقَلَهَُ" أضاعته الخطية من أرض يهوذا قبل أن تدخل فى ليلها الطويل ىفقد كان يوشيا آخر الزهور الباقية فى البستان الذ ،وذهبت مكانتها ،يهوذا

ََوأُوُرَشِليمَََوذَايَهََُُكلَ ََوَكانََ. آبَائِهََِقُبُورََِىفَََِوُدفِنَََفََماتَََأُوُرَشِليمَََإِلَىَبِهَََِوَساُرواَ،لَهََُىالَّتََِالثَّانِيَةََِاْلَمْرَكبَةَََِعلَىََوأَْرَكبُوهََُاْلَمْرَكبَةََِِمنََََعبِيُدهَُ

 ،إِْسَرائِيلََََعلَىَفَِريَضة َََوَجعَلُوَهاَ،اْليَْومََِإِلَىََمَراثِيِهمََْىفََِيُوِشيَّاَيَْنُدبُونََََواْلُمغَن ِيَاتََِاْلُمغَن ِينََََجِميعَََُوَكانََ. يُوِشيَّاَإِْرِميَاََوَرثَى. يُوِشيَّاََعَلىَيَنُوُحونََ

.(25-24:35أخ 2)" ىاْلَمَراثََِىفَََِمْكتُوبَة ََىََهَََِوَها  

 

شبابه؟.. لماذا يسمح بموته والمملكة فى أشد : لماذا يسمح هللا بموت هذا الملك المصلح العظيم فى ريعان والسؤالَالذىَيواجهناَاآلنَهو

ويجبَعليناَأنَنقبلَبخضوعَوبفرحَإرادةَالربَ ،إننا ال نملك إجابة عن هذه األسئلة ..لماذا يسمح بموته وهو بركة لمجتمعه؟ ؟االحتياج إليه

 بموته حتى ال يرى الشر فى أيامه، ربما أشفق هللا ربما سمح هللاف .نظرتنا محدودة وضيقة.نحن ، ألننا ال نعرف المستقبل، ووبإدراكَأنهاَاألفضل

 عليه حتى 

ى..كافح سنين من أجله وهو فى طريقه إلى السب ىرممه وإذا هو خراب، ويرى الشعب الذ ىال يرى الهيكل الذ  

 

َّللاَََِّأََمامََََوتََواَضْعتَََ،قَْلبُكََََرقَََّقَدََْأَنَّهََُلَِأَجََِْمنَْ" أثناء ترميم الهيكل وبعد أن وجد سفر الشريعة قائالً: ،سنة 12ى لقد كلمه الرب قبل موته بحوال 

ْقتَََىأََمامَََِوتََواَضْعتَََُسكَّانِهَََِوَعلَىَاْلَمْوِضعَََِهذَاََعلَىََكالََمهَََُسِمْعتَََِحينََ بَ َيَقُولََُىأََمامَََِوبََكْيتَََثِيَابَكََََوَمزَّ اَأَنَاََسِمْعتََُقَدََْ،الرَّ كَََنَذَاأهََ .أَْيض  َأَُضم 

ولقد أتم هللا ما . (28-27:34أخ 2)" َعْينَاكَََتََرىَالَََُسكَّانِهَََِوَعلَىَاْلَمْوِضعَََِهذَاََعلَىَأَْجِلبُهََُىالَّذََِالشَّر َََِوُكلَََّ،بَِسالَمَ َقَْبِركَََإِلَىَفَتَُضمَ َآبَائِكَََإِلَى  

أخذ يوشيا إليه قبل أن يرى األيام العصيبة.فوعد به,   

 

ب ََِإِلَىََرَجعَََقَدََِْمثْلُهَََُمِلكَ َقَْبلَهََُيَُكنَََْولَمَْكاتب سفر الملوك عن يوشيا: "يقول  تِهَََِوُكل ََِنَْفِسهَََِوُكل ََِقَْلبِهََِبُِكل ََِالرَّ ََوبَْعَدهَُ ،ُموَسىََشِريعَةََُِكل َََِحَسبَََقُوَّ

بََََّولَِكنَََّ.ِمثْلُهََُيَقُمََْلَمَْ مل 2)" َمنَسَّىَإِيَّاَهاَأََغاَظهََُىالَّتََِاإِلَغاَظاتَََِجِميعََِأَْجلََِِمنََْيَُهوذَاََعلَىَىَََحمَََِغَضبَهََُألَنَََّاْلعَِظيِم،ََغَضبِهََُِحُمو َََِعنَْ يَْرِجعََْلَمََْالرَّ

25:23-26).  

 

ولم تصل إلى القاعدة  ،أعماق الشعبفلقد كان يوشيا ملًكا تقيًا عظيًما ومصلًحا، ولكن إصالحه لم يصل إلى كل األمة، لم تخترق النهضة  

 العريضة.
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.نظامأو  ترتيب( ومعناها                     وهى مأخوذة من الكلمة اليونانية ) "،طقس"مفردها  طقوس كلمة  

: نظام الطقس يتمشى مع طبيعة هللا الذى يحب النظام والترتيب فى كل شئ، وباألخص فى العبادة  اهتمام هللا بالطقوس -  

ختتان  وشريعة التطهير، وافتداء االبن البكر كما قيل فى ناموس الرب  : احترم الرب يسوع الطقس الموسوى مثل اال الرب يسوع والطقس -

وأسس سر الشكر، ووضع الطقوس فى الكنيسة المسيحية. واحترم األعياد والمناسبات والطقوس والعبادات   

موها من المخلص نفسهل  س  : قام اآلباء الرسل بوضع النظام فى الكنائس كما رأوها وت   الرسل والطقوس -  

تجد كل حركاته ومثال على ذلك طقس القداس اإللهى.. فإنك  الطقس القبطى كل نصوصه مستقاه من الكتاب المقدس:  الطقوس والكتاب المقدس -
 من الكتاب المقدس.

 أوالً: محتويات الطقوس

 أجبية(. -لقان -وهى تعنى الصلوات الجماعية )قداس الصلوات الكنسية )الليتورجية(  -1
 : األعياد -2
 :وهى تشتمل على جانبين:  أسرار الكنيسة -3
 : تؤيده اآليات الكتابية.عقيدى -أ
 األسرار وترتيب الصلوات.: كيفية ممارسة هذه طقسى -ب

 :الدورات الزمنية فى الكنيسة -4
   تسبحة. :أسبوعية -         عشية. -أجبية  :يومية -
 من خالل القطمارس. :سنوية -

 لكل مناسبة ألحانها. :ألحان الكنيسة  -6      لكل يوم قراءاته. :القراءات الكنسية  -5
 .أيقونة قبطيةفى رسمها لتكون  ُمتبعألن لها نظام  :أليقونات ا -7

 

 ثانيًا: مصادر الطقوس

 

 .التقليد -2   .الكتاب المقدس -1
 : القوانين الكنسية -3
  المجامع المسكونية. -  ( قانوًنا )اآلباء الرسل(.127) -
 قوانين آباء كنيسة اإلسكندرية. -   المجامع المكانية. -
 كنائس غير االسكندرية ومعترف بهم.قوانين آباء  -
 .المصادر األثرية -6   .أقوال اآلباء األولين -5  (.الدسقولية) تعاليم اآلباء  الرسل -4
 .قرارات المجمع المقدس الخاص بكنيستنا القبطية األرثوزكسية ولها صفة محلية -7
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 ثالثًا: الكتب الطقسية
دورة الصليب  -دالل أسبوع اآلالم  -السنكسار  -خدمة الشماس  -الخوالجى  -األجبية  -االبصلمودية  -: القطمارس الكنائسية الطقسية  -1

 اإلكليل(. -الميرون  -الخدمات الكنسية )المعمودية  -اللقان والسجدة  -والشعانين 

 .طقوس يومية -2
 التماجيد. -أعياد قديسين  -أعياد سيدية  -القيامة  -أسبوع اآلالم  -دورة الصليب والشعانين  - السجدة -القنديل -: اللقان طقوس سنوية  -3
 .تقديس الميرون  - تدشين الكنائس - ترتيب الرسامات -5  .طقوس األسرار -4
 .حساب األبقطى لتحديد موعد عيد القيامة -6
 :قداس -أجبية  -ليتورجية  -7

 التناول(. -التحاليل  -أواشى(.    )إتمام سر االفخارستيا  -عظة  -قراءات  -)تسبحة 

 رابعًا: قوة الطقس

 تأتى قوة الطقس من أن المسيح له المجد مارسه بنفسه، ووضعه، وسلمه لتالميذه، وتناقله التالميذ حتى وصل إلينا اآلن
وسار فى طريق الناموس ليتمم كل فرائضه وطقوسه إذ وضع نفسه نائبًا عن البشرية، وممثالً لإلنسان،المسيح له المجد مارسه :  - 1 

 بولس ينفذ نفس الطقس فى كرازته وتمسك بما تسلمه هو شخصيًا من الرب -2
. علماؤها سلموه لآلباء: أثناسيوس، وكيرلس، وديسقورس، وهكذا.. حتى وصل مارمرقس الرسول نفذ هذا الطقس وسلمه لمدرسة اإلسكندرية -3 

 .كماَهوَبدونَتغييرإلينا نحن اآلن 

 

 خامًسا: فائدة الطقس وروعته

: على األرض األبديةالطقس يجعلنا نحيا  - 1 

 الحظ مثالً طقس القداس اإللهى!.. 

