
يوم االثنين من البصخة 
المقدسة

الثالثة+ باكر+ 

التاسعة+ السادسة+ 

الحادية عشر+ 



ن باكر يوم األثنين م
البصخة المقدسة

نبوات عربى



~Ebol 'enTarxh ̀n;genecic ̀nte 
Mw`uchc i`provhthc > `ere pef`cmou

`eqouab ]wpi neman `amhn 
efjw ̀mmoc.

كته بر النبيسفر التكوين لموسى من 
.المقدسة تكون معنا آمين 

:مقدمة  النبوات قبطيآ  -1

تى تى أرشى انتى جينيسيس ان إيفول خين
مو بى إبروفيتيس إيرى بيف إزمويسيس 

. افجوس امموس إثؤواب شوبى نيمان آمين

باكر من يوم االثنين



. فى البدء خلق هللا السماء و األرض 
دةوكانت األرض غير مرئية و غير مستع

يم خين أو ارشى أفتى ثاميو انت فتى ن
 ابكاھى ذى نى أو اثناف ايروف: ابكاھى

بى أووه انھات سفتى

'en ouarxh ̀av; qamio ̀ntv; 
nem `pka\i > `pka\i de ne 

ouaqnau `erof pe ouo\`natcb;



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

]a ̀ene\ `nte pi`ene\ throu ̀amhn.

يه أوأو أنتترياس إثوؤاب بنوتي شا إين
.ن نيم شا إينيه أنتي بيأنيه تيرو آمي

مجداً للثالوث القدوس إلھنا إلي األبد 
. والي أبد األبدين أمين 



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

كون بركته المقدسة ت النبياشعياء من 
.معنا آمين 

يس بى إبروفيتايسائياس  إيفول خين
ن إيربيف إزمو إثؤواب شوبى نيمان آمي

.افجو امموس



.  أمجد الذى أحبه بنشيد حبيب ھذا الكرم
كان للحبيب كرم فى رابية

و إ اتى أوو امفى تاف مينريتف خين أوج
.  انتى بى مينريت انتى باى اى ھالولى
أوما ان ألولى أفشوبى امبى مينريت

Ei`e;`wou ̀mvh`etaumenritf 'en 
oujw ̀nte pimenrit ̀nte pai 

ia\`alpli> Ouma ̀n`aloli 
af]wpi ̀mpimenrit



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

]a ̀ene\ `nte pi`ene\ throu ̀amhn.

يه أوأو أنتترياس إثوؤاب بنوتي شا إين
.ن نيم شا إينيه أنتي بيأنيه تيرو آمي

مجداً للثالوث القدوس إلھنا إلي األبد 
. والي أبد األبدين أمين 



~Ebol 'en Ihcou ̀p]hri ̀nCirax 
Pi`provhthc > `ere pef`cmou
`eqouab ]wpi neman `amhn 

efjw ̀mmoc.

 بركته النبييشوع بن سيراخ من 
.المقدسة تكون معنا آمين 

بى  يسو ابشيرى ان سيراخإ إيفول خين
وبى إبروفيتيس إيربيف إزمو إثؤواب ش

نيمان آمين



.كل الحكمة فھى من قبل الرب
.وھى دائمة معه إلي األبد

تى صوفيا تيرس أو ايفول ھيتين 
يهأووه اسشوب نيماف شا اين: ابشويس 

Tcovi`a thrc ou `ebol 
\iten ̀Poc?> ouo\ `c]op nemaf 

]a ̀ene\



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

]a ̀ene\ `nte pi`ene\ throu ̀amhn.

يه أوأو أنتترياس إثوؤاب بنوتي شا إين
.ن نيم شا إينيه أنتي بيأنيه تيرو آمي

مجداً للثالوث القدوس إلھنا إلي األبد 
. والي أبد األبدين أمين 



بدء سفر التكوين لموسى النبي   
  3 – 1:  2ألخ و ص  – 1:  1ص 

. فى البدء خلق هللا السماء واألرض 
دة وكانت األرض غير مرئية وغير مستع

وروح هللا يرف  .وعلى وجه الغمر ظالم
وقال هللا ليكن نور . على وجه المياه

.  ورأى هللا النور أنه حسن. فكان نور
ودعا هللا.وفصل هللا بين النور والظالم 

باكر من يوم االثنين



الظالم دعاه ليالً وكان والنور نھاراً 
 وقال هللا. مساء وكان صباح يوماً أوالً 

اصلليكن جلد متوسط بين المياه وليكن ف
 فخلق هللا. بين مياه و مياه فكان كذلك

ن الجلد فى وسط المياه وفصل هللا بي
وق المياه التى تحت الجلد والمياه التى ف

ورأى هللا. ودعا هللا الجلد سماء. الجلد

باكر من يوم االثنين



و كان مساء و كان صباح أنه حسن  ذلك
اه التى وقال هللا لتجتمع المي. يوماً ثانياً 

تحت السماء إلى مجمع واحد و ليظھر 
 فاجتمعت المياه. و كان كذلك . اليبس 

ر وظھ. التى تحت السماء مجمعاً واحداً 
مع ومجت. اليبس ودعا هللا اليبس أرضاً 

أنه ى هللا ذلكأور. بحاراً  دعاهالمياه 

باكر من يوم االثنين



ً وقال هللا  .حسن  عشباً لتنبت األرض نباتا
ثمر اوشكله وشجراً ذ يبزر بزراً كجنسه

  فيه على هيخرج ثمراً كجنسه بزر
فأخرجت األرض . وكان كذلك. األرض

شجراً  نباتاً عشباً يبزر بزراً كجنسه و
على  فيه كجنسه همثمراً يعمل ثمراً بزر

وكان. ى هللا ذلك أنه حسنأاألرض ور

باكر من يوم االثنين



 ً تكن وقال هللا ل. مساء وكان صباح يوماً ثالثا
أنوار فى جلد السماء لتنير على األرض 

 وتكون آليات.لليلاولتفصل بين النھار و
 وتكون أنوار فى جلد. وأوقات وأيام وسنين

خلقف. فكان كذلك . السماء لتضئ على األرض
طان النور األكبر لسل. ين العظيمينورهللا الن

والنـور األصغر. الـنھار 

باكر من يوم االثنين



  و جعلھا هللا. لسلطان الليل مع النجوم
.  لتضئ عـلى األرض ءفى جلد السما

بين  وتتسلط على النھار والليل ولتفصل
. حسنأنه ى هللا ذلك أور. النور والظالم

 ً قالو. وكان مساء وكان صباح يوماً رابعا
ية هللا لتفض المياه زحافات ذات أنفس ح

فوق األرض على وجه و طيوراً تطير

باكر من يوم االثنين



فخلق هللا . جلد السماء وكان كذلك 
ن و كل ذى نفس حية م. الحيتان العظام 

. ھا الھوام التى فاضت بھا المياه كأجناس
 ى هللارأو. و كل طائر ذى جناح كجنسه 

مى أن: ذلك أنه حسن وباركھا هللا قائالً 
كثر ى المياه فى البحار وليلئوأكثرى وام

و كان مساء و كان. على األرض  الطير

باكر من يوم االثنين



رج وقال هللا لتخ. صباح يوماً خامساً 
  األرض أنفس حية ذوات أربع و ھوام

ووحوش األرض كأجناسھا و كل دبابات 
وكان كذلك فخلق . كأجناسھا  األرض 

هللا جميع وحوش األرض كأجناسھا 
  و كل دبابات األرضوالبھائم كأجناسھا 

. ى هللا ذلك أنه حسن أو ر. كأجناسھا 

باكر من يوم االثنين



تنا و قال هللا لنخلق أنساناً على صور
ر على سمك البح وليتسلط. وكمثالنا 

والبھائم وعلى جميع . وطير السماء 
ما يدب و يتحرك على  وكل األرض

فخلق هللا األنسان على . األرض 
  ذكراً . صورته على صورة هللا خلقه 

هللا  او باركھم.  اوأنثى خلقھم

باكر من يوم االثنين



 األرض لياا و أكثرا و أميأنم :قائالً 
 سمك البحر و و تسلطا علىوأخضعاھا 

طير السماء و جميع البھائم وسائر 
و كل الھوام التى تدب على . األرض 
 كل اھا قد أعطيتكم: وقال هللا  . األرض 

عشب مزروع يبزر بزراً على وجه 
و كل شجر فيه ثمر يبزر. كلھا األرض

باكر من يوم االثنين



 ً  ولجميع وحوش. بزراً يكون لكم طعاما
ما يدب  وكل. طير السماء األرض وكل

مما فيه نفس . ويتحرك على األرض 
. أعطيت كل عشـب أخضر طعاماً . حية

ى هللا جميع ما خلقه أو ر. وكان كذلك 
و كان مساء و كان . ذا ھو حسن جداً إف

ً  صباح .يوماً سادسا

باكر من يوم االثنين



ُ ف   .كملت السماء و األرض وكل زينتھاأ
 خلقھا فى اليوم وأكمل هللا أعماله التى

ن وأستراح فى اليوم السابع م. السادس
وبارك هللا  .جميع أعماله التى صنعھا

ح منألن فيه أسترا. اليوم السابع وقدسه
.جميع أعماله التى أبتدأ هللا بخلقھا

للثالوث القدوسمجداً 

باكر من يوم االثنين



)   9 – 1:  5النبي  ص  ءأشعياسفر من ( 
 الحبيبأمجد الذى أحبه بنشيد 

بية كان للحبيب كرم فى را. ھذا الكرم ل
حطت به أف. فى موضع خصب . 

