
باكر
رمن يوم الخميس الكبي 



~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

يوم خميس العھدبــاكر 1- مقدمة  النبوات قبطيآ :



زينرفا وأتى عماليق وحارب اسرائيل فى
فقال موسى ليشوع اختر لك رجاال

أف إ ذى انجى بى أمالبك أووه أفقوتس 
بيجى : إ امبيسرائيل خين رافازين 

ك جى سوتب نا: مويسيس ذى ان ايسؤو
انھارومى

Af`i de `nje pi`amalpk ouo\
afbwtc ̀ep`Icl? 'en Ravazin> 
peje Mw`uchc de `nIhcou> je 

cwtp nak `n\anrwmi



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 

1- مقدمة  النبوات قبطيآ :

يس بى إبروفيتايسائياس  إيفول خين
 إيرى بيف اسمو إثؤواب شوبى نيمان

افجو امموسآمين 



ارفع صوتك مثل اصرخ بقوة وال تشفق
شعبى بخطاياھم أخبربوق

أوش ايفول خين أوجوم انك تمتى سو 
يف تشيسى نتيك اسمى انثى انو سالب
اكس نكجو ابا الؤس انوو نوفى

W] ̀ebol 'en oujom ̀nktm?;co 
sici ntek`cmh ̀nqe `noucalpig[ 

nkjw ̀epalaoc ̀nnounobi



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

 النبيحزقيال من 
.بركته المقدسة تكون معنا آمين 

يس إيرىبى إبروفيتايزيكيئيل  إيفول خين
 بيف اسمو إثؤواب شوبى نيمان آمين

افجو امموس



ىھذا ما يقوله الرب النفس التى تخطئ ھ
االبن ال يحمل ظلم أبيه. التى تموت

 ناى نى نيت ابشويس جو اممو جى تى
تمو ام ابسيشى اثنا ارنوفى انتوس تيت ن

 ابشيرى ناتشى أن ام ابتشى انجونس
امبيفيوت

Nai ne nheta ̀Poc? jw ̀mmwou je 
teyuxh eqnaernobi ̀ntoc 
tetnamou ̀m`p]hri nasi 
an `m`psi`njonc ̀mpefiwt



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 



  النبى لموسى من سفر الخروج
8:17ص

وأتى عماليق و حارب اسرائيل فى 
ك فقال موسى ليشوع اختر ل.رافازين

.  رجاال واخرج حارب عماليق غداً 
.  وھوذا أنا أقف على رأس الجبل

. يدى فىهللا وعصا 

يوم خميس العھدبــاكر 



.قال له موسى ففعل يشوع كما
وصعد موسى .  وخرج فحارب عماليق

 . وھرون و حور على قمة الجبل
 فكان إذا رفع موسى يديه يغلب بنو

.  يقوإذا خفض يديه يغلب عمال .اسرائيل
ّ فلما كلّ  موسى أخذا حجراً  ت يداـ

 . ووضعاه تحته وجلس عليه

يوم خميس العھدبــاكر 



ودعم ھرون و حور يديه أحدھما من 
فكانت يدا . ھنا واألخر من ھناك

 .موسى ثابتتين إلى غروب الشمس
  تالعماليق و كل جمعه ق فقتل يشوع
:  فقال الرب لموسى  .بحد السيف

و سلمه  .للذكرىأكتب ھذا فى سفر
يشوع ألنى سأمحو ذكر ليدى

يوم خميس العھدبــاكر 



محوا من تحت السماء فبنى عماليق
الرب  ودعا اسمه. موسى مذبحا

ب خفية يحارب الر نه بيدأل. ملجأى
.جيل إلى جيلعماليق من

أمين.إلھنا القدوسمجداً للثالوث 

يوم خميس العھدبــاكر 



من سفر الخروج لموسى النبى 
3-1:16و  23:15

ن ثم أرتحل موسى ببنى اسرائيل م
البحر األحمر وجاء بھم إلى برية 

ة وساروا ثالثة أيام فى البري .شور
فجاءوا الى  .ولم يجدوا ماء للشرب

ولم يقدروا أن يشربوا ماء  .ماره

يوم خميس العھدبــاكر 



و لذلك دعى ذلك  .رنه مُ من ماره أل 
ى فتذمر الشعب على موس  . رالمكان مُ 
الى  فصرخ موسى .نشرب؟ ماذا:قائلين
فأراه الرب عودا فطرحه فى  .الرب

فى ذلك .باذالماء فصار الماء ع
األحكام والمكان قرر له الفرائض 

:و فى ذلك المكان جربه و قال له 

يوم خميس العھدبــاكر 



ان أنت سمعت و أطعت صوت الرب 
 .الھك و عملت ما يرضيه أمامه
  فكل .وحفظت كل وصاياه و أوامره

مرض أتيت به على المصريين 
الرب الذى  أجلبه عليك ألنى أنا ال

اك وجاءوا الى ايليم وكان ھن .يشفيك
ةعشرة عين ماء وسبعون نخل اثنتا

يوم خميس العھدبــاكر 



ن ثم ارتحلوا م .فنزلوا ھناك عند الماء
ل ايليم وأتى كل جماعة بنى اسرائي

وبين  ايليم التى بين. سين برية الى
 الخامس عشر من سيناء فى اليوم

  الثانى لخروجھم من أرض الشھر
 تذمر جماعة بنى اسرائيلف.  مصر

  ھارون و قال لھما على موسى و

يوم خميس العھدبــاكر 



 ليتنا متنا فى : بنو اسرائيل 
ُ مصر إذ كنا جالسين عند ق أرض دور ـ

  فإنكما . للشبع و نأكل خبزاً  .اللحم
أخرجتمانا إلى ھذه البرية لكى تميتا 

.جوعاالجماعة ھذه  كل 
أمين.إلھنا القدوسمجداً للثالوث 

يوم خميس العھدبــاكر 



من اشعيا النبى
9-1:58ص

تك اصرخ بقوة وال تشفق، ارفع صو
 شعبى بخطاياھم أخبر.  مثل بوق

نى يطلبون ، وبيت يعقوب بذنوبھم
 فيوما ويشتھون أن يعرفوا يوما

العدل يصنع طرقى مثل شعب

يوم خميس العھدبــاكر 



 يسألوننى اآلن .ولم يترك حكم إلھه 
يشتھون أن يقتربوا وعادال حكما

نا تنظر قائلين لماذا صمنا ولم .هللاإلى 
  امواذللنا انفسنا ولم تعلم؟ألن فى أي

على  وتثقلون .رتكمتجدون مسّ  صومكم
وتصومون  من ھم تحت سلطانكم

  .للمنازعات والمخاصمات

يوم خميس العھدبــاكر 



 لماذا تصومون لى .وتضربون الذليل
ست ل بصراخ؟ مثل اليوم ألسمع صوتكم

اختار أنا ھذا الصوم وال يوما يذل 
مثل  نفسه ولو أنك أحنيت عنقك االنسان

. مسحا ورمادا تحتك  الطوق وتفرش
  .فليس ھكذا تدعون صوما مقبوال

ليس ھذا الصوم انا اخترته قال الرب

يوم خميس العھدبــاكر 



فك صكوك . ربط الظلم ل كللكن حِ 
 .و أرسل المسحوقين بمغفرة.الظلم
وخزق . للمنكسرين باإلطالق ارسل

  عخبزك للجائ اكسر.  ظالم كل مكتوب
ادخل المساكين الذين ال مأوى لھم . 

.  إن رأيت عريانا فاكسه. بيتك إلى
تتغافل عنه ،  ال وخواص زرعك

يوم خميس العھدبــاكر 



.  حينئذ ينفجر نورك مثل الصبح
عدلك  ويتقدم.  تشرق سريعا وأشفيتك
رخ حينئذ تص  يجللكهللا ومجد .  قدامك
ھأنذا :واذ تتكلم يقول. يسمعكهللا وا

وإن نزعت عنك الرباط والمشورة 
 وتعطى للجائع. الردية وكلمة التمرد

كل قلبك وتشبع النفس خبزك من

يوم خميس العھدبــاكر 



 فى الذليلة فحينئذ يشرق نورك
.  ةمثل الظھير وتصير ظلمتك. الظلمة

ويكون إلھك معك كل حين 
.تشتھى نفسك وتمتلئ كما

أمين.إلھنا القدوسمجداً للثالوث 

يوم خميس العھدبــاكر 



من حزقيال النبى
32-20:18ص

ئ النفس التى تخط .ھذا ما يقوله الرب
االبن ال يحمل ظلم . ھى التى تموت

 ر الباربـِ .  أبيه و ال األب ظلم ابنه
 .عودونفاق المنافق عليه ي .عليه يعود

والمنافق إذا تاب عن جميع خطاياه

يوم خميس العھدبــاكر 



وأجرى العدل . وحفظ وصاياى كلھا  
كل و .والرحمة فانه يحيا حياة وال يموت

حيا وببره الذى صنعه ي خطاياه ال تذكر
 . الننى ال أريد موت الخاطئ يقول الرب
  يامثل ما يرجع عن طريقه الرديئة ويح

و إذا أرتد البار عن بره وصنع كل . 
رهبفكل األثام التى يصنعھا المنافق 

يوم خميس العھدبــاكر 



 فى زالته التى صنعھا اللذى صنعه ا
ى ولكنه يموت بالخطية الت . يذكر له

فاسمعوا اآلن يا بيت .  أخطأ بھا
 طريقى النكم تقولون أن.  اسرائيل

 .غير مستقيم و طرقنا مستقيمة
.  مستقيمة فطرقكم غير

معندما يرتد البار عن بره ويفعل االث

يوم خميس العھدبــاكر 



.ثمه الذى صنعه يموتإب فأنه
  هطريق نفاق وعندما يرجع المنافق من

الذى صنعه ويجرى حكما وعدال فإنه 
 و يرجع عن كل نفاقه . نفسه يحفظ

 . واليموت الذى صنعه فحياة يحيا
 يستن بيت اسرائيل يقول إن طريقى لأل

أليست طرقكم ھى غير.  مستقيمة

يوم خميس العھدبــاكر 



 أدينكم كل واحد عن المستقيمة؟ لھذا
   اسرائيل يقول الرب طرقه يا بيت

م واآلن ارجعوا وابتعدوا عن معاصيك
.عذاب ظلم فال تكون لكم

  وانبذوا عنكم جميع معاصيكم التى
با واقتنوا لكم قل.  صنعتموھا ضدى

.  جديدا

يوم خميس العھدبــاكر 



؟اسرائيل  تموتون يا بيت فلماذا
إنى ال أريد موت من يموت

.يقول الرب الضابط الكل 

أمين.إلھنا القدوسمجداً للثالوث 

يوم خميس العھدبــاكر 



بى عظة ألبينا القديس أنبا يوحنا ذھ
.ن الفم بركته المقدسة تكون معنا آمي

:مقدمة  العظة قبطياً  
Oukathxhcic ̀nte peniwt eq?u? abba 

Iwannhc pi`xrucoctomoc ̀ere 
pef`cmou ̀eqouab ]wpi neman `amhn .

ثؤواب يسيس انتيه بينيوت اشاوكاتى 
ى اير.افا يوأنس بى اخريسوستوموس

.بيف اسمو اثؤاب شوبى نيمان امين

يوم خميس العھدبــاكر 



ذھبعظة ألبينا القديس أنبا يوحنا فم ال
 ھذا ھو يوم التقدم إلى المائدة الرھيبة،

وال يكن  ،بطھارة فلنتقدم كلنا إليھا 
منا  كل واحد وليفحص .شريرا ناأحد

يحذاته قبل أن يتقدم إلى جسد ودم المس
لكى

يوم خميس العھدبــاكر 



الذى ألنه ليس إنسان ،دينونة هن لوال يك
الذى المسيح ولكن ھو .ول الخبز والدمناِ يُ 

وھو القائم على ھذة المائدة  .صلب عنا
: القوة والنعمة يقول هھذا الذى ل. ربسِ 

وكما أن الكلمة التى نطق. ھذا ھو جسدى
 :بھا مرة واحدة منذ البدء قائالً 

 ھى دائمة األرض انمواواكثروا وامألوا
فى

يوم خميس العھدبــاكر 



.  ناسلزيادة الت تفعل فى طبيعتنا كل حين
تلك  كذلك الكلمة التى قالھا المسيح على

يوم ال الكنائس إلى ھذا المائدة باقية فى
كل عمل الذبيحة وإلى مجيئه مكملة

  الفم فلنختم عظة أبينا القديس يوحنا ذھبى
آلب بإسم ا الذى أنار عقولنا وعيون قلوبنا

.واإلبن والروح القدس اإلله الواحد آمين

يوم خميس العھدبــاكر 



فلنختم عظة أبينا القديس
ذھبي الفمأنبا يوحنا

:خامته  العظة  قبطيآ 

Marener`c`vragizin `n;kathxhcic
`nte peniwt ̀eqouab abba 
Iwannhc pi`xrucoctomoc

سيس ييشمارين اير سفراجيزين انتى كات
بي انتيه بينيوت اثؤواب افا يؤانس

اخريسوستوموس

يوم خميس العھدبــاكر 



الذى أنار عقولنا و عيون قلوبنا 

:خامته  العظة  قبطيآ 

vh`etaferouwini
`mpennouc nem nibal ̀nte nen\ht

فى ايتاف اير اؤوينى 
تامبينوس نيم نى فال انتيه نين ھي

يوم خميس العھدبــاكر 



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

amhn.

ى خين افران امفيوت نيم ابشيرى نيم ب
مينآوت أوأواب اونوتى ان ؤثإابنفما 

بأسم االب و االبن و الروح القدس
. الواحد امينه االل 

يوم خميس العھدبــاكر 



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

  )باكر(صالة 
من البصخة الخميس من يوم ( 

 -التى لمخلصنا الصالح ) المقدسة
بركاته على جميعنا آمين

يوم خميس العھدبــاكر 



. 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

يوم خميس العھدبــاكر 



 ةيفتح باب الخورس والھيكل و يكون مكسوا بكسو

  )لك القوة و المجد( qok te ;jom سوداء وتقال

  اثنى عشر دفعة كعادة البصخة ثم يبتدئ الكاھن

  edehcon hmac`بصالة رفع بخور باكر و يقول 

  وأبانا الذى وصالة الشكر وبعدھا يرتل الشعب

إلى أخرھا كالعادة ومزمور  Tenouw]tبالناقوس 

ينالخمسين ويصلى الكاھن أوشية المرضى و القراب

يوم خميس العھدبــاكر 



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

يوم خميس العھدبــاكر 



Emmanouhl pennou; penouro >

عمانوئيل إلھنا و ملكنا

:إممانوئيل بين نوتي بين أورو

1

يوم خميس العھدبــاكر 



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

يوم خميس العھدبــاكر 



~Pasoic Ihcouc Pixrictoc .
Pacwthr ̀nagaqoc

يسوع المسيح ييا رب
مخلصي الصالح

شويس إيسوس بي إخرستوستبا
باسوتير إن أغاثوس

1

يوم خميس العھدبــاكر 



Qwk te ;jom nem pi`wou nem 
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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
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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

يوم خميس العھدبــاكر 



:الكاھن 
  وإليسون إيماس أوثيؤس أوباتير أوبانت

كراتور، بان اجيا اترياس إليسون إيماس
:الكاھن 

 ارحمنا يا هللا اآلب ضابط الكل أيھا الثالوث
القدوس ارحمنا

Iereuc >
Elehcon hmac o Qeoc o Pathr o 
pantokratwr > panagia Triac 

elehcon hmac

يوم خميس العھدبــاكر 



: إبشويس إفنوتى إنتيه نيجوم شوبى نيمان 
إنطان إن أووفويثوس خين نينجيه إممون

.نيم نين ھوج ھيج إيفيل إيروك إثليبسيس 

ألنه : أيھا الرب إله القوات كن معنا 
.شدائدنا و ضيقاتنا سواك ليس لنا معين فى

Psc? Vnou; ̀nte nijom ]wpi neman >
je ̀mmon ̀ntan `noubohqoc 'en

nen`qliyic nem nen\oj\ej ebhl erok .



:الكاھن 
إشليل

:الكاھن 
صلَ 

Iereuc >
~}lhl .
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:الشماس 
إبى إبروس إيفشى إسطاثى تيه

:الشماس
للصاله قفوا

Pidiakwn
`Epi`proceuxh ̀ctaqhte . 
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:الكاھن 
إيرينى باسى

:الكاھن 
السالم لجميعكم

Iereuc >
Irhnh paci
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:الشعب 
كيطو إبنفماتى سو

:الشعب
لروحك أيضآ

Pilaoc >
Ke tw `pneumati cou .
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:يقول الكاھن صالة الشكر
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فلنشكر صانع الخيرات الرحوم

مارين شيبئھموت انططف ام
: بيريف اير بيثنانيف اووه ان نائيت 

Maren]ep`\mot ̀ntotf
`mpireferpeqnanef ouo\ `nnaht 

يوم خميس العھدبــاكر 



هللا ابو ربنا والھنا 
ومخلصنا يسوع المسيح

شويس اووه بيننوتيتافنوتي افيوت ام بين
اووه بنسوتير ايسوس بي اخرستوس

V; ̀viwt ̀mpen_ ouo\
pennou; ouo\ Pencwr? Ihc? Pixc?

يوم خميس العھدبــاكر 



جي افئير اسكيبازين ايجون
:اريه ايرون اف: افئير فويثين ايرون 

ألنه سترنا و أعاننا و حفظنا

Je afer`ckepazin ejwn > 
aferbohqin ̀eron >afare\ eron

يوم خميس العھدبــاكر 



:  افتي اسو ايرون: اف شوبتين ايروف
اف انتين شا اى اھري : اف تيتوتين

.ايطاي او نوثاي
و قبلنا إليه وأشفق علينا و عضدنا 

وأتى بنا إلى ھذه الساعه

af]opten erof af;aco eron > 
af;toten afenten ]a`e`\rhi 

Etaiounou qai .



