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باكر يوم األربعاء
 من البصخة 

المقدسة 



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

`eqouab ]wpi neman `amhn 
efjw ̀mmoc.

بركته  النبيسفر الخروج لموسى من 
.المقدسة تكون معنا آمين 

بى ذوكصولوس انتى  إيفول خين
زمو بى إبروفيتيس إيربيف إمويسيس 

افجو امموسإثؤواب شوبى نيمان آمين

من البصخةاألربعاء باكر يوم 1- مقدمة  النبوات قبطيآ :



ى اسرائيل من برية ثم أرتحل كل جماعة بن
سيناء بحسب مراحلھم علي موجب قول الرب

Ouo\ actwnc ̀nje ;cunagwgh 
thrc `nte nen]hri ̀mpI`cl? `ebol'en 

`p]afe ̀nCina kata noupare-
mbolh ebol\iten ̀pcaji ̀m`Poc? 



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

]a ̀ene\ `nte pi`ene\ throu ̀amhn.

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

مجداً للثالوث القدوس إلھنا إلي األبد 
. والي أبد األبدين أمين 



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

`amhn efjw `mmoc.

بركته المقدسة أمثال سليمان النبي من 
.تكون معنا آمين 

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

.افجو امموسشوبى نيمان آمين 



كن متكالً علي هللا بكل قلبك
وال تتكبر بحكمتك وكل طرقك أظھرھا 

}wpi `ere `\ohk xh `eV; 'en 
pek\ht thrf > ouo\ `mpersici 

mmok ̀e`\rh `ejen tekcov`a>



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

]a ̀ene\ `nte pi`ene\ throu ̀amhn.

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

مجداً للثالوث القدوس إلھنا إلي األبد 
. والي أبد األبدين أمين 



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

بركته المقدسة تكون  النبيھوشع من 
.معنا آمين 

إيربيف بى إبروفيتيسأوسئى  إيفول خين
افجو إزمو إثؤواب شوبى نيمان آمين

امموس

من البصخةاألربعاء باكر يوم 



وذھب أفرايم مع األشوريين 
وأرسل شفعاء إلي ملك ياريم 

Ouo\ af]enaf ̀nje evrem nem 
\anaccuroc ouo\ afouwrp

`n\an`precbuc \a `pouro ̀nIarim



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

]a ̀ene\ `nte pi`ene\ throu ̀amhn.

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

مجداً للثالوث القدوس إلھنا إلي األبد 
. والي أبد األبدين أمين 



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

]wpi neman ̀amhn efjw `mmoc .

بركته  النبييشوع بن سيراخ من 
.المقدسة تكون معنا آمين 

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

افجو امموسنيمان آمين 



رأس الحكمة مخافة الرب 
إنھا خلقت في الرحم مع المؤمنين

Tarxh ̀n;covi`ape er\o; `m`Poc? 
ouo\ aucwnt nem ̀mpictoc 'en 

tote.



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

]a ̀ene\ `nte pi`ene\ throu ̀amhn.

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

مجداً للثالوث القدوس إلھنا إلي األبد 
. والي أبد األبدين أمين 



من سفر الخروج لموسي النبي
7-1:  17ص  

 إسرائيل من ثم أرتحل كل جماعة بني
ب سينا بحسب مراحلھم علي موج برية

ن قول الرب ونزلوا في رافازين ولم يك
ماء للشعب يشرب فخاصم الشعب 

أعطنا ماء لنشرب : موسي وقال له 
:فقال لھم موسي

من البصخةاألربعاء باكر يوم 



تخاصموننى ، ولماذا تجربون لماذا 
وعطش الشعب وتذمر على . الرب

ر أصعدتنا من مص لماذا: موسى قائلين
؟  لتقتلنا وأوالدنا ومواشينا بالعطش

 ماذا: فصرخ موسي إلي الرب قائالً 
قليل  أفعل بھذا الشعب إنھم بعد 

:فقال الرب لموسي. يرجمونني 

من البصخةاألربعاء باكر يوم 



 إنطلق قدام الشعب وخذ معك من شيوخ
بحر إسرائيل وعصاك التي ضربت بھا ال

 ر أمامھم إلي صخرةوسِ  .خذھا في يدك
حوريب ، ھا أنا أقف ھناك قدامك علي 

.صخرة حوريب وأضرب الصخرة
ل عففيخرج منھا ماء ويشرب الشعب ، ف

موسي ھكذا علي مشھد بني إسرائيل

من البصخةاألربعاء باكر يوم 



وسمي ھذا المكان تجربة، ومخاصمة 
: لينبني إسرائيل ألنھم جربوا الرب قائ

. في وسطنا الرب أم ال  أ

مجداً للثالوث القدوس

من البصخةاألربعاء باكر يوم 



14– 5:  3أمثال سليمان صسفر من 
تكبر كن متكالً علي هللا بكل قلبك  وال ت

بحكمتك وكل طرقك أظھرھا ، لكي 
 تكن ال تستقيم سبلك وال تعثر رجلك ،

هللا  حكيماً في عيني نفسك ، بل إتق
 وتجنب كل شر ، حينئذ يكون شفاء

.لجسدك وصحة لعظامك

من البصخةاألربعاء باكر يوم 



 وقدم له البكور .أكرم هللا من أتعابك  
ك من راؤلكي تمتلئ أھ .من أثمار برك

  كثرة القمح ، وتفيض معاصرك من
يب دأيا إبني ال يصغر قلبك من ت.  مرالخ

الرب وال تخر عندما يوبخك ، ألن من 
. بله ويجلد كل إبن يق .يحبه الرب يؤدبه

.طوبي لإلنسان الذي وجد حكمة

من البصخةاألربعاء باكر يوم 



ار أدباً ، ألن اإلتج والحي الذي ينال 
في ھذه أفضل من كنوز الذھب 

.ة وأكرم من األحجار الثمين. والفضة 

مجداً للثالوث القدوس 

من البصخةاألربعاء باكر يوم 



 13:  5ھوشع النبي ص سفر من 
3-1: 6 إلخ وص

 وذھب أفرايم مع األشوريين وأرسل
شفعاء إلي ملك ياريم ، وھو لم 
زن يستطع أن يشفيكم واليزيل الح
م ، عنكم ، ألني أنا أكون الشبل ألفراي

ريقوأتلقاھم في ط .األسد لبيت يھوذا

من البصخةاألربعاء باكر يوم 



جائعة ال ىاألشوريين مثل اللبوءة الغضب
فأختطف وأمضي وأفترس وأنزع وال 

 رجع إليأ وأمضي و .يكون لكم مخلص
ويلتمسوا  .ھذا الموضع حتي يھلكوا

ين قائل ىّ ويأتون إل .وجھي في شدتھم
ه فلنمض ولنرجع إلي الرب إلھنا ، ألن

ىويضرب ويداو .ىإختطف وھو يشف

من البصخةاألربعاء باكر يوم 



ي اليوم ويشفينا بعد يومين وف. أيضاً 
ونعلم  .الثالث نقوم ونحيا أمامه

ونسرع إلي معرفة الرب ، فنجده 
 ويأتي إلينا كالمطر .كالفجر المعد

. المبكر والمتأخر علي األرض 

مجداً للثالوث القدوس 

من البصخةاألربعاء باكر يوم 



يشوع بن سيراخ سفر من  
 23:  3وص  16:  1مقتطفات من ص 

رأس الحكمة مخافة الرب ، إنھا خلقت 
 في الرحم مع المؤمنين ، إنھا تفيض

جد ي معلِ وتُ  .الفھم والمعرفة والفطنة
 الغضوب ال يمكن أن. الذين يملكونھا 

.يبرر ألن ميل غضبه يسقطه

من البصخةاألربعاء باكر يوم 



ي طويل األناة يصبر إلي حين ، ويخف
 كالمه إلي حين ، وشفاه كثيرة تحدث
ة، بفھمه في ذخائر الحكمة أمثال المعرف

إذا . فعبادة هللا رجس  أما عند الخاطئ
ب رغبت في الحكمة إحفظ الوصايا والر
 يھبھا لك ، ال تعصي مخافة الرب وال

 ً لشفتيك،  تتقدم إليه بقلبين ، كن محترسا

من البصخةاألربعاء باكر يوم 



لي فتجلب ع. وال ترتفع لئال تسقط 
. ياك نفسك ھواناً ، ويكشف الرب خفا

يا إبني إذا أقبلت إلي خدمة الرب 
 فھيئ نفسك للتجارب ، فإن الذھب
يمحص في النار والمرضيين من 
 .عالناس يمحصون في آتون التواض

.رحمته أيھا المتقون الرب إنتظروا

من البصخةاألربعاء باكر يوم 



 ليوال تحيدوا لئال تسقطوا ، إنظروا إ
األجيال القديمة وتأملوا ، من آمن 

و من ثبت في أ ؟ بالرب فخزي
أو من صرخ إليه  ؟ وصاياه فتركه 
اب ويل لكل قلب ھيّ  .فأھمله قط ؟

ولأليدي المتراخية وللخاطئ الذي 
اويل لكم ايھ. يمشي في طريقين 

من البصخةاألربعاء باكر يوم 



ن الذين تركوا الصبر فماذا تصنعو
 عندما يفتقدكم الرب ؟ إن المتقين

الرب ال يخالفون كلماته ، وأبراره 
ن ـيا إبني أعِ . شرائعه  يمتلئون من

 بني اكملإأباك في شيخوخته ، يا 
أعمالك بوداعة وإحفظ نفسك من 
أوھامھم ، ألن أوھامھم تقتلھم ، 

من البصخةاألربعاء باكر يوم 



لب الخطر يسقط فيه ، القيحب الذي 
 القاسي يتعب في آخرته والخاطئ

رألم المتكب. يزيد خطية علي خطية 
ي ال شفاء له ، وقلب العاقل يتأمل ف
 .المثل ، الماء يطفئ النار الملتھبة

. والصدقة تغفر كل خطية 
مجداً للثالوث القدوس 

من البصخةاألربعاء باكر يوم 



عظة ألبينا القديس 
شنودة رئيس المتوحديناالنبا 

Oukathxhcic ̀nte peniwt ̀eqouab 
abba }enou; piarxhmandrithc>

سيس انتى بنيوت أثوابشيأوكاتى 
شينوتي بي آرشي مانذريتيس آفا 

من البصخةاألربعاء باكر يوم مقدمة العظة :



المقدسة  هبركت
 فلتكن معنا امين

ere pef`cmou eqouab 
]wpi neman amhn. 

اسمو اثواب يفرى بإ
.شوبى نيمان آمين 

من البصخةاألربعاء باكر يوم مقدمة العظة :



حدينرئيس المتوة أنبا شنود بينا القديسعظة أل

.أتركه ، وھو ھذا  قول ھذا الكالم والأ
التبن من عزلال تظنوا أنه بعد 

 حصل الخطاة علي راحة ، أقوليالحنطة 
  المالئكة أوأما لكم كشھادة الكتب ، 

ً فأنھم يصمتون جمي  رؤساء المالئكة .عا
ً وكذلك القديسون أيضاً يصمتون ج  .  ميعا

من البصخةاألربعاء باكر يوم 



فى  حكم هللا قوالً تاماً فاصالً ويكون 
ن يفرز فيه األشرار من بياليوم الذى 

ي ف الخطاة ىيلقأن الصديقين ، وقت 
حتى  ھل هللا كالبشر، .آتون النار المتقدة

ه؟ ماھو يجعل له مشيراً أو جليساً ليسأل
أو  لكي يجيب به آخر؟ الذي ينساه هللا

كلمة إال ھذا يسأله عن

من البصخةاألربعاء باكر يوم 



انيا دي. أن يقال من فم واحد. القول  فقط 
كل واحدالحق أحكامك عادلة أيھا المعطى 

 نذكرك نحن الذينليس وأعماله ، حسب 
فاتأمن عندك كل الر بھذا ألنك أنت الذي

لذى فلنختم عظة أبينا القديس أنبا شنودة ا
ألبنأنار عقولنا و عيون قلوبنا بأسم اآلب و ا

.و الروح القدس األله الواحد آمين 

من البصخةاألربعاء باكر يوم 



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

}enou; piarxhmandrithc

مارين اير سفراجى زين انتى كاتى 
سيس انتى بنيوت اثوابشي

شينوتي بي آرشي مانذريتيس  افا 
فلنختم عظة ابينا القديس

شنودة رئيس المتوحدين األنبا



vhetaferouwini ̀mpennouc nem 
nenbal ̀nte nen\ht > 

مبنوس نيم إينى ؤوأير إاف طيإفى 
فال انتى نين ھيت ينن

الذى أنار عقولنا و عيون قلوبنا

من البصخةاألربعاء باكر يوم 



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

amhn.