)جسد ودم عمانوئيل(، وحول المذبح األربعة شمامسة )مثل األربعة مخلوقات غير المتجسدين فهو حالة تصف األبدية.. حيث المسيح على المذبح  -

 حول العرش السماوى(.

(.صفوفَالمالئكة) خورسَالشمامسةَكأنهمَمنوترى فى الخارج  -  

(.جمهورَالقديسين) أيقوناتَالقديسينَالتىَتمثلثم  -  

واألب الكاهن.. مثل )األربعة والعشرين قسيًسا(، وهو يبخر بالمجمرة بخوًرا  -  

 

الطقس يجعلنا نعيش العصر الرسولى : -2  
.. حافظت على ما تسلمته من عقائد ونظم وطقوس عذبة وجميلة، نقلته عبر كنيستناَالقبطيةَاألرثوذكسيةَهىَكنيسةَرسوليةَتقليدية -أ

.شجرةَالزيتونَاللذيذةوغير منقوص.. فقد قيل عنها: أنها  األجيال إلى أبنائها سليًما  

 

 سادًسا: كيف أستمتع بالطقس؟

 بفهم الطقس : -1
  :فعلىَسبيلَالمثال الً جمي يًاوعقيد يًاففى كل حركة طقسية نجد معنى روح ،الطقس القبطى له رمزية جميلة : عندما أفهم رمزية الطقس -أ

 

 ألننا داخله ننجو من طوفان العالم.فلك نوح ك الكنيسة كمبنى -1
 القديم والجديد.: العهدينتمثالن  المنارتان -2
 نداء الروح القدس الذى يدعونا للعبادة.يرمز إلى  الجرس -3
 إشارة إلى وجود هللا والقديسين. الشموع -4
 المسيح.، يشير على موضع وجود ظهر فى المشرق للمجوس الذىالنجم ك القنديل  -5
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 .صلوات القديسين وصلواتناهى  البخور -6
 العذراء. بطن تحاد الالهوت بالناسوت فىإشارة إلى ا المجمرة -7

وكحياة  ،وكعقيدة ،ففى كل جزء فى القداس نرى الكنيسةةةةةةةةةةة تقدم لنا الخالص كتاري  ..رحلة الخالصهى  رحلة القداس اإللهى -8
 الكنيسة. حى فى جسد المسيح،لكل عضو 

 وبما تحمله من رموز جميلة. ،عقيدى وطقسى :بما تحمله من جانب أسرار الكنيسة -9
 والصلوات. ،والنغمات، واأللحان ،القراءات :بما تحتوى من طقس خاص فى األصوام -10

 
توحد الكنيسة فى كل أعمالها وأمور عبادتها، وأعيش الطقوس )كما تسلمتها الكنيسة باآلباء( فهى  : عندما أفهم أن الطقس يوحد الكنيسة -ب

العالم، وطقوسها وألحانها حيث انتشار كنيستنا القبطية األرثوذكسية فى كل بقاع وذلك لتكون متحدة فى خدمتها الدينية  
 
أساسى من أداء القداس وإتمامه، فجميعنا نصلى بروح  حيث أن الشعب جزء: ووحدانيةَالشركة : عندما أفهم أن الطقس يضمن جماعية األداء -ج

 أن نصلى جميعًا لربواحدة وكالم واحد، فى وقت واحد، كما أمرنا ا
 

 بتذوق وممارسة الطقس : -2
 :فى العبادة - مع الروح - األمثلة على استخدام الجسد والحواسومن   الطقوس تشبع الحواس -أ
 وإيقاد الشموع. ،وأخذ البركة ،وفى تقديم العطايا ،وتستخدم فى السجود ،فى الصالة نرفعها: األيادى -
 هللا. من غفرانالوطلب  ،: لكى نقرع عليه بأيدينا للتوبةالصدر -
 واستدرار مراحم الرب.، : لسكب الدموع أمام هللاالعيون -

 وكل المناظر المقدسة. ،واأليقونات ،واألسرار ،الطقوس المرئيةللتمتع ب: حاسة النظر -
 ، فنسمع ونعمل بالوصية .. إل .: نسمع العظات والتعاليم والصلواتحاسة السمع -
تناسب وتؤثر فى كل النفوس، وفى كل األعمار على األرثوذكسية القبطية  كنيستنا طقوس : الطقوس تشبع كل النفوس وكل األعمار -ب

والمتزوجين ، والمتعلمين وغير المتعلمين ،والرجال والنساء ،فهى تؤثر فى األطفال والكبار العلمية والروحية واالجتماعية. :اختالف أحوالهم
 والمتبتلين، والمؤمنين وغير المؤمنين

العقيدة من  األرثوذكسية السليمة، وهو المدرسة األولى التى تشرح القبطية الطقس هو التطبيق العملى للعقيدة :ويحفظها  الطقس يشرح العقيدة -ج
 ،وهو ال يزال صغيًرا ،لهوت السيد المسيح :ولعل أكبر دليل هو القداس اإللهى، فجميعنا قد تعلم من القداس الكثير عن ..خالل تطبيقها

 والبسطاء من خالل صلواته، والكثير من القديسين
التى اإليمان، والعقيدة، فى سهولة ويسر. فالطقوس هى خزانة  ،وتنقلها إلى األجيال المتتالية ،عقائد المسيحيةالالطقوس تحفظ 

 و إل تطبيق للعقيدة مثل:تثبت أن الطقس القبطى ما هكما يتضح ذلك فى األمثلة التالية التى . التحريف. وأتصونها من التغيير 
 .يحفظ العقيدةوهو أيًضا  مليئة بالمعانى الالهوتية )كل كلمة ورائها فكر وتشرح عقيدة(. فيه : كل عبارة داســالق -1
التقديس ستصبح جسد ابن : نجد أن القربانة المختارة تأخذ الرشمين األول واألخير بإبهام األب الكاهن ألن هذه القربانة بعد  اختيار الحملعند  -2

 األول واآلخر. ،البداية والنهاية ،الذى هو األلف والياء ،هللا
 : يرمز إلى فتح باب السماء..فتح ستر الهيكل -3
 : يشير إلى عمل الروح القدس فى تقديس األماكن، وحلول نعمة هللا فى هيكل قدسهرفع البخور فوق المذبح  -4

 ى إلثبات عقيدة إتحاد الالهوت بالناسوت فى بطن السيدة العذراء، والتى يرمز إليها ببطن الشورية.طقس عملى مرئوهنا :  الشورية -5
  على كل شئ. وهللا القادر، والفداء ،والتجسد هللا الواحد مثلث األقانيم،أن :  طقس رشم الصليبفى  -6
  ،واألعمال الصالحة ،إشارة إلى حياة هذا القديس المملوءة باإليمان نجد فى ذلك :إيقاد شمعة أمام األيقونةعند  -7

 نجد أن الطقس يحتوى على  ،وفى كل الممارسات الطقسية ،وهكذا فى كل األسرار
ه الممارسات ألجل الحفاظ على أصالة هذكيف بذل اآلباء الدم  فياليتنا نعلم ..ويحفظها ويثبتها عملًيا من جيل إلى جيل ،عقائد إيمانية متنوعة

 ، وُنَعل ِّم ذلك ألبنائنا.الطقسية العميقة، دونما تحريف أو تبديل أو تغيير
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ا.. يحتاج كل إنسان مهما كان سنه أو قامته، فى كل زمان ومكان، إلى احتياجات هامة وضرورية لنموه فى حياته العامة، والعملية فيكون مثمرً 

:ومنَهذهَاالحتياجات  

 ةـــالمعرفأوالً: الحاجة إلى 
المعاصرة تشعر بأنها فى متاهة عظيمة، بسبب العولمة  "، حيث أصبحت األجيالالمعرفةَالصحيحةَغيابيتحدث الكثير من المفكرين عن "

والتقليدََسوىَالكتابَالمقدس" لحياتهم، وليس مرجعيةَمضمونةمعرفةَومن هنا تأتى حاجة الشباب المسيحى المعاصر إلى " الفكرية السائدة
. فهذا كل هذاموًما، وبخاصة اإلنسان المعاصر، هى الشك أن الحاجة العظمى لإلنسان ع .وقلوبهم ،وأفكارهم ،نوًرا لسلوكياتهم ،وأقوالَاآلباء

هذه يشبع كل احتياجاته، وينير طريقه، سعيًا إلى السالم بكل ، لكى ما روحَوحياةالحية الفعالة، التى هى  كلمةَهللااإلنسان بالذات فى حاجة إلى 
 على األرض