:انثوف اون مارين تيھو ايروف
خين باي  :ھو بوس انتيف اريه ايرون 

فاي بايھوؤو اثؤوا
ً ھو أيض ذا فى ھ فلنسأله أن يحفظنا ا

اليوم المقدس

`nqof  on maren;\o erof 
\opwc `ntefare\ eron 'en 

paie\oou equ? vai 



.يئھوؤو تيرو انتي بين اونخننيم 
:خين ھيريني نيفين  

شويس توكراطور ابدانجي بي بان 
بكل سالم  وكل أيام حياتنابيننوتي  

.ضابط الكل الرب إلھنا  

Nem nie\oou throu `nte penwn' > 
'en \irhnh niben `nje

pipantokratwr Poc? Pennou;



بي ذياكون :
إبروس إفكساس تيه

الشماس :
.صلوا 

Pidiakwn
` Proceu[acqe

يوم خميس العھدبــاكر 



بي الؤس :
كيريى ليسون

الشعب:
يارب أرحم

Pilaoc
Kuri`e ̀ele`hcon

يوم خميس العھدبــاكر 



:يكمل الكاھن صالة الشكر 

يوم خميس العھدبــاكر 



إبتشويس إفنوتى بى باندوكراطور  بينإف
إفيوت إمبين تشويس أووه بيننوتى أووه
بين سوتير إيسوس بى إخرستوس
أيھا السيد الرب اإلله ضابط الكل

.و إلھنا و مخلصنا يسوع المسيح  أبو ربنا 

Vnhb Poc? V; pipantokratwr
`viwt ̀mPenoc? ouo\ Pennou; 

ouo\ Pencwr?  Ihc? Pxc? >



تين شبيئھموت إن توتك كاطا ھوب نيفين
نيم اثفى ھوب نيفين نيم خين ھوب نيفين

نشكرك على كل حال  
ومن أجل كل حال وفى كل حال

ten]ep`\mot ̀ntotk 
kata \wb niben nem eqbe \wb 

niben nem 'en \wb niben >



إيجونجى آك إير إسكيبازين
، آك آريه إيرون ايرونآك إيرفويثين

آك شوبتين إيروك ، آك تى آسوايرون
ألنك سترتنا و أعنتنا و حفظتنا

و أشفقت عليناو قبلتنا إليك  

je aker`ckepazin ejwn >
akerbohqin eron > akare\ eron > 

ak]opten erok ak;aco eron



آكتى توتين، آك إين تين
.إى إھرى إيطاى أو نوثاىشا

عاضدتناو
و أتيت بنا إلى ھذه الساعه 

ak;toten >Akenten 
]a e`\rhi etaiounou qai 

يوم خميس العھدبــاكر 



ه ھينا إنتى إفنوتىوبط:بي ذياكون
خارونناى نان إنتيف شينيھيت 

إنتيف سوتيم إيرون 
اطلبوا لكى يرحمنا :يقول الشماس
ويسمعنا ف عليناأهللا و يتر

ina ̀nte V; \\TwbPidiakwn>
nai nan ̀ntef]en\ht 'aron  

`ntefcwtem ̀eron 



إنتيف إيرفو إى ثين إيرون
هوبط نى نيم إن نى تيھو إنتيف تشى

إنتى نى أثؤواب انتاف

ديسيهسؤاالت و طلبات ق و يعيننا و يقبل

nteferbo`hqin ̀eron> ̀ntefsi ̀nni;\o
nem nitwb\ `ntenheqouab  `ntaf



إنطوطو إى إھرى إيجون إبى أغاثون
إنسيو نيفين 

`ntoutou ̀e`\hri `ejwn ̀epi`agaqon
`nchou niben

 بالصالح عنا فى كل حين منھم

يوم خميس العھدبــاكر 



نان ايفول نين نوفىيف كاإنت

خطايانا لنا غفريل

`ntef xa nennobi nan ebol .
يوم خميس العھدبــاكر 



بي الؤس :
كيريى ليسون

الشعب:
يارب أرحم

Pilaoc
Kuri`e  `ele`hcon

يوم خميس العھدبــاكر 



إثفى فاى تين تيھو أووه تين:بي ايريفس
طوبه إن تيك ميت أغاثوس بى ماى
رومى ميس نان اثرين جوك إيفول

من أجل ھذا نسأل و نطلب من :الكاھن
صالحك يا محب البشر امنحنا ان نكمل

Piiereuc >Eqbe vai ten;\o ouo\
tentwb\ ̀ntekmetagaqoc pimai 
rwmi >mhic nan eqrenjwk ebol



إثؤواف فاىإم باى كى إيھوؤو 
نيم نى إيھوؤو تيرو أنتى بين

أونخ خين ھيرينى نيفين نيم تيك ھوتى
ھذا اليوم المقدس و كل أيام حياتنا

بكل سالم مع خوفك 

`mpaikee\oou eqouab vai > nem 
nie~\oou throu ̀nte penwn' 'en 

\irhnh niben nem tek\o;. 



بى راسموس نيفينإفثونوس نيفين
إن إرجيا نيفين إنتى إبساطاناس :

و كل تجربهكل حسد
وكل فعل الشيطان 

`Vqonoc niben > piracmoc niben > 
energia niben `nte ̀pcatanac >

يوم خميس العھدبــاكر 



ھان رومى إف ھوؤوابسوتشنى إنتى
ھاننيم إيطونف إى إبشوى إنتى

جاجى نى اتھيب نيم نى اثئوأونه إيفول
و مؤامرة الناس االشرار

قيام األعداء الخفيين و الظاھرين

`pcosni `nte \anrwmi eu\wou > 
nem `ptwnf e`p]wi `nte \anjaji
nhet\hp nem nheqouwn\ ebol.



آليتو إيفول ھارون

ثم يرشم الكاھن ذاته :
انزعھا عنا

alitou ebol\aron
يوم خميس العھدبــاكر 



نيم إيفول ھابيك الؤس تيرف

ثم يرشم الكاھن الشعب :
و عن سائر شعبك

nem ebol\a peklaoc thrf
يوم خميس العھدبــاكر 



نيم إيفول ھا باى ما إثؤواف إنتاك فاى

ثم يرشم الكاھن جوانب الھيكل :
و عن موضعك المقدس ھذا

nem ebol\a paima
equ?  `ntak vai

يوم خميس العھدبــاكر 



ني ذي اثنانيف نيم ني اتئر
نوفري ساھني امموؤو نان 

:ثم يكمل الكاھن
أما الصالحات و النافعات فارزقنا إياھا

Nh de eqnaneu nem 
Nheternofri ca\ni `mmwou nan

يوم خميس العھدبــاكر 



:يرشيشي نانإم بي إتاكتيإنثوك بي إجي 
: تشيليإيجين ني ھوف نيم ني إيھومي إ

أعطيتنا السلطانالذى أنتألنك
أن ندوس الحيات و العقارب 

je `nqok pe etak; `mpier]i]i nan

e\wmi ejen ni\of nem nislh > 

يوم خميس العھدبــاكر 



يجين تي جوم ترس إنيم 
.  نتي بي جاجيإ

قوة العدو و كل

nem ejen ;jom

thrc `nte pijaji .

يوم خميس العھدبــاكر 



يقول المرتلون 

ھذه األرباع على الناقوس

يوم خميس العھدبــاكر 



ابنفما تين أووشت أمفيوت نيم إبشيري نيم بي
  .إن اموسيوس : تي أترياس أثؤاب : إثؤاب 

.  نسجد لآلب و األبن و الروح القدس 
 .الثالوث القدوس المساوي في الجوھر 

Tenouw]t ̀m`viw;  nem `p]hri 
nem Pipna? Equ? > ;`triac equ?>

`noumooucioc.

يوم خميس العھدبــاكر 



:لوسإب اي انتي ني أنجي: شيري تي إكليسيا 
 أيتاس ميس بين: شيري تي بارثينوس 

.سوتير 
الم الس. السالم للكنيسة بيت المالئكة 

.للعذراء التي ولدت مخلصنا 

Xere tek`klhci`a > `phi ̀nte 
niaggeloc > xere ;parqenoc >   

`etacmec pencwthr.

يوم خميس العھدبــاكر 



Picwma nem pi`cnof ̀ntak > pe ̀pxw
`ebol ̀nte nennobi > nem ;diaqhkh
`mberi > etakthic ̀nnekmaqhthc .

بى ابكو:بى سوما نيم بى اسنوف انطاك
 نيم تى ذياثيكى:ايفول انتى نين نوفى 

سايتيك تيس ان نيك ماثيتي:امفيرى 
جسدك و دمك ھما لغفران خطايانا ،

.ذكو للعھد الجديد الذى أعطيته لتالمي 

يوم خميس العھدبــاكر 



السالم لك يا مريم الحمامة الحسنة 
.التي ولدت لنا هللا الكلمة 

: س تي أتشرومبي أثنيسو: شيري ني ماريا 
 أم أفنوتي بي لوغوس: ثيطاس ميسي نان 

Xere ne Maria>;`srompi ̀eqnecwc> 
qhetacmici nan > `mv; pilogoc.

يوم خميس العھدبــاكر 



.     السالم لك يا مريم سالم مقدس 
.السالم لك يا مريم أم القدوس

:بخين او شيري أفؤا: شيري ني ماريا
. أثماف ام في أثؤاب: شيري ني ماريا 

Xere ne Maria > 'en ouxe efouab > 
xere ne maria > ̀qmau ̀mv; equ?.

يوم خميس العھدبــاكر 



ي بي نيشتي أن أرش: شيري ميخائيل
أم  شيري غبلایر بي سوتب: أنجيلوس 

.بي فاي شينوفي
. ظيم السالم لميخائيل رئيس المالئكة الع
.  السالم لغبلایر المبشر المختار 

Xere Mixahl > pini]; `nraxh 
aggeloc > xere Gabrihl> 
picwtp ̀mpifai]ennoufi.



م السالمالسالم للشاروبيم السالم للسيرافي
.  لجميع الطغمات السمائية

:رافيمشيري ني سي: شيري ني شيروبيم
.شيري ني طغما تيرو أن إبؤرانيون

Xere nixeroubim > xere niceravim > 
xere nitagma throu ̀n`epouranion.

يوم خميس العھدبــاكر 



:لي السالم لإلنجي .يھا الشھيدأالسالم لك 
 .له السالم للرسول مرقس ناظر اإل

 شيري بي أف: ارتيروس مشيري ناك أوبي 
     : شيري بي أبسطولوس : نجيليستيسا

وس بي ثيؤريموسكمار

Xere nak `w pi= > xere 
pieuggelicthc > xere pi`apo-

ctoloc > Markoc pi qew`rimoc.

يوم خميس العھدبــاكر 



.       سطفانوس أول شھداءالسالم إل
. السالم لرئيس الشمامسة المبارك

بي شورب :شيري أستيفانوس
شيري بي أرشي ذياكون :مارتيوسإم

. سماروؤتتاووهأ

Xere ` Ctevanoc>pi]orop ̀m => 
xere piarxhdiakwn > ouo\

et`cmarowut. 

يوم خميس العھدبــاكر 



.طلالسالم للشجاع الب. ا الشھيد ھلسالم لك أيا
.سيدى الملك جورجيوس السالم لالبس الجھاد

شيري بي :شيري ناك اوب مارتيروس 
شيري بي :تشويج ان جين اوس 

باشويس إبؤرو جيؤرجيوسأثلوفوروس

Xere nak `w pi = > xere 
piswij ̀ngenneoc > xere pi aqlovoroc 

> pasoic ̀pouro Gewrgioc .

يوم خميس العھدبــاكر 



.طلالسالم للشجاع الب. ا الشھيد ھلسالم لك أيا
.محب اآلب مرقوريوس .السالم لالبس الجھاد

شيري بي :شيري ناك اوب مارتيروس 
شيري بي :شويج ان جين اوس 

.سفيلوباتير ميرقوريو:  أثلوفوروس

Xere nak `w pi= > xere pi]wij
`ngenneoc > xere piaqlovoroc > 

Vilopathr Merkorioc



.طلالسالم للشجاع الب. ا الشھيد ھلسالم لك أيا
.السالم لالبس الجھاد القديس أبا مينا

شيري بي :شيري ناك اوب مارتيروس 
شيري بي أثلوفوروس:تشويج ان جين اوس 

.بى اجيوس ابا مينا

Xere nak `w pi = > xere 
piswij ̀ngenneoc > xere pi aqlovoroc 

> piagioc abba Mhna .

يوم خميس العھدبــاكر 



 :نة نطونيوس سراج الرھباالسالم ألبينا أنبا 
. المسيح ىالسالم ألبينا األنبا بوال حبيب

 هنتيا سبي خيب: شيري بنوت أفا أنطونيوس 
: ليشيري بنيوت افا باف: تي ميت موناخوس 

. ن راتي انتيه بخرستوسمي

Xere peniwt abba Antwnioc > 
pi'hbc ̀nte ;metmonaxoc > xere pen 
iwt abba Paule > nimenra; ̀nte Pxc? 

يوم خميس العھدبــاكر 



.     القديسة مريماإلله بشفاعة والدة 
.بمغفرة خطايانا انعم لنإيا رب 

ؤطوكوستي ثي هانتي: بريسفيا اھيتين ني 
ھموت نانابشويس اري ا: ماريا  اثؤواب

 .نين نوفي  هايفول  انتي كو امبي: 

\iten ni`precbia > `nte ;qeotokoc 
equ? Mari`a > Poc? `ari`\mot nan 
> ̀mpixw ̀ebol ̀nte nenoobi .



 بيك الصالح و الروحألكي نسبحك مع 
.ألنك أتيت و خلصتنا القدس

نيم بيك يوت ان : يروك اثرين ھوس إ
 كجي ا: ثؤاب ابنفما انيم بي :  سأغاثو

.ممون ناي ناناكسوتي ااي 

Eqren\wc `erok > nem pekiwt
`n`agaqoc > nem Pipna? Equ? > Je 

ak`i akcw; ̀mmon nainan.



الشعب :
ذوكصاصى أوثيؤس إيمون

الشعب:
 ً المجد  دائما

Pilaoc
do[a ci oqeoc `hmwn

يوم خميس العھدبــاكر 



:المزمور الخمسين 
ة كعظيم رحمتك ومثل كثرهللا ارحمنى يا 
ن تمحو اثمى تغسلنى كثيرا م رأفتك

 تطھرنى ألنى أنا اثمى ومن خطيئتى
كل  عارف باثمى وخطيئتى أمامى فى

لك وحدك اخطأت والشر قدامك .حين
ب إذا تتبرر فى اقوالك وتغل صنعت لكى

يوم خميس العھدبــاكر 



باألثام حبل بى  نذااأألنى ھحوكمت  ، 
ببتأح وبالخطايا ولدتنى أمى ألنك ھكذا قد

 الحق إذا أوضحت لى غوامض حكمتك
ر ومستوراتھا تنضح على بزوفاك فأطھ

معنى فأبيض أكثر من الثلج تس تغسلنى
سرورا وفرحا فتبتھج

يوم خميس العھدبــاكر 



اصرف وجھك عن . عظامى المنسحقة
ق قلبا نقيا اخل.آثامى خطاياى وامح كل

 وروحا مستقيما جدده فىهللا فى يا 
ال تطرحنى من قدام وجھك . أحشائى

 امنحنى. التنزعه منى وروحك القدوس
ى ناعضّ  بھجة خالصك وبروح رئاسى

فأعلم

يوم خميس العھدبــاكر 



  األثمة طرقك والمنافقون اليك يرجعون
اله خالصى هللا نجنى من الدماء يا 
فتى يارب افتح ش فيبتھج لسانى بعدلك

  رتفيخبر فمى بتسبيحك النك لو اث
سر الذبيحة لكنت اآلن أعطى ولكنك ال ت

ق فالذبيحة  روح منسح بالمحرقات
القلب

يوم خميس العھدبــاكر 



م انع . هللا ال يرذله ا المنكسر والمتواضع
  ولتبنى يارب بمسرتك على صھيون

العدل  حينئذ تسر بذبائح. أسوار أورشليم
 قربان و محرقات حينئذ يقربون على

. ھلليلويا . مذابحك العجول 

يوم خميس العھدبــاكر 



الشعب :
ذوكصاصى أوثيؤس إيمون

الشعب:
 ً المجد  دائما

Pilaoc
do[a ci oqeoc `hmwn

يوم خميس العھدبــاكر 



:الكاھن 

إشليل
:الكاھن 

صلَ 

Iereuc >

~}lhl .

يوم خميس العھدبــاكر 



:الشماس 

إبى إبروس إيفشى إسطاثى تيه
:الشماس

للصاله قفوا

Pidiakwn

`Epi`proceuxh ̀ctaqhte . 

يوم خميس العھدبــاكر 



:الكاھن 
إيرينى باسى

:الكاھن 
السالم لجميعكم

Iereuc >
Irhnh paci

يوم خميس العھدبــاكر 



:الشعب 

كيطو إبنفماتى سو
:الشعب

لروحك أيضآ

Pilaoc >

Ke tw `pneumati cou .

يوم خميس العھدبــاكر 



المرضى أوشية

يوم خميس العھدبــاكر 



بالين أون مارين تيھو إى إفنوتى بي 
باندوكراطور إفيوت إم بين شويس

وأيضاً فلنسأل هللا
ضابط الكل أبا ربنا

Palin on maren;\o `eV;
pipantokratwr> ~Viwt ̀m Pen_

يوم خميس العھدبــاكر 



أووه بيننوتي أووه 
بين سوتير إيسوس بي خريستوس

وإلھنا ومخلصنا يسوع المسيح

ouo\ pennou; ouo\
Pencwthr Ih/c/ Px/c/.