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

بأسم االب و االبن و الروح القدس
. الواحد امينه االل 

من البصخةاألربعاء باكر يوم 



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

 ) باكر( صالة 
من البصخة  األربعاءمن يوم ( 

 -التى لمخلصنا الصالح ) المقدسة
بركاته على جميعنا آمين

من البصخةاألربعاء باكر يوم 



. 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

من البصخةاألربعاء باكر يوم 



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

من البصخةاألربعاء باكر يوم 



Emmanouhl pennou; penouro >

عمانوئيل إلھنا و ملكنا

:إممانوئيل بين نوتي بين أورو

1

من البصخةاألربعاء باكر يوم 



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

من البصخةاألربعاء باكر يوم 



~Pasoic Ihcouc Pixrictoc .
Pacwthr ̀nagaqoc

يسوع المسيح ييا رب
مخلصي الصالح

شويس إيسوس بي إخرستوستبا
باسوتير إن أغاثوس

1

من البصخةاألربعاء باكر يوم 



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

من البصخةاألربعاء باكر يوم 



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

من البصخةاألربعاء باكر يوم 



Emmanouhl pennou; penouro >

عمانوئيل إلھنا و ملكنا

:إممانوئيل بين نوتي بين أورو

2

من البصخةاألربعاء باكر يوم 



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

من البصخةاألربعاء باكر يوم 



~Pasoic Ihcouc Pixrictoc .
Pacwthr ̀nagaqoc

يسوع المسيح ييا رب
مخلصي الصالح

شويس إيسوس بي إخرستوستبا
باسوتير إن أغاثوس

2

من البصخةاألربعاء باكر يوم 



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  
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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
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ابسالموس تو دافيد

مزمور لداود

Yalmoc tw Dauid
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|opoc `ntekmai 'en nekcaji>
ouo\ `nteksro eknasi\ap

: ھوبوس إنتيك ماي خين نيك ساجي 
. ي ھاب شإتشرو إكنا كاووه إنتي

) 10:  32؛ مز  4:  50مز ( 

لكيما تبرر فى اقوالك 
وتغلب اذا حوكمت 



`Psoic najer nicosni `nte nieqnoc
`ebol> ouo\ `fna]o]f

`nnimokmek ̀nte \anlaoc
إبشويس نا جيرني سوتشني إنتي ني

أووه إفناشوشف إن ني : إثنوس إيفول  
موكميك إنتي ھان الؤس 

الرب يفرق مؤامرة األمم 
:ويرذل أفكار الشعوب  



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

agiou euaggeliou > 

كي ايبيرتو كاطا اكسيو ثيناى ايماس 
:تيس اكرو اسئؤس تو اجيو اف انجيليو

 

لكى نكون مستحقين لسماع اإلنجيل 
. اإللھى المقدس



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

tou ̀agiou euaggeliou

كريون كيه طون ثيؤون ايمون اكيه تيف 
سومين سوفيا اورثى اكو سومين تو اجيو

.اف انجليو
نتوسل من ربنا وإلھنا إصغوا وإنصتوا 

.بحكمة لإلنجيل المقدس



Ou`anagnwcic ̀ebol 'en 
pieuaggelion eqouab kata 

(Iwannhn) ̀agiw.

أو انا غنوسيس ايفول خين بيف انجليون
آجيو)  يؤانن(اثؤواب كاطا 

فصل من االنجيل المقدس
).يوحنا( بحسب  



Do[aci kurie

المجد للرب

ذوكصاسي كيريي

من البصخةاألربعاء باكر يوم 



االنجيل من يوحنا  
  ص 11 : 46 - 57
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|anouon de `ebol ̀n'htou 
au]enwou \a nivariceoc auta-

mwou ̀evh`etafaitou ̀nje Ihcouc.
ھان أوؤن ذي إيفول إنخيتو آف شينوؤھا
ني فاريسيؤس افطاموؤ إيفي إيطاف أيتو

ايسوسإنجي 
وذھب قوم منھم الى الفريسيين 

واخبروھم بما فعل يسوع



Auqwou; oun ̀nje niarxh̀ereuc 
nem nivariceoc ̀nouqwoutc ouo\

naujw ̀mmoc>
إنجي ني أرشي إرفس نيمأفثو أوتي أون 

أووه ناف: ني فاريسيؤس إن أو ثوؤتس 
جو إمموس جي

فجمع رؤساء الكھنة والفريسيون مجمعا 
وقالوا



Ouw]t ̀mpieuaggelion eqouab.

.ليون اثؤابيف انجإ شت امبيؤأو

.أسجدوا لألنجيل المقدس
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المزمور 
) 10:  32؛ مز  4:  50مز ( 

لكيما تبرر فى اقوالك 
وتغلب اذا حوكمت 

الرب يفرق مؤامرة األمم 
:ويرذل أفكار الشعوب  

ھلليلويا 

من البصخةاألربعاء باكر يوم 



اللھم تراءف علينا وارحمنا وأجعلنا 

.مستحقين لسماع إنجيلك المقدس

يوحنافصل من انجيل معلمنا 

بركاته على جميعنا أمين. البشير 



االنجيل من يوحنا
)الخ  46:  11ص ( 

وذھب قوم منھم الى الفريسيين  
اء واخبروھم بما فعل يسوع فجمع رؤس

اذا م: الكھنة والفريسيون مجمعا وقالوا 
ثيرة نصنع فان ھذا اإلنسان يعمل آيات ك
أتيوان تركناه ھكذا يؤمن الجميع به في

من البصخةاألربعاء باكر يوم 



.  امتنأالرومانيون ويأخذون موضعنا و
أجاب واحد منھم إسمه قيافاً ، كان 

قال و .رئيساً للكھنة في تلك السنة
فكرون ال تعرفون شيئاً وال ت أنتم: لھم

أنه خير لكم أن يموت إنسان واحد 
 ولم. عن الشعب وال تھلك األمة كلھا 

انيقل ھذا من تلقاء نفسه،بل انه إذ ك

من البصخةاألربعاء باكر يوم 



أنه  رئيس الكھنة في تلك السنة تنبأ
ينبغي أن يموت يسوع عن األمة ، 
اً وليس عن األمة فقط ، بل ليجمع أيض

ن فم. أبناء هللا المتفرقين إلي واحد 
ا يقتلوه ، وأملتشاوروا  تلك الساعة

ھودية في اليبعد يسوع فلم يكن يمشي 
من ھناكبل مضى  .عالنية بعد

من البصخةاألربعاء باكر يوم 



  إلي كورة عند البرية ،إلي مدينة 
ومكث ھناك مع  تدعي آفرايم ،

،  وكان فصح اليھود قد قرب.تالميذه 
فصعد كثيرون من الكورة إلي 
.أورشليم قبل الفصح ليتطھروا

ون ويقولوكان اليھود يطلبون يسوع 
وھم قائمونفيما بينھم 

من البصخةاألربعاء باكر يوم 



ألعله ال  ؟ماذا تظنون: فى الھيكل 
نة رؤساء الكھ العيد ؟ وكان يأتى إلى

 اذا علمأنه والفريسيون قد أوصوا 
وه لكى يمسكه أحد اين ھو فليدل علي

والمجد  دائما

من البصخةاألربعاء باكر يوم 



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

eqouab.

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

.  أبنيفما أثؤواف
  :المساوي :باسم الثالوث

.اآلب و االبن و الروح القدس



Piouwini ̀nta ̀vmhi> 
vh eterouwini> erwmi niben> 

eqnhou ̀epikocmoc.

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

ايھا النور الحقيقى الذى ينير
. لكل انسان آت الى العالم 

من البصخةاألربعاء باكر يوم 



باكر من يوم األربعاءطرح 
ضا تمع الفريسيون وخاطب بعضھم بعاج

ل ما الذى نصنعة ؟ فان ھذا الرج: قائلين 
ن وا! غزيرةوعجائب كثيرة يصنع آيات 

نيون تى الروماأيوتركناه فسيؤمن به الكل 
وياخذون موضعنا فقال أحدھم الذى ھو 

س كھنةيقيافا رئ

من البصخةاألربعاء باكر يوم 



انة يجب أن يموت رجل واحد : اليھود 
مة كلھا ومن تلك عن الشعب دون األ

الساعة تشاوروا على يسوع مشورة 
ى يسوع الالرب رديئة ليقتلوه فمضى 

كورة فى البرية واقام ھناك مع تالميذة 
نه اليھود وكانوا يطلبو وكان قد قرب عيد 

لكى يقتلوه

من البصخةاألربعاء باكر يوم 



:  بي ما قالة اشعياء الن كمل عليھمبالحقيقة 
ً إالويل لالمة المملوءة  الزرع الفاسد  ثما

األبناء المخالفين من اجل أن الثور عرف 
والحمار عرف قانية وإسرائيل لم  همذود

ذلك  يعرفنى ولم يعلم اننى انا خالقة من اجل
ى يخلدون ھم وأبناؤھم فى الجحيم بينھم ال

.األبد

من البصخةاألربعاء باكر يوم 



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

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

من البصخةاألربعاء باكر يوم 



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

nef`mkau\> `ntefcw; ̀mmon.

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

.سوتي إممون
  

:عناالمسيح مخلصنا، جاء وتألم
.يخلصنا:لكى بآالمه



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

kata pefni]; ̀nnai

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

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

الختام+الطلبة.رحمتهكعظيم:رحمة



الساعة الثالثة 
من يوم األربعاء



~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 امموسإثؤواب شوبى نيمان آمين

يوم األربعاء  –الساعة الثالثة 1- مقدمة  النبوات قبطيآ :



الى وعندما اطلق فرعون الشعب لم يھدھم هللا
طريق فلسطين مع انھا كانت قريبة

 خين ابجين اثرى فار أوكو امبى الؤس
جى ايفول امبيف تشى ُموْيت خاجؤو ان

خين بى افنوتى إافُموْيت ام فلسطين ناف

'en ̀pjin`qre vara`w xw `mpilaoc
`ebol ̀mpefsimwit 'ajowu `nje 

V; ̀e`vmwit ̀mVulictin>je naf 
'ent pe



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

]a ̀ene\ `nte pi`ene\ throu ̀amhn.

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

مجداً للثالوث القدوس إلھنا إلي األبد 
. والي أبد األبدين أمين 



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

بركته  النبييشوع بن سيراخ من 
.المقدسة تكون معنا آمين 

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

افجو امموسنيمان آمين 



الذي يؤدب األحمق كمن يلصق شقفة علي 
لوكمن ينبه مستغرقاً في نوم ثقي شقفة

يتى فيت تى سفوج ار انؤوج افُوى امفر
تى نيم ام افري: امفيتتيم فولج افيلج

يم امفيتتونوس فيتين كوت خين أوه ن
افھورش

Vhet ;cbwgar`noucoj̀foi `mvrh;
`mvhettem velj ̀evelj> nem 

`m`vrh; ̀mvettounoc vhetenkot 
'en ou\unim ef\or]



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

]a ̀ene\ `nte pi`ene\ throu ̀amhn.

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

مجداً للثالوث القدوس إلھنا إلي األبد 
. والي أبد األبدين أمين 



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

neman ̀amhn efjw `mmoc.

 بركته المقدسة تكونأيوب الصديق من 
.معنا آمين 

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



إذا جمع فضة كالتراب وعد ذھباً مثل 
كل ھذه يأخذھا الصديقون.الطين 

ثىاشوبى ذى أفشان سيفه ھات ايخون ان
مى انوكاه أووه نيف سيفتى نوب نثى أو

ناى تيرو ان ذيكيئوس

E]wpi de af]anceu\ \at e'oun 
`nqe `nouka\ ouo\ nefcebte noub 

nqe ouomi nai throu ̀ndikeoc



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

]a ̀ene\ `nte pi`ene\ throu ̀amhn.

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

مجداً للثالوث القدوس إلھنا إلي األبد 
. والي أبد األبدين أمين 



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

`amhn efjw `mmoc.

