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باكر يوم الثالثاء
 من البصخة 

المقدسة 



~Ebol 'en pido[odoc `nte Mẁu-
chc Pi`provhthc> ̀ere pef`cmou

`eqouab ]wpi neman `amhn 
efjw ̀mmoc.

بركته  النبيسفر الخروج لموسى من 
.المقدسة تكون معنا آمين 

بى ذوكصولوس انتى  إيفول خين
زمو بى إبروفيتيس إيربيف إمويسيس 

افجو امموس إثؤواب شوبى نيمان آمين

باكر يوم الثالثاء من البصخة1- مقدمة  النبوات قبطيآ :



يل وفى الشھر الثالث لخروج بنى إسرائ
من أرض مصر

ان اھرى ذى خين بايفوت امماه شومت 
نتى ابجين إ ايفول اننين شيرى ام 
يابسرائيل ايفول خين ابكاھى ان كيم

`N`\rhi de 'en piabot ̀mma\ ]o-
mt nte ̀pjin`i ̀ebol ̀nnen ]hri

`m`pIcrahl `ebol'en ̀pka\i `nXhmi



Ou`wou ̀nte ̀triac `eqouab> 
pennou; ]a `ene\ nem 

]a ̀ene\ `nte pi`ene\ throu ̀amhn.

يه أوأو أنتترياس إثوؤاب بنوتي شا إين
.أنيه تيرو آمين نيم شا إينيه أنتي بي

مجداً للثالوث القدوس إلھنا إلي األبد 
. والي أبد األبدين أمين 



~Ebol 'en Iwb pi`qmhi > `ere 
pef`cmou ̀eqouab 

]wpi neman ̀amhn efjw `mmoc.

 بركته المقدسة تكونأيوب الصديق من 
.معنا آمين 

مو إيربيف إز يوب بى اثمى إيفول خين
افجو امموس إثؤواب شوبى نيمان آمين



.أنا أعلم أن توبيخي ھو منه 
و يده قد ثقلت على تنھدى

كى غار تيمى جى باسو ھيو ايفول 
أووه تيف جيج أس : ھيتوتف بى 

اھروش ايجين باف أھوم

Ke gar ;emi je 
paco\iou `ebol\itotf pe> ouo\
tefjij ac`\ro] `ejen paf`a\om.



Ou`wou ̀nte ̀triac `eqouab> 
pennou; ]a `ene\ nem 

]a ̀ene\ `nte pi`ene\ throu ̀amhn.

يه أوأو أنتترياس إثوؤاب بنوتي شا إين
.أنيه تيرو آمين نيم شا إينيه أنتي بي

مجداً للثالوث القدوس إلھنا إلي األبد 
. والي أبد األبدين أمين 



~Ebol 'en `Wci`e Pi`provhthc>
`ere pef`cmou ̀eqouab ]wpi 
neman ̀amhn efjw `mmoc.

بركته المقدسة تكون  النبيھوشع من 
.معنا آمين 

إيربيف بى إبروفيتيسأوسئى  إيفول خين
افجو  إزمو إثؤواب شوبى نيمان آمين

امموس



أسمعوا كالم الرب يا بنى إسرائيل 
فأن للرب محاكمة مع سكان األرض

يرىسوتيم اى ابصاجى امبشويس نين ش
 جى بيكاھى ام ابشويس: ام ابسرائيل 

.أوفى نيت شوبى ھيجين ابكاھى

Cwtem ̀e`pcaji ̀mPoc? 
nen]hri ̀mp`Icl? > je pika\i `m`Poc? 

oube nhet]op \ijen ̀pka\i.



Ou`wou ̀nte ̀triac `eqouab> 
pennou; ]a `ene\ nem 

]a ̀ene\ `nte pi`ene\ throu ̀amhn.

يه أوأو أنتترياس إثوؤاب بنوتي شا إين
.أنيه تيرو آمين نيم شا إينيه أنتي بي

مجداً للثالوث القدوس إلھنا إلي األبد 
. والي أبد األبدين أمين 



 9 – 1:  19من سفر الخروج لموسى النبي  
وفى الشھر الثالث لخروج بنى 

م إسرائيل من أرض مصر فى ذلك اليو
و رحلوا من .  ءجاءوا إلى برية سينا

 ءرافازين و وصلوا إلى برية سينا
فصعد . ونزلوا ھناك قبالة الجبل 

موسى إلى جبل هللا فناداه هللا من

باكر يوم الثالثاء من البصخة



وب ھذا ما تقوله لبيت يعق:الجبل قائالً 
قد  :بنى إسرائيل قائالً لھم به وتخبر 

ريينرأيتم كل األعمال التى صنعتھا بالمص
ور وكيف حملتكم كأنكم على أجنحة النس

ً  .ىّ وأتيت بكم إل  و اآلن أن كنتم سمعا
. تسمعون لصوتى و تحفظون عھدى 

ً فأنكم تكونون لى شعباً  األبد إلى خاصا

باكر يوم الثالثاء من البصخة



ألن لى اآلرض . جميع األمم  من بين
بأسرھا و أنتم تكونون لى مملكة

ھذا ھو الكالم . مقدسة و أمة مطھرة 
فجاء. الذى تقوله لبيت إسرائيل 
وقص  .موسى ودعا شيوخ الشعب

.ا م كل ھذه الكلمات التى أمره هللا بھھعلي
:فأجاب جميع الشعب معاً و قالوا 

باكر يوم الثالثاء من البصخة



.  نسمعه و نعمل به. كل ما تكلم به هللا  
فرفع موسى كالم الشعب إلى هللا

مجداً للثالوث القدوس 

باكر يوم الثالثاء من البصخة



ألخ ،  2:  23أيوب الصديق  ص سفر من 
و يده . أنا أعلم أن توبيخي ھو منه 

من لى بأن . قد ثقلت على تنھدى 
أعلم وأجده وأتقدم إلى منصبه، 

 فيمتلئ فمى. فأحسن الدعوى أمامه
 ً ه ليأنا أعلم بثبات ما يقول. توبيخا

باكر يوم الثالثاء من البصخة



بقوة  وال يأتى على. ياه إفنى يعرّ وأفھم ما 
بر ألن ال. عظيمة وال يفسح لي فى الرجز 

و يخرج حكمي إلى  .و التوبيخ ھما منه
 وال أكون. األنقضاء و أمضى إلى األوائل 

 يعمل فى. وال أعلم ما فى األواخر . بعد 
 الشمال ولم أدركه، ويستتر فى الجنوب

.ھو عارف طريقى. ولم أنظره

باكر يوم الثالثاء من البصخة



 فأسلك بحسب. و محصنى مثل الذھب 
أوامره وال أرفضھا أخفى كالمه فى 

فأن كان قد حكم ھكذا فمن ھو . حضنى 
من  .وھو ما يريده يفعله. الذى يقاومه 

. ه أجل ذلك أسرعت إليه أدبنى فخفت من
لھذا أسرع قدام وجھه و أتأمل فأرتعب 

. ألن الرب قد أضعف قلبى . منه 

باكر يوم الثالثاء من البصخة



نت ألنى ك. و الضابط الكل أسرع ورائى 
اب والضب . أعلم أن الظلمة ستأتى علىّ 

األزمنة كيف خفيت ھذه  .ى وجھىغطّ 
م فتجاوز المنافقون حدودھ. الرب على 

ا سلبو. مختطفين القطيع مع راعيه 
. حمار األيتام و أرتھنوا بقرة األرملة 

وا الضعفاء يميلون عن طريق علوج

باكر يوم الثالثاء من البصخة



. دعاء األرض معاً الحق و أختفى وُ 
و طرحوا . وصاروا كالبقر فى الحقل 

. ال وا خبز األطفو أستحلّ  أعمالھم علىّ 
. حقالً ليس لھم حصدوه قبل أوانه و

بال  يعمل الضعفاء فى كروم المنافقين
كثيراً ما جعلوھم . أجرة وال طعام 

ساءيبيتون عراة بغير لباس و نزعوا ك

باكر يوم الثالثاء من البصخة



يث وح. فأبتلوا من قطر الجبال . أنفسھم 
واخطف. أن ال خيام لھم أستتروا بالصخور

. و من سقط أذلوه . األيتام عن ثديھم 
ابظلمھم جعلوا قوماً ينامون عراة و أخذو

فى المواضع الضيقة . خبز الجياع 
و طريق العدل لم . أصطادوا بالظلم 

و الذين طردوھم من مدنھم. يعرفوه 

باكر يوم الثالثاء من البصخة



 فصارت نفس. وبيوتھم لم يعرفوھم 
  تقدلماذا لم يف. األطفال فى تنھد شديد 
وھم لم يعرفوا  .ھؤالء وھم على األرض

لما ف. ولم يمشوا فى سبله . طريق البر 
يل وفى الل .علم بأعمالھم أسلمھم للظلمة

 يصير مثل اللص وعين الزانى ترقب
.ال تبصرنى عين .قائالً الظالم 

باكر يوم الثالثاء من البصخة



وتاً فى نقب بي. فيجعل ستراً على وجھه  
. ھم الظالم وفى النھار أغلقوا على أنفس

 ألن ظل. فال يعرفون النور صباحاً 
ألنه يعرف أھوال . يدركھم معاً  الموت

. خفيف ھو على وجه الماء. ظل الموت 
.  فليكن نصيبھم ملعوناً على األرض
. ض وليظھر نباتھم يابساً على وجه األر

باكر يوم الثالثاء من البصخة



وحين ذكر . مار األيتام غألنھم نھبوا أ
 كمثل طل الندىخطيته و صار غيرظاھر 

م وينسحق كل ظال. وسيجازى بما فعل
ألنھم لم . مثل الخشب غير النافع 

  يحسنوا إلى العاقر ولم يرحموا
  و بغضب طرحوا الضعفاء) . األرملة (

.فاذا قام ال يأمن على حياته

باكر يوم الثالثاء من البصخة



وإذا مرض ال يجعلوه يرجو أن يشفى 
ضھم إن كثيرين خف. بل يسقط بالمرض 

 فذبلت خضرتھم بالحر مثل .أرتفاعه
.بل إذا سقط وحده من البرائب سنال
وإال فمن قال له أنى كذبت و يجعل  

:كالمى كال شئ 
مجداً للثالوث القدوس 

باكر يوم الثالثاء من البصخة



 8 – 1:  4من ھوشع النبي  ص 
 

ل أسمعوا كالم الرب يا بنى إسرائي
 .فأن للرب محاكمة مع سكان األرض

ألنه ال حق وال رحمة وال معرفة هللا 
بل لعنة وكذب وقتل . على األرض

 وسرقة و فسق قد فاضت على األرض
 لذلك تنوح األرض. ودماء تختلط بدماء 

باكر يوم الثالثاء من البصخة



 وحوش يذبل مع. من يسكن فيھا وكل 
 البرية ودبابات األرض وطيور السماء

كون حتى ال ي .وسمك البحر أيضاً يفنى
ألن الشعب . من يحاكم وال من يوبخ
 مثل الكاھن. يمارى فى عبادة األصنام
ر فيتعث. ه لالذى يمارى فى عبادة اإل

 .بالنھار ويتعثر أيضاً النبي معك

باكر يوم الثالثاء من البصخة



ن ال وصار شعبى كم. وأمك شبھتھا بالليل
،ألنك أنت رفضت المعرفة . معرفة له 

سى أنا أنو. ن لىأنا أيضاً أرفضك فال تكھُ 
.  أعمالھم أيضاً ناموس إسرائيل وأنسى

ً ھكذا أخطأوا فأبدّ  ا وخطاي. ل مجدھم ھوانا
: ھم و بظلمھم تنزع نفوس. شعبى تأكلھم 

مجداً للثالوث القدوس

باكر يوم الثالثاء من البصخة



عظة ألبينا القديس 
شنودة رئيس المتوحديناالنبا 

Oukathxhcic ̀nte peniwt ̀eqouab 
abba }enou; piarxhmandrithc>

سيس انتى بنيوت أثوابشيأوكاتى 
شينوتي بي آرشي ماندريتيس آفا 

باكر يوم الثالثاء من البصخةمقدمة العظة :



المقدسة  هبركت
 فلتكن معنا امين

ere pef`cmou eqouab 
]wpi neman amhn. 

اسمو اثواب يفرى بإ
.شوبى نيمان آمين 

باكر يوم الثالثاء من البصخةمقدمة العظة :



رئيس عظة ألبينا القديس أنبا شنودة 
المتوحدين

أن كل الذين فرح . أنا أخبركم بأمرين  
 .بھم فى السماء ألجل توبتھم على األرض 
ان سوف ال يرون حزنا وال ألماً فى ذلك المك

لعدم و أما الذين لم يفرح بھم فى السماء 
ً فسوف ال يرون فرح .على األرضتوبتھم  ا

باكر يوم الثالثاء من البصخة



 ألن الذين. وال نياحا فى ذلك الموضع 
 سوف. سيصنعون فرحھم على األرض 

. ال يرون فرحاً وال نياحا من اآلن 
أما سمعتم طوبى للحزانى فأنھم 

و كذلك األخرون الذين ال . يتعزون
اً يفرحون أيض. يفرحون على األرض 

ھاأما سمعتم الويل لكم أي .فى السموات

باكر يوم الثالثاء من البصخة



الضاحكون األن فأنكم ستبكون 
أليس ھذا ھو الزمان الذى . وتحزنون 

يس و الذى ل. فيه يلبس الضعفاء القوة 
به بقوى يقول أنا قوى عند ما يعطى قل

رون كثي. و كقول النبي  .للقول المكتوب
من كثرة . ھم الذين ضعفت أجسادھم 

ھمزناھم سيضعفون أيضاً فى قلوب

باكر يوم الثالثاء من البصخة



.كما يقول الكتاب عن ھؤالء ھكذا  
وأما . أنه يتحطم بنجاسة نفسه  

. المجاھدون بشجاعة فقد قيل عنھم 
ال فاع. م ذاتك صفيا  أسرع و قوّ 

.يقطع كلمة الحق. ال يخزى 

باكر يوم الثالثاء من البصخة



 فلنختم موعظة أبينا القديس أنبا 
شنودة الذى أنار عقولنا و عيون 

قلوبنا
 بأسم اآلب و األبن و الروح القدس 

األله الواحد آمين .

باكر يوم الثالثاء من البصخة



Marener`c`vragizin `n;kathxhcic
`nte peniwt eqouab abba 

}enou; piarxhmandrithc

مارين اير سفراجى زين انتى كاتى 
سيس انتى بنيوت اثوابشي

شينوتي بي آرشي ماندريتيس  افا 
شنودة رئيس المتوحدينفلنختم عظة ابينا القديس 

باكر يوم الثالثاء من البصخة



vhetaferouwini ̀mpennouc nem 
nenbal ̀nte nen\ht > 

مبنوس نيم إينى ؤوأير إاف طيإفى 
فال انتى نين ھيت ينن

الذى أنار عقولنا و عيون قلوبنا

باكر يوم الثالثاء من البصخة



'en ̀vran ̀m`viwt nem `p]hri nem 
pi`pneuma eqouab 

ounou; ̀nouwt amhn.

 خين افران امفيوت نيم ابشيرى نيم بى
مينآوت أوأواب اونوتى ان ؤثإابنفما 

بأسم االب و االبن و الروح القدس
. الواحد امينه االل 

باكر يوم الثالثاء من البصخة



.....إبشويس ناي نان 
.....إبشويس ناي نان  

 ) باكر( صالة 
من البصخة   الثالثاء من يوم ( 

 -التى لمخلصنا الصالح ) المقدسة
بركاته على جميعنا آمين

باكر يوم الثالثاء من البصخة



. مكليتقدس اس. أبانا الذي في السموات
ي كما ف. لتكن مشيئتك. ليأت ملكوتك

 خبزنا الذي. السماء كذلك على األرض
ا كما وأغفر لنا ذنوبن. للغد أعطنا اليوم

ال و. نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا
لكن نجنا من . تدخلنا في تجربة

لك  بالمسيح يسوع ربنا ألن. الشرير
.آمين. الملك والقوة والمجد إلى األبد

باكر يوم الثالثاء من البصخة



Qwk te ;jom nem pi`wou nem 
pi`cmou nem piama\i 

]a ̀ene\ `amhn>

لك القوة و المجد و البركة
و العزة إلى األبد آمين  

ي أوؤ نيم ببى تي جوم نيم  ىثوك ت
. مو نيم بي آماھي شا إينيه آمينسإ

1

باكر يوم الثالثاء من البصخة



Emmanouhl pennou; penouro >

عمانوئيل إلھنا و ملكنا

:إممانوئيل بين نوتي بين أورو

1

باكر يوم الثالثاء من البصخة



Qwk te ;jom nem pi`wou nem 
pi`cmou nem piama\i 

]a ̀ene\ `amhn>

لك القوة و المجد و البركة
و العزة إلى األبد آمين  

ي أوؤ نيم ببى تي جوم نيم  ىثوك ت
. مو نيم بي آماھي شا إينيه آمينسإ

1

باكر يوم الثالثاء من البصخة



Pasoic Ihcouc Pixrictoc .