يوم خميس العھدبــاكر 



تين تيھو أووه تين طوبه 
إنتيك ميت أغاثوس بي ماي رومي

نسأل ونطلب
.من صالحك يا محب البـشــر  

Ten;\o ouo\ tentwb\>
`ntekmet̀agaqoc pimairwmi.

يوم خميس العھدبــاكر 



آرى افميفئي ابشويس إن نيئتشوني
إنتى بيك الؤس 

أذكر يارب مرضى شعبك

Ari`vmeu`i ~P_ `nnhet]wni 
`nte peklaoc.

يوم خميس العھدبــاكر 



Pidiakwn
بي ذياكون
الشماس

يوم خميس العھدبــاكر 



طوبه إيجين نينيوتي نيم نينسنيو اتشوني
خين جنشوني نيفين إيتى خين باى توبوس

أطلبوا عن آبائنا وأخوتنا المرضى 
بكل مرض إن كان فى ھذا المسكن

Twb\ `ejen nenio; nem
nen`cnhou et]wni 'en jin]wni

niben ̀ite 'en paitopoc



إيتى خين ماي نيفين ھينا إنتى بي 
خرستوس بيننوتي إر إھموت نان نيمؤو

إمبي أوجاي نيم بي طالتشو 
أو بكل موضع لكي المسيح إلھنا
ينعم علينا وعليھم بالعافية والشفاء

`ite 'en mai niben> \ina ̀nte Px/c/
Pennou;er`\mot nan nemwou

`mpioujai nem pitalso>



إنتيف كا نين نوفى نان إيفول

ويغفر لنا خطايانا

`ntefxa nennobi nan
`ebol.

يوم خميس العھدبــاكر 



بي الؤس
كيريى ليسون

الشعب
يارب أرحم

Pilaoc
Kuri`e `ele`hcon

يوم خميس العھدبــاكر 



إي أكجيم بوشيني خين ھان ناى 
نيم ھان متشينھيت ماتلتشؤو

تعھدھم بالمراحم والرأفات أشفھم

Eakjempou]ini 'en \annai>
nem \anmet]en\ht

matalswou

يوم خميس العھدبــاكر 



أليئوى إيفول ھارؤو نيم ايفول ھارون
انشوني نيفين نيم يافي نيفين 

أنزع عنھم وعنا كل مرض وكل سقم

Aliou`i `ebol \arwou nem `ebol
\aron `n]wni niben nem iabi niben>

يوم خميس العھدبــاكر 



بي إبنيفما إنتى ني شوني اتشوجي 
انسوف نيئتاف أوسك إيفئشتيوت خين 
ني يافي ماطونوسو أووه ما نومتى نؤو
وروح األمراض أطرده  والذين أبطؤوا 

مراض أقمھم وعزھمألامطروحين فى 

Pip/n/a/ ̀nte ni]wni soji `ncwf.
Nh`etauwck eu`]thout 'enniiabi 
matounocou ouo\ manom;nwou.



نيئت اتھمكيوت انطوطو ان نى ابنفما أن 
.أكاثرطون اريتو تيرو انريمھي
نيئت خين ني اشتيكؤو

والمعذبون من األرواح النجسة أعتقھم
الذين فى السجون.جميعاً  

Nhet`t\emkhout ̀ntotou `nni-
pn?a?  `n`akaqarton ̀aritou throu
`nrem\e. Nhet 'en ni`]tekwou>



يى ني ميت ألوس يى نيئتكى خين
نى اكسوريستيا يى نيئخمالوسيا 

أو المطابق أو الذين فى النفي أو السبي

ie nimet`alwc> ie nhetxh 'en 
nie[oricti`a> ie nhexmalwci`a>

يوم خميس العھدبــاكر 



يى نيئيتو أمونى أوؤو خين أميتفوك 
اسنشاشي ابشويس أريتو تيرو إنريمھي

.أووه ناى نؤو
أو المقبوض عليھم فى عبودية مرة 

.يارب اعتقھم جميعاً وأرحمھم

ie nh`etou`amoni ̀mmwou 'en
oumetbwk ecen]a]i> ~P_ ̀aritou

throu ̀nrem\e ouo\ nai nwou.



جي إنثوك بيتفول إن نيئتسونه إيفول أووه
إتطاھو إيراتو إن نيئتاف  راختو إي إخري

ألنك أنت الذى تحل المربوطين 
.وتقيم الساقطين

Je `nqok petbwl ̀nnhetcwn\
`ebol> ouo\ etta\o ̀eratou

`nnh`etaura'tou ̀e`'rhi.



تي ھلبيس إنتى نيئتي إممون تو ھلبيس 
تى فوئيثيا إنتى نيئتى إممون توفوئيثوس

رجاء من ليس له رجاء 
.ومعين من ليس له معين

:\elpic `nte nh̀ete ̀mmon tou
\elpic> ;bo`hqi`a ̀nte nh̀ete ̀mmon

tou bo`hqoc.



إثنومتى انتى نيتؤوى إنكوجى انھيت بي 
. ليمين انتي نى اتكى خين بي شيمون

إبسيشي نيفين اتھيجھوج
ميناء الذين فى. عزاء صغيري القلوب

كل األنفس المتضايقة. العاصف 

~Qnom; ̀nte nhetoi ̀nkouji
`n\ht> pilumhn ̀nte nhetxh 'en

piximwn. Yuxh niben et\ej\wj 



موى نوؤو . أووه إيطو أموني إيجؤو
موى نوؤو إن أو . إبتشويس إن أوناى

امطون موى نوؤو إن أو إكفوف
أعطھا يا رب رحمة . والمقبوض عليھا

.اعطھا راحة أعطھا برودة 

Ouo\ etou`amoni ̀ejwou.
Moi nwou ~P_ `nounai> moi nwou
`nou`mton> moi nwou ̀nou`xbob>



موي نؤو إن أوو إھموت موى نوؤو 
.إن أو فوئيثيا

موي نوؤو إن سوتيريا
.أعطھا معونة. أعطھا نعمة 

 ً . أعطھا خالصا

moi nwou ̀nou`\mot> moi nwou
`noubòhqi`a> moi nwou

`noucwthri`a>



موى نوؤو إن أوميت ريفكو إيفول إنتى 
. نو نوفى نيم نو آنوميا

أنون ذى ھون إبتشويس
. أعطھا غفران خطاياھا وآثامھا

ونحن أيضاً يارب

moi nwou ̀noumetrefxw ̀ebol 
`nte nounobi nem nou`anomi`a.

Anon de \wn ~P_>



ني شوني اننى نين ابسيشي ماطالتشؤو 
أووه نان انكي سوما أرى فخرى إيروؤو
بي سيني إممي إنتى نين إبسيشي

أمراض نفوسنا إشفھا والتى ألجسادنا 
أيھا الطبيب الحقيقي الذى ألنفسنا.عافھا

ni]wni ̀nte nenyuxh matalswou>
ouo\ na nenkecwma ̀ariva'ri 

`erwou. Pichini `mmhi ̀nte nenyuxh 



بي ابيسكوبوس إنتى :نيم نين سوما
شيني بينجيم. ساركس نيفين

.خين بيك أوجاي
وأجسادنا 

.يا مدبر كل جسد تعھدنا بخالصك 

nem nencwma> pi`epickopoc 
`nte car[ niben> jempen]ini 

'en pekoujai.



الشعب :
كيريى ليسون

الشعب:
يارب أرحم

Pilaoc
Kuri`e  `ele`hcon

يوم خميس العھدبــاكر 



يقول الكاھن 

:أوشية القرابين

يوم خميس العھدبــاكر 



بالين أون مارين تيھو إ إفنوتي
بي باندوكراطور إفيوت إم بين تشويس 

أووه بين نوتي 
وأيضاً فلنسال هللا ضابط الكل أبو ربنا

والھنا 

Palin on maren;\o `eV;
pipantokratwr> ~Viwt ̀m Pen_ 

ouo\ pennou;



أووه بين سوتير إيسوس بيخريستوس
تين تيھو أووه تين طوبه إنتيك ميت 

أغاثوس بي ماي رومي
ومخلصنا يسوع المسيح نسأل ونطلب 

من صالحك يا محب البشر

ouo\ Pencwthr Ih/c/ Px/c/.
Ten;\o ouo\ tentwb\

`ntekmet̀agaqoc pimairwmi.



إري إفمفئي إبتشويس إن نيثيسيا
ني بروسفورا نيشيب إھموت إنتى 

ني إيتاف إير بروسفيرين
أذكر يارب صعائد وقرابين وشكر

الذين يقدمون

Ari`vmeu`i ~P_ `nniquci`a
ni`procvora ni]ep`\mot ̀nte

nh`etauer`procverin.



إى أوطايو نيم أوو أوو أوو 
إم بيكران إثؤواب

كرامة ومجد إلسمك القدوس

Eoutai`o nem ou`wou ̀mpekran
e/q/u/.

يوم خميس العھدبــاكر 



Pidiakwn
بي ذياكون
الشماس

يوم خميس العھدبــاكر 



طوبه إيجين ني إإتفي إم إفروؤش إن 
نيثيسيا ني بروسفورا ني أبارشي 

ني نيه ني إستوينووفي
أطلبوا عن المھتمين بالصعائد والقرابين 

والبكور والزيت والبخور

Twb\ `ejen nhetfi ̀m`vrwou]>
`nniqucia ni`procvora> 

ni`aparxh nine\ ni`cqoinoufi



ني سكيبازما نيجوم إنؤوش نيكيميليون
إنتى بي ما إن إرشوؤوشي  

ھينا إنتى بيخريسوس بيننوتي
والستور وكتب القراءة وأواني المذبح

لكي المسيح إلھنا

ni`ckepacma nijwm ̀nw]> 
nikumillion `nte pima`ner]wou]i> 

\ina ̀nte Px/c/ Pennou; 



تي شيبيو نؤو خين ييروساليم 
إنتى إتفى إنتيف كانين نوفي نان إيفول

يعوضھم في أورشليم السمائية 
ويغفر لنا خطايانا

;]ebi`w nwou 'en Ilh?m? `nte ̀tve> 
`ntefxa nennobi nan`ebol.

يوم خميس العھدبــاكر 



الشعب :
كيريى ليسون

الشعب:
يارب أرحم

Pilaoc
Kuri`e ̀ele`hcon

يوم خميس العھدبــاكر 



يقول الكاھن :
إقبلھا إليك على مذبحك المقدس الناطق 

بخور تدخل إلى عظمتك  السمائى رائحة
خدمة  التى فى السموات ، بواسطة

. مالئكتك ورؤساء مالئكتك المقدسين
وكما قبلت إليك قرابين ھابيل الصديق ، 

.براھيم وفلسى األرملة إوذبيحة أبينا 

يوم خميس العھدبــاكر 



ھكذا ايضاً نذور عبيدك أقبلھا إليك ، 
. أصحاب الكثير و أصحاب القليل 

.الخفيات و الظاھرات  و الذين يريدون 
أن يقدموا لك و ليس لھم ، و الذين 

فى ھذا اليوم ھذه القرابين ،  كقدموا ل
طھم الباقيات عوض الفانياتعأ
.و السمائيات عوض األرضيات  

يوم خميس العھدبــاكر 



األبديات عوض الزمانيات ، بيوتھم 
. ومخازنھم إمألھا من كل الخيرات 

أحطھم يارب بقوة مالئكتك ورؤساء 
وكما ذكروا اسمك . مالئكتك األطھار

القدوس على األرض أذكرھم  
أيضا يا رب فى ملكوتك وفى ھذا 

.  الدھر ال تتركھم عنك

يوم خميس العھدبــاكر 



الشعب :
كيريى ليسون

الشعب:
يارب أرحم

Pilaoc
Kuri`e ̀ele`hcon

يوم خميس العھدبــاكر 



من تقال تسبحة المالئكة وما يجب قراءته

لذكصولوجيات العذراء والمالئكة والرس 
والقديسين  والشھداء

رويطوف الكاھن البيعة بالبخور من غي
تقبيل ألجل قبلة يھوذا

يوم خميس العھدبــاكر 



د  المج: فلنسبح مع المالئكة قائلين
ى في األعالي وعلى األرض السالم وف

.  نباركك. نسبحك. الناس المسرة
ق ننط. نعترف لك. نسجد لك. نخدمك
نشكرك من أجل عظم مجدك، . بمجدك

 أيھا الرب المالك على السموات، هللا
د اآلب ضابط الكل، والرب االبن الواح

يوم خميس العھدبــاكر تسبحة المالئكة



.  الوحيد يسوع المسيح، والروح القدس
أيھا الرب اإلله، حمل هللا، ابن اآلب، 

يا حامل . رافع خطية العالم، ارحمنا
ھا أي. خطية العالم، اقبل طلباتنا إليك
أنت . الجالس عن يمين أبيه، ارحمنا

أنت وحدك العالي يا . وحدك القدوس
  .ربى يسوع المسيح والروح القدس

يوم خميس العھدبــاكر 



أباركك كل يوم،  .مجدا  اآلب أمين
 وإلى. وأسبح اسمك القدوس إلى األبد

ر منذ الليل روحي تبك. أمين. أبد األبد
إليك يا إلھي، ألن أوامرك ھي نور على

كنت أتلو في طرقك، ألنك . األرض
رب تسمع  باكرا يا. صرت لي معينا

.  صوتي، بالغداة أقف أمامك وتراني

يوم خميس العھدبــاكر 



ثم قدوس هللا

يوم خميس العھدبــاكر 



قدوس الحى . قدوس القوى. قدوس هللا
.الذى ال يموت

.الذى ولد من العذراء ارحمنا
قدوس الحى . قدوس القوى. قدوس هللا

.صلب عنا ارحمنا الذى. الذى ال يموت
قدوس الحى . قدوس القوى. قدوس هللا

.صلب عنا ارحمنا الذى .الذى ال يموت

يوم خميس العھدبــاكر 



المجد لآلب واالبن والروح القدس، اآلن 
أيھا  . وكل أوان والى دھر الدھور، آمين

القدوس ارحمنا، أيھا الثالوث الثالوث 
القدوس ارحمنا، أيھا الثالوث القدوس 

يارب اغفر لنا خطايانا، يارب . ارحمنا
زالتنا اغفر لنا آثامنا، يارب اغفر لنا

يوم خميس العھدبــاكر 



  جلاشفھم من أ. يارب افتقد مرضى شعبك
  اخوتنا الذين آباؤنا و. اسمك القدوس

 يامن ھو بال. رقدوا يارب نيح نفوسھم
الذى بال خطية يا. خطية يارب ارحمنا

ك اقبل طلباتنا اليك، ألن ل يارب اعنا و
 العز والتقديس المثلث، يارب المجد و

.ارحم، يارب ارحم، يارب بارك، آمين

يوم خميس العھدبــاكر 



يقول الشعب الصاله الربانيه
تي أبانا الذي في السموات ليتقدس أسمك ليأ
ذلك ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء ك

على األرض خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم 
وأغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا 

كن نجناللمذنبين إلينا و ال تدخلنا في تجربه ل
 من الشرير بالمسيح يسوع ربنا ألن لك

.آمين . الملك والقوة و المجد إلى األبد 

يوم خميس العھدبــاكر 



:مقدمة الذكصولوجيات 

يوم خميس العھدبــاكر 



نسألك السالم لك
أيتھا القديسة الممتلئة مجداً  

:تي ھو ايرو  نشيري ني تي
:ان اوو  هوثي أثؤاب اثميا 

Xere ne ten;\o `ero >
`w qhequ?  eqme\ `nw`ou>

يوم خميس العھدبــاكر 



العذراء كل حين 
. المسيح أموالدة هللا 

:ين نيف وي امبارثينوس أنسيوئيتا
  اف ام بخرستوسمنوتي أثستي ما أ 

etoi `mpiarqenoc ̀nchou niben > 
;macnou; ̀qmau ̀m Pxc? . 

يوم خميس العھدبــاكر 



`aniou`i ̀nten`proceuxh >
`e`p]i \a pe]hri `mmenrit >
`ntefxa nennobi nan `ebol.

:يفشي ابروس انتين ا ىنيوآ
: ي ام مينريتربشوي ھا بيشاي ا

  انتيف كانين نوفي نان إيفول 
لحبيباأصعدي صالتنا إلي ابنك 

.  ليغفر لنا خطايانا 



اانتى وينامبي ا: شيري ثيتاس ميسي نان
:خرستوس بين نوتي ابي :  فميا

. ثؤاباتي بارثينوس  
 السالم للتي ولدت لنا النور الحقيقي

. لھنا العذراء القديسةإ حالمسي

Xere qh`etacmici nan >
`mpiouwini ̀nta ̀vmhi >

Pxc? Pennou; > ;parqenoc equ? .



 : يجوناھري ا بشويس إاام تي ھوما
: ي بسيشااواناي نيم نين  يرانتيف ا

.ل نتيف كانين نوفي نان إيفوا
سنااسألي الرب عنا ليصنع رحمة مع نفو

. و يغفر لنا خطايانا

Ma;\o ̀mPoc? `e`\rhi `ejwn 
> ̀nteferounai nem nenyuxh 
> ̀ntefxa nennobi nan ̀ebol .



س تي ثيؤطوكو: تي بارثينوس ماريام 
:  ھوت يتيناتي ابروس تاتيس : ثؤاب ا
.  تي ميت رومي هنتيابجينوس انتية ا

;parqenoc Mariam > ;qeo`tokoc 
equ?  : ;`proctathc ̀eten\ot 

> ̀nte `pgenoc `nte ;metrwmi .

