
  السنة الطقسية

دف  سب           إ: اله رض أن تكت دد بغ ام مح ا لنظ ب طبق ط ومرت سة مخط ى الكني دور ف ا ي أن م دومين ب ام المخ لم

  .الممارسات الطقسية معنى أعمق لدى المخدومين 

  من المهم جدا أستخدام السبورة لتوضيح الحكمة فى ترتيب السنة الطقسية الكنسية

ات                     هذا الموضوع مجرد خطوط عامة وتحتاج من       ذه الوريق ا به ا أردن ر أنم ى بحث ودراسة أوسع وأعمق بكثي ا ال

  .لفت النظر الى أهمية وحالوة طقسنا األرثوذآسى ، وسهولة ربطه بالحياة اليومية للشباب 

   

  النـيروز

          صوم العذراء  شهر آيهك

  

  صوم الرسل            صوم يونان 

  

    الخمسين المقدسة    الصوم الكبير

  بوع اآلالمأس

  

–يبدأ العام بالنيروز  -١ عيد الشهداء     –

  .فهم أساس الكنيسة ، ولو ترددوا وتراجعوا أمام الضيقات لما بقى األيمان على األرض 

نحن أبناء اهللا نعم، . ريخ المصرى واألحتفال بشهداء األقباط بالذات وتاريخه مرتبط بفترة مجيدة محددة فى التا

يح مرتبطة تماما بالزمان والمكان، ، والحياة مع المسش أيماننا على هذه األرضا نعي، أنمنؤمن برب المجد نعم

إليمان سمها الناصرة ، فااسمها مريم فى قرية ى زمن محدد وولد من عذراء معينة اله تجسد ففنحن نؤمن بإ

  !يمانا هالميا بل تاريخ من لحم ودم ، وباألآثر من الدماء األرثوذآسى ليس إ

   )، على أساس أنه بداية خدمة الرب"الغطاس"م الكنسي في آل الكنائس التقليدية بعيد الظهور اإللهي يبدأ العا(

  .رتباط الشهادة بالصليب أمر ال يحتاج الى توضيح وا: بأيام نحتفل بعيد الصليب بعد النيروز  -٢

ة العام الكنسى فالتجسد  هو  ذا آان النيروز هو بداي     ألستقبال ميالد رب المجد ، فإ      ستعدادًاا وسرعان ما نصوم      -٣

" بداية تنقيذ تدبير الخالص العجيب ، ولكن ما هى الصلة بين الصوم واألستعداد ألستقبال الرب لكى يقيم بيننا 

–  "  اهللا معنا عمانوئيل 

سميه                        -٤ ذى ن  أن التجسد يعلن الهوت رب المجد وال يجب أن يخفيه ، لذا يلى الميالد بأيام عيد الظهور األلهى ال

اط يغطسون في            (" . الغطاس   " تسمية الغطاس قاصرة على الكنيسة القبطية ألسباب تاريخية، حيث آان األقب

  )النيل ليلة العيد إعتقادًا منهم بأن هذا يحفظهم من األمراض سائر العام

نتجاوب مع    ولكن المعمودية ال تكفى هى فقط بداية البنوية هللا ، ليس آافيا أن نأخذ الروح القدس بل ينبغى أن                      -٥

اد              ه ، نتجاوب بالجه اده وتعزيات ة     صوم   : عمله فى داخلنا وأرش ال رحم سك     أعم … صالة     ن – – ى   – ذا يل  ل



اً                  راءات ترتيب ه الق ذى رتبت في صاعدياً  الغطاس صوم يونان ثم صوم األربعين المقدس وال ديعاً  ت ة    ب  من البري

القاحلة حيث الشيطان يتجاسر فيجرب رب المجد ، الى نصل الى آامل األستنارة حين يبصر المولود أعمى ،               

  . للحياة المنتصرة بقيامة لعازر ويتوج المسيح ملكًا

رأ                   -٦ ساعة نق سة ساعة ب ا فى الكني  واآلن لنحترس فنحن ندخل قدس أقداس العام ، أسبوع آالم الرب ، لذا نحياه

سنا زاداً           ون ة ونأخذ ألنف اً سبح ونرى خدمة رب المجد المكثف ى المسيح ولكن        روحي ا ، ال نحزن عل سنة آله  لل

  .نحزن معه على جحودنا وخطايانا المحبوبة التى نتعلق بها رغم الفداء العظيم 

ة                             قام حقا قام    -٧ ين بلحن القيام سة مهلل دور فى الكني وم ن ا فى آل ي سة خمسين يوم رح الكني نالحظ أن   و. ، وتف

  . بالهوت المسيح خاصًا يوما من الخمسين مأخوذة من إنجيل يوحنا والذى يعطى إهتمامًا٤٤أنجيل القداس فى 

ى         يظهر  يوما آان رب المجد خاللها  ٤٠ وبعد    -٨ ة بملكوت اهللا يصعد ال ذ ويخاطبهم عن األمور المتعلق للتالمي

رار        ( السماء   د لألب يجلس عن ي    ) معلنا لنا المكان المع ا                ل روح القدس ليجدد طبيعتن ا ال ة ويرسل لن ين العظم م

  .ويؤسس الكنيسة 

ا هو             -٩ ا ، وه ه ولنحقق قصده من خلقتن شهد ل رازة لن ستعدون للك  وما دمنا قد نلنا مواهب الروح ، نحن اآلن م

  .صوم الرسل وفيه نتعلم منهم البذل والمسئولية نحو اآلخرين ونحو عالم نحن مطالبون بأن نكون نورا له 

ذرا         -١٠ ل الع سئولية مث ول    ولن نجد مثاال للخدمة الصامتة والتقدم لتحمل الم سة البت رب    (ء القدي ة ال ا أم  ) هو ذا أن

ويتفق صوم العذراء مع فيضان النيل المبارك ونرى الكنيسة المصرية تلتزم فى آل طقوسها بالصالة من أجل     

  .خير مصر وسالمها 

ذى ننتظره     وتكون قراءات اآلحاد عن مج   رى إال    وما أن يحل ختام العام فى شهر مس         -١١ انى ال ىء المسيح الث

  .بالثقة والرجاء 

سنة من عمري

 ١٠أعط نفسك درجة مــاذا يجـب أن أفعـــل ؟المناسبة

    بداية العام الدراسى

    اول يوم فى الدراسة

    ليلة رأس السنة

    التيرم /امتحان نصف العام

    اجازة نصف العام

    ماسبوع اآلال

    امتحان آخر العام

    ظهور النتيجة

    بداية الصيف

    نهاية الصيف

    عيد ميالدى

  يستحسن عمل نسخة من الجدول لكل من الحاضرين يمألها بنفسه ويناقشها مع الباقين إذا أحب



  في الصفحة التالية لوحة توضيحية قد يرى الخادم استخدامها
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