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  التسبحة
  

  اللبش+  قطع 9 قطع أو 7الثيؤطوآيات فى تسبحة نصف الليل إما 

فى .  قطعة15 قطع وليست 9باقى األيام عبارة عن تسبحة تسبحة األحد مثل 

ليست تسبحة واحدة بل التى ُتسبَّح فى نصف الليل يوم األحد الحقيقة تسبحة األحد 

  آيف هذا؟. هى تسبحتين دخلوا مع بعض

  ختام اللبش الثيئوطوآيات

  القطع من

  9ـ 1 

 

  10القطعة 

 

 ختام 14قطعة 

تسبحة نصف الليل 

 ـ األحد

تسبحة نصف الليل

 األرقام المذآورة هى حسب إبصلمودية  طبعة نهضة الكنائس

  القطع 

11 ، 12 ، 13 

 ختام 15القطعة  

 المساء

 تسبحة المساء

  

  ختام اللبش الثيئوطوآيات

  9ـ 1القطع من 

 

  10القطعة 

 

 ختام 5قطعة 

تسبحة نصف الليل 

 ـ األحد

تسبحة نصف الليل

األرقام المذآورة هى حسب إبصلموديات القمص أرسانيوس عطا اهللا المحرقى، 

 وابصلمودية بنى سويف، وابصلمودية اقالديوس بك لبيب

  القطع 

 4 ـ 3 ـ 2

 ختام 6القطعة  

 المساء

 تسبحة المساء
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يا جميع األمم : "مزمور  Nieynoc t/rou هى 1على أساس أن القطعة رقم 

  ."بارآوا الرب

  فما هو الدليل؟ 

  كلمات تقريبا وبنفس اللحن وهماتكرار ربعين بنفس ال

  ". اذا اشتم رائحتها ضابط الكل يرفع هناك خطايا الشعب "5فى القطعة 

  )فى ختام تسبحة نصف الليل(

 

  لجلجلة على اوقت المساءفاشتمه أبوه الصالح  "6فى القطعة 

  )وقت المساء ألنها فى تسبحة مساء األحد(

  6، 5وأيضًا آل األلحان وبذات الكلمات متكررة فى القطعتين 

 

  )ابصلمودية نهضة الكنائس(ُتقال فى مساء األحد : مكتوب" ران نيفين"قبل 

ال ُتقال إال فى مساء األحد وليس فى أى أحد بل األحد الذى يليه صيام : أما الصواب

 ...)ام يونان أو الصيام الكبير أو صيام الرسل وهكذاإما صي(

  

  المساء            األحد  عشية

  

   يوم األحدقبلتسبحة العشية 

  يوم األحدبعدوتسبحة المساء 

  

  متى تقال تسبحة مساء األحد؟
  :ال تُقال إال فى مساء األحد الذى يليه الصيامات اآلتية

  فى مساء أحاد الصوم الكبير . 1

  اء أحد صوم يونانفى مس. 2

  .أى فى بداءة صوم الرسل) بعد السجدة(فى مساء األحد فى نهاية الخماسين . 3
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  )12 : 66مزمور  " (جزنا الماء والنار وأخرجتنا إلى الراحة"

  

  الهوسات األربعة
  ) + الهوس األول(تسبحة موسى      :جزنا الماء. 1

   135وهو المزمور (الهوس الثانى 

  ).اهعلى اجتياز المي

  )تسبحة الثالث فتية(الهوس الثالث       :جزنا النار. 2

سابقين ـ المجمع ـ        :خرجوا إلى الراحة.3 هم خرجوا إلى الراحة قبلنا آ

  )سحابة الشهود(      

  ) نتبعك بكل قلوبنا(نحن آالحقين           

  )  مزامير هليللويا3(الهوس الرابع 

  فلنا رجاء أن نخرج إلى الراحة آما 

  .أيضًا إليهاخرجوا هم 

  

  :الهوسات األربعة على المستوى الطقسى
  العماد      :جزنا الماء

  الميرون     :جزنا النار

فمنا امتأل فرحًا ولساننا تهليًال من أجل (التناول     :أخرجتنا إلى الراحة

  )أسرارك غير المائتة     تناولنا من 

  

  :الهوسات األربعة على مستوى التجارب الروحية
  .تجارب على مستوى الماء   :جزنا الماء

  .تجارب على مستوى النار  :جزنا النار

  Apayiaميناء عدم التألم الداخلى    :الراحة  إلى

  أما فى الخارج فحروب العدو على مستوى تجربة       
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المسيح على الجبل وتجارب األنبا انطونيوس وصراعه مع 

  .الشياطين علنًا

  :الهوسات األربعة على مستوى اإلنجيل
  ) البحر األحمر(موسى واجتياز المياه    :ا الماءجزن

