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السجدةاألولى



:بي ايريفس

إشليل

:الكاهن 

صل  

Piiereuc >
~}lhl .



:بي ذياكون

ى إسطاثى تيهشإبى إبروس إيف

:الشماس
للصاله قفوا

Pidiakwn
`Epi`proceuxh `ctaqhte . 



:بي ايريفس

إيرينى باسى

:الكاهن 

السالم لجميعكم

Piiereuc >
Irhnh paci



:بي الؤس

كيطو إبنفماتى سو

:الشعب

ا  لروحك أيض

Pilaoc >
Ke tw ̀pneumati cou .



:يقول الكاهن صالة الشكر



فلنشكر صانع الخيرات الرحوم

مارين شيبئهموت انططف ام
:بيريف اير بيثنانيف اووه ان نائيت

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



هللا ابو ربنا والهنا 

ومخلصنا يسوع المسيح

افنوتي افيوت ام بينشويس اووه بيننوتي 
اووه بنسوتير ايسوس بي اخرستوس

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



جي افئير اسكيبازين ايجون
:ناريه ايرواف: افئير فويثين ايرون

ألنه سترنا و أعاننا و حفظنا

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



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

.ايطاي او نوثاي

ا و قبلنا إليه وأشفق علينا و عضدن

و أتى بنا إلى هذه الساعه

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

Etaiounou qai .



:انثوف اون مارين تيهو ايروف

خين باي:هو بوس انتيف اريه ايرون

ايهوؤو اثؤواف فاي

ى هذا ففلنسأله أن يحفظناا  هو أيض

اليوم المقدس

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

paie\oou equ? vai



.يئهوؤو تيرو انتي بين اونخننيم 

:خين هيريني نيفين

نوتي  وكراطور ابشويس بيندانجي بي بان

بكل سالم وكل أيام حياتنا

.ضابط الكل الرب إلهنا 

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

pipantokratwr Poc? Pennou;



:بي ذياكون

إبروس إفكساس تيه

:الشماس 

.صلوا 

Pidiakwn
` Proceu[acqe



:بي الؤس

كيريى ليسون

:الشعب

يارب أرحم

Pilaoc
Kuri`e `ele`hcon



:يكمل الكاهن صالة الشكر 



إبشويس إفنوتى بى باندوكراطور بينإف

إفيوت إمبين شويس أووه بيننوتى أووه

بين سوتير إيسوس بى إخرستوس

أيها السيد الرب اإلله ضابط الكل

.و إلهنا و مخلصنا يسوع المسيح أبو ربنا

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

ouo\ Pencwr?  Ihc? Pxc? >



تين شبيئهموت إن توتك كاطا هوب نيفين

نيم اثفى هوب نيفين نيم خين هوب نيفين

نشكرك على كل حال 

ومن أجل كل حال وفى كل حال

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



إيجونجى آك إير إسكيبازين

، آك آريه إيرون ايرونآك إيرفويثين

آك شوبتين إيروك ، آك تى آسوايرون

ألنك سترتنا و أعنتنا و حفظتنا

و أشفقت عليناو قبلتنا إليك 

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

ak]opten erok ak;aco eron



إى آكتى توتين، آك إين تين شا

.إهرى إيطاى أو نوثاى

عاضدتناو

و أتيت بنا إلى هذه الساعه 

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



ه هينا إنتى إفنوتىوبط:بي ذياكون

خارونناى نان إنتيف شينيهيت

إنتيف سوتيم إيرون

اطلبوا لكى يرحمنا :يقول الشماس

ويسمعناف عليناأهللا و يتر

Pidiakwn> Twb”\ \ina ̀nte V; 
nai nan `ntef]en\ht ‘'aron

`ntefcwtem `eron 



إنتيف إيرفو إى ثين إيرون

هوبطنىنيمإن نى تيهوإنتيف تشى

إنتى نى أثؤواب انتاف

ديسيهسؤاالت و طلبات قو يعيننا و يقبل

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



إنطوطو إى إهرى إيجون إبى أغاثون

إنسيو نيفين

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

بالصالح عنا فى كل حينمنهم



أووه إنتيف كانين نوفي نان ايفول

خطاياناويغفر لنا

ouo\ `ntefxa nennobi nan ̀ebol.



:بي الؤس

كيريى ليسون

:الشعب

يارب أرحم

Pilaoc
Kuri`e  `ele`hcon



:يقول الكاهن 



إثفى فاى تين تيهو أووه تين طوبه إن

تيك ميت أغاثوس بى ماى رومى ميس

نان اثرين جوك إيفول إم باى كى إيهوؤو

من أجل هذا نسأل و نطلب من صالحك

يا محب البشر امنحنا ان نكمل هذا اليوم 

Eqbe vai ten;\o ouo\ tentwb\
`ntekmetagaqoc pimairwmi >mhic 
nan eqrenjwk ebol `mpaikee\oou



نيم نى إيهوؤو تيرو أنتى .إثؤواف فاى

أونخ خين هيرينى نيفين نيم تيك هوتىبين

المقدس و كل أيام حياتنا

بكل سالم مع خوفك

eqouab vai > nem nie~\oou throu
`nte penwn‘‘’' 'en \irhnh niben nem 

tek\o;. 



بى راسموس نيفينإفثونوس نيفين

إن إرجيا نيفين إنتى إبساطاناس:

و كل تجربهكل حسد

وكل فعل الشيطان 

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



هان رومى إف هوؤوابسوتشنى إنتى
هاننيم إيطونف إى إبشوى إنتى

جاجى نى اتهيب نيم نى اثئوأونه إيفول

و مؤامرة الناس االشرار
قيام األعداء الخفيين و الظاهرين

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



آليتو إيفول هارون

:ثم يرشم الكاهن ذاته 

انزعها عنا

alitou ebol\aron



نيم إيفول هابيك الؤس تيرف

:ثم يرشم الكاهن الشعب 

و عن سائر شعبك

nem ebol\apeklaoc thrf



نيم إيفول ها باى ما إثؤواف إنتاك فاى

:ثم يرشم الكاهن جوانب الهيكل 

و عن موضعك المقدس هذا

nem ebol\a paima
equ?  `ntak vai



ني ذي اثنانيف نيم ني اتئر

نوفري ساهني امموؤو نان

:ثم يكمل الكاهن

أما الصالحات و النافعات فارزقنا إياها

Nh de eqnaneu nem 
Nheternofri ca\ni ̀mmwou nan



:يرشيشي نانإم بي إتاكتيإنثوك بي إجي 

: تشيليإيجين ني هوف نيم ني إيهومي إ

أعطيتنا السلطانالذىأنتألنك

أن ندوس الحيات و العقارب

je ̀nqok pe etak; ̀mpier]i]i nan
e\wmi ejen ni\of nem nislh > 



يجين تي جوم ترس إنيم 

. نتي بي جاجيإ

قوة العدو و كل

nem ejen ;jom
thrc ̀nte pijaji .



أرباع الناقوس 
الفرايحى 



Apixrictoc Pennou;> 
twnf èbol 'en nheqmwout>

:رستوس بين نوتي خاب

:تونف ايفول خين ني اثمووت 

المسيح إلهنا

قام من بين األموات



ouo\ af’’]enaf ̀e`p’]wi ̀enivhou`i> 
afouwrp nan `mpiparaklhton.

: ى وؤياووه افشيناف اى اى ابشوى آنيف

اراكليتون ى ببام اف او اورب نان 

و صعد إلي السماء ،

.وأرسل لنا المعزي



Xere tefanalumyic>
`etaf]enaf `e`p]wi ̀enivhou`i>

:شيري تيف اناليم ابسيس

:ايتاف شيناف أي ابشوى انيفوى 

السالم لصعوده

لما صعد إلي السموات



afouwrp nan `mpiparaklhton> 
Pi`pneuma `nte ;meqmhi.

:اف او اورب نان امبي باراكليتون 

. بي ابنفما انتيه تي ميثمي 

:و أرسل لنا المعزي 

. روح الحق



Pi`pneuma ̀mparaklhton>
`etaf`i ̀epecht `ebol 'en t̀ve>

:بي ابنفما امباراكليتون 

:فيه ايتاف أي ايبي سيت ايفول خين ات

:الروح المعزي 

لما نزل من السماء



afvwr] ̀ejen ̀vouai ̀vouai> 
aucaji 'en \anmh] ̀nlac.

:ورش ايجين افواى افواى فاف

.افساجي خين هان ميش انالس 

بسط علي كل واحد فواحدنوأ

.فنطقوا بألسنة كثيرة



Anon ‘'a nilaoc
`nnixructianoc

أنون خا نيالؤس

إن ني خريستيانوس

نحن الشعوب المسيحيين



vai gar pe pennou; >
`naliqinoc >

فاي غار بي بيننوتي

إن أليثينوس

هذا هو إلهنا

بالحقيقة



Ouon ou\elpic ̀ntan >'en 
qheqouab Maria > `ere `vnou; nai 

nan > \iten nec`brecbia. 
اب خين ني إثؤو: أو ون أوهيلبيس إنتان 

:إري إفنوتي ناي نان : ماريا 

هيتين نيس إبريسفيا

لنا رجاء في القديسة مريم 

إن هللا يرحمنا بشفاعتها



Ouon oumetcemnoc >
`n\rhi ‘en pikocmoc >

:أو أونه أو ميت سيمنوس 

:إن إهري خين بي كوزموس

:كل هدوء

:في العالم



`ebol \iten pi`]lhl > `nte 
;qeotokoc  eqouab ;aGia Maria 

;parqenoc .
إنتي تي : إيفول هيتين بي إشليل

ثيؤتوكوس إثؤواب تي أجيا ماريا تي

بارثينوس 

:من قبل صالة

والدة اإلله القديسة الطاهرة مريم



السالم لك يا مريم الحمامة الحسنة التي 

.ولدت لنا هللا الكلمة 

تي أتشرومبي : شيري ني ماريا 

:ثيطاس ميسي نان : أثنيسوس 

إم افنوتي بي لوغوس 

Xere ne Mari`a > ;`srompi 
eqnecwc > qhetacmici nan > `mv; 

pilogoc .



السالم لك يا مريم سالم مقدس          

.السالم لك يا مريم أم القدوس

خين او شيري : شيري ني ماريا 

أثماف ام : شيري ني ماريا :  أفؤواب 
.في أثؤاب 

Xere ne Mari`a > 'en ouxere 
efouab > xere ne Mari`a 

> `qmau `mvh equ? .



Xere Mixahl > pini]t ̀narxh 
aggeloc > p`ixprman ̀noujai > `nte 

;anactacic. 
ارشي بينيشتي إن: شيري ميخائيل 

أنتي: بي إكبيمان انوجاي : أنجيلوس

تاناستاسيس 

ظيم السالم لميخائيل رئيس المالئكه الع

المنادي بالخالص الذى للقيامه 



.السالم لغبلاير رئيس المالئكة العظيم 

.  السالم لمبشر مريم العذراء 

بي نيشتي أن أرشي: شيري غبلاير 

شيري في ايطاف هي : أنجيلوس 

شينوفي إم ماريا تي بارثينوس

Xere Gabrihl > pini]; ̀narxh-
aggeloc> Xere Vhetaf\i]ennoufi

`mMaria ;parqenoc



Xere nixerebim > xere niceravim> 
xere nitagma throu ̀nepouranion

يم السالم للشاروبيم السالم للسراف

السالم لجميع الطغمات السمائيه

يرافيم  شيرى نى س. شيرى نى شيروبيم 

شيرى نى  طغما تيرو ان ابؤرانيون



:           السالم ليوحنا السابق العظيم 

.السالم للكاهن نسيب عمانوئيل 

بي نشتي أم : شيري يؤنس 

:شيري بي أوييب : ابرودروموس 

.أب سينجينيس ان إمانوئيل 

Xere Iwa? > Pini]; ̀m`pro’lromoc > 
xere piouhb > `pcuggenhc

`nEmmanouhl .



:السالم لسادتي األباء الرسل 

السالم لتالميذ ربنا يسوع المسيح 

ان : وتي نيشويس أتشيري نا

:شيري ني ماثيتيس : أبوسطولوس 

.وسشويس إيسوس بخرستتبين هانتي

Xere naoc? ̀nio; > `napoctoloc > 
xere nimaqhthc > `nte Penoc? Ihc? 

Pxc? .



:السالم لإلنجيلي .يها الشهيدأالسالم لك 

.له السالم للرسول مرقس ناظر اإل

ي شيري ب: ارتيروس مشيري ناك أوبي 

ولوسشيري بي أبسط:نجيليستيساأف

وس بي ثيؤريموسكمار:

Xere nak `w pi= > xere 
pieuggelicthc> xere pi`apoctoloc> 

Markoc piqew`rimoc .



.       شهداءالسطفانوس أول السالم إل

.السالم لرئيس الشمامسة المبارك

بي شورب : شيري أستيفانوس 

شيري بي أرشي ذياكون :مارتيوسإم

.سماروؤتتووه اأ

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

ouo\ et`cmarowut. 



.السالم للشجاع البطل. ا الشهيدهلسالم لك أيا

.سيدي الملك جورجيوس. السالم لالبس الجهاد

شيري بي :شيري ناك اوب مارتيروس 

شيري بي :وس يئتشويج ان جين

شويس أبؤرو جيؤرجيوستباأثلوفوروس

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

Paoc ̀pouro ̀gewrgioc .



.لالسالم للشجاع البط. ا الشهيدهلسالم لك أيا

محب اآلب مرقوريوسالسالم لالبس الجهاد 

شيري بي :شيري ناك اوب مارتيروس 

شيري بي :وس يئتشويج ان جين

فيلوباتير ميرقوريوسأثلوفوروس

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

Vilopathr Merkorioc.



Ihc? Pxc? ̀ncaf nem `voou 
> `nqof ̀nqof pe nem ]a ene\ >

فإم يساف ننايسوس بى خريستوس ا

نيهيوو انثوف انثوف بى نيم شا اأ

يسوع المسيح هو هو

امس واليوم والى االبد



'en ou\upoctacic ̀nouwt > 
tenouw]t ̀mmof ten;wou naf.

نيوت تأووأنإن او هيبوستاسيس يخ

وو نافأوأن تى يموف تإموشت أووأ

باقنوم واحد

نسجد له ونمجده



موى نان انتيك. إبؤرو انتيه تى هيرينى

سيم نى نان انتيك .هيرينى

.كانين نوفى نان ايفول. هيرينى

.يا ملك السالم أعطنا سالمك

.وأغفر لنا خطايانا. قرر لنا سالمك

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

`ntek\irhnh> xa nennobi nan ̀ebol.



تى جور ايفول ان نى جاجى انتى

كيم إن نيس: آرى سوفت ايروس: اكليسيا

.شا إينيه

فرق أعداء الكنيسة، وحصنها فال 

.تتزعزع إلى األبد

Jwr `ebol ̀nnijaji > `nte 
;ek`klhcia > `aricobt ̀eroc >

`nneckim ]a ̀ene\ .



.نويى تخين تين ميت. مانوئيل بين نوتىمإ

.و إنتيه بيف يوتؤخين إب أو

.بنيم بى ابنفما إثؤوا

عمانوئيل إلهنا فى وسطنا اآلن بمجد

.أبيه والروح القدس

Emmanouhl Pennou; > 'en 
tenmh; ;nou . 'en `p`wou ̀nte
Pefiwt > nem Pi`pneuma equ?



وفو إنتيف ت. مو إيرون تيرينسإنتيف إ

. نىنى شوإنأنتيف تالتشو. إنين هيت

.سومانإنتي نين إبسيشى نيم ني

هر قلوبنا ويشفىطليباركنا كلنا وي

. أمراض نفوسنا وأجسادنا

~Ntef`cmou ̀eron thren> ̀nteftoubo
`nnen\ht > `nteftalso `nni]wni 
> `nte nenyhxh nem nencwma .



لح    نسجد لك أيها المسيح مع أبيك الصا

.و خلصتنا قمتو الروح القدس ألنك 

:      تين اوؤشت امموك اوبى أخرستوس 

نيفما نيم بى اب: نيم بيك يوت ان اغاثوس 

اكسوتى امموناكطونكجى اك : اثوؤاب 

Tenouw]t ̀mmok `w Pxc? > nem 
Pekiwt ̀n`agaqoc > nem Pi`pneuma 
eq?u? > je aktwnk ̀akcw; ̀mmon .