أيتھا العذراء مريم والدة هللا 
. شرالقديسة الشفيعة األمينة لجنس الب



اشفعي فينا
همام المسيح الذي ولدتأ 

:جون ايھري إ افيفين يسبراري ا
:فجفوايتار اخرستوس في اناھرين بي 

`ari`pecbeuin ̀e`\rhi `ejwn > 
na\ren Pxc? Vh`etare ̀jvof >

يوم خميس العھدبــاكر 



الكي ينعم لن
. بمغفرة خطايانا 

:ھموت نان اير انتيف اھوبوس 
 . نين نوفي هإيفول انتي مبي كوا 

\opowc `ntefer`\mot nan 
> ̀mpixw ̀ebol ̀nte nennobi .

يوم خميس العھدبــاكر 



يتھا العذراءأالسالم لك 
.الملكة الحقيقية الحقانية  

:شيري ني اوتي بارثينوس 
:يني ثتي اورو اممي ان الي 

Xere ne `w ;parqenoc > 
;ourw ̀mmhi ̀n`alhqinh > 

يوم خميس العھدبــاكر 



السالم لفخر جنسنا 
.نوئيلاولدت لنا عم

: انتيه بين جينوس بشوشواشيري 
.يمانؤيلااري أجفو نان  

xere `p]ou]o ̀nte pengenoc 
> ̀are`jvo nan ̀nEmmanouhl.

يوم خميس العھدبــاكر 



نسألك أن تذكرينا
أيتھا الشفيعة المؤتمنة 

:تين تي ھواري بين ميفي 
:انھوت  هاتي ساوتي ابروس تاتي 

Tent\o ̀aripenmeu`i >
`w ;`proctatathc ̀eten\ot >

يوم خميس العھدبــاكر 



أمام ربنا يسوع المسيح
. ليغفر لنا خطايانا 

خرستوسى ابنشويس ايسوسيھرين بان
. يفولانوفي نان ين نتيف كانا 

na\ren Penoc?  Ihc? Pxc? >
`ntefxa nennobi nan `ebol . 

يوم خميس العھدبــاكر 



للمالك ميخائيل 

للرسل

للسمائين

مارمرقس

مارجرجس

ابو سفين 

مارمينا 

الختام

للعذراء فى رفع بخور باكر 

)التماجيد ( الذكصولوجيات 

لباس الصليب



ذوكصولوجية السيدة العذراء           
تقال فى رفع بخور باكر



طوباك أنِت يا مريم الحكيمة العفيفة         
.  القبة الثانية الكنز الروحى 

تى :  أوؤنياتى إنثو ماريا تى سافى أووه إنسيمنى
.كون بى آھو إم ابنفما تي: ماه إسنوتى إن إسكينى 

Wounia; ̀nqo Mari`a ;cabe ouo\ `ncemne > ; 
ma\ b/; `n`ckhnh > pi`a\o ̀m pn?a?tikon .



اليمامة النقية التى نادت فى أرضنا         
و أينعت لنا ثمرة الروح 

ى ثى إيطاس موت: تى إتشروم إبشال إنكاثاروس 
ؤ إن: أووه أسفيرى نان إيفول : خين بين كاھى 

.  كاربوس إنتيه بى إبنفما 

: ̀srom`p]al ̀nkaqaroc > qh`etacmou; 'en 
penka\i > ouo\ acviri nan ̀ebol 

> `noukarpoc ̀nte Pip?n?a? .



الروح المعزى الذى حلِّ على إبنك          
فى مياه األردن كمثال نوح 

ن فى إيطافئى إيجي: بى إبنفما إمباراكليتون 
:نيس ھيجين نى مو أوو إنتيه بى يوردا: بيشيرى 

. كاطا إبتيبوس إن نوئى 

Pipn?a? ̀mparaklhton > vhetafi ejen 
Pe]hri> \ijen nimwou ̀nte Piiordanhc > 

kata ̀ptupoc ̀nNw`e .



ألن تلك الحمامة ھى بشرتنا             
بسالم هللا الذى صار للبشر 

 إنثوس اسھى: تى إتشرومبى غار إيتيه إمماف 
:    ى إنتى ھيرينى إنتيه إفنوت: شين نوفى نان 

  .ثى إيطاس شوبى شانى رومى 

:`srompi gar ete`mmau > `nqoc ac\i]ennoufi 
nan > `n\irhnh ̀nte V; > qhetac]wpi ]a 

nirwmi .



و أنت أيضا ً يا رجاءنا اليمامة العقلية        
. بالرحمة و حملته فى بطنك  اأتيت لن

إننو  تى إتشروم إبشال: إنثو ھوى اوتين ھيلبيس 
آريه فاى : آرى إينى إمبى ناى نان : إيتيه 

  .خاروف خين تيه نيجى 

Nqo \wi w ten\elpic > ;`sromŸp]al ̀nno 
the> areini `mpinai nan >  arefai 'arof 

'en teneji.



.             أى يسوع المولود من اآلب 
. ُولد لنا منك و حرر جنسنا 

ين بى ميسى إيفول خ: إيتيه فاى بيه إيسوس 
ل آفماسف نان إيفو: ميسى إيفول خين إفيوت 

  .آفئير بين جينوس إنريمھيه : إنخيتى 

Ete vai pi Ihc? > pimici ebol'en Viwt > 
aumacf nan ̀ebol `n'h; > afer 

pengenoc ̀nrem\e .  



و بعد ذلك         : فلنقل ھذا من قلبنا أوال ً 
.  بلساننا أيضا ً صارخين قائلين 

بإيفول خين بين ھي: فاى غار مارين طا أووأوف 
 :مين إنسوس أون خين بين كيالس : إنشورب 

.إنؤش إيفول إنجو إمموس 

Vai gar marentaouof > `ebol 'en 
pen\ht ̀n]orp > menencwc on 'en 

penkelac > enw] ebol enjw `mmoc .



يا ربنا يسوع المسيح أجعل لك فينا          
ھيكال ً لروحك القدوس يعطيك تمجيدا ً  

اك إنجيه بينشويس إيسوس بخرستوس ماثاميو ن
:إثؤاب  إنؤ إرفى إنتيه بيك إبنفما: إخرى إنخيتين 

  .إفتى ذوكسيولوجيا ناك 

Je Pen_ Ihc? Pxc? Maqamio 
nak `n`'rhi ̀n'hten > ̀nouervei ̀nte 

Pekpn?a? eq?u? > eu;do[ologia nak .



        يتھا العذراء الملكة الحقيقيةأالسالم لك 
             السالم لفخر جنسنا . الحقانية 

.نوئيلاولدت لنا عم

تي اورو اممي ان : شيري ني اوتي بارثينوس 
اري:  سانتيه بين جينو بشوشواشيري : يني ثالي

.يمانؤيلاأجفو نان 

Xere ne ̀w ;parqenoc > 
;ourw ̀mmhi ̀n`alhqinh > xere ̀p]ou]o ̀nte 

pengenoc > `are`jvo nan ̀nEmmanouhl.



                نسألك أن تذكرينا أيتھا 
         أمام ربنا يسوع  الشفيعة المؤتمنة 

المسيح ليغفر لنا خطايانا

 سياوتي ابروس تات: تين تي ھواري بين ميفي 
 ىب  شويس ايسوس نيھرين بان :انھوت  هاتي
. يفولانوفي نان ين نتيف كانا: خرستوس ا

Tent\o ̀aripenmeu`i > `w 
;`proctatathc ̀eten\ot > na\ren Penoc?  Ihc? 

Pxc? > ̀ntefxa nennobi nan ̀ebol . 



ذوكصولوجية
رئيس المالئكة ميخائيل 



:ميخائيل اب ارخون انا نيفيئوى 
:انثوف إتوى إنشورب  

Mixahl `parxwn ̀nna nivhou`i >
`nqof `etoi `n]orp >

ميخائيل رئيس السمائيين
ھو األول



خين نى تاكسيس ان انجيليكون
إفشمشى إمبى إمثو إم ابشويس   

'en nita[ic `naggelikon> 
ef]em]i `mpe`mqo `mPoc? 

كيةئفى الطقوس المال
.يخدم أمام الرب  



:شارى افنوتى أو أرب نان 
:إنيف ناى نيم نيفميت شينھيت  

}are v; ouwrp nan >
`nnefnai nem nefmet]en\ht >

إن هللا يرسل لنا
مراحمه و رأفاته 



:ھيتين نى تيھو انتى ميخائيل 
.بينشتى إن آرشى انجيلوس  

\iten ni;\o ̀nte Mixahl > 
pini]; ̀narxhaggeloc .

بسؤال ميخائيل
.رئيس المالئكة العظيم  



:شاف جوك إيفول إنجى نى كاربوس 
:ه إم ميخائيل بوطھيتين نين  

}aujwk ̀ebol `nje nikarpoc >
\iten nentwb\ `mMixahl

و تكمل األثمار
بطلبات ميخائيل 



:جى إنثوف اتخينت إيخون إيفنوتى 
.إف تيھو إإھرى إيجون  

je ̀nqof et'en e'oun ̀ev;> 
ef;\o ̀e`\rhi ̀ejwn

ألنه قريب إلى هللا
.يسأل عنا  



:تايو نيفين إثنانيف 
:جيك إيفول تنيم ذورون نيفين إ 

Tai`o niben eq naneu > 
nem dwron niben etjhk ̀ebol >

كل عطية صالحة 
و كل موھبة تامة



:إفنيو نان إيفول إم ابشوى 
.ھيتين افيوت انتى نى أو أوينى  

eunhou nan ̀ebol `m`p]wi > 
\iten `viwt `nte niouwini .

إنما تھبط لنا من فوق
.من عند أبى األنوار  



:مارين ھوس انتين تى أوأو 
:إنتين أوأوشت إن تى إترياس اثؤواب  

Maren\wc `nten;`wou >
`ntenouw]t `n;`triac equ? >

فلنسبح و نمجد
المقدس و نسجد للثالوث



:إتوى إن اومو أوسيوس 
. إثمين إيفول شا إينيه  

etoi ̀n`omooucioc > 
eqmhn ̀ebol ]a `ene\.

المساوى
الدائم إلى األبد  



Ari`precbeuin ̀e`\rhi ̀ejwn > 
w piarxhaggeloc equ? >

:آرى إبريس فيفين إ اھرى إيجون 
:أوبى أرشى انجيلوس اثؤواب  

إشفع فينا 
يا رئيس المالئكة الطاھر



Mixahl ̀parxwn ̀nna nivhou`i >
`ntefxa nnenobi nan ̀ebol .

:ميخائيل إب أرخون إن نا نيفى أوى 
. إنتيف كانين نوفى نان إيفول  

ميخائيل رئيس السمائيين
ليغفر لنا خطايانا  



ذوكصولوجية السمائيين كلھم



سبع رؤساء المالئكة
يسبحون وفوق 

:شاشف إن أرشى أنجيلوس
:إف إرھيمنوس طواإيرسيؤھى

Z? `narxhaggeloc >
ce`o\i `eratou euer\umnoc >



أمام الضابط الكل
. الخفى ن السريخدمو 

:إمبى إمثو إمبى بانطوكراطور
إف شيمشى إم ميستيريون إتھيب

`mpe`mqo `mpipantokratwr> 
eu]em]i ̀mmucthrion ̀et\hp .



: ميخائيل ھو األول 
: غبلایر ھو الثانى

:ميخائيل بى بى ھويت
:بى ماه اسناف غابرييل بى 

Mixahl pe pi\ouit> 
Gabrihl pe pima\ b/ >



رافائيل ھو الثالث
  .كمثال الثالوث 

:رافائيل بى بى ماه شمت
.  كاطا إبتيبوس إن تى إترياس 

Ravahl pe pima\ g/> 
kata ̀ptupoc ̀n;`triac.



سولایر سداكيال
سراثيال و انانيال 

سورييل سيداكيل
:ساراثييل نيم آنانييل 

Courihl Cedakihl :
Caraqihl nem ~Ananihl>



المنيرون ھؤالء
العظماء األطھار 

الخليقة يطلبون منه عن 

نى إت : ناى نيشتى إنريف إر أوؤينى إثؤاب
.   طوبه إمموف إى إھرى إيجين بيسونت

naini]; `nreferouwini e/q/u/> 
nhettwb ̀mmof ̀e`\rhi `ejen picwnt.



و السارافيم مالشاروبي
الكراسي و الربوبيات 

القوات و 

:نى شيروبيم نيم نى سيرافيم
نى إثرونوس نى ميت شويس نى جوم 

Nixerobim nem Niceravim >
ni`qronoc nimet_ nijom



حيوانات ال ةاألربع
الغير متجسدين

. الحاملون مركبة هللا 

:بى إفتو إنزوؤن إن آسوماطوس
. إطفاى خابى ھارما إنثيؤس 

pi d/ `nzwn ̀n`acwmatoc >
etfai 'a pi\arma `nqeoc .



قسيساً  24 الـ
فى كنيسة األبكار

:بى جوت إفتو إم ابريسفى تيروس
يسىنى شورب امميخين تى إكليسيا انت 

Pikd? `m`precbuteroc > 'en 
;ekklhcia `nte ni]orp ̀mmici 



يسبحون بال فتور
  صارخين قائلين 

:ميت أتمونكافھوس ايروف خين أو
. إفوش ايفول إفجو إمموس 

eu\wc `erof 'en oumetatmunk > 
euw] ̀ebol eugw `mmoc .



:جى آجيوس أو ثيؤس
:نى إتشونى ما طالتشوؤ 

Je `agioc ̀o Qeoc >
nhet]wni matalswou >

قدوس هللا 
شفھمإالمرضى 



: سشيروسيآجيوس 
نى ايطاف انكوت إبشويس ما إمطون نوؤ 

agioc Icxuroc >
nh`etaunkot P_ màmtonnwou .

قدوس القوى
 .الراقدين يارب نيحھم  



:آجيوس آثاناتوس
: يتيك إكليرونومياإمو سإ 

قدوس الذى ال يموت
بارك ميراثك 

` Agioc ̀ Aqanatoc >
`cmou ̀etek`klhronomia >



: مارى بيك ناى نيم تيك ھيرينى
.  مبيك الؤسإت باوى إنسو 

ولتكن رحمتك و سالمك
.حصنا ً لشعبك  

  

mare peknai nem tek\irhnh > 
oi ̀ncobt ̀mpeklaoc .



: جى إكؤاب اووه إكؤاب
إكؤاب ابشويس سافاؤت 

قدوسو قدوسألنه
قدوس رب الصاباؤت 

Je `xouab ouo\ `xouab>
`xouab P_ cabawq>



: اتفى نيم ابكاھى ميه إيفول
.  خين بيك أوؤ نيم بيك طايو

واألرض مملؤتان السماء
.من مجدك وكرامتك 

`tve nem ̀pka\i me\ ebol>
'en pek`wou nem pekta`io. 



:افشان جوس إمبى الليلويا
:شارى نانى فيؤيى أووه إمموؤ 

إذا ما قالوا ھليلويا 
يتبعھم سمائيون قائلين

Au]anjoc ̀mpia/l/ >
]are na nivhou`i ouw\ `mmwou >



جى آجيوس أمين الليلويا 
.  بى أوؤفا بين نوتى بيه

قدوس آمين ھليلويا 
المجد ھو إللھنا  

je `agioc ̀amhn a/l/ > 
piw`ou va pennou; pe .



:آرى إبريس فيفين إ اھرى إيجون 
:نى ستراتيا ان انجيليكون  

Ari`precbeuin ̀e`\rhi ̀ejwn >
nictrati`a `naggelikon>

إشفعوا فينا
أيھا العساكر المالئكية 



:نيم نى طاغما إن إيبورانيون 
. إنتيف كانين نوفى نان إيفول  

nem nitagma `n`epouranion>
`ntefxa nnenobi nan `ebol 

:والطغمات السمائية 
.ليغفر لنا خطايانا  



ذوكصولوجية آبائنا الرسل 



المسيحالرب يسوع
اختار رسله 

:يسوس بخرستوسإكيريوس 
: اف سوتب إن نيف آبوسطولوس 

Kurioc Ih/c/ Px/c/> 
afcwtp ̀nnefapoctoloc >



بطرس و أندراوس و ھم
  يوحنا و يعقوب

ايتى بيتروس نيم أنذرياس
.  يؤانس نيم ياكوبوس

`ete Petroc nem Aǹdreac
Iw/a/ nem Iakwboc .` 



لبس و متىيفأيضاً و
برثولماوس و توما

:  ليبون فيليبوس نيم ماتثيؤس
: بارثولوميؤس نيم توماس

Loipon Vilippoc nem Matqeoc > 
Barqolomeoc nem Qwmac >



و يعقوب بن حلفى
  سمعان القانوى و

:ياكوبوس انتى ألفيؤس
.  نانيؤسانيم سيمون بى ك 

Iakwboc ̀nte Alveoc > 
nem Cimwn pikananeoc .



متياس تداوس و
وبولس ومرقس ولوقا

: تاديؤس نيم ماتثياس
: بافلوس نيم ماركوس نيم لوكاس 

Qaddeoc nem Matqiac >
Pauloc nem Markoc nem 

Loukac 



و بقية التالميذ
  الذين تبعوا السيد 

: بسيبى إنتى نى ماثيتيسإنيم  
.  نى إيطاف موشى إنسا بين سوتير

nem `pcepi `nte nimaqhthc > 
nh`etaumo]i ̀nca Pencwthr .



متياس الذي صار
عن يھوذا ًعوضا 

: ماتياس فى إيطاف شوبى
إن إتشيفيو إن يوداس

Matqiac vh`etaf]wpi>
`n`t]ebi`w ̀nIoudac >



بقية التالميذ كامل و
.الذين تبعوا السيد

: نيم إبجوك إيفول نيم إبسيبى 
 .  نى إيطاف موشى إنساذيس بوطا

nem `pjwk ̀ebol nem `pcepi > 
nh`etaumo]i ̀nca decpota .