 
كماَفعلتَأطيافَكثيرةَمنَلهذا فكل من تفطن بكلمة هللا، عرف اإلجابة، وذلك بعكس من أنكر وجود هللا، أو رفضه، أو حاول إلغاءه، 

  :مثلَ!..البشر

 الذين أنكروا وجود هللا، ونادوا بأنه ليس هناك إله.. الملحدون -

 !!"يا أبانا الذى فى السموات، ابق فيها".. الذين رفضوا وجود هللا، مثل ذلك الذى قال هلل: الوجوديون -

الذين نادوا بالالمعنى فى هذا الوجود، معتبرين أن هذا الوجود زائد عن الحاجة، وأن اإلنسان يخرج من ظلمة الرحم إلى ظلمة  ..العبثيون -

 الحياة، وينتهى إلى ظلمة القبر

 من أين جئت؟ وإلى أين أنا ذاهب؟  .."لست ادرى :بون عن كل األسئلة بعبارة.. الذين نادوا بأنهم ال يدرون شيئًا! الذين يجيالال أدريون -

 واإلنسان مائت!!  ،متجاهلين أن المادة محدودة ..الذين أل هوا المادة واإلنسان ..الماركسيون -

 إلى األبدسيظل حيًا وبقى هللا حيًا و !!نيتشهوانتهى مات  !!.. ولكن الحقيقة واضحة.. لقد.. الذى قال: إن هللا قد ماتنيتشه -

 

 رجعيــةالمثانيًا: الحاجة إلى 
وكذلك الحاجة  إنه احتياج نفسى هام، واحتياج حياتى ال غنى عنه!! فاإلنسان لديه احتياجات نفسية هامة مثل: الحاجة إلى الحب، واألمن، والتقدير

 أى أن يكون له مرجع يرجع إليه فى كل خطوات وتفاصيل حياته، فى الحاضر، والمستقبل، وإلى األبد! ، إلى المرجعية
َويرىَالدارسونَأنَاإلنسانَعبرَعلىَثالثَمراحلَفىَموضوعَالمرجعية،َوهى:َ

 
اإلنسان فى إيمان بالقوة العظمى اإللهية، عاش ف. الخالق ، وفيها كان المرجع، هو هللاعصرَالزراعةتواكب هى وَ:َمرحلةَالتدينَاألخالقىَ-1

 "Absolute Reality الحقيقةَالمطلقةهو " التى تسقط األمطار، وتصنع األنهار، وتنمى البذار، وتشبع حاجات اإلنسان األساسية. وكان هللا
هللا واإليمان، ويرى فى العلم بديالً  ه عقله، ويتركل  تواكب عصر الصناعة، حيث بدأ اإلنسان يؤ  هى و (َ:Modernismمرحلةَالحداثةَ)َ-2 

 فها هو يصنع السيارة والطيارة والماكينة والقطار... وها هو يرى فى عقله إمكانيات خالقة، فأصبح هو المرجع األول واألخير لنفسه، فما !!للدين
 العقل )علميًا وحسيًا وفحًصا( فهو غير مقبولَيقول به العقل، هو المقبول، وما ال يتفق مع

. فالعلم مثل العين المجردة، واإليمان مثل التلسكوب، ال غنى ألحدهما عن اآلخر. وباإليمان يستنير العقل... إنَالعلمَالسليمَيدعمَاإليمانَالسليم
 (. 3:11 )عب "هللاََِبَِكِلَمةََِأُتِْقَنتََْاْلعَالَِمينَََأَنَََّنَْفَهمََُبِاإِليَمانَِ"
وفيه تم االبتعاد عن .. (modernism - Post" )ماَبعدَالحداثةنحياه فى العصر الحاضر، أو ما يسمى "وهى ما :ََمرحلةَماَبعدَالحداثةَ-3

وأصبح لكل إنسان أو مجموعة من البشر األسلوب .. "أسلوبَالحياة"، أى "Culture، وصار المرجع هو الـ "والعقل، هللاالمرجعين السابقين: 

 أن يعيشوا بحسبه، بغض النظر عن الخطأ والصوابون بحالذى يحبونه، ويتفق مع مزاجيتهم، وي
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 تقول: وتتجدد كل فترة، و (New Age Movementوأصبحت الفلسفة المعاصرة )

"All is God - All is good - All is one..."  ا بدعَخطيرةأى كما يعتقدون فإنها   ..جد 
 
 
 ...!!فكل الكون بمشتمالته "أجزاء" من هللا الواحد (،Pantheismاإلنسان والنبات والجماد ) : هللا هو الكل -1

 !: أى دين، أى مذهب، أى سلوك جنسى، ليس هناك خطأ وصواب الكل جيد ومقبول -2

 الفلسفة ستجمع البشرية إلى واحد، بدالً من األديان التى تفرقنا!! فيقولون أن هذه:  الكل واحد -3

 وهكذا تاه اإلنسان.. ، أى "حقيقة نسبية"Relative realityال توجد حقيقة مطلقة، بل هناك !الحقيقة؟أين  ال توجد!!!..أين المرجعية؟
 
، فرفضوا ما دستورَالمسيحية، الكتابَالمقدسأن يتم التصويت على آيات واضحة فى  - بسبب غياب المرجعية - لقد تجاسر بعض االنجليكان 

َُهوَََاْلِكتَابََُِكلَ " المسيح شئ، وما قاله بولس شئ آخر، ومتناسين أن السيد عين أن ما قالهد  سى، مبولس الرسول ضد الشذوذ الجن : معلمناقاله

ب َ ،َكاِمال ََهللاََِْنَسانَُإَيَُكونَََىَِْلكََ ،اْلبِر ََِىفََِىالَّذَِ َوالتَّأِْديبََِِللتَّْقِويمَِ ،َوالتَّْوبِيخََِِللتَّْعِليمَََِونَافِعَ  ،هللاََِِمنَََبِهََُِموحىَ  " َصاِلح َََعَملَ َِلُكل ََِاُمتَأَه ِ
  وأنه .(17،16:3تى2)

ة ََتَأْتََِلَمَْ" يُسونَََّللاَََِّأُنَاسََُتََكلَّمَََبَلَْ ،إِْنَسانَ َبَِمِشيئَةََِقَطَ َنُبُوَّ وحََِِمنََََمُسوقِينَََاْلِقد ِ  (.21:1بط 2" )اْلقُُدِسََالر 

 
الذى سلمنا إياه اآلباء،  التقليدفالكتاب المقدس كلمة هللا الحية، و ،الكتابَالمقدس" ممثلة فى المرجعيةَالعليامن هنا تأتى حاجة اإلنسان إلى "

أن  اإلنسان ، ليستطيعكاحتياجَعملى، ليس فقط كاحتياج نفسى، بل واألباء والتقليدالتى أقرتها الكنيسة )بإجماع األباء(  وأقوالهمَوشروحاتهم
لهذا نحتاج إلى نور الكلمة أثناء مسيرة الحياة، لنعرف كيف نختار،  ..(10:1، فى 18:2" )رو اْلُمتََخاِلفَةَََاألُُمورََيز "يحكم على كل شئ، ويم

 :تحكمناَثالثةَمبادئوهنا اء، وكيف نميز بين الخير والشر، وبين المقبول وغير المقبول، والبن اء وغير البن  
 
 (. 12:6كو 1" )تُوافِقََُاألَْشيَاءََُِكلَ َلَْيسَََنَْلَكَِ ،ىِلََتَِحلَ َاألَْشيَاءََُِكلَ "

  (.23:10كو 1" )ىتَْبنََِاألَْشيَاءََُِكلَ َلَْيسََََولَِكنَْ ،ىِلََتَِحلَ َاألَْشيَاءََُِكلَ "
 (.12:6كو 1" )ءَ ىَْشَََىَََّعلَََيَتََسلَّطََُالَََلَِكنَْ ،ىِلََتَِحلَ َاألَْشيَاءََُِكلَ "

 

 خـالصالثالثًا: الحاجة إلى 

 على هديها، فيصل إلى مبتغاه السماوى. ، ففيه يجد اإلنسان المعاصر ركائز الخالص بوضوح، ليسيرالكتابَالمقدسَهوَدليلَطريقَالخالص
  :وهىَ-َكماَتتضحَفىَكلمةَهللا -َوركائزَالخالص

  اإليمان -أ

باهللَهو أن نؤمن  اإليمانَالسليمخناتون نفسه كان يؤمن باهلل، وكذلك أديان كثيرة.. إيكفى للخالص، فوهنا نتوقف لنقول: أن اإليمان باهلل وحده ال 
وصعدَألجلناَإلىَالسموات،َوأرسلَالمعزى،َ، منَاألمواتوقامَ، وفداناَعلىَالصليب، االبنَتجسدَألجلَخالصنا، وأن المثلثَاألقانيم، الواحد