يقول الشعب

إرحمنى يا هللا 

(50المزمور ) 



رة ، ومثل كثارحمني يا هللا كعظيم رحمتك

ن اغسلني كثيرا  م. رأفتك تمحو إثمي

إثمي ومن خطيتي طهرني،ألني أنا 

عارف بإثمي وخطيتي أمامي في كل 

لك وحدك أخطأت، والشر قدامك . حين

لب إذا وتغ. لكي تتبرر في أقوالك. صنعت

أنذا باإلثم حبل بي، ألني ها. حوكمت  

المزمور الخمسون 



ألنك هكذا قد . وبالخطايا ولدتني أمي

وامض غأحببت الحق، إذ أوضحت لي 

تنضح على . حكمتك ومستوراتها

كثر بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أ

تسمعني سرورا وفرحا، . من الثلج

اصرف . فتبتهج عظامي المنسحقة

.  وجهك عن خطاياي، وامح كل آثامي



قلبا نقيا اخلق في يا هللا، وروحا 

ال . مستقيما جدده في أحشائي

تطرحني من قدام وجهك وروحك 

ة امنحني بهج. القدوس ال تنزعه منى

خالصك، وبروح رئاسي عضدني 

ك فأعلم األثمة طرقك والمنافقون إلي

يرجعون، نجني من الدماء يا هللا إله

ا ربي. خالصي، فيبتهج لساني بعدلك



ألنك لو .كافتح شفتي، فيخبر فمي بتسبيح

آثرت الذبيحة لكنت اآلن أعطي، ولكنك

ح ال تسر بالمحرقات، فالذبيحة هلل رو

القلب المنكسر والمتواضع ال. منسحق

يرذله هللا، أنعم يا رب بمسرتك على 

ئذ حين. صهيون، ولتبن أسوار أورشليم

تسر بذبائح البر قربانا ومحرقات 

.  ياهلليلو. ويقربون على مذابحك العجول



Do[a ci ò Qeoc `hmwn 

المجد إللهنا

ذوكصاصي أوثيؤس إيمون



Do[a Patri ke ~Ui`w ke 
agi`w ~Pneumati > ke nun ke `a`i ke 
ic touc `e`wnac twn ̀ewnwn ̀amhn 

allhloui`a

المجد لآلب و االبن و الروح القدس 
االن و كل اوان و الى دهر الداهرين 

.آمين

ن كى ذوكسابترى كى اجيو أبنفماتى كى ني
. آ اى كى ايستوس اي او نستون امين

نبوات السجدة االولى

نبوات السجدة الثانية

نبوات السجدة الثاثة



من سفر التثنية 
، 33-23: 5ص 

3-1: 6ص 



هذه األقوال التى قالها الرب لكافة 
إذ خاطبكم فى الجبل من . جماعتكم

وسط النار وكان ظالم وضباب وعاصف
بها بصوت عظيم ولم يزد شيئًا ، وكت

رب على لوحين من حجارة ودفعها الى ال
. ناروأنتم لما سمعتم صوته من وسط ال

لى يا تقدمتم ا. وكان الجبل يشتعل ناراً 
رؤساء القبائل



وذا والمشايخ وأقبلتم تقولون أن ها ه
الرب إلهنا قد أرانا مجده وعظمته 

هذا وفى. وسمعنا صوته من وسط النار
.  شاليوم علمنا ان إذا كلم بشرًا ال يعي

ار ولم تحرقنا الن. واآلن فنحن لم نمت
ب فإن عدنا وسمعنا صوت الر . العظيمة

.إلهنا مرة أخرى فإننا نموت



فأى جسد أو اى من يسمع صوت الرب
نا اإلله الحى يتكلم من وسط النار مثل

ب وأنا اعلمكم ان ترجعوا الى الر . وعاش
الم االله فقلتم لى فأمض أنت وأسمع ك

هنا وكل ما يقوله لك الرب إل. الرب االله
ب إلهنا فأنت كلمنا بكل شئ يتكلم به الر 

وت فسمع الرب االله ص. فنسمع ونعمل
.كالمكم الذى قلتموه لي



ذا فقال لي الرب قد سمعت صوت كالم ه
ما وجميع. الشعب الذى تكلموا به عنى

ل من ذا الذى يجع. تكلموا به مستقيم
يحفظوا عقلهم هكذا فيهم حتى يتقونى و 

جميع وصاياي كل االيام فيكون لهم
وقل فأمش أنت. الخير ولبنيهم الى االبد
:لهم



ا أنتم الى مساكنكم وقف أنت هاهن
معي ألعلمك أوامري ووصاياي 
.  اهاوحقوقي وأحكامي التى تعلمهم إي
نا فيعلموها كذلك فى االرض التى ا

ت يا كل أعطيهم لهم نصيبًا وميراثًا وأن
. إسرائيل

.الرب إلهكاحفظ أن تفعل ما أعطاك 



وكما أمرك الرب إلهك ال تمل به يمنة
ك وال يسرة عن جميع الطريق التى أمر 

بل كما سلم لك الرب. بها الرب الهك
.  اليكليريحك ويحسن. الهك أسلك فيه

ثيرة ويوجدك فى الخير وتصير أيامًا ك
وهذه هى. على االرض التى ترثوها

األوامر والوصايا والحقوق واألحكام 



، التى التى أمر بها الرب إلهكم
سلمها لي ألعلمكم إياها لتعملوها
رثوها كذلك فى االرض التى تدخلوها لت

ميع وتحفظوا ج. لكي تتقوا الرب الهكم
م بها حقوقه ووصاياه التى أنا أوصيك

أيام أنت وبنوك وبنو بنيك كل. اليوم
. حياتهم



لكي تطول أعماركم وتصنعون أياماً 
ذه اسمع يا اسرائيل واحفظ ه. كثيرة

دًا االعمال ليكون لك الخير ويكثرك ج
ليعطك. كما قال لك الرب إله أبائك
....أرضًا تفيض عساًل ولبنًا 



(س لقدو مجدًا للثالوث ا) 



Tenouw]t ̀mmok ̀w Pixrictoc nem 
pekiwt ̀n`agaqoc> nem 
pi`pneuma ̀eqouab > Je 

aktwnk `akcw; ̀mmon nai nan.
ك تين أو أوشت امموك أو بخرستوس نيم بي

يه ج: نيم بى ابنفما اثؤواب: يوت ان اغاثوس 

.اممون ناى نانياكسوتتونكاك 

:  لحمع أبيك الصا: نسجد لك أيها المسيح

.وخلصتناقمتألنك : والروح القدس



هموت غار امبنتشويس ايسوس ى إب

ف اى شوبى نيم بيك إ:بخرستوس

:اجيون ابنفما

: نعمة ربنا يسوع المسيح

:تكون مع روحك الطاهرة

Pi`\mot gar ̀mpen_ Ih/c/ Px/c/ 
ef`e]wpi nem pek`agion ̀pneuma >



باشويس انيوت اتطايوت ان ارشى 

:تواضروس بى اسنافارفس بابا افا 

ياسيدى المكرم رئيس الكهنة 

:تواضروسالبابا أنبا 

pasoic `niwt ettaihout
`n`arxh ̀ereuc papa abba…

Tawadroc (b/) 



:ماريه بي اكليروس نيم بى الوس تيرف

.اوجاى خين ابتشويس جى آمين اس ايه شوبى

فليكن االكليروس وكل الشعب معافيين 

.من الرب آمين يكون

Mare pi`klhroc n`em pilaoc thrf 
Oujai ‘'en p_ je ̀amhn ec`e]wpi



البولس من كورنثوس االولى
،31-28: 12ص 

12-1: 13ص 



وأولئك هم الذين وضعهم اهلل فى 
ثالثًا . بياءثانيًا أن. الكنيسة هم أواًل رسالً 

وبعد ذلك قوات ثم مواهب . معلمين
الشفاء ومعضدين ومدبرين وأجناس

 أم فهل الجميع يصيرون رسالً . األلسن
أم هل. هل جميعهم يصيرون أنبياء

الجميع يصيرون معلمين أم هل



الجميع أصحاب قوات هل لجميعهم
ن مواهب الشفاء ألعل الجميع يتكلمو

وا إذا جد  . ألعل الجميع مفسرون. بألسنة
قًا للمواهب الحسنى وأيضًا أريكم طري

نة إن كنت أتكلم بألس. أخر أفضل جداً 
ة الناس والمالئكة ولكن ليس لى محب
فقد صرت نحاسًا يطن أو صنجاً 



ع ولو كانت لى نبوة وأعرف جمي. ترن
وان لى كل االيمان االسرار وكل علم

بة حتى انقل الجبال ولكن ليس لي مح
ن أطعمت كل أموالى. فلست شيئاً  .  وا 

ن سلمت جسدي حتى يحترق لكي  وا 
ربح أفتخر ولكن ليس لى محبة فلست أ

.  المحبة تتأنى وترفق. شيئاً 



ال المحبة ال تتفاخر و . المحبة التحسد
سها وال ح وال تطلب ما لنفوال تقب  تتعاظم

سؤ وال وال تحتد وال تظن ال.تبتغي األكثر
أنى فى تت. تفرح بالظلم بل تفرح بالحق

ئ كل شئ وتصدق كل شئ وترجو كل ش
قط المحبة ال تس. وتصبر على كل شئ

وأما النبوات. أبداً 



.لم ينفذفستبطل وااللسنة فتصمت والع
ض ونتنبأ بعألننا نعلم بعض العلم

بطل التنبؤ فأذا جاء الكمال فحينئذ ي
ذا كنت كطفل كنت أتكلم القليل وا 
.  تكروكطفل كنت أفطن وكطفل كنت أف
أننا ولما صرت رجاًل أبطلت ما للطفل ف

.  ننظر االن فى مرأة بلغز



.وحينئذ ننظر وجهًا لوجه
االن أعرف بعض المعرفة وفى ذلك 

.الحين سأعرف كما قد عرفت
نعمة اهلل األب فلتحل على أبائي 

.أمين. وأخوتى



محير باتشويس

لعيد العنصرة 



Pa_ Ihc? Pxc? > vhetaftwnf ouo\
af]enaf> afouwrp nan ̀mpiparak-
lhton> Pi`pneuma ̀nte ;meqmhi

وصعد، يارب يسوع المسيح الذى قام 

أرسل لنا البارقليط ، روح الحق 

طاف باشويس ايسوس بي اخريستوس في اي

اف اؤ اورب نان : تونف اووه اف شيناف 

.ميثمىبى ابنفما انتيه تى: امبى باراكليتون



Nixeroubim nem niceravim niaggeloc 
nem niarxhaggeloc > nictratia nem 
nie[oucia   ni`qronoc nimetsoic nijom

اء الشاروبيم و السيرافيم ، المالئكة و رؤس

المالئكة ، العساكر والسالطين والكراسى 

.والربوبيات و القوات

وس نم نى شيروبيم نم نى سيرافيم نى انجيل

نى ارشى انجيلوس نى ستراتيا نم نى 

جومإكسوسيا نى اثرونوس نى متشويس نى



Euw] ̀ebol eujw ̀mmoc> je ̀xouab 
ouo\ `xouab ̀xouab P_ ̀nniewn

`xrictoc anecth ek nekrwn.

س صارخين قائلين قدوس ثم قدوس قدو

رب الدهور المسيح قام من األموات 

افؤوش ايفول افجو امموس جى اكؤواب اووه 

اكؤواب اكؤواب ابشويس ان نى إى أون 

اخريستوسانستى اكنكرون  



آجيوس ايس . آجيوس أوثيئوس

آجيوس آثاناطوس. شيروس 

.قدوس القوى . قدوس هللا 

.قدوس الذى ال يموت

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



ناكتون نيكرون كى انيلثوأو أناسطاس 

إليسون إيماسايسطس أورانوس

يا من قام من األموات و صعد

.ارحمنا . إلى السموات

`o anactac ektwnnekrwn 
ke `anelqwn ictouc ouranoc

`ele`hcon `hmac



آجيوس ايس . آجيوس أوثيئوس

آجيوس آثاناطوس. شيروس 

.قدوس القوى . قدوس هللا 

.قدوس الذى ال يموت

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



ناكتون نيكرون كى انيلثوأو أناسطاس 

إليسون إيماسايسطس أورانوس

يا من قام من األموات و صعد

.ارحمنا . إلى السموات

`o anactac ektwnnekrwn 
ke `anelqwn ictouc ouranoc

`ele`hcon `hmac



آجيوس ايس . آجيوس أوثيئوس

آجيوس آثاناطوس. شيروس 

.قدوس القوى . قدوس هللا 

.قدوس الذى ال يموت

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



ناكتون نيكرون كى انيلثوأو أناسطاس 

إليسون إيماسايسطس أورانوس

يا من قام من األموات و صعد

.ارحمنا . إلى السموات

`o anactac ektwnnekrwn 
ke `anelqwn ictouc ouranoc

`ele`hcon `hmac



ذوكصاباترى كى ايو كى اجيو

كى نين كى آاى: ابنفماتى

المجد لآلب واالبن والروح القدس،

اآلن وكل آوان 

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



كى استوس ايوناس تون ايونون

.آجيا اترياس ايليسون ايماس.آمين

.والى دهر الداهرين آمين

.أيها الثالوث القدوس ، ارحمنا

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



:بي ايريفس

إشليل

:الكاهن 

صل  

Piiereuc >
~}lhl .



:بي ذياكون

إبى إبروس إيفشى إسطاثى تيه

:الشماس

للصاله قفوا

Pidiakwn
`Epi`proceuxh `ctaqhte



:بي ايريفس

إيرينى باسى

:الكاهن 

السالم لجميعكم

Piiereuc >
Irhnh paci



:بي الؤس

كيطو إبنفماتى سو

:الشعب

لروحك أيضآ

Pilaoc
Ke tw ̀pneumati cou .



يقول الكاهن 

:أوشية األنجيل 



أيها السيد الرب يسوع المسيح إلهنا

سينيتالميذه القدخاطبالذى 

إبشويس إيسوس بى إخرستوسبافني

بيننوتى فيئيتاف جوس اننيف

ايتطايوت امماثيتيسآجيوس

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



قائالو رسله المكرمين 

كثيرينإن انبياء و أبرار

أووه ان آبسطولوس إثؤواف جى هان 

ميش ام ابروفيتيس نيم هان اثمى

افئير إبيثيمين ايناف ايني

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

Auerepiqumin enau enhe



اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون و لم يروا

تسمعون و لم يسمعوا وأن يسمعوا ما أنتم

اف نتي تين ناف ايروؤو أووه امبو 

تيتين سوتيمسوتيم اين أيأووه اي

ايرو أو  أووه امبو سوتيم

tetennau erwou ouo\ `mpounau
ouo\ ecwtem `nhetetencwtem

erwou ouo\ `mpoucwtem .



أما أنتم فطوبى ألعينكم ألنها تبصر 

.و آل ذانكم ألنها تسمع

انثوتين ذى أؤو نياتو اننيتين فال جى 

سيناف نيم نيتين ماشج جى سيسوتيم

مارين إير إب إم إبشا إن سوتيم 

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

cecwtem .marener`pem`p]a ̀ncwtem 



فلنستحق أن نسمع و نعمل بأناجيلك

المقدسة بطلبات قديسيك

أووه اى إيرى ان نيك اف انجيليون إثؤواب

انتاكبه انتى نى إثؤواوبخين نى ط

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



:يقول الشماس 

صلوا من أجل اإلنجيل المقدس

ابروس آف اكساستى:بي ذياكون

.إبيرتو أجيو إف انجيليو

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



:يقول الشعب 

يارب ارحم

:بي الؤس

كيريى ليسون

Pilaoc >
Kuri`e `ele`hcon



يكمل الكاهن 

:أوشية األنجيل 



يا سيدنا كلااذكر أيض

أن نذكرهموصوناالذين أ

نيب إن أؤونآرى افمفيئى ذى أون بين

نان اي إر بوميفئىنيفين ايتاف هونهين

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



و طلباتناسؤاالتنافى 

التى نرفعها إليك أيها الرب إلهنا

ه وبنيم نين طتيهونخين ني

إيتين ايرى اممو أو اى ابشوى هاروك

إبشويس بيننوتى 

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

P_ Pennou;



نّيحهمياربالذين سبقوا فرقدوا
المرضى اشفهم، ألنك أنت هو حياتنا كلنا

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

انثوك غار بى بين أونخ تيرو

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



وخالصنا كلنا ورجاؤنا كلنا وشفاؤنا
كلنا وقيامتنا كلنا

نيم بين اوجاي تيرو نيم تين هلبيس تيرو
نيم  بين تلتشو تيرو

نيم تين انا ستاتيس تيرين

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



مرد المزمور



Al? Al? > Pxrictoc aftwnf ouo\
af]enaf > afouwrp nan ̀mpiparaklhton 

> pi`pneuma ̀nte ;meqmhi . Al ?Al?

بي إخرستوس أفتونف أووه 2الليلويا

:  ونأف أو أورب نان إم بي باراكليت: أفشيناف

الليلويا: بي إبنفما إنتيه تي ميثمي

: دالمسيح قام و صع: هليلويا: هليلويا

روح الحق : أرسل لنا المعزي



قفوا بخوف هللا لسماع اإلنجيل المقدس

أسطاثيتى ميتا فوفو ثيئو آكو سومين

طو اجيو ايف أنجيليو

Ctaqhte meta vobo 
qeou ̀akoucwmen to agiou 

euaggeliou.



مبارك اآلتى باسم رب القوات: الكاهن

مارؤوت انجى فيئثينوساف ا:بي ايريفس

ى جومنشويس انتى تخين افران ام إب

Piiereuc >
~F`cmaarwout ̀nje vheqnhou 

'en `vran ̀mPsoic ‘`nte nijwm . 