.يسوع المسيح ييا رب

.باشويس إيسوس بي إخرستوس

1

باكر يوم الثالثاء من البصخة



Qwk te ;jom nem pi`wou nem 
pi`cmou nem piama\i 

]a ̀ene\ `amhn>

لك القوة و المجد و البركة
و العزة إلى األبد آمين  

ي أوؤ نيم ببى تي جوم نيم  ىثوك ت
. مو نيم بي آماھي شا إينيه آمينسإ

1

باكر يوم الثالثاء من البصخة



Qwk te ;jom nem pi`wou nem 
pi`cmou nem piama\i 

]a ̀ene\ `amhn>

لك القوة و المجد و البركة
و العزة إلى األبد آمين  

ي أوؤ نيم ببى تي جوم نيم  ىثوك ت
. مو نيم بي آماھي شا إينيه آمينسإ

2

باكر يوم الثالثاء من البصخة



Emmanouhl pennou; penouro >

عمانوئيل إلھنا و ملكنا

:إممانوئيل بين نوتي بين أورو

2

باكر يوم الثالثاء من البصخة



Qwk te ;jom nem pi`wou nem 
pi`cmou nem piama\i 

]a ̀ene\ `amhn>

لك القوة و المجد و البركة
و العزة إلى األبد آمين  

ي أوؤ نيم ببى تي جوم نيم  ىثوك ت
. مو نيم بي آماھي شا إينيه آمينسإ

2

باكر يوم الثالثاء من البصخة



Pasoic Ihcouc Pixrictoc .
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لك القوة و المجد و البركة و العزة إلى 
.األبد آمين عمانوئيل إلھنا و ملكنا

لك القوة و المجد و البركة و العزة إلى 
يسوع المسيح ياألبد آمين يا رب

لك القوة و المجد و البركة و العزة إلى 
.األبد آمين
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. مكليتقدس اس. أبانا الذي في السموات
ي كما ف. لتكن مشيئتك. ليأت ملكوتك

 خبزنا الذي. السماء كذلك على األرض
ا كما وأغفر لنا ذنوبن. للغد أعطنا اليوم

ال و. نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا
لكن نجنا من . تدخلنا في تجربة

لك  بالمسيح يسوع ربنا ألن. الشرير
.آمين. الملك والقوة والمجد إلى األبد

باكر يوم الثالثاء من البصخة



ابسالموس تو دافيد

مزمور لداود

Yalmoc tw Dauid

باكر يوم الثالثاء من البصخة



`Psoic ek`eno\em ̀ntayuxh
`ebol'en \an`cvotou ̀n`oji> 
nem `bol\a oulac `n`xrof>

فول ى ايشابشويس إك إنوھيم انتا ابسي
ھا نيم ايفول. خين ھان اسفوتو أن اوجى

.  أوالس ان اكروف
  18:  71المزمور 

ة اة الظالمفيارب تنجى نفسى من الش
.ومن اللسان الغاش



Naioi `n\irhnhkoc pe nem nheqmoc;
`n;\irhnh> ̀e]wp ai]ancaji

nemwou ]aubwtc `eroi `njinjh
وستى ناى أوى انھير ينيكوس بى نيم نيثئ
ساجى . إنتى ھير ينى ابشوب أي شان

نيموؤو شاففوتس ايروى انجى
ً مالسمومع مبغضى السالم كنت    ا

اناو حين كنت أكلمھم كانوا يقاتلوننى مج



Ke `upertou kata [iw 
qhnai ̀hmac > thc akroacewc tou 

agiou euaggeliou > 

س كي ايبيرتو كاطا اكسيو ثيناى ايما
:يوتيس اكرو اسئؤس تو اجيو اف انجيل

 

 لكى نكون مستحقين لسماع اإلنجيل
.  اإللھى المقدس



Kurion ke ton qeon `hmwn> ̀iketeu
cwmen Covia Orqi > Akoucwmen 

tou ̀agiou euaggeliou

فكريون كيه طون ثيؤون ايمون اكيه تي
جيوسومين سوفيا اورثى اكو سومين تو ا

.اف انجليو
ا نتوسل من ربنا وإلھنا إصغوا وإنصتو

.بحكمة لإلنجيل المقدس



Ou`anagnwcic ̀ebol 'en 
pieuaggelion eqouab kata  

(Iwannhn) ̀agiw.

ليونأو انا غنوسيس ايفول خين بيف انج
آجيو)  يؤانن(اثؤواب كاطا 

فصل من االنجيل المقدس
).يوحنا( بحسب  



Do[aci kurie

المجد للرب

ذوكصاسي كيريي

باكر يوم الثالثاء من البصخةباكر يوم الثالثاء من البصخة



   ايوحناالنجيل من 
29 -21: 8ص   

باكر يوم الثالثاء من البصخةالساعة االولى من ليلة الثالثاء



Palin on peje Ihcouc nwou> je 
anok ;na]enhi ouo\

tetennajemt an ouo\
جي آنوك: الين أون بيجي ييسوس نوأوب

تي نا شين إي أووه تيتين نا جيمت آن 
أووه

ثم قال لھم يسوع أيضاً أنا أمضى 
وننى فال تجدوننىبلطوست



Tetennamou 'en netennobi. Je 
pima ̀anok ̀e;na]enhi ̀erof `mmon ̀

]jom ̀mmwten ̀e`i `erof

ا جي بيم. تيتين نامو خين نيتين نوفي
آنوك إي تي نا شين إي ايروف إممون 

إشجوم إمموتين إي إي إيروف
و حيث أمضى أنا . و تموتون بخطاياكم 

فال تقدرون أنتم أن تأتوا



Ouw]t ̀mpieuaggelion eqouab.

.ليون اثؤابيف انجإ شت امبيؤأو

.أسجدوا لألنجيل المقدس
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Do[aci kurie

المجد للرب

ذوكصاسي كيريي

باكر يوم الثالثاء من البصخة



  5،  2:  119المزمور 
 

ة اة الظالمفيارب تنجى نفسى من الش 
.ومن اللسان الغاش

كنت صاحب كنت  ومع مبغضى السالم
، وحين كنت أكلمھم سالم 

 ً كانوا يقاتلوننى مجانا
.الليلويا  

باكر يوم الثالثاء من البصخة



اللھم تراءف علينا وارحمنا وأجعلنا 

.مستحقين لسماع إنجيلك المقدس

يوحنافصل من انجيل معلمنا 

بركاته على جميعنا أمين. البشير 



 29 – 21:  8اإلنجيل من يوحنا  ص 
 

ثم قال لھم يسوع أيضاً أنا أمضى 
ون وننى فال تجدوننى و تموتبلطوست

ن تقدرو الو حيث أمضى أنا . بخطاياكم 
تل فقال اليھود العله يق. أنتم أن تأتوا

 حتى يقول حيت أمضى أنا ال. نفسه 
.تقدرون أنتم أن تأتوا 

باكر يوم الثالثاء من البصخة



. من أسفل  أنتم أنتم: فقال لھم
. فمن فوق  أنا وأما أنا

.أنتم من ھذا العالم أنتم 
. وأما أنا فلست من ھذا العالم  

.قد قلت لكم أنكم تموتون بخطاياكم 
. ألنكم أن لم تؤمنوا أنى أنا ھو  

. فقالوا له من أنت .خطاياكم فى تموتون 

باكر يوم الثالثاء من البصخة



فقال لھم يسوع أنا من البدء
لھا ولى أشياء كثيرة أقو .تكلمت معكم 

ولكن الذى أرسلنى  .وأحكم من أجلكم 
وأنا ما سمعته منه فھذا أتكلم  .ھو حق

ھم فلم يفھموا أنه كان يقول ل. عالم للبه
م فقال لھم يسوع متى رفعت. ب عن اآل

. ا ھو أبن األنسان فحينئذ تعلمون أنى أن

باكر يوم الثالثاء من البصخة



.و لست أفعل شيئاَ من ذاتى وحدى 
  .بل كما علمنى أبى فبھذا أتكلم
.والذى أرسلنى ھو معى

.وحدىيتركنى ولم 
 .أفعل ما يرضيه كل حينألنى 

  ً و المجد  دائما

باكر يوم الثالثاء من البصخة



"en `vran ̀n;`triac > `noumooucioc 
> ̀viwt nem `p]hri > nem pi`pneuma 

eqouab.

أن أومو  :خين إفران أن تي إترياس
نيم بي  :إفيوت نيم إبشيري:أوسيوس

.  أبنيفما أثؤواف
  :المساوي :باسم الثالوث

.اآلب و االبن و الروح القدس



Piouwini ̀nta ̀vmhi> 
vh eterouwini> erwmi niben> 

eqnhou ̀epikocmoc.
:فى ايت اير أوؤينى: بى أؤوينى انتا افمى

.اثنيو ايبى كوزموس: ايرومى نيفين 

ايھا النور الحقيقى الذى ينير
. لكل انسان آت الى العالم 

باكر يوم الثالثاء من البصخة



يوم الثالثاءمن باكر طرح 
عد وجاء إسرائيل إلى جبل رافازين من ب
نو ثالثة أشھر وھو فى البرية ، وخرج ب
ذا إسرائيل من مصر وجبل سيناء إلى ھ
 .المكان ، فجاء موسى ووقف قدام هللا 

لـه ھذا ما تقو: فناداه وتكلم معه قائالً 
يل ، لبيت يعقوب وتخبر به بنى إسرائ

باكر يوم الثالثاء من البصخة



نعتھاإنكم قد رأيتم أعمالى الكثيرة التى ص
وتى أنا بالمصريين وكيف حملتكم أنا بق

العالية كأنكم على أجنحة النسور ،  
 فإحفظوا ناموسى ووصاياى وانصتوا
كم لكالمى وإصنعوا إرادتى فإننى إخترت

من بين جميع األمم ألن لى األرض كلھا

باكر يوم الثالثاء من البصخة



باً والبحر معاً لتصيروا لى مملكة وشع
فجاء موسى . مختاراً وأمة مطھرة 

وأخبر الشعب بجميع ھذا الكالم الذى 
وت قاله الرب ، فصرخ جميع الشعب بص

. ظه به هللا نحفيأمر كل ما :واحد قائلين 
فقام موسى وخبر العارف أن الشعب 

سمع أوامرك ، 

باكر يوم الثالثاء من البصخة



 فعاد إسرائيل ورجع يعقوب إلى خلف
وحاد بنو إسرائيل ، وصارت وصاياه 
كال شئ وأوامره عادت باطلة ، فلذلك 
وا أسلمھم إلى أعداء مبغضين وإستعبد

للغرباء مرة أخرى ونكس رؤوسھم 
أمام األمم وصاروا فى فضيحة وخزى 

.أبدى 

باكر يوم الثالثاء من البصخة



لمالمسيح مخلصنا جاء وتأ) مرد بحرى( 
عنا لكى بآالمه يخلصنا 

 فلنمجده ونرفع إسمه ألنه) مرد قبلى(
.صنع معنا رحمة كعظيم رحمته  

باكر يوم الثالثاء من البصخة



Pixrictoc pencwthr >af`i
af]ep`mka\> \ina 'en 

nef`mkau\> `ntefcw; ̀mmon.

ف آف أى اَ : بي إخرستوس بين سوتير
تيفإن: ھينا خين نيف إمكافه: شيب إمكاه

.سوتي إممون
  

:عناالمسيح مخلصنا، جاء وتألم
.يخلصنا:لكى بآالمه



Maren;wou naf > tensici
`mpefran> je aferounai neman > 

kata pefni]; ̀nnai

تين إتشيسي إم : مارين تي أوأو ناف
كاتا : جي آف اير أوناي نيمان: بيفران

.نيشتي إن ناي فبي
عنا ألنه  صنع م: ونرفع إسمه: فلنمجده 

الطلبة+الختام.رحمتهكعظيم:رحمة



الساعة الثالثة 
من يوم الثالثاء 

من البصخة المقدسة



~Ebol 'en `pjom ̀nte pideuteron-
imion ̀nte Mẁuchc Pi`provhthc> 

`ere pef`cmou ̀eqouab ]wpi
neman ̀amhn efjw `mmoc

 بركته النبيسفر التثنية لموسى من 
.المقدسة تكون معنا آمين 

 ابجوم انتى بى ذيفتيرو إيفول خين
إزمو  بى إبروفيتيس إيرى بيفنيميون 

افجو امموس إثؤواب شوبى نيمان آمين

الساعة الثالثة من يوم الثالثاء1- مقدمة  النبوات قبطيآ :



ظ أحترز من أن تنسى الرب ألھك وال تحف
.وصاياه و أحكامه و حقوقه 

اما اھثيك ايروك اى اشتيمير ابوفش 
كا ريه امبشويس بيكنوتى اى اشتيم اثري
ميثمى انيفين تولى نيمنيف ھاب نيم نيف

`Ma`\qhk erok `e`]temer `pwb] 
`mPoc? Peknou; ̀e`]tem ̀qrek`a 

re\ `enefentolh nem nef\ap nem 
nefmeqmhi.



Ou`wou ̀nte ̀triac `eqouab> 
pennou; ]a `ene\ nem 

]a ̀ene\ `nte pi`ene\ throu ̀amhn.

يه أوأو أنتترياس إثوؤاب بنوتي شا إين
.أنيه تيرو آمين نيم شا إينيه أنتي بي

مجداً للثالوث القدوس إلھنا إلي األبد 
. والي أبد األبدين أمين 



~Ebol 'en `Ihcou ̀nte Cirax Pi`pr-
ovhthc > `ere pef`cmou ̀eqouab 
]wpi neman ̀amhn efjw `mmoc

بركته  النبييشوع بن سيراخ من 
.المقدسة تكون معنا آمين 

بى ايسو انتى سيراخ  إيفول خين
وبى إبروفيتيس إيربيف إزمو إثؤواب ش

افجو امموس نيمان آمين



يا أبنى أن تقدمت لخدمة الرب 
.ھيئ نفسك للتجارب 

ر باشيرى ايسجى اكناتى امبيك أوى إاي
شى اھا فوك ام بشويس سيفتى تيك ابسي

نى بى راسموس

Pa]hri icje `xna; ̀mpek 
ouoi ̀eerbwk m`Poc? cebte 
tekyuxh ̀e\anipiracmoc.



Ou`wou ̀nte ̀triac `eqouab> 
pennou; ]a `ene\ nem 

]a ̀ene\ `nte pi`ene\ throu ̀amhn.

يه أوأو أنتترياس إثوؤاب بنوتي شا إين
.أنيه تيرو آمين نيم شا إينيه أنتي بي

مجداً للثالوث القدوس إلھنا إلي األبد 
. والي أبد األبدين أمين 



~Ebol 'en Iwb pi`qmhi > `ere 
pef`cmou ̀eqouab ]wpi 

neman ̀amhn efjw `mmoc.

 بركته المقدسة تكونايوب الصديق من 
.معنا آمين 

مو إيربيف إزيوب بى اثمى  إيفول خين
افجو امموس إثؤواب شوبى نيمان آمين



حى ھو الرب الذى حكم على ھكذا والضابط 
 أنه ما دام نفسى فى الكل الذى مرر نفسى

والروح القدس فى أنفى 

 ابشويس اوه بينتاف كرينى امموى ھيناى
ابيسشىأووه بى بانتوكراطور انتيفنى تشيس ت

بى  جى ايتى ايرى بانى افى انھيت أووه ايرى
ابنفما ام فنوتى خين ناتشى

`Poc? ou\ pentafkrine ̀mmoi \i nai 
ouo\ pipantokratwr `ntefnesc 

tayuxh je etei ere pani`be`n\ht 
ouo\ ere pipna? `mV; 'en nas



Ou`wou ̀nte ̀triac `eqouab> 
pennou; ]a `ene\ nem 

]a ̀ene\ `nte pi`ene\ throu ̀amhn.

يه أوأو أنتترياس إثوؤاب بنوتي شا إين
.أنيه تيرو آمين نيم شا إينيه أنتي بي

مجداً للثالوث القدوس إلھنا إلي األبد 
. والي أبد األبدين أمين 



~Ebol 'en `qmetouro ̀n a/ > 
`ere pef`cmou ̀eqouab ]wpi 
neman ̀amhn efjw `mmoc.

بركته المقدسة  سفر الملوك األولمن 
.تكون معنا آمين 

إيربيف إزمو اثميت أورو  إيفول خين
افجو امموسإثؤواب شوبى نيمان آمين 



:  وصار كالم الرب إلى إيليا قائالً 
مالك ھنا يا إيليا فقال غرت غيرة

أووه ابصاجى امبشويس أفبوه شا 
إيلياس افجو امموس ايكير أو انتوك 
وهامبيما بيجى إيلياس خين أوكوه أى ك

Ouo\ `pcaji ̀mPoc? afpw\
]a ̀Hliac efjw `mmoc je eker 

ou ̀ntok ̀mpima peje `Hliac 'en  
oukw\ aikw\



Ou`wou ̀nte ̀triac `eqouab> 
pennou; ]a `ene\ nem 

]a ̀ene\ `nte pi`ene\ throu ̀amhn.

