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ذي                          ة ال وم القيام وم األحد هو ي ام ، ألن ي تسبحة آيهك في ليلة األحد ــ هي تسبحة آل ليلة أحد طوال الع
دًا           حتى تتال ..... تسهر فيه الكنيسة حتى مطلع الفجر      رب    -مس مع فجر األبدية الذي لن تغرب شمسه أب  ألن ال

  .يسوع النور الحقيقي شمس البر سيكون هو نورها
  

ÞïÝÜa@Ò—ä@òþ–ÞïÝÜa@Ò—ä@òþ–ÞïÝÜa@Ò—ä@òþ–@@@

، ثم ) ١٣-١: ٢٥مت(ونبدأ بصالة األجبية حيث ُيقرأ إنجيل اللقاء مع العذارى اللواتي أوقدن مصابيحهن 
ثم يختم   ) ٥٠ -٣٦: ٧لو(ع الطيب الذي سكبته المرأة      إنجيل التوبة محبة في المسيح مقدمين مشاعر حبهم م        

  ).٤٠ -٣٢: ١٢لو(بمواعيد الرب للقطيع الصغير الُمفرز من العالم الذي أصبح الرب نصيبه 
  

ŠíåÜa@i@bî@aíàíÔŠíåÜa@i@bî@aíàíÔŠíåÜa@i@bî@aíàíÔ@@@

ـن       سبحــــة بلحـ ـو   (تبــــدأ الت ـن ثين وات            ) "تيــ سبح رب الق ور لن ا بني الن وا ي ا ينكشف سر     " قوم ، وهن
ور المسيح                        ال -السهر   ور ، وفي ن اين الن وره نع وات ألن بن سبح رب الق ور المسيح لت سهر هو وقوف في ن

ا فعرفت      ) "١٢: ٨يو(فالرب يسوع هو نور العالم      . ينكشف لنا المسيح ذاته فنسبحه     ا فأناره أشرق في قلوبن
سوع المسيح   و  ٢" (مجد اهللا في وجه ي ائالًً   ). ٦: ٤آ ذا يكمل الرسول ق يعكم أبن "وفي ه اء جم ور وأبن اء ن

ار ة . نه ل وال ظلم ن لي سنا م صــح . ل سهـــر ون ل لن ـاقين ب نم إذا آالبــ ال ن ان ... ف سين درع اإليم صح الب فلن
  ).٨-٤: ٥تس١" (والمحبة وخوذه هي رجاء الخالص

صريحًا   ذا اللحن ت ر ه ذلك يعتب ذين أضاءوا المصابيح ، ل م ال ور ه ي الن ام مع بن م حق القي ذين له إن ال
أتي الصوت صارخًا              ألصحاب ا  دما ي ل فقمن          "لمصابيح المضيئة للدخول مع العريس عن د أقب وذا العريس ق ه

ه  رجن للقائ سيح             . أخ ك الم ضئ ل وات في ن األم م م ائم وق ا الن تيقظ أيه ول أس ول الرس ك يق ل ذل ن أج          " م
  ).١٤ :٥أف (

@aì‹éa@óáÝØ@aì‹éa@óáÝØ@aì‹éa@óáÝØ@@@

سهر مت  ل ، وال ي اإلنجي ررت ف ي تك ات الت ر الكلم ةهي من أآث ة روحي ارج ... ع ا خ ود عليه صعب التع ي
ي الوجود مع اهللا ، وهو استعداد                       . تسبيحات الكنيسة  دريب عل سين هو ت فالسهر في تسبيح وتمجيد مع القدي

ادة             : لمالقاة دائمة مع العريس السماوي       السهر في بدايته عملية ثقيلة ، تنتهي بمحبة المسيح وبنعمته إلي ع
  .ها باجتهادشهية ولذيذة يبحث اإلنسان عن

تسبحة آيهـك
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سمي  ك ُت سبحة آيه ة(ت بعة وأربع ات وسبع) س ة هوس ن أربع ون م ا تتك ـإذ أنه ـة ثيؤطوآيـ ع ـ ات م
  . ومدائحها وطروحاتها: ا ــابصالياته

   :::الهوس األول الهوس األول الهوس األول    
 والبحر....." فلنسبح الرب ألنه بالمجد تمجد ) "١٥خر( هو تسبحة موسي النبي بعد عبور البحر األحمر         