يارب بارك فصل اإلنجيل 
(يوحنا) المقدس من 

(يؤانس)كيريى افلوجيصون إك طو كاطا 

أجيو ايف أنجيليون طو آناغنوسما

Kurie euloghcon ek tou kata  
(Iwn?) `agiou euaggelion to 

anagnwcma . 



:يقول الشعب 

المجد لك يارب 

: بي الؤس

ذوكساسى كيريى

Pilaoc >
Do[a ci Kuri`e



االنجيل

قفوا بخوف امام هللا و انصتوا لسماع

االنجيل المقدس 

(يوحنا)فصل من االنجيل لمعلمنا مار

اته االنجيلى البشير التلميذ الطاهر برك

على جميعنا



ربنا و إلهنا و مخلصنا و ملكنا كلنا 
يسوع المسيح ابن هللا الحى

بين شويس أووه بيننوتى أووه بين
سوتير أووه بين أوروتيرين إيسوس بى
اخرستوس ابشيرى ام افنوتى نخوايتئ

Pensoic ouo\ Pennou; ouo\
pencw?r? ouo\ penouro thren 
I/couc Pxc? `p]hri `mv; eton



المجد اللهنا . له المجد الى االبد امين
الى ابد االبدين امين

بي اواو فا بى أوؤوناف شا إينيه 
انتى نى اينيهبيننوتي بى شا اينيه 
تيرو امين

piw~ou naf ]a e~ne\ piwou va 
penno; pe ]a ene\ `nte ni`ene\

throu amhn. 



:يقول الشعب 

المجد لك يارب 

: بي الؤس

ذوكساسى كيريى

Pilaoc >
Do[a ci Kuri`e



المزمور



(1، 8: 96:) المزمور 

Ouw]t naf nefaggeloc throu> 
accwtem ̀nje Ciwn ouo\

acounof>    
أو أوشت ناف نيف انجيلوس تيرو، 
.سوتيم انجيه سيون اووه اسئونوف

. أسجدوا له يا جميع مالئكته 

. سمعت صهيون ففرحت 



A `psoic erouro mare ̀pka\i 
qelhl> Marouounof ̀mmwou ̀nje 

ni nhcoc eto] al?.
: يلابتشويس ارؤورو ماريه ابكاهى  ثيل

مارؤونوف اموؤوو انجيه نى نيسوس 
الليلويا.اتؤووش

الرب قد ملك فلتهلل األرض ، 

هلليلويا. ولتفرح الجزائر الكثيرة



المزمور
 (96 :8 ،1)

. أسجدوا له يا جميع مالئكته 

. سمعت صهيون ففرحت 

الرب قد ملك فلتهلل األرض ، 

.ولتفرح الجزائر الكثيرة

هلليلويا



االنجيل من 
(26-1: 17)يوحنا 



ولما تكلم يسوع بهذا رفع عينيه نحو

مجد السماء وقال يا أبتاه قد أتت الساعة ف

إبنك ليمجدك كما أعطيته السلطان على

كل جسد ليعطى كل من أعطيته حيوة 

وك وهذه هى الحيوة االبدية أن يعرف. أبدية

أنك أنت الواحد وحده االله الحقيقي 

.  ويسوع المسيح الذى أرسلته. وحدك



العمل الذى . أنا قد مجدتك على االرض

سلمته لى ألعمله واالن مجدني أنت يا 

بل ابي عندك بالمجد الذى كان لي عندك ق

وقد أظهرت إسمك للناس . كون العالم

كانوا لك. الذين اعطيتهم لي من العالم

.واعطيتهم لي وقد حفظوا كالمك

واآلن وقد عملوا ان كل ما أعطيتنى 



ألن الكالم الذى أعطيتنى . هو من عندك

قاً قد أعطيتهم وهم أيضاً قبلوا وعلموا ح

وآمنوا انك أنت . انى خرجت من عندك

ل من أجلهم أنا أسأل لست أسأ. أرسلتنى

من اجل العالم بل من أجل الذين 

ألنهم لك وكل ما هو لي فهو . أعطيتنى

. وانا ممجد فيهم. وما هو لك فهو لي. لك



ى ولست أنا بعد فى العالم وأما هؤالء ف

.  العالم ،انا آتى اليك أيها االب القدوس

الذين أعطيتنى . احفظهم فى اسمك

إذ كنت معهم. ليكونوا واحداً كما نحن

فى العالم كنت احفظهم بأسمك الذى 

اعطيتنى حفظتهم ولم يهلك منهم أحد

.إال ابن الهالك ليتم قول الكتاب



ا فى وأما اآلن فأنى أتى اليك واتكلم بهذ

ون العالم وهؤالء اتركهم فى العالم ليك

انا قد أعطيتهم كالمك . فرحي فيهم

. الموالعالم أبغضهم ألنهم ليسوا من الع

ست ل. كما إنى أنا أيضاً لست من العالم

هم أسأل أن تنزعهم من العالم بل تحفظ

مامن الشرير ألنهم ليسوا من العالم ك



فى أنى أيضاً لست من العالم ، قدسهم

فأن كالمك هو حق كما أرسلتنى. حقك

.  لعالمالى العالم أرسلتهم أنا أيضاً الى ا

وألجلهم أقدس أنا ذاتى ليكونوا هم 

أل ولست أس. أيضاً مقدسين فى الحق

بل أيضاً من أجل. من أجل هؤالء فقط

.  الذين يؤمنون بى بكالمهم



ب ليكون الجميع واحداً كما أنت أيها اال

ا هم ليكونو. ثابت فى وأنا أيضاً فيك

ك أيضاً واحداً فينا ليؤمن العالم أن

ارسلتنى وأنا قد أعطيتهم المجد الذى

.  احداأعطيتنى ليكونوا واحداً كما نحن و

ين أنا فيهم وأنت فى لكي يكونوا كامل

.  ىلكي يعلم العالم أنك أرسلتن. كواحد



.  ببتهم كما احببتنىحوإنى ا

ن يا أبتاه هؤالء الذين أعطيتنى أريد أ

ى ليروا مجدي الذ. يكونوا معي حيث أنا

.  ء العالمأعطيتنى ألنك أحببتنى قبل انشا

العالم لم يعرفك وانا. يا أبتاه البار

اعرفك وهؤالء االخرون عرفوا أنك 

أرسلتنى وقد عرفتهم بأسمك



لكي الحب الذى . وسأعرفهم أيضاً 

أكون فأنا أيضاً . أحببتنى يكون فيهم

.فيهم

(والمجد هلل دائما  ) 



طرح أدام



Ere ni`apoctoloc > \i]ennoufi pe 
> `n;`cbw eqouab > `neuaggelikon .

هي شينوفي: إيريه ني أبوسطولوس

إن إيف : إنتي إسفو إثؤواب: بي

أنجيليون

:يبشرون: كان الرسل

اإلنجيلي: بالتعليم المقدس 



طرح آدام يقال بعد اإلنجيل

كان الرسل يبشرون بالتعليم المقدس

جديد بل بت. ال بكتابة الكتاب. اإلنجيلي 

و عالمة ذلك أنهم نطقوا .الروح القدس 

ما فأ.بكافة لغات األلسن بألسنة نارية

اليهود الذين تعتقوا  في إثمهم كانوا 

يهزأون قائلين أن هؤالء سكارى من 

قسالفة و ليس باختيارهم هم قالوا الح



ألن نعمة الروح هي خمر . بأفواههم 

.  هذا الذي منه الرسل أمتألوا . جديد 

.و بطهارة كانوا ينطقون بألسنة نارية

نا  من بصلواتهم طهرنا نحن أيضاً يا سيد

قين و اجعلنا مستح. شر اإلنسان العتيق 

لشركة روحك القدوس أيها الرب محب 

أنعم البشر، بصلوات آبائنا الرسل يا رب

.لنا بغفران خطايانا



ثم يقال مرد 

:اإلنجيل 



Af]enaf `e`p]wi ̀e`tve ‘’’’>
`nte `tve caniman]ai >

:افشيناف اى ابشوى أي اتفي 

:انتي اتفيه ساني ما انشاى 

.صعد إلي السماء ناحية المشارق 



\ina` ntefouwrp 
nan `mpiparaklhton > 

pi`pneuma ̀nte  ;meqmhi > 

هينا انتيف او اورب نان امبي 

.يثمي بي ابنفما انتيه تي م: باراكليتون 

.لكي يرسل لنا المعزي روح الحق



Al ?Al? Al? Al? > Pxrictoc 
aftwnf ouo\ af]enaf > 

afouwrp nan `mpiparaklhton >
بي إخرستوس أفتونف أووه : 4الليلويا

أف أو أورب نان إمبي : أفشيناف

باراكليتون 
:  المسيح قام و صعد: 4هلليلويا

أرسل لنا المعزي



Vai ̀ere pi`wou er`prepi naf nem Pefiwt 
n`agaqoc nem Pi`ppeuma ̀eqauab icjen 

;nou nem ]a ̀ene\ .

نيم : فاى ايريه بي اوو اير ابريبي ناف

فما نيم بي ابن: بيف يوت ان اغاثوس 

.نيه يسجين تي نوو نيم شا اي: اثواب 

هذا الذي ينبغي له المجد مع أبيه الصالح

.و الروح القدس من اآلن و إلي األبد



جى افئسماروؤوت انجى افيوت نيم

.ابشيرى نيم بى ابنفما اثؤواب 

ألنه مبارك اآلب واالبن

.والروح القدس

Je `f`cmarwout ̀nje `viwt nem
`p]hri> nem pi`pneuma eqouab >



تين. تى اترياس اتجيك ايفول

.اوأوشت امموس تين تي اوأؤو ناس

.الثالوث الكامل

.نسجد له ونمجده

;`triac etjhk ̀ebol.
Ten`ouw]t ̀mmoc ten;`wou nac. 



المرضىأوشية



بالين أون مارين تيهو إى إفنوتى بي 

باندوكراطور إفيوت إم بين شويس

وأيضا  فلنسأل هللا

ضابط الكل أبا ربنا

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



أووه بيننوتي أووه 

بين سوتير إيسوس بي خريستوس

وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح

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



تين تيهو أووه تين طوبه 

إنتيك ميت أغاثوس بي ماي رومي

نسأل ونطلب

.من صالحك يا محب البـشــر 

Ten;\o ouo\ tentwb\>
`ntekmet`agaqoc pimairwmi.



آرى افميفئي ابشويس إن نيئتشوني

إنتى بيك الؤس

أذكر يارب مرضى شعبك

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



Pidiakwn
بي ذياكون
الشماس



طوبه إيجين نينيوتي نيم نينسنيو اتشوني

خين جنشوني نيفين إيتى خين باى توبوس

أطلبوا عن آبائنا وأخوتنا المرضى 

بكل مرض إن كان فى هذا المسكن

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

niben ̀ite 'en paitopoc



إيتى خين ماي نيفين هينا إنتى بي 

بيننوتي إر إهموت نان نيمؤوخرستوس

إمبي أوجاي نيم بي طالتشو

أو بكل موضع لكي المسيح إلهنا

ينعم علينا وعليهم بالعافية والشفاء

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

`mpioujai nem pitalso>



إنتيف كا نين نوفى نان إيفول

ويغفر لنا خطايانا

`ntefxa nennobi nan
`ebol.



بي الؤس
كيريى ليسون

الشعب
يارب أرحم

Pilaoc
Kuri`e `ele`hcon



إي أكجيم بوشيني خين هان ناى 

نيم هان متشينهيت ماتلتشؤو

تعهدهم بالمراحم والرأفات أشفهم

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

matalswou



أليئوى إيفول هارؤو نيم ايفول هارون

انشوني نيفين نيم يافي نيفين

أنزع عنهم وعنا كل مرض وكل سقم

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



بي إبنيفما إنتى ني شوني اتشوجي 

انسوف نيئتاف أوسك إيفئشتيوت خين 

ني يافي ماطونوسو أووه ما نومتى نؤو

وروح األمراض أطرده  والذين أبطؤوا 

مراض أقمهم وعزهمألامطروحين فى 

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



نيئت اتهمكيوت انطوطو ان نى ابنفما أن 

.أكاثرطون اريتو تيرو انريمهي

نيئت خين ني اشتيكؤو

والمعذبون من األرواح النجسة أعتقهم

الذين فى السجون.جميعا  

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



يى ني ميت ألوس يى نيئتكى خين

نى اكسوريستيا يى نيئخمالوسيا

أو المطابق أو الذين فى النفي أو السبي

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



يى نيئيتو أمونى أوؤو خين أميتفوك 

اسنشاشي ابشويس أريتو تيرو إنريمهي

.أووه ناى نؤو

أو المقبوض عليهم فى عبودية مرة 

.يارب اعتقهم جميعا  وأرحمهم

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

throu ̀nrem\e ouo\ nai nwou.



جي إنثوك بيتفول إن نيئتسونه إيفول أووه

راختو إي إخريإتطاهو إيراتو إن نيئتاف

ألنك أنت الذى تحل المربوطين 

.وتقيم الساقطين

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

`nnh`etaura'tou ̀e`'rhi.



تي هلبيس إنتى نيئتي إممون تو هلبيس 

تى فوئيثيا إنتى نيئتى إممون توفوئيثوس 

رجاء من ليس له رجاء 

.ومعين من ليس له معين

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

tou bo`hqoc.



إنكوجى انهيت بي إثنومتى انتى نيتؤوى

. ليمين انتي نى اتكى خين بي شيمون

إبسيشي نيفين اتهيجهوج

ميناء الذين فى. عزاء صغيري القلوب

كل األنفس المتضايقة. العاصف

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

piximwn. Yuxh niben et\ej\wj 



موى نوؤو . أووه إيطو أموني إيجؤو

موى نوؤو إن أو . إبتشويس إن أوناى

امطون موى نوؤو إن أو إكفوف

أعطها يا رب رحمة . والمقبوض عليها

.اعطها راحة أعطها برودة 

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



موي نؤو إن أوو إهموت موى نوؤو 

.إن أو فوئيثيا

موي نوؤو إن سوتيريا

.أعطها معونة. أعطها نعمة 

. أعطها خالصا  

moi nwou ̀nou`\mot> moi nwou
`noubo`hqi`a> moi nwou

`noucwthri`a>



موى نوؤو إن أوميت ريفكو إيفول إنتى 

. نو نوفى نيم نو آنوميا

أنون ذى هون إبتشويس

. أعطها غفران خطاياها وآثامها

ونحن أيضا  يارب

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

Anon de \wn ~P_>



ني شوني اننى نين ابسيشي ماطالتشؤو 

أووه نان انكي سوما أرى فخرى إيروؤو

بي سيني إممي إنتى نين إبسيشي

أمراض نفوسنا إشفها والتى ألجسادنا 

أيها الطبيب الحقيقي الذى ألنفسنا.عافها

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

`erwou. Pichini ̀mmhi `nte nenyuxh 



بي ابيسكوبوس إنتى:نيم نين سوما

شيني بينجيم. ساركس نيفين

.خين بيك أوجاي

يا مدبر كل جسد وأجسادنا

.تعهدنا بخالصك 

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

'en pekoujai.



:الشعب 

كيريى ليسون

:الشعب

يارب أرحم

Pilaoc
Kuri`e  `ele`hcon



أوشية المسافرين

و إلهناوأيضا فلنسأل هللا ضابط الكل ، أبا ربنا

نسأل ونطلب من .ومخلصنا يسوع المسيح 

صالحك يا محب البشر ، أذكر يارب آباءنا

.واخوتنا المسافرين



:يقول الشماس 

اطلبوا عن آبائنا و اخوتنا

الذين يضمرون السفروالمسافرين

فى كل موضع ، لكى يسهل طرقهم أجمعين

إن كان فى البحر أو األنهار أو البحيرات 

المسلوكة الطرقالجو أوأو

أوالمسافرين بكل نوع ، لكى يردهم المسيح 

. إلهنا إلى مساكنهم سالمين ويغفر لنا خطايانا



:الشعب 

كيريى ليسون

:الشعب

يارب أرحم

Pilaoc
Kuri`e `ele`hcon



:يقول الكاهن 

. ن الذين يضمرون السفر فى كل مكاو

طرقهم أجمعين إن كان فى البحرسهل

أو األنهار أو البحيرات أو الجو أو 

.  وعالطرق المسلوكة أو السالكين بكل ن

كل أحد بكل موضع ، ردهم إلى ميناء

. الخالصهادئة ميناء



هم اإلقالع واصحبتفضل اصحبهم فى 

بالفرحإلى منازلهم ردهمفى المسير

.  فرحين و بالعافية معافين

مل اشترك فى العمل مع عبيدك فى كل ع

ى ونحن أيضا يارب غربتنا الت. صالح

فى هذا العمر احفظها بغير ضرر وال 

. عاصف وال قلق إلى اإلنقضاء



:الشعب 
كيريى ليسون

:الشعب
يارب أرحم

Pilaoc
Kuri`e `ele`hcon



أهوية أوشية 
السماء



:يقول الكاهن 

تفضل يارب أهوية السماء

وثمرات األرض فى هذه 

السنة باركها
بؤونة11طوبة إلى 11من 



:يقول الشماس

اطلبوا عن أهوية السماء وثمرات 

األرض والشجر والكروم وكل 

ى شجرة مثمرة فى كل المسكونة لك

يباركها المسيح إلهنا ويكملها 

اناسالمة بغير آفة ويغفر لنا خطاي



:يقول الشعب

م) 3( .يارب  إرح 

:يقول الشعب 

3(كيريى ليسون)

Pilaoc >
)Kuri`e `ele`hcon 3(



:ويكمل الكاهن 



ها كمقداِرها :يقول الكاهن  أصعدَّ

ْح وجه  األرِض  ، ف رِّ كنعمتِّك 

أنيتو إيئبشوى كاطا:يقول الكاهن 

إنئهموتنوشى كاطا فى إيتى فوك

إم إبهو إم إبكاهىما إبؤونوف

Iereuc >
Anito e`p]wi kata nou]I > kata vhete 
vwk ̀n`\mot >ma`pounof ̀m`p\o ̀m`pka\i >



ها .ليرو  حرث ها ولتكثر  أثمار 

إنجى نيف اثلومماروثيخى

.مارو آشاى إنجى نيف أوطاه 

marouqi'i ̀nje nef`qlwm > 
maroua]ai ̀nje nefouta\ .