يه أوأو أنتترياس إثوؤاب بنوتي شا إين
.أنيه تيرو آمين نيم شا إينيه أنتي بي

مجداً للثالوث القدوس إلھنا إلي األبد 
. والي أبد األبدين أمين 



من سفر الـتـثـنية لموسى النبي
 11:  8ص   

أحترز من أن تنسى الرب ألھك وال 
 ھذه. تحفظ وصاياه و أحكامه و حقوقه 

بع لئال تأكل و تش. التى أنا أوصيك بھا 
. كنھا و تبنى بيوتاً حسنة جميلة و تس

. ويكثر لك الغنم و البقر 

الساعة الثالثة من يوم الثالثاء



ل و تكثر ك. الذھب و الفضة  و يكثر لك
مقتنياتك فتنسى الرب ألھك الذى 
أخرجك من أرض مصر من بيت 

م الذى أجازك ھذا القفر العظي. عبوديتك
 . حيات وعقارب الدغة مكان  .المخوف 

الذى أخرج . ال يوجد ماءحيث عطش و
لك ينبوع ماء

الساعة الثالثة من يوم الثالثاء



الذى أطعمك المن  . من صخرة صماء 
.  ھذا الذى لم يعرفه آباؤك. فى البرية 

فى  لكى يؤدبك و يجربك ثم يحسن إليك
ى و وال تقل فى قلبك أن شجاعت. آخرتك 

قوة يدى صنعت لى ھذه الخيرات 
 بل تذكر الرب ألھك فھو الذى .العظيمة 

.ثبتك ليجعل لك القوة 

الساعة الثالثة من يوم الثالثاء



من  لكى يفى بعھده الذى أقسم الرب 
أن ف. أجله آلبائك كما فى نھار ھذا اليوم 
ت أنت نسيت نسياناً الرب ألھك وذھب

وأتبعت ألھه أخرى غريبة لتعبدھا و 
م شھد عليكم اليوفأنى أُ  ،تسجد لھا 

السماء واألرض إنكم تھلكون ھالكاً 
 .مھا الرب من أمامكبادية األمم التى أبقك

الساعة الثالثة من يوم الثالثاء



ھكذا أنتم تھلكون ألنكم لم تطيعوا 
لصوت الرب آلھكم 

القدوس مجداً للثالوث 

الساعة الثالثة من يوم الثالثاء



 9 – 1:  2يشوع بن شيراخ  ص سفر من 
 يا أبنى أن تقدمت لخدمة الرب ھيئ 

مل م قلبك و أحتقوّ . نفسك للتجارب 
.وال تنحل فى زمان أتعابك

.التصق به وال تبتعد عنه  
. لكى تنمو فى آخرتك  

أقبل كل ما يأتى عليك لتكون طويل 

الساعة الثالثة من يوم الثالثاء



ب ھفى أرض تواضعك فأن الذالروح 
 و المختارين من الناس. بالناريمحص 

فيقبلك، به  آمن .فى أتون الذل
.و ليكن عليه أتكالك  سبلكم قوّ 

.أيھا المتقون الرب أنتظروا رحمته
.وال تحيدوا لئال تسقطوا

.الرب آمنوا بهأيھا المتقون 

الساعة الثالثة من يوم الثالثاء



  .فال يضيع أجركم 
  الرب أرجوا الخيراتأيھا المتقون 

. والحياة األبدية و الرحمة 

أمين. القدوس إلھنا مجداً للثالوث 

الساعة الثالثة من يوم الثالثاء



 20 – 1:  27من أيوب الصديق  ص 
 .ھكذا حى ھو الرب الذى حكم علىّ  

ما  أنه .نفسىأحزن والضابط الكل الذى 
و روح القدس فى  فىّ نسمتى  تدام
 تتلو الفلن تنطق شفتاى أثماً و  ،أنفى

 ً رار أن أقول أنكم أب اىحاش .نفسى ظلما
.ولن أقلع عن كمالى! إلى اآلن

الساعة الثالثة من يوم الثالثاء



ت ولس. وقد تمسكت بالحق فال أتركه عنى 
بل . أعرف أنى فعلت شيئاً من الشر أو الظلم
 أعدائى يصيرون مثل سقوط المنافقين،
.  والقائمون علّى مثل ھالك مخالفٮالناموس

فإنه ما ھو رجاء المنافق إذا صبر وتوكل 
على الرب؟ أتراه يخلص، أو يسمع الرب 

صالته؟ أو إذا أتى عليه ضيق،

الساعة الثالثة من يوم الثالثاء



ھل يجد أى داله أمامه؟ أو أذا صرخ 
ى بل أنى أعرفكم بما ف إليه ھل يسمعه؟
وال أكذب بما ھو عند . يدى الرب
ھوذا كلكم تعلمون أنه . الضابط الكل

ل باطل ھو نصيب الرجل المنافق من قب
الرب، وخزى األقوياء يأتى عليه من 

قبل الضابط الكل

الساعة الثالثة من يوم الثالثاء



زوا إن كثر بنوه يكونوا للذبح، وإذا اعت 
ون، والباقون له موتاً يموت. يتصدقون

جمعوا الفضة . وأراملھم ال يرحمھم أحد
ھذه . كالتراب، وأعدوا الذھب كالطين

جميعھا يأخذھا الصديقون، ويرث أھل 
 بيته صار مثل العثة،. البيت أمواله

يضطجع الغنى. ومثل العنكبوت

الساعة الثالثة من يوم الثالثاء



عليه  دخلت. وال يعود ليفتح عينية فال يوجد
ب، األحزان كالمياة فى الليل فيحمله الضبا
ھاناً ويأخذه القيظ فيذھب، ويقتلعه من مقره م

من  وھروباً يھرب. منبوذاً وال يشفق عليه
.  مكانه يديه فيرفع يديه عليه ويستأصله من

الموضع الذى أستخرجوا منه الفضة ال 
وأستخرجوا الحديد من األرض ومن . يوجد

دوسالق مجداً للثالوث الحجر يشغل النحاس 

الساعة الثالثة من يوم الثالثاء



من سفر الملوك األول
 14 – 9:  19ص 

ھنا  مالك: و صار كالم الرب إلى إيليا قائالً  
 غرت غيرة أيھا السيد إله :فقال ؟يا إيليا

القوات ضابط الكل ألن بنى إسرائيل قد 
و ھدموا مذابحك و قتلوا أنبياءك . تركوك 

،وبقيت أنا وحدى ،بالسيف

الساعة الثالثة من يوم الثالثاء



 :فقال الرب له. يطلبون نفسى  وھم 
أخرج أنت غداً وقف أمام الرب فى 

وإذ الرب عابر وريح شديدة  .الجبل
ور وتحطم الصخ، منيعة تشقق الجبال 

.أمام الرب و لم يكن الرب فى الريح
.وبعد الريح زلزلة وبعد الزلزلة نار

وبعد النار .ولم يكن الرب فى النار

الساعة الثالثة من يوم الثالثاء



عظيم  ءصوت نسيم لطيف و ھدو
 ، أنهوحدث لما سمع إيليا  .والرب ھناك

ستر وجھه بردائه وخرج و وقف أمام 
وھوذا صوت الرب صار إليه  .المغارة
 :يليافقال إ .؟مالك ھنا يا إيليا: قائالً له 

 غرت غيرة أيھا السيد ضابط الكل رب
لالقوات إله إسرائيل ألن بنى إسرائي

الساعة الثالثة من يوم الثالثاء



ھدك و ھدموا مذابحك ع تركوا قد 
نا و بقيت أ .أنبياءك بالسيف وقتلوا

 :وحدى وھم يطلبون نفسى ليأخذوھا 

القدوس مجداً للثالوث

الساعة الثالثة من يوم الثالثاء



.....إبشويس ناي نان 
.....إبشويس ناي نان  

 ) الساعة الثالثة( صالة 
من البصخة   الثالثاء من يوم ( 

 -التى لمخلصنا الصالح ) المقدسة
بركاته على جميعنا آمين

الساعة الثالثة من يوم الثالثاء



. مكليتقدس اس. أبانا الذي في السموات
ي كما ف. لتكن مشيئتك. ليأت ملكوتك

 خبزنا الذي. السماء كذلك على األرض
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. مكليتقدس اس. أبانا الذي في السموات
ي كما ف. لتكن مشيئتك. ليأت ملكوتك

 خبزنا الذي. السماء كذلك على األرض
ا كما وأغفر لنا ذنوبن. للغد أعطنا اليوم

ال و. نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا
لكن نجنا من . تدخلنا في تجربة

لك  بالمسيح يسوع ربنا ألن. الشرير
.آمين. الملك والقوة والمجد إلى األبد
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ابسالموس تو دافيد

مزمور لداود

Yalmoc tw Dauid
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ما ھاب با ھاب أووه سوت
. إثفى بيك ساجى مارى اونخ 

المزمور 118 : 118 ، 111 

أحكم حكمى و نجني 
. أحينىمن أجل كالمك 

Mma\ap ̀epa\ap ouo\ cott> 
eqbe pekcaji mariwn' >
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نجى افؤوايو سافول إنتى ريف إرنوفى إ
 بى أو جاى جى بيك ميثمى إمبوكوتى

أنسوؤو الليلويا 
بعيد الخالص من الخطاة 

ألنھم لم يطلبوا حقوقك 

`fou`hou cabol ̀nnirefernobi `nje 
pioujai> je 

nekmeqmhi ̀mpoukw; ̀ncwou
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Ke `upertou kata [iw 
qhnai ̀hmac > thc akroacewc tou 

agiou euaggeliou > 

س كي ايبيرتو كاطا اكسيو ثينى ايماس تي
:س تو اجيو اف انجيليويؤاكرو اس

لكى نكون مستحقين لسماع اإلنجيل 
.المقدس



Kurion ke ton qeon ̀hmwn 
> ̀iketeucwmen Covia Orqi > 

Akoucwmen tou ̀agiou euaggeliou .

كيتيف يريون كيه طون ثيؤن ايمون ايك
وفيا اورثى اكو سومين تو صسومين 

.اجيو اف انجليو
نتوسل من ربنا وإلھنا إصغوا 
.وإنصتوا بحكمة لإلنجيل المقدس



Ou`anagnwcic ̀ebol 'en 
pieuaggelion eqouab kata 

(Matqeon) ̀agiw.
إف ول خين بي إڤأو انا غنوسيس 

آجيو)  ماتثيئون(ليون اثؤاب كاطا يانج
فصل من االنجيل المقدس

).لمعلمنا متى(  

الساعة الثالثة من يوم الثالثاء



Do[aci kurie

المجد للرب

ذوكصاسي كيريي

الساعة الثالثة من يوم الثالثاء



االنجيل من متى 
2 : 24 – 37 : ص 23

الساعة الثالثة من يوم الثالثاء



Ieroucalhm> Ieroucalhm> 
qhet'wteb `nni`provhthc ouo\
et\i`wni ̀ejen nh`etauouorpou
ي ييروساليم ييروساليم ثي اتخوتيب إنن

ابروفيتيس أووه إتھي أوني إيجين ني 
إيطاف أو أوربو

يا أورشليم يا أورشليم يا قاتلة األنبياء
. و راجمة المرسلين إليھا  



\aroc> oumh] ̀ncop aiouw]
`eqouht ne]hri ̀m`vrh; ̀nou\alht

ھاروس أوميش إنسوب أي أوش 
إث أوويت ني شيري إم إفريتي إن 

أو ھاليت
كم من مرة أردت أن أجمع بنيك

كما يجمع الطائر 



`e]afqwou; ̀nnefmac ̀e'oun 'a 
neften\

إشاف ثو أوتي إننيف ماس إيخون 
خا نيفتينه

فراخه تحت جناحيه فلم تريدوا

الساعة الثالثة من يوم الثالثاء



Ouw]t ̀mpieuaggelion eqouab.

.ليون اثؤابيف انجإ شت امبيؤأو

.أسجدوا لألنجيل المقدس

الساعة الثالثة من يوم الثالثاء



Do[aci kurie

المجد للرب

ذوكصاسي كيريي

الساعة الثالثة من يوم الثالثاء



  111،  118:  118المزمور 
 

  ىأحكم حكمى و نجن
. أحينىمن أجل كالمك 

بعيد الخالص من الخطاة 
ألنھم لم يطلبوا حقوقك 

ھلليلويا 

الساعة الثالثة من يوم الثالثاء



اللھم تراءف علينا وارحمنا وأجعلنا 

.مستحقين لسماع إنجيلك المقدس

متىفصل من انجيل معلمنا 

بركاته على جميعنا أمين. البشير 



  اإلنجيل من متى
  2،  1:  2ألخ،ص  37:  23ص 

نبياء يا أورشليم يا أورشليم يا قاتلة األ
كم من مرة . و راجمة المرسلين إليھا 

أردت أن أجمع بنيك كما يجمع الطائر 
ا ھوذ. فراخه تحت جناحيه فلم تريدوا 

 لكم فأنى أقول. أترك لكم بيتكم خراباً 
 إنكم من اآلن ال تروننى حتى تقولوا

الساعة الثالثة من يوم الثالثاء



وع خرج يس ثم. مبارك اآلتى باسم الرب
ه تقدم إليه تالميذ. من الھيكل ومضى 

ال أما ھو فأجاب وق. وه بناء الھيكلليرُ 
الحق  أما تنظرون ھذه كلھا؟«: لھم

أقول لكم أنه ال يترك ھھنا حجر على 
  .»ال و ينقضإحجر 

.و المجد  دائماً 

الساعة الثالثة من يوم الثالثاء



"en `vran ̀n;`triac > `noumooucioc 
> ̀viwt nem `p]hri > nem pi`pneuma 

eqouab.

أن أومو  :خين إفران أن تي إترياس
نيم بي  :إفيوت نيم إبشيري:أوسيوس

.  أبنيفما أثؤواف
  :المساوي :باسم الثالوث

.اآلب و االبن و الروح القدس



Piouwini ̀nta ̀vmhi> 
vh eterouwini> erwmi niben> 

eqnhou ̀epikocmoc.

:فى ايت اير أوؤينى: بى أؤوينى انتا افمى
.اثنيو ايبى كوزموس: ايرومى نيفين 

ايھا النور الحقيقى الذى ينير
. لكل انسان آت الى العالم 

الساعة الثالثة من يوم الثالثاء



الثالثاء يوممن  الثالثةطرح الساعة  
كم من مرة قال الرب ، أردت أن أجمع 
 بنيك يا أورشليم كمثل الطائر الذى

  ؟والم تريد،ويجمع فراخه تحت جناحية 
رب أنا أترك لكم بيتكم خراباً قال الھا 

بوة فلما سمع التالميذ ن. إلى اإلنقضاء 
الھيكل أبنيةالنبى والمخلص أروه 

الساعة الثالثة من يوم الثالثاء



 والحجارة المكرمة والمحرمات 
جر فأجابھم قائالً إنه ال ُيترك ھھنا ح
ة على حجر  إال وُينقض ، فبالحقيق

د  أربعين سنة لصعوبعد صار ھذا من 
وھدموا  انيونجاء الروم. مخلصنا 
ائة الھيكل إلى اليوم ، م خربواالمدينة و
ان ربوة رجال من اليھود قُتلوووعشر

الساعة الثالثة من يوم الثالثاء



بحد السيف وحل عليھم غضب هللا 
.    واللعنة غطت وجوھھم

لمالمسيح مخلصنا جاء وتأ) مرد بحرى( 
عنا لكى بآالمه يخلصنا 

 فلنمجده ونرفع إسمه ألنه) مرد قبلى(
.صنع معنا رحمة كعظيم رحمته  

الساعة الثالثة من يوم الثالثاء



Pixrictoc pencwthr >af`i
af]ep`mka\> \ina 'en 

nef`mkau\> `ntefcw; ̀mmon.

ف آف أى اَ : بي إخرستوس بين سوتير
تيفإن: ھينا خين نيف إمكافه: شيب إمكاه

.سوتي إممون
  

:عناالمسيح مخلصنا، جاء وتألم
.يخلصنا:لكى بآالمه



Maren;wou naf > tensici
`mpefran> je aferounai neman > 

kata pefni]; ̀nnai

تين إتشيسي إم : مارين تي أوأو ناف
كاتا : جي آف اير أوناي نيمان: بيفران

.نيشتي إن ناي فبي
عنا ألنه  صنع م: ونرفع إسمه: فلنمجده 

الطلبة+الختام.رحمتهكعظيم:رحمة



الساعة السادسة  
من يوم الثالثاء
 من البصخة 

المقدسة 



~Ebol 'en Iczekhl Pi`provhthc >
`ere pef`cmou ̀eqouab ]wpi 
neman ̀amhn efjw `mmoc.

 النبيحزقيال من 
.بركته المقدسة تكون معنا آمين 

1- مقدمة  النبوات قبطيآ :

يس إيرىبى إبروفيتايزيكيئيل  إيفول خين
 بيف اسمو إثؤواب شوبى نيمان آمين

افجو امموس

الساعة السادسة من يوم الثالثاء



: ھذا ما يقوله السيد الرب 
ھآنذا ضدك وأستل سيفي من غمده 

 ناى نى نى اتيفجو مووس انجى أدوناى
ى ابشويس جى ھيبى أنوك أوفيك أووه ت

كوھى ناثوكيم انتاسيفى ايفول خين بيس

Nai ne nhe`tefjw mmoc ̀nje 
`Adwnai ̀Poc? Je \hppe `anok 

oubhk ouo\ ;naqwkem 
`ntachfi ̀ebol 'en peckw\i



Ou`wou ̀nte ̀triac `eqouab> 
pennou; ]a `ene\ nem 

]a ̀ene\ `nte pi`ene\ throu ̀amhn.

يه أوأو أنتترياس إثوؤاب بنوتي شا إين
.أنيه تيرو آمين نيم شا إينيه أنتي بي

مجداً للثالوث القدوس إلھنا إلي األبد 
. والي أبد األبدين أمين 



~Ebol 'en Ihcou ̀nte Cirax Pi`pr-
ovhthc > `ere pef`cmo `eqouab 

]wpi neman ̀amhn efjw `mmoc.

 النبييشوع بن سيراخ من 
.بركته المقدسة تكون معنا آمين 

1- مقدمة  النبوات قبطيآ :

بى ايسو انتى سيراخ  إيفول خين
 إبروفيتيس إيرى بيف اسمو إثؤواب

افجو امموسشوبى نيمان آمين 

الساعة السادسة من يوم الثالثاء



تأمل  الزمان وتحفظ من الشر
من عدم معرفتك ىوال تستح

Ma`\qhk ̀epichou ̀nteka`re\ `erok 
\a pipet\wou > ouo\ `mpersi]ipi 

eqbe tekmetat̀cbw.