ابر في                         شعب الع ين ال وده وب ين فرعون وجن دًا فاصًال ب ر ح ة مع     األحمر آان رمزًا للمعمودية التي تعتب  البري
ه ة والخالص   . إله سبحة الغلب رنم ت الم ت ة الع ي بري ة هي اآلن ف ا المعمودي ور أوالده سة بعب ة (والكني ترنيم
ة     ترتلها آل يوم إلي أن ترتلها في تمام الغلبة والنصرة في            ،) موسي ورأيت آبحر من زجاج مختلط          " األبدي

ون             بنار والغالبين علي الوحش وصورته وعدد أسمه واقفين علي البحر الزجاجي معهم قيثارات اهللا وهم يرتل
  ).٤-١: ١٥رؤ..." (ترنيمة موسي عبد اهللا وترنيمة موسى عبد اهللا وترنيمة الخروف

ديم               د الق سة العه ا في              مما سبق نري االرتباط القوي بين آني د وفي آماله د الجدي ا للعه في رموزه
  .المجد السماوي

ًا                                ي النصرة ورفع ا عل دًا منه الم تأآي ذا الع ابرة بحر ه ة وهي ع ة الغلب ل ترنيم وم ترت إن آنيسة الي
ذل     دًا ل ا ، وتأآي وة اهللا فيه دًا لق شيطان ، وتأآي ع ال ورة م ر المنظ ا غي ي حربه ة ف ا المعنوي لروحه

  .صاص في بحر ليس له قرار ــ في جرن المعموديةالشيطان الذي غاص مثل الر

 :::تدريب تدريب تدريب  

رأ   ة  ) ١٥خر(اق ل ليل ه آ ة والنصرة    . وأحفظه ورتل وة الغلب ة في ق ك الروحي اع . ستجد حيات وارتف
روح                     ذه ال ـ ه صليب ـ شيطان بال الروح المعنوية طول رحلة حياتنا من أجل إيماننا باهللا الذي غلب ال

  .ة في حربنا الروحيةالعالية ستعطينا نصرة أآيدة وقو

   ) ) ) ١٣٥١٣٥١٣٥مزمزمز: (: (: (الهوس الثانيالهوس الثانيالهوس الثاني   
ه             " د رحمت ي األب ه صالح وإن إل رب ألن سة هللا من أجل         " أشكروا ال ه الكني ذي تقدم شكر ال سبحة ال هي ت

ه              ا بجسده ودم ة ويقوتن وم في البري ا الي محبته لنا ــ الذي أنقذتنا عندما عبر بنا بحر الموت ــ وأعالنا ويعولن
  ....بروحه القدوس الساآن فينا ــ هذا الروح الذي يأخذ مما للمسيح ويعطيناوحبه وحنانه ويرشدنا 

ه  وم ألن ل ي دة آ سة المجاه ة الكني و طبيع شكر ه كر"إن ال ال ش ي ب ادة إال الت ال زي ة ب ست عطي " لي
ة                  ). ماراسحق( الم بالتوب نشكره ألنه يحتمل ضعفاتنا الجسدية ، وضعف طبيعتنا ، ويغسل أرجلنا من وسخ الع

  .ويقودنا من مجد إلي مجد.....  عترافواال
                                     

  ".سووآطؤالعذراء مريم ثي" اب وآت" التسبحة اليومية ومزامير السواعي" بعض نقط هذه المقدمة منقول من آتاب  ١

 أقسام التسبحة
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   : : : الهوس الثالث الهوس الثالث الهوس الثالث    
سين   ة القدي ة فتي سبحة الثالث و ت ة   (وه ي طبع ستانت ف ذفها البروت دس وح اب المق ي الكت ة ف وهي مدون

ورغم أن النار لم تنطفئ لكنها لم ....وهي تتلخص في أن الملك أمر بإلقاء الثالثة فتية في آتون النار   ) بيروت
اء                        تمسهم بأي أذى   ذا الشخص شبيه بأبن ون وه م وسط اآلت ع يتمشي معه  واآتشف الملك وجود شخص راب

  .وهذا الهوس ترتله الكنيسة بنغمة الفرح لتعلن لنا هذه المعاني الجميلة. اآللهة

  .أن نار العالم الزمة لتجربة الكنيسة ولكن اهللا في وسط اآلتون يحول النار إلي ندي بارد -١
ة  . ني زوال التجارب واآلالم عنا ، لكنه يعني وجود اهللا معنا وسط النارإن السالم الداخلي ال يع    -٢ التجرب