أعدها للزرِع والحصاِد،

نا كما يليق .ودبر حيات 

سيف ططف إى أو إجروج نيم أو أوسخ

أووه أريئكو نومين إم بين جين أونخ 

كاطا بيتير نوفرى

Cebtwtf eou`jroj nem ouwc‘' >
ouo\ arioikonomin ̀mpenjinwn'

kata peternofri . 



، بارك إكليل  السنِة بصالِحك 

 ، من أجِل فقراِء شعِبك 

رومبى هيتين ازمو اى بى إكلوم انتى تى

تيك ميت اخرستوس اثفى نى هيكى 

انتى بيك الؤس

Cmou epi`xlom n~te ;rompi \iten
tekmetxrhctoc >

eqbe ni\hki ̀nte peklaoc >



واليتيمِ من أجِل األرملِة 

والغريِب والضيِف، 

اثفى تيشيرا نيم بى أو رفانوس نيم بى 

بى ريم إنجو يلىشيممو نيم

eqbe ;xhra nem piorvanoc 
nem pi]emmo nem pirem`njwili 



لِنا نحن  الذين  ومن أجلِنا ك 

ك  القدوس .نرجوك  ونطلب  إسم 

نيم اثفيتين تيرين خاني إت اير هيلبيس 

. إيروك، أووه إتطفه إم بيكران إثؤواف 

nem eqbhten thren 'a
nheter\elpic erok > 

ouo\ ettwb\ `mpekran eqouab . 



ك  أنت   ، ألن  ألن أعين  الكِل تترجاك 

هم في حيٍن حسن .الذي ت عِطيهم طعام 

جى نين فال إن أؤون نيفين سى اير 

هيلبيس إيروك جى إنثوك إت تى انطو 

.إخرى نوؤو خين أوسيو اينانيف

Je nenbal ̀nouon niben ceer\elpic
erok > je `nqok et; `ntou`'re 

nwou 'en ouchou enanef .



يا  طعاما   ، يا معطِّ ك  ب  صالحِّ س  اصنع معنا ح 

نا فرحا  ونعيما ، لكِل جسٍد إمأل قلوب 

اريئوى نيمان كاطاتيك ميت أغاثوس ،

.فيئت تى إخرى ان ساركس نيفين 

موه ان نينهيت إن راشى نيم أوأو نوف

Ariou`i neman kata tekmet
agaqoc > vhet; ̀'re `ncar[ niben>
mo\ `nnen\ht ̀nra]i nem ouounof>



في كلِّ فيكون لنا الكفالكي نحن  أيضا  إذ

.شىٍء، كلَّ حيٍن، نزداد  في كلِّ عمٍل صالحٍ 

هينا أنون هون إرى إفروشى انتوتين خين 

هوف انسيو نيفين إنتين اير هوؤو خين 

.ان اغاثون هوف نيفين

\ina anon \wn ere ̀vrw]i
`ntoten 'en \wb niben ̀nchou niben >
`ntener\ouo 'en \wb niben ̀nagaqon .



:يقول الشعب

م .يارب  إرح 

:يقول الشعب 

كيريى ليسون 

Pilaoc 
Kuri`e `ele`hcon

ط

الحان/الطلبة الثانية.ppt


أوشية

الموضع



اذكر يارب  خالص  :يقول الكاهن

 ، هذا الموضِع المقدِس الذي لك 

:يقول الكاهن 

أرى افميفئى إبشويس أن إتسوتيريا

إمباى تو بوس إثؤواف انتاك فاى

Iereuc >
Ari`vmeu`i Psoic ̀n`tcwthria

`mpaitopoc  eqouab  `ntakvai >



وكلِّ المواضِع،

.وكلِّ أديرِة آبائنا األرثوذكسيين

نيم تو بوس نيفين نيم موناستيريون 

.نيفين انتى نين يوتى إن أرثوذوكسوس 

nem topoc niben nem monacthrion
niben ̀nte nenio; ̀norqodo[oc .



:يقول الشماس

صلوا من أجِل خالِص العالِم، ومدينِتنا هذه،

:يقول الشماس 

ابروس اف اكساستى ايبيرتس سوتير ياس

طوكوزموكى تيس بوليئوس ايمون

Pidiakwn >
~Proceu[acqe `uper thc cwthriac
tou kocmou ke thc polewc ̀hmwn



.وسائِر المدِن واألقاليِم والجزائِر واألديرةِ 

طافتيس كى باسون بوليئون كى طون

.خورون كى نيسون كى موناستير يون 

tauthc ke pacwn polewn ke twn 
xwrwn ke nhcwn kemonacthriwn



:يقول الشعب

م .يارب  إرح 

:يقول الشعب 

كيريى ليسون 

Pilaoc >
Kuri`e `ele`hcon



:يقول الكاهن

ل فى كل مدينة و كل كورة  و القرى  و ك

يمان بيوت المؤمنين  واحفظنا كلنا فى اال

ا كسى الى النفس االخير الن هذذاالرثو

بالنعمه . ؤناجاوحده هو ر

إلخ............. تاوالرأف

:ثم يصرخ الشماس قائال  

أسجدوا هلل بخوف و رعدة



:الطلبة

الغير . الذي بال عيب ،الغير الدنس 

، الغير المدرك ، الغير المرئالمبتدئ 

الذي ال يتغير و ال . الغير المفحوص 

الذي ال يشبه و ال يحد ،. يستحيل 

.الغير الحقود .الغير الشرير 



الحائز وحده صفة عدم الموت

.الساكن في النور الذي ال يدرك

.الذي خلق السماء و األرض و البحر 

الذي يعطي كل الناس. و كل خلقة فيها 

ب نسألك و نطل.طلباتهم قبل أن يسألوه

و منك يا ملكنا يا محب البشر ، يا هللا أب

.ربنا و إلهنا و مخلصنا يسوع المسيح



الذي من أجلنا نحن البشر،
و من أجل خالصنا نزل من السماء 

و تجسد من الروح القدس و من مريم

.العذراء القديسة والدة اإلله

هذا الذي علمنا أوال  بالقول ،

و أخيرا  أوالنا خالصه 

.الذي صنعه بآالمه  الكريمة



يا أعطي لنا عالمة نحن المذلولين بالخطا

ك ، و الغير مستحقين أن نكون عبيدا  ل

نا و نخضع لك بأعناق. لنرفع طلباتنا 
و جهاالت من أجل خطايانا وركبنا

أنت الكثير الرحمة و المحب . شعبك

استجب لنا في هذا اليوم. للبشر 

.الذي ندعوك فيه 



.سيما هذا اليوم الذي لعيد الخمسين 

هذا الذي من بعد صعود ربنا يسوع 

ن المسيح إلي السموات و جلوسه عن يمي

أرسل روحه القدوس علي تالميذه. أبيه

وحل علي كل واحد فواحد . القديسين  

فامتألوا جميعا  من النعمة التي. منهم 

ال تفرغ و تكلموا بألسنة أخرى



.وتنبأوا بعظائمك يا هللا 

فاآلن أيضا  استجب لنا يا سيدنا
إليك المذلولين بالخطايانحن الطالبين

المنطرحين تحت الحكم ،

. رد سبي أنفسنا 

.ألن عظم حنوك يتضرع إليك من أجلنا

و نصرخين لكثأقبلنا إليك نحن الجا



اءأخطأنا ألنك تركتنا منذ البدء من الحش

.اأنت هو إلهنا منذ كنا في بطون أمهاتن

.لكن من أجل أن أيامنا فنيت بالباطل 

.و تعرينا من معونتك 

.عاجزين عن كل جواب 

ئلين إذ نصرخ قا.لكننا واثقون برأفتك 
.خطايا صبانا و جهلنا ال تذكرها



انظر إلي . خفياتناطهرنا يا رب من 

تواضعنا و خلصنا و أغفر لنا جميع 

و ال ترفضنا في زمن . خطايانا 

. تركناو عند فناء أنفسنا ال ت. الشيخوخة 

هب لنا رجعة قبل أن نعود إلي األرض 

وألتفت إلينا بهدوء ونعمة ووازن 
،خطايانا بتحننك



.و كثرة ندامتنا ضعها بعمق رأفتك 

من علوك المقدس علي بإطلع يا ر

هذا المطامن الرأس المنتظر . شعبك 

.افتقدنا بصالحك . كثرة رحمتك 

نا ثبت حيات. نجنا من جبروت إبليس 

.بقوتك الطاهرة و ناموسك الكريم 

.  عبكمالكا  أمينا  حافظا  أقمه لحراسة ش



ا  هب صفح.أدخلنا جميعا  إلي ملكوتك 

لشعبك المتكل عليك و أغفر لنا نحن

طهرنا كلنا بالقوة .اأيضا  خطايان

التي لروحك القدوس ،الصالحة
تباركت.حلنا من أوثقة إبليس 

كلالضابط البالحقيقة أيها الرب ملكنا

،الذي أنار النهار بضوء الشمس



و الليل بشعاع النجوم النارية،

الذي جعلنا أهال  لمعرفة طول النهار

.و نقترب إلي مبدأ الليل 

اسمع طلباتنا مع كافة شعبك

التي بمعرفة و أغفر لنا خطايانا ،

ا اقبل إبتهاالتن. والتي بغير معرفة

،و أرسل كثرة رحمتكالمسائية



و تحننك علي ميراثك

،انو لنفز بمالئكة أطهار ليحفظو
.  و ليحط بنا عدلكمنطقنا بأسلحة البر ،

ن احفظنا بقوتك ، أنقذنا من كل شدة و م

امنحنا أن نكمل هذه .كل مؤامرة المعاند

العشية ، و هذا الليل المقبل  أيضا  

،بطهارة و سالمة و عدل



و نحن بال خطية و ال شك و ال خوف

كل أيام حياتنا بطلبات والدة اإلله 

لذين القديسة مريم و جميع القديسين ا

.  أرضوك منذ البدء

..…بالنعمة و الرأفة

....ابانا الــذي في السمــوات+ 



مك لـيتقدس اسـابانا الــذي في السمــوات 

في لتـكـن مشيئـتك كماليات ملـكـوتــك

السمـاء كذلك على االرض خبـزنـا الذي 

واغفـر لنــا ذنوبنـا كـماللغـد اعطنــا اليـوم

ال تدخلنا نـغـفــر نحـن ايضا للمذنبيـن الينا

في تجـربة لكن نـجـنا مـــن الـشريـر 

الن لـك الملك والقوة بالمسيح يســوع ربنا

والـمـجـد الى االبـد امين 



ةالسجدة الثاني



:يقول الكاهن



أو أو أو نيم أوطايو أوطايو نيم 

أو أو أو انتى بان أجيا اترياس

مجدا  و إكراما  إكراما  

ومجدا  للثالوث األقدس

Ouwou nem outaio > outaio nem 
ouwou > ̀n;panagia Triac



إفيوت نيم ابشيرى

نيم بى إبنيفما إثؤواب

اآلب و االبن  و الروح القدس 

Viwt nem `p]hri 
nem pipn?a? equ? .



أو هيرينى نيم أو كوت إيجين

تى أوى اممافتس إثؤواب

سالما و بنيانا لكنيسة هللا

الواحدة الوحيده المقدسه 

Ou\irhnh nem oukwt ejen 
;ou`i ̀mmauatc eqouab



أبوسطوليكى ان كاثوليكى ان

.أن إككليسيا انتى افنوتى آمين

.  الجامعه الرسوليه آمين 

`nkaqolikh  `napoctolikh
`nekklhcia ̀nte V; > amhn 



آرى افميفئى إبشويس ان نى ايطاف

اينى ناك ايخون ان ناى ذورون 

اذكر يارب الذين قدموا لك هذه القرابين

Ari`vmeu`i Psoic ̀nnhetau`ini nak 
e'oun ̀nnaidwron > 



نيم نى ايطاف اينو ايجوؤو نيم

نى ايطاف اينو إيفول هيطوطو

والذين ق دمت عنهم 

و الذين ق دمت بواسطتهم

nem nhetauenou ejwou > nem 
nhetauenou ebol\itotou >



موى نؤو تيرو امبى فيكى 

بى إيفول خين نى فيئوى

.أعطهم كلهم األجر السمائى

moinwou throu `mpibexe 
piebol'en nivhoui . 



سر بخور االبركسيسيقول الكاهنثم 

وهو واقف مكانه ثم يتوجه إلى جفن النار 

:  ويضع يد بخور واحدة ويقول

ى نياحا وبرودة ألنفس عبيدك الذين رقدوا ف

االيمان األرثوذكسي منذ البدء وإلى اآلن ، 

سين يارب نيحهم جميعا فى أحضان أبائنا القدي

م فى ابراهيم واسحق ويعقوب فى فردوس النعي

يبا أورشليم السمائية وأعطنا معهم حظًا ونص

.فى نور قديسيك



:بي ايريفس

إشليل

:الكاهن 

صل  

Piiereuc >
~}lhl .



:بي ذياكون

ى إسطاثى تيهشإبى إبروس إيف

:الشماس
للصاله قفوا

Pidiakwn
`Epi`proceuxh `ctaqhte . 



:بي ايريفس

إيرينى باسى

:الكاهن 

السالم لجميعكم

Piiereuc >
Irhnh paci



:بي الؤس

كيطو إبنفماتى سو

:الشعب

ا  لروحك أيض

Pilaoc >
Ke tw ̀pneumati cou .



:يقول الكاهن صالة الشكر



فلنشكر صانع الخيرات الرحوم

مارين شيبئهموت انططف ام
:بيريف اير بيثنانيف اووه ان نائيت

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



هللا ابو ربنا والهنا 

ومخلصنا يسوع المسيح

افنوتي افيوت ام بينشويس اووه بيننوتي 
اووه بنسوتير ايسوس بي اخرستوس

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



جي افئير اسكيبازين ايجون
:ناريه ايرواف: افئير فويثين ايرون

ألنه سترنا و أعاننا و حفظنا

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



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

.ايطاي او نوثاي

او قبلنا إليه وأشفق علينا و عضدن

وأتى بنا إلى هذه الساعه

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

Etaiounou qai .



:انثوف اون مارين تيهو ايروف

خين باي:هو بوس انتيف اريه ايرون

ايهوؤو اثؤواف فاي

ى هذا ففلنسأله أن يحفظناا  هو أيض

اليوم المقدس

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

paie\oou equ? vai



.يئهوؤو تيرو انتي بين اونخننيم 

:خين هيريني نيفين

نوتي  وكراطور ابشويس بيندانجي بي بان

بكل سالم وكل أيام حياتنا

.ضابط الكل الرب إلهنا 

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

pipantokratwr Poc? Pennou;



:بي ذياكون

إبروس إفكساس تيه

:الشماس 

.صلوا 

Pidiakwn
` Proceu[acqe



:بي الؤس

كيريى ليسون

:الشعب

يارب أرحم

Pilaoc
Kuri`e `ele`hcon



:يكمل الكاهن صالة الشكر 



إبشويس إفنوتى بى باندوكراطور بينإف

إفيوت إمبين شويس أووه بيننوتى أووه

بين سوتير إيسوس بى إخرستوس

أيها السيد الرب اإلله ضابط الكل

.و إلهنا و مخلصنا يسوع المسيح أبو ربنا

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

ouo\ Pencwr?  Ihc? Pxc? >



تين شبيئهموت إن توتك كاطا هوب نيفين

نيم اثفى هوب نيفين نيم خين هوب نيفين

نشكرك على كل حال 

ومن أجل كل حال وفى كل حال

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



إيجونجى آك إير إسكيبازين

، آك آريه إيرون ايرونآك إيرفويثين

آك شوبتين إيروك ، آك تى آسوايرون

ألنك سترتنا و أعنتنا و حفظتنا

و أشفقت عليناو قبلتنا إليك 

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

ak]opten erok ak;aco eron



إى آكتى توتين، آك إين تين شا

.إهرى إيطاى أو نوثاى

عاضدتناو

و أتيت بنا إلى هذه الساعه 

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



ه هينا إنتى إفنوتىوبط:بي ذياكون

خارونناى نان إنتيف شينيهيت

إنتيف سوتيم إيرون

اطلبوا لكى يرحمنا :يقول الشماس

ويسمعناف عليناأهللا و يتر

Pidiakwn> Twb”\ \ina ̀nte V; 
nai nan `ntef]en\ht ‘'aron

`ntefcwtem `eron 



إنتيف إيرفو إى ثين إيرون

هوبطنىنيمإن نى تيهوإنتيف تشى

إنتى نى أثؤواب انتاف

ديسيهسؤاالت و طلبات قو يعيننا و يقبل

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



إنطوطو إى إهرى إيجون إبى أغاثون

إنسيو نيفين

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

بالصالح عنا فى كل حينمنهم



أووه إنتيف كانين نوفي نان ايفول

خطاياناويغفر لنا

ouo\ `ntefxa nennobi nan ̀ebol.