ست سياجاً و رفعته على القصب و غر
اً فى كرماً فى سورق و بنيت فيه برج

. و حفرت فيه معصرة . وسطه 

باكر من يوم االثنين



 ً اآلن و .وأنتظرت أن يخرج عنباً فأخرج شوكا
أحكموا . يا رجال يھوذا وسكان أورشليم 

 ألنى أنتظرت أن يخرج.بينى و بين كرمى
 ً مى صنع لكرأى شئ يُ . عنبا فأخرج شوكا
ألنى رجوت أن يخرج . ؟وأنا لم أصنعه به
 ً عل فاآلن أعلمكم ماذا أف. عنباً فأخرج شوكا

دم وأھ. أقلع سياجه فيصير للنھب. بكرمى
جوسقه

باكر من يوم االثنين



ب و أھمل ھذا الكرم ال يقض. فيكون مدوساً 
  .رقفوال يفلح وينبت فيه الشوك مثل ال

.  مطر عليه مطراً يال ن وأوصى السحاب أ
و  .ألن كرم رب الصباؤوت ھو بيت إسرائيل 
. رجال يھوذا الغرس الجديد المحبوب 

و عدالً  .رجوت أن يصنع إنصافاً فصنع إثماً 
.ذا صراخ إف

باكر من يوم االثنين



.  ويل للذين يصلون بيتاً ببيت 
 بوالكى يسل. ويقرنون حقالً بحقل 

 إدن أنتم تسكنون األرض. أصحابھم 
مع ھذا فى مسامع قد سُ . وحدكم 

:رب الصباؤوت 

مجداً للثالوث القدوس 

باكر من يوم االثنين



) 19 – 1:  1ص  : يراخ  سيشوع بن  من سفر ( 
وھى . بل الربكل الحكمة ھى من قِ 

 من يقدر أن يحصى. دائمة معه إلي األبد
و قطرات المطر وأيام . رمل البحر 

من يستطيع أن يمسح علو . الدھور
ب األرض و عمق الغمر حَ و رَ . السماء
.قبل كل شئ حيزت الحكمة . والحكمة

باكر من يوم االثنين



و منذ األزل الفھم و الفطنة ينبوع 
و طرقھا . الحكمة كلمة هللا فى العال

لمن أستعلن أصل . الوصايا األزلية 
ومن عرف خفاياھا لمن تجلت . الحكمة 

ومن أدرك كثرة . معرفة الحكمة 
 حكيم عظيم المھابةالواحد ھو . خبرتھا

الرب ھو الذى. جالس على عرشه 

باكر من يوم االثنين



وأفاضھا . حازھا و رآھا و أحصاھا 
فھى مع كل ذى  .على جميع أعماله 

 وقد منحھا. جسد على حسب عطيته 
.  مخافة الرب ھى مجد و فخر. لمحبيه 

مخافة الرب . و سرور وأكليل فرح 
روراً و تـعطى فرحاً و س. تبھج القـلب

المتقى الـرب يكون لـه. و طول أيام 

باكر من يوم االثنين



ى و ينـال حظـوة فـ. الخير فى آخرته 
رأس الحكمة مخافة . مـوته يوم 
أنھا تولدت فى الرحم مع   .الرب

المؤمنين وتأسست مع البشر مدى 
كمـال . وھى تثبت مع نسلھم . الدھر 

و الفـرح من . الـحكمة مخافة الرب 
.  نتمأل كل بيتھا من المختاري. ثمارھا 

باكر من يوم االثنين



تاج الحكمة . و ترويھم مـن عصيرھا 
ة وھى تنشئ زھرة و نعم. مخافـة هللا 

قد رآھا و أحصاھا و أفاض  . الشفاء 
ورفع مجد . الفھم والمعرفة و العلم 

المتمسك بھا 

مجداً للثالوث القدوس 

باكر من يوم االثنين



 شنودة رئيسعظة ألبينا القديس االنبا 
ا امينالمقدسة فلتكن معن هبركتالمتوحدين 

Oukathxhcic ̀nte peniwt ̀eqouab 
abba }enou; piarxh 

mandrithc> ere pef`cmou eqouab 
]wpi neman amhn. 

  آفا سيس انتى بنيوت أثوابشيأوكاتى 
يفب رىإشينوتي بي آرشي ماندريتيس 

.اسمو اثواب شوبى نيمان آمين

باكر من يوم االثنين: مقدمة العظة



وحدين عظة البينا القديس أنبا شنودة رئيس المت( 
)بركته المقدسة تكون معنا آمين 

 إن كنا نريد اآلن أن نفلت ،يا أخوة  
. و نجد رحمة أمامه . من يدى عقاب هللا

حدنا فلنجلس بالعشاء كل يوم منفردين و
ش ذواتنا عما و نفتّ . عند كمال النھار

)المالزم لنا(قدمناه للمالك الذى يخدمنا 

باكر من يوم االثنين



ى وأيضاً إذا أنقض. ليصعده إلى الرب 
)  وأشرق النور( الليل و طلع النھار

نفتش ذواتنا وحدنا ونعلم ما الذى 
ى قدمناه للمالك الموكل بنا ليصعده إل

كراً وال نشك البتة ألن كل أنسان ذ. هللا 
د أعتمد ق. صغيراً أوكبيراً  ، كان أو أنثى

بأسم اآلب و األبن والروح القدس قد

باكر من يوم االثنين



وم جعل هللا له مالكاً موكالً به إلى ي
 وليصعد إليه كل يوم أعمال. وفاته 

ية الليلية و النھار األنسان الموكل به
. ليس ألن هللا غير عارف بأعمالنا 

كما . بل ھو عارف بھا أكثر . حاشا 
ھو مكتوب أن عينى الرب ناظرة كل 

مكان على صانعى حين فى كل

باكر من يوم االثنين



ھم نما المالئكةإ ، الشر وفاعلى الخير
من أجل  خدام قد أقامھم خالق الكل 

الخالص  أن يرثواالمزمعين 
 نودةفلنختم عظة أبينا القديس أنبا ش

و  الذى أنار عقولنارئيس المتوحدين 
عيون قلوبنا بأسم اآلب و األبن و 

.الروح القدس اإلله الواحد آمين 

باكر من يوم االثنين



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

}enou; piarxhmandrithc

مارين اير سفراجى زين انتى كاتى 
نوتيشي سيس انتى بنيوت اثواب افاشي

بي آرشي ماندريتيس 
شنودة رئيس المتوحدينفلنختم عظة ابينا القديس 

باكر من يوم االثنين



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 من يوم االثنين



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

`nouwt amhn.

م بى خين افران امفيوت نيم ابشيرى ني
نميآوت أوأواب اونوتى ان ؤثإابنفما 

بأسم االب و االبن و الروح القدس
. الواحد امين اإلله 

باكر من يوم االثنين



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

 ) باكر( صالة 
)  ةمن البصخة المقدس االثنينمن يوم ( 

ى بركاته عل -التى لمخلصنا الصالح 
جميعنا آمين

باكر من يوم االثنين



. 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 من يوم االثنين



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 من يوم االثنين



Emmanouhl pennou; penouro >

عمانوئيل إلھنا و ملكنا

:إممانوئيل بين نوتي بين أورو

1

باكر من يوم االثنين



Qwk te ;jom nem pi`wou nem 
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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

ثنيناال يوم باكر



`Fcmarwout ̀nje ̀Poc? 
V; ̀m`pIcrahl> 

vhet`iri ̀n\an`]vhri ̀mmauatf
ى مار وؤوت إنجى ابشويس افنوتسإف ا

.امبير سرائيل
فيئت ايرى انھان اشفيرى اممافاتف

  18:  71المزمور 

مبارك الرب أله أسرائيل 
الصانع العجائب وحده 
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`f`cmarwout `nje 
piran `eqouab ̀nte pef`wou 

]a ̀ene\> ec`e]wpi ec`e]wpi> al?

 بماروؤوت انجى بى ران اثؤواسإف ا
اس أشوبى إس . بيف أؤوشا اينيه
الليلويا. إشوبى

 

مبارك أسم مجده القدوس
إلى األبد يكون يكون 



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  

(Markon) ̀agiw.

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

فصل من االنجيل المقدس
).مرقسحسب قول (  



Do[aci kurie

المجد للرب

ذوكصاسي كيريي
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  18:  71المزمور 
 
له أسرائيلإمبارك الرب 

. الصانع العجائب وحده  
مبارك أسم مجده القدوس

إلى األبد يكون يكون 
.الليلويا  

باكر من يوم االثنين



اللھم تراءف علينا وارحمنا وأجعلنا 

.مستحقين لسماع إنجيلك المقدس

مرقس فصل من انجيل معلمنا

بركاته على جميعنا أمين. البشير 



)24 – 12:  11ص (اإلنجيل من مرقس  
.  عوفى الغد لما خرجوا من بيت عنيا جا

ھا عد و كان عليفرأى شجرة تين عن بُ 
لما ف. جاء لعله يجد فيھا شيئا و. ورق

ً إجاء إليھا لم يجد شيئا  ه لم ألن.ال ورقا
 ال :فأجاب وقال لھا. يكن وقت التين 

بعد إلى األبد  اً يأكل أحد منك ثمر

باكر من يوم االثنين



و جاءوا إلى . و كان تالميذه يسمعون 
ج أورشليم و لما دخل الھيكل أبتدأ يخر
 الذين كانوا يبيعون و يشترون فى

و قلب موائد الصيارفة . الھيكل 
ولم يدع أحداً . مام حوكراسى باعة ال

م قائالً علّ و كان يُ . ينقل متاعاً بالھيكل
لصلوةليس مكتوباً أن بيتى بيت اأ: لھم

باكر من يوم االثنين



و أنتم جعلتموه . يدعى لجميع األمم 
سمع رؤساء  فلما . مغارة للصوص 

وع الكھنة و الكتبة و كانوا يطلبون بأى ن
 الجمع أذ .يخافونه ايھلكونه ألنھم كانو

ر لما صاو . كله كان يتعجب من تعليمه 
وفى . المساء خرج إلى خارج المدينة 

دالصباح إذ كانوا مجتازين رأوا التينة ق

باكر من يوم االثنين



قال فتذكر بطرس و .يبست من أصلھا 
ھا التينة التى لعنت ھا أن يا معلم :له 

: فأجاب يسوع و قال لھم. قد يبست 
قول ألنى الحق أ . ليكن لكم إيمان با

 لكم أن من يقول لھذا الجبل أنتقل و
لبه أنطرح فى البحر وھو ال يشك فى ق
بل يؤمن بأن ما يقوله يكون فأنه

باكر من يوم االثنين



ل فألجل ذلك أقول لكم أن ك .له  يكون
م شئ تسألونه فى الصالة آمنوا أنك

  . تنالونه فيكون لكم 

)و المجد  دائماً ( 

باكر من يوم االثنين



"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.