في المسيحية ال ُتحــل بزوالهـــا ولكن باجتيـــاز الرب معنـــا فيهــا ، وبحمله الصليب معنا ـ والوجود   
 .الدائم معنا ، اسطفانوس آان ُيرجم وآان يري ابن اإلنسان قائمًا عن يمين العظمة

تسبحة تحمل معني الغلبة بقوة الصليب ـ بسر الرابع الشبيه بأوالد اآللهة فنهتف سبحوه مجدوه   إن ال -٣
 .زيدوه علوًا

سعيدة،    -٤ هذه التسبحة تجمع في منظر واحد وجودها في الحاضر الزمني المؤلم ووجودها في األبدية ال
 .فهي في نار العالم وهي في حضرة اهللا والسعادة السماوية

 ).١٨: ١٦مت " (وأبواب الجحيم لن تقوي عليها"نطبق مع وعد الرب هذه التسبحة ت -٥

μî‡ÕÜa@Êáªμî‡ÕÜa@Êáªμî‡ÕÜa@Êáª@@@

ذا                   بعد تسبحة الهوس الثالث ،        ار ه ون ن سين في آت ة القدي ة فتي سة بوجود اهللا مع الثالث وإحساس الكني
سة الم           .. العالم دة والكني سة المجاه ين الكني شرآة ب ا نتصرة ، يتدرج إحساس العابدين بعمق ال  وحدة   يجمعهم

سحاب حيث                . الهدف ووحدة الروح ، والعضوية في الجسد الواحد        ي ال رب عل اء ال ا االشتياق للق يقرب بينهم
ين     ل ح رب آ ع ال ون م س ١(نك سمائيــون     ). ١٧ : ٤ت شارآـــة ، ال ـب والم ـة الحــ ـا رابطــ ـد بينهمـ يوجـ

م بالص     ا      يــؤازرون األرضيين بالصالة ، واألرضيون يعبرون عن شوقهم له الة ـ ال يفصلهما عن بعضهما م
  . يسمي بالموت ألنه ليس موت بل عبور وانتقال

ا     سمائيين ، ويوحن ب ال ة رت ة وبقي اء المالئك ه ، ورؤس دة اإلل ريم وال ذراء م شفاعة الع دأ ب ع يب والمجم
  .رهبانالمعمدان ثم صلوات القديسين مبتدئًا باآلباء البطارآة ثم الرسل واألنبياء والشهداء والنساك وال

      :::ةةةــــــوالشفاعة التوسليوالشفاعة التوسليوالشفاعة التوسلي
دان                 ا المعم سمائيين ويوحن ة رتب ال ة وبقي ذراء ورؤساء المالئك ة      . خاصة بالع ا تعني الدال شفاعة هن وال

رأة                     .... القوية في نوال الطلب لدرجة الثقة في اإلجابة حتى لو لم تأت الساعة بعد ويقول الرب مالي ولك يا ام
  .لكنه حول الماء خمرًا

 ام التسبحةأقس
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سماء تطلب من                الرسل واألنبياء واآلباء البطارآة والشهداء    أما بقية    ا في ال فهم سحابة الشهود التي لن
سماء         . وآل منهم يتطلع لنظيره متمثًال بسيرته طالبًا معونته       ... أجلنا ليل نهار   ذبح في ال الموجودون تحت الم

ة وأربع                     ضايقين من أجل أسم المسيح ، والمئ ضطهدين والمت ون     يصلون من أجل الُم ًا البتولي ة وأربعون ألف
يطلبون من أجل الذين اشتهوا حياة البتولية والقداسة في المسيح ، والغالبون عند البحر البلوري يطلبون من                 

  .الخ.... أجل شبابنا المجاهد حتى الدم ضد الخطية
سوع       ) الكنيسة(والمجمع لحظة من لحظات التجلي علي قمة جبل الرب العالي            رب ي شمخ ال ين  ، حيث ي  ب

النوم             ) في الكنيسة (موسي وإيليا ، ومن درجة أقل علي الجبل          ين ب ا ُمثقل يهم بطرس ويعقوب ويوحن يتطلع إل
رق                            سيه ال يف رب مع قدي ا ال وهم يقولون يا رب جيد أن نكون هاهنا ، والتجلي ليس إال حالة صالة يجتمع به