:بي الؤس

كيريى ليسون

:الشعب

يارب أرحم

Pilaoc
Kuri`e  `ele`hcon



:يقول الكاهن 



إثفى فاى تين تيهو أووه تين طوبه إن

تيك ميت أغاثوس بى ماى رومى ميس

نان اثرين جوك إيفول إم باى كى إيهوؤو

من أجل هذا نسأل و نطلب من صالحك

يا محب البشر امنحنا ان نكمل هذا اليوم 

Eqbe vai ten;\o ouo\ tentwb\
`ntekmetagaqoc pimairwmi >mhic 
nan eqrenjwk ebol `mpaikee\oou



نيم نى إيهوؤو تيرو أنتى .إثؤواف فاى

أونخ خين هيرينى نيفين نيم تيك هوتىبين

المقدس و كل أيام حياتنا

بكل سالم مع خوفك

eqouab vai > nem nie~\oou throu
`nte penwn‘‘’' 'en \irhnh niben nem 

tek\o;. 



:بى راسموس نيفينإفثونوس نيفين

إن إرجيا نيفين إنتى إبساطاناس

و كل تجربهكل حسد

وكل فعل الشيطان 

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



هان رومى إف هوؤوابسوتشنى إنتى
هاننيم إيطونف إى إبشوى إنتى

جاجى نى اتهيب نيم نى اثئوأونه إيفول

و مؤامرة الناس االشرار
قيام األعداء الخفيين و الظاهرين

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



آليتو إيفول هارون

:ثم يرشم الكاهن ذاته 

انزعها عنا

alitou ebol\aron



نيم إيفول هابيك الؤس تيرف

:ثم يرشم الكاهن الشعب 

و عن سائر شعبك

nem ebol\apeklaoc thrf



نيم إيفول ها باى ما إثؤواف إنتاك فاى

:ثم يرشم الكاهن جوانب الهيكل 

و عن موضعك المقدس هذا

nem ebol\a paima
equ?  `ntak vai



ني ذي اثنانيف نيم ني اتئر

نوفري ساهني امموؤو نان

:ثم يكمل الكاهن

أما الصالحات و النافعات فارزقنا إياها

Nh de eqnaneu nem 
Nheternofri ca\ni ̀mmwou nan



:يرشيشي نانإم بي إتاكتيإنثوك بي إجي 

: تشيليإيجين ني هوف نيم ني إيهومي إ

أعطيتنا السلطانالذىأنتألنك

أن ندوس الحيات و العقارب

je ̀nqok pe etak; ̀mpier]i]i nan
e\wmi ejen ni\of nem nislh > 



يجين تي جوم ترس إنيم 

. نتي بي جاجيإ

قوة العدو و كل

nem ejen ;jom
thrc ̀nte pijaji .



يقول المرتلون هذه األرباع 
على الناقوس



إن تى إترياس: أمويني مارين أو أوشت 

نيم :إيتى إفيوت نيم إبشيرى :إثؤواب

.بى إبنيفما إثؤواب
:للثالوث القدوس : تعالوا فلنسجد 

القدسوالروح: هو اآلب واالبن الذي 

Amwini marenouw]t> ̀n’:triac 
eq?u>ete ̀Viwt nem ̀P]hri > nem 

Pipn?a equ? .

أرباع الناقوس اآلدام



: إن إخرستيانوس : أنون خانيالؤس 

سإن أليثينو: فاى غار بي بين نوتى 

: المسيحيين : نحن الشعوب 

.الحقيقي: ألن هذا هو إلهنا 

Anon 'a nilaoc > `nxrictianoc > 

vai gar pe Pennou; > `n`alhqinoc .



خين ثى أثؤواب: أو أون أو هيلبيس إنتان 

هيتين نيس: إري إفنوتى ناى نان :ماريا 

إبريسفيا

:القديسة مريم : لنا رجاء في 

بشفاعتها: هللا يرحمنا 

Ouon ou\elpic ̀ntan > 'en qheq?u 
Maria > ere V; nai nan > \iten 

necprecbia .



Ouon oumetcemnoc >
`n\rhi ‘en pikocmoc >

:أو أونه أو ميت سيمنوس 

:إن إهري خين بي كوزموس

:كل هدوء

:في العالم



`ebol \iten pi`]lhl > `nte 
;qeotokoc eqouab ;aGia Maria 

;parqenoc .
إنتي تي : إيفول هيتين بي إشليل

ثيؤتوكوس إثؤواب تي أجيا ماريا تي

بارثينوس 
:من قبل صالة

والدة اإلله القديسة الطاهرة مريم



ي السالم لك يا مريم الحمامة الحسنة الت

.ولدت لنا هللا الكلمة 

تي أتشرومبي : شيري ني ماريا 

:ثيطاس ميسي نان : أثنيسوس 

إم افنوتي بي لوغوس 

Xere ne Mari`a > ;`srompi 
eqnecwc > qhetacmici nan > `mv; 

pilogoc .



السالم لك يا مريم سالم مقدس          

.السالم لك يا مريم أم القدوس

خين او شيري : شيري ني ماريا 

أثماف ام : شيري ني ماريا :  أفؤواب 
.في أثؤاب 

Xere ne Mari`a > 'en ouxere 
efouab > xere ne Mari`a 

> `qmau `mvh equ? .



Xere Mixahl > pini]t ̀narxh 
aggeloc > p`ixprman ̀noujai > `nte 

;anactacic. 
ارشي بينيشتي إن: شيري ميخائيل 

أنتي: بي إكبيمان انوجاي : أنجيلوس

تاناستاسيس 

ظيم السالم لميخائيل رئيس المالئكه الع

المنادي بالخالص الذى للقيامه 



.م السالم لغبلاير رئيس المالئكة العظي

.  السالم لمبشر مريم العذراء 

بي نيشتي أن أرشي: شيري غبلاير 

شيري في ايطاف هي : أنجيلوس 

شينوفي إم ماريا تي بارثينوس

Xere Gabrihl > pini]; ̀narxh-
aggeloc> Xere Vhetaf\i]ennoufi

`mMaria ;parqenoc



Xere nixerebim > xere niceravim> 
xere nitagma throu ̀nepouranion

يم السالم للشاروبيم السالم للسراف

السالم لجميع الطغمات السمائيه

يرافيم  شيرى نى س. شيرى نى شيروبيم 

شيرى نى  طغما تيرو ان ابؤرانيون



:           السالم ليوحنا السابق العظيم 

.السالم للكاهن نسيب عمانوئيل 

بي نشتي أم : شيري يؤنس 

:شيري بي أوييب : ابرودروموس 

.أب سينجينيس ان إمانوئيل 

Xere Iwa? > Pini]; ̀m`pro’lromoc > 
xere piouhb > `pcuggenhc

`nEmmanouhl .



:السالم لسادتي األباء الرسل 

السالم لتالميذ ربنا يسوع المسيح 

ان : وتي نيشويس أتشيري نا

:شيري ني ماثيتيس : أبوسطولوس 

.وسشويس إيسوس بخرستتبين هانتي

Xere naoc? ̀nio; > `napoctoloc > 
xere nimaqhthc > `nte Penoc? Ihc? 

Pxc? .



:لي السالم لإلنجي.يها الشهيدأالسالم لك 

.له السالم للرسول مرقس ناظر اإل

ي شيري ب: ارتيروس مشيري ناك أوبي 

ولوسشيري بي أبسط:نجيليستيساأف

وس بي ثيؤريموسكمار:

Xere nak `w pi= > xere 
pieuggelicthc> xere pi`apoctoloc> 

Markoc piqew`rimoc .



.       شهداءالسطفانوس أول السالم إل

.السالم لرئيس الشمامسة المبارك

بي شورب : شيري أستيفانوس 

شيري بي أرشي ذياكون :مارتيوسإم

.سماروؤتتووه اأ

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

ouo\ et`cmarowut. 



.السالم للشجاع البطل. ا الشهيدهلسالم لك أيا

.سيدي الملك جورجيوس. السالم لالبس الجهاد

شيري بي :شيري ناك اوب مارتيروس 

شيري بي :وس يئتشويج ان جين

شويس أبؤرو جيؤرجيوستباأثلوفوروس

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

Paoc ̀pouro ̀gewrgioc .



.لالسالم للشجاع البط. ا الشهيدهلسالم لك أيا

محب اآلب ميرقوريوسالسالم لالبس الجهاد 

شيري بي :شيري ناك اوب مارتيروس 

شيري بي :وس يئتشويج ان جين

.فيلوباتير ميرقوريوسأثلوفوروس

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

Piagioc ̀apa mhna .



.                      القديسة مريماإلله بشفاعة والدة 

.بمغفرة خطاياناانعم لنإيا رب 

ؤطوكوستي ثيهانتي: بريسفيا اهيتين ني 

:  هموت نانابشويس اري ا: ماريا اثؤواب

.نين نوفي هايفول  انتيكوامبي

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



بيك الصالح و الروح ألكي نسبحك مع 

.ألنك أتيت و خلصتناالقدس

نيم بيك يوت ان : يروك اثرين هوس إ

كجي ا: ثؤاب ابنفما انيم بي : سأغاثو

.ممون ناي ناناكسوتي ااي 

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

ak`i akcw; ̀mmon nainan.



يقول الشعب

إرحمنى يا هللا 

(50المزمور ) 



رة ، ومثل كثارحمني يا هللا كعظيم رحمتك

ن اغسلني كثيرا  م. رأفتك تمحو إثمي

إثمي ومن خطيتي طهرني،ألني أنا 

عارف بإثمي وخطيتي أمامي في كل 

لك وحدك أخطأت، والشر قدامك . حين

لب إذا وتغ. لكي تتبرر في أقوالك. صنعت

أنذا باإلثم حبل بي، ألني ها. حوكمت  

المزمور الخمسون 



ألنك هكذا قد . وبالخطايا ولدتني أمي

وامض غأحببت الحق، إذ أوضحت لي 

تنضح على . حكمتك ومستوراتها

كثر بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أ

تسمعني سرورا وفرحا، . من الثلج

اصرف . فتبتهج عظامي المنسحقة

.  وجهك عن خطاياي، وامح كل آثامي



قلبا نقيا اخلق في يا هللا، وروحا 

ال . مستقيما جدده في أحشائي

تطرحني من قدام وجهك وروحك 

ة امنحني بهج. القدوس ال تنزعه منى

خالصك، وبروح رئاسي عضدني 

ك فأعلم األثمة طرقك والمنافقون إلي

يرجعون، نجني من الدماء يا هللا إله

ا ربي. خالصي، فيبتهج لساني بعدلك



ألنك لو .كافتح شفتي، فيخبر فمي بتسبيح

آثرت الذبيحة لكنت اآلن أعطي، ولكنك

ح ال تسر بالمحرقات، فالذبيحة هلل رو

القلب المنكسر والمتواضع ال. منسحق

يرذله هللا، أنعم يا رب بمسرتك على 

ئذ حين. صهيون، ولتبن أسوار أورشليم

تسر بذبائح البر قربانا ومحرقات 

.  ياهلليلو. ويقربون على مذابحك العجول



Do[a ci ò Qeoc `hmwn 

المجد إللهنا

ذوكصاصي أوثيؤس إيمون



Do[a Patri ke ~Ui`w ke 
agi`w ~Pneumati > ke nun ke `a`i ke 
ic touc `e`wnac twn èwnwn ̀amhn 

allhloui`a

المجد لآلب و االبن و الروح القدس االن

.و كل اوان و الى دهر الداهرين آمين

ن كى ذوكسابترى كى اجيو أبنفماتى كى ني

. آ اى كى ايستوس اي او نستون امين



من سفر التثنية 
25-17: 6ص 



بالحفظ أحفظ أوامر الرب الهك
مر وشهاداته وحقوقه والوصايا واالوا

تصنع ما ( اعمل)و.التى أمرك بها
.يرضي من الخير أمام الرب الهك

وتدخل لترث االرض. ليكون لك الخير
محو لي. الصالحة التى حلف عنها ألبائك

كما قال الرب. جميع أعدائك من أمامك



ذا سألك ابنك غدًا قائاًل ما. الحق وا 
تقول هذه الوصايا التى أمرنا بها الرب ف
أرض البنك أننا كنا عبيدًا لفرعون فى

ة فأخرجنا الرب منها بيد عزيز . مصر
والرب أعطى عالمات . وزراع رفيعة

وعجائب عظيمة مخوفة فى أرض مصر
فى فرعون وجميع بيته



وأخرجنا نحن من هناك لكي . أمامنا
نها يدخلنا ليعطينا اآلرض التى حلف ع

نع وأمرنا الرب أن نص.أن يعطينا البائنا
لخير جميع الوصايا ونخافه ليكون لنا ا
تكن ل. جميع األيام ونحيا كمثل هذا اليوم

ا رحمة إذا فعلنا جميع أوامر الرب إلهن
.كما أوصينا

(سو مجدًا للثالوث القد)



Tenouw]t ̀mmok ̀w Pixrictoc nem 
pekiwt ̀n`agaqoc> nem 
pi`pneuma ̀eqouab > Je 

aki `akcw; ̀mmon nai nan.
يك تين أو أوشت امموك أو بخرستوس نيم ب

:  نيم بى ابنفما اثؤواب: يوت ان اغاثوس 

.اممون ناى نانياكسوتاى اك جيه 

: مع أبيك الصالح: نسجد لك أيها المسيح

.وخلصتنااتيتألنك: والروح القدس



هموت غار امبنتشويس ايسوس ى إب

ف اى شوبى نيم بيك إ:بخرستوس

:اجيون ابنفما

: نعمة ربنا يسوع المسيح

:تكون مع روحك الطاهرة

Pi`\mot gar `mpen_ Ih/c/ Px/c/ 
ef`e]wpi nem pek`agion ̀pneuma >



باشويس انيوت اتطايوت ان ارشى 

:تواضروس بى اسنافارفس بابا افا 

ياسيدى المكرم رئيس الكهنة 

:تواضروسالبابا أنبا 

pasoic `niwt ettaihout
`n`arxh ̀ereuc papa abba…

Tawadroc b/) 



:ماريه بي اكليروس نيم بى الوس تيرف

.اوجاى خين ابتشويس جى آمين اس ايه شوبى

فليكن االكليروس وكل الشعب معافيين 

.من الرب آمين يكون

Mare pi`klhroc n`em pilaoc thrf 

Oujai ‘'en p_ je `amhn ec`e]wpi



البولس من كورنثوس االولى
13: 11ص 
17-1: 14و ص 



بة اما اآلن فنثبت االيمان والرجاء والمح
.  ولكن أعظمهن المحبة. هذه الثالث

ى فاسعوا فى طلب المحبة وتغايروا ف
ألن .الروحانيات وباألكثر لكي تتنبأوا

الذى يتكلم باللسان ليس مع الناس
سمعه ألنه ليس أحد ي. يتكلم بل مع اهلل

نبأوالذى يت. وهو الروح يتكلم بأسرار



ب بنيانًا وعزاء وطي.يتكلم مع الناس
فسه والذى يتكلم باللسان يبنى ن. قلب
ة وأريدكم والذى يتنبأ يبنى الكنيس. وحده

لكي وبخاصة. كلكم أن تتكلموا بااللسن
من والذى يتنبآ خير وأفضل. تتنبأوا

لكي إال أن يفسره. الذى يتكلم باللسان
وتىواآلن يا أخ. تنال الكنيسة بنياناً 



أى منفعة . إذا جئت إليكم باأللسن
أنفعكم بها إذا لم أكلمكم ببنيان أو
طى بأعالن أو بنبوة أو بتعليم وقد يع

ار صوته من ليس له نفس مثل المزم
فكيف يعلم والقيثارة فإذا لم تبدل صوتهم

ما يقولون أوما يخرجونه من أصوات 
القيثارة ومتى صوت البوق بصوت



للحرب غير معروف فمن ذا يستعد
لم وهكذا أنتم فى االلسنة إذا.والقتال

ما عالن فكيف يعرفإيتكلم االنسان ب
هواء تقولونه انكم تكونون كمن يكلم ال
يس وفى العالم أمم كثيرة لها أصوات ول

فأذا لم أعلم قوة . أحد بغير صوت
اعجميًا عند المتكلمصرت. الصوت 



ويصير المتكلم أعجميًا . معى 
ين كذلك أنتم أيضًا ألنكم غيور .عندي

.لجماعةاعلى الروحانيات لبنيان 
من أجل هذا من.فأطلبوا لكي تزدادوا

ألنى ره،يتكلم باللسان فليطلب لكي يفس
صلي إذا صليت باللسان فروحي التى ت

.  نفما الذى أفعله اآل. وقلبي بال ثمر



تل أن اصلي بروحي أيضًا بضميري وأر 
ال إذا سبح. بروحي وارتل بضميري ت وا 

ف بالروح فالذى يكمل موضع آالمي فكي
ف ألنه ال يعر . يقول أمين على شكرك؟

أما أنت فحسنًا تشكر ولكن. ما تقول
اآلخر ال ينتفع 

نعمة اهلل اآلب فلتحل )
(.  على أبائي وأخوتى أمين



Pasoic Icouc Pixrictoc> vheqnhou ‘‘'en 
tefma\`cnou; ̀mparoucia > 

arioui ̀nagaph neman > ‘'en pekbhma 
etoi ̀n\o;.