:ينىفى ايت اير أوؤ: بى أؤوينى انتا افمى
.اثنيو ايبى كوزموس: ايرومى نيفين 

ايھا النور الحقيقى الذى ينير
.  لكل انسان آت الى العالم 



سةمن البصخة المقد اإلثنين باكر يومطرح 
فى البدء خلق هللا السماء واألرض 

الظلمة  بددوزينھا ھكذا بروح فيه ، و
وأخرج النور وفرق بينھما بأسماء 

جديدة ، ودعا النور نھاراً ودعا الظلمه 
ھا وفى ذلك اليوم خلق ھذه جميع. ليالً 

نىبحكمه وفھم رفيع ، وفى اليوم الثا

باكر من يوم االثنين



.  اه خلق هللا جلد السماء وفصل بين مياه ومي
ء،وبعد ھذا ثبت هللا الماء العلوى وأسماه سما
 وفى اليوم الثالث جمع المياه وثبت األرض

 ، وخلق أنواع الشجر وزرع الحقلفوق المياه
.والعشب المزروع المثمر

رة وفى اليوم الرابع خلق الشمس والقمر وكث
،  النجوم

باكر من يوم االثنين



الھوام خلق و فى اليوم الخامس 
والطيور والحيتان الكبار وحيوانات 

 .الحقل 
وفى اليوم السادس خلق هللا الكائن  

 الحى العظيم آدم أول البشر ومعينة له
 ھذانمن جسده، ذكراً وأنثى كالتدبير،

علىمتسلطين جعلھما 

باكر من يوم االثنين



جميع أعماله التى خلقھا الخالق ، 
ألنوإستراح فى اليوم السابع 

 تدبير ھو ھذافيه أكمل جميع أعماله ، 
الخالق ومؤسس كل الموجودات 

 امعنفلنمجده ونرفع أسمه ألنه صنع 
.كعظيم رحمته  رحمة

باكر من يوم االثنين



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

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

باكر من يوم االثنين



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

م تين إتشيسي إ: مارين تي أوأو ناف
ا كات: جي آف اير أوناي نيمان: بيفران

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

الختام+الطلبة.رحمتهكعظيم:رحمة



م الساعة الثالثة من يو
األثنين من البصخة 

المقدسة



يوم االثنين-الساعة الثالثة:مقدمة  النبوات قبطيآ  -1

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

كون بركته المقدسة ت النبياشعياء من 
.معنا آمين 

يس بى إبروفيتايسائياس  إيفول خين
ن إيربيف إزمو إثؤواب شوبى نيمان آمي

.افجو امموس



.  يراً ويل للقائلين للخير شراً و للشر خ
 ً .الجاعلين الظالم نوراً و النور ظالما

جى نانى بى بى : أووى اننيت جو امموس
يت ني: انجى بى بى ثنانيف: اووه افھوو: تھو

شوبى امبكاھى جى أووينى

Ouoi ̀nnhetjw ̀mmoc> Je nane 
pipet\wou > ouo\ `f\wou ̀nje 

pipeqnanef>nhet ]wp ̀mxaki je 
ouoywini



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

]a ̀ene\ `nte pi`ene\ throu ̀amhn.

يه أوأو أنتترياس إثوؤاب بنوتي شا إين
.ن نيم شا إينيه أنتي بيأنيه تيرو آمي

مجداً للثالوث القدوس إلھنا إلي األبد 
. والي أبد األبدين أمين 



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

ون بركته المقدسة تك النبيأرمياء من 
.معنا آمين 

س بى إبروفيتيايريمياس  إيفول خين
ن إيربيف إزمو إثؤواب شوبى نيمان آمي

.افجو امموس



.  من ھو األنسان الحكيم فليفھم ھذا
.والذى عنده كالم فم الرب فليخبركم 

ه أوو: نيم بيرومى انسافى ماريف ايمى
كو  فييت بيصاجى انتى روف امبشويس
ناھراف ميريف تامى ثينو

Nim pe pirwmi ̀ncabe 
maref`emi ̀evai> ouo\ vhete 

picaji ̀nterwf ̀mPoc? xh na\raf 
maref tame qhnou.



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

]a ̀ene\ `nte pi`ene\ throu ̀amhn.

يه أوأو أنتترياس إثوؤاب بنوتي شا إين
.ن نيم شا إينيه أنتي بيأنيه تيرو آمي

مجداً للثالوث القدوس إلھنا إلي األبد 
. والي أبد األبدين أمين 



ألخ 20 – 5من أشعياء النبي  ص 
شر ويل للقائلين للخير شراً و لل

ر الجاعلين الظالم نوراً و النو. خيراً 
 ً ر القائلين عن الحلو مراً و الم. ظالما
ن ويل للحكماء الذين ھم فى أعي. حلواً 

ويل . أنفسھم والفھماء عند ذاوتھم
.  لألقوياء الذين يشربون الخمر

يوم االثنين-الساعة الثالثة



لذين ا. رسكِ ولألبطال الذين يمزجون المُ 
. الرشوة  يبررون المنافق ألجل

رق فلذلك كما يحت .وينزعون حق البار 
ھب ويلت. بجمر النار ) القش ( البروبى 

ھم فھكذا يكون أصل. بلھيبه المشتعل 
كالغبار و زھرھم كالھشيم ألنھم رذلوا 

وأغضبوا. شريعة هللا رب الجنود 

يوم االثنين-الساعة الثالثة



. وأستھانوا بكلمة قدوس أسرائيل 
فحمى غضب رب الصباؤوت على 

.  و رفع يده عليھم ليضربھم. شعبه
و صارت جثث  وسخط على الجبال

 .موتاھم مثل الزبل فى وسط الطريق 
ه بل يد. ومع ھذا كله لم يرتد غضبه 

لم تزل عالية ممدودة من أجل ذلك

يوم االثنين-الساعة الثالثة



م يرفع عالمة لألمم من بعيد و يجتذبھ
فأذا ھم يأتون  .من أقاصى األرض

. بون ال يجوعون وال يتع. سريعاً بخفة 
ن وال يحلو. وال ينامون  . وال ينعسون 

وال تنقطع . مناطقھم من أوساطھم 
ھـؤالء الذين سھامھم  .سيور أحذيتھم 

)موترة ( مسنونة و قسيھم مشدودة 

يوم االثنين-الساعة الثالثة



وبكرات . حوافر خيولھم كصخرة صلبة 
و  .د واألسلھم زئير ك. مـراكبھم كالعاصف 

ن يمسك و يصيح كوحش ويطرح وليس م
م ذلك الـيو و يـصرخ عليھم فى. يخلص 

و ) . الخضم (  جكصوت البحر المتمو
ينظرون إلى علو السماء و إلى أسـفل 

األرض

يوم االثنين-الساعة الثالثة



و ظلمة . فـيجدوا ظـالماً شديداً  
.مدلھمة 

مجداً للثالوث القدوس 

يوم االثنين-الساعة الثالثة



19 – 12:  9من أرميا النبي  ص 
.  من ھو األنسان الحكيم فليفھم ھذا
.  ؟موالذى عنده كالم فم الرب فليخبرك

لماذا ھلكت األرض وأحترقت وصارت 
.  فقال لى الرب.  ؟ية بال عابربرّ كَ 

ته ألنھم تركوا ناموسى عنھم الذى جعل
.ولم يسمعوا لصوتى . أمامھم 

يوم االثنين-الساعة الثالثة



 .بل ساروا وراء عناد قلوبھم الشريرة  
مھم لالتى ع. و سلكوا وراء األصنام 

.لله إسرائيإلذلك قال الرب  .أياھا أباؤھم
 ُ طعمھم خبز الضيق و أسقيھم ھأنذا أ
و أشتتھم فى األمم التى لم . العلقم 

وأرسل عليھم . يعرفوھا ھم وال أباؤھم 
.سيفاً حتى أفنيھم به 

يوم االثنين-الساعة الثالثة



أدعوا النساء . ھذا ما يقوله الرب  
مات و أرسلوا إلى الحكي .النائحات ليأتين

يكم ليفتحن أفواھھن بالكالم لينشدن عل
. و لتسكب عيونكم دموعاً . نوحاً 

 عمِ ألنه قد سُ . ولتفض أجفانكم ماء 
. صوت النوح فى صھيون 
.مجداً للثالوث القدوس 

يوم االثنين-الساعة الثالثة



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

 ) الساعة الثالثة( صالة 
)  ةمن البصخة المقدس االثنينمن يوم ( 

ى بركاته عل -التى لمخلصنا الصالح 
جميعنا آمين

يوم االثنين-الساعة الثالثة



. 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 االثنين-الساعة الثالثة



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 االثنين-الساعة الثالثة



Emmanouhl pennou; penouro >

عمانوئيل إلھنا و ملكنا

:إممانوئيل بين نوتي بين أورو

1

يوم االثنين-الساعة الثالثة



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 االثنين-الساعة الثالثة



Pasoic Ihcouc Pixrictoc .

.يسوع المسيح ييا رب

.باشويس إيسوس بي إخرستوس

1

يوم االثنين-الساعة الثالثة



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 االثنين-الساعة الثالثة



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

يوم االثنين-الساعة الثالثة



Emmanouhl pennou; penouro >

عمانوئيل إلھنا و ملكنا

:إممانوئيل بين نوتي بين أورو

2

يوم االثنين-الساعة الثالثة



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

يوم االثنين-الساعة الثالثة



Pasoic Ihcouc Pixrictoc .

.يسوع المسيح ييا رب

.باشويس إيسوس بي إخرستوس

2

يوم االثنين-الساعة الثالثة



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

يوم االثنين-الساعة الثالثة



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

3

يوم االثنين-الساعة الثالثة



Emmanouhl pennou; penouro >

عمانوئيل إلھنا و ملكنا

:إممانوئيل بين نوتي بين أورو

3

يوم االثنين-الساعة الثالثة



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

3

يوم االثنين-الساعة الثالثة



Pasoic Ihcouc Pixrictoc .

.يسوع المسيح ييا رب

.باشويس إيسوس بي إخرستوس

3

يوم االثنين-الساعة الثالثة



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

3

يوم االثنين-الساعة الثالثة



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

4

يوم االثنين-الساعة الثالثة



Emmanouhl pennou; penouro >

عمانوئيل إلھنا و ملكنا

:إممانوئيل بين نوتي بين أورو

4

يوم االثنين-الساعة الثالثة



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

4

يوم االثنين-الساعة الثالثة



Pasoic Ihcouc Pixrictoc .