  .إنها األبدية.... بينهما عنصرا الزمان أو المكان

   )))١٥٠١٥٠١٥٠ ، ، ،١٤٩١٤٩١٤٩: : : ١٤٨١٤٨١٤٨ ( ( (رررـــاميامياميمزمزمز: : : ع ع ع الهوس الرابالهوس الرابالهوس الراب   
سون                     ع بألي دأ الهوس الراب ذلك يب يقول البعض إن خدمة نصف الليل تنتهي بالمجمع والذآصولوجيات ، ل

  ".انشدوا للرب نشيدًا جديدًا: "ايماس ويرنم قائًال 
ون من والهوس الر ع يتك ز(اب ل ) ١٥٠ ، ١٤٩ ،١٤٨م ة ، وعم سبيح وهو عمل المالئك ا عن الت وآله

سة ا ة     الكني ة والمادي ة والنباتي ة الحيواني سيه والخليق ل قدي سماء ، وعم ي ال دائم ف ورة  ... ل ي ص د ف ويتمج
  ".سبحوا اهللا في جميع قديسيه"منقطعة النظير في قديسيه 

  
  
  
  
  
  
  
  

 أقسام التسبحة
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سر التجسد           سبة ل ة فوق العظمي بالن سر التجسد ال  . إن شخصية العذراء والدة اإلله لها أهمي  يمكن أن  ف
سانية            ة واإلن ة اإللهي ين الطبيع ام اإللهي ب د إدراك االلتح ه إال بع نذوقه أو نلمسه ونحسه ونعيشه ونأخذ برآات

ريم     (في المعمل اإللهي      ذراء م نن                     ). بطن الع ذلك تف ل األسرار المسيحية ل ا أن سر التجسد هو أساس آ وبم
اء ا                 روح القدس في إلق وحي ال ديم ب د الق ك في وصفهم                  األنبياء في العه ـ وذل سر ـ ذا ال ي ه ر عل لضوء الكبي

  .للعذراء السماء الثانية

  :هذا الكالم خطر لسببين ....!! ال. فالعذراء ليست علبة بها جوهرة أخذنا منها الجوهرة ورمينا العلبة

ا      : أوًال  ن لبنه ع م ذراء ورض م ودم الع ن لح ذ م سدًا ، ُأخ ار ج ة ص ب(ألن اهللا الكلم   ).... ١٤: ٢ع
  .لعذراء ليست مجرد علبة للجسد اإللهيإذًا ا

شر ، فالمقصود                    : ثانياًُ   ه للب ة فائدت لو آانت مجرد علبة فالذين يقولون ذلك يهدمون سر التجسد من ناحي
: أخذ جسدنا  ). أخذ الذي لنا وأعطانا الذي له(بسر التجسد هو ما تقوله الكنيسة في تذاآيه الجمعة     

ه               ألم ب ه ، ت ه ، عمل واشتغل ب ي                    ولد ب ه إل ه فأصعدنا ب ه ، صعد ب ا مع ه وأقامن ام ب ه ، ق  ، مات ب
ًا               ا مكان ين أخوة          ).. ٦ ، ٥: ٢أف  (السموات ، وجلس به عن يمين أبيه فأعد لن رًا ب ذا صار بك وهك

د     ي المج م إل و آت به رين وه ب(آثي ة و ). ١٠: ٢ع ر العلب سد   إذا فتعبي صل ج ر يف وهرة تعبي الج
ا              ؤدي       . العذراء عن جسد المسيح ، وبالتالي هو فصل لجسد المسيح عن جسدي أن ذا الفصل ي إن ه

م                      ي أساس مه ة عل ة أن المسيحية مبني ل       "بنا إلي اإلنسان المنعزل عن اهللا ، والحقيق ا ب ا أن ال أحي
  .اهللا بدون اهللاإيمانًا منا بعجز اإلنسان عن إدراك ). ٢٠:٢غل" (المسيح يحيا في

   :::ومن الرموز الرائعة التي تسجلها لنا الثيؤطوآيات في هذا الشأن ومن الرموز الرائعة التي تسجلها لنا الثيؤطوآيات في هذا الشأن ومن الرموز الرائعة التي تسجلها لنا الثيؤطوآيات في هذا الشأن 

