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 أنت هي المجمرة الذهب النقي الحاملة جمر النار المبارك
 

جورج كيرلس: تأليف   
 

كلمة ٌونانً معناها تقرب تشٌر إلى الستر الذي ٌغطى به )ٌضع الكاهن البروسفارٌن 
وكأنه الحجر الذي  على تقدمة الخبز والخمر،( القرابٌن بعد تقدٌم الحمل وصالة الشكر

:  72مت )لٌه لفافة إشارة إلى الختم الذي ُختم به القبر دحرج على باب القبر وٌضع ع
وٌخرج الجمٌع كهنة وشمامسة إلى خارج الهٌكل وٌجثون أمام باب الهٌكل ( 66،66

  .إنثوتً تً شوري  التصاعد وٌقرأ رئٌس الكهنة تحلٌل الخدام لٌبدأ لحن

 
والجمر بداخلها  وأثناء ذلك ٌحمل الكاهن المجمرة وعندما ٌراها الشعب فً ٌد الكاهن

وال تحترق ٌأخذهم الروح إلى الماضً السحٌق حٌث وقف موسى النبً أمام شجرة 
.. رأٌت مذلة شعبً"العلٌقة المتقدة بالنار وهً ال تحترق، حٌنئذ سمع صوت الرب 

إنثوتً تً "لذا ٌرنم الشعب كله  ( 6:،،:0خر)وسمعت صراخهم فنزلت ألنقذهم 
واآلن قد جاء  .. والخطٌة قد أذلته.. خطاٌا واإلثم وكأنه ٌصرخ من كثرة ال" شوري
لذا فالرب سٌسمع صراخه وسٌنزل لٌنقذهم لٌس من أجل صٌامهم ونسكهم .. تائبا  

 .وتوبتهم فقط بل من أجل صراخ تسبٌحهم 
 

ولكننن أٌننن هننذي العلٌقننة التننً سننٌنزل بهننا الننرب لٌنقننذ وٌخلنن  وأٌننن هننو جبننل حورٌننب 
والجسنند والنندم  ،و المننذبه هننو العلٌقننة  ،بننل حورٌننب الهٌكننل المقنندس هننو ج. المبننارك

فلمناذا ال ٌسنمع النرب  صنراخ الشنعب كلنه منن قلنب . الطاهران هما الننار المتقندة فوقنه
 .وٌنزل لٌنقذهم" إنثو تً تً شوري" الكنٌسة وهم ٌرتلون

 
إن الكنٌسة القبطٌة تقدم لشعبها الصائم فً هذا الوقت من القداس اإللهً هذي المجمرة 

لذهب بهذا اللحن المرصع بالتقوى لتذكر الشعب التائب عن خطٌئته بالعلٌقة الشائكة ا
المتشابكة المتقدة بالنار كمثاال  حٌا  وبرهانا  على أن هللا قادر على أن ٌحول عقوبة 

 . الخطٌة إلى خال 
 

قد نزل فٌها هللا  ( 1:: 0تك)فالشوك والحسك الذي أنبتته األرض آلدم بسبب الخطٌة 
فً العلٌقة لٌصعد شعبه من العبودٌة لم ٌنزل فٌه فحسب ولكن حصدي مغروسا  فً 

عجبا  لقد اضرمت النار فً شوك العلٌقة ولم تحرقها ولم  .جبٌنه المقدس إكلٌال  مضفرا  
النار اآلكلة ومد جذوري فً  -تفنٌها كذلك الشوك أٌضا  قد انغرس فً رأس المسٌه

إن هذا الشوك والعلٌقة الذي أخرجته األرض دون  .س وفً شراٌٌنها لٌدمٌهالحمها المقد



أن تزرعه ٌد البشر قد قرب لنا صورة العذراء التً أخرجت لنا المسٌه بدون زرع 
 .بشر

 
ٌم لم ٌراها سوى موسى كلٌم هللا، أما علٌقة العهد الجدٌد فٌراها كل دإن علٌقة العهد الق
ٌقة العهد القدٌم نزل فٌها هللا لٌصعد شعب بنً إسرائٌل من إن عل.الشعب بالكنٌسة اآلن

إن علٌقة .أرض مصر ، أما علٌقة العهد الجدٌد فنزل فٌها هللا لٌجذب بإرتفاعه الجمٌع
العهد القدٌم كانت إلنقاذ شعب من قبضة فرعون ، أما علٌقة العهد الجدٌد كانت إلنقاذ 

أنت هً "، "إنتو تً تً شوري"ئلٌن شعوب العالم من قبضة الشٌطان فلنسبه إذا قا
 ".المجمرة الذهب الحاملة جمر النار المبارك

 
فربما تربقً تسبحتنا بهذا اللحن إلى تسبحة السٌرافٌم التً رأي فٌها أشعٌاء النبً أن 

ُ  رب الجنود مجدي ملئ كل األرض" ُُ فأهتزت أساسات . هذا نادى ذاك وقال قدوُس
فإن كان هذا النبً القوي .  6:0،6أش )"ٌت دخانا  العتب من صوت الصارخ وإمتأل الب

ُ  لً إنً هلكت ألنً إنسان نجس الشفتٌن: "عندما رأى ذلك قال ( 6:6أش " )وٌُل
فطار إلٌه واحد من السٌرافٌم وبٌدي جمرة قد آخذها بملقط من على المذبه ومس بها فمه 

لمتعبد الذي ٌشعر هو فإنتزع إثمه وكفر عن خطٌئته أفلٌس ممكنا  لهذا الشعب الناسك ا
ٌُنزع إثمه وٌكفر عن خطٌئته بجمرة من هذي المجمرة  أٌضا  بنجاسة شفتٌه من أن 
الذهبٌة الحاملة جمر النار المبارك لذلك فالتسبٌه بهذا اللحن فً هذا الوقت ٌكون 

 .مناسبا  
 

 