صواتھمأخرجت 
لى وجه األرض كلھاإ

: آبو إخروؤ شيناف إيفول
: م إبكاھى تيرفإھيجين إبھو 

` Apou`'rwou ]enaf ̀ebol> 
\ijen ̀p\o `m`pka\i thrf >



ھممكال و بلغ
. قطار المسكونةألى إ

 

: إووه نو ساجى أف فوه
.  أف رجس إنتى ايكومينى شا 

ouo\ noucaji auvo\ >
]a aurhjc `n;oikoumenh . 



و يا سادتى األباء الرسل...أطلبوا 
ون تلميذاً عو السب األثنان

.ليغفر لنا خطايانا

آوناشويس إنيوتى إن : …طوفه 
نيم بى إشفى إسناف : آبوسطولوس

...نتيف كانإ:  إمماثيتيس

Tw/ > ̀w na_ ̀nio; ̀n`apoctoloc > 
nem pio/b/ `mmaqhthc >

`ntefxa nennobi nan `ebol . 



ذوكصولوجية 
القديس مرقس 

اإلنجيلى



يا مرقس الرسول
و اإلنجيلي 

:ماركوس بى آبوسطولوس
:اووه بى إيف أنجيليستيس 

Markoc pi`apoctoloc > 
ouo\ pieuaggelicthc >



آلالمالشاھد
 . له الوحيداإل 

:بى ميثرى خانى إمكافه
.  إنتى بى مونوجينيس إن نوتى

pimeqre 'a ni`mkau\ >
`nte pimonogenhc ̀nnou; .  



نرت لناأأتيت و
بإنجيلك 

:أكئى أكئير أوؤينى إيرون
:ھيتين بيك إيف أنجيليون 

Ak`i akerouwini ̀eron >
\iten pekeuaggelion >



األبناآلب و  وعلمتنا
 . الروح القدسو

:أك إتسافون إم إفيوت نيم إبشيرى
. نيم بى إبنفما إثؤاب 

ak`tcabon ̀m`viwt nem ` `P]hri > 
nem Pipn?a ̀eqouab .



أخرجتنا من الظلمة  و
إلي النور الحقيقي

: أك إينتين إيفول خين إبكاكى
: إيخون إيبى أوؤينى إممى 

Akenten ̀ebol 'en ̀pxaki >
`e'oun ̀epiouwini ̀mmhi >



أطعمتنا خبز الحياة و
. السماء الذي نزل من

افئى إيط:  اكتيمون إمبى أويك إنتى إبؤنخ
.  إيبيسيت إيفول خين إتفى

aktemmon ̀mpiwik ̀nte `pwn' 
> ̀etaf`i ̀epecht `ebol 'en ̀tve. 



تباركت بك
كل قبائل األرض

:مو إن إخرى إنخيتكسأفتشى إ
:إنجى نى فيلى تيرو إنتى ابكاھى 

Ausi`cmou ̀n`'rhi ̀n'htk >
`nje nivulh throu ̀nte ̀pka\i >



تقوالك بلغأو
  .إلي أقطار المسكونة

:أووه نيك ساجى أففوه
. شا أفريجس إنتى إيكومينى 

ouo\ nekcaji auvo\ > 
]a aurhjc `n;oikoumenh.



السالم لك أيھا الشھيد
السالم لإلنجيلي

:شيرى ناك اوبى مارتيروس
:شيرى بى إيف ان جيليستيس

Xere nak `w pimar;roc >
xere pieuaggelicthc



السالم للرسول
انبا مرقس ناظر االله 

:شيرى بى آبوسطولوس
 . ماركوس بى ثؤريموس آفا

xere piapoctoloc > 
abba Markoc piqew`rimoc .



أوبي ثيؤريموس إن إيف ... هطوف
بوسطولوسآماركوس بي : انجيليستيس

 ....إنتف :

Tw? > ̀wpiqe`wrimoc ̀euaggelicthc 
> abba Markoc pi`apoctoloc 

> ̀nte?fx?a?...

األنجيليهللا يا ناظر... أطلب
.....ليغفر الرسول مرقس 



ذوكصولوجية الشھيد
العظيم مارجرجس 



سبع سنين أكملھا
القديس جيؤرجيوس 

:شاشف إنرومبى أفجو كو إيفول
:جيوسرإنجى فى إثؤاب جيؤ 

Z///? `nrompi afjokou ̀ebol >
`nje vheq?u Gewrgioc >



منافقينالملكا  70الـ و
 .كل يوميحكمون عليه 

:إيرى بى إشفى إنؤرو إن آنوموس
. إفتى ھاب إيروف إممينى 

`ere pio/ `nouro ̀n`anomoc >
eu;\ap ̀erof`mmhni .



لم يقدروا أن يميلوا أفكاره و
المستقيم ال إيمانه و 

:شفونه امبيف لوجيسموسإإمبو 
:أو ذى بيف ناھتى إتسوتون 

Mpou`]vwn\ `mpeflogicmoc >
oude pefna\; etcoutwn >



ته ال عظم محب و
   ملك المسيحفى ال

:اوذى تيف نيشتى إن آغابى
.  إيخون إبؤرو بى إخرستوس 

oude tefni]; ̀n`agaph >
`e'oun ̀ep`ouro Pxc? .



كان يرتل مع داود و
قائال احاط بي جميع األمم 

:ناف إيربسالين نيم دافيد
روجى افكوتى إيروى إنجى نى إثنوس تي 

Naferyalin nem dauid > 
je aukw; ̀eroi `nje nieqnoc throu 



لكن باسم يسوع إلھي
 .إنتقمت منھم 

:الال خين إفران إن ايسوس بانوتى
.  نيموؤ بشيشآيتشى امباتشى إم إ 

alla 'en `vran ̀nIhc? Panou; > 
aisi ̀mpasi `m`p]i] nemwou.  



متكاعظيمة ھي كر
جيؤرجيوسيا سيدي الملك 

:ونيشتى غاربى بيك طايوأ
باشويس إبؤرو جيؤرجيوس او 

Ouni]; gar pepektai`o >
`w pa_ `pouro Gewrgioc >



المسيح يفرح معك
. أورشليم السمائيهفي 

: ايري بخرستوس راشى نيماك
.  يروساليم إنتى إتفىيخين  

`ere Pxc? ra]i nemak >
'en Ilh?m? `nte ̀tve .



.السالم لك أيھا الشھيد
المجاھد السالم للشجاع 

شيرى ناك اوبى مارتيروس
:شيرى بى تشويج إن جينؤس 

Xere nak `w pimar;roc >
xere piswij ̀ngenneoc >



السالم لالبس الجھاد
  .الملك جيؤرجيوس سيدي 

:شيرى بى اثلوفوروس
.  باشويس ابؤرو جيؤرجيوس 

xere piaqlovopoc > 
pa_ `pouro Gewrgioc .



......أطلب
أيھا الشھيد المجاھد 

…طوفه 
:أوبى اثلوفوروس إممارتيروس 

Tw/ >
`w piaqlovoroc ̀mmar;roc >



سيدي الملك جيؤرجيوس
.... ليغفر 

 

:باشويس إبؤرو جيؤرجيوس
 … انتيف  

Pa_ ̀pouro Gewrgioc >
`nte?f?.... 



ذوكصولوجية الشھيد
مرقوريوس ذى السيفين 



Vilopathr Merkourioc> 
pirem`njom ̀nte Pxc? >

محب اآلب مرقوريوس
بالمسيحالقوي

:فليوباتير ميرقوريوس
:بي ريم انجوم انتي بخرستوس 



af;\iwtf ̀n;panopl`ia >
nem pi'wk thrf `nte pina\;

لبس الخوزة
و كل سالح اإليمان

:افتي ھيوتف انتي بانوبوليا 
. نيم بي خوك تيرف انتى بي ناھتي  



Ouo\ afsi 'en tefjij >
`n;chfi ̀nro b/ >

:اووه آفتشي خين تيف جيج 
:إن تي سيفي إنرو إسناف 

و أخذ بيده
السيف ذا الحدين 



qh`eta piaggeloc> ̀nte P_ 
tajroc > 'en tefjij ̀nou`inam .

 انتي ابشويس: ثي إيطابي أنجيلوس 
خين تيف جيج إنؤينام : طاجروس 

الذي ثبته مالك الرب
.في يده اليمني  



Af]enaf `epipolemoc > 
'en ;jom ̀nte Pxc? >

: أفشيناف إي بي بوليموس 
:خين تي جوم انتي بخرستوس 

مضي إلي الحرب
بقوة المسيح 



af]ari `eni Barbaroc > 
'en ouni]; ̀ner'ot .

:افشاري ايني بارباروس 
.خين أونشتي أن إرخوت  

و قتل البربر
.بجراحات عظيمة  



تيقظ عن األرضيات
و طلب السمائيات

:أفئير نيمفين إيفول ھانا إبكاھى 
:اووه افكوتى إينانى فيؤيى  

Afernumvin ̀ebol\a na `pka\i > 
ouo\ afkw; `ena nivhoui >



وتشجع فى ميدان
الشھادة  

:ون يافتشوجى خين بى اسطاذ
.انتى تى ميت مارتيروس  

afsoji 'en pi`ctadion >
`nte ;met = .



أفضح داكيوس
الملك المنافق

:أفتى شيبى ان ديكيوس 
:بى أورو إن آسيفيس  

Af;]ipi ̀nDekioc > 
piouro ̀n`acebhc >



بصبره العظيم
وتعب العذابات

: ھيتين تيف نيشتى إنھيبومونى 
.نيم ابخيسى انتى نى فاسانوس 

\iten tefni]; ̀n\upomonh > 
nem `p'ici `nte nibacanoc .



و بھذا لبس إكليل الشھادة 
غير المضمحل

:لوم خين ناى أفئير فورين إمبى إكلوم إنآت
:إنتى تى ميت مارتيروس 

"en nai afervorin `mpi`xlom ̀natlwm 
> `nte ;met = >



و عيد مع جميع القديسين 
.فى كورة األحياء 

:أفئير شاى نيم نى إثؤاب تيرو
خين إتخورا إنتى نى إتؤنخ  

afer]ai nem nh equ? Throu > 
'en `txwra ̀nte nheton' .



السالم لك أيھا الشھيد
السالم للشجاع البطل 

:  شيرى ناك أوبى مارتيروس 
:شيرى بى تشويج ان جين نيؤس 

Xere nak ̀w pimarturoc >
xere piswij `n genneoc >



السالم للمجاھد 
.محب اآلب ميرقوريوس 

:شيرى بى اثلوفوروس 
.فيلوباتير ميركوريوس  

xere piaqlovoroc > 
Vilopathr Merkourioc .



.....أطلب
أيھا الشھيد المجاھد 

...:طوبه
:اوبى أثلوفوروس إممارتيروس  

Tw/ >
`w piaqlovoroc ̀mmarturoc >



محب اآلب ميرقوريوس 
...ليغفر  

:فيلوباتير ميرقوريوس 
.......إنتيف  

Vilopathr Merkourioc >
`ntef? ..



ذوكصولوجية الشھيد
مارمينا العجايبى 



إذا ربح األنسان العالم كله وخسر 
.فما ھى ھذه الحياة الباطله نفسه 

 جيم ھيو إمبى: إيشوب أون إنتى بى رومى 
إنتيفتى أوسى إنتيف : كوزموس تيرف 

.أوبى باى أونخ إن إى إفليو : إبيسكى 

E]wp oun ̀nte pirwmi > jem\hou ̀mpikocmoc 
thrf > `ntef;òci ̀ntefyuxh > ou pe pai 

wn' ̀n`e`vlhou .



القديس أبا مينا سمع الصوت اإللھى

. عنه العالم كله و مجده الفاسد تركو 

إن  أفسوتيم إنساتى إزمى: بى آجيوس آبا مينا 
يم ن: أفكو إمبى كوزموس تيرف أنسوف : نوتى 

.بيف أو أوو إثناطا كو 

Pi`agioc ̀apa Mhna > afcwtem `nca 
;`cmh ̀nnou; > afxw `mpikocmoc thrf ̀ncwf > 

nem pefw`ou eqnatako .



قبل جسده للنار وبذل نفسه للموت وو
.عذابات عظيمة ألجل إبن هللا الحى 

وما ايبى نيم بيف س: أفتى إنتيف إبيسكى إى إفمو 
ى إثف: افشيب ھان نيشتى إمفاسانوس : إكروم 

.إبشيرى  إم إفنوتى إتونخ 

Af; ̀ntefyuxh ̀e`vmou > nem 
pefcwma ̀epi`xrwm > af]ep 

\anni]; ̀mbacanoc > eqbe P]hri `mv; 
eton' .



أعطاه       فلھذا رفعه مخلصنا إلى ملكوته و
.الخيرات التى لم ترھا عين 

ميت  أولف إيخون إيتيف: إثفى فاى آبين سوتير 
 نى إيتى إمبى: أفتى ناف إن نى آغاثون : أورو

فال ناف إيروؤ 

Eqbe vai `aPen?c???w?r? > olf ̀e'on ̀etefmetouro > 
af;naf ̀nnìagaqon > `nh`ete ̀mpebal 

nau ̀erwou .



السالم للشجاع : السالم لك أيھا الشھيد 
.السالم لالبس الجھاد أبا مينا . المجاھد 

شيرى بى : شيرى ناك أوبى مارتيروس 
روس شيرى بى أثلوفو: تشويج إن جينيؤس 

بى آجيوس آبا مينا : 

Xere nak ̀w pimarturoc > xere 
piswij ̀ngenneoc > xere pi aqlovoroc > 

pi ̀agioc apa Mhna .



أيھا الشھيد المجاھد القديس .. أطلب

.....أبا مينا ليغفر

: اوبى اثلوفوروس إممارتيروس ..... طوفه
.....إنتيف: بى آجيوس آبا مينا 

Tw/ > ̀w piaqlovoroc ̀mmarturoc > 
pi ̀agioc ̀apa Mhna > `ntef? ..



ذوكصولوجية 
لباس الصليب



`Qmhi niben `etaujwk `ebol>
`nni'ici `nte nouareth>

:إثمى نيفين ايتاف جوك إيفول 
:إننى خيسى انتى نواريتى  

كل األبرار الذين كملوا
أتعاب فضائلھم 



eu\ej\wj eusìmka\>
ere pikocmoc `m̀p]a ̀mmwou an .

:ايف ھيج ھوج إيفشى إمكاه 
.ارى بى كوزموس إم إبشا اممو او آن  

متضايقين متألمين 
.و العالم ال يستحقھم 



  البرارى تائھين فى

االرضوشقوق والمغائر

ايف سوريم ايفول ھى نى شافيف
نيم نى فيب نيم نى كول انتى ابكاھى 

Eucwrem ̀ebol \ini]afeu>
nem nibhb nem nixol ̀nte ̀pka\i >



ھؤالء الذين شھد لھم 
انه من قبل ايمانھم

ناى ايتاف اير ميثرى خارواو
جى ايفول ھيتين بوناھتى 

nai ̀etauermeqre 'arwou > 
je ̀ebol\iten pouna\;



نيم طو ھيبوميني
مارين اتشوجي إنسا بو أجون 

وصبرھم
فلنسرع في طريق جھادھم 

Nem tou\upomonh> 
marensoji ̀nca pou`ajwn>



إنتين جوشت إي إب أرشي غوس إنتي 
سنيم بي ريفجوك ايفول ايسو :إفناھتي

وننظر إلى رئيس االيمان
ومكمله الرب يسوع 

`ntenjou]t ̀e`parxhgoc ̀nte ̀vna\; 
nem pefrefjwk ebol Ihc?



.....طوبه
أوني خورس إن اسطافروفوروس 

وا من الرب عناأطلب
يامصاف لباس الصليب

Tw/.....>
`w nixoroc ̀n`ctaurovoroc>



: ايطاف جوك ايفول ھيني شافف 
.....إنتيف

الذين كملوا في البراري
.....ليغفر 

etaujoj ebol \ini]aueu>
`ntef.....



  ختام الذوكصولوجيات :



كوني أنت ناظرة علينا
في المواضع العالية التي أنت كائنة 

فيھا

:شوبى إنثو إرى سومس إيجون
: خين نى ماتشوسى إيتا ريكى إنخيتو 

}wpi `nqo erecomc `ejwn > 
'en 

nimaetsoci ̀etarexh ̀n'htou  

يوم خميس العھدبــاكر 



يا سيدتنا كلنا والدة االله
العذراء كل حين  

:شويس انيب ترين تى ثيؤطوكوستأوتين 
. ات اوى إمبارثينوش إنثيو نيفين

`w ten_ ̀nnhbthren ;qe`otokoc > 
etoi ̀mparqenoc ̀nchou niben.

يوم خميس العھدبــاكر 



اسألي الذي ولدته
مخلصنا الصالح  

:ماتى ھو ام فيى ات ارى ماسف
: بين سوتير إن اغاثوس 

Ma;\o ̀mvh`etaremacf > 
Pen?cw?r? ̀n`agaqoc >

يوم خميس العھدبــاكر 



ان يرفع عنا ھذه األتعاب 
. ويقرر لنا سالمه

إنتيف أولى إنايخيسى إيفول ھارون 
. سيمنى نان إنتيف ھيرينى إنتيف

ntefw`li ̀nnai'ici ̀ebol \aron 
>      `ntefcemni nan ̀ntef \irhnh.

يوم خميس العھدبــاكر 



           :  السالم لك أيتھا العذراء 
:الملكة الحقيقية الحقانية 

تى               : شيرى نى اوتى بارثينوس
:اليثينى اورو ام مى ان

Xere ne `w ;parqenoc > 
;ourw ̀mmhi ̀n`alhqinh >

يوم خميس العھدبــاكر 



             :  السالم لفخر جنسنا 
.ولدت لنا عمانوئيل

       :شيرى ابشوشو انتيه بينجينوس
. ارى اجفو نان ان ايمانوئيل

xere ̀p]ou]ou ̀nte pengenoc >     
are`jvo nan ̀nEmmanouhl.