Ou`wou ̀nte ̀triac `eqouab> 
pennou; ]a `ene\ nem 

]a ̀ene\ `nte pi`ene\ throu ̀amhn.

يه أوأو أنتترياس إثوؤاب بنوتي شا إين
.أنيه تيرو آمين نيم شا إينيه أنتي بي

مجداً للثالوث القدوس إلھنا إلي األبد 
. والي أبد األبدين أمين 



~Ebol 'en `Hca`hac Pi`provhthc 
> ̀ere pef`cmo `eqouab ]wpi
neman ̀amhn efjw `mmoc.

 النبياشعياء من 
.بركته المقدسة تكون معنا آمين 

يس بى إبروفيتايسائياس  إيفول خين
 إيرى بيف اسمو إثؤواب شوبى نيمان

افجو امموسآمين 



رؤيا إشعياء إبن آموص التي رآھا علي 
اميھوذا وأورشليم في مملكة عزيا ويوس

تى ھوراسيس ايتافناف اروس انجى 
نافثيت اف: ايسائياس ابشيرى ان أموص

خاتى يوذي آ نيم خا يوروساليم

:\oracic etafnau `eroc `nje 
Hcahac `p]hri ̀nAmwc> 

qhetafnau ̀eroc 'a :ioude`a 
nem 'aIlh?m



Ou`wou ̀nte ̀triac `eqouab> 
pennou; ]a `ene\ nem 

]a ̀ene\ `nte pi`ene\ throu ̀amhn.

يه أوأو أنتترياس إثوؤاب بنوتي شا إين
.أنيه تيرو آمين نيم شا إينيه أنتي بي

مجداً للثالوث القدوس إلھنا إلي األبد 
. والي أبد األبدين أمين 



) 13-3: 21( حزقيال النبى ص سفر من 
ھآنذا ضدك : ھذا ما يقوله السيد الرب 

نك وأستل سيفي من غمده ، وأستأصل م
الظالم والمتجاوز الناموس ، ھكذا 
يخرج سيفي من غمدة علي كل ذي 

جسد  ، من المغرب إلي الشمال ويعلم 
كل ذي جسد أني أنا ھو الرب ، جردت

الساعة السادسة من يوم الثالثاء



ت سيفي من غمده وال يرتد بعد ، أما أن
يا إبن اإلنسان فتنھد بتنھد قراك 

  وبإنسحاق الحزن تأوه أمام عيونھم ،
:  قولفت ؟دتنھعالم ت: ويكون إذ قالوا لك
سحق ر ألنه آت فينبأنني أتنھد علي الخ

وترتخي كل يد ويضعف  .كل قلب
كل صلب ويتدنس .كل جسد وكل روح

الساعة السادسة من يوم الثالثاء



. ھا ھو آت ويكون قال الرب   .بالردي 
يا أبن : وكان إلي كالم الرب قائالً 

يد ھذا ما يقوله الس: اإلنسان تنبأ وقل 
 يا سيف يا سيف: قل للسيف . الرب

رب إحتد وإضرب لكي تذبح ذبحاً ، وإض
بحدك لكي تكون المعاً ، وتأھب
وإسحق العار وأسقط كل األشجار

الساعة السادسة من يوم الثالثاء



سك مھيئاً عندما يم ألنه قد أعطي ليكون
.  بحدهباليد ليضرب 

. بح سيفاً مستعداً يعطي ليد الذي يذ
اإلنسان ألن  أصرخ وولول يا إبن

وعلى كل مدبرى ھذا قد صار لشعبي 
.بيت إسرائيل

كلذل وسيفاً يحول قد صار لشعبى 

الساعة السادسة من يوم الثالثاء



.كيذصفق علي يدك فإنه قد ت
وھو يضرب منذ إخراج القبائل

.ال يكون، قال الرب 

مجداً للثالوث القدوس

الساعة السادسة من يوم الثالثاء



يشوع إبن سيراخسفر من 
5إلخ وص  4:23ص  

حي تأمل الزمان وتحفظ من الشر وال تست
من عدم معرفتك ، فإنه من الحياء ما 
.يجلب الخطية، ومنه ماھو مجد ونعمة
تحي ال تحاب ، فذلك ضرر لنفسك وال تس

الكالم  من سقطتك ، وال تمتنع عن

الساعة السادسة من يوم الثالثاء



 عرففي وقت الخالص، ألن بالكالم تُ 
والفھم من نطق اللسان، الحكمة،

من جھالتك ، استحتقاوم الحق وال 
الب ال تستح أن تعترف بخطاياك وال تغ

.  وال تتزلل للرجل األحمقجارياً نھراً 
جاھد عن الحق إلي  وال تحاب المقتدر،

ريع ال تكن سالموت لكي يقاتل هللا عنك، 

الساعة السادسة من يوم الثالثاء



ال  متراخياً في أعمالك، مكسوراً  الكالم
بيدك، تكن كأسد في بيتك ، قاسياً علي ع

ن تكن يدك مبسوطة لألخذ مقبوضة عال 
 العطاء ، ال تتوكل علي األموال وال تقل

واك ھي تكفيني في حياتي ، ال تتبع ھ
وقوتك لتسير في شھوات قلبك

مجداً للثالوث القدوس

الساعة السادسة من يوم الثالثاء



9-1: 1إشعياء النبى ص سفر من 
رؤيا إشعياء إبن آموص التي رآھا 
 علي يھوذا وأورشليم في مملكة عزيا

  .ويوسام وآحاز وحزقيا
 إسمعي أيتھا :الذين ملكوا علي يھوذا

السموات وأصغي أيتھا األرض فإن 
الرب قد تكلم،

الساعة السادسة من يوم الثالثاء



ھم  إني ربيت بنين ورفعتھم أما 
 هعلي ، الثور يعرف قاني فتمردوا

صاحبه ، أما إسرائيل  والحمار معلف
.فلم يعرفني وشعبي لم يفھمني 

 ئ، الشعب الممتل ل لألمة الخاطئةيو
 ً  .ن النسل الخبيث أوالد المخالفي.  إثما

تركتم الرب عنكم وأغضبتم قدوس 

الساعة السادسة من يوم الثالثاء



ت وإزددتم إثماً علي إثم ، فنزل إسرائيل ، 
 عليكم الضربات ، كل رأس للوجع وكل قلب

من أخمص القدم إلي قمة الرأس ، . للحزن 
وكلوم وقرحة  ليس فيه صحة بل جرح

مرھم وال دھن وال ملتھبة لم يوضع عليھا 
أرضكم تخرب ومدنكم تحرق . عصائب 
وكوركم تأكلھا غرباء  .بالنار

الساعة السادسة من يوم الثالثاء



وإنھدمت من  وقد خربت. قدامكم 
 ون وتبقي إبنة صھي .الشعوب الغرباء

ع كمظلة في كرم وكمثل المحرس المنقط
ال في المقثأة وكالمدينة المنھوبة ، ولو
نا أن رب الجنود أبقي لنا صغيرة لصر

.مثل سدوم وشابھنا عمورة 
مجداً للثالوث القدوس

الساعة السادسة من يوم الثالثاء



.....إبشويس ناي نان 
.....إبشويس ناي نان  

  ) الساعة السادسة( صالة 
من البصخة   الثالثاء من يوم ( 

 -التى لمخلصنا الصالح ) المقدسة
بركاته على جميعنا آمين

الساعة السادسة من يوم الثالثاء



. مكليتقدس اس. أبانا الذي في السموات
ي كما ف. لتكن مشيئتك. ليأت ملكوتك

 خبزنا الذي. السماء كذلك على األرض
ا كما وأغفر لنا ذنوبن. للغد أعطنا اليوم

ال و. نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا
لكن نجنا من . تدخلنا في تجربة

لك  بالمسيح يسوع ربنا ألن. الشرير
.آمين. الملك والقوة والمجد إلى األبد

الساعة السادسة من يوم الثالثاء



Qwk te ;jom nem pi`wou nem 
pi`cmou nem piama\i 

]a ̀ene\ `amhn>

لك القوة و المجد و البركة
و العزة إلى األبد آمين  

ي أوؤ نيم ببى تي جوم نيم  ىثوك ت
. مو نيم بي آماھي شا إينيه آمينسإ

1

الساعة السادسة من يوم الثالثاء



Emmanouhl pennou; penouro >

عمانوئيل إلھنا و ملكنا

:إممانوئيل بين نوتي بين أورو

1

الساعة السادسة من يوم الثالثاء



Qwk te ;jom nem pi`wou nem 
pi`cmou nem piama\i 

]a ̀ene\ `amhn>

لك القوة و المجد و البركة
و العزة إلى األبد آمين  

ي أوؤ نيم ببى تي جوم نيم  ىثوك ت
. مو نيم بي آماھي شا إينيه آمينسإ

1

الساعة السادسة من يوم الثالثاء



Pasoic Ihcouc Pixrictoc .

.يسوع المسيح ييا رب

.باشويس إيسوس بي إخرستوس

1

الساعة السادسة من يوم الثالثاء



Qwk te ;jom nem pi`wou nem 
pi`cmou nem piama\i 

]a ̀ene\ `amhn>

لك القوة و المجد و البركة
و العزة إلى األبد آمين  

ي أوؤ نيم ببى تي جوم نيم  ىثوك ت
. مو نيم بي آماھي شا إينيه آمينسإ

1

الساعة السادسة من يوم الثالثاء



Qwk te ;jom nem pi`wou nem 
pi`cmou nem piama\i 

]a ̀ene\ `amhn>

لك القوة و المجد و البركة
و العزة إلى األبد آمين  

ي أوؤ نيم ببى تي جوم نيم  ىثوك ت
. مو نيم بي آماھي شا إينيه آمينسإ

2

الساعة السادسة من يوم الثالثاء



Emmanouhl pennou; penouro >

عمانوئيل إلھنا و ملكنا
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لك القوة و المجد و البركة و العزة إلى 
.األبد آمين عمانوئيل إلھنا و ملكنا

لك القوة و المجد و البركة و العزة إلى 
يسوع المسيح ياألبد آمين يا رب

لك القوة و المجد و البركة و العزة إلى 
.األبد آمين
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. مكليتقدس اس. أبانا الذي في السموات
ي كما ف. لتكن مشيئتك. ليأت ملكوتك

 خبزنا الذي. السماء كذلك على األرض
ا كما وأغفر لنا ذنوبن. للغد أعطنا اليوم

ال و. نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا
لكن نجنا من . تدخلنا في تجربة

لك  بالمسيح يسوع ربنا ألن. الشرير
.آمين. الملك والقوة والمجد إلى األبد
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ابسالموس تو دافيد

مزمور لداود

Yalmoc tw Dauid
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ماريف ناھميت ايفول أنتوتو 
إننا جاجى انريف جونت

مز 17: 48، 49 

منقذى من أعدائي الرابضين

Mmarefna\met ̀ebol`ntotou
`nnajaji ̀nrefjwnt>

الساعة السادسة من يوم الثالثاء



موؤ نيم ايفول انتوتو إننى اتسوؤون إم
ناھميت است إى اھرى إيجوى إك اتش

ايفول ھا أورومى إن أوجى 
  ومن الذين يقومون على ترفعنى 

ومن الرجل الظالم تنجيني

nem `ebol ̀ntotou ̀nnhettwoun
`mmwou ̀e`\rhi `ejwi ek`esact> 

na\met ebol\a ourwmi ̀n`oji
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ى إف إى ناھميت ايفول انتوتو أننا جاج
تى نيم ايفول انتوتو أنى اثموس. اتجور

الليلويا . امموى
تخلصني من أعدائي األشداء

. ومن أيدى الذين يبغضوني، ھلليلويا 

Ef`ena\met ̀ebol ̀ntotou
`nnajaji etjor> nem `ebol
`ntotou ̀nnheqmoc; ̀mmoi
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Ke `upertou kata [iw 
qhnai ̀hmac > thc akroacewc tou 

agiou euaggeliou > 

س كي ايبيرتو كاطا اكسيو ثينى ايماس تي
:س تو اجيو اف انجيليويؤاكرو اس

لكى نكون مستحقين لسماع اإلنجيل 
.المقدس



Kurion ke ton qeon ̀hmwn 
> ̀iketeucwmen Covia Orqi > 

Akoucwmen tou ̀agiou euaggeliou .

كيتيف يريون كيه طون ثيؤن ايمون ايك
وفيا اورثى اكو سومين تو صسومين 

.اجيو اف انجليو
نتوسل من ربنا وإلھنا إصغوا 
.وإنصتوا بحكمة لإلنجيل المقدس



Ou`anagnwcic ̀ebol 'en 
pieuaggelion eqouab kata 

(Iwannhn) `agiw.
إف ول خين بي إڤأو انا غنوسيس 

آجيو) ن يؤان (ليون اثؤاب كاطا يانج
فصل من االنجيل المقدس

).لمعلمنا يوحنا (  
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Do[aci kurie

المجد للرب

ذوكصاسي كيريي
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االنجيل من يوحنا 
  ص 8 : 12 - 20
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Palin on afcaji nemwou `nje 
Ihcouc efjw `mmoc> je anok 

pe `vouwini ̀mpikocmoc
بالين أون أفساجي نيم أوأوو إنجي 

جي آنوك بي إف: ييسوس إفجو إمموس
أوأويني إمبي كوزموس
: ثم كلمھم أيضاً يسوع قائالً 

أنا ھو نور العالم



Vheqnamo]i ̀ncwi `nnefmo]i 'en 
pixaki alla 

ef`esi `m`vouwini ̀nte `pwn' 

في إثنا موشي إنسوي إننيف موشي 
اال إفئي إتشي إم إف : خين بي كاكي 

أوؤيني إنتي إبؤنخ
ومن يتبعني ال يمشي في الظلمة

بل يكون له نور الحياة 



Ouw]t ̀mpieuaggelion eqouab.

.ليون اثؤابيف انجإ شت امبيؤأو

.أسجدوا لألنجيل المقدس

الساعة السادسة من يوم الثالثاء



Do[aci kurie

المجد للرب

ذوكصاسي كيريي

الساعة السادسة من يوم الثالثاء



المزمور
) 49،  48:  17مز ( 

ن ومن الذيالحانقين منقذي من أعدائي 
ومن الرجل  :ي نترفع يقومون عليّ 
ي خلصني من أعدائي الظالم تنجيني ،

:  يدي الذين يبغضوننيأومن . األشداء
الليلويا

الساعة السادسة من يوم الثالثاء



اللھم تراءف علينا وارحمنا وأجعلنا 

.مستحقين لسماع إنجيلك المقدس

يوحنافصل من انجيل معلمنا 

بركاته على جميعنا أمين. البشير 



) 20- 12:  8ص(اإلنجيل من يوحنا
ا ھو أن«: ثم كلمھم أيضاً يسوع قائالً 

ي نور العالم ومن يتبعني ال يمشي ف
ه فقال ل.  »نور الحياةينال بل  .الظلمة
 .سكأنت وحدك تشھد لنف«: سيونيالفر

 ً قال أجاب يسوع و .»شھادتك ليست حقا
إني وإن كنت أشھد لنفسي: لھم

الساعة السادسة من يوم الثالثاء



 أتيتألني أعلم من أين . فشھادتي حق 
ن وأما أنتم فال تعلمون م. أذھب وإلي أين

سب أنتم ح. أين  أتيت وال إلي أين أمضي 
 .داً الجسد تدينون، أنا أنا فلست أدين أح

 ألني لست ،وإن أنا دنت فدينوني حق 
  .وحدي بل أنا واآلب الذي أرسلني

ومكتوب أيضاً فى ناموسكم أن شھادة

الساعة السادسة من يوم الثالثاء



أنا أشھد لنفسى وأبى الذى . رجلين حق 
ال أين ھو أبوك؟ ق :له قالوا.يشھد ليأرسلنى 
 الذىلستم تعرفونني أنا وال أبي : يسوع

 ً ذا الكالم ھ .لوكنتم تعرفونني لعرفتم أبي أيضا
يقدر م م في الھيكل ولفي الخزانة وھو يعلّ قاله 

 جاءتيمسكه ألن ساعته لم تكن قد أحد أن 
. بعد

 ً المجد  دائما

الساعة السادسة من يوم الثالثاء



"en `vran ̀n;`triac > `noumooucioc 
> ̀viwt nem `p]hri > nem pi`pneuma 

eqouab.

أن أومو  :خين إفران أن تي إترياس
نيم بي  :إفيوت نيم إبشيري:أوسيوس

.  أبنيفما أثؤواف
  :المساوي :باسم الثالوث

.اآلب و االبن و الروح القدس



Piouwini ̀nta ̀vmhi> 
vh eterouwini> erwmi niben> 

eqnhou ̀epikocmoc.
:فى ايت اير أوؤينى: بى أؤوينى انتا افمى

.اثنيو ايبى كوزموس: ايرومى نيفين 

ايھا النور الحقيقى الذى ينير
. لكل انسان آت الى العالم 

الساعة السادسة من يوم الثالثاء



الثالثاء يوممن  السادسةطرح الساعة 
، اإلله الحقيقى الذى أتى إلى العالم يقول

ا أننى أن: وقوله الحق من فمه  غير الكاذب 
ظالم ، نور العالم ومن يتبعنى لن يمشى فى ال

،  بل يجد نور الحياة يھديه إلى طريق الحق
ذى والشخص ال ،نور اآلب بالحقيقة أنت ھو 

من جوھره

الساعة السادسة من يوم الثالثاء



الذى مجده يشرق بلمعان 
عظيم على المسكونه  فى آخر  

وب جذبنا معاً نحن معشر الشع. الدھور
الغريبة الى معرفة الحق بإسمه ، 
وأضاء علينا بنور الھوته نحن 

الجلوس فى الظلمه  وظالل الموت ، 
خاصتهأما اليھود المخالفون الذى ھم 

الساعة السادسة من يوم الثالثاء



 ألقاھم   فى ظلمة الجحيم إلى األبد ،
رفضوا أقواله ولم يقبلوه  ألنھم 

 فلنعظم. وحكموا عليه بحكم الموت 
نحن إسمه القدوس ونمجده بغير 

.فتور 

الساعة السادسة من يوم الثالثاء



لم المسيح مخلصنا جاء وتأ) مرد بحرى( 
عنا لكى بآالمه يخلصنا 

 فلنمجده ونرفع إسمه ألنه) مرد قبلى(
.صنع معنا رحمة كعظيم رحمته  

الساعة السادسة من يوم الثالثاء



Pixrictoc pencwthr >af`i
af]ep`mka\> \ina 'en 

nef`mkau\> `ntefcw; ̀mmon.