وبذلك .  يرمز للعذراء فهو منفصل عن بقية الهيكل ، ممسوح وُمكرس لحلول الرب فيه              :قدس األقداس  )١
زال عن ة ، أال وهو االنع ة اإللهي ا شرآاء للطبيع ذي يجعلن ق ال وذج الحي للطري ذراء النم  أصبحت الع

  . الخطية وتقديس القلب وتكريسه هللا

ذهب              :التابوت المصفح بالذهب   )٢ ذي ال     .  التابوت مصنوع من خشب ال يسوس ، ومصفح بال فالخشب ال
ا              . يسوس رمز لطهارة العذراء    والذهب رمز لالهوت وهذا رمز أن آل العطايا السماوية ليست من طبعن

ذي يغطي طب                 ذهب ال ة سماوية من ال ا هب ا   الخشبي ، ولكنه ي            "عن وة العل ك وق روح القدس يحل علي ال
  .وعلي هذا فنحن نضع أمام أعيننا الطهارة نعمة إلهية مرتبطة بوجود اهللا معنا" تظللك

سر التجسد
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ين         )٣ اروبيم ُمظلل ه الك ابوت وعلي ل           :غطاء الت ول اإلنجي رادف ق ر ي ذا التعبي ك   " ه ي تظلل وة العل ذا  " ق وه
ز ذي يظل   الرم ا ال ام اهللا بن ق اهتم ن عم ا ع شف لن ا   يك ال تحرقن ه ف ستر جناحي سترنا ب ه وي ا برعايت لن

  .الشمس بالنهار وال القمر بالليل

ديم بوضع     :قسط الذهب والمن ُمخفي داخله       )٤ د الق  فــــإذا آـــان القســــط الذهبـــي نـــال آرامة في العه
ة وحملت المن الحقيقي                ة عظيم ا   المن فيه ، فالعذراء بإعطائها جسدًا للمسيح قد نالت آرام ه لن وقدمت

  .الذي من يأآل منه ال يموت إلي األبد

ور           :المنارة الذهب الحاملة النور      )٥ ريم أم الن ذراء م ور الحقيقي      " آانت رمزًا للع ا أم الن ا  " نعظمك ي ألنه
الم           ًا للع سة     . حملت النور الحقيقي الذي يضئ لكل إنسان آتي الي للكني ارة ، وبالت ذراء من أي جماعة  (الع

ائس      "نائر  صاروا م ) المؤمنين ضًا    ). ٢٠: ١رؤ" (والسبع منائر التي رأيتها هي السبع آن شير أي فهي ت
  .لسبع طغمات الكنيسة

ـم    :المجمـــرة الذهــــب    )٦  رمز للعذراء ، فالذهب رمز لطهارتها ، والمجمرة حاملة جمـــر الالهـــوت ولــ
  .يق الوجود مع اهللا ـ أي الصالةتحتـــرق ، والمجمرة تستخدم في الصالة ــ وهكذا تضع لنا العذراء طر

  . بغير دنس.  آانت رمزًا لحبل العذراء:عصا هارون التي أزهرت  )٧

  . آانت رمزًا للعذراء التي فاح عطرها في المسكونة:زهرة البخور  )٨

  . آانت رمزًا للحبل اإللهي من العذراء:العليقة الُمشتعل بها النار ولم تحترق  )٩

  . وحواء أم الموت ـمقارنة بين العذراء أم الخالص )١٠

آان رمز للعذراء ...  ثابتًا علي األرض ومرتفعًا إلي السماء والمالئكة نازلة عليه      السلم الذي رآه يعقوب    )١١
  .الذي استخدم اهللا الجسد منها للنزول من السماء لطبيعتنا ، ثم أصعاد طبيعتنا لسمائه

  .كلمة النازل عليه آلمة اهللا آان رمزًا للعذراء الحاملة الجبل سيناء )١٢

دون أن                  .  وقد قطع منه حجر     الجبل الذي رآه دانيال    )١٣ ا جسدًا ب ذي أخذ المسيح منه ذراء ال زًا للع ان رم آ
  .يلمس الجبل أحد

ي  )١٤ ال النب ذي رآه حزقي اب ال سانالب ه إن دخل من تح وال ي ًا ال يف ه . " مغلق ه إسرائيل دخل من رب إل ألن ال
  .ذراء دائمة البتوليةــ هذا آان رمزًا إلي الع) ٢: ٤٤حز " (فيكون مغلقًا