بركته المقدسة أمثال سليمان النبي من 
.تكون معنا آمين 

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

افجو امموسشوبى نيمان آمين 



يا إبني  إحفظ وصاياي وال تنسھا 
 هبل اقبل وال تھمل كالم فمي وال تتركه

و باشيرى أريه اننا ان تولى اننيك ارب
ا أفش أووه امبير اوفش بيك صاجى نت
كتابرو امبير كاف انسوك تاريف شوب

Pa]hri are\ `nnaentol̀h
`nnekerpou wb] ouo\ `mperob] 
pekcaji nta tapro `mperxaf

`ncwk taref]opk



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

]a ̀ene\ `nte pi`ene\ throu ̀amhn.

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

مجداً للثالوث القدوس إلھنا إلي األبد 
. والي أبد األبدين أمين 



من سفر الخروج لموسى النبي
الخ 17:  13ص  

 وعندما اطلق فرعون الشعب لم يھدھم 
ت مع انھا كان .لى طريق فلسطينإ هللا

عب لئال يندم الش: ن الرب قال أل .قريبة
 ً ر داأف .فيرجع الى مصر اذا راى حربا

الشعب الى الطريق الوعرة هللا

يوم األربعاء  –الساعة الثالثة 



 فى الجيل الخامس .الى البحر األحمر
وحمل . من مصرنو إسرائيل بخرج 

 ألن يوسف. موسى عظام يوسف معه
: قائال  استحلف بنى إسرائيل بحلِف◌ِ 
لوا فاحم .إن الرب سيفتقدكم افتقادا

وارتحل بنو . عظامى من ھنا معكم
مثوأونزلوا فى  تإسرائيل من سكو

يوم األربعاء  –الساعة الثالثة 



 يسير أمامھم وكان هللا .عند البرية
 نھارا بعمود سحاب ليھديھم الطريق

ولم يزل عمود  .عمود نار وليال فى
السحاب نھارا وعمود النار ليال من 

هأمام الشعب بأسر

مجدا للثالوث القدوس

يوم األربعاء  –الساعة الثالثة 



18-22:7يشوع بن سيراخ ص سفر من 
ة الذي يؤدب األحمق كمن يلصق شقف

قاً في ه مستغروكمن ينبّ . علي شقفة 
لم لم األحمق كمن يككمن ي .نوم ثقيل

 ً ا ماذ: نھاية يقول الوفى  متناعسا
ترك  نهعلى الميت أل بكِ احدث ؟ 
ترك نهعلى األحمق أل وابكِ  .النور

يوم األربعاء  –الساعة الثالثة 



 هافضل البكاء على الميت الن .األدب
ن أشقى م هاما األحمق فحيات .استراح
.  النوح على الميت سبعة ايام. هموت

 والنوح على األحمق والمنافق جميع
حمق ر الكالم مع األكثِ ال تُ  .تهايام حيا

تعب لئال ت هتحفظ من.وال تخالط الجاھل
هذا شد الرحال اعرض عنإ .وتتدنس

يوم األربعاء  –الساعة الثالثة 



ما ھو  .هفتجد راحة وال تحزن بأثام
أيضا  هاألثقل من الرصاص وما اسم

الرمل والملح وقرمة  .ال األحمقإ
 .الرجل الجاھل الحديد أخف حمال من

ء ال البنا مثل رباط الخشب مشدود فى
ثابت زلة كذلك القلب اللفكك فى الزتي

فھمبالمشورة والقلب الثابت يفكر ال

يوم األربعاء  –الساعة الثالثة 



كزينة الجدار  .يجزع الى األبدال 
المشيد و كمثل قضيب على مكان 

كذلك  .مرتفع ال يھدا أمام كل ريح
ھدا القلب الضعيف وفكر األحمق ال ي

أمام كل ھول 

مجدا للثالوث القدوس 

يوم األربعاء  –الساعة الثالثة 



أيوب الصديقسفر من 
1،2:  28وص  20– 16: 27ص  

ل عد ذھباً مثأإذا جمع فضة كالتراب و
 .كل ھذه يأخذھا الصديقون .الطين

ي القلب يتسلطون عل والمستقيمو
أموالھم ، ومنزله يكون كالعث ومثل 

ودالعنكبوت ، الغني يضطجع وال يع

يوم األربعاء  –الساعة الثالثة 



الم مثل الماء ، والظلمة وتدركه اآل
ة تأخذه ليالً ألنه يوجد مكان للفض
.يه تسبك فيه ومكان للذھب يمحص ف

مجدا للثالوث القدوس 

يوم األربعاء  –الساعة الثالثة 



أمثال سليمان سفر من 
4:  5إلخ وص  4 – 4ص 

ال يا إبني  إحفظ وصاياي وال تنسھا و
ه تھمل كالم فمي وال تتركه ، بل إقبل

مه كرِّ  .به ليحفظك ، إقتنه فيرفعكبحأو
اسك فيعانقك ويعطيك إكليل نعمة علي ر

نىيا إب إسمع. وينصرك بإكليل سرور 

يوم األربعاء  –الساعة الثالثة 



اة ، وإقبل كالمي فتكثر لك سبل الحي
انا أعلمك طرق الحكمة وأسيرك في 
مسالك مستقيمة ، وأينما ذھبت ال 

اسرعت فال  وإذا .تضيق خطواتك
ركه تتغلب ، تمسك بتعليمي وال تت

 وإحفظه لحياتك وال تمش في طرق
وال تغر من طرق الخطاة .المنافقين

يوم األربعاء  –الساعة الثالثة 



وال تذھب معھم حينما يجتمعون ،
ن ل عنھم ، وإبتعد ألنھم ال ينعسومِ 

 .موحتي يعملوا الشر ويبعد عنھم الن
بز وال يرتاحون ألنھم يعيشون علي خ
 النفاق ويسكرون من خمر الخطية ،
ون طرق األبرار تضئ كالنور ، يسير

سبل ولكن .مضيئين حتي يكمل النھار

يوم األربعاء  –الساعة الثالثة 



ف يالخطاة مظلمة وال يعرفون ك
ي إصغ إلي كالم يتعثرون ، يا إبني

ب وأمل اذنك إلي توبيخي لكي ال تنض
ك ينابيعك ، إحفظ ھذه في داخل قلب

 بھا وشفاء نيليقو نألنھا حياة لم
ن للجسد ، بكل تحفظ إحفظ قلبك أل

منه مخارج الحياة ، 

يوم األربعاء  –الساعة الثالثة 



فتين وأبعد عنك الش الفم الخائن عن ابعد
قامة الخبيثتين ، ولتنظر عيناك اإلست

إجعل : ودع جفونك ترمق إلي الحق 
ك ، م طرقمسالك مستقيمة لرجليك وقوّ 

ال تمل يمنة او يسرة ، إمنع قدمك عن 
تي كل طرق ردية ألن هللا يعلم بالطرق ال

اليمين وأما التي علي الشماللى ع

يوم األربعاء  –الساعة الثالثة 



فھي معوجة ، إنه يقوم مناھجك 
ويرشد مواھبك في السالم ،

ي يا إبني إصغ إلي حكمتي وإلي كالم
أمل أذنك لكي تحفظ رأياً صالحاً 

إلي  ال تلتفت .وأوصيك بفھم شفتي 
الً إمرأة ردية ألن شفتيھا تقطران عس

.العلقم من وبعد ذلك تجدھا أمرّ 

يوم األربعاء  –الساعة الثالثة 



من سيف ذي حدين ، أحدّ و
.ياإبني إبتعد عنھا  

آمين.إلھنا مجدا للثالوث القدوس

يوم األربعاء  –الساعة الثالثة 



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

 ) الساعة الثالثة( صالة 
من البصخة  األربعاءمن يوم ( 

 -التى لمخلصنا الصالح ) المقدسة
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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 األربعاء  –الساعة الثالثة 



ابسالموس تو دافيد

مزمور لداود

Yalmoc tw Dauid

يوم األربعاء  –الساعة الثالثة 



Nafnhou ̀e'oun pe `enau 
nafcaji `noumet̀e`vlhou> ouo\

pef\ht afqwou; naf `nou`anom`ia>
ناف نيو إيخون بي إيناف ناف ساجي إن 

أووه بيفھيت أفثوؤتي : يو لأوميت إي إف
. ناف إن او آنوميا 

(مز 40 : 6، 1 ) المزمور
كان يدخل لينظر فكان يتكلم باطالً 

  ً وقلبه جمع له إثما



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

et\wou ef`ena\mef ̀nje ̀Poc?
يأو أونياتف إمفي إثناكاتي إيجين أوھيك 

إتھو أو خين بي إيھوؤ: نيم أو جوب 
إف إيناھميف إنجي إبشويس  

طوبي لمن يتفھم في أمر المسكين  
في يوم السوء ينجيه الرب ، والضعيف



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

agiou euaggeliou > 

كي ايبيرتو كاطا اكسيو ثيناى ايماس 
:تيس اكرو اسئؤس تو اجيو اف انجيليو

 

لكى نكون مستحقين لسماع اإلنجيل 
. اإللھى المقدس



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

tou ̀agiou euaggeliou

كريون كيه طون ثيؤون ايمون اكيه تيف 
سومين سوفيا اورثى اكو سومين تو اجيو

.اف انجليو
نتوسل من ربنا وإلھنا إصغوا وإنصتوا 

.بحكمة لإلنجيل المقدس



Ou`anagnwcic ̀ebol 'en 
pieuaggelion eqouab kata 

(Loukan) ̀agiw.

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

فصل من االنجيل المقدس
).لوقا( بحسب  



Do[aci kurie

المجد للرب

ذوكصاسي كيريي

يوم األربعاء  –الساعة الثالثة 



االنجيل من لوقا  
 ص 22 : 1 - 6

يوم األربعاء  –الساعة الثالثة 



Naf'ent de pe `nje `p]ai ̀nte 
niat]emhr> vh`etoumou; ̀erof je 

Pipacxa.
ناف خينت ذي بي إنجي إبشاي إنتي ني 

تي إيروف جي ني وأتشيمير في إت أوم
:باسخا 

وكان قد قرب عيد الفطير
الذي يقال له الفصح 



Ouo\ naukw; pe `nje 
niarxh`ereuc nem nica' 

je aunatakof `na] ̀nrh;>
أووه نافكوتي بي إنجي  

ني أرشي إرفس نيم نيصاخ 
ن ريتيإجي اف ناطاكوف إن آش 

وكان رؤساء الكھنة والكتبة 
يطلبون كيف يھلكونه



nauer\o; jar pe 'a`t\h ̀mpilaoc

ناف إرھوتي غار بي خا إتھي إمبي 
الؤس

ألنھم كانوا يخافون الشعب

يوم األربعاء  –الساعة الثالثة 



Ouw]t ̀mpieuaggelion 
eqouab.

.ليون اثؤابيف انجإ شت امبيؤأو

.أسجدوا لألنجيل المقدس

يوم األربعاء  –الساعة الثالثة 



Do[aci kurie

المجد للرب

ذوكصاسي كيريي

يوم األربعاء  –الساعة الثالثة 



) 1، 6:  40مز ( المزمور
فكان يتكلم باطالً  .كان يدخل لينظر

 ً .وقلبه جمع له إثما
طوبي لمن يتفھم في أمر المسكين  

في يوم السوء ينجيه الرب والفقير 
.الليلويا  

يوم األربعاء  –الساعة الثالثة 



اللھم تراءف علينا وارحمنا وأجعلنا 

.مستحقين لسماع إنجيلك المقدس

لوقافصل من انجيل معلمنا 

بركاته على جميعنا أمين. البشير 



)6-1:  22ص ( اإلنجيل من لوقا
قال وكان قد قرب عيد الفطير ، الذي ي

له الفصح ، وكان رؤساء الكھنة 
نھم والكتبة يطلبون كيف يھلكونه ، أل
كانوا يخافون الشعب ، فدخل 

الشيطان قلب يھوذا الذي يدعي 
 .اإلسخريوطي وھو أحد اإلثني عشر 

يوم األربعاء  –الساعة الثالثة 



د وفاوض رؤساء الكھنة وقوافمضى 
حوا الجند أن كيف يسلمه إليھم ، ففر

، فشكر وعاھدوه أن يعطوه فضة 
م وكان يتحين فرصة ليسلمه إليھ

.بمعزل عن الجمع 
.والمجد  دائماً 

يوم األربعاء  –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.