اَلناَطريقَالحياةَاألبدية،َبعدَالخالصَمنَالخطية،وأسسَالكنيسةَجسده،َووضعَفيهاَاألس وتجديدَطبيعتناَالتىَفسدتََرارَالمقدسة،َراسم 
َوبعدَتغييرَأجسادناَإلىَأجسادَنورانية..َبالخطية

 األسرار المقدسة -ب

به نصير  الذى الميرونو.. ددناالتى تج المعموديةَ:األسرارَالمقدسةبالمسيح، ال يكفى وحده للخالص، إذ البد من ممارسة  فاإليمانَالنظرى
الذى  االعترافو ..لنا عهد المعمودية ..التى تجدد التوبة، وونحن نثبت فيه.. الذى به يثبت المسيح فينا التناول، وهيكالً هلل وروح هللا يسكن فينا..
التى تساعد المدعويين للزواج فى  الزيجةو ..الذى يشفى الروح قبل الجسد وحتى دون الجسد وسرَمسحةَالمرضىمن خالله تغفر لنا الخطايا، 
 الذى يخدم كل األسرار السابقة.. سرَالكهنوتالخالص. ثم يأتى  إلىالحياة الطاهرة، وبالتالى 

 األعمال الصالحة -ج

يتحدى من يتحدث عن كفاية اإليمان النظرى، أن يثبت صدق  والرسولَيعقوب(. 20:2" )يع َمي ِتَ َأَْعَمالَ َبُِدونََِاإِليَمانََألن الكتاب يعلمنا أن "

 إيمانه بدون أعمال، معلنًا أنه قادر أن يرينا إيمانه )غير المنظور( بأعماله )المنظورة(.

 تغيير الجسد -د

ُموافهو ختام عملية الخالص التى تستغرق العمر كله: "  " َوِرْعَدةَ َبَِخْوفَ ََخالََصُكمََْتَم ِ
 (.. ففى خلع الجسد العتيق، ولبس الجسد النورانى فى اليوم األخير12:2)فى 
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 الخلودرابعًا: الحاجة إلى 
 " العطشَوالجوعَإلىَالمطلق" :كما يقول الفالسفة والمفكرون - فى أعماق اإلنسان

إال بكائن غير محدود  ..ويستحيل أن يشبع هذا العطش غير المحدود. عطشَإلىَالخلودَوالالنهاية. لذلك ففى أعماق اإلنسان إلىَالالنهائىأى 
 ويروى ظمأ نفوسنا وأرواحنا وعقولنا! ،متجسًدا فى رب المجد يسوع، الذى يسكن فى قلوبناَ،هوَهللا

َِمنَََيَْشَربَََُمنَََْولَِكنََْاأَْيضَ َيَْعَطشََُالمحدودة( )األمور اْلَماءَََِهذَاَِمنََْيَْشَربَََُمنََُْكلَ إن كل ما فى هذا العالم محدود، ولهذا قال الرب للسامرية: "
-13:4)يو  "أَبَِديَّةَ ََحيَاةَ َإِلَىَيَْنبَعَََُماءَ َيَْنبُوعَََفِيهََِيَِصيرََُأُْعِطيهََِىالَّذََِاْلَماءََُبَلَِ ،األَبَدََِإَِلىَيَْعَطشَََفَلَنَْالحياة األبدية(،  )ماء أَنَاَأُْعِطيهََِىالَّذََِاْلَماءَِ

14.) 

 
 :فمثال َ، منَاألمورَالمحدودة،َفاشلةَوغيرَكافية، رتواءَوالشبعَاإلنسانىالمحاوالتَامن هنا كانت 

 
 ال يشبع، ويطلب المزيد، وال يحس بالكفاية! ا، ولكنه حتى بعد أن يصير مليارديرً المالقد يجتهد إنسان فى جمع  -أ
 ، فيحصل على شهادات دكتوراه كثيرة، ولكنه لمالعوآخر قد يجتهد فى تحصيل  -ب

اينشتاين: "أيظل يطلب المزيد، كما قال    ."ازددتَإحساس اَبالجهالة، كلماَازددتَعلم 
 ، ويحاول أن يسبر أغوار الحياة، والخليقة، والفلسفةَالفكروقد يجتهد آخر فى  -ج

 . بل يقف عاجًزا وحائًرا، فالعقل المحدود، كيف يستوعب هللا غير المحدود؟!وما قبلها، وما بعدها، والموت، وماذا بعد الموت.. وال يشبع.
 وقد ينغمس آخر فى ممارسة الخطيئة، دون أن يشبع إطالقًا، بل يتحول إلى  -د

أى "زيادة"، ( Add) ( مستمدة من كلمةAddiction) وكلمة ،(sex addiction"اإلدمان الجنسى"، وهو نوع من األمراض، يجتاح العالم اآلن )

 ستمرار، ودون شبع أو اكتفاء..افهو يزيد الجرعة ب
 

بلَوحتىَإلىَ، فالَنشعرَبالحاجةَإلىَشئَ،بشخصهَالالنهائىَغيرَالمحدود، ليشبعَنفوسناَوقلوبناَوأرواحنا، وهناَيظهرَربَالمجدَيسوع
وشبعواَبغيرَ، القديسينَالذينَتركواَالعالمَوالمادةَوكلَالمحدوداتكماَكانَآلبائناَ، فالمسيحَيصيرَشبعناَالالنهائى ..أوَموقع، شخص
  :كماَعلمناَقداسةَالباباَشنودهَالثالثَ-َوصارَشعارهم. ليتحدواَبالواحدَ،انحلواَعنَالكل ..المحدود

 
 . فليسَفىَالعالمَشئَاشتهيهلست أريد شيئًا من العالم،  -
 . رَمنَأنَيعطينىأفق ألنَالعالملست أريد شيئًا من العالم،  -
 . فأناَلستَمنَالعالملست أريد شيئًا من العالم،  -
 . ألنىَأبحثَعنَالباقياتَالخالداتلست أريد شيئًا من العالم،  -
 .أطلبَمنهََمنَْألنَهناكَلست أريد شيئًا من العالم،  -

هى من أهم احتياجات اإلنسان منذ بدء الخليقة، لهذا بنى األهرامات، ووضع التماثيل بجوار الجثمان المسجى فى القبر،  الحاجةَإلىَالخلودإن 
فالَيشبعَقلبَ.. بقيتَزواياَالمثلثَفارغة، قلبَاإلنسانَالمثلثَإنَوضعتَفيهَالكرهَاألرضية)لتتعرف عليه الروح عند القيامة. لهذا قالوا: 

 إال هللا المثلث األقانيم(.( المثلث) اإلنسان
 

 :وصارَالكتابَبالنسبةَإلينانوًرا، ومعرفة، وحياة. َأسرارَالكنيسةوممارسة  ،الكتابَالمقدسمن هنا جاءت حاجة اإلنسان المعاصر إلى 
 
نصير أعضاء فى جسد المسيح،  ، ومصدر أسرار الكنيسة السبعة، التى من خاللها: الذى يرسم لنا طريق الخالص والحياة األبدية هــالم اللــك -1

  الكنيسة، ويسكن فينا المسيح ونشبع به فيكون هو القائد لسفينة حياتنا بالروح القدس.
 : فى العهدين القديم والجديد.  تاريخ معامالت هللا مع البشر -2

َنصرةَإلى  هزيمة: فى كافة مواقف الحياة من  مكان لقاء وتفاعل اإلنسان مع هللا -3

 .. دمواعيإلى 
. كانت حياتهم ناجحة ومثمرة، وكيف سار األشرار فى الدنيا واآلخرة .. فترى كيف: نرى فيها كيف سار رجال هللا مع هللا مدرسة اختبارات -4

 حسب اختيارهم!!
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 ؟هلَهىَحالةَاالمتناعَعنَالزواج -   ؟كيفَأفهمَالبتولية -
 

امتناع عن الزواج.. فالشخص البتول ال يتزوج.. ولكن ليس هذا هو كل شئ. فاألعزب ال يتزوج.. وفرق كبير نعم، البتولية، فى شكلها العام 
 وجوهرى، بين األعزب والبتول.

 ولنسترجع سويًا كلمات السيد المسيح له المجد.. وهو يُع لّ م عن البتولية، بعد أن عرض لموضوع الزواج والطالق.
 