.يسوع المسيح ييا رب

.باشويس إيسوس بي إخرستوس

4

يوم االثنين-الساعة الثالثة



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

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

يوم االثنين-الساعة الثالثة



ابسالموس تو دافيد

مزمور لداود

Yalmoc tw Dauid

ثنيناال يوم -الساعة الثالثة 



`Aiounof ̀ejen nh̀etaujoc nhi>
je tenna]enan ̀e`phi `m`Psoic>

.  أنوف ايجين نيئتاف جوس نى أي
.سم ابشويإ يبئإ إيجى تين ناشينان 

 2،  1:  121المزمور 

فرحت بالقائلين لى
إلى بيت الرب نذھب

يوم االثنين-الساعة الثالثة



Nensalauj au`o\i ̀eratou>
'en niaulhou ̀nte Ieroucalhm

راتوإينين اتشالفج أفؤوھى 
لويا اللي. انتى يروساليم خين نى افليو

قفت أرجلناو
فى ديار أورشليم

يوم االثنين-الساعة الثالثة



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
نتوسل من ربنا وإلھنا

.سإصغوا وإنصتوا بحكمة لإلنجيل المقد 



Ou`anagnwcic ̀ebol 'en 
pieuaggelion eqouab kata  

(Markon) ̀agiw.

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

فصل من االنجيل المقدس
).مرقسحسب قول (  



Do[aci kurie

المجد للرب

ذوكصاسي كيريي

يوم االثنين-الساعة الثالثة



  2،  1:  121المزمور 
فرحت بالقائلين لى

إلى بيت الرب نذھب 
قفت أرجلناو

فى ديار أورشليم
.ھلليلويا 

يوم االثنين-الساعة الثالثة



اللھم تراءف علينا وارحمنا وأجعلنا 

.مستحقين لسماع إنجيلك المقدس

مرقس فصل من انجيل معلمنا

بركاته على جميعنا أمين. البشير 



  19 – 11:  11ص اإلنجيل من مرقس  
ولما جاء يسوع إلى أورشليم دخل 

و إذ كان المساء . الھيكل و نظر الجمع 
ع فى تلك الساعة خرج إلى بيت عنيا م

وفى الغد لما خرجوا من . األثنى عشر 
فرأى شجرة تين عن . بيت عنيا جاع 

جاء لعلهووكان عليھا ورق . عدبُ 

يوم االثنين-الساعة الثالثة



جد إليھا لم ي فلما جاء. يجد فيھا شيئاً 
ن ال ورقاً ألنه لم يكن أوان التيإشيئا 

عداً بفأجاب وقال لھا ال يأكل أحد منك ثمر
. إلى األبد وكان تالميذه يسمعون 

ولما دخل إلى . وجاءوا إلى أورشليم 
عون و خرج الذين كانوا يبيبتدأ يُ إالھيكل 

بلَـ َ وق. يشترون فى الھيكل 

يوم االثنين-الساعة الثالثة



 .موائد الصيارفة وكراسى باعة الحمام 
ان وك .الھيكلبولم يدع أحد ينقل متاعاً 

يعلم قائالً لھم أليس مكتوباً 
.  مأن بيتى بيت صالة يدعى لجميع األم

فلما . أنتم جعلتموه مغارة للصوص و
سمع رؤساء الكھنة و الكتبة كانوا 

. هيھلكوأن يطلبون بأى نوع 

يوم االثنين-الساعة الثالثة



ن إذ الجمع كله كا. ألنھم كانوا يخافونه  
 ولما صار المساء. يتعجب من تعليمه 

. خرج إلى خارج المدينة 
.و المجد  دائماً 

يوم االثنين-الساعة الثالثة



"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.

:ينىفى ايت اير أوؤ: بى أؤوينى انتا افمى
.اثنيو ايبى كوزموس: ايرومى نيفين 

ايھا النور الحقيقى الذى ينير
.  لكل انسان آت الى العالم 



اإلثنين يوممن  الثالثةطرح الساعة  
فى عشية يوم الشعانين أتى خارج 
لھنا المدينة مع تالميذه ، أعنى المسيح إ

يسوع المخلص ، فجاع وقال أطلب 
أتى فرأى شجرة تين من بعيد  ف. طعاماً 

 ً بغير  إليھا يطلب ثمراً فيھا فوجد ورقا
. ثمر فلعنھا ، فيبست من أصلھا 

يوم االثنين-الساعة الثالثة



فتعجب جميع تالميذه وقالوا 
وا ضع. للرب إن شجرة التين يبست 

كم ل يخضعاإليمان فى قلوبكم وكل شئ 
ھا وال تتعجبوا من شجرة التين ھذه، أن

بكلمة واحدة يبست من أصلھا، فإذا 
جبل كان فى قلوبكم إيمان لنقلتم ھذا ال

 من مكانه ، تعالوا وأنظروا أيھا الناس
  .الجھال ما كان

يوم االثنين-الساعة الثالثة



من شجرة التين ھذه ، وإصنعوا ثمرة 
ر ، صالحة للرب لكى تخلصوا من الشري
الوا وإصنعوا توبة أيھا الكسالى لكى تن

الغفران ، وإغسلوا وجوھكم بدموع 
غزيرة فإن الدموع تمحو اآلثام ، 
ئ  وأوقدوا مصابيحكم بالفضائل لتض

.  عليكم فى الحكم

يوم االثنين-الساعة الثالثة



نا تألم مع أخيك وأنظر الرب كيف تألم ع
.حتى خلِّصنا 

يوم االثنين-الساعة الثالثة



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

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

يوم االثنين-الساعة الثالثة



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

م تين إتشيسي إ: مارين تي أوأو ناف
ا كات: جي آف اير أوناي نيمان: بيفران

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

الختام+الطلبة.رحمتهكعظيم:رحمة



الساعة السادسة من 
خة يوم األثنين من البص

المقدسة



يوم االثنين-الساعة السادسة:مقدمة  النبوات قبطيآ  -1

ته برك النبيسفر الخروج لموسى من 
.المقدسة تكون معنا آمين 

بى ذوكصولوس انتى  إيفول خين
زمو بى إبروفيتيس إيربيف إمويسيس 

افجو امموس نيمان آمينيإثؤواب شوب

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

`eqouab ]wpi neman `amhn 
efjw ̀mmoc.



: و كلم الرب موسى قائالً 
نا و أنزلھأمضى مسرعاً من ھ

أفصاجى ذى انجى امبشويس نيم 
جى موشى : مويسيس افجو امموس

 انكوليم ايفول خين بايما انتيك شى
ابيسيت

Afcaji de `nje `Poc? nem Mw`uchc 
efjw ̀mmoc> je mo]i ̀nxwlem 

`ebol 'en paima `ntek]e ̀epecht.



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

]a ̀ene\ `nte pi`ene\ throu ̀amhn.

يه أوأو أنتترياس إثوؤاب بنوتي شا إين
.ن نيم شا إينيه أنتي بيأنيه تيرو آمي

مجداً للثالوث القدوس إلھنا إلي األبد 
. والي أبد األبدين أمين 



~Ebol 'en ;covi`a ̀nte Colomwn  
Pi`provhthc> ̀ere pef`cmou`eqouab 
]wpi neman ̀amhn efjw `mmoc.

دسة بركته المق النبيحكمة سليمان من 
.تكون معنا آمين 

بىون تى صوفيا انتى سولوم إيفول خين
إبروفيتيس إيربيف إزمو إثؤواب 

افجو امموس نيمان آمينيشوب



.أحبوا العدل يا قضاة األرض 
أذكروا الرب بالصالح 

مينرى تى ميثمى نييت تى ھاب اى 
 أرى افمفئى ام ابشويس خين: ابكاھى

اوميت أغاثوس

Menre ;meqmhi nhet ;\ap 
`e`pka\i> `ari `vmeu`i ̀m`Poc? 'en 

oumet̀agaqoc



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

]a ̀ene\ `nte pi`ene\ throu ̀amhn.

يه أوأو أنتترياس إثوؤاب بنوتي شا إين
.ن نيم شا إينيه أنتي بيأنيه تيرو آمي

مجداً للثالوث القدوس إلھنا إلي األبد 
. والي أبد األبدين أمين 



من سفر الخروج لموسى النبي  
15 – 7:  32ص 

اً أمضى مسرع: وكلم الرب موسى قائالً 
 م شعبك الذىنا وأنزل ألنه قد أثِ ھمن ھ

وقد زاغوا  .أخرجته من أرض مصر
. ه سريعاً عن الطريق الذى أوصيتھم ب

ً ( وصنعوا لھم عجالً  ا لهوسجدو )مسبوكا

يوم االثنين-الساعة السادسة



ذه قائلين ھ. و ذبحوا ذبائح لصنعة أيديھم 
ھى آلھتك يا أسرائيل التى أخرجتك من 

 ىغضبيضطرم و اآلن دعنى . أرض مصر 
.   ةميو أجعلك أمة عظ .عليھم و أبيدھم

اذا لم: فتضرع موسى أمام الرب اإلله قائالً 
جته شعبك الذى أخر على كغضب يشتديارب 

من أرض مصر 

يوم االثنين-الساعة السادسة



 لئال. بقوتك العظيمة و ذراعك الرفيعة 
قتلھم يقول المصريون أنك أخرجتھم بكيد لت

.  فى الجبال و تفنيھم عن وجه األرض 
أرجع يارب عن حمو غضبك و أغفر شر 

إبراھيم وأسحق  عھدك مع و أذكر. شعبك 
 بذاتك و قلت و يعقوب الذين أقسمت لھم

ر نسلكم جداً لھم أنى أكثّ 

يوم االثنين-الساعة السادسة



وكل ھذه  .كنجوم السماء فى كثرتھا
لھماألرض التى قلت عنھا أن تعطيھا لنس

ر فصفح الرب عن ش .فيرثوھا إلى األبد
 ثم رجع موسى و نزل من الجبل .شعبه

ولوحا الشھادة فى يديه وھما لوحان من 
حجارة مكتوبان من الوجھين من ھنا 

مجداً للثالوث القدوس .ومن ھنا

يوم االثنين-الساعة السادسة



  9 – 1:  1بدء حكمة سليمان  ص 
أذكروا . أحبوا العدل يا قضاة األرض 

كم أطلبوه ببساطة قلوب. الرب بالصالح 
لى جو يت. نما يجده الذين ال يجربونه إف

رير ألن الفكر الش. للذين ال يكفرون به 
  و قوته الظاھرة تبكت. يبعدھم عن هللا 

ألن الحكمة ال تدخل فى نفس . الجھال 

يوم االثنين-الساعة السادسة



 ألن. وال تحل فى جسم خاطئ . شريرة 
.روح الحكمة الطاھر يھرب من كل غش 
الم و يبتعد عن أفكار الجھال و يبكت الظ