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

ايھا النور الحقيقى الذى ينير
. لكل انسان آت الى العالم 



اءطرح الساعة الثالثة من يوم األربع 
ح ولما قرب عيد الفطير الذى ھو فص 

اليھود كان الكتبة ورؤساء الكھنة 
ولم  يسوعربنا يطلبون كيف يھلكون 

كانوا  ألنھميعلموا ماذا يصنعون 
ة يخافون من الجمع فوجد الشيطان ل
مسكنا فى قلب رفيقة يھوذا

يوم األربعاء  –الساعة الثالثة 



 االسخريوطى وكان ھذا محسوبا فى
التالميذ وكان شيطانا كقول  ادعد

 الرب فمضى وخاطب رؤساء الكھنة 
لم اليھم فتك هيسلملوالصدوقيين 

 صحابة ان يسلم اليھمأمع المخالف 
المخالفون مخلص العالم ففرح 

االممتلئون غشا فرحا عظيما وقررو

يوم األربعاء  –الساعة الثالثة 



 اليھم هان يعطوة فضة حتى يسلم همع
.خلوا من الجمع 

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

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

يوم األربعاء  –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

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

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

الختام+الطلبة.رحمتهكعظيم:رحمة



الساعة السادسة 
من يوم األربعاء



~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 امموسإثؤواب شوبى نيمان آمين

يوم األربعاء  –الساعة السادسة1- مقدمة  النبوات قبطيآ :



ظرواتقووا قفوا وان: فقال موسى للشعب 
لكم اليوم هخالص الرب يصنع

 بيجى مويسيس ذى ناھرين بى الؤس
 ايرى تينو إھى إراتين: جى جيمنوتى

فول ثينو إيرى تينناف ابى أوجاى بى اي
ھيتين ابشويس

Peje Mẁuchc dw na\ren pilaoc 
je jemno; > `ereteno`\i `eraten 

qhnou ̀eretennau ̀epiojai 
pe`ebol\iten ̀Poc?.



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 



إسمعوا ھذا يابيت يعقوب ،
المدعوين بإسم إله إسرائيل

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

اوش ان يورشاليم

Cwtem ̀enai ̀phi ̀nIakwb 
nenrauqa\mou 

'en ̀vran ̀mV; ̀mpIcl?



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

]a ̀ene\ `nte pi`ene\ throu ̀amhn.

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

مجداً للثالوث القدوس إلھنا إلي األبد 
. والي أبد األبدين أمين 



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

بركته  النبييشوع بن سيراخ من 
.المقدسة تكون معنا آمين 

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

افجو امموسنيمان آمين 



إسمع يا إبني تعليم فمي 
يهمن يحفظه لن يھلك ، وسيوجد بشفت 

ووه سوتيم باشيرى إ أو اسفو نتيروى أ
اف  أووه: فييت أريه ايروس اننيف تاكو

اجيمس خين نيف اسفوتو

Cwtem pa]hri ̀eou`cbw nterwi> 
ouo\ vhet`are\ `eroc `nneftako> 
ouo\ eu`ejemc 'en nef`cvotou.



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 



موسى النبى لمن سفر الخروج 
1:  15الخ وص  13:  14ص

 تقووا قفوا: فقال موسى للشعب 
 هيصنعالذى وانظروا خالص الرب 

ين يتم المصريأكما ر هنإف .لكم اليوم
 اليوم ال تعودون ترونھم الى االبد ؛

فقال  .الرب يقاتل عنكم وانتم تصمتون
الرب

يوم األربعاء  –الساعة السادسة



بنى ؟ قل ل لىّ إما بالك تصرخ : لموسى 
اسرائيل ان يرجعوا الى الوراء وخذ 

ُ عصاك ومد يدك على البحر وش  ـّهقـ
ر كما البح فيدخل بنو اسرائيل فى وسط

رعون ى قلب فقسّ أنا أوھا  .على اليابسة
والمصريين حتى يدخلوا وراءھم 

هتبمركبا هفاتمجد بفرعون وكل جيش

يوم األربعاء  –الساعة السادسة



نا أ نىأفيعلم كل المصريين . هوفرسان
 هھو الرب اتمجد بفرعون ومراكب

مام أ مالك الرب السائرفأنتقل  .هوفرسان
عسكر بنى اسرائيل وسار وراءھم 

وانتقل عمود السحاب من امامھم ودخل 
عسكر و ما بين عسكر المصريين

.إسرائيل 

يوم األربعاء  –الساعة السادسة



.ووقف فصار ظالم وضباب
ضاً بعضھم بع وعبر الليل ولم يختلط

حر الليل كله ، ومد موسي يده علي الب
ديدة فجلب الرب ريحاً قبلية شرقية ش

الماء،  وإنشق .البحر تالليل كله فنشف
ر فدخل بنو إسرائيل في وسط البح

.اليبس ى عل

يوم األربعاء  –الساعة السادسة



وصار الماء لھم سوراً عن يمينھم 
 ىنب المصريون بوتعقّ  .وعن يسارھم

ودخل وراءھم جميع خيل  .إسرائيل
 .فرعون ومركباته إلي وسط البحر

  وكان في ھزيع الصبح أن الرب إطلع
ر  علي عسكر المصريين من عمود النا

.والغمام

يوم األربعاء  –الساعة السادسة



. عج عسكر المصريينزأ و 
َ كـبَ خلع و .راً ر مركباتھم وسقاھم قسـ

فقال المصريون فلنھرب من أمام 
 ألن الرب يقاتل عنھم ضد .إسرائيل

 مد: فقال الرب لموسي . المصريين 
يدك علي البحر فيرجع الماء إلي 

. مكانه ، فيغطي المصريين 

يوم األربعاء  –الساعة السادسة



ده فمد موسي ي. ومركباتھم وفرسانھم 
د فرجع الماء إلي مكانه عن علي البحر
ت والمصريين ھاربون تح .إقبال النھار

الرب المصريين في  قالماء ، وغرّ 
ورجع الماء وغطي  .وسط البحر

 فرعون ةوكل قو .المركبات والفرسان
الداخلين وراءھم في البحر ولم يبق

يوم األربعاء  –الساعة السادسة



ا منھم أحد ، وأما بنو إسرائيل فمشو
.علي اليابسة في وسط البحر

عن يمينھم لھم وصار الماء سوراً 
وم فخلص الرب في ذلك الي .وشمالھم

 ونظر. إسرائيل من يد المصريين 
اطئ مواتاً علي شأالمصريين  إسرائيل
وشاھد اليد القوية العظيمة .البحر

يوم األربعاء  –الساعة السادسة



اف التي صنعھا الرب بالمصريين فخ
  وأمنوا با وبعبده .الشعب الرب

حينئذ سبح موسي وبنو . موسي 
:  إسرائيل بھذه التسبحة  قائالً 
دليقولوا فلنسبح الرب ألنه بالمج

.قد تمجد 
مجداً للثالوث القدوس

يوم األربعاء  –الساعة السادسة



)6-1:  48ص  ( إشعياء النبيسفر من 

م إله إسمعوا ھذا يابيت يعقوب ، المدعوين بإس
.  دلالذين يذكرونه ال بالحق وال بالعإسرائيل،

الذين يتمسكون بإسم المدينة المقدسة 
مه رب الجنود إسوينشدون بإسم إله اسرائيل 

  ، باألوليات أخبرت منذ زمان ومن فمي خرجت
م أنك وأعل .صنعتھا بغتة فحدثت وأسمعت بھا ،

أنت 

يوم األربعاء  –الساعة السادسة



س،نحا قاس ورقبتك عضل حديد وجبھتك
 وأخبرتك بما كان قبل أن يأتي عليك ،
ذا أسمعتك فال تقل األوثان صنعت لي ھ

 المنحوتات والمسبوكات قد وال تقل أن
أمرتني بھا ، قد سمعتموھا وأنتم لم 
.ن تعرفوا وقد أخبرتك بالحديثات منذ اآل

مجداً للثالوث القدوس 

يوم األربعاء  –الساعة السادسة



19-7:  23يشوع بن سيراخ ص سفر من 
من فأن إسمع يا إبني تعليم فمي ، 

، وأما  يحفظه لن يھلك، وسيوجد بشفتيه
ّ الخاطئ والشت ون فيه ، ام والمتكبر فيشكّ ـ

ة وال تألف تسمي د فمك الحلف،التعوّ 
ب القدوس ، فإنه كما أن العبد الذي يحاس

من كذلك.  العقاب مراراً كثيرة ال يفلت

يوم األربعاء  –الساعة السادسة



أن  يحلف ويذكر االسم مرات عديدة فال يمكن
متلئ الرجل الكثير الحلف ي. خطيةاليتبرر من 

رت إثماً وال يبرح السوط بيته فإذا ندم غف
.  ةفخطيته مضاعف ن تغافلإو. خطية قلبه

وائب، وبيته يمتلئ ن.وإن حلف باطال ال يتبرر
ا فى ميراثك ي كالم مشمول بالموت ال يوجد

  .يعقوب

يوم األربعاء  –الساعة السادسة



تبتعد عن رجال هللا ، فال ھذه كلھا أن 
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11

يوم األربعاء  –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 األبد آمين يا ربي يسوع المسيح

مخلصي الصالح
لك القوة و المجد و البركة    †

.والعزة إلى األبد آمين
12

يوم األربعاء  –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 األربعاء  –الساعة السادسة



ابسالموس تو دافيد

مزمور لداود

Yalmoc tw Dauid

يوم األربعاء  –الساعة السادسة



|hppe ic nekjaji auw] `ebol>
ouo\ nheqmoc; ̀mmok 

ausici `ntoùave
ل ھيب بى ايس نيك جاجى آف أوش إيفو
ى أووه نى ايث موستى امموك آف تشيس

.  ان توآفى
) 5، 2:  83(المزمور  

ھوذا أعداؤك قد صرخوا 
وقد رفع مبغضوك رؤوسھم 



aucosni eucop 'en 
ou\ht ̀noouwt>

aucemni ̀noudiaqhkh 'arok
آف سوتشنى ايف سوب خين أوھيت ان 

آف سيمنى ان أو ذياثيكى . أوأوت
  .خاروك

تآمروا جميعاً بقلب واحد 
وتعاھدوا عليك عھداً 



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

agiou euaggeliou > 

كي ايبيرتو كاطا اكسيو ثيناى ايماس 
:تيس اكرو اسئؤس تو اجيو اف انجيليو

 

لكى نكون مستحقين لسماع اإلنجيل 
. اإللھى المقدس



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

tou ̀agiou euaggeliou

كريون كيه طون ثيؤون ايمون اكيه تيف 
سومين سوفيا اورثى اكو سومين تو اجيو

.اف انجليو
نتوسل من ربنا وإلھنا إصغوا وإنصتوا 

.بحكمة لإلنجيل المقدس



Ou`anagnwcic ̀ebol 'en 
pieuaggelion eqouab kata 

(Iwannhn) ̀agiw.

أو انا غنوسيس ايفول خين بيف انجليون
آجيو)  يؤانن(اثؤواب كاطا 

فصل من االنجيل المقدس
).يوحنا( بحسب  



Do[aci kurie

المجد للرب

ذوكصاسي كيريي

يوم األربعاء  –الساعة السادسة



االنجيل من يوحنا  
 8–1:  12ص 

يوم األربعاء  –الساعة السادسة



Ihcouc oun 'ajen 
coou ̀n`e\oou ̀nte Pipacxa 

af`i ̀eBhq`ani`a> 

إيسوس أوون خاجين صوأوو إن إيھوؤو
إنتيه بى باسخا أفتى إبيت أنيا

وقبل الفصح بستة أيام 
أتى يسوع إلى بيت عنيا



Pima ̀enare Lazaroc `mmof 
vh`rtafmou vh̀eta Ihcouc 

tounocf ̀ebol'en nheqmwout
بى ما إناريه الزاروس إمموف فى 

إبيطافموو فى إيطا إيسوس طونوسف 
.إيفول خين نى إثموؤوت

حيث كان لعازر الذى مات 
. من بين األموات يسوع وأقامه 



Auer oudipnon oun
`erof `mpima ̀ete `mmau

أفئير أووذيبنون أون
إروف إمبى ما إيتيه إمماف 

فصنعوا له ھناك عشاء فى ذلك المكان

يوم األربعاء  –الساعة السادسة



Ouw]t ̀mpieuaggelion eqouab.