ُجلََِأَْمرَََُهَكذَاََكانَََإِنَْ: تاَلَِميذُهََُلَهََُقَالََ" جَََأَنََْيُوافِقََُفاَلََ ،اْلَمْرأَةَََِمعَََالرَّ َألَنَّهََُ،لَُهمَىََأُْعطََِالَِّذينَََبَلََِاْلَكالَمََََهذَاَيَْقبَلُونَََاْلَجِميعََُلَْيسََ: لَُهمََْفَقَالََ.. يَتََزوَّ

َهاتِِهمََْبُُطونََِِمنَََْهَكذَاَُوِلُدواَِخْصَيانَ َيُوَجدَُ َماَواتَََِملَُكوتََِألَْجلََِأَْنفَُسُهمَََْخَصْواَِخْصَيانَ ََويُوَجدَُ ،النَّاسَََُخَصاُهمََُِخْصَيانَ ََويُوَجدَُ ،أُمَّ ََمنَِ. السَّ
 (.12-10:19" )مت فَْليَْقبَلََْيَْقبَلَََأَنََْاْستََطاعََ

 
 ملكوت السموات... فالبتول هو ذاك اإلنسان الذى استطاع أن يخصى نفسه ألجل إذن

 ؟ولكنَهلَيقبلَكلَالناسَهذاَالكالم
َماَواتَََِملَُكوتََِألَْجلََِأَْنفَُسُهمَََْخَصْواَِخْصيَانَ َيُوَجدَُقال ربنا يسوع له المجد: "  (.12:19" )مت فَْليَْقبَلََْيَْقبَلَََأَنََْاْستََطاعََََمنَِ. السَّ

الصالة، عن الصدقة، عن الصوم، حين أكمل ناموس العهد القديم.. والجواب واضح، أن على ونحن نسأل لماذا لم يقل هذه العبارة حين علم عن 
 الكل أن يقبلوا هذه الفضائل ويسعوا إليها.. كأمر حتمى وضرورى ونافع لخالصهم.. أما عن الذين خصوا أنفسهم من أجل الملكوت، فليس الكل

 (.16:20" )مت يُْنتََخبُونََََوَقِليِلينَََْدَعْونََيَََُكثِيِرينََقادًرا.. بل فقط الذين أعطى لهم، فإن "
 

 ..البتوليةَهبةَوعطيةَمنَهللا
َبَلَِالتكريس( فقط جهاد من جانب الفرد، مهما كان هذا الجهاد مقدًسا.. وإال، لما قال رب المجد صراحة: " -يخطئ من يظن، أن البتولية )الرهبنة 

 (.12:19" )مت فَْليَْقبَلََْيَْقبَلَََأَنََْاْستََطاعََََمنَِ.. لَُهمَىََأُْعطََِالَِّذينََ

ألفراد فحص هللا قلوبهم، وعرف مقدار حرارة الحب التى تضطرم فى حياتهم، فكانت شهوة  ودعوة، يهبها هللا.. هبةَوعطية.. البتولية إذن
" )مز األَْرِضََىفََِاَشْيئ ََأُِريدََُالََََوَمعَكََ ؟السََّماءََِىفََِىِلََنَْمََقلوبهم االرتباط بالرب، وجعلوا كل اتكالهم عليه، فهو الكل فى الكل، ولسان حالهم: "

25:73.) 

 
ولهذا، يقدم البتول، حياته ذبيحة مقدسة، ذبيحة حب،  عريسَالنفسَومشتهىَاألمم.. للملكَالمسيح، هناَيظهرَمقدارَوعظمَهذاَالحبَالفائق

 على مذبح البتولية.. حقيقة الكل مدعوون للملكوت، والكل ينشدون الملكوت، والكل أعضاء فى جسد المسيح، إال أن نفس البتول تكون بمثابة
جَِالعروس الخاص للمسيح.. " ِ ب ََِ)البتول(ََغْيُرَاْلُمتََزو  َِفىََماَِللرَّ بََّيَْهتَم  َِفىََماَِلْلعَالَِمََكْيَفَيُْرِضىَاْمَرأَتَهََُ،ََكْيَفَيُْرِضىَالرَّ ُجَفَيَْهتَم  ِ اَاْلُمتََزو  " َوأَمَّ

 (.32-31:7كو 1)

 
.. نعم ارتباط قوى مقدس مع المسيح عريس النفس، فهو الذى يقدس زيجةَمقدسة، هى أيًضا هبةَوعطية، بعد أن عرفناها والبتوليةَبهذاَالمعنى

 رباطات الزيجة.. وهذه الزيجة المقدسة، تتأكد تماًما، وقبل كل شئ، بعامل الحب. كل
 
 عامل الحب الذى يمنح اإلصرار والعزم.. -
 عامل الحب الذى يعطى جهاد الحياة معنى وقيمة. -
عامل الحب يدفع لمن أعطى له، إرادة طاهرة غير ثائرة، وإيمان قوى، وجرأة عظيمة، تجعله يدير ظهره للعالم كله، بكل مشتهياته وبريقه،  -

 ..فيستضئَبحبهَغيرَالمحدود، لينشدَالمسيحَوحده
.. وليس من أجل عمل التسبيح حَذاتهمنَأجلَالمسي، يكرسَحياتهكعروس خاص، للمحبوب،  ثبتَنظرهَوعاطفتهَوإرادتهإن البتول، وقد 

والتأمل )كما فى الرهبنة(، أو من أجل خدمة هنا وهناك مهما عظمت )كما فى التكريس(.. ولكن فى اتحاد العروس بالعريس السيد له المجد، 
 ألجل ملكوت السموات.

 
قديس األنبا أنطونيوس، والقديس األنبا بوال، والقديس األنبا إن هذا الهدف المقدس هو الذى يجعل لحياة البتول قوة الشهادة. ولنا فى الرهبنة ال

أعظم الرساالت، وهو  إيلياَالنارىباخوميوس، واألنبا شنوده والكثيرين.. كنماذج عظام فى الرهبنة.. وأيًضا فى التكريس البتولى، قد حمل 
، وخدم وكرز كأعظم بولسَالرسولب، وهكذا عاش القديس .. وغار غيرة الرأنهَثبتَنظرهَفىَإلهَآبائهَالقديسين، وكانَسرَقوتهبتول.. 

 فيبى.. كارزعرفته المسيحية. وأمثلة كثيرة أخرى بالكتاب المقدس، وتاريخ الكنيسة القبطية األرثوذكسية، مثل القديسة مريم المجدلية، والشماسة
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َىِلَحبِيبََِأَنَاتنشد فيه نفس البتول نشيد الغلبة مترنمة: " ،طاهر ورباطَحب، زيجةَمقدسة.. وهى أيًضا فى نفس الوقت عطيةَوموهبةإنها إذن، 

 (.3:6" )نش ىِلََىَوَحبِيبَِ

 
 
 

الزواج هذه الزيجة المقدسة.. وهذا الرباط الحى، يدرك تماًما فى وعى وانفتاح ذهن، ما هو سر الزواج المقدس. ولهذا فالشخص البتول، ال يحتقر 
هاربًا من الزواج. إنما حياته تفيض حبًا، وعذوبة. إن له كل المقدرة أن يحيا حياة الزيجة وله كل االستعدادات.. ولذلك، أو يزدرى به فهو لم يتبتل 

ول فهو ينظر إلى الزواج نظرة مقدسة، وفى خشوع.. ألن سر الزيجة المقدس هو ناموس طبيعى أسسه هللا أوالً منذ البدء حين خلق اإلنسان، فيق
 " األَْرضََََواْمألُواََواْكثُُرواَأَثِْمُروا: لَُهمَََْوقَالَََهللاَََُوَباَرَكُهمَُ .َخلَقَُهمَََْوأُْنثَىَاذََكرَ الكتاب: "

ُجلََُيَتُْركََُِلذَِلكََ(، "28-27:1)تك  هََُأَبَاهََُالرَّ  " اَواِحدَ َاَجَسدَ ََويَُكونَانََِبِاْمَرأَتِهَََِويَْلتَِصقَََُوأُمَّ

الزواجَالمسيحىَلهَأهدافهَ(.. لذلك الزواج فى المسيحية هو عالقة ثالثية بين الزوج وزوجته وهللا، فهو الذى أراده وباركه وتممه.. 24:2)تك 

زيد ، وهى: اتحاد الحب الروحى بين الزوجين بفعل الروح القدس، التعاون فى الحياة، خالص النفس، استمرار النوع اإلنسانى، وخلق المالمقدسة
 من القديسين. 

جَََِغْيرَُ. َهم َ َباِلَََتَُكونُواَأَنََْفَأُِريدَُولكن الموقف فى تقدير اإلنسان البتول يستمده من كلمات القديس بولس الرسول حين قال:" ِ ََماَىفََِيَْهتَمَ َاْلُمتََزو 
ب َِ بَََّىيُْرِضَََكْيفَََِللرَّ ا ،الرَّ جَََُوأَمَّ ِ ْوَجةََِبَْينَََإِنََّ. اْمَرأَتَهََُىيُْرِضَََكْيفَََْلعَاَلمَِلَََِماَىفََِفَيَْهتَمَ َاْلُمتََزو  َجةَََِغْيرَُ: افَْرقَ ََواْلعَْذَراءََِالزَّ ِ ب َََِماَىفََِتَْهتَمَ َاْلُمتََزو  َِللرَّ
ا. اَوُروحَ َاَجَسدَ َُمقَدََّسة ََِلتَُكونََ َجةَُ َوأَمَّ ِ  (.34-32:7كو 1" )َرُجلََهاَىتُْرِضَََكْيفَََِلْلَعالَمَََِماَىفََِفَتَْهتَمَ َاْلُمتََزو 

 
وهذا أمر فالزواج له مسئولياته، وله متطلباته.. وإزاء هذا الحب الملتزم، تتوزع المحبة واالنشغال واالهتمام بين الزوج والزوجة ثم األوالد.. 