ا        )١٥ ا أنه ة اهللا  العذراء ُرمز له رحين    مدين وك في       "، ) ٧: ٨٧مز ( مسكن الف ورك والمل م في ن سير األم فت
  ).٣: ٦٠أش " (ضياء إشراقك

سر التجسد
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ـا   )١٦ ـز لهـ ـذراء ُرمــ سحابةالعـ صر       "بال ي م ادم إل ة وق ريعة خفيف حابة س ي س ب عل رب راآ وذا ال   " ه
  ).١: ١٩أش (

  ).الرب يسوع( الذي سكن فيه آدم الثاني ليالفردوس العقمريم هي  )١٧

  ).٢: ٤مال ( أشرق منها شمس البر سماء ثانية جديدةمريم  )١٨

  . آلها التي قدمت ذاتها للمسيح ليأخذ منهاعجينة البشريةمريم هي  )١٩

ل رأسها        المرأة المتسربلة بالشمس  مريم هي    )٢٠ رأة هي   .  والقمر تحت رجليها وأثني عشر آوآبًا ــ تكل الم
ذراء و ار     الع ل األطه م الرس ًا ه شر آوآب ى ع دان واألثن ا المعم و يوحن ر ه سيح والقم و الم شمس ه ال

  ).٢-١: ١٢رؤ(

ارت         )٢١ ا ص سيرافيم ألنه وق ال ت ف شاروبيم وارتفع ن ال ي م ارت أعل والً ص ًا هللا محم شاروبيم عرش  بال
  .والسيرافيم

ي   )٢٢ عياء النب ا أش ال عنه ل ا  "ق مه عمانوئي دعو أس ًا وت د ابن ل وتل ذراء تحب اهالع سيره اهللا معن ذي تف   " ل
  ).١٤: ٧أش (

 .المكتوبة بأصبع اهللا آانت رمزًا للعذراء التي تجسد منها آلمة اهللالوحي العهد  )٢٣

   ::: ومن العبارات الرائعة التي ُذآرت في الثيؤطوآيات  ومن العبارات الرائعة التي ُذآرت في الثيؤطوآيات  ومن العبارات الرائعة التي ُذآرت في الثيؤطوآيات 
  

  .اآلب اطلع من السماء فلم يجد من يشبهك أرسل وحيده أتي وتجسد منك 
مت ــ وغير المبتدئ ابتداء ــ وغير الزمني صار زمنيًا ــ وغير غير المتجسد تجسد ــ والكلمة تجس 

  ).ثيؤطوآية األربعاء(الُمدرك لمسوه ــ وغير المرئي رأوه 
  .لم يزل إلهًا أتي وصار بن بشر ولكنه هو اإلله الحقيقي أتي وخلصنا 
 ).وآية الجمعةثيؤط(البطن الواقع تحت الحكم وولد األوالد بوجع القلب ، صار ينبوعًا لعدم الموت  
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ات أي   سبعة ثيؤطوآي ة هوسات وال ي األربع ضاف إل صاليات ، ) ٤  ،٧(ي بعة إب ي س صالية تعن ة إب وآلم
  ـ:والترنيم في آنيستنا القبطية يتميز بأن ينتهي المرد في آل ربع باسم يسوع ، ومثال ذلك . ترنيمة

  ".ربي يسوع" :ابصالية يوم االثنين  
  .. ".اسمك القدوس يا ربي يسوع هو"يدخل في ترآيبها : ثالثاء ابصالية يوم ال 
  "ء مجدًا الذي لربنا يسوع المسيحاالسم الحلو المملو"يدخل في ترآيبها : ابصالية يوم األربعاء  
  ".يا رب يسوع المسيح الذي"تبتدئ بجملة : ابصالية يوم الخميس  
  ".ح أعطي عالمة الصليبربنا يسوع المسي"تبتدئ بجملة : ابصالية يوم الجمعة  
  ".يا ربي يسوع المسيح مخلصي الصالح"ينتهي آل ربع قائًال : ابصالية يوم السبت  
  ".يا ربي يسوع أعني"ينتهي آل ربع قائًال : ابصالية يوم األحد  