ف آف أى اَ : بي إخرستوس بين سوتير
تيفإن: ھينا خين نيف إمكافه: شيب إمكاه

.سوتي إممون
  

:عناالمسيح مخلصنا، جاء وتألم
.يخلصنا:لكى بآالمه



Maren;wou naf > tensici
`mpefran> je aferounai neman > 

kata pefni]; ̀nnai

تين إتشيسي إم : مارين تي أوأو ناف
كاتا : جي آف اير أوناي نيمان: بيفران

.نيشتي إن ناي فبي
عنا ألنه  صنع م: ونرفع إسمه: فلنمجده 

الطلبة+الختام.رحمتهكعظيم:رحمة



الساعة التاسعة 
من يوم الثالثاء
 من البصخة 

المقدسة 



~Ebol 'en `pjwm ̀n;genecic ̀nte 
Mw`uchc Pi`provhthc > `ere 

pef`cmou ̀eqouab ]wpi neman 
`amhn efjw `mmoc.

بركته سفر التكوين لموسى النبي من 
.المقدسة تكون معنا آمين 

1- مقدمة  النبوات قبطيآ :

نتى ابجوم انتى جينيسيس ا إيفول خين
ف اسموبى إبروفيتيس إيرى بيمويسيس 

افجو امموسإثؤواب شوبى نيمان آمين 

الساعة التاسعة من يوم الثالثاء



ولما رأي الرب اإلله أن شرور الناس
قد كثرت علي األرض

Etafnau de `nje ̀Poc? V; je 
au`a]ai ̀nje nikaki`a ̀nte nirwmi 

\ijen pika\i



Ou`wou ̀nte ̀triac `eqouab> 
pennou; ]a `ene\ nem 

]a ̀ene\ `nte pi`ene\ throu ̀amhn.

يه أوأو أنتترياس إثوؤاب بنوتي شا إين
.أنيه تيرو آمين نيم شا إينيه أنتي بي

مجداً للثالوث القدوس إلھنا إلي األبد 
. والي أبد األبدين أمين 



~Ebol 'en Niparomia `nte 
Colomwn Pi`provhthc > `ere 
pef`cmou ̀eqouab ]wpi neman 

`amhn efjw `mmoc.

بركته المقدسة أمثال سليمان النبي من 
.تكون معنا آمين 

  ننى باروميا انتى سولومو إيفول خين
ؤواب بى إبروفيتيس إيرى بيف اسمو إث

افجو امموسشوبى نيمان آمين 



بعة الحكمة بنت لھا بيتاً ونصبت فيه س
ذبحت ذبائحھا ومزجت خمرھا. أعمدة 

ان  أووه استاجرو انشاشف: أ تى صوفيا
 اسخولخيل اننيس: استولوس خاروف

استوت امبيسيرب خانو موكى: شو

`A;covi`a ̀nouhi> ouo\ actajro
`n]a]f ̀n`ctulloc 'arof > 
ac'ol'el `nnec]w> acqwt 

`mpechrp 'enoumoki 



Ou`wou ̀nte ̀triac `eqouab> 
pennou; ]a `ene\ nem 

]a ̀ene\ `nte pi`ene\ throu ̀amhn.

يه أوأو أنتترياس إثوؤاب بنوتي شا إين
.أنيه تيرو آمين نيم شا إينيه أنتي بي

مجداً للثالوث القدوس إلھنا إلي األبد 
. والي أبد األبدين أمين 



~Ebol 'en ``Hca`hac Pi`provhthc 
> ̀ere pef`cmou ̀eqouab ]wpi 
neman ̀amhn efjw `mmoc.

بركته المقدسة تكون أشعياء النبي من 
.معنا آمين 

يس بى إبروفيتايسائياس  إيفول خين
 إيرى بيف اسمو إثؤواب شوبى نيمان

.افجو امموسآمين 



 .إصعد علي جبل عال يا مبشر صھيون 
.إرفع صوتك بقوة يا مبشر أورشليم 

ماشيناك اى ابشوى كيجين أوتؤو 
يون افتشوسى فيت ھيشين نوفى ان س
ت ھىتشيسى انتيك اسمى خين أوجوم في

اوش ان يورشاليم

Ma]enak ̀e`p]wi Xijen outwou 
efsoci vhet\i]ennoufi ̀nCiwn 

sici `ntek`cmh 'en oujom 
vhet\iwi] ̀nIlhm?.



Ou`wou ̀nte ̀triac `eqouab> 
pennou; ]a `ene\ nem 

]a ̀ene\ `nte pi`ene\ throu ̀amhn.

يه أوأو أنتترياس إثوؤاب بنوتي شا إين
.أنيه تيرو آمين نيم شا إينيه أنتي بي

مجداً للثالوث القدوس إلھنا إلي األبد 
. والي أبد األبدين أمين 



~Ebol 'en Danihl Pi`provhthc 
> ̀ere pef`cmou ̀eqouab ]wpi 
neman ̀amhn efjw `mmoc.

بركته المقدسة تكون دانيال النبي من 
.معنا آمين 

إيرى  بى إبروفيتيسدانييل  إيفول خين
 بيف اسمو إثؤواب شوبى نيمان آمين

افجو امموس



ي أنا دانيال رأيت في رؤي الليل ،كنت أر
أنه وضعت عروش وجلس العتيق االيام

 أى ناف خين اتھوراسيس: أنوك دانييل 
 ناى ناف بى شا انتوكو: امبى ايجوره 
ي أووه بى اباس انتى ن: انھان اثرونوس

ايھؤو ناف ھيمسى بى

Anok Danihl> ainau 
'en ̀t\oracic `mpi`ejwr\> nai nau 
pe ]a`ntouxw ̀n\an`qronoc>ouo\
pi`apac ̀nte ni`\oou naf\emci pe



Ou`wou ̀nte ̀triac `eqouab> 
pennou; ]a `ene\ nem 

]a ̀ene\ `nte pi`ene\ throu ̀amhn.

يه أوأو أنتترياس إثوؤاب بنوتي شا إين
.أنيه تيرو آمين نيم شا إينيه أنتي بي

مجداً للثالوث القدوس إلھنا إلي األبد 
. والي أبد األبدين أمين 



~Ebol 'en Ni paromi`a ̀nte 
ColomwnPìprovhthc > `ere 

pef`cmou ̀eqouab ]wpi neman
`amhn efjw `mmoc.

بركته المقدسة أمثال سليمان النبي من 
.تكون معنا آمين 

1- مقدمة  النبوات قبطيآ :

 بىنى باروميا انتى سولومون إيفول 
 إبروفيتيس إيرى بيف اسمو إثؤواب

.افجو امموسشوبى نيمان آمين 

الساعة التاسعة من يوم الثالثاء



لفطنةوأنت يا إبني فناد بالحكمة فتعطيك ا
ة علي الزوايا العاليةنألنھا كائ

نيجورى أووه سى اسمو إروس خين 
امما نفوك ايخون جى تى باراكالى 
انتا امموتين أو نيرومى أووه تيجو ميتين

اسفو انشيري

Nejwri ouo\ ce `cmou eroc 
'en ̀mmanbwk ̀e'on je 

;parakali `mmwten ̀w nirwmi 
ouo\ ;jw mhten ̀nta``cbw ̀n]hri



Ou`wou ̀nte ̀triac `eqouab> 
pennou; ]a `ene\ nem 

]a ̀ene\ `nte pi`ene\ throu ̀amhn.

يه أوأو أنتترياس إثوؤاب بنوتي شا إين
.أنيه تيرو آمين نيم شا إينيه أنتي بي

مجداً للثالوث القدوس إلھنا إلي األبد 
. والي أبد األبدين أمين 



من سفر التكوين لموسي النبي
 1: 9إلخ وص  1: 8إلخ 1: 7إلخ  5:  6ص 

ولما رأي الرب اإلله أن شرور الناس قد 
وأن كل واحد قد مال  .كثرت علي األرض

 فكربقلبه كثيراً إلي الشر كل األيام ، ف
الرب اإلله أنه خلق اإلنسان علي 
:ل األرض، وفكر الرب اإلله في قلبه وقا

الساعة التاسعة من يوم الثالثاء



إني مبيد عن وجه األرض اإلنسان الذي 
ومن  خلقته من اإلنسان إلي البھائم ، 

 الھوام إلي طيور السماء ، ألني حنقت إذ
وأما نوح فوجد نعمة أمام الرب . خلقتھم

 كان نوح رجالً : اإلله ، وھذه مواليد نوح 
 .باراً كامالً في جيله وأرضي نوح هللا

ً  ثوولد نوح ثال بنين ساماً وحاما

الساعة التاسعة من يوم الثالثاء



وتنجست األرض أمام هللا . ويافث 
 له وإمتألت األرض ظلماً ، فنظر الرب اإل

 ألن كل. إلي األرض فإذا ھي قد فسدت 
 علي األرض ، ذي جسد قد نجس طريقه

ر  إن أجل كل بش: فقال الرب اإلله لنوح 
قد أقترب أمامي ، ألن األرض أمتألت 

ھا أنا مھلكھم واألرضف. ظلماً منھم 

الساعة التاسعة من يوم الثالثاء



اج سمعاً فإصنع لك فلكاً من خشب ال
 .الذي ال يسوس وإصنع الفلك كامالً 

بالقار ، )  وخارجه ( وتطلي داخله 
كون وھكذا تصنع الفلك ثالثمائة ذراعاً ي

 .طول  الفلك وخمسين ذراعاً عرضه
لك أرتفاعه ،  ويكون الف وثالثين ذراعا

ي حدوتكمله إل )وتصنع له كواً (اً يمقب

الساعة التاسعة من يوم الثالثاء



 ذراع من فوق وتصنع باب الفلك في
ية سفلية ومتوسطة وعلو طوابقجانبه 

 تجعله ، فھا أنا  آت بطوفان الماء علي
األرض ، ألھلك كل جسد فيه روح 

الحياة تحت السماء ، وكل شئ كائن 
. يموت وأقرر عھدي معك  علي األرض 

فتدخل الفلك أنت وبنوك وإمرأتك

الساعة التاسعة من يوم الثالثاء



 ومن جميع الوحوش .ونساء بنيك معك
الدواب ومن كل ذي جسد ومن جميع 

ك لكي من كل تدخل إلي الفل. إثنين إثنين 
من . تكون ذكراً وأنثي . تعولھا معك 

ومن جميع . الطيور الطائرة كجنسھا 
ي البھائم كأجناسھا  ومن الھوام التي عل
إليك األرض كأجناسھا إثنين إثنين تدخل

الساعة التاسعة من يوم الثالثاء



أنت ويكون ذكراً وأنثي ، و. لتعولھا معك
 ونھالفخذ لك من كل األطعمة التي تأك

وإجمعھا إليك لتكون لك ولآلخرين 
 ففعل نوح كل ما أمره به الرب. مأكالً 

 :وقال الرب االله لنوح . اإلله ھكذا فعل 
ك إمض أنت وأھل بيتك وأدخل الفلك ألن
اأنت ھو الذي رأيتك باراً أمامي في ھذ

الساعة التاسعة من يوم الثالثاء



 الطاھرة أدخلجميع البھائم من  . ل يالج
ومن . ذكراً وأنثى. معك سبعة سبعة

 .ينالتي ليس بطاھرة إثنين إثنالبھائم 
ة ومن طيور السماء الطاھر .وأنثي ذكراً 

ر ومن طيو .ذكراً وأنثي .سبعة سبعة
كراً ذ .السماء الغير الطاھرة إثنين إثنين

ضعلي األر وأنثي ، ليتربي منھا نسل

الساعة التاسعة من يوم الثالثاء



ي كلھا ، ألني بعد سبعة أيام أمطر ماء عل
األرض أربعين يوماً وأربعين ليلة ، 
ه وأمحو كل الخليقة التي خلقتھا عن وج

ففعل نوح كل .األرض 
وكان نوح إبن .به الرب اإلله هما أمر

ست مئة سنة ، إذ ھطل ماء الطوفان علي
األرض ، فمضي نوح وبنوه وإمرأته

الساعة التاسعة من يوم الثالثاء



 ودخلوا الفلك بسبب ماء .ونساء بنيه معه
الطاھرة ومن البھائم  الطوفان، ومن البھائم 

 التي ليست بطاھرة ومن الطيور الطاھرة ومن
الطيور الغير طاھرة ، ومن كل الھوام التي 

نوح إلي إلى علي األرض دخل إثنان إثنان 
.  الفلك ، ذكراً وأنثي كما أمره الرب االله

وحدث بعد سبعة أيام

الساعة التاسعة من يوم الثالثاء



أن مياه الطوفان صارت علي األرض 
حياة نوح في  ست مئة منسنة في 

ر من الشھر الثاني في اليوم السابع عش
بيع الشھر في ذلك اليوم تفجرت كل ينا
.  ماءالغمر العظيم ، وتفتحت ميازيب الس

ماً وكان الطوفان علي األرض أربعين يو
وحدخل ن اليوموفي ھذا . وأربعين ليلة 

الساعة التاسعة من يوم الثالثاء



نو وبنوه إلي الفلك ، سام وحام ويافث ب
لي ونساء بنيه الثالث معه إ نوح وإمرأته

الفلك ، ھم والوحوش كأجناسھا وكل 
،  الھوام التي تدب علي األرض كأجناسھا
نين وكل الطيور كأجناسھا  دخلت الفلك إث

.  جسد فيه روح حياة إثنين من كل
ذي والداخالت دخلت ذكراً وأنثى من كل

الساعة التاسعة من يوم الثالثاء



 جسد دخلت كما أمر هللا نوحاً ، وأغلق
وكان ماء . الرب اإلله الفلك من خارج 

الطوفان علي األرض أربعين يوماً 
 .فلك فع الوكثر الماء ورُ . وأربعين ليلة 

 فإرتفع عن األرض وتعاظم ا لماء وكان
 يتكاثر جداً علي األرض وكان الفلك

اً وكثر جد يسير فوق الماء ، وزاد الماء

الساعة التاسعة من يوم الثالثاء



على األرض فتغطت جميع الجبال 
وأرتفع . الشامخة التى تحت السماء

 فوق الجبال خمسة عشر ذراعاً ، الماء
وغطي الجبال الشامخة كلھا وھلك كل 

 من  .ذي جسد كان يدب علي األرض
الطيور والبھائم والوحوش ، وكل 

الزحافات التي كانت تزحف علي األرض

الساعة التاسعة من يوم الثالثاء



.روح حياةكل ما كان فيه  .وجميع الناس
 حيتفمُ  .وكل ما كان علي اليابسة مات

 كل الخليقة التي كانت علي وجه األرض
 من الناس والبھائم والھوام وطيور .كلھا

وبقي  .فإنمحت من علي األرض .السماء
 نوح وحده ومن معه في الفلك، وإرتفع

ئةااألرض م علىالماء 

الساعة التاسعة من يوم الثالثاء



ل ثم ذكر هللا نوحاً وك. وخمسين يوماً 
الوحوش وكل الدواب وكل الطيور وكل 

الھوام والذين كانوا معه في الفلك ، 
ء وأجاز هللا ريحاً علي األرض فھبط الما
 .ءوإنسدت ينابيع الغمر وميازيب السما

الماء  ضفإمتنع المطر من السماء وغا
ً متناقصالماء راجعاً عن األرض ونضب  ا

الساعة التاسعة من يوم الثالثاء



في  ئة وخمسين يوماً وإستقر الفلكابعد ممن 
لشھراليوم السابع عشر من ا فىالشھر السابع 

علي جبل آراراط ، وكانت المياه ترسب 
وتنقص إلي الشھر العاشر ، وفي الشھر 

 الحادي عشر في اليوم األول من الشھر ظھرت
ً  ثرؤوس الجبال ، وحد أن من بعد أربعين يوما

نوحاً فتح طاقة الفلك

الساعة التاسعة من يوم الثالثاء



الغراب لينظر إن كان  وأرسلالتي عملھا 
 فلما خرج لم يرجع إليه حتي. الماء إنقطع

جف الماء من األرض ، ثم أرسل الحمامة 
 األرض خلفه ليري ھل إنقطع الماء عن وجه 
عت رج .فلما لم تجد الحمامة مستقراً لرجليھا

جه إليه ودخلت الفلك ألن مياھاً كانت علي و
األرض

الساعة التاسعة من يوم الثالثاء



 .يده وأخذھا وأدخلھا إليه في الفلك فمد .كلھا
لحمامةفلبث أيضاً سبعة أيام أخر وعاد فأرسل ا