  .عبور يشوع نهر األردن ودخوله راحة أرض الموعد

   سنة فى السبى، 70الدخول فى سبى بابل وقضاء   :جزنا النار

  .وآتون الثالثة فتية

  بعد السبى عادوا إلى أورشليم وبنوا الهيكل وسور    :الراحة  إلى

  .المدينة فى أرض الراحة

 
  وهنا دخلت البشرية أرض الموعد على ثالث دفعات  

  5: 12تكوين ) فى نصف آية(ـ ابراهيم خرج من أور الكلدانين 1

  5: 12تكوين ) فى نصف اآلية اآلخر(  ودخل أرض الموعد 

  )دخل الراحة(    .  وظهر لـه اهللا وأعطاه مواعيد آثيرة

 

نهر األردن ودخول ـ بنى إسرائيل والخروج من مصر وعبور البحر األحمر و2

  أرض الموعد

 

  . سنة فى السبى رجع ودخل أرض الموعد وبنى الهيكل70ـ نحميا بعد قضاء 3

 

  .وهذه المراحل هى مراحل البناء الروحى
  .والبروتستانت اآتفوا بالمرحلة األولى فقط آمن فخلصت

أما نحن فنؤمن أن الخالص طريق، وآل طريق لـه بداءة ولـه وسط ولـه 

  .نهاية

  )مرحلة إبراهيم(اإليمان والمعمودية : فبداءة الطريق 
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  )مرحلة بنى إسرائيل وعبودية مصر(الجهاد : ووسط الطريق

  )مرحلة نحميا وعزرا(الثبات : ونهاية الطريق

  )13 : 24، 22: 10متى (و لكن الذي يصبر الى المنتهى فهذا يخلص 

  
  الواطس واآلدام

  

فما . حسب أيام األسبوع إلى واطس وآدامالتذآيات واالبصاليات تنقسم دائمًا 

هو الفارق بين الواطس واآلدام؟ وهل الواطس هو لحن طويل ومفرح ووزن شعرى 

فقط؟ وهل اآلدام هو لحن ) األربعاء ـ الخميس ـ الجمعة ـ السبت(بطئ ولـه أيام 

  فقط؟) األحد ـ األثنين ـ الثالثاء(قصير وجاد ووزن شعرى سريع ولـه أيام 

 

الواطس واآلدام اإلنجيلية ال تظهر  إال من هذه اآلية التى لم ُتـذآر فى حقيقة 

فى آل العهد ) 15، 13: 5يشوع (، ثم )5، 4: 3خروج (العهد القديم آله سوى فى 

  .القديم

واطس        العليقةفلما رأى الرب أنه مال لينظر ناداه اهللا من وسط  "

Pibatoc 

ال تقترب إلى ههنا اخلع حذاءك من رجليك فقال .  قال موسى موسى فقال هأنذا

  )5، 4: 3خروج ". (ألن الموضع الذي أنت واقف عليه أرض مقدسة

 

و حدث لما آان يشوع عند أريحا أنه رفع عينيه و نظر و إذا برجل آدام  "

)A*dam ( واقف قبالته و سيفه مسلول بيده فسار يشوع إليه و قال له هل لنا أنت

فسقط يشوع )  من السماء( بل أنا رئيس جند الرب اآلن أتيت فقال آال. أو ألعدائنا

فقال رئيس جند . على وجهه إلى األرض و سجد و قال له بماذا يكلم سيدي عبده

الرب ليشوع اخلع نعلك من رجلك الن المكان الذي انت واقف عليه هو مقدس ففعل 

  )15، 13: 5يشوع ". (يشوع آذلك
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د والجلوس وحلول الروح القدس يمثلهم القيامة والصعوA*dam      آدام

  .أيام األحد واألثنين والثالثاء

 

يمثلهم أيام األربعاء و الخميس والجمعة ) التجسد(العليقة    batocواطس

      .والسبت

  العهد القديم مبنى على عمودين
  وضع واطس     اهللا ظهر لموسى فى العليقة 

 

  وضع آدام        اهللا ظهر أمام يشوع

  

  امة الرب وقيامتناالفرق بين قي
  )آدام(قيامة الرب 

  )فى المعمودية(أما قيامتنا نحن فهى واطس 

  لماذا؟

. أما قيامتنا فهى فى السر ولم تعلن بعد. ألن قيامة الرب معلنة وليست سرية

  .وسوف تعلن فى القيامة األخيرة، وأخذناها فى المعمودية سرًا لذلك هى واطس

  ألن واطس معناها التجسد

معناها القيامة والصعود والجلوس وحلول الروح القدس ألنها فى الخليقة واآلدام 

  الجديدة

  

  

 