يو في إثن: باشويس إيسوس بي إخرستوس

أري أوي: خين تيف ماه إسنوتي إمبا روسيا

وتي خين بيك فيما إتؤي إن ه: إن أغابي نيمان

اآلتي في ظهوره : يا رب يسوع المسيح

وففي منبرك المخ: الثاني اصنع معنا محبة



آجيوس ايس . آجيوس أوثيئوس

آجيوس آثاناطوس . شيروس 

ماس، إليسون إيأو إكبر ثينو جينيتس

قدوس الذى. قدوس القوى . قدوس هللا 

.ارحمنا . يا من ولد من العذراء. ال يموت

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

Genneqic `ele`hcon ̀hmac .



وس آجيوس ايس شير. آجيوس أوثيئوس

 .آجيوس آثاناطوس. 

اسذى إيماس إليسون يمأوإسطفروتيس

قدوس . قدوس القوى . قدوس هللا 

.ارحمنا . يا من صلب عنا .الذى ال يموت

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

di `hmac> ̀ele`hcon ̀hmac .



آجيوس ايس . آجيوس أوثيئوس

آجيوس آثاناطوس. شيروس 

.قدوس القوى . قدوس هللا 

.قدوس الذى ال يموت

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



نأو أناسطاس اكتون نيكرون كى انيلثو

إليسون إيماسايسطس أورانوس 

يا من قام من األموات و صعد

.ارحمنا . إلى السموات

`o anactac ektwnnekrwn 
ke `anelqwn ictouc ouranoc

`ele`hcon `hmac



ذوكصاباترى كى ايو كى اجيو

كى نين كى آاى: ابنفماتى

المجد لآلب واالبن والروح القدس،

اآلن وكل آوان 

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



.آمينكى استوس ايوناس تون ايونون

.آجيا اترياس ايليسون ايماس

.والى دهر الداهرين آمين

.أيها الثالوث القدوس ، ارحمنا

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



:بي ايريفس

إشليل

:الكاهن 

صل  

Piiereuc >
~}lhl .



:بي ذياكون

إبى إبروس إيفشى إسطاثى تيه

:الشماس

للصاله قفوا

Pidiakwn
`Epi`proceuxh `ctaqhte



:بي ايريفس

إيرينى باسى

:الكاهن 

السالم لجميعكم

Piiereuc >
Irhnh paci



:بي الؤس

كيطو إبنفماتى سو

:الشعب

لروحك أيضآ

Pilaoc
Ke tw ̀pneumati cou .



يقول الكاهن 

:أوشية األنجيل 



أيها السيد الرب يسوع المسيح إلهنا

سينيتالميذه القدخاطبالذى 

إبشويس إيسوس بى إخرستوسبافني

بيننوتى فيئيتاف جوس اننيف

ايتطايوت امماثيتيسآجيوس

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



قائالو رسله المكرمين 

كثيرينإن انبياء و أبرار

أووه ان آبسطولوس إثؤواف جى هان 

ميش ام ابروفيتيس نيم هان اثمى

افئير إبيثيمين ايناف ايني

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

Auerepiqumin enau enhe



اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون و لم يروا

تسمعون و لم يسمعوا وأن يسمعوا ما أنتم

اف نتي تين ناف ايروؤو أووه امبو 

تيتين سوتيمسوتيم اين أيأووه اي

ايرو أو  أووه امبو سوتيم

tetennau erwou ouo\ `mpounau
ouo\ ecwtem `nhetetencwtem

erwou ouo\ `mpoucwtem .



أما أنتم فطوبى ألعينكم ألنها تبصر 

.و آل ذانكم ألنها تسمع

انثوتين ذى أؤو نياتو اننيتين فال جى 

سيناف نيم نيتين ماشج جى سيسوتيم

مارين إير إب إم إبشا إن سوتيم 

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

cecwtem .marener`pem`p]a ̀ncwtem 



فلنستحق أن نسمع و نعمل بأناجيلك

المقدسة بطلبات قديسيك

أووه اى إيرى ان نيك اف انجيليون إثؤواب

انتاكبه انتى نى إثؤواوبخين نى ط

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



:يقول الشماس 

صلوا من أجل اإلنجيل المقدس

ابروس آف اكساستى:بي ذياكون

.إبيرتو أجيو إف انجيليو

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



:يقول الشعب 

يارب ارحم

:بي الؤس

كيريى ليسون

Pilaoc >
Kuri`e `ele`hcon



يكمل الكاهن 

:أوشية األنجيل 



يا سيدنا كلااذكر أيض

أن نذكرهموصوناالذين أ

نيب إن أؤونآرى افمفيئى ذى أون بين

نان اي إر بوميفئىنيفين ايتاف هونهين

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



و طلباتناسؤاالتنافى 

التى نرفعها إليك أيها الرب إلهنا

ه وبنيم نين طتيهونخين ني

إيتين ايرى اممو أو اى ابشوى هاروك

إبشويس بيننوتى 

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

P_ Pennou;



نّيحهمياربالذين سبقوا فرقدوا
المرضى اشفهم، ألنك أنت هو حياتنا كلنا

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

انثوك غار بى بين أونخ تيرو

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



وخالصنا كلنا ورجاؤنا كلنا وشفاؤنا
كلنا وقيامتنا كلنا

نيم بين اوجاي تيرو نيم تين هلبيس تيرو
نيم  بين تلتشو تيرو

نيم تين انا ستاتيس تيرين

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



Allhlouia
الليلويا
هلليلويا



قفوا بخوف هللا لسماع اإلنجيل المقدس

أسطاثيتى ميتا فوفو ثيئو آكو سومين

طو اجيو ايف أنجيليو

Ctaqhte meta vobo 
qeou ̀akoucwmen to agiou 

euaggeliou.



مبارك اآلتى باسم رب القوات: الكاهن

مارؤوت انجى فيئثينوساف ا:بي ايريفس

ى جومنشويس انتى تخين افران ام إب

Piiereuc >
~F`cmaarwout ̀nje vheqnhou 

'en `vran ̀mPsoic ‘`nte nijwm . 



يارب بارك فصل اإلنجيل 
(لوقا)المقدس من 

(لوكان)كيريى افلوجيصون إك طو كاطا 

أجيو ايف أنجيليون طو آناغنوسما

Kurie euloghcon ek tou kata  
(Locan) ̀agiou euaggelion to 

anagnwcma . 



:يقول الشعب 

المجد لك يارب 

: بي الؤس

ذوكساسى كيريى

Pilaoc >
Do[a ci Kuri`e



االنجيل

قفوا بخوف امام هللا و انصتوا لسماع

االنجيل المقدس 

(لوقا)فصل من االنجيل لمعلمنا مار

اته االنجيلى البشير التلميذ الطاهر برك

على جميعنا



ربنا و إلهنا و مخلصنا و ملكنا كلنا 
يسوع المسيح ابن هللا الحى

بين شويس أووه بيننوتى أووه بين
سوتير أووه بين أوروتيرين إيسوس بى
اخرستوس ابشيرى ام افنوتى نخوايتئ

Pensoic ouo\ Pennou; ouo\
pencw?r? ouo\ penouro thren 
I/couc Pxc? `p]hri `mv; eton



المجد اللهنا . له المجد الى االبد امين
الى ابد االبدين امين

بي اواو فا بى أوؤوناف شا إينيه 
انتى نى اينيهبيننوتي بى شا اينيه 
تيرو امين

piw~ou naf ]a e~ne\ piwou va 
penno; pe ]a ene\ `nte ni`ene\

throu amhn. 



:يقول الشعب 

المجد لك يارب 

: بي الؤس

ذوكساسى كيريى

Pilaoc >
Do[a ci Kuri`e



~Psoic aferpenmeui ouo\ af`cmou ̀eron 
> af`cmou ̀e`phi ̀m`pIcrahl

مو أبشويس أف أير بن ميفئى أووه أف أز

أف أزمو أأبأى  أمبسرائيل: أيرون 

:المزمور 

يلبارك بيت أسرائ: الرب ذكرنا وباركنا 



af`cmou ̀e`phi ̀nA`arwn > 
af`cmou ̀enheter\o; 'a`t\h ̀m`psoic 

> nikouji nem nini]; Al? 

أف أزمو أني أرهوتى خا : أف أزمو أن أأرون 

ىنيكوجى نين نى نيشت: أتهى أمبشويس 

بارك بيت هارون بارك الذين يخافون 

الليلوياالرب الصغار مع الكبار 



المزمور

بارك بيت .الرب ذكرنا و باركنا 

.بارك بيت هرون.إسرائيل 

.  بارك الذين يخافون الرب

.  الصغار مع الكبار

.لليلويا ه



االنجيل من لوقا 
(24 :36-53)



وفيما هم يتكلمون بهذا وقف يسوع 

، أنا السالم لكم: بنفسه فى وسطهم وقال

وظنوا أن. فجزعوا وخافوا. هو التخافوا

فقال لهم لماذا . الذى يرونه روح

ولماذا تخطر أفكار على . تضطربون

هو أنظروا يدي ورجلي فأنى أنا. قلوبكم

جسوني وانظروافإن الروح ليس له



وحين قال . لحم وعظام كما ترون لي

وبينما هم غير . أراهم يديه ورجليه

مصدقين من الفرح ومتعجبون قال 

فاعطوه . أعندكم هاهنا ما يؤكل. لهم

. عسلجزءاً من سمكة مشوية وشهد 

فأخذ وأكل قدامهم وأخذ الباقى 

وأعطاهم وقال لهم هذا هو الكالم



د أن البالذى قلته لكم إذ كنتم معكم أنه

يتم جميع ما هو مكتوب عنى فى 

.  ناموس موسى واالنبياء والمزامير

ب وقال حينئذ فتح قلوبهم ليفهموا الكتا

لهم هكذا مكتوب أن المسيح يتألم 

. ويقوم من االموات فى اليوم الثالث

وأن يكرز بأسمه للتوبة



ين مبتدئ.ومغفرة الخطايا لجميع االمم 

ا وها أن. من أورشليم وأنتم شهود لذلك

فى أرسل عليكم موعد أبي فأمكثوا أنتم

ن مدينة أورشليم حتى تلبسوا قوة م

ثم أخرجهم الى بيت عنيا . األعالي

هم وفيما هو يبارك. ورفع يديه وباركهم

انفرد عنهم وأصعد الى السماء أما هم



رح فسجدوا له ورجعوا الى أورشليم بف

وكانوا كل حين فى الهيكل . عظيم

.يسبحون هللا

(والمجد هلل دائما  ) 



Tenouw]t ̀mviwt ̀nagaqoc> 
nem pef’]hri Ihc? Pxc?>

م تين أوؤشت أمفيوت أن أغاثوس ني

:سبيف شيرى أيسوس بى أخرستو

نسجد لألب الصالح 

و أبنه يسوع المسيح



nem pi`pna? `mparalhton> ;`triac 
eqouab ̀noumocioc.

:نيم بى أبنفما أن باريكليتون 

تى أنرياس أثوؤاب أن اموأسيوس  

والروح المعزى 

الثالوث القدوس المساوى



Xere ne w ;parqenoc> 
;ourw `mmh ̀nalhqinh>

:شيري ني او تي بارثينوس

:تي أورو اممي أن أليثي ني

السالم لك أيتها العذراء 

الملكة الحقيقية



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

:شيري ابشوشو انتي بنجينوس 

أري إجفو نان ان إممانوئيل

السالم لفخر جنسنا 

ولدت لنا عمانوئيل



Pimht`cnau ̀n`apoctoloc> 
nau]op pe 'en `eIeroucalhm>

بي ميت اسناف ان أبوسطولوس 

ناف شوب بي خين يورساليم

:كان اإلثنى عشر رسوال

في أورشاليم



eujou]t ̀ebol 'a`t\h `n;jom>
`ete `Poc? Naouorpc nwou.

 :افجوشت إيفول خا إتهي إنتيجوم

اتي إبشويس نا أو أوربس نوأوو 

ينتظرون القوة 

التي يرسلها لهم الرب 



Ac]wpi ̀etafjwk ̀ebol> ̀nje
`p]ai n;penthkocth>

: أسشوبي ايتاف جوك ايفول

:انجي إبشاي انتي بنت كوستي

 :و حدث عند 

تمام الخمسين



pi`pneuma mparaklhton> af`i 
ejen ni`apoctoloc.

بي ابنفما ام باراكليتون أف إي 

ايجين أبوسطولوس

:أن آتى على الرسل 

الروح المعزي



الطرح



يم كان االثنى عشر رسواًل فى أورشل
لرب ينتظرون القوة التى يرسلها لهم ا

وحدث عند تمام عيد الخمسين أن أتى
لغات على الرسل الروح المعزى فتكلموا ب

وا واعترف. السمائيين ونغمة المالئكة
يد فلما كمل ع. بالمسيح ومجد قيامته

العنصرة حل على الرسل



روح الحق . روح القدس المعزي
مة المنبثق من اآلب وصنعوا آيات عظي
وقوات فى الشعب وكانوا يشهدون 

ة على قيام( وبكل صفة)بعظم الدالة 
.الرب يسوع أنه قام من األموات

(والسبح هلل دائماً )



:مرد اإلنجيل بالطريقة السنوية 

:اف اى انجي ابشويس شا فيثانيا 

:نيم نيف ماثيتيس اثواب

<جاء الرب إلي بيت عنيا 
<مع تالميذه القديسين 

Af`i ̀nje Poc? ]a Bhqani`a> 
nem nimaqhtic eqouab>



: اف فاى إنيف جيج اف ازمو ايروو 

.افشيناف إي ابشوى انيفؤي 

و رفع يديه وباركهم 

و صعد إلي السموات

affai ̀nnefjij af`cmou >
ouo\ af]enaf ̀e`p]wi ̀nivhou`i.



Marenouw]t ̀mpencwthr > 
pimairwmi ̀n`agaqoc >

مارين اواوشت امبين سوتير بي ماي

رومي ان اغاثوس

:فلنسجد لمخلصنا

:محب البشر الصالح



je ̀nqof af]en\ht ‘'aron > afi 
ouo\ afcw; `mmon . 

: جي انثوف افشينهيت خارون 
.اف إي اووه افسوتي اممون

:ألنه ترأف علينا
.و أتي و خلصنا 



Ausnejwou `mpef`ama\i > 
`nje na `tve nem na `pka\i>
: اف اتشينجوو امبيف آماهي 

:انجيه نا اتفيه نيم نا ابكاهي 

<خضعت لعزته 
<السماويون و األرضيون 



niarxh nie[oucia nemnh > 
etcapecht ̀m`pka\i . 

: ني ارشي ني اكسوسيا نيمني 
اتسابيسيت ام ابكاهي

 <و الرؤساء و المتسلطون
.و ما تحت األرض 



Anon \wn tentwb\ `mmok >
`w vhetafolf ̀eouranoc>

اوفيتاف: انون هون تين طوفه امموك 
:اولف أي اورانوس 

<و نحن أيضا  نتضرع إليك 
<يا من صعد إلي السموات



eqreffw; `nnennobi eto]> nem 
nen`anomia  `n`arxeoc .

يم نين ن: اثريف فوتي انين نوفي اتوش 
.انوميا ان ارشيوس 

لكي تمح خطايانا الكثيرة و آثامنا 
.القديمة



جى افئسماروؤوت انجى افيوت نيم

.ابشيرى نيم بى ابنفما اثؤواب 

ألنه مبارك اآلب واالبن

.والروح القدس

Je `f`cmarwout ̀nje `viwt nem
`p]hri> nem pi`pneuma eqouab >



تين. تى اترياس اتجيك ايفول

.اوأوشت امموس تين تي اوأؤو ناس

.الثالوث الكامل

.نسجد له ونمجده

;`triac etjhk ̀ebol.
Ten`ouw]t ̀mmoc ten;`wou nac. 