.ليون اثؤابيف انجإ شت امبيؤأو

.أسجدوا لألنجيل المقدس

يوم األربعاء  –الساعة السادسة



Do[aci kurie

المجد للرب

ذوكصاسي كيريي

يوم األربعاء  –الساعة السادسة



) 5، 2:  83(المزمور 
ھوذا أعداؤك قد صرخوا 

وقد رفع مبغضوك رؤوسھم 
تآمروا جميعاً بقلب واحد  

وتعاھدوا عليك عھداً 
الليلويا 

يوم األربعاء  –الساعة السادسة



اللھم تراءف علينا وارحمنا وأجعلنا 

.مستحقين لسماع إنجيلك المقدس

يوحنافصل من انجيل معلمنا 

بركاته على جميعنا أمين. البشير 



)8 -1:  12ص (اإلنجيل من يوحنا 
ع إلى وقبل الفصح بستة أيام أتى يسو

حيث كان لعازر الذى مات  .بيت عنيا
وا فصنع. من بين األمواتيسوع وأقامه 

 وكانت. له ھناك  عشاء فى ذلك المكان
 مرثا تخدم وكان لعازر أحد المتكئين
معه ، أما مريم فأخذت رطل طيب 

يوم األربعاء  –الساعة السادسة



ه ودھنت ب .ناردين خالص كثير الثمن
 .ارأسھ قدمى يسوع، ومسحتھما بشعر

ال فإمتأل البيت من رائحة الطيب ، فق
أحد تالميذه الذى ھو يھوذا سمعان 
اإلسخريوطى الذى كان مزمعاً أن 

   لماذا لم يبع ھذا الطيب: يسلمه 
!  بثلثمائة دينار ويعطى للمساكين ؟

يوم األربعاء  –الساعة السادسة



،  قال ھذا ليس ألنه كان يھتم بالمساكين
.  دهبل ألنه كان سارقاً وكان الصندوق عن

: فقال يسوع .وكان يحمل ما يلقى فيه
.تكفينىنھا حفظته ليوم إدعوھا "  

فإن المساكين معكم فى كل حين ، 
” وأما أنا فلست معكم فى كل حين 

المجد  دائماو

يوم األربعاء  –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.

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

ايھا النور الحقيقى الذى ينير
. لكل انسان آت الى العالم 



الساعة السادسة من يوم األربعاءطرح 
جاء المسيح إلھنا إلى بيت عنيا قبل 

مة فى الفصح بستة أيام ، فصنعوا له ولي
ر بيت مريم ومرثا أختھا ، وكان ھناك لعاز
الذى أقامه من األموات ، وكانت مريم 
أخت الميت واقفه تخدمھم ، وكان إحد 

، اميسوع لعازر أخوھربنا  المتكئين مع

يوم األربعاء  –الساعة السادسة



خذت مريم رطل طيب ناردين كثير أف 
ھا ودھنت به رجلى يسوع ومسحت الثمن

طى يھوذا األسخريو فامتأل. بشعر رأسھا 
كر وقال بم المخالف من الحسد الشيطانى

وقلب مملوء من كل مرارة وخبث ورياء 
ئة ثملماذا لم يبع ھذا الطيب بثال: ، قال 

ويعطدينار 

يوم األربعاء  –الساعة السادسة



الح بفكر ص للمساكين ؟ ولم يقل ھذا 
ومحبة فى المساكين ، ولكنه كان 
سارقاً وكان يسرق ما يلقى فى 

ال : الصندوق ، فقال المخلص 
نى ، دف تتعبوھا ألنھا قد حفظته ليوم

المساكين معكم كل حين وأما أنا 
فلست معكم كل حين

يوم األربعاء  –الساعة السادسة



 لفلنقترب من الرب ونبك أمامه ونبِ 
نا قدميه بدموعنا ونساله أن ينعم علي

.بالغفران كعظيم رحمته 
المسيح مخلصنا جاء ) مرد بحرى( 

وتألم عنا لكى بآالمه يخلصنا 
نه فلنمجده ونرفع إسمه أل) مرد قبلى(

.صنع معنا رحمة كعظيم رحمته  

يوم األربعاء  –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

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

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

الختام+الطلبة.رحمتهكعظيم:رحمة



الساعة التاسعة 
من يوم األربعاء



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

efjw ̀mmoc.

بركته سفر التكوين لموسى النبي من 
.المقدسة تكون معنا آمين 

1- مقدمة  النبوات قبطيآ :

بى س جينيسيس انتى مويسي إيفول خين
 إبروفيتيس إيرى بيف اسمو إثؤواب

افجو امموسشوبى نيمان آمين 

ربعاءاأل يوم -الساعة التاسعة 



وشاخ إبراھيم وھرم أيامه وبارك الرب 
إبراھيم فى كل شئ 

أووه افرام نى أوخيللو بى اى أفاى أى 
وأووه أ ابشويس اسم: خين نيف ايھؤو 

اى أفرام كاطا صا انريتى نيفين

Ouo\ Abram ne ou'ello pe `eaf-
aiai 'en nef`e\oou > ouo\ aPoc? 

`cmou ̀eAbram kata ca `nrh;niben 



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 Pi`ariqmoc ̀nte Mẁuchc 
Pi`provhthc > `ere pef`cmou
`eqouab ]wpi neman `amhn 

efjw ̀mmoc.

بركته سفر العدد لموسى النبي من 
.المقدسة تكون معنا آمين 

بى أريثموس انتى مويسيس  إيفول خين
 بى إبروفيتيس إيرى بيف اسمو إثؤواب

افجو امموسشوبى نيمان آمين 



لوجاء بنو إسرائيل الجماعة كلھا إلى جب
سيناء فى الشھر األول

أووه أف إى انجي نين شيرى امبى  
ھرىاسرائيل تى سينا جوجى تيرس اى ا
يت اى ابتؤو ان سينا خين بى أفوت انھو

Ouo\ au`i ̀nje nen]hri ̀mpIcl? 
;cunagwgh thrc `e`\rhi `e`ptwou

`nCina 'en i`abot ̀n\ouit



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

]a ̀ene\ `nte pi`ene\ throu ̀amhn.

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

مجداً للثالوث القدوس إلھنا إلي األبد 
. والي أبد األبدين أمين 



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

`amhn efjw `mmoc.

بركته المقدسة أمثال سليمان النبي من 
.تكون معنا آمين 

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

افجو امموسشوبى نيمان آمين 



يا إبنى ال يضلك الرجال المنافقون 
وال تجبھم إذا دعوك قائلين

 باشيرى امبى اثرو سورميك انجى ھان
و أوذى امبير را أو أ: رومى انا سيفيس 

اشوبى أفشان تيھو ايروك افجو امموس

Pa]hri ̀mpe`qrou cormek `nje \a-
nrwmi ̀nacebhc > oude `mperra-

ou`w ̀e]wp au]an;\o ̀erok 
eujo`mmoc.



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 



أم أذنه .ھل يد الرب ال تقوى أن تخلص
ولكن خطاياكم قامت  ثقلت عن السمع

بينكم وبين هللا 

نخوايفول خين ام ابشويس جيم جوم امتا
ين إنات بيف ماجى إھرش سوتيم ألال نيت

م افنوتىنوفى أھى إراتوخين نيتين ميتيني

`Ebol'en ̀m`Poc? jemjom ̀emtan'o 
h natpefmaje e\r] cwtem 

allanetennobi ̀a\i eratou 'en 
netenmh; nem V;.



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

بركته المقدسة تكون زكريا النبي من 
.معنا آمين 

1- مقدمة  النبوات قبطيآ :

س بى إبروفيتيزاخارياس  إيفول خين
 إيرى بيف اسمو إثؤواب شوبى نيمان

افجو امموسآمين 



ويعلم الكنعانيون األغنام 
التى يحرسونھا أنھا كلمة الرب

تو إفيم اينجى نى كاناناؤس نى اسمو اي
أريه إرؤو جى أوصاجى انتى ابشويس

Euemi`nje nixananeoc niecwou 
etouare\ erwou je 

oucaji ̀nte `Poc?



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

]a ̀ene\ `nte pi`ene\ throu ̀amhn.

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

مجداً للثالوث القدوس إلھنا إلي األبد 
. والي أبد األبدين أمين 



من سفر التكوين لموسى النبى
 9  -1:  24ص  

رك وبا .أيامهوتقدم فى وشاخ إبراھيم 
الرب إبراھيم فى كل شئ ، فقال 

على  ولىبيته المُ  إبراھيم لعبده كبير
له، ضع يدك تحت فخذى  جميع ما

ألستحلفك بالرب إله السماء وإله

ربعاءاأل يوم -الساعة التاسعة 



إلبنى  تأخذ زوجةال األرض ، أن 
نا إسحق من بنات الكنعانيين الذين أ

 رضىأ، بل أنطلق إلى  ساكن بينھم
رتى والموضع الذى كنت فيه وإلى عشي

وتأخذ زوجة إلبنى اسحق من ھناك ، 
ن ربما ال تشاء المرأة أ: فقال العبد له

. األرض د ھذهبُعتأتى معى ل

ربعاءاأل يوم -الساعة التاسعة 



 أتريد أن أرد ابنك إلى األرض التى 
؟ خرجت منھا

أحذر من أن ترد : إبراھيم  فقال له 
.إبنى إلى ھناك

ألن الرب إله السماء وإله األرض 
، الذى أخذنى من بيت أبى

، ومن األرض التى ولدت فيھا

ربعاءاأل يوم -الساعة التاسعة 



نى أ:  أقسم لى قائالً والذى كلمنى و 
لنسلك ، وھذه األرض  أعطيك

.  أمامك ھو يرسل مالكه
 فتأخذ زوجة إلبنى اسحق من ھناك ،

تشاء المرأة أن تأتى معك  لم وإن
، إلى ھذه األرض

ً ئيفتكون أنت بر من حلفى ، ا

ربعاءاأل يوم -الساعة التاسعة 



 . فقط ال ترجع إبنى إلى ھناك 
م يده تحت فخذ إبراھي فوضع العبد

.من أجل ھذا األمر  سيده وحلف له

مجداً للثالوث القدوس

ربعاءاأل يوم -الساعة التاسعة 



من سفر العدد لموسى النبى 
13 -1:  20ص 

ل وجاء بنو إسرائيل الجماعة كلھا إلى جب
سينا فى الشھر األول وأقام الشعب 

دفنت ھناك ولم وبقادش، وماتت مريم 
، فاجتمعوا على موسى يكن ماء للجماعة

:وھرون وخاصم الشعب موسى قائلين 

ربعاءاأل يوم -الساعة التاسعة 



ليتنا متنا موت أخوتنا أمام الرب ،
لماذا جئتما بجماعة الرب إلى ھذه 

لماذا لتقتالنا نحن ومواشينا ؟ و البرية
أخرجتمانا من أرض مصر إلى ھذا 

الموضع الردئ ، موضع ال زرع فيه 
ه وال تين و ال عنب وال رمان و ليس في
ماء للشرب ؟ فجاء موسى وھرون

ربعاءاأل يوم -الساعة التاسعة 



أمام الجماعة إلى باب قبة الشھادة من 
د فتجلى لھما مج .ھمايوسقطا على وجھ

:  وكلم الرب موسى وھرون قائالً  الرب ،
خذ العصا وإجمع الجماعة كلھا أنت 

كلما الصخرة قدامھم و وھرون أخوك ، 
فتخرجا لھم ماء من  .فتعطى مياھھا

مالصخرة ، وتسقيا الجماعة ومواشيھ

ربعاءاأل يوم -الساعة التاسعة 



كما  فأخذ موسى العصا من أمام الرب
وجمع موسى وھرون  .أمره الرب

أسمعوا :الجماعة أمام الصخرة وقال لھم 
ُ ، أن أيھا المتمردون رج لكم من ھذه ـِ خـ
  ورفع موسى يده وضرب؟ الصخرة ماء

الصخرة بالعصا مرتين ، فخرج ماء 
ومواشيھم ،  غزير فشرب منه الجماعة

ربعاءاأل يوم -الساعة التاسعة 



 ألجل أنكما: فقال الرب لموسى وھرون
لتقدسانى أمام أعين بنى . لم تؤمنا

ة إسرائيل ، لذلك ال تدخالن ھذه الجماع
إلى األرض التى أعطيتھم إياھا ، ھذا 
ھو ماء الخصومة ، حيث إختصم بنو 