 .ألن روح الحكمة محب للبشر. إذا أقبل 
ھد ألن شا. فال يبرئ المجدف بشفتيه 

  كليتيه ھو هللا وھو الفاحص الحقيقى
ألن روح . لقلبه و السامع للسانه 

يوم االثنين-الساعة السادسة



 والذى يحوى الكلالرب مأل المسكونة 
يه يخفى عليعرف أصواتھم فلذلك ال 

وال ينجو من . أحد ناطق بالظلم 
رة ألنه يفحص مشو .الدينونة اآلتية 

ى والرب ال يسمع لكالمه حت. المنافق 
.يعترف بأثامه

مجداً للثالوث القدوس 

يوم االثنين-الساعة السادسة



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

  ) الساعة السادسة( صالة 
)  ةمن البصخة المقدس االثنينمن يوم ( 

ى بركاته عل -التى لمخلصنا الصالح 
جميعنا آمين

يوم االثنين-الساعة السادسة



. 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 االثنين-الساعة السادسة



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 االثنين-الساعة السادسة



Emmanouhl pennou; penouro >

عمانوئيل إلھنا و ملكنا

:إممانوئيل بين نوتي بين أورو

1

يوم االثنين-الساعة السادسة



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 االثنين-الساعة السادسة



Pasoic Ihcouc Pixrictoc .

.يسوع المسيح ييا رب

.باشويس إيسوس بي إخرستوس

1

يوم االثنين-الساعة السادسة
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2

يوم االثنين-الساعة السادسة



Emmanouhl pennou; penouro >

عمانوئيل إلھنا و ملكنا

:إممانوئيل بين نوتي بين أورو

2

يوم االثنين-الساعة السادسة
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]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
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يوم االثنين-الساعة السادسة



Emmanouhl pennou; penouro >

عمانوئيل إلھنا و ملكنا

:إممانوئيل بين نوتي بين أورو
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يوم االثنين-الساعة السادسة



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

12

يوم االثنين-الساعة السادسة



. 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 االثنين-الساعة السادسة



ابسالموس تو دافيد

مزمور لداود

Yalmoc tw Dauid

ثنيناال يوم -الساعة السادسة 



`etau]enwou gar `e`p]wi ̀emau
`nje nivulh> nivulh ̀nte ̀Psoic>

ايمافايتاف شينوؤو غارإى ابشوى
يسانجى نى فيلى نى فيلى انتى ابشو 

  4:  121المزمور  

ألنه ھناك صعدت القبائل
قبائل الرب 

يوم االثنين-الساعة السادسة



Eumetmeqre ̀mpiIcrahl > 
euouwn\ `ebol ̀m`vran ̀m`Psoic

إف ميت ميثرى أم بسرائيل
.  ايف أؤنه ايفول إم افران إم ابشويس 

شھادة ألسرائيل
يعترفون ألسم الرب  

يوم االثنين-الساعة السادسة



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)  يوأنن(اثؤواب كاطا 

فصل من االنجيل المقدس
).يوحناحسب قول (  



Do[aci kurie

المجد للرب

ذوكصاسي كيريي

يوم االثنين-الساعة السادسة



  4:  121المزمور  

ألنه ھناك صعدت القبائل
قبائل الرب شھادة ألسرائيل 

يعترفون ألسم الرب  
.ھلليلويا 

يوم االثنين-الساعة السادسة



اللھم تراءف علينا وارحمنا وأجعلنا 

.مستحقين لسماع إنجيلك المقدس

يوحنا فصل من انجيل معلمنا

بركاته على جميعنا أمين. البشير 



  17 – 31:  2اإلنجيل من يوحنا  ص 
 

ى وصعد يسوع إلى أورشليم فوجد ف
الھيكل باعة البقر و الغنم و الحمام 

 ً ً سوطفصنع  .والصيارفة جلوسا من  ا
م الغن :حبال و طرد الجميع من الھيكل

ب و البقر و نثر دراھم الصيارف و قل
.موائدھم 

يوم االثنين-الساعة السادسة



و قال لباعة الحمام أرفعوا ھذه من 
. جارةروا بيت أبى بيت تنا وال تصيّ ھھ

:فتذكر تالميذه أنه مكتوب
غيرة بيتك أكلتنى 
.و المجد  دائماً 

يوم االثنين-الساعة السادسة



"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.

:ينىفى ايت اير أوؤ: بى أؤوينى انتا افمى
.اثنيو ايبى كوزموس: ايرومى نيفين 

ايھا النور الحقيقى الذى ينير
.  لكل انسان آت الى العالم 



 اإلثنين يوممن  السادسةطرح الساعة 
عب يا لھذه الجسارة التى صنعتھا يا ش

 إسرائيل أول ميالد هللا ، وھذه البالدة
ار التى من كھنتك إذ موضع الغفران ص
ع موضع الخطية ، وبيت الصالة وموض
الطلبة صيرتموه مسكناً للصوص 

للعجول والخراف ولباعةومكاناً 

يوم االثنين-الساعة السادسة



ھذا الربح  الحمام والصيارفة وما ھو
المملوء من كل نجس وھذا الظلم الذى 

ه صنعتموه لما نظر إبن هللا بيت أبي
يروه فأنھم ص. وھذه كلھا ُتصنع فيه ؟ 

 مسكناً للصوص الخاطفين والظلمة
ً وبيت معھا و تجارة أخرج البقر والغنملل ا

كراسى باعة الحمام وموائد

يوم االثنين-الساعة السادسة



رفلما نظ. الصيارف قلبھا وبدد دراھمھم 
تالميذه إلى ھذا علموا أنه ھكذا ھو 
فلھذامكتوب ألجله أن غيرة بيتك أكلتنى ،

ى سلطانك دائم ف. صنع ھكذا بغير خوف 
السماء وعلى األرض وخوفك يا رب 

صار زعزع الجبال ، أما إسرائيل فقد 
....، فلذلك إستترت عنه معونته  جاھالً 

يوم االثنين-الساعة السادسة



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

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

يوم االثنين-الساعة السادسة



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

م تين إتشيسي إ: مارين تي أوأو ناف
ا كات: جي آف اير أوناي نيمان: بيفران

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

الختام+الطلبة.رحمتهكعظيم:رحمة



الساعة التاسعة من 
خة يوم األثنين من البص

المقدسة



يوم االثنين -الساعة التاسعة:مقدمة  النبوات قبطيآ  -1

~Ebol 'en ;genecic `nte Mẁuchc 
Pi`provhthc> ̀ere pef`cmou 
`eqouab ]wpi neman `amhn . 

efjw ̀mmoc.

كته بر النبيسفر التكوين لموسى من 
.المقدسة تكون معنا آمين 

سيس تى جينيسيس انتى مويخين إيفول 
 بى إبروفيتيس إيربيف إزمو إثؤواب

افجو امموس نيمان آمينيشوب



 .وأخذ الرب اإلله األنسان الذى خلقه
حفظهوضعه فى فردوس النعيم ليفلحه ويو

مى أووه أ ابشويس افنوتى تشى أمبيرو
اووه أفكاف خين بى : اتافثاميوف

ف باراذيسوس انتى ابونوف اثريف ارھو
أووه انتيف اريه ايروف

Ouo\ `a`Poc? V; si `mpirwmi 
etafqamiof > ouo\ afxaf 'en 

piparadicoc `nte `pounof 
eqrefer\wb ouo\ `ntef`are\ `erof



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

]a ̀ene\ `nte pi`ene\ throu ̀amhn.

يه أوأو أنتترياس إثوؤاب بنوتي شا إين
.ن نيم شا إينيه أنتي بيأنيه تيرو آمي

مجداً للثالوث القدوس إلھنا إلي األبد 
. والي أبد األبدين أمين 



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

كون بركته المقدسة ت النبياشعياء من 
.معنا آمين 

يس بى إبروفيتايسائياس  إيفول خين
 نإيربيف إزمو إثؤواب شوبى نيمان آمي

. افجو امموس



موا تكل. عزوا عزوا شعبى أيھا الكھنة قال هللا 
.عزوھا ألنه قد كثر ذلھا . فى قلب أورشليم 

الؤسبيجى افنوتى جى ماتيھو ماتيھو ابي
: مصاجى ابھى تى ان يروسالي: نى أويب

 ماتيھو إبوس جى أف أشاى انجى بيس
تفيو

Peje V; je ma;\o ma;\o `epa-
laoc niouhb > caji `ep\h t`nIlhm?> 

ma;\o ̀epoc je af`a]ai ̀nje 
pecqebio



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

]a ̀ene\ `nte pi`ene\ throu ̀amhn.

يه أوأو أنتترياس إثوؤاب بنوتي شا إين
.ن نيم شا إينيه أنتي بيأنيه تيرو آمي

مجداً للثالوث القدوس إلھنا إلي األبد 
. والي أبد األبدين أمين 



~Ebol 'en Niparoimia `nte Colo-
mwn Pi`provhthc > `ere pef`cmou

`eqouab ]wpi neman `amhn 
efjw ̀mmoc.

دسة بركته المق النبيأمثال سليمان من 
.تكون معنا آمين 

ون نى باروى ما انتى سولوم إيفول خين
 بى إبروفيتيس إيربيف إزمو إثؤواب

افجو امموس نيمان آمينيشوب



الذى ملك . أمثال سليمان بن داود الملك 
.على أسرائيل لمعرفة الحكمة و األدب 

مباروى ما ان سولومون ابشيرى ام ابؤورو 
اى  فى اتاف ارورو خين بى اسرائيل اى. دافيد

مى انصوفيا نيم أو اسفو

Mparoimia ̀nColomwn ̀p]hri 
`m`pouro Dauid. Vhe`taferouro 
'en pIcrahl ̀e`emi `noucovia nem 

ou`cbw



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

]a ̀ene\ `nte pi`ene\ throu ̀amhn.