ند إليه الحمامة فى الفلك عمن الفلك فرجعت 
ورقة زيتون خضراء في فمھا  اوإذ. المساء 

 ثم. نوح أن الماء قد إنقطع عن األرض  فعلم 
لم تأني سبعة أيام أخر وأرسل الحمامة أيضاً ف

  .تعد ترجع إليه

الساعة التاسعة من يوم الثالثاء



ن في السنة الواحدة والست مئة م وكان
أول  فىحياة نوح في الشھر األول 

 جفت المياه عن وجه األرضأنه  .الشھر
.  فكشف نوح الغطاء عن طبقات الفلك

جف عن وجه  ونظر وإذا الماء قد 
م اليو فىوفي الشھر الثاني . األرض 

.السابع والعشرين جفت األرض 

الساعة التاسعة من يوم الثالثاء



 أخرج من: الرب اآلله نوحاً قائالوكلم  
يك الفلك أنت وبنوك وزوجتك ونساء بن

الوحوش معك وكل ذي جسد معك وكل 
ي من الطيور إلي البھائم ، وكل الھوام الت

 اإنمو ومعك ، تدب علي األرض أخرجھا 
 فخرج نوح وبنوهوأكثروا علي األرض 

وأمرأته ونساء بنيه معه وجميع

الساعة التاسعة من يوم الثالثاء



وكل الدواب وكل الھوام التي . الوحوش
تدب علي األرض وكل الطيور كأجناسھا 

 وبني نوح مذبحاً . خرجت من الفلك 
وأخذ من كل البھائم الطاھرة ، ومن كل 
الطيور الطاھرة وأصعد محرقات علي 
ور المذبح ، فإشتم الرب االله رائحة البخ

إني ال أعود: فقال الرب االله في فكره 

الساعة التاسعة من يوم الثالثاء



 ألعن األرض من أجل أعمال البشر ، بعد
ألن قلب اإلنسان مائل إلي الشر منذ 

 أعود أيضاً أضرب كل ذي الو. حداثته
كل أيام األرض . جسد حي كما فعلت

 زرع وحصاد وبرد وحر وصيف وشتاء
 وبارك هللا. ونھار وليل ال يسترحيان 

ا إنموا وأكثرو: نوحاً وبنيه وقال لھم 

الساعة التاسعة من يوم الثالثاء



 وتسلطوا عليھا ولتكن.وإمألوا األرض
وحوش  خشيتكم ورھبتكم علي كل

األرض وجميع طيور السماء وكل ما 
 قد وكل أسماك البحر. يدب علي األرض

ون دفعتھا إلي أيديكم وكل دابة حية تك
م ككالعشب األخضر أعطيت. لكم طعاماً 

أكلوه ال ت لحماً بدم نفسهغير أن جميعھا 

الساعة التاسعة من يوم الثالثاء



أنفسكم أطلبه من يد جميع  ألن دم
ومن يد الرجل اللص أطلب . الوحوش

إنسان ومن أھرق دم . نفس الرجل
لقت ألني خ .يھرق دمه عوضاً عنه

موا أما أنتم فإن. نسان علي صورة هللا األ
.وأكثروا وإمألوا األرض وتكاثروا فيھا

مجداً للثالوث القدوس

الساعة التاسعة من يوم الثالثاء



11 -1:  9أمثال سليمان ص سفر من 
ه سبعة الحكمة بنت لھا بيتاً ونصبت في

ذبحت ذبائحھا ومزجت خمرھا . أعمدة 
 .وھيأت مائدتھا ) األواني(في البواطي 

لي أرسلت عبيدھا لينادوا بصوت عال ع
من كان منكم جاھالً : الزوايا قائلين 

ملھأقول الفھم  ووناقص .ىّ فليأت إل
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من الخمر  ھلموا كلوا من خبزي وإشربوا
التي مزجتھا لكم ، أتركوا عنكم الجھل 

موالتحيوا ، أطلبوا الحكمة لتعمروا ، وقوّ 
ق من يؤدب األشرار يلح. فھمكم بمعرفة 

 ً كسب ومن يبكت المنافق ي .بنفسه ھوانا
عيباً لذاته ، ال توبخ األشرار لئال 

. خ حكيماً فيحبك وبّ . يبغضوك
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م سبباً أعط الحكي. خ جاھالً فيبغضك وبّ 
،  فيزداد حكمة ،وعلم البار فيزداد براً 

س الحكمة مخافة الرب ومشورة أر
 لناموس ھياومعرفة  .القديسين فھم

ماناً الفكر الصالح ، بھذا المثال تعيش ز
طويالً وتزداد لك سنو الحياة  

مجداً للثالوث القدوس 
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إلخ 9:  40إشعياء النبي ص  سفر من
.  إصعد علي جبل عال يا مبشر صھيون
. م إرفع صوتك بقوة يا مبشر أورشلي

 أرفع صوتك بقوة والتخف ، قل لمدن
ھوذا ربكم آت بقوة وذراعه : يھوذا 
 ھوذا أجرته معه وعمله قدامه .بربوبية

كراع يرعي قطيع غنمه وبذراعه يجمع
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اء ي الحبالي ، من كال المالحمالن ويعزّ 
واألرض  .بيده وقاس السماء بشبره

قال من وزن الجبال بالمث .كلھا بقبضته
، !؟.م قلب الربمن علِ  .م بالميزانكاواآل

 أو من !؟.مهأو من كان معه مشيراً فعلّ 
  !؟.الذي أراه الحكم أو طريق الفھم

أو من سبق فأعطاه !؟.له فھامن عر
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إنما األمم كلھا عنده  !؟.حتي عوضه
 ومثل. قادوس من مثل نقطة ماء تنقط 

ھم بوا ، وجميعسِ الميزان حُ َميالن 
د وخشب لبنان ال يع .كالبصاق يعدون

أً  للحريق وجميع البھائم ال تعد شيئ
. جميع األمم لديه كال شئ . للمحرقة 

تمفبمن شبھ. بوا سِ وعنده كالعدم حُ 
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ل بتمثاوبأي مثل مثلتموه ؟ ھل . الرب 
ھب وصفحة الصائغ بالذ. صنعه النجار 

 وركب فيه الذھب وشبھه يتلف ؟ إنما
س إختارھا النجار سوّ خشبة ال تُ 

 وبحكمة يطلب كيف يقيم تمثاالً ال
م أال تعلمون ؟ أال تسمعون ؟ أل. يتحرك

سسأتخبروا منذ البدء ؟ أما فھمتم 
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األرض ؟ القابض علي كل محيط
  .فيھا كالجراد األرض والسكان 

الذي رفع السماء كالقبة وبسطھا 
يسكن فيھا ، الذي يجعل لكالخيمة 
كال شئ واألرض التي خلقھا الرؤساء 
وال يغرسون  ال يزرعونألنھم  .كخواء

.ى األرضوال يكون أصلھم عل

الساعة التاسعة من يوم الثالثاء



وحملھم  .ألنه نفخ عليھم فيبسوا
ني واآلن بمن تشبھون. العاصف كالقش 

نكم القدوس ؟ أرفعوا عيويقول  فأتعالي
وأنظروا من خلق ھذه كلھا، .  ءإلي العال

الذي يخرج زينتھا عدداً ، يدعوھا من 
 مياه كثيرة ، ومن عزة قوته ال ينسي
،  شيئاً منھا ، فلماذا تقول يا يعقوب
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فيت ماذا تتكلم يا إسرائيل إن طريقي خلو
؟  عن هللا ، وأن هللا نزع قضائي فمضي

قد سمعت أن هللا  أنك أال واآلن أتعلم 
االبدي ، هللا الذي خلق أقطار األرض 
 ال يتحرك وال يتعب وال حد لعلمه ؟ الذي

، والمعطي وجع القلب  المعي قوةيھب 
ال تحترق قلوبھم ،للذين 
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نجاعت الغلمان وتعب الشبان والمختارو 
) ون ينتظر (يصيرون غير أقوياء والذين

 مت لھهللا يبتدلون فتتجدد قوتھم ، وتنب
 .نأجنحة كالنسور ، يسرعون وال يتعبو

. عيونيمشون وال ي

مجداً للثالوث القدوس 
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15 -9: 7من دانيال النبي ص 
أنا دانيال رأيت في رؤي الليل ،كنت 

ق ضعت عروش وجلس العتيأري أنه وُ 
أسه االيام ، لباسه أبيض كالثلج وشعر ر

كالصوف النقي ، وعرشه لھيب نار 
وعجالته نار متقدة ، ونھر نار يخرج 
ويجري أمامه ، وألوف ألوف كانت
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 فجلس تخدمه ، وربوات ربوات وقوف قدامه 
ُ الديان وف تحت األسفار ،ـ

م يت في تلك الساعة صوت الكالم العظيأور
  .به القرنتكلم الذي 

وكنت أنظر حتي قتل الوحش 
.وھلك ودفع جسمه ليحرق بالنار 

زع عنھم سلطانھم ، أما باقي الوحوش فنُ 
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عطوا طول الحياة إلي زمان ووقت ، وأُ 
 مع سحبوإذا ثم رأيت في روئ الليل 

السماء مثل إبن اإلنسان آتيا علي 
ق سحاب السماء فبلغ وجاء إلي العتي

سة به أمامه ، فأعطي له الرئااأليام فقرّ 
لك ، وجميع الشعوب والكرامة والمُ 

واألسباط ولغات األلسن تتعبد له ، 
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وسلطانه سلطان أبدي ال يزول ، 
وملكه ليس له إنقضاء ،

أما أنا دانيال  فإرتعدت روحي 
.سي أوفرائصي وأفزعتني رؤي ر

أمين . إلھنا مجداً للثالوث القدوس 
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12-1: 8أمثال سليمان ص سفر من 
ك وأنت يا إبني فناد بالحكمة فتعطي

لية ة علي الزوايا العانألنھا كائ .الفطنة
وتقف في وسط الطرق وتالزم أبواب 

 في المداخل قائلة مدحوت .المقتدرين
إلي  وتعليميأتوسل، أيھا الناس :  مإليك

ھموابني البشر أعطي ، أيھا البسطاء تف
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ويا أيھا الجھالء تفطنوا في  ،ةالحكم
م أسمعوني فإني أنطق بتعالي قلوبكم،

الحكمةض من شفتي أقواالً مستقيمة،فيوأ
 أفضل من الجواھر الكريمة وكل النفائس

أنا الحكمة خلقت المشورة  ال تساويھا،
  .ودعوت إلي الفكر ومحبة هللا والفھم

مجداً للثالوث القدوس
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عظة ألبينا القديس 
شنودة رئيس المتوحديناالنبا 

Oukathxhcic ̀nte peniwt ̀eqouab 
abba }enou; piarxhmandrithc>

سيس انتى بنيوت أثوابشيأوكاتى 
شينوتي بي آرشي ماندريتيس آفا 

الساعة التاسعة من يوم الثالثاءمقدمة العظة :



المقدسة  هبركت
 فلتكن معنا امين

ere pef`cmou eqouab 
]wpi neman amhn. 

اسمو اثواب يفرى بإ
.شوبى نيمان آمين 

الساعة التاسعة من يوم الثالثاءمقدمة العظة :



عظة ألبينا القديس أنبا شنودة رئيس 
.نبركته المقدسة تكون معنا آمي المتوحدين

نا فلنصنع إرادة هللا يا أخوتي ما دام ل 
 تذكروا أن. وقت نعمل فيه أعمال الرب 

الموت ال يتأخر ومصيرنا أن نترك 
وذا أين جميع الذين كانوا قبلنا ھ. العالم

نعكلھم اآلن يرقدون في القبور فلنص
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 .لنا أثماراً تليق بنعمة هللا التي أعطاھا
شبه وعلينا نحن وكل المسيحيين أن نت
نا نحن بيسوع المسيح النور الحقيقي ألن

ي ھو السيد ونحن عبيده ھو الراع. بشر
ھو مولود من اآلب .ونحن غنم تحت يده
نا نور من نور مات ع.ولكن نحن خليقته

بةعلى خش نحن الخطاة وأسلم  ذاته عنا
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عبيد نا بملكوته ،ما كان اليلعالصليب لينعم 
قد تزمين أن يموتوا عن سيدھم أما السيد فلم

ما إستھان بالخزي ومات عن عبيده كي حسب
، و حيھھم يموتون معه وكما ، مات ھو 

.معهفھم أيضاً يحيون 
عقولنا  فلنختم عظة أبينا القديس أنبا شنودة الذي أنار 

له وعيون قلوبنا باسم اآلب واألبن والروح القدس اإل
.الواحد آمين 
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Marener`c`vragizin `n;kathxhcic
`nte peniwt eqouab abba 

}enou; piarxhmandrithc

مارين اير سفراجى زين انتى كاتى 
سيس انتى بنيوت اثوابشي

شينوتي بي آرشي ماندريتيس  افا 
شنودة رئيس المتوحدينفلنختم عظة ابينا القديس 

الساعة التاسعة من يوم الثالثاء



vhetaferouwini ̀mpennouc nem 
nenbal ̀nte nen\ht > 

مبنوس نيم إينى ؤوأير إاف طيإفى 
فال انتى نين ھيت ينن

الذى أنار عقولنا و عيون قلوبنا
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'en ̀vran ̀m`viwt nem `p]hri nem 
pi`pneuma eqouab 

ounou; ̀nouwt amhn.

 خين افران امفيوت نيم ابشيرى نيم بى
مينآوت أوأواب اونوتى ان ؤثإابنفما 

بأسم االب و االبن و الروح القدس
. الواحد امينه االل 
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.....إبشويس ناي نان 
.....إبشويس ناي نان  

  ) الساعة التاسعة( صالة 
من البصخة   الثالثاء من يوم ( 

 -التى لمخلصنا الصالح ) المقدسة
بركاته على جميعنا آمين
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. مكليتقدس اس. أبانا الذي في السموات
ي كما ف. لتكن مشيئتك. ليأت ملكوتك

 خبزنا الذي. السماء كذلك على األرض
ا كما وأغفر لنا ذنوبن. للغد أعطنا اليوم

ال و. نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا
لكن نجنا من . تدخلنا في تجربة

لك  بالمسيح يسوع ربنا ألن. الشرير
.آمين. الملك والقوة والمجد إلى األبد
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Qwk te ;jom nem pi`wou nem 
pi`cmou nem piama\i 

]a ̀ene\ `amhn>

لك القوة و المجد و البركة
و العزة إلى األبد آمين  

ي أوؤ نيم ببى تي جوم نيم  ىثوك ت
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لك القوة و المجد و البركة و العزة إلى 
.األبد آمين عمانوئيل إلھنا و ملكنا

لك القوة و المجد و البركة و العزة إلى 
يسوع المسيح ياألبد آمين يا رب

لك القوة و المجد و البركة و العزة إلى 
.األبد آمين
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. مكليتقدس اس. أبانا الذي في السموات
ي كما ف. لتكن مشيئتك. ليأت ملكوتك

 خبزنا الذي. السماء كذلك على األرض
ا كما وأغفر لنا ذنوبن. للغد أعطنا اليوم

ال و. نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا
لكن نجنا من . تدخلنا في تجربة

لك  بالمسيح يسوع ربنا ألن. الشرير
.آمين. الملك والقوة والمجد إلى األبد
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ابسالموس تو دافيد

مزمور لداود

Yalmoc tw Dauid
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وك أي فاي إنطا إبسيشي إي إبشوي ھار
ك آي خا إھثي إيرو: إبشويس با نوتي 

.  إننيك إثري إتشي شيبي شا إينيه
) 2و 1:  24( 

:إليك يا رب رفعت نفسي 
فال تخزني إلي األبدإلھي عليك توكلت 

Aiifai ̀ntayuxh ̀e`p]wi \arok
`Psoic> panou; aixa`\qhi ̀erok

`nnek`qrisi]ipi ]a ene\
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أوذي إمبين إثروسوفي إنسوي إنجي ناجا
تئجي مارو إتشي شيبي إنثوؤو إنجي ني

إيري إن تي آنومي آخين بيت شويت 
.وال تضحك بي أعدائي 

:فليخز الذين يصنعون اإلثم باطالً 

Oude `mpen`qroucwbi ̀ncwi `nje 
pajaji> marousi]ipi `nqwou ̀nje 
nhet`iri ̀n;anomi`a 'en pet]ouit
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Ke `upertou kata [iw 
qhnai ̀hmac > thc akroacewc tou 

agiou euaggeliou > 

س كي ايبيرتو كاطا اكسيو ثينى ايماس تي
:س تو اجيو اف انجيليويؤاكرو اس

لكى نكون مستحقين لسماع اإلنجيل 
.المقدس



Kurion ke ton qeon ̀hmwn 
> ̀iketeucwmen Covia Orqi > 

Akoucwmen tou ̀agiou euaggeliou .