يوم خميس العھدبــاكر 



              :  نسألك أن تذكرينا 
:أيتھا الشفيعة المؤتمنه 

         :  تين تى ھو ارى بين ميفى
:اوتى ابر وس طاتيس اتيه انھوت

Ten;\o aripenmeui 
> `w;`proctathc ̀eten\ot >

يوم خميس العھدبــاكر 



           :أمام ربنا يسوع المسيح 
.ليغفر لنا خطايانا

ناھرين بين شويس ايسوس بى 
.  ولانتيف كانين نوفى نان ايف:اخرستوس

na\ren Pen_ Ihc? Pxc? >
`ntefxa nennobi nan ebol.

يوم خميس العھدبــاكر 



ليب الص ويرفع الكاھن - كـامالً  قانون اإليمانقال يُ 

   /k/e/ k////e/k/eويجاوبه الشعب  V; nainanويقول 
:بالناقوس وبعدھا يقال بلحن الحزن 

يوم خميس العھدبــاكر 



مقدمة قانون االيمان
ھا نمجدك أيت و.  أم النور الحقيقى نعظمك يا

ا ألنك ولدت لن. العذراء القديسة والدة االله
د المج . خلص نفوسنا أتى و. مخلص العالم 
،  لفخر الرس : ملكنا المسيح لك ياسيدنا و

 ، تھليل الصديقين، ثبات اكليل الشھداء
وث نبشر بالثال . الكنائس، غفران الخطايا

.  نسجد له ونمجده.  الھوت واحد: القدوس
.آمين. يارب بارك . يارب ارحم. يارب ارحم

يوم خميس العھدبــاكر 



قانون االيمان 
ابط هللا اآلب ض.  بالحقيقة نؤمن باله واحد

يرى  األرض ، ما خالق السماء و.  الكل
نؤمن برب واحد يسوع .  يرى وما ال

ب المسيح ابن هللا الوحيد، المولود من اآل
له حق من إ،  قبل كل الدھور نور من نور

، مساو  ، مولود غير مخلوق له حقإ
. ، الذى به كان كل شئ لآلب فى الجوھر

يوم خميس العھدبــاكر 



من  ، و ھذا الذى من أجلنا نحن البشر 
 تجسد ، نزل من السماء، و أجل خالصنا

 من مريم العذراء، ، و من الروح القدس
 عنا، على عھد بيالطس صلب تأنس و و

 من بين قام تألم وقبر، و ، و البنطى
ب األموات فى اليوم الثالث كما فى الكت

جلس عن يمين  لى السموات وإوصعد 
أيضا يأتى فى مجده ليدين ، و أبيه

يوم خميس العھدبــاكر 



الذى ليس لملكه . األموات األحياء و
ب نعم نؤمن بالروح القدس الر.  انقضاء
نسجد له . ، المنبثق من اآلب المحيى

، الناطق فى  االبن ونمجده مع اآلب و
 ، ، مقدسة بكنيسة واحدة و.  األنبياء
 نعترف بمعمودية و.  ، رسولية جامعة

.   واحدة لمغفرة الخطايا

يوم خميس العھدبــاكر 



Tenjou]t ̀ebol 'a`t\h ̀n;anac
tacic `nte nirefmwout> nem 

piwn' ̀nte pi`ewn eqnhou > `amhn .
تين جوشت ايفول خا اتھى انتى انا 

ى اونخستاسيس انتى نى ريفمووت نيم ب
.آمين: انتيه بى اوون اثنيو 

ننتظر قيامة األموات و
وحياة الدھر اآلتى آمين



طلبة افنوتى ناى نان
`Vnou; nai nan> 

qe]ounai ̀eron>  ]en\ht 
'aron> 

 :ثي شو ناى ايرون : افنوتى ناى نان 
شينھيت خارون 

. قرر لنا رحمة . اللھم ارحمنا 
نا عل أف ت

يوم خميس العھدبــاكر 



`amhn 

امين

امين

يوم خميس العھدبــاكر 



Cwtem ̀eron > 

سوتيم ايرون

اسمعنا

يوم خميس العھدبــاكر 



`amhn 

امين

امين

يوم خميس العھدبــاكر 



`cmou ̀eron > are\ `eron>
`aribo`hqin ̀eron.

:اريه ايرون: اسمو ايرون
.ارى فو يثين ايرون 

باركنا، واحفظنا ، وأعنا 

يوم خميس العھدبــاكر 



`amhn 

امين

امين

يوم خميس العھدبــاكر 



`wli ̀mpekjwnt ̀ebol \aron> jem 
pen ]ini en pekoujai> ouo\ xa 

nen nobi nan `ebol.

جيم : اولى امبيك جونت ايفول ھارون
ا اووه ك: بين شينى خين بيك اوجاى
.نين نوفى نان ايفول

.  وارفع غضبك عنا، وافتقدنا بخالصك
.واغفر لنا خطايانا



•`amhn Kuri`e ̀ele`hcon 
Kuri`e ̀ele`hcon Kuri`e ̀ele`hcon 

3)ونسلييي كير(أمين 

3)يارب ارحم(أمين 

يقول الشعب :



ثم يقال لحن 
)ھذا الذى أصعد ذاته -فاى ايطاف إنف (

بلحن الحزن

يوم خميس العھدبــاكر 



سيافاى أيتاف اينف أى أبشوى ، أن أوثي
خا  ھيجين بى استافروس ،. ايس شيب 

اب أوجاى  أم بين جينوس

Vaie`tafenf ̀e`p]wi >
`nouqucia ec]hp > \ijen pi+ > 

'a ̀poujai ̀mpengenoc

 ولة علىبمق ھذا الذى أصعد ذاته ذبيحة
.خالص جنسنا الصليب عن

يوم خميس العھدبــاكر 



Af]wlem ̀rof > `nje 
Pefiwt ̀n`agaqoc > `m`vnau ̀nte 
\an`arou\i > \ijen :golgoqa.
اف شوليم ايروف انجى بيف يوت أن 

اغاثوس إيم إيف ناف انتى ھان آروھى 
.ھيجين تى غولغوثا 

فاشتمه أبوه الصالح 
.المساء على الجلجثة وقت

يوم خميس العھدبــاكر 



`k`cmarwout `alhqwc nem  
Pekiwt `n`agaqoc nem pi`pneuma equ?? je 

aka]k akcw; `mmon nai nan .

أك ازماروؤوت آليثوس نيم بيك يوت أن 
ك أغاثوس نيم بى ابنيفما اثؤواف جى آف أش

.أكسوتى أممون ناى نان 
ح ، ، مع أبيك الصال مبارك أنت بالحقيقة

.نا والروح القدس ، ألنك صلبت و خلصت

يوم خميس العھدبــاكر 



تين أو أوشت إمموك أوبي اخرستوس
نيم بى ابنفما نيم بيك يوت إن أغاثوس

ثؤواب جى آك اى اكسوتى إممون ناى نان
نسجد لك أيھا المسيح مع أبيك الصالح
.والروح القدس، ألنك أتيت وخلصتنا

Tenouw]t ̀mmok ̀wPx/c/ nem
Pekiwt ̀n`agaqoc nem Pi`pneuma

e/q/u/ > je ak``i akcw; ̀mmon nai nan 

يوم خميس العھدبــاكر 



نيم بى ابنفما اثؤواب جى آك اى
.اكسوتى إممون ناى نان 

والروح القدس، 
.ألنك أتيت وخلصتنا

nem Pi`pneuma e/q/u/ > 
je ak``i akcw; ̀mmon nai nan .

يوم خميس العھدبــاكر 

االبركسيس عربي

البولس عربى



ة وبعد ھذا يتقدم أحد الكھنة أو الشمامس
نة بقراءة االبركسيس فوق األنبل بلح

 الحزاينى

يوم خميس العھدبــاكر 



`Pra[ewn twn ~agiwn
`n~apoctolwn to~anagnw~cma>

وأبراكسون تون آجيون إن أبوسطولون ت
سما أناغنو

القديسين الفصل من أعمال الرسل

يوم خميس العھدبــاكر 



~pra[ic ~pra[ic `ntenenio; ̀napoctolo
c ̀erepou~cmou e/q/u/ ]wpi neman `amhn.

وتى ابراكسيس ، ابراكسيس أنتى نين ي
أن أبوسطولوس ايرى بوازمو آثوواف 

.شوبى نيمان آمين 
  الرسل بركتھم المقدسة قصص آبائنا

.تكون معنا آمين

يوم خميس العھدبــاكر 



Oou\ ~N\rhi le 'en nai ̀e\oou 
aftwnf ̀nje petroc 
'en ~qmh; ̀nni~cnhou >

أووه إن إھرى ذى خين ناى إيھوؤ أفطونف 
وإنچى بيتروس خين إثميتى إننى إسني

فى وسط  وفى تلك األيام قام بطرس
االخوة ، 

يوم خميس العھدبــاكر 



neouon oumh] le euqouht 
\ivai~evai eunaer ]e jout `nran 

ouo\ pejaf.
نى أو أون أوميش ذى أفثوئيت ھى فاى إى 
  فاى إفنائيرشى جوت إنران أووه بيجاف

مئة  عدد االسما جميعا نحو وكان
أيھا الرجال األخوة وعشرون اسما فقال

يوم خميس العھدبــاكر 



Nirwmi nen`cnhou> 
\w; `ntecjwk ̀nje ;`gravh>

ھوتى أن تى : نى رومى نين أسنيو 
:سيجوك أنجى تى أغرافى 

ينبغى أن يتم: أيھا الرجال األخوة 

يوم خميس العھدبــاكر 



qh`etaf er]orp `njoc ̀nje 
pipn?a? `eqouab ̀ebol'en 

rwf `nDauid>
ىثى أيه  تاف أير شورب انجوس أنجى ب
افيدأبنيفما أثؤواب أيفول خين روف أن د

القدس  ھذا المكتوب الذى سبق الروح 
فقاله بفم داود

يوم خميس العھدبــاكر 



Eqbe Ioudac vh`etaf 
ersaumwit ̀nnh`etau`amoni ̀nhc?. 

ويت أس فى يوداس فى أيتاف أير تشافم
.  أن مى أيتاف مونى أن أيسوس
وا قبض عن يھوذا الذى صار دليال للذين

. على يسوع

يوم خميس العھدبــاكر 



Je `n'rhi pe 
ouo\ `apiwp ̀erof `mpi`klhroc ̀nte 

tai diakonia.
جى أن أخرى بى أووه أبى أوب أيروف 

.أم بى أكليروس أنتيه تاى ذياكونيا
النه كان معدودا بيننا وصار له

.نصيب فى ھذه الخدمة 

يوم خميس العھدبــاكر 



Vai nen oun af]wp 
`nouio\i ̀ebol'en ̀vbexe ̀nte 

;`adiki`a> ouo\ af\ei \ijen pef\o>
فاى نين أون أفشوب أن أو أى أوھى أيفول 
 خين أف فاكى أنتيه تى أذيكيا اووه أف ھاى

.ھيجين بيفھو
الظلم فاقتنى ھذا حقال من أجرة

واذ سقط على وجھه 

يوم خميس العھدبــاكر 



afkw] 'en tefmh;> 
nhetca'oun ̀mmof throu 

auvwn ̀ebol>

ن أفكوش خين تيف ميتى نى أت ساخو
أمموف تيرو أف فون أيفول 

افانسكبت احشاؤه كلھوانشق من وسطه

يوم خميس العھدبــاكر 



ouo\ afouwn\ `ebol `nouon niben et]op 
'en Ilh?m?> \wcte ̀ncemou; ̀e`vran 

`mpiio\i `ete `mmau 'en touacpi
اووه اف اوونه أن اوون نيفين أيت شوب 
خين يروساليم ھوستى أن سى موتى أيه 
.أفران أم بى أوھى أيته أمماف خين تو أسبى

سكان  وصار ذلك معلوما عند جميع
ھمحتى سمى ذلك الحقل بلغت. أورشليم

يوم خميس العھدبــاكر 



Je ̀Axeldamag> `ete piio\i ̀nte 
pi`cnof pe. `C`c'hout gar \i`pjwm ̀nte 
niyalmoc> (je teferbi marec]wf)3>

أس  .جى أكيل داماج أيته أنتيه بى أسنوف بى
: أسخيوت غار ھى أبجوم أنتيه نى أبسالموس

)3جى تيف أير فى مار أسشوف(
 النه مكتوب فى سفر. أى حقل الدم دما حقل

داره  لتصر . 3) داره خرابا لتصر(المزامير 
.داره خرابا لتصر .خرابا

يوم خميس العھدبــاكر 



Ouo\ `mpen`qref]wpi ̀nje 
vhet]op ̀n'htc> ̀ntef 

met`epickopoc marekeouaisitc 
ىاووه ام بين اس أير أيف شوبى أنجى ف

ى أنتيف ميت أيه ب: أيت شوب أنخيتس
.أسكوبوس مار أك أيه أواى تشيتس

.وليأخذ اسقفيته أخر. وال يكن فيھا ساكن

يوم خميس العھدبــاكر 



Picaji de `nte Psoic ef`eaiai ouo\
ef`e`a]ai ef`e`ama\i ouo\ ef`etajro 'en 

;`agi`a `nekklhci`a ̀nte v; ̀amhn
ه بى ساجى ذى انتيه ابشويس أف أيه اى أى اوو

اووه أيف أيه تاجرو اف إ أماھى ف أيه أشاى إ
.نخين تى أجيا أن ككليسيا أنتيه افنوتى امي

بت وتعتز وتثتنمو و تزداد  لم تزل كلمة الرب
آمينهللا المقدسة فى كنيسة 

يوم خميس العھدبــاكر 



سل االبركسيس فصل من أعمال أبائنا الرا
ينبركة صلواتھم فلتكن معنا أم. األطھار 

فى تلك األيام قام بطرس فى وسط و
جميعا نحو  ءاالخوة ، وكان عدد االسما

أيھا الرجال : فقال  .ن اسمايمئة وعشر
 األخوة ينبغى أن يتم ھذا المكتوب الذى

.القدس فقاله بفم داود سبق الروح

يوم خميس العھدبــاكر 



  عن يھوذا الذى صار دليال للذين 
دا النه كان معدو.  قبضوا على يسوع

  دمةنصيب فى ھذه الخ بيننا وصار له
 ذإو .الظلم فاقتنى ھذا حقال من أجرة

.  سقط على وجھه انشق من وسطه
 وصار ذلك. فانسكبت احشاؤه كلھا 

.سكان أورشليم معلوما عند جميع

يوم خميس العھدبــاكر 



  ماد مى ذلك الحقل بلغتھم حقلحتى سُ  
النه مكتوب فى سفر . أى حقل الدم

وال يكن  3) خرابا داره لتصر(المزامير 
.أخر أسقفيتهوليأخذ . فيھا ساكن

 وتعتزتنمو و تزداد  لم تزل كلمة الرب
نآميهللا المقدسة فى كنيسة وتثبت 

يوم خميس العھدبــاكر 



 وبعده تقال ھذه القطعة الرومى بلحنھا
ى تبكيتا ليھوذا االسخريوط المعروف

  وھم يطوفون البيعة

يسارا

يوم خميس العھدبــاكر 



(Ioudac) 6 oparanomoc > arguriw 
epraqhcac Xricton tic ioudic 

paranomic >
  ايبرا أرجيريو.موسوأوباران: )6(اس ديو

يسيس بارا نومدتيس يو .ثيساس اخرستون

 مخالف الناموس )6( يھوذا
لليھود مخالفى  بالفضة بعت المسيح
الناموس

يوم خميس العھدبــاكر 



ide paranomi` ̀epilabou meni ton 
Xricton> ̀ctaurw ̀proc

`hlwcanen tw `krani`w tonw.    
 الفو مينى تون ذى بارانومى اى بىاى 

 ايلوسان اين ايبروس اخرستون استافرو
.ونتواكرانيو تو

.أخذوا المسيح. الناموس ومخالفأما 
.ناالقرانيو فى موضع. الصليب على سمروه

يوم خميس العھدبــاكر 



Ioulac )6( oparanomoc 

موسوأوباران) 6(يوداس 

 مخالف الناموس) 6( يھوذا

يوم خميس العھدبــاكر 



Barabban ton katakriton> 
`apelucanaton ton `krithn > ke 

decpothn ectaurwcan .
أتون  بارابان تون كاتاكريتون آبيليسان 

فروسانكى ذيسبوتين إستا: تون إكريتين
.أطلقوه  باراباس اللص المدان

.صلبوه انو السيد الديّ 

يوم خميس العھدبــاكر 



Ic thn ̀pleuran lonxhn
`epiq`enthc > ke wc lhcthn 

[ulw ̀proc`hlwcan eqhkan  >
كى : س يس تين إبليفران لونشين إبيث إنتي  

:يكان إكسيلو إبروس إيلوسان إث أوس ليستين
ومثل لص . فى جنبك وضعوا حربة

ووضعوك فى قبر .خشبة سمروك على

يوم خميس العھدبــاكر 



en `mnhmi`w ̀o ektou tabou>
`egirac ton Lazaroc .

 إن إمنى ميو أو إكتو تافو إجيراس تون
 . سالزارو

.يا من اقام لعازر من القبر

يوم خميس العھدبــاكر 



Ioulac )6( oparanomoc 

موسوأوباران) 6(يوداس 

 مخالف الناموس) 6( يھوذا

يوم خميس العھدبــاكر 



ن أيام فى بط ألنه كما مكث يونان ثالثة
مخلصنا ھكذا .الحوت

Wcper gar Iwnac `tric`hmerac
`eminen > enkili`a tou khtouc 

outwc ke cwthr ̀hmwn >
 أوس بيرغار يوناس إتريس إيميراس

كى  إن كيليا تو كيتوس أوتوس: إمينين 
:سوتير إيمون 

يوم خميس العھدبــاكر 



.بربعد أن مات ختموا الق :أقام ثالثة أيام 

`tric `hmerac ̀eminen > meta twn 
teqnhkotwn ton tavon > 

ec `vargicahto.