يه أوأو أنتترياس إثوؤاب بنوتي شا إين
.ن نيم شا إينيه أنتي بيأنيه تيرو آمي

مجداً للثالوث القدوس إلھنا إلي األبد 
. والي أبد األبدين أمين 



من سفر التكوين لموسى النبي
ألخ 1:  3ألخ و ص  15:  2ص   

.  نسان الذى خلقهإلوأخذ الرب اإلله ا 
ووضعه فى فردوس النعيم ليفلحه 

 :و أمر الرب اإلله آدم قائالً . ويحفظه 
من جميع األشجار التى فى الفردوس 

و أما شجرة معرفة أبدال. تأكل أكالً 

يوم االثنين -الساعة التاسعة



. والشر فال تأكل منھا الخير 
ً نك فى اليوم الذى تأكل منھا موتإف  ا

وقال الرب اإلله ال يحسن أن .تموت 
ناً نسان وحده فلنصنع له معييكون اإل
وجبل الرب اإلله من األرض .  نظيره

جميع وحوش البرية وجميع طيور 
آدم ليرى وأحضرھا إلى. السماء 

يوم االثنين -الساعة التاسعة



 ماذا يسميھا فكل ما سماه به آدم من نفس
 وسمى آدم جميع البھائم. حية فھو أسمھا 

طيور السماء وجميع وحوش جميع و 
 .بھهوأما آدم فلم يجد له معيناً يش. البرية 

عاً و أخذ ضل .آدم سباتاً فنامهللا على أوقعف
 من جنبه و مأل موضعھا لحماً و بنى الرب

اإلله الضلع

يوم االثنين -الساعة التاسعة



التى أخذھا من آدم إمرأة و أحضرھا 
فقال آدم ھذه اآلن عظم من . إلى آدم 
ولحم من لحمى ھذه تدعى . عظامى 

لذلك . أمرأة ألنھا من أمرء أخذت 
يترك الرجل أباه و أمه و يلتصق 

و يكونان كالھما جسداً . بأمرأته 
ً . واحداً  .  و كانا كالھما عريانين معا

يوم االثنين -الساعة التاسعة



. وھما ال يخجالن .آدم و أمرأته 
وكانت الحية أحكم جميع الوحوش 
. التى خلقھا الرب اإلله على األرض 

كما لماذا قال هللا ل. فقالت الحية للمرأة 
.  أن ال تأكال من جميع شجر الفردوس

ن من جميع إ: فقالت المرأة للحية 
ثمار شجر الفردوس نأكل و أما ثمر
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 ھذه: الشجرة التى أوصيتك قائالً 
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.....إبشويس ناي نان 
.....إبشويس ناي نان  

  ) الساعة التاسعة( صالة 
)  ةمن البصخة المقدس االثنينمن يوم ( 

ى بركاته عل -التى لمخلصنا الصالح 
جميعنا آمين

يوم االثنين -الساعة التاسعة



. 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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Emmanouhl pennou; penouro >

عمانوئيل إلھنا و ملكنا

:إممانوئيل بين نوتي بين أورو
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Pasoic Ihcouc Pixrictoc .

.يسوع المسيح ييا رب

.باشويس إيسوس بي إخرستوس
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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

12

يوم االثنين -الساعة التاسعة



. 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 االثنين -الساعة التاسعة



ابسالموس تو دافيد

مزمور لداود

Yalmoc tw Dauid

ثنيناال يوم -الساعة التاسعة 



Cwtem ̀eron `Vnou; pencwthr>
;\elpic `nte aurhjf ̀m`pka\i 

thrf>
. سوتيم ايرون افنوتى بنسوتير

فام إبكاھى تير فتى ھلبيس انتى افرج
 6،  4:  64مزمور 

أستجب لنا يا هللا مخلصنا 
يا رجاء جميع أقطار األرض

يوم االثنين -الساعة التاسعة



``wouniatf ̀mvh`etakcotpf ouo\
ak]opf ̀erok> ef`e]wpi 'en 

nekaulhou ]a ̀ene\

فبأؤونياتف ام فيئتاك سوت
أووه أكشو بف ايروك  

شا اينيه إف اشوبى خين نيك أفليو
طوبى لمن أخترته و قبلته

ليسكن فى ديارك إلى األبد 



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  

(Matqeon) ̀agiw.

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

فصل من االنجيل المقدس
).متى حسب قول(  



Do[aci kurie

المجد للرب

ذوكصاسي كيريي

يوم االثنين -الساعة التاسعة



  6،  4:  64مزمور 
 

ستجب لنا يا هللا مخلصنا ا
يا رجاء جميع أقطار األرض
طوبى لمن أخترته و قبلته

ليسكن فى ديارك إلى األبد 
.ھلليويا 

يوم االثنين -الساعة التاسعة



اللھم تراءف علينا وارحمنا وأجعلنا 

.مستحقين لسماع إنجيلك المقدس

متى فصل من انجيل معلمنا

بركاته على جميعنا أمين. البشير 



  27 – 23:  21ص  اإلنجيل من متى 

ولما دخل إلى الھيكل تقدم إليه 
وھو رؤساء الكھنة و شيوخ الشعب 

.  عل ھذابأى سلطان تف. م قائلين لهـّ يعل
فأجاب . ومن أعطاك ھذا السلطان 

كم و أنا أيضاً أسأل. يسوع و قال لھم 
فأن أعلمتمونى عنھا أعلمكم. كلمة 

يوم االثنين -الساعة التاسعة



  .أنا أيضاً بأى سلطان فعلت ھذا
معمودية يوحنا من أين كانت من 

أما ھم فكانوا  !؟السماء أم من الناس
لنا من أن ق. يفكرون فى أنفسھم قائلين 

.  ؟هالسماء يقول لنا فلماذا لم تؤمنوا ب
ا نخاف من ننإفوأن قلنا من الناس 

.  الجمع ألن يوحنا كان عندھم مثل نبي

يوم االثنين -الساعة التاسعة



 .  نعلم فـأجابوا و قالوا ليسوع ال
كم أعلمأيضاً ال فقال لھم ھو أيضاً وأنا 

.بأى سلطان فعلت ھذا 

. والمجد  دائماً  

يوم االثنين -الساعة التاسعة



"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.

:ينىفى ايت اير أوؤ: بى أؤوينى انتا افمى
.اثنيو ايبى كوزموس: ايرومى نيفين 

ايھا النور الحقيقى الذى ينير
.  لكل انسان آت الى العالم 



اإلثنين يوممن  التاسعةطرح الساعة 
تنى بيديك اللتين بال عيب يا رب خلق 

 ً بت ووھ .كثوب مزين وزينتنى مضيئا
لى نعيم الفردوس ، وثمر األشجار 

منحتنى عزة . أعطيته لى إنعاماً 
 سلطانك على كل الخليقة التى تحت
السماء وجعلت سائر األشياء

يوم االثنين -الساعة التاسعة



دون جنس الھوام والوحوش ، ولم 
من الكرامة وجعلت كل   ئعوزنى شي

 شئ يخضع لى ، وأوصيتنى وصية
.فخالفتھا   يا ربى وإلھى 

أسألك أيھا الصالح أن تصنع : المرد 
.   معى رحمة كعظيم رحمتك 

يوم االثنين -الساعة التاسعة



ير رأيتك يا آدم كائناً وحدك وكل شئ غ
مفرد ، فجبلت لك واحدة من عظامك 
كشبھك ومثالك ، وقلت ال يحسن أن 

ك ھتممت بك وفعلت لاتكون وحدك ،  ف
ھذا ، وسلطتك عليھا وعلى جميع 
المسكونة كى تكون تحت سلطانك

يوم االثنين -الساعة التاسعة



ى فأطتعھا وتركت أوامرى ورفضت قول
.ووصاياى 

أسألك أيھا الصالح أن تصنع : المرد 
.   معى رحمة كعظيم رحمتك 

يوم االثنين -الساعة التاسعة



ب ثل العشمأذكرنى يا رب إننى تراب و
زة الذى فى الحقل أعطيتنى يا ربى  ع

:  قال الربقوتك فتناقصت حقارتى ، 
شجرة واحدة أوصيتك عنھا فكيف 
 صرت مخالفاً لوصيتى وإستظلمت
المرأة ھذه التى لم أوصھا مثلك ، 

فأطعتھا  ورفضت كالمى

يوم االثنين -الساعة التاسعة



.وإختفيت فى الشجر كى ال أراك 
أسألك أيھا الصالح أن تصنع : المرد 

.   معى رحمة كعظيم رحمتك 

يوم االثنين -الساعة التاسعة



 فكرت فى العلويات أعنى األلوھية ،
ثمرة وب. وأنك تصير خالقاً مثل سيدك 

الشجرة علمت الخير والشر لتصير 
 ً ؟ كان لك يا آدم أين ھو المجد الذى. إلھا

،  تعريت من الحلة التى ألبستك إياھا
وأخذت الورق من الشجر وسترت

يوم االثنين -الساعة التاسعة



أعلمتك أننى . عورتك من وجھى 
.خلقتك وعرفتك قبل أن تكون 

 أسألك أيھا الصالح أن تصنع: المرد  
.   معى رحمة كعظيم رحمتك 

يوم االثنين -الساعة التاسعة



 سلمت. سبقت فأخبرتك من أول األمر 
 وھكذا أعلمتك عن. اليك كالم وصاياى 

ھذه الشجرة من دون جميع الشجر 
الذى فى الفردوس ، ھذه التى فى 
ثمرتھا مرارة الموت وإنك إن أكلت 

 منھا فموتاً تموت ، وأنا لم أدعك جاھالً 
بل أعلمتك قبل أن يكون ھذا ، فأملت

يوم االثنين -الساعة التاسعة



ذلك سأجلب ل المرأة سمعك وأطعت
.عليك العقوبة 

أسألك أيھا الصالح أن تصنع : المرد 
.   معى رحمة كعظيم رحمتك 

يوم االثنين -الساعة التاسعة



يا آدم أنت تراب وسأردك إلى التراب 
األعمال التى تجاسرت عليھا ،  جزاء

وأنِت يا حواء لماذا صنعت ھكذا 
عك وخالفت وصاياى ؟ ليس مالك تكلم م

وال طائر من الجو بل وحش ثعبان 
ثيرة بطبيعته فسمعت من مشورته ، فك

ھى األحزان التى تكون لك والتنھد

يوم االثنين -الساعة التاسعة



نك والنوح العظيمان ، وسأقيم عداوة بي
لى وبين الحية ، وبين نسلك ونسلھا إ

إنقضاء الدھور ،  فھى ترصد عقب 
.نسلك ونسلك يسحق رأسه 

أسألك أيھا الصالح أن تصنع : المرد 
.   معى رحمة كعظيم رحمتك 
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ثم دعا المخلص الحية ولعنھا مع  
 ملعونة أنت من بين: طبيعتھا وقال 