.إسرائيل أمام الرب فتقدس فيھم 
مجداً للثالوث القدوس

ربعاءاأل يوم -الساعة التاسعة 



أمثال سليمان سفر من 
إلخ  – 10:  1ص 

،  يا إبنى ال يضلك الرجال المنافقون 
ھلم : وال تجبھم إذا دعوك قائلين 

  لنختف فى األرض، .شاركنا فى الدم
ً للرجل البار ظلماً، فلنبتلعه  حيا

ظفرونبيد ذكره من األرض فن .كالجحيم 

ربعاءاأل يوم -الساعة التاسعة 



يمة غن ونمأل بيوتنا ، الثمينة تهبقني
ه لنا جميعاً نيـونصيبه يقع لنا كيس فلنقت

تمش فى  ال. كيس واحد، ليكن لنا 
رجلك عن  عالطريق معھم ، وامن

 ألنھم نصبوا شباكھم للطيور .طرقھم
 .وشاركوا القتلة فيدخرون .بمكر

،  ألنفسھم الشرور وسقوط اآلثمة ردئ

ربعاءاأل يوم -الساعة التاسعة 



 ھذه طرق كل من تناھى اإلثم ، بالنفاق
الحكمة تمدح فى . نفوسھم  تنزع

الطرقات وفى الشوارع ظاھره ،
ّ وعلى زوايا األسوار يبش ھا ،بر ـ

.على أبواب األقوياء وأبواب المدن 
قد قالت بقلب قوى فى كل حين ، 

.الشر يتمسكون بالبر ن عديمىأ

ربعاءاأل يوم -الساعة التاسعة 



، أيھا الجھال المشتھون  يخزوافلن 
 .العار الذين نافقوا وأبغضوا الفھم

عرضة للتوبيخ ، ھوذا أضع  وصاروا
 أمامكم كالما من روحى وأعلمكم كالمى،

لم وبسطت يدى ف .قد دعوت فلم تسمعوا
ليست  تلتفتوا ، بل جعلتم مشورتى كأنھا

ن أجلمليه ، إوتوبيخى لم تصغوا  .ثابتة

ربعاءاأل يوم -الساعة التاسعة 



 وأفرح . مكيضا أضحك على ھالكنا أھذا أ
  تىوفاجاًكم الذعر ويأ .إذا لحقكم الفناء

عليكم  إذا جاءة كالعاصف الخراب
ك وحّل بكم الضيق والھالاالستئصال 

 يبكر. فيكون إذا دعوتمونى ال أجيب 
نھم بما أ. نىنفال يجدو فى طلبىاألشرار 

بالر ولم يختاروا مخافة أبغضوا الحكمة

ربعاءاأل يوم -الساعة التاسعة 



  ولم يريدوا أن يتأملوا مشورتى
ثمر فلذلك يأكلون من. مستھزئين بكالمى

ھم حيث أن .قھم ومن نفاقھم يشبعونيطر
افقين وقتلوھم، أفتقد المن ظلموا الصبيان

جاء بالھالك والذى يطيعنى يسكن على ر
.ويستريح بال خوف من كل شر 

مجداً للثالوث القدوس 

ربعاءاأل يوم -الساعة التاسعة 



إشعياء النبىسفر من 
17 -1:  59ص  

ه أم أذن ،ھل يد الرب ال تقوى أن تخلص
 ولكن خطاياكم قامت. عاثقلت عن السم
رف ولسبب خطاياكم ص .بينكم وبين هللا

وجھه عنكم حتى ال يرحمكم ، ألن 
أيديكم تلطخت بالدم وأصابعكم

ربعاءاأل يوم -الساعة التاسعة 



بالخطايا ، وشفاھكم نطقت باإلثم ، 
ل ولسانكم يتلو ظلماً وليس من يقو

يؤمنون . يوجد قاض عادل  الحق و ال
ن باألباطيل وينطقون الكذب ، يحبلو

َ بالتعب ويلدون باألباطيل ، فق وا بيض سـ
 .األفاعى ، ونسجوا خيوط العنكبوت

والمزمع أن يأكل من بيضھم لما كسره

ربعاءاأل يوم -الساعة التاسعة 



م ال وجد فيه وحشاً وأفعى ، ونسيجھ
 ً ن و ال يستترون م .يكون لھم ثوبا

أعمالھم ألن أعمالھم أعمال إثم ، 
وتسرع  .وأرجلھم تجرى إلى الشر

إلى سفك الدم ، وأفكارھم أفكار 
والشقاوة فى سبلھم  رالكس .جھال

وخوف هللا. وطريق السالم لم يعرفوه

ربعاءاأل يوم -الساعة التاسعة 



ليس فى طريقھم ألن طرقھم التى 
يعرفون ال يمشون فيھا معوجة و 

ُ السالم ، لھذا بع  د عنھم الحكم ، و الـ
 يدركھم العدل ، وإذ ھم يترقبون النور

ا انتظروا ضوء فمشو. صار لھم الظالم 
ى فى عتمة، يتلمسون الحائط مثل أعم
.ويشعرون كمن ليس له أعين

ربعاءاأل يوم -الساعة التاسعة 



ويسقطون فى الظھيرة كأنھم فى 
ن مثل مائتين يتنھدو نصف الليل كمثل

 .الدب ، ومثل الحمامة يسيرون معاً 
 ـُدعننتظر حكماً فال يكون والخالص ب

ألن إثمنا كثر أمامك  .عنا بعيداً 
ا وخطايانا قاومتنا ، ألن آثامنا فين
ُ عوعرفنا ظلمنا ، نافقنا وكذبنا وب دناـ

ربعاءاأل يوم -الساعة التاسعة 



بلنا عن هللا ، تكلمنا ظلماً وخالفنا وح
دنا ورد .وتلونا من قبلنا أقواالً ظالمة

الحكم إلى خلف ، وبعد العدل ألن 
ا أن فى أيامھم ولم يستطيعو دالحق با

حول والحق رفع وت يعبروا باستقامة،
قلبھم عن الحق ، ونظر الرب ولم 
يرضه ، ألنه لم يكن حكم ونظر ولم

ربعاءاأل يوم -الساعة التاسعة 



يكن رجل وتأمل ولم يكن ناصر ، 
ھم برحمته ، دفدفعھم بذراعه وشد

ولبس العدل مثل درع ووضع على 
.  خوذة الخالصرأسه 

مجداً للثالوث القدوس 

ربعاءاأل يوم -الساعة التاسعة 



14-11:  11زكريا النبى ص سفر من 
وعلم الكنعانيون األغنام التى 

 يحرسونھا أنھا كلمة الرب وأنا أقول
حسن لديكم فأعطونى   نإ«: لھم 

.  »واأجرتى التى قررتموھا وإال فامتنع
،  فقرروا أجرتى ثالثين من الفضة

.الرب ألقھا فى المسبك فقال لى

ربعاءاأل يوم -الساعة التاسعة 



ھل ھى مختارة مثل ما وأفحص 
 ، فأخذت الثالثين من ؟بھا ونىجرب

ى فبيت الرب داخل الفضة وطرحتھا 
تى عصا الثانية الالطرحت و، المسبك

 نألبعد العز من بيھى حبل القياس 
.يھوذا و إسرائيل 

مجداً للثالوث القدوس 

ربعاءاأل يوم -الساعة التاسعة 



عظة ألبينا القديس 
شنودة رئيس المتوحديناالنبا 

Oukathxhcic ̀nte peniwt ̀eqouab 
abba }enou; piarxhmandrithc>

سيس انتى بنيوت أثوابشيأوكاتى 
شينوتي بي آرشي مانذريتيس آفا 

ربعاءاأل يوم -الساعة التاسعة مقدمة العظة :



المقدسة  هبركت
 فلتكن معنا امين

ere pef`cmou eqouab 
]wpi neman amhn. 

اسمو اثواب يفرى بإ
.شوبى نيمان آمين 

ربعاءاأل يوم -الساعة التاسعة مقدمة العظة :



هعظة ألبينا القديس أنبا شنود
نبركته المقدسة تكون معنا أمي

إن جميع اللذين : أمران أقولھما لكم 
تھم جل توبأفرح بھم فى السماء من يُ 

 على األرض لن  يروا حزناً و ال موھ
لم  لك المكان،وأولئك الذينذوجعاً فى 

ھمتوبت فرح بھم السماء ألجل عدميُ 

ربعاءاأل يوم -الساعة التاسعة 



ال وھم على األرض لن يروا فرحاً و
 راحة فى ذلك المكان ، فإلى متى أنت

!؟تتكاسل أيضاً أيھا اإلنسان
 إبك على نفسك ما دامت: أطلب إليك 

ُ ت نت كوباألحرى إذا  .قبل منك الدموعـ
،  قد عملت أعماالً يحق عليھا البكاء

عنفسك وحدك ، ما دام جمي فأبك على

ربعاءاأل يوم -الساعة التاسعة 



 ن يبكون معك ألجل خالصيلقديسا
 طوبى لمن امتأل بكاء على. نفسك 

 نفسه وحده ھھنا ، فإنه سينجو من
 . البكاء ، وصرير األسنان الدائم

 ً .ويفرح فرحاً سمائيا
ل دوننا فلنتيقظ يا أحبائى قبلما يقف

ونضرع أمام الخدر وباب التوبة 

ربعاءاأل يوم -الساعة التاسعة 



الباب فنسمع لست أعرفكم ،
 منھا نسمعھا إذا تمادينا دأكل ھذه وأر

.  فى خطايانا
ا فلنختم موعظة أبينا القديس أنب 

شنودة الذى أنار عقولنا و عيون 
 بأسم اآلب و األبن و الروح  قلوبنا

.القدس األله الواحد آمين 

ربعاءاأل يوم -الساعة التاسعة 



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

}enou; piarxhmandrithc

مارين اير سفراجى زين انتى كاتى 
سيس انتى بنيوت اثوابشي

شينوتي بي آرشي مانذريتيس  افا 
شنودة رئيس المتوحدينفلنختم عظة ابينا القديس 

ربعاءاأل يوم -الساعة التاسعة 



vhetaferouwini ̀mpennouc nem 
nenbal ̀nte nen\ht > 

مبنوس نيم إينى ؤوأير إاف طيإفى 
فال انتى نين ھيت ينن

الذى أنار عقولنا و عيون قلوبنا

ربعاءاأل يوم -الساعة التاسعة 



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

amhn.

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

بأسم االب و االبن و الروح القدس
. الواحد امينه االل 

ربعاءاأل يوم -الساعة التاسعة 



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

  ) الساعة التاسعة( صالة 
من البصخة  األربعاءمن يوم ( 

 -التى لمخلصنا الصالح ) المقدسة
بركاته على جميعنا آمين

ربعاءاأل يوم -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

ربعاءاأل يوم -الساعة التاسعة 



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

ربعاءاأل يوم -الساعة التاسعة 



Emmanouhl pennou; penouro >

عمانوئيل إلھنا و ملكنا

:إممانوئيل بين نوتي بين أورو

1
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Qwk te ;jom nem pi`wou nem 
pi`cmou nem piama\i 

]a ̀ene\ `amhn>

لك القوة و المجد و البركة
و العزة إلى األبد آمين  

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

1

ربعاءاأل يوم -الساعة التاسعة 



~Pasoic Ihcouc Pixrictoc .
Pacwthr ̀nagaqoc

يسوع المسيح ييا رب
مخلصي الصالح

شويس إيسوس بي إخرستوستبا
باسوتير إن أغاثوس

1
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Qwk te ;jom nem pi`wou nem 
pi`cmou nem piama\i 

]a ̀ene\ `amhn>

لك القوة و المجد و البركة
و العزة إلى األبد آمين  

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

1

ربعاءاأل يوم -الساعة التاسعة 



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

ربعاءاأل يوم -الساعة التاسعة 



Emmanouhl pennou; penouro >

عمانوئيل إلھنا و ملكنا

:إممانوئيل بين نوتي بين أورو

2
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Qwk te ;jom nem pi`wou nem 
pi`cmou nem piama\i 

]a ̀ene\ `amhn>

لك القوة و المجد و البركة
و العزة إلى األبد آمين  

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

2
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~Pasoic Ihcouc Pixrictoc .
Pacwthr ̀nagaqoc

يسوع المسيح ييا رب
مخلصي الصالح

شويس إيسوس بي إخرستوستبا
باسوتير إن أغاثوس

2
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Qwk te ;jom nem pi`wou nem 
pi`cmou nem piama\i 

]a ̀ene\ `amhn>

لك القوة و المجد و البركة
و العزة إلى األبد آمين  

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

2
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Qwk te ;jom nem pi`wou nem 
pi`cmou nem piama\i 

]a ̀ene\ `amhn>

لك القوة و المجد و البركة
و العزة إلى األبد آمين  

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

3
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Emmanouhl pennou; penouro >