الرئيسأوشية 

(الملك)



. ”أوشية الرئيس"ثم يقول الكاهن 

وأيضا  فلنسأل هللا اآلب ضابط الكل ، 

أبا ربنا و إلهنا ومخلصنا

نسأل ونطلب .يسوع المسيح

يا محب البشرمن صالحك 

. اذكر يارب رئيس أرضنا عبدك



:يقول الشماس 
اطلبوا لكى يعطينا المسيح إلهنا

أمام رحمة ورأفة

الرؤساء األعزاء ويعطف قلوبهم

. بالصالح فى كل حين علينا

. ويغفر لنا خطايانا



:الشعب 

كيريى ليسون

:الشعب

يارب أرحم

Pilaoc

Kuri`e `ele`hcon



:يقول الكاهن

ه إحفظه بسالم وعدل وقوة ، ولتخضع ل

كل األمم الذين يريدون الحرب فى 

به تكلم فى قل. جميع ما لنا من الخصب

دة من أجل سالمة كنيستك الواحدة الوحي

المقدسة الجامعة الرسولية ، 



أعطه أن يفكر بالسالم فينا

وفى اسمك القدوس ، 

ئة ، لكى نعيش نحن أيضا فى سيرة هاد

فاف ونوجد ساكنين فى كل تقوى وكل ع

……بك ، بالنعمة و الرأفة



:الشعب 

كيريى ليسون

:الشعب

يارب أرحم

Pilaoc

Kuri`e `ele`hcon



الراقدينأوشية 



Iepeuc > Palhn on maren;\o ̀ev; 
pipantokratwr> ̀Viwt ̀mPenoc? ouo\
Pennou; ouo\ Pencwthr Ihc? Pxc?

ى بالين اون مارين تى هو إ إفنوتى ب:الكاهن

ين إفيوت ام بينشويس أووه ب: باندوكراتور 

.  توس نوتى أووه بين سوتير إيسوس بيخريس

با ربنا وايضا  فلنسأل هللا ضابط الكل ا: الكاهن

.  وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح 



: تين طوبه تين تى هو اووه
.انتيك ميت أغاثوس بى ماى رومى

نسأل و نطلب
. من صالحك يا محب البشر 

Ten;\o ouo\ tentwb\
> `ntekmet`agaqoc pimairwmi . 



ى ارى إفميفئ ابشويس اننين ابسيش
ت إيطاف اينكو: انتيه نيك إيفي أيك 

.نينيوتى نيم نين اثنيو 

اذكر يارب انفس عبيدك الذين 

.رقدوا آبائنا و اخوتنا

Ari`vmeu`i Poc? `nniyuxh ̀nte 
nek`ebiaik > `etauenkot nenio; 

nem nen`cnhou .  



طوبه إيجين نين يوتى نيم نين إثنيو: الشماس

اف إيمتون اموؤ خين: إيطاف إينكوت 

إفناهتى إم بيخريستوس يسجن إب إينيه

اطلبوا عن آبائنا و اخوتنا اللذين: الشماس

.رقدوا و تنيحوا فى األيمان بالمسيح منذ البدء

Pidiakwn Twb\ `ejen nenio; nem 
nen`cnhou `etauenkot > au`mton ̀mmwou

'en ̀vna\; ̀mPxc? Icjen ̀p`ene\ >  



نين يوتى إثؤواب ان أرشى إبيسكوبوس كى

نهى نين يوتى إ: نين يوتى إن إبيسكوبوس 

:غومينوس كى نين يوتى إمبرسفيتيروس

ئنا ابائنا القديسين رؤساء االساقفة وابا
سوساالساقفة وآبائنا القمامصة وابائنا الق

Nenio; eqouab ̀narxiepickopoc ke 
nenio; ̀n`epickopoc > nenio;

`n\hgoumenoc ke enio; ̀mprecbuteroc 



Nem nen`cnhou `ndi`akwn > nenio;
`mmonaxoc ke nenio; ̀nla`ikoc > nem`\rhi
`ejen ;`anapaucic thrc ̀nte ni`xricti`anoc

ناخوس نين يوتى إمو: نيم نين أسنيو أنذياكون 

ين نيم إهرئ إيج: كى نين يوتى أن اليكوس 

تيانوستى أنابافسيس تيرس إنتيه نى إخريس

ائنا واخوتنا الشمامسة وابائنا الرهبان واب
نالعلمانيين وعن نياح كل المسيحيي



\ina` nte Pxc? Penou; 
;`mton ̀nnouyuxh throu >  ‘’'en 

pipadicoc ̀nte ̀pounof >  
إيمتون هينا إنتيه بيخريستوس بين نوتى تى

إنتيه خين بي باذيسوس: إنو إبسيشى تيرو 

:إب اونوف 

عين لكى المسيح إلهنا ينيح نفوسهم أجم

.  فى فردوس النعيم 



`Anon de \wn ̀ntefer pinai neman 
> `ntefxa nennobi nan `ebol .

:أنون ذى هون أنتيف إر بى ناى نيمان 

.إنتيف كا نين نوفى نان إيفول 

ر لنا ونحن أيضا  يصنع معنا رحمة ويغف
. خطايانا 



:الشعب 
كيريى ليسون

:الشعب
يارب أرحم

Pilaoc
Kuri`e `ele`hcon



:ثم يكمل الكاهن 



Arikata[ion Poc? ma`mton ̀nnouyuxh
throu > 'en kenf ̀nnenio; eqouab > 
Abraam nem Icaak nem Iakwb . 
آري كاطا كسيون إبشويس ما إيمتون أننو

ى خين كينف إنين يوت: إبسيشى تيرو 

.آبرام نيو إيساك نيم ياكوب : إثؤواب 

ضن تفضل يارب نيح نفوسهم جميعا  فى ح
.  ب ابائنا القديسين ابراهيم واسحق ويعقو



]anou]ou 'en ouma ̀n`xlo`h > 
\ijen ̀vmwou ̀nte ̀pemton >  ‘’’'en 

piparadicoc ̀nte ̀pounof .  

نتيه هيجين إفمو إ: شانوشو خين اوما أنيكلوم 

خين بى باراذيسوس إنتيه : إب إمتون 

.إبؤنوف 

لهم فى موضع خضرة على ماء الراحة فى ع 
.  فردوس النعيم 



Pima ̀etafvwt ̀ebol ̀n‘'htf > `nje 
pi`mka\ `n\ht nem ;luph nem pifi`a\om > 

'en ̀vouwini ̀nte nheqouab ̀ntak .  

ى إنجى ب: بى ما إيطاف فوت إيفول إنخيتف 

:  وم إمكاه إنهيت نيم تى ليبى نيم بيفيا آه

.خين إفؤوينى إنتيه نى إثؤواب إنتاك 

الموضع الذى هرب منه الحزن
.  والكأبة والتنهد فى نور قديسيك 



Ek`etounoc ̀ntoukecar[ 'en pi`e\oou
`etakq]f > kata nek`epaggeli`a ̀mmhi 

ouo\ `natmeqnouj .
هؤو إك إيتونوس إنتو كى ساركس خين بى إي

كاطا نيك إب ان جيليا إممئ: إيتاك ثشف 

.أؤوه أن ات ميثنوج 

.  اقم أجسادهم فى اليوم الذى رسمته 
.   كمواعيدك الحقيقية غير الكاذبة 



Ek`eerxarizecqe 
nwou ̀nni`agaqon ̀nte 

nek`paggeli`a >

إك إ إر كا ريزيسته نوؤ إن نى أغاثون 
:إنتيه نيك إب أن جيليا 

. خيرات مواعيدك هب لهم 



nh`ete ̀mpe bal nau `erwou > 
oude ̀mpe ma]j coqmou > 

oude ̀mpou`i ̀e`\rhi ̀ejen ̀p\ht ̀nrwmi . 
اوزه إمبيه : فال ناف إروؤ ينى إيتيه إمب

اوزه إم بوؤى إإهرى : ماشج سوت موؤ 
.إيجين إبهيت إن رومى 

.سمع به أذن تما لم تره عين ولم 
.  ولم يخطر على قلب بشر 



Nh`etakcebtwtou V; ̀nnheqmei
`mpekran ̀eqouab . Je ̀mmon mou 

]op ̀nnek`ebiaik alla ouou`wteb ̀ebol pe.  

بيك نى إيتاك سيب توتو إفنوتى إننى إثمئ إ

جى إممون موؤ شوب إنيك . ران إثؤواب 

.إيفي أيك اال اواو إوتيب إيفول بى 

.ما اعددته يا هللا لمحبى اسم ك القدوس 
.   يكون موت لعبيدك بل هو انتقال النه ال



Icjen de ouon oumet`amelhc si `erwou 
> ie oumetat;`\qhf \wc rwmi 

> `eauervorin ̀noucar[ ouo\ au]wpi 
'en paikocmoc .

:  يسجين ذى اواون اوميت اميليس تشى إروؤ
إ اف : ائ اوميت ات تى إهثيف هوس رومى 

إرفورين إننو ساركس اووه افشوبى خين
.باى كوزموس 

وقد. وان كان لحقهم توان او تفريط كبشر 
.لبسوا جسدا  وسكنوا فى هذا العالم 



` Nqok de \wc ̀agaqoc ouo\ `mmairwmi 
V; `arikata[ion Poc? ̀nnek`ebiaik
`nxricti`anoc ̀norqodok[oc et 'en 

;oikoumenh thrc >  
إنثوك ذى هوس اغاثوس اووه إم ماى رومى 

يفي إفنوتى أرى كاطاكسيون إبشويس إنيك إ
ت ايك إنيخريس تيانوس إنؤرثوذوكسوس إ

:خين تى أوكو مينى تيرس 

ارب فأنت كصالح ومحب البشر اللهم تفضل ي
كلها   عبيدك المسيحيين الذين فى المسكونة



Icjen nima`n]ai ̀nte ̀vrh ]a 
nefma`n\wtp > nem icjen pem\ht 

]a `vrhc > piouai piouai kata pefran 
> nem ;ou`i ;ou`i kata pecran >

يسجين نيما انشاى إنتيه إفرى شا نيف ما
بى : نيم يسجين بيم هيت شا إفريس: انهوتب 

ى نيم تى إوى ت: اواى بى اواى كاطا بيف ران 
:إوى كاطا بيس ران 

إلى من مشارق الشمس إلى مغاربها ومن الشمال
الجنوب كل واحد باسمه وكل واحدة باسمها



Kurie ma `mton nwou > xw nwou ̀ebol . 
Je `mmon `\li efouab ̀eqwleb oude kan 

ou`e\oou `nouwt > pe pefwn' \ijen 
pika\i .  

جى . كو نوؤ إيفول : كيريا ما إمتون نوؤ 

إممون إهلى إفؤواب إثؤلب أوذه كان أو إهوؤ 

.بى بيف اونخ هيجين بى كاهى : إن أوتب 

يارب نيحهم واغفر لهم فأنه ليس احد طاهرا  من

ضدنس ولو كانت حياته يوما  واحدا  على األر



` Nqwou men \am nh Poc? ̀eaksi
`nnouyuxh ma`mton nwou > ouo\
marouer`pem`p]a ̀n;metouro ̀nte 

nivhou`i.
إنثوؤ مين هام نى إبشويس إ أكتشى إنو 

م اووه ما رو إر إبي: إبسيشى ماإمتون نوؤ 

إبشا إنتى ميت أورو إنتيه نى فيؤى

فأما هم يارب الذين أخذت نفوسهم فنيحهم
.  وليستحقوا ملكوت السموات 



Anon de thren ̀arixarizecqe nan 
> `mpenjwk ̀nxrictianoc 

efranak ̀mpek`mqo.

ك إمبي: انون ذى تيرين أركاريزيس تيه نان 

.و جوك إنخريس تيانوس إفراناك إمبيك إمث

واما نحن كلنا فهب لنا كمالنا المسيحى 
.  يرضيك امامك 



Ouo\ moi nwou neman ̀noumeroc > 
nem ou`klhroc nem nh eqouab 

throu ̀ntak .

نيم أو: اووه موى نوؤ نيمان إنوميرمس 

.إكليرون نيم نى إثؤواب تيرو إنتاك

افة واعطيهم وايانا نصيبا  وميراثا  مع ك
.قديسيك 



:الشعب 

كيريى ليسون

:الشعب

يارب أرحم

Pilaoc
Kuri`e `ele`hcon



القرابينأوشية 



بالين أون مارين تيهو إ إفنوتي

بي باندوكراطور إفيوت إم بين تشويس

أووه بين نوتي

وأيضا  فلنسال هللا ضابط الكل أبو ربنا

والهنا

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

ouo\ pennou;



أووه بين سوتير إيسوس بيخريستوس

تين تيهو أووه تين طوبه إنتيك ميت 

أغاثوس بي ماي رومي

ومخلصنا يسوع المسيح نسأل ونطلب 

من صالحك يا محب البشر

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

`ntekmet`agaqoc pimairwmi.



إري إفمفئي إبتشويس إن نيثيسيا

ني بروسفورا نيشيب إهموت إنتى 

ني إيتاف إير بروسفيرين

أذكر يارب صعائد وقرابين وشكر

الذين يقدمون

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

nh`etauer`procverin.



إى أوطايو نيم أوو أوو أوو 

إم بيكران إثؤواب

كرامة ومجد إلسمك القدوس

Eoutai`o nem ou`wou `mpekran
e/q/u/.



Pidiakwn
بي ذياكون
الشماس



طوبه إيجين ني إإتفي إم إفروؤش إن 

نيثيسيا ني بروسفورا ني أبارشي 

ني نيه ني إستوينووفي

أطلبوا عن المهتمين بالصعائد والقرابين 

والبكور والزيت والبخور

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

ni`aparxh nine\ ni`cqoinoufi



ني سكيبازما نيجوم إنؤوش نيكيميليون

إنتى بي ما إن إرشوؤوشي 

هينا إنتى بيخريسوس بيننوتي

والستور وكتب القراءة وأواني المذبح

لكي المسيح إلهنا

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

\ina ̀nte Px/c/ Pennou; 



تي شيبيو نؤو خين ييروساليم 

إنتى إتفى إنتيف كانين نوفي نان إيفول

يعوضهم في أورشليم السمائية 

ويغفر لنا خطايانا

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



:الشعب 

كيريى ليسون

:الشعب

يارب أرحم

Pilaoc
Kuri`e `ele`hcon



:يقول الكاهن

إقبلها إليك على مذبحك المقدس الناطق

بخور تدخل إلى عظمتكالسمائى رائحة

خدمة التى فى السموات ، بواسطة

.مالئكتك ورؤساء مالئكتك المقدسين

ق ، وكما قبلت إليك قرابين هابيل الصدي

.براهيم وفلسى األرملةإوذبيحة أبينا 



هكذا ايضا  نذور عبيدك أقبلها إليك ،

. أصحاب الكثير و أصحاب القليل 

و الذين يريدون .الخفيات و الظاهرات 

أن يقدموا لك و ليس لهم ، و الذين 

فى هذا اليوم هذه القرابين ، كقدموا ل

طهم الباقيات عوض الفانياتعأ

.و السمائيات عوض األرضيات 



األبديات عوض الزمانيات ، بيوتهم 

. ومخازنهم إمألها من كل الخيرات 

أحطهم يارب بقوة مالئكتك ورؤساء 

وكما ذكروا اسمك . مالئكتك األطهار

القدوس على األرض أذكرهم  أيضا يا

رب فى ملكوتك وفى هذا الدهر ال 

.  تتركهم عنك



:الشعب 
كيريى ليسون

:الشعب
يارب أرحم

Pilaoc
Kuri`e `ele`hcon



أوشية 

الموعوظين



:يقول الكاهن

كل ، وأيضا  فلنسأل هللا اآلب ضابط ال

أبا ربنا و إلهنا ومخلصنا يسوع 

ا نسأل ونطلب من صالحك ي.المسيح 

محب البشر، اذكر يارب موعوظى 

.  شعبك إرحمهم



:الشماس يقول 

أطلبوا عن موعوظى شعبنا ليرحمهم 

هللا ويثبتهم على 

اإليمان األرثوذكسى

،إلى النفس األخير

.ويغفر لنا خطايانا



:الشعب 
كيريى ليسون

:الشعب
يارب أرحم

Pilaoc
Kuri`e `ele`hcon



:يقول الكاهن

بقايا وكلثبتهم فى االيمان المستقيم بك 

.  عبادة األوثان انزعها من قلوبهم

أوامرك حقوقك وناموسك ووصاياك و

.المقدسة ثبتها فى قلوبهم



امنحهم أن يفهموا ثبات الكالم الذى 

وفى زمن محدود ليستحقوا . وعظوا به

. حميم الميالد الجديد ومغفرة الخطايا

. أعدهم هيكال  لروحك القدوس



:الشماس قائال  قولثم ي

أسجدوا هلل بخوف و رعدة



الطلبة
أيها الرب إلهنا الذي أعطى السالمة 

و موهبة الروح القدس في . للناس 

أعمارهم اجعلنا أهال  نحن أيضا  أن 

ك نحسب في ميراثك و ليأت علينا روح

القدوس  الذي أرسلته على تالميذك 

في هذا اليوم الخمسيني( ورسلك ) 



الذي صار في أفواههم و شفاهم ألسنة 

ك و من أجلهم قبلنا معرفة الهوت.من نار 

من قبل سماعنا . نحن جنس البشر 

كل واحد منا بما له من اللغة. بآذاننا 

و امتألنا نورا  من قبل لهيب روحك 

القدوس ، و خلصنا من ضاللة الظلمة 

.باتحادنا باأللسن النارية المتفرقة 



ألنك . و إحسانك الذي يفوق الطبيعة 

نا وآمنا و تكلم.ما لك من اإليمانلدعوتنا 

بمجد الهوتك مع اآلب و الروح القدس 

بالهوت واحد و بك استضأنا ألنك أنت.