كيتيف يريون كيه طون ثيؤن ايمون ايك
وفيا اورثى اكو سومين تو صسومين 

.اجيو اف انجليو
نتوسل من ربنا وإلھنا إصغوا 
.وإنصتوا بحكمة لإلنجيل المقدس



Ou`anagnwcic ̀ebol 'en 
pieuaggelion eqouab kata 

(Matqeon) ̀agiw.
إف ول خين بي إڤأو انا غنوسيس 

آجيو) ن ماتثيؤ(ليون اثؤاب كاطا يانج
فصل من االنجيل المقدس

).لمعلمنا متى البشير (  

الساعة التاسعة من يوم الثالثاء



Do[aci kurie

المجد للرب

ذوكصاسي كيريي

الساعة التاسعة من يوم الثالثاء



االنجيل من متى 
  ص 24 : 3 - 35

الساعة التاسعة من يوم الثالثاء



Ef\emci de \ijen pitwou ̀nte 
nijwit> aùi \arof `nje nefmaqhthc 

ca`pca `mmauatou eujw ̀mmoc
إف ھيمسي ذي ھيجين بي طوؤ  إنتي  

أفئي ھاروف إنجي نيف ما : ني جويت 
:ثيتيس صا إبصا إمما فاتو إفجو إمموس 

وفيما ھو جالس علي جبل الزيتون فجاء 
:إليه تالميذه علي إنفراد وحدھم قائلين 



Je ajoc nan je `are naina]wpi
`n`qnau> ouo\ a] pe pimhini `nte 
pekjin`i nem ̀t'a`e ̀nte nai`ene\

جي آجوس نان جي آري ناي ناشوبي إن
أووه آش بي بي ميني إنتي بيك : إثناف 

: جينئ نيم إتخائي إنتي باي إينيه 
قل لنا متي يكون ھذا ، وما ھي عالمة 

مجيئك وانقضاء ھذا الدھر ؟



Ouw]t ̀mpieuaggelion eqouab.

.ليون اثؤابيف انجإ شت امبيؤأو

.أسجدوا لألنجيل المقدس

الساعة التاسعة من يوم الثالثاء



Do[aci kurie

المجد للرب

ذوكصاسي كيريي

الساعة التاسعة من يوم الثالثاء



) 2و 1:  24( المزمور 
:إليك يا رب رفعت نفسي 

إلھي عليك توكلت 
:فال تخزني إلي األبد 

.وال تضحك بي أعدائي  
 :ليخز الذين يصنعون اإلثم باطالً 

.الليلويا 

الساعة التاسعة من يوم الثالثاء



اللھم تراءف علينا وارحمنا وأجعلنا 

.مستحقين لسماع إنجيلك المقدس

متىفصل من انجيل معلمنا 

بركاته على جميعنا أمين. البشير 



اإلنجيل من متي
35-3:  24ص 

.وفيما ھو جالس علي جبل الزيتون
قل :  جاء إليه تالميذه علي إنفراد قائلين

لنا متي يكون ھذا ، وما ھي عالمة 
مجيئك وانقضاء ھذا الدھر ؟ فأجاب 

أنظروا :يسوع وقال لھم 

الساعة التاسعة من يوم الثالثاء



 ال يضلكم أحد ، فإن كثيرين يأتون
ھو المسيح،  انأ :بإسمي قائلين

 ويضلون كثيرين ، وسوف تسمعون
أنظروا ال . بحروب وأخبار حروب

،  )ھذه كلھا(أنه البد أن تكون ترتاعوا ف
أمة  ولكن ليس المنتھي بعد ، ألنه تقوم

.مملكة علي أمة ومملكة علي

الساعة التاسعة من يوم الثالثاء



وتكون زالزل ومجاعات وأوبئة في 
  أماكن وھذه كلھا مبتدأ األوجاع ، حينئذ
 يسلمونكم إلي الضيق ويقتلونكم،

ل وتكونون مبغضين من جميع األمم ألج
لمون كثيرون ويس يعثرحينئذ  . أسمي  

بعضاً  بعضھم بعضاً ويبغضون بعضھم
ويقوم كثيرون من األنبياء الكذبة

الساعة التاسعة من يوم الثالثاء



رد ويضلون كثيرين ، ولكثرة اإلثم تب
نتھي لي المإمحبة الكثيرين، ومن يصبر 

وت كرز ببشارة الملكويُ . يخلص فھذا 
ھذه في كل المسكونة شھادة لجميع 
 األمم وحينئذ يأتي المنتھي ، فمتي

ي ل عنھا فانظرتم رجسة الخراب التي ق
دانيال النبي قائمة في المكان

الساعة التاسعة من يوم الثالثاء



ھرب المقدس، فليفھم القارئ، حينئذ فلي
 الذين في اليھودية إلي الجبال ، والذي
. ه علي السطح ال ينزل ليأخذ ما في بيت

في الحقل ال يرجع  إلي ورائه  والذي
ات وويل للحبالي والمرضع. ه بليأخذ ثو

نوا لكي ال يكولّ صَ وفي تلك األيام، 
يكونألنه س.ھربكم في شتاء وال في سبت

الساعة التاسعة من يوم الثالثاء



ثله في ذلك الوقت ضيق شديد لم يكن م
 منذ إبتداء العالم إلي اآلن ، ولن يكون

 لم  تلك األيام رقصّ لم تُ لو و. أيضاً 
لكن ألجل و .يخلص كل ذي جسد

نئذ إن حي. ر تلك األيام قصّ المختارين تُ 
قال لكم أحد ھوذا المسيح ھنا أو ھناك 

سيقوم مسحاء  ألنه .فال تصدقوا

الساعة التاسعة من يوم الثالثاء



يمة كذبة وأنبياء كذبة ويعطون آيات عظ
  حتى يضلوا لو أمكن .وعجائب

قلت المختارين أيضاً ، ھا أنا قد سبقت و
ال ھو في البرية ف لكم ، فإن قالوا لكم ھا

تخرجوا ، ھا ھو في المخادع فال 
 تصدقوا ، ألنه كما أن البرق يخرج من

نحو المغارب ،يظھر ورق االمش

الساعة التاسعة من يوم الثالثاء



 ھكذا يكون مجيئ إبن اإلنسان، وحيث
 .تكون الجثة فھناك تجتمع النسور 
 وللوقت بعد ضيق تلك األيام تظلم

الشمس ، والقمر ال يعطي ضوءه ، 
وقوات . تتساقط من السماء والنجوم 

السموات تتزعزع ، وحينئذ تظھر 
عالمة إبن اإلنسان في السماء ، 

الساعة التاسعة من يوم الثالثاء



وحينئذ تنوح جميع قبائل األرض ، 
حب ويبصرون إبن اإلنسان آتياً علي س

 السماء بقوة ومجٍد عظيٍم ، ويرسل
اريه مالئكته ببوق عظيم فيجمعون مخت

 من الرياح االربع ، من أقاصي 
ين السموات إلي أقاصيھا فمن شجرة الت
اتعلموا المثل ، فإنھا إذا النت أغصانھ

الساعة التاسعة من يوم الثالثاء



د وأخرجت أوراقھا تعلمون أن الصيف ق
رأيتم ھذا  متىقرب ، ھكذا أنتم أيضأ 

 .كله، فإعلموا أنه قريب علي األبواب 
ي الحق أقول لكم ال يمضي ھذا الجيل حت

 ، السماء واألرض تزوالن هكل اكون ھذي
  ولكن كالمي ال يزول

.والمجد  دائماً 

الساعة التاسعة من يوم الثالثاء



"en `vran ̀n;`triac > `noumooucioc 
> ̀viwt nem `p]hri > nem pi`pneuma 

eqouab.

أن أومو  :خين إفران أن تي إترياس
نيم بي  :إفيوت نيم إبشيري:أوسيوس

.  أبنيفما أثؤواف
  :المساوي :باسم الثالوث

.اآلب و االبن و الروح القدس



Piouwini ̀nta ̀vmhi> 
vh eterouwini> erwmi niben> 

eqnhou ̀epikocmoc.

:فى ايت اير أوؤينى: بى أؤوينى انتا افمى
.اثنيو ايبى كوزموس: ايرومى نيفين 

ايھا النور الحقيقى الذى ينير
. لكل انسان آت الى العالم 



ءالثالثا يوممن  التاسعةطرح الساعة 
ضى يا جميع سكان أورشاليم تعالوا لنم 

صرى إلى جبل الزيتون لننظر يسوع النا
إبن داود، كلمة اآلب ، جالساً ھناك 
وتالميذه محيطون به يسألونه ، 

فأعلموه أوالً بناء الھيكل وحجارته 
ناالعظيمة وكمال زينته ، فأجاب مخلص

الساعة التاسعة من يوم الثالثاء



 أحد يتوكل الكثير الرحمة ، مرشد كل 
 علية ، بھدوء ومعرفة يثبت قلوبھم

م أنظروا ال يضلك: على ما سوف يكون 
 أحًد فى شئ إذا وقعتم فى التجارب

 فسوف تقوم أمة على أمة ومملكة على
ن فى أماكوأوبئة مملكة ، وتكون زالزل 

ض، وتكون الشدائد والضيقات على األر

الساعة التاسعة من يوم الثالثاء



وإعلموا أنھم سوف يقتلونكم واألمم  

ل ھذا يفعلونه بكم من أج. يبغضونكم 

.....إسمى فأصبروا أنتم لكى تخلصوا 

الساعة التاسعة من يوم الثالثاء



لمالمسيح مخلصنا جاء وتأ) مرد بحرى( 
عنا لكى بآالمه يخلصنا 

 فلنمجده ونرفع إسمه ألنه) مرد قبلى(
.صنع معنا رحمة كعظيم رحمته  

الساعة التاسعة من يوم الثالثاء



Pixrictoc pencwthr >af`i
af]ep`mka\> \ina 'en 

nef`mkau\> `ntefcw; ̀mmon.

ف آف أى اَ : بي إخرستوس بين سوتير
تيفإن: ھينا خين نيف إمكافه: شيب إمكاه

.سوتي إممون
  

:عناالمسيح مخلصنا، جاء وتألم
.يخلصنا:لكى بآالمه



Maren;wou naf > tensici
`mpefran> je aferounai neman > 

kata pefni]; ̀nnai

تين إتشيسي إم : مارين تي أوأو ناف
كاتا : جي آف اير أوناي نيمان: بيفران

.نيشتي إن ناي فبي
عنا ألنه  صنع م: ونرفع إسمه: فلنمجده 

الطلبة+الختام.رحمتهكعظيم:رحمة



الساعة الحادية عشر 
من يوم الثالثاء

 من البصخة المقدسة



~Ebol 'en `Hca`hac Pi`provhthc 
> ̀ere pef`cmo `eqouab ]wpi
neman ̀amhn efjw `mmoc.

 النبياشعياء من 
.بركته المقدسة تكون معنا آمين 

1- مقدمة  النبوات قبطيآ :

يس بى إبروفيتايسائياس  إيفول خين
 إيرى بيف اسمو إثؤواب شوبى نيمان

افجو امموسآمين 

يوم الثالثاء-الساعة الحادية عشر



وسيكون في ذلك اليوم علي كل جبل 
شامخ وعلي كل أكمة مرتفعة ماء يجري

أووه اس إشوبى خين بى ايھؤو ايرى 
يم ن: امماف ايجين تو نيفين اتتشوسى
جى ان: ايجين كاالمفو نيفين ات اھلولؤو 

أومؤو اسف سوك

Ouo\ ec`e]wpi 'en pi`e\oou ̀ere-
`mmau ̀ejen twou niben etsoci > 
nem `ejen kalamvo niben et`\l-
oulwou > `nje oumwou ecfcwk



Ou`wou ̀nte ̀triac `eqouab> 
pennou; ]a `ene\ nem 

]a ̀ene\ `nte pi`ene\ throu ̀amhn.

يه أوأو أنتترياس إثوؤاب بنوتي شا إين
.أنيه تيرو آمين نيم شا إينيه أنتي بي

مجداً للثالوث القدوس إلھنا إلي األبد 
. والي أبد األبدين أمين 



~Ebol 'en Niparomia `nte 
Colomwn Pi`provhthc > `ere 
pef`cmou ̀eqouab ]wpi neman 

`amhn efjw `mmoc.

بركته المقدسة أمثال سليمان النبي من 
.تكون معنا آمين 

1- مقدمة  النبوات قبطيآ :

  ونانى باروميا انتى سولوم إيفول خين
ؤواب بى إبروفيتيس إيرى بيف اسمو إث

.افجو امموسشوبى نيمان آمين 

يوم الثالثاء-الساعة الحادية عشر



 إبني إحفظ شريعة أبيك وال ترفض يا
مشورة أمك ، أربطھا بثبات في نفسك

 باى شيرى أريه انى نوموس انتى بى
أووه أمبيركو انسوك اننى : كيوت 

ك مورو اتي: سوتشى نى انتى تيك ماف
ابسيشى خين أو تاجرو

Pa]hri ̀are\ `eninomoc
`ntepekiwt>ouo\ `mperxw`ncwk ̀n

nicosni nte tekmau > morou
`etekyuxh 'en outajro



Ou`wou ̀nte ̀triac `eqouab> 
pennou; ]a `ene\ nem 

]a ̀ene\ `nte pi`ene\ throu ̀amhn.

يه أوأو أنتترياس إثوؤاب بنوتي شا إين
.أنيه تيرو آمين نيم شا إينيه أنتي بي

مجداً للثالوث القدوس إلھنا إلي األبد 
. والي أبد األبدين أمين 



إلخ 25:  30إشعياء النبي ص سفر من 
وسيكون في ذلك اليوم علي كل جبل 
شامخ ، وعلي كل أكمة مرتفعة ماء 

ر ما يھلك كثي عند .يجري في ذلك اليوم
ر ، ويكون نور القمر كنو ويسقط البرج

ونور الشمس يصير سبعة ،  الشمس
أضعاف ، في ذلك اليوم إذا ما جبر الرب

يوم الثالثاء-الساعة الحادية عشر



 كسر شعبه وداوي ضربات جراحه ، 
ھوذا إسم الرب يأتي من زمن بعيد 
 غضب مشتعل ومجد ھو كالم شفتيه ،
ل والكالم مملوء حنقاً ورجز سخطه يأك

ي مثل الماء الجار تهكنار ، وتأتي نفخ
م ويقسم علي األم. في واد إلي األعناق 

ھمدرقلقاً ألجل الضاللة الباطلة ، وستك

يوم الثالثاء-الساعة الحادية عشر



الضاللة وتأخذھم علي وجوھھم ، ھل 
 وتدخلون مقادسي نعمون كل وقتتت

لون دين والفرحين وتدخيكل حين كالمع
 بآالت اللھو إلي جبل هللا ، إلي اإلله
 القوي قدوس إسرائيل ؟ فيسمعھم هللا
جالل صوته ، ويظھر نزول غضب 
ذراعه ويأتي عليھم بأرجل غاضبة

يوم الثالثاء-الساعة الحادية عشر



وغضب وحنق ولھيب رجز يأكل 
.مثل الماء والبرد النازلين بعنف 

مجداً للثالوث القدوس 

يوم الثالثاء-الساعة الحادية عشر



من أمثال سليمان 
7إلخ وص  20:  6ص

 إبني إحفظ شريعة أبيك وال ترفض يا
 أربطھا بثبات في نفسك مشورة أمك،

وإذا مشيت  واجعلھا قالدة في عنقك،
وإذا نمت  ولتكن لك، خذھا معكف

حدثكت استيقظت فإنھا فلتحرسك حتى إذا

يوم الثالثاء-الساعة الحادية عشر



ل ألن وصية هللا مصباح والناموس نور ك
السبل ، ألن األدب يكسب طريق طول 

 لكي يحفظك من امرأة ليست ھي العمر ،
إنسان وغش . ومن دغل ذي لسانين .لك

ال يغلبك جمال الشھوة وال  ، غريب
سبب تصيدك وال تقتنصك بحبالھا ألنه ب

دواحرغيف خبز لى إمرأة زانية تفتقر إ

يوم الثالثاء-الساعة الحادية عشر



م أيض. والمرأة تصطاد نفس الرجل الكريم
ابه؟ أحد جمر نار في حضنه وال تحترق ثي
 ىأم يمشي أحد علي جمر نار وال تكتو

على أمرأة ذات رجاله؟ ھكذا إنسان يدخل 
 ال يكون بريئاً من الخطية وال من. زوج
 سارقاً فإنهال عجب إذا وجد أحد . يمسھا

.الجائعةشبع نفسه ليُ يسرق 

يوم الثالثاء-الساعة الحادية عشر



 وإذا مسك يعطي سبعة أضعاف ويعطي
أما الفاسق فمن أجل  .كل ما له ليخلص

سي جھله سيجلب علي نفسه ھالكاً ويقا
  د،أحزاناً وخزياً وعاره ال يمحي إلي األب
ق ألن حنق رجلھا يلتھب ناراً ولن يشف

ير عداوته نظ ىوال يخف .المجازةيوم في 
. ديةھ ةفدية وال نظير أيٮة أ

يوم الثالثاء-الساعة الحادية عشر



يا إبني إحفظ كالمي وإدخر وصاياي 
دا أكرم هللا لتتقوي وال تخف أح. عندك
 فتحيا، وإحرص ىإحفظ وصايا سواه،

أربطه علي  علي كالمي كحدقة العين،
أكتبه في عمق قلبك ، قل .أصابعك

  لفھم ھو رجلكاو ىأنت أخت: للحكمة 
أمين. إلھنا مجداً للثالوث القدوس

يوم الثالثاء-الساعة الحادية عشر



عظة ألبينا القديس 
يوحنا فم الذھب االنبا

Oukathxhcic ̀nte peniwt ̀eqouab 
abba Iwannhc pixrucoctomoc

سيس انتى بنيوت أثوابشيأوكاتى 
يؤانس بي خريسوستوموس آفا 

يوم الثالثاء-الساعة الحادية عشرمقدمة العظة :



المقدسة  هبركت
 فلتكن معنا امين

ere pef`cmou eqouab 
]wpi neman amhn. 