 طبيعى..
 

. سيكون فى المسيح كل االنشغال، كل الحب، فيصير .. عندما تكون البتولية للمسيح.منَأجلَالحبَالفائقَالذىَاضطرمَفىَقلبَالبتولولكن 
 البتول بجملته: نفًسا وروًحا وجسًدا، هيكالً للرب، وقدًسا له..

 
راكه وهو فى كل هذا حين يقدم حياته كلها ذبيحة حب، ال يستطيع أن يتفاخر أو يحس أنه أتى عمالً ساميًا أكثر من المتزوج لسبب بسيط، وهو إد

ولية. ، ولو وقع البتول فى خطأ التفاخر أو التباهى. سقط أوالً من درجة الحب وشوه جمال البتالبتوليةَنعمةَوعطيةَمجانيةَمنَفوقللحقيقة: أن 
اَهوَُمقَد ِسَسرَالزواج  .والسموَإلىَأرفعَدرجاتَالعبادة، والزواجَالمقدسَالَيحرمَصاحبهَمنَعشرةَهللا.. فالَيزالَالمسيحَأيض 
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صورة يمثل فيها " هى األيقونةى "صطالح الكنسإلوفى ا .حدثَتعنىَصورةَأوَمثالَلشخصَأووهى  ،كلمة بمعنى ماثل أو شابه األيقونة
مرسومة إما  ،القديم والجديد :ديههأو قصة من قصص الكتاب المقدس بع ،أو الشهداء ،أو السيدة العذراء أو أحد القديسين ،شخص السيد المسيح

 .القبطية وباألخص األيقونة ،وخامات خاصة ،أو على القماش بألوان معينة ،وإما على الحوائط ،على الخشب بمواصفات خاصة
 اإلنسانيتعامل معها  .لحوادثَعجائبيةَوروحيةَامنبع َ، حاملةَللقوىَاإللهية، ناقلةَللنعمة ىوباألخص القبط ،وجدان الشعب ىتعتبر األيقونة ف
 ىبل هو يوح ،فقطاألنبياء  ىلذلك فهو ال ينطق ف ،رسم األيقونة الكنسية ىوالروح القدس يتدخل ف. تمثله األيقونة احتراًما لمن ،بتقوى عظيمة

.. والفنان يقرأ سيرة الشخصية الكتابية، أو التاريخية من اإلنجيل أو السنكسار، قبل البدء فى األعظم واألسمى فهو الفنان ،للفنان برسم األيقونة
 رسم األيقونة ليعيش مع الشخصية، ويتعايش مع الحدث.

 

 همية األيقونةأوالً: أ

حتى  لهيةإلا ةالنعم ىوانفتاحه علإلى النهاية، جهاده  يمانإلا ىف ثباتهمن خالل  ،كمل التشبه باهللأن صاحبها أعالن إ ىه ةالكنيس ىاأليقونة ف -
  االنتقال.

 يسوع  الثانى للرب ءىمجالانتظار  ىوهى استنشاق لعبيق المجد ف ى..صالة عبر ذاتها، إطاللة على الدهر اآلت ىاأليقونة ه -
 .حواس المصلين ةشبع بها الكنيستُ  ، حتىبروح هللا ةالمادة الممسوح، من خالل لم تغفله الكنيسة ىلما هو مرئ ىنسانإلإن احتياجنا ا

 ،ملموس ينطبع عليها ىشئ جسد إلىا الحواس دائمً  ةفحاج، الجسد حواس :لفتهأ ىخر غير الذآا من خاللها عالمً  ىنوافذ نر ىيقونات هألا - 
 .داخل القلب ىلإفتنقله 

  "..باناأوجهكَياََىلإالنظرََىيكفين" :حد النساكأقال :  ىلهإلاأليقونة والجمال ا -1

 ةمجمل ةحي ةيقونأصار ف ،المسيح بوضوحالسيد سم عليه جمال وجه رُ " نطونيوسأنباَألان وجه "أ ىتأكيد عل ذاوه (،نطونيوسأنباَألا) يقصد
 . ألن كل قديس هو أيقونة بهاء مجد الرب الحال فيه ،القديسين ىوالجمال ينعكس ف، بالروح القدس

 ة. فالمسيحية تقدس المادة.هلل بالماد , ولكنها تعبدةللماد ةاأليقونة ليست عباد ة:ملحوظ
صاحب األيقونة، ونطلب صلواتهم عنا،  بشفاعة إلى هللا  ونتضرع -ى ونصل -ى نبك، حيث قلوب البشر ىعل ةشاهد ة : األيقونةاأليقونة صال -2

فيشتاق  ىنداء المسيح ىوه "،بالروح "الحقيقة ىلإ "كمادة"نظارنا من األيقونة أول فاأليقونة تحّ  .العالم ةصرخات البشر من قسو ىعل ةشاهد وهى
" )عب بِِإيَماِنِهمََْفَتََمثَّلُواَِسيَرتِِهمََْنَِهايَةََِإِلَىَااْنُظُروفاترة، وقد أوصانا الكتاب: "صارت  ىالقلوب الت ىف ةالقداس روحا تبث يضً أ ة،الصالإلى 

7:13.) 

 القبطية؟ األيقونة أقرنكيف ثانيًا: 

ولقد برع الفنان القبطى األرثوذكسى فى استخدامه عنصر الرمزية فى األيقونة القبطية، ووظفها فى عدة أوجه..  الرمزيةَفىَاأليقونةَالقبطية
 :علىَسبيلَالمثال

 :وعلىَسبيلَالمثالرمــزية األلــوان : لعبت األلوان دور هام فى األيقونة القبطية، فلها دور كبير فى تمثيل العقيدة المسيحية،  -1

 (.7:51" )مز الثَّْلجََِِمنَََأَْكثَرَََفَأَْبيَضَََّىاْغِسْلنَِيرمز للنقاء والطهارة القلبية " :ض اللون األبي -

 يعبر عن المجد والفداء والُملك. :اللون األحمر  -
 يمثل السماء والحياة السماوية وكل ما هو سماوى. :اللون األزرق  -
 يمثل الطبيعة البشرية واألرضيات. :اللون اللبنى  -
 اللون القرمزى : هو لون ملوكى أيًضا، كان يلبسه الملوك فى الماضى. -
 اللون األصفر : وهو يرمز إلى القداسة التى تنبعث من النور اإللهى. -
ل الشر، وال يرتديه أحد من القديسين بل فى تمثي األخضرَالباهتمن المصرى القديم استخدام اللون  الفنانَالقبطىاللون األخضر : واستوحى  -

 يرتديه مثالً: يهوذا األسخريوطى، أو نجعل هذا اللون على التنين الذى يحاربه القديسين
 فيشير إلى التجدد والحياة. وهو يرجع للفن الفرعونى. األخضرَالفاتح

نافذةَمنَاألرضياتَإلىَالملكوت األبدى.. فاأليقونة القبطية تمثل  اللون الذهبى : ووضع الفنان القبطى الذهب فى خلفية األيقونة، لإلشارة إلى -
 ، ننظر منها السماويات

 إلى بهاء مجد هللا وعظمة قديسيه المستمدة منه.
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تكلم به استعان الفنان القبطى بما حوله من عناصر الطبيعة، واستخدمها داخل األيقونة فى رمزية رائعة تعبر عن ما كان ي :رمــزية العناصر  -2

كما نجد الروح القدس داخل آيات الكتاب المقدس.. فدائًما ما نجد بجوار القديس زروع ونخيل وأشجار، إشارة إلى ثمار الروح القدس العاملة به.. 
يقَُآيات الكتاب مثل: " د ِ فعال لنظرية الشخص بطل (.. ونجد القديس نفسه يظهر بحجم كبير جًدا، وهذا تطبيق 12:92" )مزيَْزُهوََكالنَّْخلَةََِاَلص ِ

 الحدث..
للتعبير عن األبدية، فالطاووس له ألوان جميلة تشير إلى السماء، كما أن ريش الطاووس ال يتحلل بسهولة فيأخذ وقت  طائرَالطاووسواستخدم  -

 طويل جًدا ليتحلل. 
 تحتاج لتنقيب وفحص حتى نجد بداخلها اللؤلؤة كثيرة الثمن. فالصدفةَالتىَتحتوىَاللؤلؤةَفىَأعماقَالبحاررمز للملكوت،  الصدفةورأى فى  -
 
يسوعَالمسيحَابنَهللاَرمز للسيد المسيح نفسه، حيث أن كلمة سمكة باليونانية تعنى )إخثوس( وهى أول حروف من جملة السمكةَواتخذ من  -