يثنى ميتاتون ت: إتريس إيميراس إمينين 
.تويفراجيسااكوتون تون تافون إس 

يوم خميس العھدبــاكر 



Ioulac )6( oparanomoc 

موسوأوباران) 6(يوداس 

 مخالف الناموس) 6( يھوذا

يوم خميس العھدبــاكر 



.بالحقيقة قام والجند لم يعلموا
أنه حقا نھض مخلص العالم

Ontwc ̀anecth ke oukegnwcan 
~ctrati`a ̀wte > ontwcegerqic ̀o 

cwthr toukocmou >
ا أوندوس أنيستى كى أوك إغنوسان ستراتي

:وأوندوس إجيرتيس أوسوتير توكوزم: أوتى 

يوم خميس العھدبــاكر 



.الذى تألم وقام ألجل جنسنا
.يارب المجد لك أمين 

`o paqwn ke `anactac di`a 
tougenoc ̀hmwn kuri`e do[aci > 

amhn.
  جينوس: أوباثون كى أناستاس ذياتو 
 آمينإيمون كيريى ذوكساسى

يوم خميس العھدبــاكر 



تقال أجيوس بلحن الصلبوت
.لثم يصلى الكاھن أوشية االنجي

يوم خميس العھدبــاكر 



آجيوس ايس . آجيوس أوثيئوس
آجيوس آثاناطوس . شيروس 

ماس، إليسون إيأو إكبر ثينو جينيتس
قدوس الذى. قدوس القوى . قدوس هللا 

.ارحمنا . يا من ولد من العذراء. ال يموت 

Agioc ̀o Qeoc > `agioc icxuroc>
`agioc aqanatoc >`o ekparqenou

Genneqic `ele`hcon `hmac .



وسآجيوس ايس شير. آجيوس أوثيئوس
 .آجيوس آثاناطوس. 

اسإليسون يم أوإسطفروتيس ذى إيماس
قدوس . قدوس القوى . قدوس هللا 
.ارحمنا .  يا من صلب عنا.الذى ال يموت

Agioc ̀o Qeoc > `agioc icxuroc>
`agioc aqanatoc > `o ̀ctauroqic

di `hmac> ̀ele`hcon ̀hmac .



وسآجيوس ايس شير. آجيوس أوثيئوس
 .آجيوس آثاناطوس. 

اسإليسون يمأوإسطفروتيس ذى إيماس 
قدوس . قدوس القوى . قدوس هللا 
.ارحمنا .  يا من صلب عنا.الذى ال يموت

Agioc ̀o Qeoc > `agioc icxuroc>
`agioc aqanatoc > `o ̀ctauroqic

di `hmac> ̀ele`hcon ̀hmac .



ذوكصاباترى كى ايو كى اجيو
كى نين كى آاى: ابنفماتى 

المجد لآلب واالبن والروح القدس،
اآلن وكل آوان  

Do[a Patri ke ~Ui`w ke `agi`w
`pneumati > ke Nun ke `a`i

يوم خميس العھدبــاكر 



كى استوس ايوناس تون ايونون
.آجيا اترياس ايليسون ايماس.آمين

.والى دھر الداھرين آمين
.أيھا الثالوث القدوس ، ارحمنا

ke ic touc `e`wnac twn ̀e`wnwn
`amhn agia `triac elehcon hmac

يوم خميس العھدبــاكر 



يقول الكاھن
”أوشية اإلنجيل "  

يوم خميس العھدبــاكر 



الكاھن :
إشليل

الكاھن :
صلَ 

Iereuc >
~}lhl .

يوم خميس العھدبــاكر 



بي ذياكون :
إبى إبروس إيفشى إسطاثى تيه

الشماس:
للصاله قفوا

Pidiakwn
`Epi`proceuxh ̀ctaqhte

يوم خميس العھدبــاكر 



بي ايريفس :
إيرينى باسى

الكاھن :
السالم لجميعكم

Piiereuc >
Irhnh paci

يوم خميس العھدبــاكر 



بي الؤس :
كيطو إبنفماتى سو

الشعب:
لروحك أيضآ

Pilaoc
Ke tw `pneumati cou .

يوم خميس العھدبــاكر 



يقول الكاھن 

:أوشية األنجيل 

يوم خميس العھدبــاكر 



أيھا السيد الرب يسوع المسيح إلھنا
سينيتالميذه القد خاطبالذى  

شويس إيسوس بى إخرستوستإب بافني
بيننوتى فيئيتاف جوس اننيف 
ايتطايوت امماثيتيس آجيوس 

~Vnhb Psoic Ihc? Pxc? Pennou;> 
vhetafjoc  `nnefagioc 
ettaihout ̀mmaqhthc 



 قائالو رسله المكرمين 
كثيرين إن انبياء و أبرار

أووه ان آبسطولوس إثؤواف جى ھان 
  ميش ام ابروفيتيس نيم ھان اثمى
افئير إبيثيمين ايناف ايني

ouo\ ̀napoctoloc equ? Je 
\anmh] ̀mprovhthc nem \an`qmhi

Auerepiqumin enau enhe



اشتھوا أن يروا ما أنتم ترون و لم يروا 
تسمعون و لم يسمعوا وأن يسمعوا ما أنتم

اف نتي تين ناف ايروؤو أووه امبو 
تيتين سوتيم سوتيم اين أي أووه اي

ايرو أو  أووه امبو سوتيم 

tetennau erwou ouo\ `mpounau 
ouo\ ecwtem `nhetetencwtem

erwou ouo\ `mpoucwtem .



أما أنتم فطوبى ألعينكم ألنھا تبصر 
.و آل ذانكم ألنھا تسمع

انثوتين ذى أؤو نياتو اننيتين فال جى 
سيناف نيم نيتين ماشج جى سيسوتيم

مارين إير إب إم إبشا إن سوتيم  

nqwten de wouniatou `nnetenbal
je cenau > nem netenma]j je

cecwtem .marener̀pem`p]a ̀ncwtem 



فلنستحق أن نسمع و نعمل بأناجيلك
المقدسة بطلبات قديسيك 

أووه اى إيرى ان نيك اف انجيليون إثؤواب
انتاك به انتى نى إثؤواوبخين نى ط 

ouo\ e `iri `nnekeuaggelion equ? >
'en nitwb\ `nte nheqouab ̀ntak .

يوم خميس العھدبــاكر 



يقول الشماس :
صلوا من أجل اإلنجيل المقدس   

ابروس آف اكساستى  :بي ذياكون
.إبيرتو أجيو إف انجيليو 

Pidiakwn: ~Proceu[acqe `uper 
tou`agiou euaggeliou .

يوم خميس العھدبــاكر 



يقول الشعب :
يارب ارحم 

بي الؤس:
كيريى ليسون

Pilaoc > 
Kuri`e `ele`hcon

يوم خميس العھدبــاكر 



يكمل الكاھن 

:أوشية األنجيل 

يوم خميس العھدبــاكر 



يا سيدنا كل ااذكر أيض
أن نذكرھم وصوناالذين أ 

نيب إن أؤونآرى افمفيئى ذى أون بين
نان اي إر بوميفئى نيفين ايتاف ھونھين

Ari`vmeu`i de on pennhb `nououn 
niben etau\on\en nan `eerpoumeu`i

يوم خميس العھدبــاكر 



و طلباتنا سؤاالتنافى 
التى نرفعھا إليك أيھا الرب إلھنا 

ه وبنيم نين ط تيھو نخين ني
إيتين ايرى اممو أو اى ابشوى ھاروك

إبشويس بيننوتى  

'en nen;\o nem nentwb\
 eten`iri `mmwou e`p]wi \arok

 P_ Pennou;



نّيحھم يارب الذين سبقوا فرقدوا
المرضى اشفھم، ألنك أنت ھو حياتنا كلنا

نيئتاف إير شورب ان انكوت ما امطون
جى . تلتشوؤو  نؤونى اتشونى ما 

انثوك غار بى بين أونخ تيرو

Nhetauer]orp ̀nenkot ma`mton 
nwou > nhet]wni matalswou 
je `nqok gar pe penwn' throu 



وخالصنا كلنا ورجاؤنا كلنا وشفاؤنا
كلنا وقيامتنا كلنا 

نيم بين اوجاي تيرو نيم تين ھلبيس تيرو
نيم  بين تلتشو تيرو

نيم تين انا ستاتيس تيرين 

Nem penojai thro nem 
ten\elphc thro nem pentalso
thro nem tenanactachc thren



Yalmoc n/d/ > ih? nem a/
Au`snon ̀nje nefcaji `e\ote oune\>

ouo\ `nqwou \ancoqnef ne Je `ene oujaji
petaf;]w] nhi nai nafai `erof pe

أووه :يف ساجي إيھوتي أونيهنأفتشينون إنجى 
ف چى إينى أوجاچى بيت ا إنثوؤ ھان سوثنيف ني

: تى شوش نى ناى نافاى إيروف بى 
1،18:54المزمور 

:كالمه ألين من الدھن و ھو نصال 
:فلو كان العدو عيرنى 

يوم خميس العھدبــاكر المزمور-3



ouo\ `ene peqmoc; ̀mmoi 
afjw ̀n\anni]; ̀ncaji ̀e`\rhi ̀ejwi nai 

nxaxopt ̀ebol \arof > al? .

أووه إينى بيث موستى إمموى أفجو إن ھان 
بتنيشتى إنساچى إى إھرى إيجوى ناى نا كو

.الليلويا : إيفول ھاروف

 حتملت و لو أن مبغضى عظم علىإذاً أل
ھلليلويا ختفيت منه الكالم أل



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

agiou euaggeliou > 
سكي ايبيرتو كاطا اكسيو ثيناى ايماس تي
:اكرو اسئؤس تو اجيو اف انجيليو

لكى نكون مستحقين لسماع اإلنجيل 
.اإللھى المقدس

يوم خميس العھدبــاكر 



Kurion ke ton qeon ̀hmwn 
> `iketeucwmen Covia Orqi > 

Akoucwmen tou ̀agiou euaggeliou .
ف كيه تيي كريون كيه طون ثيؤون ايمون ا

يو سومين سوفيا اورثى اكو سومين تو اج
.اف انجليو

نتوسل من ربنا وإلھنا إصغوا 
.وإنصتوا بحكمة لإلنجيل المقدس

يوم خميس العھدبــاكر 



Ou`anagnwcic ̀ebol'en 
pieuaggelion eqouab 
kata (Lokan) `agiw.

ليون أو انا غنوسيس ايفول خين بيف انج
آجيو)  لوكان(اثؤواب كاطا 

فصل من االنجيل المقدس
).لوقاحسب قول (  

يوم خميس العھدبــاكر 



Do[aci kurie

المجد للرب

ذوكصاسي كيريي

يوم خميس العھدبــاكر 



Afile nje pi`e\oot ̀nte nia 
t]emhr vh~ete ~c]e ~e]at

`mpipacxa ~n`'htf. 
أفئى ذى إنچى بى إيھوؤ إنتى نى 
ى أتشيمير فى إيتى إسشى إشات إمب

  باصخا إن إخيتف
ح وجاء يوم الفطير الذى ينبغى أن يذب

الفصح فيه



Ouo\ afouwrp ̀mPetroc nem 
Iwannhc ̀eafjoc > je ma]enwten cebte 
pipacxa nan \ina `ntenouomf . ~Nqwou 

naf je ̀xouw] ̀etencebtwtfqwn
أووه أفؤوأورب إم بيتروس نيم يوأننيس 

سخا نان جيه ماشينوتين سيبتيه بى با: إأفجوس 
ف ھينا إنتين أووأومف إنثو أوو ذيه بيجوأوو نا

جيه أكؤوأوش إتين سيبطوتف ثون
نا فأرسل بطرس ويوحنا قائالً امضيا و أعدا ل
الفصح لنأكله فقاال له أين تريد أن نعده



Ouw]t ̀mpieuaggelion eqouab .

.أو وشت امبيف انجليون اثؤواب

أسجدوا لإلنجيل المقدس

يوم خميس العھدبــاكر 



Do[aci kurie

المجد للرب

ذوكصاسي كيريي

يوم خميس العھدبــاكر 



10، 18:  54المزمور 

وھو ) الدھن(كالمه ألين من الزيت 
ملت، حتال نصال، فلو كان العدو عّيرنى

ولو أن مبغضى عّظم علّي الكالم 
ختفيت منهال
ھلليلويا 

يوم خميس العھدبــاكر 



اللھم تراءف علينا وارحمنا وأجعلنا 

.مستحقين لسماع إنجيلك المقدس

لوقافصل من انجيل معلمنا 

بركاته على جميعنا أمين. البشير 



)13-7:22(ص االنجيل من لوقا

أن وجاء يوم الفطير الذى ينبغى
 فأرسل بطرس  . الفصح يذبح فيه
صح لنا الف أمضيا وأعدا: ويوحنا قائال

  ؟فقاال له أين تريد أن نعده.  لنأكله
ما فقال لھما اذا دخلتما المدينة يلقاك

.ماء رجل حامل جرة

يوم خميس العھدبــاكر 



ال فاتبعاه الى البيت الذى يدخله وقو
ضع المعلم يقول لك أين مو . لرب البيت

الفصح مع  كل فيهآراحتى الذى 
يريكما علية كبيرة  ذاكف .تالميذى
ولما مضيا .  عداھناكأفمفروشة

    عدا الفصحأف .ا كما قال لھماووجد
.دائما المجد و

يوم خميس العھدبــاكر 



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

eqouab.

:إن أومو أوسيوس:خين إفران تي إترياس 
.  ؤوابنيم بي إبنيفما أث:إفيوت نيم إبشيري 

باسم الثالوث المساوي اآلب 
.و االبن و الروح القدس

يوم خميس العھدبــاكر الطرح -5



Piouwini ̀nta ̀vmhi> vh 
etepouwini> erwmi niben> 

eqnhou ̀epikocmoc.
 بي أووينى انطا افمى فى ات اير اؤوينى

. ايرومى نيفين اثنيو ابى كوزموس
أيھا النور الحقيقى الذى يضئ لكل 

انسان ات الى العالم

يوم خميس العھدبــاكر 



باكر من يوم خميس العھدطرح 
فنا يوم الفصح قد اقترب يا سيدنا عر

قال  ھكذا.نعده لك فيه المكان الذى
ا التالميذ للمعلم أنت ھو فصحنا ي
 يسوع المسيح، فأرسل اثنين من

وما ق: تالميذه صفا ويوحنا وقال لھما
وامضيا إلى ھذه المدينة فتجدا

يوم خميس العھدبــاكر 



ذا مشى سيرا إ. رجال حامال جرة ماء 
 الذى يدخل أنتما خلفه إلى الموضع

المعلم  يقولو قوال لصاحب البيت.اليه
. أين المكان الذى أكمل فيه الفصح ؟

ية فوقانية خال ةليّ عُ  فذاك يريكما
  أعدا الفصح فى ذلك . مفروشة

.  الموضع وھكذا صنعا كقول الرب

يوم خميس العھدبــاكر 



 افرحوا وتھللوا ألن االمم تعالوا أيھا
ح الفص .اإلله الكلمة صار لكم فصحا

  األول الذى بالخروف خلص الشعب
يد والفصح الجد.  عبودية فرعون من

العالم من  خلص ھو ابن هللا الذى
  بأنواع كثيرة وطرق شتى. الفساد

.أعد الخالص والنجاة األبدية

يوم خميس العھدبــاكر 



لكل العالم من  لكن ھذا الخالص ھو
جذب . مشارق الشمس إلى مغاربھا

ى الى علو رحمته والرأفة الت أحد كل
ه لھم كثرة نعمت وأظھر. كان يصنعھا

  التى أفاضھا على كل موضع من
أخذ الذى لنا وجعله مع . المسكونة

...علينا بصالحه الذى له وتفضل

يوم خميس العھدبــاكر 



 (مرد بحرى) المسيح مخلصنا جاء وتألم 
عنا لكى بآالمه يخلصنا 

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

يوم خميس العھدبــاكر 



Pixrictoc pencwthr >
af`I af]ep`mka\> 

بي إخرستوس بين سوتير 
هي آف شيب إمكاأ أف

 
،المسيح مخلصنا) مرد بحرى(

عناجاء وتألم 

يوم خميس العھدبــاكر 



\ina 'en nef`mkau\
`ntefcw; ̀mmon.