عمانوئيل إلھنا و ملكنا

:إممانوئيل بين نوتي بين أورو

3
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Qwk te ;jom nem pi`wou nem 
pi`cmou nem piama\i 

]a ̀ene\ `amhn>

لك القوة و المجد و البركة
و العزة إلى األبد آمين  

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

3
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~Pasoic Ihcouc Pixrictoc .
Pacwthr ̀nagaqoc

يسوع المسيح ييا رب
مخلصي الصالح

شويس إيسوس بي إخرستوستبا
باسوتير إن أغاثوس

3
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Qwk te ;jom nem pi`wou nem 
pi`cmou nem piama\i 

]a ̀ene\ `amhn>

لك القوة و المجد و البركة
و العزة إلى األبد آمين  

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

3
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Qwk te ;jom nem pi`wou nem 
pi`cmou nem piama\i 

]a ̀ene\ `amhn>
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لك القوة و المجد و البركة و العزة    †
.إلى األبد آمين عمانوئيل إلھنا و ملكنا

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

مخلصي الصالح
لك القوة و المجد و البركة    †

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

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

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

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

مزمور لداود

Yalmoc tw Dauid
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Najaji aujw ̀n\anpet\wou 
nhi> aucosni 'aroi `n\anpet\wou

: ناجاجى أفجو إنھان بيت ھوؤ نيى 
: ھان بيت ھوؤ نآف سوتشنى خاروى إ

 ( مز 40 : 5 ، 6 ، 7 )
أعدائى تقاولوا على شراً  

.وتشاوروا بالسوء  
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Nafnhou ̀e'oun pe `enau 
nafcaji `noumet̀e`vlhou> ouo\

pef\ht afqwou; naf `nou`anomi`a
 ناف نيو إيخون بى إيناف ناف ساجى 

أوو بيف ھيت أف : إنؤميت إى إفليو 
: ثوؤتى ناف إن أو آنوميا 

 كان يدخل لينظر فكان يتكلم باطالً  
: وقلبه جمع له إثماً 



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

agiou euaggeliou > 

كي ايبيرتو كاطا اكسيو ثيناى ايماس 
:تيس اكرو اسئؤس تو اجيو اف انجيليو

 

لكى نكون مستحقين لسماع اإلنجيل 
. اإللھى المقدس



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

tou ̀agiou euaggeliou

كريون كيه طون ثيؤون ايمون اكيه تيف 
سومين سوفيا اورثى اكو سومين تو اجيو

.اف انجليو
نتوسل من ربنا وإلھنا إصغوا وإنصتوا 

.بحكمة لإلنجيل المقدس



Ou`anagnwcic ̀ebol 'en 
pieuaggelion eqouab kata 

(Matqeon) ̀agiw.

أو انا غنوسيس ايفول خين بيف انجليون
آجيو) ماتثيئون(اثؤواب كاطا 

فصل من االنجيل المقدس
).متى(بحسب  



Do[aci kurie

المجد للرب

ذوكصاسي كيريي
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االنجيل من متى  
  ص 26 : 3 - 16

ربعاءاأل يوم -الساعة التاسعة 



Tote auwou; ̀nje niarxh`ereuc 
nem nica' nem nipecbuteroc ̀nte 

pilaoc

توتى آف ثوؤتى إنجى نى أرشى إريفس 
نيم إبرسفييتيروس إنتى بى الؤس

حينئذ اجتمع رؤساء الكھنة وشيوخ 
الشعب



`e'oun ̀e;aulh ̀nte piarxh`ereuc 
vh`e]aumou; ̀erof je Kaiava

 إيخون إيتى أفلى إنتى بى أرشى إريفس
:فى إيشاف موتى إيروف جى كايافا 

فى دار رئيس الكھنة الذى يدعى قيافا
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Ouo\ aueroucosni 
\ina ̀nce`amoni ̀nIhcouc 'en 

ou`xrof ouo\ `nce'oqbef
أوو أفئير أوسوتشنى ھينا إنسى آمونى 

أووه إنسي  إن إيسوس خين أو إكروف
خوث فيف

وتشاوروا لكى يمسكوا يسوع بمكر 
ويقتلوه



Ouw]t ̀mpieuaggelion eqouab.

.ليون اثؤابيف انجإ شت امبيؤأو

.أسجدوا لألنجيل المقدس
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Do[aci kurie

المجد للرب

ذوكصاسي كيريي
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المزمور 
) 7،  6،  5:  40مز (  

شراً  أعدائى تقاولوا علىّ 
وتشاوروا بالسوء

الً كان يدخل لينظر فكان يتكلم باط 
: وقلبه جمع له إثماً 

.الليلويا 
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اللھم تراءف علينا وارحمنا وأجعلنا 

.مستحقين لسماع إنجيلك المقدس

متىفصل من انجيل معلمنا 

بركاته على جميعنا أمين. البشير 



اإلنجيل من متى
16 – 3:  26ص 

خ حينئذ اجتمع رؤساء الكھنة وشيو
الشعب فى دار رئيس الكھنة الذى 
وا يدعى قيافا وتشاوروا لكى يمسك

وكانوا . يسوع بمكر ويقتلوه 
الد لئيال نفعل ھذا فى الع: يقولون
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ن وفيما كا. يحدث شغب فى الشعب 
معان يسوع فى بيت عنيا فى بيت س
قرورة  األبرص ، جاءت إمرأة ومعھا

سه طيب كثير الثمن وسكبته على را
فلما رأى التالميذ ذلك . وھو متكئ 

لماذا ھذا اإلتالف ، : تذمروا قائلين 
يرألنه قد كان يمكن أن يباع ھذا بكث
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ع وقال للمساكين ، فعلم يسو عطىَ ويُ 
 فإنھا قد ؟لماذا تتعبون المرأة: لھم 

اكين عملت بى عمالً حسناً ، ألن المس
م و أما أنا فلست معك . معكم كل حين

كل حين ، وھذه إنما سكبت ھذا 
ق الح. لتكفينىالطيب على جسدى 

يلحيثما يكرز بھذا اإلنج أقول لكم أنه

ربعاءاأل يوم -الساعة التاسعة 



لته ھذه ر أيضا بما عمخبَ فى كل العالم يُ 
. المرأة تذكاراً لھا 

 حينئذ ذھب واحد من األثنى عشر الذى
 يدعى يھوذا اإلسخريوطى إلى رؤساء

الكھنة ،
ّ ى وأنا أسلنماذا تعطون: وقال لھم  ه مـ

وهـعطأما ھم فتعاھدوا معه أن يُ .  ؟إليكم

ربعاءاأل يوم -الساعة التاسعة 



ن الفضة ، ومن ذلك الوقت كا ثالثين من
.ن فرصة ليسلمه إليھم ييتح

     
 ً والمجد  دائما

ربعاءاأل يوم -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.

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

ايھا النور الحقيقى الذى ينير
. لكل انسان آت الى العالم 



الساعة التاسعة طرح 
من يوم األربعاء

ا سر تأنسك أخفيته مع جسدنا أيھ
ب األإبراھيم  نسلمن . المسيح إلھنا 

م جميع الشعوب ، لما عل ىالعظيم أب
سد بإيمان أن اإلله الكلمة البد أن يتج
من نسله ، وباألكثر عندما

ربعاءاأل يوم -الساعة التاسعة 



 رأى أيامه نقصت وأن هللا بارك فى
ه عبده الكبير فى بيت اأعماله ، دع

 ضع :الوكيل األمين وخاطبه قائال 
ماء ألحلفك بإله الستحت فخدى يدك 

أنك ال تأخذ إمراة ألبنى اسحق  من 
 ل، ب ساكنھاھذه األرض التى أنا 

أمض إلى أرض آبائى وخذ له امرأة

ربعاءاأل يوم -الساعة التاسعة 



جنس ومن ذلك المكان  من قبيلتى 
 .آبائى خذ له العربون بغير تھاون 

سمع أ: فأجابه العبد بعقل ھكذا قائالً 
ى يا سيدى أن أبت المرأة أن تأتى مع

إلى ھذه األرض أفتريد أن أرد أبنك 
إلى أن آتى به إلى وأخدمه إسحق 

أحذر أن ترد أبنى ، : فقال له ؟ ھناھ

ربعاءاأل يوم -الساعة التاسعة 



عبد فوضع ال. فأن لم تجئ فأنت برئ 
 .يده وحلف له على ثبات ھذا القول 

وفى آخر الزمان أكمل هللا ھذا الوعد 
الذى وعد به أبانا إبراھيم وظھر 
ه المسيح من صلبه الذى تتبارك ب

.سائر األمم

ربعاءاأل يوم -الساعة التاسعة 



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

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

ربعاءاأل يوم -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

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

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

الختام+الطلبة.رحمتهكعظيم:رحمة



الساعة الحادية عشر 
من يوم األربعاء



~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 

ربعاءاأل يوم من -الساعة الحادية عشر



: ألجل ھذا ھكذا ما يقوله السيد الرب 
نھأنذا أطرح حجراً فى أساسيات صھيو

جى اثفى فاى بايريتى إتيف جو أممو ان
 جى ھيببى أنوك اى إھى أوى: ابشويس

اننى سين تى انتى سيون

Eqbe vai pairh; ̀etef jw `mmwou 
`nje `Poc? > je \hppe `anok 
ei`e\iou`i ̀nnicen; ̀nte Ciwn



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 



إشعياء النبىسفر من 
26 – 16:  28ص  

 :ألجل ھذا ھكذا ما يقوله السيد الرب 
ھأنذا أطرح حجراً فى أساسات 
اً صھيون ، حجر زاوية ثميناً مختار
لن كريماً فى أساساتھا ، فمن آمن ف

.وأجعل الدينونة رجاء. يخزى 

ربعاءاأل يوم من -الساعة الحادية عشر



وبرحمتى يكون الخالص على 
مواضع السكن ، والمتوكلون على 

.جون الباطلتالكذب ير
زع العاصف ، لئال ين ألنه ال يجتازكم

عھدكم مع الموت ورجائكم مع 
، إذا أتى عليكم  الجحيم ال ينتھى

 ً ،  العاصف الجارف تكونون له موطئا

ربعاءاأل يوم من -الساعة الحادية عشر



إذا جاء من جھتكم يأخذكم ، وسوف  
وء ويرتجى الس .يعبر النھار مبكراً 

تعلموا أن تسمعوا أيھا . ليالً 
المتضايقين أننا ال نستطيع أن 

  نحارب، ونحن ضعفاء عن أن نجتمع
حل فى وسيقوم كالجبل للمنافقين ، وي
لهأعما وادى جبعون ، يغضب فيعمل 

ربعاءاأل يوم من -الساعة الحادية عشر



ى ويصنع فى غضبه ف .عمالً مريراً  
ال أما أنتم ف. الغربة ، وغريب ھو حنقه 

 تفرحوا و ال تدعوا قيودكم ال تقھر ،
اء من ألننا قد سمعنا بأعمال القضاء وفن

ھا بل رب الجنود ، ھذه التى سيصنعقِ 
أنصتوا واسمعوا . على كل األرض 

 ھل: صوتى ، تأملوا و أصغوا ألقوالى 

ربعاءاأل يوم من -الساعة الحادية عشر



ذار يحرث الحارث اليوم كله أم يھيئ الب 
قبل أن يعمل األرض ؟ أليس إذا مھد 

يز قليل من الشون وجھھا ، حينئذ يبزر
والكمون ثم يزرع ) الحبة السوداء(

فى  )الجلبان (  الحنطة والشعير القطانى
ح ؟ كل تخومھا فتتعلم بحكم إلھك وتفر

ز الشوني قىينت ليس بصعوبة ألنه

ربعاءاأل يوم من -الساعة الحادية عشر



ل ب الكمونال تدار بكرة العجلة على و 
مع  الشونيز والكمون.بالعصا ينتفض

د الخبز يؤكل ، ألنى ال أغضب إلى األب
وال يدوسكم صوت مرارتى ،  .عليكم

فھذه اآليات خرجت من رب الجنود ، 
 .تشاوروا وارفعوا عزاء باطالً 

مجداً للثالوث القدوس

ربعاءاأل يوم من -الساعة الحادية عشر



عظة ألبينا القديس 
ساويرس االنبا 

Oukathxhcic ̀nte peniwt ̀eqouab
abba Ceuhrianoc

سيس انتى بنيوت أثوابشيأوكاتى 
سيفيريانوس آفا 

ربعاءاأل يوم من -الساعة الحادية عشرمقدمة العظة :



المقدسة  هبركت
 فلتكن معنا امين

ere pef`cmou eqouab 
]wpi neman amhn. 