 .المخلص
 
سمَفالج.. فنجده اختزل الجسم لحساب الرأس، الجهادَالروحىَواألصوامنجد فى الفن القبطى أن الفنان لن يغفل عن  :رمزيــة المالمــح  -3

 .يكونَضئيلَبينماَالرأسَكبيرةَلتعبرَعنَالحكمة
، فىَالعينَاالستنارةَالتىَتنيرَالعقللما فى ذلك من تعبير الهوتى عن التشبه باهلل الذى ال بداية له وال نهاية، ولقد رأى  الرأسَدائرىكذلك نجد 

الذى ال  والفمَالصغيرلتعبر عن طول األناة،  واألنفَالطويل، كبيرة واسعة لتعبر عن الحكمة الرأسَوالجبهةفرسم العين لوزية واسعة، بينما 
على أن فرح ذلك القديس كان  عالمة ،أسنان القديسيتحدث كثيًرا، فكثرة الكالم ال تخلو من معصية. وعلى الشفتين ابتسامة رقيقة بدون ظهور 

 .وليس من العالم ي اروحَافرحَ 
ومن  -ا خصوصً  -واألشخاص األشرار  ،فتبدو األبنية ،خرأبينما يتضاءل بجانبه أى شىء  ،كبير بحجم "القديسَبطلَاأليقونة" الفنان يرسمو -

الم التى مر بها وكل من اآلن كل أويقول لنا  ،القديس بطل أيقونته ووكأن الفنان القبطى يريد جذب أنظارنا نح ،قاموا بإضطهاده بأحجام صغيرة
 ولم يذكر  ،قام بتعذيبه كلهم ذهبوا

 وكل مباهج الدنيا وما ضحى به ذلك القديس كان بالفعل نفاية  ئ،عنهم التاريخ ش
 .واألبدية ال حدود لها ،كما أن الشخصيات ال ترسم فى حجرات مغلقة ألن مسكنها فى األبدية.. لكى يربح المسيح

 
وألن الغرض من  ،هؤالء كانوا يعيشون حياة البر والتعففألن ، بدون محاولة إبراز أى تفاصيل للجسد بمالبسَمحتشمةيرسم األشخاص  -

 ، فنتمثل به.بل الجمال الروحى ،األيقونة ليس إلظهار الجمال الجسدى لهؤالء القديسين
 
 دليل على البصيرة الروحية التى  بكلتاَالعينينيرسم األشخاص القديسين فى األيقونة  -

وتفضيلهم  ،دليل على نقص البصيرة الروحية عندهم ،وال يظهر منهم سوى عين واحدة ،انب فقطأما األشرار فيرسمون من الج ،تمتع بها هؤالء
 )مثل يهوذا(. لألمور المادية عن األبدية

 
وهذا مأخوذ من الفن الرومانى حيث كان يرسم اإلمبراطور وحول رأسه  ،على رأسهم هالةَمنَالنوررسم األشخاص القديسين وقد ظهرت يُ  -

 .لتفرقته عن بقية األشخاص فى اللوحة ،هذه الهالة
القديسةَمثل  ،وقد يرسم القديس ممسك بشىء للداللة على شخصيته ،التى جرت لهم أو العذابات بعضَاألحداثيرسم فى أيقونات القديسين  -

بحيث تدل .. وهكذا أسدمعه  مارمرقسوالقديس  ،جملينمعه  مارميناوالقديس ، جملمعه و يرسم رويسواألنبا  ،عذراء40َترسم حولها دميانة

 .وقد تحكى بعض األحداث التى مر بها، األيقونة على صاحبها
 واأليقونة ال ترسم بأبعاد ثالثية : فهذا يعطيها تجسيم، ولكنها تخضع لبعدين فقط.. فنحن نحيا باإليمان والرجاء. -4

 يقوناتأل ةمثلثالثًا: أ

ا تحمل السيدة العذراء الطفل يسوع على يدها وممسكً  : تحمل الطفل يسوع المسيح ىوه دة اإلله )الثيؤطوكوس(..وال ة السيدة العذراءنأيقو -
 وباليد األخرى يشير لنا بأصبعه بطريقة خاصة.. ة ا يحمل عليها ما يشبه الكروأحيانً  ،برسالة إما مطوية أو مفتوحة حدى يديهإب
 

بل قتنظر إلى بعيد إلى مست وكأنما ،نجدها ال تلتفت إليه ،تحمل الطفل يسوع ىوه مريم العذراءالسيدة  التىَنرىَفيها..َأيقونةَالتجسدَىهذهَه
 لذلك يرتسم على وجهها صورة آالم  سيقدم نفسه فديه عن كثيرين. ىالذ ،سيراها ابنها الوحيد ىوإلى العذابات الت ،األيام

. ولكنهم غافلون عن أمر وأهمية هذا الخالص، ن هذا االبن سيصلب من أجل خالص البشرأل ،على وجهها اوحزنها يبدو واضحً  ة،ابنها المستقبلي
 (.9:45" )مز يَِمينِكَََُجِعلَِتَاْلَمِلَكةََُعنَْ: لكى تحقق النبوة "تحملَالسيدَالمسيحَكطفلَعنَيسارهاونجد السيدة العذراء 

 

َاَتلبسنجدَالعذراءَدائمَ ء : العذراالسيدة  مالبس: 
 
 ويشير اللون - فأصبحت سماء لهذا االبن ،المتجسد الرب يسوعبطنها  ىحل ف ىالذ الثانية السماء رمز ألنهااللون األزرق أو السماوى :  -

 ى.إلى الحق السماو األزرق
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وأم  ،والعذراء بالطبع تلقبها الكنيسة بأنها الملكة ة،ال الملوك واألباطرإال يلبسه و ى،نه اللون الملكأفهو لون معروف بى : زماللون األحمر القر -
 ى.اللون األحمر القرمز ىلذلك ترتد ىفه ،الملك

 .بال دنس وال غش التى العذراء الطاهره النقية ىبيضاء على رأسها فه ةا نجد أنها تلبس طرحودائمً  ،فهو رمز الطهارة:  األبيض اللون -
والثالثة على ، والثانية على الرأس فوق الجبهة بقليل واحدة على الكتف األيمن ،نجد على العذراء مريم إما نجمتين أو ثالث نجومم : النجو -

بعض  ىويضيفون فوأثناء الميالد، وبعد الميالد.  ، ولكن ال توضع حين تكون حاملة السيد المسيح.. ألنها عذراء قبل الميالد،الكتف األيسر
 .كمال الطهارة ىمزينة بالنجوم أال ،ا على الثوب األزرق ألنها سماء ثانيةا عدد النجوم الصغيرة جدً األيقونات أحيانً 

 وحول رأسها هالة دائرية : تشير للقداسة. -
  ويحيط بالرداء األزرق كنار ذهبى : كحمامة موشاة الذهب. -
 

  وعـــل يسـالطفمالبس  : 
 
 ، فالرب كلّى الطهارة..يرمز للطهارة : اللون األبيض -
ا هو وأيضً  ،كل شئ ما خال الخطية وحدها ىوهو قد شابهنا ف ،بال خطية كالذهب المصفى ليس به شوائب ىأة، يرمز إلى النقاو:  اللون األصفر -

 .النصرةَوالقيامةلون 
 هو أيًضاو ،فهو ملك الملوك ى،كوالمل: هو اللون  لون األحمرال -

 ا.رمز الفداء للدم المسال عنا على الصليب عالمة خالصن
فهو قاصر على األباطرة  ،عصره كان يلبس فقط هذا اللون ىألن االمبراطور ف ،يرتديه السيد المسيحى وهو اللون الوحيد الذى : اللون البنفسج -

 ك الملوك ورب األرباب.والمسيح هو المل والملوك فقط
 

 يسوع :  يد الطفل 
لََُُهوَََأَنَا: "ويقول ب.آل( ألنه واحد مع اةصبع واحد )السبابإا أنه يشير بنجد أحيانً ( : )اليمنى األولىاليد َ- خر آوليس (، 17:1)رؤ  "َواآلِخرََُاألَوَّ

 .واألمان ةويعطيهم الطمأنينبارك شعبه وأوالده ي ىالذ ةا هو موضع البركضً أيهذا ى. غير
 "..كفهَىمنقوشَف"والكل ، "شئَبحكمتهَخالقَكلو" "ضابطَالكونألنه " ،رمز للكون كله ىتحمل ما يشبه الكرة فهالثانية )اليسرى( : اليد اَ-

رمز  ىهذه الرسالة هوشكل كتاب.  ىا فوأحيانً ة، أو مفتوح ةيحمل رسالة مطوية من الكر ا بدالً وأحيانً . يده ىوخالصنا ف ،فنحن مركز اهتمامه
نسير على هذا  ىالروح المعاش لك ى،أتى ومعه الدستور السماو، ليست من هذا العالم ىالت ةلهيإلا وأتى بحكمته افهو أتى لنا معلمً . الحكمة

 .وليكون لنا حياة ويكون لنا أفضل
قونة الصعود، ألن هناك ال توجد خطية، حيث أرض بال شوك أو حسك. ال ى أيففى أيقونة القيامة : نجد السيد المسيح حافى القدمين، وكذلك  -2

 تحتاج إلى الفاصل أو الحاجز الذى نستخدمه ونحن على أرض الشقاء.