 جميع  الوحوش وعلى بطنك تسعين
 وتراب األرض يكون لك طعاماً من أجل
اً أنك صرت شكاً ، فوجد العدو مسكن
ل أنفيك وصرت بيتاً للشرير  ومن أج

يوم االثنين -الساعة التاسعة



ا الرجل أمال سمعه إليِك ، فاألرض كلھ
.كملعونة مع

أسألك أيھا الصالح أن تصنع : المرد 
.   معى رحمة كعظيم رحمتك 
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وأما الرجل الذى ھو آدم أول من سكن 
 من أجل أنك:  فى الفردوس ، فقال لـه 

 مرأتك لعنت األرض بأعمالك ،سمعت ال
وتعيش يا آدم حزين القلب واألرض 

: حواء ثم قال ل. تنبت لك حسكاً وشوكاً 
 ستلدين البنين باألحزان والتنھد ،
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.كوھو يتسلط عليرجلك وترجعين إلى 

أسألك أيھا الصالح أن تصنع : المرد 
.   معى رحمة كعظيم رحمتك 
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ھوذا آدم قد صار كواحد : ثم قال الرب 
ه  منا ، يعرف الخير والشر ، فال أترك
من  فى الفردوس لئال يمد يمينه ويأكل

مرأته افأخرج آدم  و. شجرة الحياة 
معه من فردوس النعيم
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اب  وجعل كاروبيم وسيف نار لحراسة ب
.الفردوس 

أسألك أيھا الصالح أن تصنع : المرد 
.   معى رحمة كعظيم رحمتك 
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إلى أين أذھب من روحك ؟ وإلى أين 
أھرب من وجھك ؟ إن صعدت   إلى 
 السموات أو إلى األماكن السفلية أجدك
ھناك ، فمضى آدم إلى مكان   أسفل 
 أمام باب الفردوس ليحرث فى األرض

ألنه سقطويأكل ثمرتھا 
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وكتب على آدم . خدعة المضل فى 
تبع اوحواء كتاب رق العبودية ألنه 

ھواه ، ھو وبنوه كلھم إلى كمال الدھور 
…

يوم االثنين -الساعة التاسعة



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

 سمه ألنهافلنمجده ونرفع ) مرد قبلى(
.صنع معنا رحمة كعظيم رحمته  

يوم االثنين -الساعة التاسعة



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

م تين إتشيسي إ: مارين تي أوأو ناف
ا كات: جي آف اير أوناي نيمان: بيفران

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

الختام+الطلبة.رحمتهكعظيم:رحمة



الساعة الحادية عشر 
من يوم األثنين من 
البصخة المقدسة



يوم االثنين-الساعة الحادية عشر:مقدمة  النبوات قبطيآ  -1

~Ebol 'en `Hca`hiac Pi`provhthc 
> ̀ere pef`cmou ̀eqouab ]wpi 

neman ̀amhn efjw ̀mmoc

كون بركته المقدسة ت النبياشعياء من 
.معنا آمين 

يس بى إبروفيتايسائياس  إيفول خين
 نإيربيف إزمو إثؤواب شوبى نيمان آمي

. افجو امموس



أين ھو كتاب طالق . ھكذا يقول الرب 
أمكم الذى طلقتھا به

فاى بى ام افريتى اتيفجو امموس انجى 
ول جى اشبى بيجوم انھى أووى ايف: ابشويس

انتى تيناف اتاى ھيتس ايفول انخيتس

Vai pe `m`vrh; ̀etefjw ̀mmoc `nje
`Poc?> je a]pe pijwm ̀n\iou`i 

`ebol ̀nte tenau ̀etai 
\itc `ebol ̀n'htf



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

]a ̀ene\ `nte pi`ene\ throu ̀amhn.

يه أوأو أنتترياس إثوؤاب بنوتي شا إين
.ن نيم شا إينيه أنتي بيأنيه تيرو آمي

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 يسو انتى سيراخ إ إيفول خين
وبى إبروفيتيس إيربيف إزمو إثؤواب ش

افجو امموس نيمان آمين



.كل الحكمة فھى من قبل الرب
.وھى دائمة معه إلي األبد

اتھى اثنونى غار انتى صوفيا بى اب ارھوتى خ
 أووه ھانميش ان ايھؤو نى نيس: امبشويس 
اممون اشجوم انور افجونت إاثمايو: اكاللوس

`Qnouni gar `n;covi`a pe `per\o; 
'at\h mPoc? > ouo\ \anmh]

`ne\oou ne nec`kladoc>
`mmon ̀]jom ̀nourefjwnt ̀e`qmaio



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

]a ̀ene\ `nte pi`ene\ throu ̀amhn.

يه أوأو أنتترياس إثوؤاب بنوتي شا إين
.ن نيم شا إينيه أنتي بيأنيه تيرو آمي

مجداً للثالوث القدوس إلھنا إلي األبد 
. والي أبد األبدين أمين 



  3 – 1:  50أشعياء النبي  ص سفر من 
أين ھو كتاب طالق . ھكذا يقول الرب   

 منأمكم الذى طلقتھا به أو إلى أى 
ھوذا من أجل خطاياكم قد  ؟أسلمتكم
ماذا ل. و بسبب أثامكم طلقت أمكم. أسلمتكم

  ؟بجييإنسان دعوت وليس من ليس أتيت 
  رت يدىأقصُ . 

يوم االثنين-الساعة الحادية عشر



ُ أثق. ؟عن أن تخلص لت أذنى عن ـ
ين إنما خطاياكم قائمة بينكم وب. ؟السماع

أجل ذنوبكم صرف وجھه عنكم ومن هللا 
ھل ليس لى قوة على . لكى ال يرحمكم

ر ف البحھوذا بغضبى أنشّ . ؟خالصكم 
ھا مـن سمك نتنر األنھار قفاراً فيوأصيّ 

.ويـموت من العطش . عدم الماء 

يوم االثنين-الساعة الحادية عشر



.و ألبس السماء ظالماً  
.و أجعل المسح غطاءھا

القدوسمجداً للثالوث  

يوم االثنين-الساعة الحادية عشر



  40- 25:  1يشوع بن شيراخ ص سفر من 
. أصل الحكمة ھى مخافة الرب 
وأغصانھا كثرة األيام و الغضوب 

 ألن ميله للغضب. ال يمكن أن يتبرر 
ين الطويل الروح يصبر إلى ح. سقطه يُ 

ن يكتم كالمه إلى حي. ثم يعاوده السرور 
.تهو شفاه الكثيرين تنطق بحكم

يوم االثنين-الساعة الحادية عشر



كائنة فى كنوز الحكمةالمعرفة أمثال  
.أما عند الخاطئ فعبادة هللا رجس 

. حفظ الوصايا اشتھيت الحكمة فان إ
ن الحكمة و األدب إف .فيھبھا لك الرب 

و الذى يرضيه ھو . ھما مخافة الرب 
ة ال تكن مخالفاً لمخاف .يمان والوداعةاإل

. الرب وال تتقدم إليه بقلبين 

يوم االثنين-الساعة الحادية عشر



مك ال تكن مرائياً قدام الناس و أحفظ ف
فتجلب  .ال تترفع لئال تسقط  .شفتيكو

و يكشف الرب . على نفسك الھوان 
و يصرعك فى وسط . خفاياك 
ألنك لم تتقدم إلى مخافة . الجماعة
.وقلبك ممتلئ غشاً . الرب 

القدوسمجداً للثالوث  

يوم االثنين-الساعة الحادية عشر



 شنودة رئيسعظة ألبينا القديس االنبا 
ا امينالمقدسة فلتكن معن هبركتالمتوحدين 

Oukathxhcic ̀nte peniwt ̀eqouab 
abba }enou; piarxh 

mandrithc> ere pef`cmou eqouab 
]wpi neman amhn. 

  آفا سيس انتى بنيوت أثوابشيأوكاتى 
يفب رىإشينوتي بي آرشي ماندريتيس 

.اسمو اثواب شوبى نيمان آمين

يوم االثنين-الساعة الحادية عشر: مقدمة العظة



رئيس  عظة ألبينا القديس أنبا شنودة
  المتوحدين

ولكنھا . قد توجد أعمال نخالھا أنھا صالحة
عضناننا نتغاضى عن بأو ذلك . رديئة عند هللا 

الرب ألن. بعضاً فنخطئ فى المواضع المقدسة
 شجار الصالحة واأللم يغرس فى الفردوس 

الغير الصالحة بل غرسه من األشجار

يوم االثنين-الساعة الحادية عشر



جاراً ولم يغرس فيه أش .فقطالصالحة  
و ليس . غير مثمرة أو رديئة الثمر 

بل الناس أنفسھم الذين . ھذا فقط 
عند ما خالفوا لم . جعلھم ھناك

فمن ھذا . يحتملھم بل أخرجھم منه 
 خوة األحباء أنه ال يجبعلموا أيھا اإلا

أن نمأل مساكن هللا المقدسة من الناس

يوم االثنين-الساعة الحادية عشر



 كما فى العالم. األشرار والصالحين 
المملوء من الخطاة والظالمين 

ن و لكن الذي. والقديسين و األنجاس 
. ھم يخطئون ال يتركھم فيھا بل يخرج

. أنا أعرف أن األرض كلھا ھى للرب 
ى فما ھ. فاذا كان بيته كباقى األرض 

. !؟على غيره  اً ميزته إذ

يوم االثنين-الساعة الحادية عشر



فأن كنت و أنا الكاھن أعمل الشر كما  
ى األشرار على الرض فال يحق ل فعلهي

ئ أن أدعى كاھناً ألنه مراراً كثيرة نخط
.ول دين أنفسنا بما نقنوال نعرف كيف 

ة إال ال يتجرأ أحد أن يمأل بيتك قذارألنه 
 اب الملكجّ وال حُ  .إذا رأى منك التھاون

يتهيتجرأون أن يدخلوا بكل إنسان إلى ب

يوم االثنين-الساعة الحادية عشر



ھا مراسيمه و المخالفين ل من الحافظين
ومتى عملوا بخالف ذلك . بأمره  إال

. يعاقبون 
نودة فلنختم موعظة أبينا القديس أنبا ش

 الذى أنار عقولنا ورئيس المتوحدين 
روحعيون قلوبنا بأسم اآلب و األبن و ال

.القدس اإلله الواحد آمين 

يوم االثنين-الساعة الحادية عشر



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

}enou; piarxhmandrithc

مارين اير سفراجى زين انتى كاتى 
نوتيشي سيس انتى بنيوت اثواب افاشي

بي آرشي ماندريتيس 
شنودة رئيس المتوحدينفلنختم عظة ابينا القديس 

يوم االثنين-الساعة الحادية عشر



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 االثنين-الساعة الحادية عشر



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

`nouwt amhn.