اسمو اثواب يفرى بإ
.شوبى نيمان آمين 

يوم الثالثاء-الساعة الحادية عشرمقدمة العظة :



ذھبعظة ألبينا القديس أنبا يوحنا فم ال
م لكأقوله أريد أن أذكركم أيھا اإلخوة بما 
األسرار مرات عديدة وقت تناولنا من 

 تراخ ، إذ رأيتكم فيالمقدسة التى للمسيح
نى أف .عظيم وعدم مخافة تستوجب النوح

 ألعل: نفسي وأقول في فكريلأبكي 
يام أو قوة ھذا ھؤالء عارفون لمن ھم ق

يوم الثالثاء-الساعة الحادية عشر



أغضب بغير إرادتي ،  وھكذا!! السر ؟
وأنى كنت أريد أن أخرج من وسطكم من 

 الوإذا وبخت أحداً منكم . ضيقة نفسى
ي قد كأنن ىّ قولي ، بل يتذمر علليكترث 

لعجب العظيم إن الذين ل يا! ظلمته 
 نبوتغض اليظلمونكم ويسلبون أمتعتكم 

  يدأنا الذي أرّى عليھم كغضبكم عل

يوم الثالثاء-الساعة الحادية عشر



ومرتعد حين علمت خائف أنا  .!!خالصكم
كم بھذا بعقاب هللا الذى سيحل بكم بسبب تھاون

 السر العظيم، ألعلكم تعلمون من ھو ھذا الذى
!! ؟ّ.تريدون أن تتناولوا منه

.ھو الجسد المقدس الذى  الكلمة
.  ودمه الذى بذله عن خالصنا

له  ھذا إذا تناول أحد منه بغير أستحقاق يكون
 ً .  عقوبة ومحقا
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 بإسم اآلب واإلبن والروح القدس اإلله
الواحد آمين
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Marener`c`vragizin `n;kathxhcic
`nte peniwt eqouab abba 
Iwannhc pixrucoctomoc

مارين اير سفراجى زين انتى كاتى 
سيس انتى بنيوت اثوابشي

يؤانس بي خريسوستوموس افا 
يوحنا فم الذھبفلنختم عظة ابينا القديس 
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vhetaferouwini ̀mpennouc nem 
nenbal ̀nte nen\ht > 

مبنوس نيم إينى ؤوأير إاف طيإفى 
فال انتى نين ھيت ينن

الذى أنار عقولنا و عيون قلوبنا

يوم الثالثاء-الساعة الحادية عشر



'en ̀vran ̀m`viwt nem `p]hri nem 
pi`pneuma eqouab 

ounou; ̀nouwt amhn.

 خين افران امفيوت نيم ابشيرى نيم بى
مينآوت أوأواب اونوتى ان ؤثإابنفما 

بأسم االب و االبن و الروح القدس
. الواحد امينه االل 
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.....إبشويس ناي نان 
.....إبشويس ناي نان  

 )الساعة الحادية عشر(صالة 
من البصخة   الثالثاء من يوم ( 

 -التى لمخلصنا الصالح ) المقدسة
بركاته على جميعنا آمين
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. مكليتقدس اس. أبانا الذي في السموات
ي كما ف. لتكن مشيئتك. ليأت ملكوتك

 خبزنا الذي. السماء كذلك على األرض
ا كما وأغفر لنا ذنوبن. للغد أعطنا اليوم

ال و. نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا
لكن نجنا من . تدخلنا في تجربة

لك  بالمسيح يسوع ربنا ألن. الشرير
.آمين. الملك والقوة والمجد إلى األبد
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لك القوة و المجد و البركة
و العزة إلى األبد آمين  

ي أوؤ نيم ببى تي جوم نيم  ىثوك ت
. مو نيم بي آماھي شا إينيه آمينسإ
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عمانوئيل إلھنا و ملكنا

:إممانوئيل بين نوتي بين أورو
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. مو نيم بي آماھي شا إينيه آمينسإ

10
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Emmanouhl pennou; penouro >

عمانوئيل إلھنا و ملكنا

:إممانوئيل بين نوتي بين أورو

11
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~Pasoic Ihcouc Pixrictoc .
Pacwthr ̀nagaqoc

يسوع المسيح ييا رب
مخلصي الصالح

شويس إيسوس بي إخرستوستبا
باسوتير إن أغاثوس

11
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لك القوة و المجد و البركة و العزة    †
.إلى األبد آمين عمانوئيل إلھنا و ملكنا

لك القوة و المجد و البركة و العزة    †
إلى األبد آمين يا ربي يسوع المسيح

مخلصي الصالح
لك القوة و المجد و البركة    †

.والعزة إلى األبد آمين
12
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. مكليتقدس اس. أبانا الذي في السموات
ي كما ف. لتكن مشيئتك. ليأت ملكوتك

 خبزنا الذي. السماء كذلك على األرض
ا كما وأغفر لنا ذنوبن. للغد أعطنا اليوم

ال و. نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا
لكن نجنا من . تدخلنا في تجربة

لك  بالمسيح يسوع ربنا ألن. الشرير
.آمين. الملك والقوة والمجد إلى األبد
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ابسالموس تو دافيد

مزمور لداود

Yalmoc tw Dauid
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Pek`qronoc `Vnou;
]a ̀ene\ `nte ni`ene\. Al?

بيك إثرونوس إفنوتي
الليلويا. إنتي ني إينيهنيه يشا إ

هللا كرسيك يا
ھلليلويا.  الي دھر الدھور 
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pi`]bwt ̀m`pcwouten
pe `p`]bwt `nte tekmetouro

سوتينإب بي أشفوت إم إم
بي إب أشفوت إنتيه تيك ميت أورو 

االستقامة قضيب
ملكك ھو قضيب
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`wouniatf ̀mvheqnaka; ̀ejen 
ou\hki nem oujwb> 'en pi`e\oou 

et\wou ef`ena\mef ̀nje ̀Poc?

طوبى للذي ينظر إلى المسكين 
بوالفقير، في يوم الشر ينجيه الر

أوأونياتف إمفي إثناكاتي إيجين أوھيكي 
خين بي إيھوؤو إتھوؤو : نيم أو جوب 

إف إيناه ميف إنجي إبشويس



Ke `upertou kata [iw 
qhnai ̀hmac > thc akroacewc tou 

agiou euaggeliou > 

س كي ايبيرتو كاطا اكسيو ثينى ايماس تي
:س تو اجيو اف انجيليويؤاكرو اس

لكى نكون مستحقين لسماع اإلنجيل 
.المقدس



Kurion ke ton qeon ̀hmwn 
> ̀iketeucwmen Covia Orqi > 

Akoucwmen tou ̀agiou euaggeliou .

كيتيف يريون كيه طون ثيؤن ايمون ايك
وفيا اورثى اكو سومين تو صسومين 

.اجيو اف انجليو
نتوسل من ربنا وإلھنا إصغوا 
.وإنصتوا بحكمة لإلنجيل المقدس



Ou`anagnwcic ̀ebol 'en 
pieuaggelion eqouab kata 

(Matqeon) ̀agiw.
إف ول خين بي إڤأو انا غنوسيس 

آجيو)  ماتثيئون(ليون اثؤاب كاطا يانج
فصل من االنجيل المقدس

).لمعلمنا متى(  
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Do[aci kurie

المجد للرب

ذوكصاسي كيريي
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االنجيل من متى 
2 : 26 – 14  :   ص 25
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إم إفريتي غار إن أورومي إفنا شيناف إي
إنيف إيفي آيك أووه  إبشيممو أفموتي

:إمبيتين طاف إيتوتو  آفتي
كمثل إنسان مسافر 

دعا عبيده وسلمھم أمواله 

M`vrh; gar ̀nourwmi efna]enaf
`e`p]emmo afmou; ̀enef`ebiaik ouo\

af; ̀mpetentaf ̀etotou



Ouai men af; naf `n`tiou ̀njinswr> 
ke ouai de af; naf `n`cnau> 
ke ouai de af; naf `nouai>

أوواي مين أفتي ناف إن إتيو إنجين 
كي أوواي ذي أفتي ناف إن : إتشور 

أوواي ذي أفتي ناف إن أوواي
فأعطي واحداً خمس وزنات 

وآخر وزنتين وآخر وزنة 



Ouw]t ̀mpieuaggelion eqouab.

.ليون اثؤابيف انجإ شت امبيؤأو

.أسجدوا لألنجيل المقدس
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Do[aci kurie

المجد للرب

ذوكصاسي كيريي
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المزمور
) 1:  40ومز  9: 44مز(

. ركرسيك يا هللا إلي دھر الدھ
.قضيب االستقامة ھم قضيب ملكك  

طوبى للذي يتفھم في أمر  
في يوم السوء  .المسكين والفقير
.الليلويا : ينجيه الرب
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اللھم تراءف علينا وارحمنا وأجعلنا 

.مستحقين لسماع إنجيلك المقدس

متىفصل من انجيل معلمنا 

بركاته على جميعنا أمين. البشير 



اإلنجيل من متي
1،2:  26إلخ وص  14:  25ص 

 كمثل إنسان مسافر ، دعا عبيده وسلمھم
أمواله ، فأعطي واحداً خمس وزنات ، 

كل واحد علي  .وآخر وزنتين وآخر وزنة
فمضي الذي  .قدر طاقته وسافر 

أخذ الخمس الوزنات ، وتاجر بھا فربح
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ً خمس ً خر ، وأ ا الذي أخذ  كذلك أيضا
ا الذي وأم. خريينأثنتين أربح  األثنتين،

فمضي وحفر في األرض الواحدة اخذ 
اءجطويل وبعد زمان . فضة سيده أخفى 

لذي سيد اولئك العبيد وحاسبھم ، فجاء ا
أخذ الخمس الوزنات وقدم خمس وزنات 

:أخر قائالً 
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 ھوذاخمس وزنات سلمتني  ىيا سيد
فقال له . خمس وزنات أخرى ربحتھا 

مين ، نعماً أيھا العبد الصالح واأل: سيده 
يمك علي جدت أميناً في القليل فسأققد وُ 

اء ثم ج. الكثير ، أدخل إلي فرح سيدك 
يا سيدي : الذي أخذ الوزنتين وقال 

يانوزنتين سلمتني وھاتان وزنتان أخر
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لعبد نعماً أيھا ا: فقال له سيده . ربحتھما 
ي جدت أميناً فالصالح واألمين ، قد وُ 

إلي  أدخل. القليل فسأقيمك علي الكثير 
ثم جاء أيضاً الذي أخذ . فرح سيدك 
ان علمت أنك إنس ىيا سيد: الوزنة وقال 

قاس ، تحصد الذي لم تزرعه وتجمع 
تالذي لم تبذره ، فخفت ومضيت ودفن
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وھا ھوذا مالك . وزنتك في األرض 
أيھا : فأجاب سيده وقال له . عندي 

 كنت قدإن العبد الشرير والكسالن ، 
،  هلم أزرعالذى علمت أني أحصد 

ك ، فكان ينبغي ل هلم أبذر الذىوأجمع 
نت أن تسلم فضتي إلي الصيارفة ، وك
. متي جئت أستلمھا مع ربحھا 
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خذوا منه الوزنة وأعطوھا لصاحب 
العشر الوزنات ، ألن كل من له يعطي 

ذ اد ، ومن ليس له فالذي عنده يؤخدويز
مة وذلك العبد البطال ألقوه في الظل .منه

ھناك يكون البكاء وصرير . الخارجية 
ومتي جاء أبن اإلنسان في . االسنان 
، القديسينع مالئكته يجمومجده 
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فحينئذ يجلس علي عرش مجده ، 
 فيميزوتجتمع أمامه جميع الشعوب ، 

الراعي يميز بعضھم من بعض كما 
 الخراف من الجداء ، فيقيم الخراف عن

قول حينئذ ي. يمينه والجداء عن  يساره 
ا تعالوا إلي ي: الملك للذين عن يمينه 

مباركي أبي رثوا الملك المعد لكم منذ
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ي ، إنشاء العالم ، ألني جعت فاطعمتمون
 ً  وعطشت فسقيتموني ، كنت غريبا

كنت ،  فأويتموني ، عرياناً فكسوتموني
يتم إلي ومحبوساً فأت .زرتمونىمريضاً ف

: حينئذ يجيبه الصديقون قائلين. 
يناك جائعاً فأطعمناك ،أمتي رربنا، 

اكومتي رأينأأو عطشاناً فسقيناك ؟ 

يوم الثالثاء-الساعة الحادية عشر



 ً وناك ؟ فأويناك ، أو عرياناً فكس غريبا
أتينا يناك مريضاً أو محبوساً فأومتي رأ

ق الح: إليك ؟ فيجيب الملك ويقول لھم 
وتي بأحد  أخفعلتموه نكم بما ألكم  أقول 

قول حينئذ ي.  مھؤالء الصغار فبي فعلت
 إذھبوا عني: لألشرار الذين عن يساره 

يا مالعين إلي النار األبدية
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إلبليس ومالئكته ، ألني جعت  المعدة
كنت . عطشت فلم تسقوني.فلم تطعموني 

كسوني ، عرياناً فلم ت.غريباً فلم تأووني 
اً فلم ، ومحبوسزورونىمريضاً فلم تكنت 

: اً قائلينحينئذ يجيبون ھم أيض. تأتوا إلىَّ 
و متي رأيناك جائعاً أو عطشاناً ، أ ارب

غريباً أو عرياناً ، 
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 !ولم نخدمك ؟ أو محبوساً أو مريضاً 
كم الحق أقول ل: حينئذ يجيبھم قائالً 

ار بما أنكم لم تفعلوه بأحد ھؤالء الصغ
. فبي لم تفعلوه 

األبدى فيذھب ھؤالء إلي العذاب 
.والصديقون إلي الحياة األبدية 

ولما أكمل يسوع ھذه األقوال كلھا قال
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كون تعلمون أنه بعد يومين ي: لتالميذه 
! ؟  الفصح وإبن اإلنسان يسلم ليصلب

.والمجد  دائماً 
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"en `vran ̀n;`triac > `noumooucioc 
> ̀viwt nem `p]hri > nem pi`pneuma 

eqouab.

أن أومو  :خين إفران أن تي إترياس
نيم بي  :إفيوت نيم إبشيري:أوسيوس

.  أبنيفما أثؤواف
  :المساوي :باسم الثالوث

.اآلب و االبن و الروح القدس



Piouwini ̀nta ̀vmhi> 
vh eterouwini> erwmi niben> 

eqnhou ̀epikocmoc.

:فى ايت اير أوؤينى: بى أؤوينى انتا افمى
.اثنيو ايبى كوزموس: ايرومى نيفين 

ايھا النور الحقيقى الذى ينير
. لكل انسان آت الى العالم 



الحادية عشرطرح الساعة 
الثالثاء يوممن   

وحدك أخطأت أيھا الرب ضابط الكل،  إليك
فإغفر لى يا ربى إلھى ، وصنعت الشر 
.  بجسارة وتكاسلت فى أوامرك أيھا الرب 

ك يحيط بك مالئكت ،جئت  بقوة مجدك متى
وتجلس أنت أيھا الديان العادل
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على كرسى مملكتك ، وتجتمع إليك 
جميع األمم من األربع رياح زوايا 

،  األرض ويفترقون بعضھم من بعض 
 يميناً وشماالً بكلمة واحدة ، وتقف

 كوالجداء عن يسار كالخراف عن يمين
رار فيفرح معك الذين عن يمينك واألب

الذين صنعوا مرضاتك المتمسكون
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ھا بأوامرك وحفظوھا ويصنعونھا جميع
الذين أطعموك فى جوعك وسقوك 

ك أيضاً فى عطشك وفى غربتك آوو 
  فى بيوتھم وفى عريك ستروك ،
وعندما كنت فى السجن جاءوا 
ئذ لزيارتك وفى مرضك خدموك ، حين
نيفرحون بأعمالھم  الحسنة ويأخذو
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 أجرھم دون الجداء ، فيمضى األبرار إلى
. الحياة الدائمة   والجداء إلى العذاب 
أسمعوا أيھا الجھال وإفھموا أيھا 

 الحكم علىن  أن الرحمة تفتخر والضال
 فاصنعوا الرحمة قبل أن تأتى عليكم

لما فرغ مخلصنا من . دينونة  الديان 
كالمه أخبر التالميذ أصفياءه أنه بعد
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يومين يكون الفصح ، فإسمعوا يا 
إخوتى الذين إصطفيتھم ، إن إبن 
فر اإلنسان سيكمل عليه المكتوب فى س
فصحاً األنبياء لكى يكون خروفاً للذبح و

 كامالً إلى كمال الدھور ، فبالحقيقة
يب صرت أيھا المسيح إلھنا حمالً  بال ع

عن حياة العالم ، 
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الذى ھو حمل هللا اآلب حامل خطية  
.العالم بأسره 
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لمالمسيح مخلصنا جاء وتأ) مرد بحرى( 
عنا لكى بآالمه يخلصنا 

 فلنمجده ونرفع إسمه ألنه) مرد قبلى(
.صنع معنا رحمة كعظيم رحمته  
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Pixrictoc pencwthr >af`i
af]ep`mka\> \ina 'en 

nef`mkau\> `ntefcw; ̀mmon.

ف آف أى اَ : بي إخرستوس بين سوتير
تيفإن: ھينا خين نيف إمكافه: شيب إمكاه

.سوتي إممون
  

:عناالمسيح مخلصنا، جاء وتألم
.يخلصنا:لكى بآالمه



Maren;wou naf > tensici
`mpefran> je aferounai neman > 

kata pefni]; ̀nnai

تين إتشيسي إم : مارين تي أوأو ناف
كاتا : جي آف اير أوناي نيمان: بيفران

.نيشتي إن ناي فبي
عنا ألنه  صنع م: ونرفع إسمه: فلنمجده 

الطلبة+الختام.رحمتهكعظيم:رحمة