اسمو اثواب يفرى بإ
.شوبى نيمان آمين 

ربعاءاأل يوم من -الساعة الحادية عشرمقدمة العظة :



رسعظة ألبينا القديس أنبا ساوي
نبركته المقدسة تكون معنا آمي

 

أيھا اإلخوة ھا أنا أذكركم اآلن من أجل 
ن الخطاة والذيسيكون على الصوت الذى 

نه ة ، ألايكفرون بالناموس ووصايا الحي
 عدوا عنى يا مالعين إلى النارتأب: ل قا

األبدية ، 

ربعاءاأل يوم من -الساعة الحادية عشر



مرة فأى عزاء ينظرونه ھؤالء 
ادى البكاء حيث ھو و؟ ھنا أخرى

  التىالدموع تكون الدموع ، ھذه ھى 
من ذا الذى . عزاءعدھا  يكون بال

أن يطلب عن الخطاة فى ذلك يقدر 
ألن المالئكة والشروبيم  !؟.اليوم

.والسارافيم تصمت

ربعاءاأل يوم من -الساعة الحادية عشر



، والقديسينوجميع األبرار  
ى ال يستطيع أحد منھم من يشفع ف

ميع وتقف ج. فى ذلك اليوم  البشرية
والعالم كله يكون ة الخليقة صامت

ھذا ھو . العادل  تحت الحكم اإللھى
زمن الحصاد ، ھذا ھو وقت جذب 

. لشاطئ إلى االشبكة 

ربعاءاأل يوم من -الساعة الحادية عشر



 الجيد من الردئ ، حيث يعزل السمك
:  للخطاةيقال فيه  ھذا ھو اليوم الذى

. د إذھبوا إلى الجحيم مسكنكم إلى األب
ا فلنختم موعظة أبينا القديس أنب

 الذى أنار عقولنا و عيونساويرس 
 بأسم اآلب و األبن و الروح قلوبنا

.القدس األله الواحد آمين 

ربعاءاأل يوم من -الساعة الحادية عشر



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

مارين اير سفراجى زين
سيس شيانتى كاتى  

سيفيريانوس انتى بنيوت اثواب افا
  

ساويريانوسفلنختم عظة ابينا القديس 



vhetaferouwini ̀mpennouc nem 
nenbal ̀nte nen\ht > 

مبنوس نيم إينى ؤوأير إاف طيإفى 
فال انتى نين ھيت ينن

الذى أنار عقولنا و عيون قلوبنا

ربعاءاأل يوم من -الساعة الحادية عشر



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

amhn.

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

بأسم االب و االبن و الروح القدس
. الواحد امينه االل 

ربعاءاأل يوم من -الساعة الحادية عشر



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

  )الساعة الحادية عشر(صالة 
من البصخة  األربعاءمن يوم ( 

 -التى لمخلصنا الصالح ) المقدسة
بركاته على جميعنا آمين

ربعاءاأل يوم من -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

ربعاءاأل يوم من -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

ربعاءاأل يوم من -الساعة الحادية عشر



Emmanouhl pennou; penouro >

عمانوئيل إلھنا و ملكنا

:إممانوئيل بين نوتي بين أورو

1

ربعاءاأل يوم من -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

ربعاءاأل يوم من -الساعة الحادية عشر



~Pasoic Ihcouc Pixrictoc .
Pacwthr ̀nagaqoc

يسوع المسيح ييا رب
مخلصي الصالح

شويس إيسوس بي إخرستوستبا
باسوتير إن أغاثوس

1

ربعاءاأل يوم من -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

ربعاءاأل يوم من -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

ربعاءاأل يوم من -الساعة الحادية عشر



Emmanouhl pennou; penouro >

عمانوئيل إلھنا و ملكنا

:إممانوئيل بين نوتي بين أورو

2

ربعاءاأل يوم من -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

ربعاءاأل يوم من -الساعة الحادية عشر



~Pasoic Ihcouc Pixrictoc .
Pacwthr ̀nagaqoc

يسوع المسيح ييا رب
مخلصي الصالح

شويس إيسوس بي إخرستوستبا
باسوتير إن أغاثوس

2

ربعاءاأل يوم من -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

ربعاءاأل يوم من -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

ربعاءاأل يوم من -الساعة الحادية عشر



Emmanouhl pennou; penouro >

عمانوئيل إلھنا و ملكنا

:إممانوئيل بين نوتي بين أورو

3

ربعاءاأل يوم من -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

ربعاءاأل يوم من -الساعة الحادية عشر



~Pasoic Ihcouc Pixrictoc .
Pacwthr ̀nagaqoc

يسوع المسيح ييا رب
مخلصي الصالح

شويس إيسوس بي إخرستوستبا
باسوتير إن أغاثوس

3

ربعاءاأل يوم من -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

ربعاءاأل يوم من -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

ربعاءاأل يوم من -الساعة الحادية عشر



Emmanouhl pennou; penouro >

عمانوئيل إلھنا و ملكنا

:إممانوئيل بين نوتي بين أورو

4

ربعاءاأل يوم من -الساعة الحادية عشر
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لك القوة و المجد و البركة و العزة    †
.إلى األبد آمين عمانوئيل إلھنا و ملكنا

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

مخلصي الصالح
لك القوة و المجد و البركة    †

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

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

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

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

مزمور لداود

Yalmoc tw Dauid
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Matalsoi `Psoic 
je nakac au`]qorter> 

ouo\ `a tayuxh ̀]qorter ̀ema]w
ماطالتشوى إبشويس 

: جى ناكاس أف إشتورتير 
.أووه آطا إبسيشى إشتورتير إيماشو

  14:  68، مز  2:  6مز  

إشفنى يارب فإن عظامى قد إضطربت
ونفسى قد إنزعجت جداً 



`mpervwn\ `mpek\o 
cabol ̀mpek`alou>

cwtem `eroi `nxwlem je ;\ej\wj

: إمبيك آلو إمبيرفونه إمبيك ھو صافول 
سوتيم إيروى إنكوليم جى تى ھيجھوج 

ال تصرف وجھك عن فتاك  
إسمعى سريعاً فأننى فى الشدة 



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

agiou euaggeliou > 

كي ايبيرتو كاطا اكسيو ثيناى ايماس 
:تيس اكرو اسئؤس تو اجيو اف انجيليو

 

لكى نكون مستحقين لسماع اإلنجيل 
. اإللھى المقدس



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

tou ̀agiou euaggeliou

كريون كيه طون ثيؤون ايمون اكيه تيف 
سومين سوفيا اورثى اكو سومين تو اجيو

.اف انجليو
نتوسل من ربنا وإلھنا إصغوا وإنصتوا 

.بحكمة لإلنجيل المقدس



Ou`anagnwcic ̀ebol 'en 
pieuaggelion eqouab kata 

(Iwannhn) ̀agiw.

أو انا غنوسيس ايفول خين بيف انجليون
آجيو)  يؤانن(اثؤواب كاطا 

فصل من االنجيل المقدس
).يوحنا( بحسب  



Do[aci kurie

المجد للرب

ذوكصاسي كيريي
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االنجيل من يوحنا  
  ص 12 : 27 - 36
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:nou ̀a tayuxh ̀]qorter. 
Ouo\ ou pe ;najof> 

Paiwt na\met ̀ebol'en taiounou
تينو آطا إبسيشى إشتورتير

:أوبى تينا جوف  هأوو 
:بايوت ناھميت إيفول خين طاى أونو  

اآلن نفسى قد إضطربت فماذا أقول ،
ى نجنى من ھذه الساعةتيا أب 



Alla eqbe vai ai`i ̀etaiounou>
`Viwt ma`wou ̀mpek]hri.

: طاى أونو يالال إثقى فاى آى إى إ
إفيوت ماأوأو إمبيك شيرى

. ولكن ألجل ھذا أتيت إلى ھذه الساعة  
أيھا اآلب مجد إبنك

ربعاءاأل يوم من -الساعة الحادية عشر



Ouw]t ̀mpieuaggelion eqouab.

.ليون اثؤابيف انجإ شت امبيؤأو

.أسجدوا لألنجيل المقدس
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Do[aci kurie

المجد للرب

ذوكصاسي كيريي
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المزمور  
 14:  68، مز  2:  6مز 

إشفنى يارب فإن عظامى قد إضطربت 
ونفسى قد إنزعجت جداً 

ال تصرف وجھك عن فتاك  
:إسمعى سريعاً فأننى فى الشدة  

الليلويا  
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اللھم تراءف علينا وارحمنا وأجعلنا 

.مستحقين لسماع إنجيلك المقدس

يوحنافصل من انجيل معلمنا 

بركاته على جميعنا أمين. البشير 



األنجيل من يوحنا 
 36 – 27:  12ص 

 ماذا أقول ،فاآلن نفسى قد إضطربت 
 ى نجنى من ھذه الساعة ، ولكنتيا أب

أيھا . ألجل ھذا أتيت إلى ھذه الساعة 
فجاء صوت من . د إبنك اآلب مجّ 

ً أيض قد مجدت وسأمجد: السماء قائالً  .ا
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: وا فلما سمع الجمع الذى كان واقفاً قال
: رعد ھو الذى حدث ، وآخرون قالوا 

:  أجاب يسوع وقال. كلمه  مالك ھو الذى
ليس من أجلى حدث ھذا

 اآلن دينونة. لكن من أجلكم والصوت ، 
الم لقى رئيس ھذا العاآلن يُ  . ھذا العالم
 ً ، وأنا أيضاً إن ارتفعت عن خارجا
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نما قال إو. كل واحد  األرض أجذب إلىّ 
ن ية ميتة كان مزمعاً أأھذا مشيراً إلى 

نحن : الجمع قائالً  هفأجاب  .يموت 
سمعنا من الناموس أن المسيح يدوم 

غى فكيف تقول أنت أنه ينب، إلى األبد 
إبن ھو من ! أن يرتفع إبن األنسان؟ 
! اإلنسان ؟
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ً :  يسوع فقال لھم  النور معكم زمانا
كم مادام ل يسيراً، فسيروا فى النور

ى ، ألن الذ لئال يدرككم الظالم. النور 
أين إلى يمشى فى الظالم ال يدرى 

مادام لكم النور آمنوا بالنور . سار
.لتصيروا أبناء النور 
 ً والمجد  دائما
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"en `vran ̀n;`triac > `noumooucioc 
> ̀viwt nem `p]hri > nem pi`pneuma 

eqouab.

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

.  أبنيفما أثؤواف
  :المساوي :باسم الثالوث

.اآلب و االبن و الروح القدس



Piouwini ̀nta ̀vmhi> 
vh eterouwini> erwmi niben> 

eqnhou ̀epikocmoc.

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

ايھا النور الحقيقى الذى ينير
. لكل انسان آت الى العالم 
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طرح الساعة الحادية عشر
من يوم األربعاء 

لكلمة تأملوا يا أھل المعرفة تدبير هللا ا
الذى بيده سلطان الموت وحياة كل 

أحد من عنده ، لكن ألجل جسد 
 البشرية الذى أخذه منا يظھر القلق

ىاألن نفس: قال المخلص . والضعف 
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 مضطربة وماذا أقول ، يا أبتاه نجنى
من ھذه الساعة ، لكن ألجل ھذه 

إلى  أتى نعم بالحقيقة. الساعة أتيت 
 العالم لكى يتألم من أجل خالصنا ،
ويصعد من الجحيم اإلنسان األول 

الذى خلقه ويرده إلى وطنه األول ھو 
. وبنيه كعظيم رحمته 
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ليه فلنصرخ نحوه بغير تكاسل ونطلب إ
ى بغير فتور لكى يجعلنا شركاء معه ف
ير مجد ملكوته ويثبتنا إلى النفس األخ

.....علي اإليمان  باسمه القدوس 
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لم المسيح مخلصنا جاء وتأ) مرد بحرى( 
عنا لكى بآالمه يخلصنا 

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

nef`mkau\> `ntefcw; ̀mmon.

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

.سوتي إممون
  

:عناالمسيح مخلصنا، جاء وتألم
.يخلصنا:لكى بآالمه



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

kata pefni]; ̀nnai

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

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

الختام+الطلبة.رحمتهكعظيم:رحمة