ھينا خين نيف إمكافه
.إنتيف سوتي إممون 

 

لكى بآالمه
.يخلصنا  

يوم خميس العھدبــاكر 



Maren;wou naf > 
tensici ̀mpefran> 

مارين تي أوأو ناف
بيفران تين تشيسي إم 

فلنمجده) مرد قبلى(
ونرفع إسمه 

يوم خميس العھدبــاكر 



je aferounai neman >
kata pefni]; `nnai

اير أوناي نيمان جي آف
.ناي نيشتي إن ككاطا بي 

صنع معنا رحمة ألنه 
.كعظيم رحمته

يوم خميس العھدبــاكر 



:الطلبة النھارية 



إكلينومين طاغوناتا نحني ركبنا: الكاھن
 إرحمنا يا هللا اآلب :عبالش

ضابط الكل
بي ناي نان إفنوتي إفيوت 

بانطوكراطور
آنستومين اكلينومين  نانقف ونحني ركب  :الكاھن

تاغوناتا
  ارحمنا يا هللا:الشعب

مخلصنا
ناى نان افنوتي بين  

سوتير
ونحنى  ثم نقف: الكاھن

ركبنا
ن كي أنستومين أكلينومي 

طاغوناطا
أرحمنا يا هللا ثم  :الشعب

نامرحأ
ناي نان أفنوتي أووه

ناى نان



الكاھنيقول 

ينا اطلبوا لكى يرحمنا هللا ويتراءف عل
سيه ويسمعنا ويقبل سؤاالت وطلبات قدي
منھم بالصالح عنا فى كل حين

ويغفر لنا خطايانا  



:الشعب 

 Kuri`e ̀ele`hcon 

ون سكيرلي

يارب ارحم 



:الكاھن 
اطلبوا عن سالمة الواحدة الوحيدة  

المقدسة الجامعة الرسولية الكنيسة،
وخالص هللا فى الشعوب  

والطمأنينة بكل موضع 
ويغفر لنا خطايانا



:الشعب 

 Kuri`e ̀ele`hcon 

ون سكيرلي

يارب ارحم 



اطلبوا عن ابائنا وإخوتنا المرضى 
بكل األمراض فى ھذا الموضع 
وكل مكان لكى ينعم لنا الرب

إلھنا واياھم بالعافية والشفاء 
ويغفر لنا خطايانا 

:الكاھن 



:الشعب 

 Kuri`e ̀ele`hcon 

ون سكيرلي

يارب ارحم 



صلوا وأطلبوا عن ابائنا واخوتنا 
ل السفر بك واوالذين أضمر المسافرين

: مكان ليسھل طرقھم جميعاً 
يع إن كانوا فى البحار أو األنھار أو اليناب
أو الطرق المسلوكة والذين جعلوا

سفرھم بكل نوع لكى يرشدھم الرب 
إلھنا ويردھم إلى مساكنھم بسالم 

. ويغفر لنا خطايانا

:الكاھن



:الشعب 

 Kuri`e ̀ele`hcon 

ون سكيرلي

يارب ارحم 



أطلبوا عن أھوية السماء صلوا و
ثمرات االرض وكل الثمر  و 

فى جميع  ةمثمر شجرةوالكروم وكل 
المسكونة لكى يباركھا الرب إلھنا 

ويكملھا بسالم 
 . يغفر لنا خطايانا و

:الكاھن 



:الشعب 

 Kuri`e ̀ele`hcon 

ون سكيرلي

يارب ارحم 



صلوا وأطلبوا لكى يعطينا هللا رحمة
ورأفة أمام السالطين األعزاء 
الح ويعطف قلوب المتولين علينا بالص

فى كل حين 
 . يغفر لنا خطايانا و

:الكاھن 



:الشعب 

 Kuri`e ̀ele`hcon 

ون سكيرلي

يارب ارحم 



إخوتنا أصلبوا عن ابائنا و صلوا و
وتنيحوا فى االيمان الذين رقدوا

ة بائنا البطاركأ : بالمسيح منذ البدء 
بائنا األساقفة أبائنا المطارنة وأو
القسوس بائنا أبائنا القمامصة وأو

بائنا الرھبانأوإخوتنا الشمامسة و

:الكاھن 



عن كل الذين ووإخوتنا العلمانيين 
ح الرب تنيحوا من المسيحيين لكى يني
إلھنا نفوسھم أجمعين 

 . يغفر لنا خطايانا و



:الشعب 

 Kuri`e ̀ele`hcon 

ون سكيرلي

يارب ارحم 



 ، دطلبوا عن المھتمين بالصعائأصلوا و
 ، والزيت ، والخمر ، والقرابين

 ، وكتب القراءة ، والستور ، والبخور
ب لكى يعوضھم الر ، وكل أوانى المذبح

عن أتعابھم فى اورشليم السمائية 
  .و يغفر لنا خطايانا

:الكاھن 



:الشعب 

 Kuri`e ̀ele`hcon 

ون سكيرلي

يارب ارحم 



طلبوا عن موعظى شعبناأصلوا و
بھم لكى يباركھم الرب ويفتح عيون قلو

ويثبتھم على االيمان األرثوذكسى 
إلى النفس االخير 
  .ويغفر لنا خطايانا

:الكاھن 



:الشعب 

 Kuri`e ̀ele`hcon 

ون سكيرلي

يارب ارحم 



طلبوا عن ھذا المسكنأصلوا و
وكل مساكن وديارات الشعوب 

 رثوذكسيين فى البراري والشيوخاأل
 وعن طمأنينة كل العالم،  السكان فيھا

 ً ياھمإفظنا الرب إلھنا وحلكى ي،  معا
من كل سوء ومن كل شر 

.ويغفر لنا خطايانا

:الكاھن 



:الشعب 

 Kuri`e ̀ele`hcon 

ون سكيرلي

يارب ارحم 



رم طلبوا عن حياة وقيام أبينا المكأصلوا و
نبا رئيس األساقفة األب البطريرك األ

ب الر لكى يحفظ لنا) تواضروس الثانى(
دةسنين عديسيه حياته ويثبته على كر

ديدة موأزمنة سالمة ھادئة 
.ويغفر لنا خطايانا

:الكاھن



:الشعب 

 Kuri`e ̀ele`hcon 

ون سكيرلي

يارب ارحم 



طلبوا عن آبائنا المطارنةأ صلوا و
ساقفة األرثوذكسيين بكل مكان واأل

والقمامصة والقسوس والشمامسة
 غمات الكنيسة لكى يحفظھمطوكل 

المسيح إلھنا ويقويھم 
. ويغفر لنا خطايانا

:الكاھن



:الشعب 

 Kuri`e ̀ele`hcon 

ون سكيرلي

يارب ارحم 



جتماعنا ھذا إعن  طلبواأ صلوا و
ينيالشعوب األرثوذكساجتماع  وكل

لكى يباركھم الرب إلھنا
ويكملھم بسالم

. ويغفر لنا خطايانا 

:الكاھن 



:الشعب 

 Kuri`e ̀ele`hcon 

ون سكيرلي

يارب ارحم 



طلبوا عن تدبير البيعة أ صلوا و

المقدسة و كل رتب الكھنوت لكى 

يباركھم الرب إلھنا و يقويھم 

. ويغفر لنا خطايانا

:الكاھن 



:الشعب 

 Kuri`e ̀ele`hcon 

ون سكيرلي

يارب ارحم 



طلبوا عن كل نفس لھاأ صلوا و
تعب فى الكنيسة المقدسة 

ومع الشعب األرثوذكسى لكى يصنع  
الرب إلھنا معھم رحمة 

. ويغفر لنا خطايانا

:الكاھن 



:الشعب 

 Kuri`e ̀ele`hcon 

ون سكيرلي

يارب ارحم 



طلبوا عن محبى المسيح أصلوا و
ذكرھم نالرؤساء الذين أمرونا أن 

لكى يباركھم الرب إلھنا،  سمائھمأب
و يذكرھم بالرحمة ويعطيھم النعمة 

أمام السالطين األعزاء
. ويغفر لنا خطايانا

:الكاھن 



:الشعب 

 Kuri`e ̀ele`hcon 

ون سكيرلي

يارب ارحم 



 ، طلبوا عن المساكينأ صلوا و
وعن كل  ، والضعفاء ، والفالحين 
راءف بكل نوع لكى يت ، نفس متضايقة

  إياھموعلينا الرب إلھنا 
. خطايانا ويغفر لنا

:الكاھن 



:الشعب 

 Kuri`e ̀ele`hcon 

ون سكيرلي

يارب ارحم 



 ، طلبوا عن كل المتضايقينأ صلوا و
 ، وفى المطابق ، الذين فى السجون
 ، أو فى السبى ، والذين فى النفى

،والمربوطين من جھة رباطات الشياطين
لكى يعتقھم الرب إلھنا من متاعبھم

. ويغفر لنا خطايانا

:الكاھن 



:الشعب 

 Kuri`e ̀ele`hcon 

ون سكيرلي

يارب ارحم 



طلبوا عن كل النفوس أ صلوا و
 ، معنا اليوم فى ھذا الموضع ةالمجتمع

كنا لكى تدر ، يطلبون الرحمة لنفوسھم
ياھمإمراحم الرب إلھنا و
. ويغفر لنا خطايانا

:الكاھن 



:الشعب 

 Kuri`e ̀ele`hcon 

ون سكيرلي

يارب ارحم 



أوصونا أن  الذين طلبوا عنأ صلوا و
لكى  ، كل واحد بإسمه ، نذكرھم 

يذكرھم الرب إلھنا بالصالح
فى كل حين  

. ويغفر لنا خطايانا

:الكاھن 



:الشعب 

 Kuri`e ̀ele`hcon 

ون سكيرلي

يارب ارحم 



نھار طلبوا عن صعود مياه األأ صلوا و
 لكى يباركھا المسيح ، فى ھذه السنة

 ح وجهويفرّ  ، إلھنا ويصعدھا كمقدارھا
 ، ويعولنا نحن البشر ، االرض بالنيل

، دوابوال ،ويعطى النجاة لشعبه 

:الكاھن 



 ، والغالء ، الموت : ويرفع عن العالم 
،ءوسيف األعدا،والجالء،والفناء،والوباء

 ويجعل الھدوء والسالم والطمأنينة فى
حيين ويرفع شأن المسي ، البيعة المقدسة
وفى كل المسكونة إلى  ، فى كل مكان

. ويغفر لنا خطاياناالنفس االخير 



:الشعب 

 Kuri`e ̀ele`hcon 

ون سكيرلي

يارب ارحم 



ة البصخة المقدس هطلبوا عن ھذأصلوا و
لنا  لكى يكملھا،  التى لمخلصنا الصالح

ة رينا بھجة قيامته المقدسبسالم ويُ 
ونحن جميعاً سالمين 
.ويغفر لنا خطايانا

:الكاھن 



:الشعب 

 Kuri`e ̀ele`hcon 

ون سكيرلي

يارب ارحم 



.  قرر لنا رحمة. اللھم ارحمنا
.اصنع معنا رحمة فى ملكوتك

Vnou; nai nan qe]ounai eron 
ariounai neman 'en tekmetouro

  .يرونإثيش أوناى . افنوتى ناى نان
.خين تيك ميت أورو. و ناى نيمانأآرى 



Kuri`e `elehcon Kuri`e `elehcon  
Kuri`e` elehcon

كيري ليسون       كيرى ليسون
كيرى ليسون     

يارب ارحم        يارب ارحم       
يارب ارحم



Kuri`e `elehcon Kuri`e `elehcon  
Kuri`e` elehcon

كيري ليسون       كيرى ليسون
كيرى ليسون     

يارب ارحم        يارب ارحم       
يارب ارحم



Kuri`e `elehcon Kuri`e `elehcon  
Kuri`e` elehcon

كيري ليسون       كيرى ليسون
كيرى ليسون     

يارب ارحم        يارب ارحم       
يارب ارحم



Kuri`e `elehcon Kuri`e `elehcon  
Kuri`e` elehcon

كيري ليسون       كيرى ليسون
كيرى ليسون     

يارب ارحم        يارب ارحم       
يارب ارحم



يك ابؤرو انتيه تى ھيرينى موى نان انت
 نان انتيك ھيرينى كانينھيرينى سمنى

نوفى نان ايفول
 يا ملك السالم اعطينا سالمك قرر لنا

لنا خطاياناسالمك و اغفر

~Pouro ̀nte ;\irhnh > moi nan
`ntek\irhnh > cemni nan

`ntek\irhnh> xa nennobi nan ebol



Kuri`e `elehcon Kuri`e `elehcon  
Kuri`e` elehcon

كيري ليسون       كيرى ليسون
كيرى ليسون     

يارب ارحم        يارب ارحم       
يارب ارحم



Kuri`e `elehcon Kuri`e `elehcon  
Kuri`e` elehcon

كيري ليسون       كيرى ليسون
كيرى ليسون     

يارب ارحم        يارب ارحم       
يارب ارحم



جور ايفول انى جاجى انتيه تى اكليسيا
ايروس انيسكيم شا اينيهاريسوبت

فرق أعداء الكنيسة و حصنھا
فال تتزعزع الى االبد 

Jwr `ebol ̀nnijaji
`nte ;ekklhcia> `

aricobt ̀eroc `nneckim ]a ̀ene\.



Kuri`e `elehcon Kuri`e `elehcon  
Kuri`e` elehcon

كيري ليسون       كيرى ليسون
كيرى ليسون     

يارب ارحم        يارب ارحم       
يارب ارحم



Kuri`e `elehcon Kuri`e `elehcon  
Kuri`e` elehcon

كيري ليسون       كيرى ليسون
كيرى ليسون     

يارب ارحم        يارب ارحم       
يارب ارحم



اممانؤيل بينوتى خين تين ميتى تينو خين
انتيه بيفيوت نيم بى ابنفما اثؤوابابؤو

عمانوئيل الھنا فى وسطنا اآلن
بمجد ابيه و الروح القدس

`Emmanouhl pennou;> 'en 
tenmh; ;nou 'en ̀p`wou ̀nte 

pefiwt> nem pi`pneuma eqouab. 



Kuri`e `elehcon Kuri`e `elehcon  
Kuri`e` elehcon

كيري ليسون       كيرى ليسون
كيرى ليسون     

يارب ارحم        يارب ارحم       
يارب ارحم



Kuri`e `elehcon Kuri`e `elehcon  
Kuri`e` elehcon

كيري ليسون       كيرى ليسون
كيرى ليسون     

يارب ارحم        يارب ارحم       
يارب ارحم



انتيف اسمو ايرون تيرين انتيف توفو انين
ھيت انتيف تالتشو انيشونى

انتيه نين ابسيشى نيم نين سوما 
ليباركنا كلنا و يطھر قلوبنا 

و يشفى أمراض نفوسنا و اجسادنا

`Ntef`cmou ̀eron thren> nteftoubo
`nnen\ht `nteftalso ̀nni]wni>

`nte nenyuxh nem nencwma.



Kuri`e `elehcon Kuri`e `elehcon  
Kuri`e` elehcon

كيري ليسون       كيرى ليسون
كيرى ليسون     

يارب ارحم        يارب ارحم       
يارب ارحم



Kuri`e `elehcon Kuri`e `elehcon  
Kuri`e` elehcon

كيري ليسون       كيرى ليسون
كيرى ليسون     

يارب ارحم        يارب ارحم       
يارب ارحم



موك أو بي اخرستوسمتين أوشت ا
كيوت ان أغاثوس، نيم بى ابنيفما نيم بى

جى افآشك اكسوتى اممون اثؤواب
نسجد لك ايھا المسيح مع ابيك الصالح
والروح القدس ألنك صلبت وخلصتنا 

Tenouw]t ̀mmok wPxc? nem 
pekiwt ~nagaqoc> nem pi~pneuma 
eqouab> je aua]k akcw; ̀mmon.



كى  ذوكصابترى كى ايوآمين الليلويا 
ى  إ كى نين كى آ: آجيو ابنفماتى

Amhn al? do[a patri ke `ui`w ke 
`agi`w ̀pneumati > ke nun ke `a`i

المجد لآلب واالبن والروحأمين الليلويا 
القدس اآلن وكل آوان  



 ىإ ونطوناس أوس إى طاسكي 
.الليلويا. مينآونون أ

Ke ic touc  `e`wnac twn  
`e`wnwn :~Amhn  Allhloui`a 

.آمين ھلليلويا. والى دھر الدھور



مموس جىإن جو إتين أوش ايفول 
أو بين شويس ايسوس بى اخرستوس

ربنا يسوع المسيح: نصرخ قائلين 

Tenw] ebol enjw ̀mmoc>
je `w Penoc? Ihc? Pxc?



Vh ̀etua]f ̀epi`ctauroc 
ek`e'om'em ̀m`pcatanac 
capecht `nnensalauj >

وم فى اتافاشف ابى استافروس اك ايه خ
نين خيم ام ابساتاناس سابيسيت ان

:اتشاالفج 
انالذى صلب على الصليب اسحق الشيط

تحت اقدمنا خلصنا



سوتي إممون أووه ناي نان
كيري ليصون، كيري ليصون

كيري إفلوجيصون
آمين، إسمو إيروي إسمو إيروي

إستي ميطانيا
و إمبي إسموجكوني ايفول ، 



يسوع المسيح الھنا الحقيقي 
الذى قبل اآلالم بإرادته

وس إن إيسوس بى إخرستوس بين آليثين
ف نوتى فى إيطاف شيب إمكاه خين بي

أوأوش

Ihc? Pxc? Penalhqinoc ̀nnou; 
vh`etaf]ep`mka\ 'en pefouw]



و صلب على الصليب من أجلنا

أووه آف أشف
ھيجين بيسطافروس إثفيتين

ouo\ aua]f \ijen pi`ctauroc 
eqbhten.



ما إف إى إيرون خين إزمو نيفين إم بى إبنف
ف جيك بىإنتيف إبرفويثين إيرون إنتي:تيكون 

باسخا إثؤواب نان إيفول 

نايباركنا بكل بركة روحية و يعين
و يكمل لنا البصخة المقدسة 

Ef`ecmou ̀eron 'en ̀cmou niben
`mpna?tikon > ̀ntef erbohqin
`eron `ntefjek pipacxa equ?



س إنتيف طامون إى إفراش إنتيف آناسطاسي
ن إثؤواب إنھان ميش إنرومبى نيم ھان سيو إ

ھيرينى كون

و يرينا فرح قيامته
.سنينا كثيرة و ازمنه سالمة  

Nan `ebol ̀ntef ̀anactacic equ?
`n\anmh] `nrompi nem \anchou

`nrompi nem \anchou ̀n\irhnikon



بى اخرستوس بين نوتى
)المسيح إلھنا ( 

ـــــــــــــــــــــــــــ
آمين ايس اى شوبى

الساعة)آمين يكون ( 
الثالثة 