رنيم                        يس مجرد ت سوع المسيح ول وبهذا نكتشف أن الترنيم القبطي هو حوار مع اسم الخالص ، اسم ي
ادي اء. ع ادتهمواآلب ى صار محور عب سان ، حت سوع لخالص اإلن د اسم ي ة تردي رزوا بحق قيم اط أب   ،  األقب

  .ليس اسم آخر تحت السماء قد ُأُعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص(بل صاروا يتنفسونه ألنه 

د ة األح األخص ليل ة ، وب سة اليومي سبحة الكني سيط عن ت ذا موجز ب ا . ه وفي خالل شهر آيهك تتخلله
ة نقضيها في                         ) ابصاليات(م  تراني ي ليل سهرة إل ذلك تتحول ال ـ وب ة ـ ل هوس وثيؤطوآي ومدائح جميلة علي آ

  . عن طريق العذراء مريمالسماء حول موضوع التجسد اإللهي

  :وفي هذه العقيدة تحدث اآلباء القديسون في عبادتهم بكل عمق 

  )غريغوريوس النازينزي(. من ال يؤمن أن القديسة مريم والدة اإلله فهو غريب عن اهللا 
أنا أمك ألني حملتك في أحشائي ، وأنا أبنتك من الماء والدم . أنا أختك من بيت داود أبينا آلينا 

  )مار أفرآم.                                          (الذي بهما اشترتني وعمدتني
  )التمجيد(     أم وعرش وعذراء                                                  
  )التمجيد(  خالقها هو جنينها وهي بيده مصنوعة                                  
  )ثيؤطوآية الثالثاء   (                               السالم للقديسة أم جميع األحياء  
  )القداس(  افرحي يا مريم األم والعبدة                                              
  .آرامة العذراء ليست من آونها ملكة بل من جلوسها عن يمين اآلب 
  )لبش الجمعة(هي الصنارة العقلية التي تصطاد المسيحيين                          

األبصاليات
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   : رغم روعة هذا التراث ، لكن آثيرًا ما نفسده عندما تتحول العبادة إلي مجرد طقس وهذا يبدو آثيرًا في 
اء في                   ون البق م ال يطيق سة ، حتى أنه اس في الكني ام الن ا أم تسابق الكثيرين علي حفظ األلحان ليرددوه

سمو          . الكنيسة إال إذا ظهرت أصواتهم للناس      والحقيقة أن األلحان متعة ولذة شخصية آوسيلة للعبادة وال
  .الروحي متشبهين بالمالئكة

ا هدوء          األصوات العالية في التسبيح ليست من طبع ا   د به دو لنفق ا الع ا وسيلة يخدعنا به ة ، لكنه لمالئك
  .اللحن وروعته

ل                              ا لحظة الترتي صالة بخشوع ، أم ا نقف لل صالة ؟ ربم الترتيل والتسبيح ــ هو صالة ــ إذا آيف نقف لل
ر عن             . فيهرب الخشوع   ر والنغمات التي تعب دين والقلب والفك ع الي ستخدم الحواس من رف ادة ت إن العب

  .النفس أآثر مما تعبر الكلماتأعماق 

دعي      "وفوق آل هذا ينبغي أن ال ننسي          صالة ي د          " بيتي بيت ال ول من جدي ا بني      "وينبغي أن نق وا ي قوم
ة     "وينبغي أن نقول    .." نور لنسبح رب القوات    سبح مع المالئك ول     ...." فلن ساني   "وينبغي أن نق قلبي ول

سبحان الوث ي ات  .." للث ة حيوان سبحة األربع سبح ت سدين فلن ر المتج دوس"غي دوس ق دوس ق ع " ق وم
دة        ة      "األربعة وعشرون قسيسًا نطرح أآاليلنا أمام العرش ونرنم الترنيمة الجدي ل قبيل ه اشترانا من آ ألن

  "أمين الليلويا. نشكرك أيها الرب اإلله القادر علي آل شيء"ونقول معهم أيضًا " ولسان وشعب وأمة

ي  ة الناجحة هي الت سهرة الكيهكي ا اهللا من إن ال سماء ، ويرحمن ة من ال ي قطع سة إل ا الكني  تتحول فيه
  .السهرات الفاشلة التي ال ُتحسب لنا ولكنها ُتحسب دينونة علينا
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  إيمان آنيستنا القبطية األرثوذآسية
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 ف اإلنجيلاستحالة تحري -٥
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