 ولكن هالة السيد المسيح . ع القديسين حول رأسهمميالعذراء والمالئكة ولج ةن توضع هالة صفراء لكل من السيد المسيح والسيدأيجب : ةلالها
  ،مركز الصليب ىورأسه ف الصليب )إشارة إلى أن الخالص تم بالصليب المقدس( داخلها وفى ،ان أكبرهم حجمً تكو

 البدايةَوالنهايةى "" أواألوميجا األلفا" "A،W" وحول الرأس نقرأ هذين الحرفين

 ةيقونألقالوا عن ارابعًا: 

ب َََِمْجدَََنَاِظِرينَََاَجِميع ََنَْحنَُ" :القديسَبولسَالرسولَقال - َََكَماَ،َمْكُشوفَ َبَِوْجهَ َالرَّ
وَرةََِِتْلكَََإِلَىَنَتَغَيَّرََُِمْرآة ،ىَفَِ ،َإِلَىََمْجدَ َِمنَْ ،َعْينَِهاَالص  ب ََِِمنََََكَماََمْجد  وحََِالرَّ  "الر 

 (.18:3)كو 

 ،فإنها تمكننا من أن نمر خالل باب مفتوح ونرتبط بصلة معه ،تمثله األيقونة ن  م   إلىتكريم األيقونة ينتقل ) :يقولَالقديسَباسيليوسَالكبير -
 (.تحلى بها شخص األيقونة ىنقلد الفضائل واإليمان والتقوى الت ىوتحركنا وتؤثر علينا ك

 
 لماذا نحرم  ىالجزء الثان الالهوتَالمقارنعن  كتابه ىف قالَالباباَشنودهَالثالث -

وما تقدمه لهم من حياة القديسين  ،نفوسهم من مشاعر روحية ىتتركه األيقونة ف لما تنشيط الحياة الروحية للناسى ة فالفن ورجاله من المساهم
 .وقصص الكتاب المقدس وتأثيرها عليهم

األعمال الفنية القبطية تحتاج إلى ترجمة العقيدة ب ىمع انتشار الكنائس القبطية الت: المعاصرَىيقولَالدكتورَإيزاكَفانوسَوهوَرائدَالفنَالقبط -
 .ويحافظ على تقاليد كنيستنا ىعصرنا الحال ىف ىالمعاصر أن يخاطب المتلق ىالسليمة، استطاع الفنان القبط
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َذكصولوجيةَنصفَالليلَللقديسةَالعذراءَمريم
واحدة لرفع بخور عشية واخرى لتسبحة نصف الليل  -ويوجد ثالث ذكصولوجيات للقديسة العذراء مريم   -كلمة ذكصولوجية معناها "تسبيح هلل"

 والثالثة لرفع بخور باكر. فى كل ذكصولوجية ترى العذراء مريم فى رموز العهد القديم وفى النبوات عن تجسد الرب يسوع المسيح. وفى ختام
 الذكصولوجية نطلب شفاعتها أمام مخلصنا.

 

Your greatness O Mary: the undefiled 
Virgin: is likened to the height of the 
palm tree: spoken of by Solomon. 

عظمت ك يا مريم، العذراء 
غير الدنسة، تشبه ُعلو 
النخلة التي، تكلم عنها 

 سليمان.

You are the spring of living water: that 
flows from Lebanon: for out of you 
sprang unto us: the grace of the divinity. 

أنت  ينبوع ماء الحياة، 
الفائض من لبنان، التي 
نبعت لنا منه، نعمة 

 الالهوت.

You gave birth to Immanuel: out of your 
virginal womb: and He has made us heirs: 
to the kingdom of heaven. 

ولدت  لنا عمانوئيل، من 
أحشائ ك البتول، وصيرنا 

وت وارثين، في ملك
 السموات.

According to the promise: He promised 
to our father: King David the Patriarch: 
He came and fulfilled to us. 

كالوعد الذي وعد به، 
اء، الذي أبانا رئيس اآلب

هو الملك داود، أتى 
 وأكمله لنا.

Hail to you, O Virgin: the right and true 
Queen: Hail to the pride of our race: who 
bore to us Immanuel. 

 أيتها العذراء، السالم لك  
الملكة الحقيقية الحقانية، 

السالم لفخر جنسنا، 
 ولدت لنا عمانوئيل.

We ask you to remember us: O our 
faithful advocate: before our Lord Jesus 
Christ: that He may forgive us our sins. 

نسألك أن تذكرينا، أيتها 
الشفيعة المؤتمنة، أمام 

ربنا يسوع المسيح، ليغفر 
 لنا خطايانا.

 للقيامة للمجموعات: لحن 
ى

 اليونان

 ألحداث صباح القيامة ورد فعل القوات  ا ومنه  قى عيد القيامة يقال العديد من األلحان اليونانية مثل  
ً
تذكارا

ه لخالص العالم والفداء.   السمائية ممجدين الرب يسوع المسيح وقيامته وتدبير

When the stone was sealed by the Jews and 
the soldiers were guarding Your undefiled 
Body, You arose on the third day, O Savior, 
granting life to the world. For this reason, 
the heavenly powers cried out to You, O 
Giver of Life, "Glory to Your Resurrection, O 
Christ. Glory to Your kingdom. Glory to Your 
economy, O You who alone are the Lover of 
Mankind." 

أن الحجر لما ُخت م من اليهود 
وجسدك الطاهر ُحف ظ من الجند، 

قُمت في اليوم الثالث أيها 
المخلص، مانحاً العالم 

ألجل هذا قوات السموات  الحياة.
هتفوا إليك يا واهب الحياة "المجد 

لقيامتك أيها المسيح، المجد 
لتدبيرك، المجد لملكك يا محب 

 البشر وحدك."

 



28 

 المحفوظات
 20:  2"إن إله السماء يعطينا النجاح ونحن عبيده نقوم ونبنى" نحميا 

 قطع الخدمة الثالثة من صالة نصف الليل:
بعين متحننة يا رب انظر إلى ضعفى، فعما قليل تفنى حياتى، وبأعمالى ليس لى خالص. فلهذا أسأل: بعين رحيمة يا رب  -

 ونجنىانظر إلى ضعفى وذلى ومسكنتى وغربتى، 
بما أن الديان حاضر، اهتمى يا نفسى وتيقظى وتفهمى تلك الساعة المخوفة. فإنه ليس رحمة فى الدينونة لمن لم يستعمل  -

 الرحمة. فلهذا أشفق علّى أيها المخلص، فإنك أنت هو محب البشر وحدك
ان من الشدائد، لكى نمجد ميالدك )للمسيح( يا باب الحياة العقلى، يا والدة اإلله المكرمة، خلصى الذين التجأوا إليك بإيم -

 الطاهر فى كل شئ من أجل خالص نفوسنا
أيها الملك السمائى المعزى، روح الحق الحاضر فى كل مكان والمالئ الكل، كنز الصالحات، ومعطى الحياة، هلم تفضل  -

 وحل فينا، وطهرنا من كل دنس أيها الصالح، وخلص نفوسنا
 يها المخلص وأعطيتهم السالم، هلم أيضاً كن معنا وامنحنا سالمك وخلصنا ونج نفوسناكما كنت مع تالميذك أ -
 إذا ما وقفنا فى هيكلك المقدس نحسب كالقيام فى السماء. يا والدة اإلله، أنت هى باب السماء، افتحى لنا باب الرحمة -
 

 أقوال آباء قديسين:
يبتغى الكرامة األرضية لن يتمتع بالكرامة السماوية. كما أن الصاعدين على سلم "كما أن النار ال تولد ثلجاً كذلك من  -

    منخور يتعرضون للسقوط كذلك كل تكريم وتمجيد وسلطان ينافى االتضاع ويطرح صاحبه"
 القديس يوحنا الدرجى 

فس، من الظلم إلى البر، من الال "فلنتب وننتقل من الجهل إلى المعرفة، من الحماقة إلى الحكمة، من الفوضى إلى ضبط الن -
 القديس اكليمندس السكندرى  إله إلى هللا"

 
 
"لذلك علينا أن نترك تكبّر جماعات الدهماء وآرائهم الفاسدة، ونرجع دائماً إلى التعليم الذى سلم إلينا من البدء "اسهروا  -

فى تجربة ألن الرب قال "الروح نشيط ولكن وصلوا" ونثبت فى الصوم، ضارعين إلى هللا الذى يرى الكل أن ال يدخلنا 
 القديس بوليكاربوس الجسد ضعيف"