م بى خين افران امفيوت نيم ابشيرى ني
نميآوت أوأواب اونوتى ان ؤثإابنفما 

بأسم االب و االبن و الروح القدس
. الواحد امين اإلله 

يوم االثنين-الساعة الحادية عشر



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

 )الساعة الحادية عشر(صالة 
)  ةمن البصخة المقدس االثنينمن يوم ( 

ى بركاته عل -التى لمخلصنا الصالح 
جميعنا آمين

يوم االثنين-الساعة الحادية عشر



. 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 االثنين-الساعة الحادية عشر



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 االثنين-الساعة الحادية عشر



Emmanouhl pennou; penouro >

عمانوئيل إلھنا و ملكنا

:إممانوئيل بين نوتي بين أورو

1

يوم االثنين-الساعة الحادية عشر



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 االثنين-الساعة الحادية عشر



Pasoic Ihcouc Pixrictoc .

.يسوع المسيح ييا رب

.باشويس إيسوس بي إخرستوس

1

يوم االثنين-الساعة الحادية عشر



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 االثنين-الساعة الحادية عشر



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

يوم االثنين-الساعة الحادية عشر



Emmanouhl pennou; penouro >

عمانوئيل إلھنا و ملكنا

:إممانوئيل بين نوتي بين أورو

2

يوم االثنين-الساعة الحادية عشر



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

يوم االثنين-الساعة الحادية عشر



Pasoic Ihcouc Pixrictoc .

.يسوع المسيح ييا رب

.باشويس إيسوس بي إخرستوس

2

يوم االثنين-الساعة الحادية عشر



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

يوم االثنين-الساعة الحادية عشر



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

3

يوم االثنين-الساعة الحادية عشر



Emmanouhl pennou; penouro >

عمانوئيل إلھنا و ملكنا

:إممانوئيل بين نوتي بين أورو

3

يوم االثنين-الساعة الحادية عشر



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

3

يوم االثنين-الساعة الحادية عشر



Pasoic Ihcouc Pixrictoc .

.يسوع المسيح ييا رب

.باشويس إيسوس بي إخرستوس

3

يوم االثنين-الساعة الحادية عشر



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

3

يوم االثنين-الساعة الحادية عشر



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

4

يوم االثنين-الساعة الحادية عشر



Emmanouhl pennou; penouro >

عمانوئيل إلھنا و ملكنا

:إممانوئيل بين نوتي بين أورو

4

يوم االثنين-الساعة الحادية عشر



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

4

يوم االثنين-الساعة الحادية عشر



Pasoic Ihcouc Pixrictoc .

.يسوع المسيح ييا رب

.باشويس إيسوس بي إخرستوس

4

يوم االثنين-الساعة الحادية عشر



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

4

يوم االثنين-الساعة الحادية عشر



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

5

يوم االثنين-الساعة الحادية عشر



Emmanouhl pennou; penouro >

عمانوئيل إلھنا و ملكنا

:إممانوئيل بين نوتي بين أورو

5

يوم االثنين-الساعة الحادية عشر



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

5

يوم االثنين-الساعة الحادية عشر



Pasoic Ihcouc Pixrictoc .

.يسوع المسيح ييا رب

.باشويس إيسوس بي إخرستوس

5

يوم االثنين-الساعة الحادية عشر



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

5

يوم االثنين-الساعة الحادية عشر



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

6

يوم االثنين-الساعة الحادية عشر



Emmanouhl pennou; penouro >

عمانوئيل إلھنا و ملكنا

:إممانوئيل بين نوتي بين أورو

6

يوم االثنين-الساعة الحادية عشر



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

6

يوم االثنين-الساعة الحادية عشر



Pasoic Ihcouc Pixrictoc .

.يسوع المسيح ييا رب

.باشويس إيسوس بي إخرستوس

6

يوم االثنين-الساعة الحادية عشر



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

6

يوم االثنين-الساعة الحادية عشر



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

ثنيناال يوم -الساعة الحادية عشر 



Cwmc cwtem `eroi `Poc? Panou;>
ma`vouwini ̀nnabal 

mhpwc `nta\wrp 'en `vmou>
سومس سوتيم ايروى ابشويس بانوتى

ما افؤو اوينى اننا فال 
ميبوس انتا ھورب خين افمو 

  4:  12المزمور 
لھىإأنظر و أستجب لى ياربي و 

.أنر عينى لئال أنام فى الموت  



Mhpote ̀nte pajaji joc>
jw aijemjom oubhf

مى بوتى انتى ناجاجى جوس
الليلويا . جى اى جمجوم اوفيف 

لئال يقول عدوى
أنى قد قويت عليه 
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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)  يوأنن(اثؤواب كاطا 

فصل من االنجيل المقدس
).يوحناحسب قول (  



Do[aci kurie

المجد للرب

ذوكصاسي كيريي

يوم االثنين-الساعة الحادية عشر



  4:  12المزمور 
 

لھىإستجب لى ياربي و انظر و ا
.أنر عينى لئال أنام فى الموت  

لئال يقول عدوى
أنى قد قويت عليه 

.ھلليلويا  
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اللھم تراءف علينا وارحمنا وأجعلنا 

.مستحقين لسماع إنجيلك المقدس

يوحنا فصل من انجيل معلمنا

بركاته على جميعنا أمين. البشير 



59-51:  8اإلنجيل من يوحنا  ص 
  

ظ ن كان أحد يحفإالحق الحق أقول لكم 
قال ف .كالمى فلن يرى الموت إلى األبد

. اً األن علمنا أن بك شيطان. له اليھود 
ول قد مات إبراھيم و األنبياء و أنت تق

ن كان أحد يحفظ كالمى فلن يذوق إ
لعلك أنت أعظم منأ. الموت إلى األبد 

يوم االثنين-الساعة الحادية عشر



د أبينا إبراھيم الذى مات و األنبياء ق
. ؟ماتوا أيضاً من تجعل نفسك

د أن كنت أنا أمج. أجاب يسوع قائالً 
 ً أبى .  نفسى وحدى فليس مجدى شيئا

م الذى تقولون أنت. ھو الذى يمجدنى 
ا و أما أن .و لستم تعرفونه .نالھإأنه 

و أن قلت أنى لست أعرفه .فأعرفه

يوم االثنين-الساعة الحادية عشر



أحفظ لكنى أعرفه و .صرت كاذباً مثلكم
ن أبراھيم أبوكم تھلل مشتھيا أ .كالمه

فقال له .يرى يومى فرأى و فرح 
قد اليھود ليس لك خمسون سنة بعد و

فقال لھم يسوع . !؟براھيم إرأيت 
 قبل أن يكون. الحق الحق أقول لكم 
وافأخذ. إبراھيم أنا كائن 
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فتوارى يسوع  .حجارة ليرجموه
م وخرج من الھيكل مجتازاً فى وسطھ

. ومضى ھكذا 

.و المجد  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.

:ينىفى ايت اير أوؤ: بى أؤوينى انتا افمى
.اثنيو ايبى كوزموس: ايرومى نيفين 

ايھا النور الحقيقى الذى ينير
.  لكل انسان آت الى العالم 



اإلثنين يوممن  الحادية عشرطرح الساعة 
ئ أيھا النور الحقيقى الذى يضئ المال

 كل مكان فى المسكونة ، أعنى يسوع
مم النور الحقيقى الذى يضئ لجميع األ
 ما خال اليھود ، فإنھم لم يقتربوا من
ه ھذا النور ليتأملوه ،  وأظھر فيھم سر

:قائالً 
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. إن من يؤمن به لن يموت إلى األبد 
سمعوا كيف أن الجھال ومخالفى ا

ً الناموس قالوا إن معه شيطان  يخرج ا
الشياطين ، إبراھيم مات واألنبياء 
!  ك ؟أيضاً، فكيف ال يموت الذى يؤمن ب

ئا، إن أنا مجدت نفسى فليس مجدى شي
الى من يمجدنى ، ألعلك أعظم من أبين

يوم االثنين-الساعة الحادية عشر



؟ إبراھيم ومن نسله الذين ذاقوا الموت
لك خمسون سنة من الزمان  يسل

ال من يصدقك ؟ ق ؟فھل رأيت إبراھيم
نه كائن من قبل أن إالمخلص الحق 
نحن أيضاً نؤمن . يكون إبراھيم 

ىمعشر الشعوب الجديدة ونواظب عل
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وصاياھا فى أفواھنا ونعترف من عمق 
ط الكل قلوبنا بالكلمة الحقيقى الذى لضاب

ن الصالح كائن منذ البدء مع الروح إ
لم يزل يخبر الجھال . القدس المعزى 
 ً األبناء ،المخالفين، المملوئين إثما

يوم االثنين-الساعة الحادية عشر



 ولين، فجحدوا ھذه النعمة العظيمةذالمر
 والعجائب الجزيلة التى أظھرھا فيھم ،
لم يفھموا أنه ھو مخلصھم كما قال 

وه فجحدوه ولم يقبلوه ورفض. األنبياء
.وصاروا بغير إله 
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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

م تين إتشيسي إ: مارين تي أوأو ناف
ا كات: جي آف اير أوناي نيمان: بيفران

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

الختام+الطلبة.رحمتهكعظيم:رحمة