و الشخص الذي من جوهره . نور اآلب 

الذي ال يتغير و ال يتزعزع. و طبعه 

فتيّ أسألك أن تفتح ش. و ينبوع الحكمة 



ما علمني كيف أضرع إليك ب.أنا الخاطئ 

نحتاجه ألنك أنت الذي يعرف كثرة 

خطاياي الجمة ، و لكن تحننك يغلب 

جة جهلي ألني هاأنذا بالخوف أقف قبالة ل

بر رحمتك ، و بعلم طرحت نفسي فيها ، د

كمته حياتي يا مدبر كل الخليقة بقوته و ح
دييا أيها الميناء الهاالتي ال ينطق بها 



للذين في العاصف ، أرنا الطريق الذي

نسلكه ، و أرسل روح حكمتك على 

، و أعط لجهلي فهم روحك أفكاري

، و ليكن روحك المخوف يظلل القدوس

م و ليتجدد روحك المستقي. على أعمالي

اري ليثبت روحك القادر أفك.في أحشائنا 
و ليكن روحك الصالحبدون زلل ، 



ن يرشدني ألي ما ينبغي لكي أستحق أ

و أذكر كل حين مجيئك . أعمل وصاياك 

ني ال ترفض. لمداينة البشر بما صنعوا 

أنا الذي  دنس بالنجاسات و جراحات هذا

. لكن قوني فأجد رحمة أمامك . العالم 

أنت قلت أن الذي يسأل شيئا  باسمي
يناله، من أجل هذا أنا الخاطئ أطلب إلي



الهوتك أن تعطني ما قد وعدتني به 

للخالص ، نعم يا رب يا صانع كل 

الخيرات الغني و الصالح أنت المعطي 

أكثر مما نطلب إليك ، أنت هو الرحوم 
الذي بال خطية ، ( المتحنن)

أيها انظر إلي شعبك المنحني لك بركبه ،

الرؤوف كن غافراً آلثامهم ، و اسمعهم



نك من سمائك المقدسة ، قدسهم بقوة يمي

.  كالمعطية الخالص استرهم بظالل جناحي

وال تترك أعمال يديك وإن كانوا أخطأوا 

وأقبل إليك .إليك أغفر لهم زالتهم 

ك لك مد يديطلباتهم ألن ركبهم منحنية

هم اليهم و اعنهم و اقبل طلباتهم وطلبات
أيها الربكمثل البخور المقبول امامك



ي الصالح، الذي أنقذنا من كل سهم طائر ف

أنقذنا من كل أمر يسلك في . النهار 

التي أقبل إليك ذبيحتنا المسائية. الظلمة 
أنعم علينا بأن نجتاز هي رفع أيدينا ، 

ميدان الليل و نحن غير مجربين من 

الشرير ، و نجنا من كل قلق ، و من كل 

سناهب لنفو. مخافة إبليس كائنة علينا 



ارنا خشوعا  ، و أجعل اهتماما  لنقف بأفك

أمام منبرك المرهوب ، سّمر خوفك في 

لحمنا ، اقتل أعضائنا األرضية ، 

كامك، لنستضئ في وحدة الليل بمعاينة أح

أنزع عنا كل الخياالت الباطلة ، و كل 

الشهوات المؤلمة ،أنهضنا وقت الصالة 
ونحن ثابتون في أمانتك نامين في



أوامرك ، ألنك أنت هو إلهنا ، و نرسل 

ةلك إلي فوق المجد و اإلكرام و العز

والسجود مع أبيك الصالح و الروح 

القدس المحيي المساوي لك ، اآلن و كل
......أوان

...ابانا الــذي في السمــوات +



مك لـيتقدس اسـابانا الــذي في السمــوات 

في لتـكـن مشيئـتك كماليات ملـكـوتــك

السمـاء كذلك على االرض خبـزنـا الذي 

واغفـر لنــا ذنوبنـا كـماللغـد اعطنــا اليـوم

ال تدخلنا نـغـفــر نحـن ايضا للمذنبيـن الينا

في تجـربة لكن نـجـنا مـــن الـشريـر 

الن لـك الملك والقوة بالمسيح يســوع ربنا

والـمـجـد الى االبـد امين 



السجدة الثالثة



:بي ايريفس

إشليل

:الكاهن 

صل  

Piiereuc >
~}lhl .



:بي ذياكون

ى إسطاثى تيهشإبى إبروس إيف

:الشماس
للصاله قفوا

Pidiakwn
`Epi`proceuxh `ctaqhte . 



:بي ايريفس

إيرينى باسى

:الكاهن 

السالم لجميعكم

Piiereuc >
Irhnh paci



:بي الؤس

كيطو إبنفماتى سو

:الشعب

ا  لروحك أيض

Pilaoc >
Ke tw ̀pneumati cou .



:يقول الكاهن صالة الشكر



فلنشكر صانع الخيرات الرحوم

مارين شيبئهموت انططف ام
:بيريف اير بيثنانيف اووه ان نائيت

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



هللا ابو ربنا والهنا 

ومخلصنا يسوع المسيح

افنوتي افيوت ام بينشويس اووه بيننوتي 
اووه بنسوتير ايسوس بي اخرستوس

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



جي افئير اسكيبازين ايجون
:ناريه ايرواف: افئير فويثين ايرون

ألنه سترنا و أعاننا و حفظنا

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



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

.ايطاي او نوثاي

ا و قبلنا إليه وأشفق علينا و عضدن

وأتى بنا إلى هذه الساعه

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

Etaiounou qai .



:انثوف اون مارين تيهو ايروف

خين باي:هو بوس انتيف اريه ايرون

ايهوؤو اثؤواف فاي

ى هذا ففلنسأله أن يحفظناا  هو أيض

اليوم المقدس

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

paie\oou equ? vai



.يئهوؤو تيرو انتي بين اونخننيم 

:خين هيريني نيفين

نوتي  وكراطور ابشويس بيندانجي بي بان

بكل سالم وكل أيام حياتنا

.ضابط الكل الرب إلهنا 

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

pipantokratwr Poc? Pennou;



:بي ذياكون

إبروس إفكساس تيه

:الشماس 

.صلوا 

Pidiakwn
` Proceu[acqe



:بي الؤس

كيريى ليسون

:الشعب

يارب أرحم

Pilaoc
Kuri`e `ele`hcon



:يكمل الكاهن صالة الشكر 



إبشويس إفنوتى بى باندوكراطور بينإف

إفيوت إمبين شويس أووه بيننوتى أووه

بين سوتير إيسوس بى إخرستوس

أيها السيد الرب اإلله ضابط الكل

.و إلهنا و مخلصنا يسوع المسيح أبو ربنا

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

ouo\ Pencwr?  Ihc? Pxc? >



تين شبيئهموت إن توتك كاطا هوب نيفين

نيم اثفى هوب نيفين نيم خين هوب نيفين

نشكرك على كل حال 

ومن أجل كل حال وفى كل حال

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



إيجونجى آك إير إسكيبازين

، آك آريه إيرون ايرونآك إيرفويثين

آك شوبتين إيروك ، آك تى آسوايرون

ألنك سترتنا و أعنتنا و حفظتنا

و أشفقت عليناو قبلتنا إليك 

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

ak]opten erok ak;aco eron



إى آكتى توتين، آك إين تين شا

.إهرى إيطاى أو نوثاى

عاضدتناو

و أتيت بنا إلى هذه الساعه 

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



ه هينا إنتى إفنوتىوبط:بي ذياكون

خارونناى نان إنتيف شينيهيت

إنتيف سوتيم إيرون

اطلبوا لكى يرحمنا :يقول الشماس

ويسمعناف عليناأهللا و يتر

Pidiakwn> Twb”\ \ina ̀nte V; 
nai nan `ntef]en\ht ‘'aron

`ntefcwtem `eron 



إنتيف إيرفو إى ثين إيرون

هوبطنىنيمإن نى تيهوإنتيف تشى

إنتى نى أثؤواب انتاف

ديسيهسؤاالت و طلبات قو يعيننا و يقبل

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



إنطوطو إى إهرى إيجون إبى أغاثون

إنسيو نيفين

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

بالصالح عنا فى كل حينمنهم



أووه إنتيف كانين نوفي نان ايفول

خطاياناويغفر لنا

ouo\ `ntefxa nennobi nan ̀ebol.



:بي الؤس

كيريى ليسون

:الشعب

يارب أرحم

Pilaoc
Kuri`e  `ele`hcon



:يقول الكاهن 



إثفى فاى تين تيهو أووه تين طوبه إن

تيك ميت أغاثوس بى ماى رومى ميس

نان اثرين جوك إيفول إم باى كى إيهوؤو

من أجل هذا نسأل و نطلب من صالحك

يا محب البشر امنحنا ان نكمل هذا اليوم 

Eqbe vai ten;\o ouo\ tentwb\
`ntekmetagaqoc pimairwmi >mhic 
nan eqrenjwk ebol `mpaikee\oou



نيم نى إيهوؤو تيرو أنتى .إثؤواف فاى

أونخ خين هيرينى نيفين نيم تيك هوتىبين

المقدس و كل أيام حياتنا

بكل سالم مع خوفك

eqouab vai > nem nie~\oou throu
`nte penwn‘‘’' 'en \irhnh niben nem 

tek\o;. 



:بى راسموس نيفينإفثونوس نيفين

إن إرجيا نيفين إنتى إبساطاناس

و كل تجربهكل حسد

وكل فعل الشيطان 

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



هان رومى إف هوؤوابسوتشنى إنتى
هاننيم إيطونف إى إبشوى إنتى

جاجى نى اتهيب نيم نى اثئوأونه إيفول

و مؤامرة الناس االشرار
قيام األعداء الخفيين و الظاهرين

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



آليتو إيفول هارون

:ثم يرشم الكاهن ذاته 

انزعها عنا

alitou ebol\aron



نيم إيفول هابيك الؤس تيرف

:ثم يرشم الكاهن الشعب 

و عن سائر شعبك

nem ebol\apeklaoc thrf



نيم إيفول ها باى ما إثؤواف إنتاك فاى

:ثم يرشم الكاهن جوانب الهيكل 

و عن موضعك المقدس هذا

nem ebol\a paima
equ?  `ntak vai



ني ذي اثنانيف نيم ني اتئر

نوفري ساهني امموؤو نان

:ثم يكمل الكاهن

أما الصالحات و النافعات فارزقنا إياها

Nh de eqnaneu nem 
Nheternofri ca\ni ̀mmwou nan



:يرشيشي نانإم بي إتاكتيإنثوك بي إجي 

: تشيليإيجين ني هوف نيم ني إيهومي إ

أعطيتنا السلطانالذىأنتألنك

أن ندوس الحيات و العقارب

je ̀nqok pe etak; ̀mpier]i]i nan
e\wmi ejen ni\of nem nislh > 



يجين تي جوم ترس إنيم 

. نتي بي جاجيإ

قوة العدو و كل

nem ejen ;jom
thrc ̀nte pijaji .

ارباع الناقوس

04-السجدة 2014.ppt#515. يقول المرتلون هذه الأرباع على الناقوس


الكاهنيصلى 

الثالثة أواشى 

-اآلباء–السالمة )

(االجتماعات



:الكاهن 

إشليل

:الكاهن 
صل  

Iereuc >
~}lhl .



:الشماس 

إبى إبروس إيفشى إسطاثى تيه

:الشماس
للصاله قفوا

Pidiakwn
`Epi`proceuxh `ctaqhte . 



:الكاهن 

إيرينى باسى

:الكاهن 

السالم لجميعكم

Iereuc >
Irhnh paci



:الشعب 

كيطو إبنفماتى سو

:الشعب

لروحك أيضآ

Pilaoc >
Ke tw ̀pneumati cou .



و أيضآ فلنسأل هللا ضابط الكل أبا ربنا 

يسوع المسيحو إلهنا و مخلصنا

بالين أون مارين تيهو إى إفنوتى بى بان

إفيوت إم بين شويس أووه بيننوتى طوكراطور

أووه بين سوتير إيسوس بى إخرستوس 

Palin on maren;\o ̀eV; pipantokr-
atwr > `Viwt ̀mPenoc? Ouo\ Penou;

ouo\ Pencwthr Ihc? Pxc? .



نسأل و نطلب من صالحك يا محب البشر ، اذكر يارب

سالم كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة

.الجامعة الرسولية 

بىتين تيهو أووه تين طفه إنتيك ميت آغاثوس

ماى رومى أرى إفميفئى إبشويس إنتى هيرينى

تيك أوى امما فتس إثؤواف ان كاثوليكى انانتى

.أبسطوليكى أن إككليسيا 

;en;\o ouo\ tentwb\ `ntekmet`agaqoc 
Pimairwmi . Ari`vmeu`i Poc? ̀n;\irhnh 

`nte tekou`i`mmauatc ̀eqouab > nkaqolikh 
`n`apoctolikh`nek`klhci`a . 



:يقول الشماس

صلوا من أجِل سالِم الواحدِة المقدسِة الجامعِة 

.الرسوليِة كنيسِة هللا األرثوذكسيةِ 

:يقول الشماس 

ابروس ايفئكساستى ايبيرتيس ايرينيس تيس آجياس

مونيسكاثوليكيس كى أبسطوليكيس أورثوذكسو

طوثيئو اككليسياس

Pidiakwn >
~Proceu[acqe ̀uperthc ̀irhnhc thc ̀agiac 

monhc kaqolikhc ke ̀apoctolikhc orqodo[ou
Tou Qeou ek`klhciac .



:الشعب 

Kuri`e èle`hcon 

ون سكيرلي

يارب ارحم 



:يقول الكاهن

.هذه الكائنة من أقصى المسكونة إلى أقصاها 

: يقول الكاهن 

ثاى اتشوب يسجين افريجس 

.انتى ايكوكينى شا أفريجس 

Iereuc
Qai et]op icjen aurhjc ̀n;oikoimenh 

]a aurhjc .



باركهم. كل الشعوب وكل القطعان

نيم تيرو نيم نى أوهى تيرو 

اسمو ايرو أو

Nilaoc throu nem ni`o\i 
throu ̀cmou ̀erwou



السالمة التى من السموات 

.إنزلها على قلوبنا جميعا

تى هيرينى تى ايفول خين نيفئوى 

ميس اى إخرى ان نينهيت تيرو

;\irhnh ;`ebol “'en nivhou`i 
mhic ̀e`'rhi `enen\ht throu.



بل وسالمة هذا العمر أنعم 

.بها علينا إنعاما

: ألال نيم تيط هيريني انتى بايفيوس فاى 

ارى خاريكيستى امموس نان ان اهموت

Alla nem ;ke\irhnh ̀̀nte 
paibioc vai > `arixarizecqe `mmoc 

nan `n``\mot.



والجند واألراخنة والمشيرين ( الرئيس)الملك 

والجموع وجيراننا ومداخلنا ومخارجنا،

نيميتما توى نى أرخون ( بى ارشى)ابؤرو 

نى سوتشينى نيميش نين ثيشيف نين

جينموشى ايخون نيم نينجينموشى ايفول

Piouro (Pi`arxh) nimetmatoi 
niarxwn nicosni nimh] 
nenqe]eu nenjinmo]i

`e'‘oun nem nenjinmo]i ̀ebol>



يا ملك السالم،. زينهم بكل سالم
.أعطنا سالمك، الن كل شئ قد أعطيتنا

اقتننا لك يا هللا مخلصنا

ابؤورو ان تيتى : سلسولو خين هيرينى نيفين 
هوف غار : هيرينى موى نان ان تيك هيرينى 

جفون ناك افنوتى بينسوتير: نيفين اكتيتو نان 

celcwlou 'en \irhnh niben > ` Pouro `nte
;\irhnh > moi nan `ntek\irhnh > \wb gar 

niben akthitou nan. Jvon nak V; 
penc/w/r/ >



الننا ال نعرف  آخر  سواك إسم ك القدوس هو 

ك القدوس نا بروحِّ الذى نقوله فلتحيا نفوس 

: جى تينسؤون ان كواى أن ايفيل ايروك 

مارو اونخ انجي : بيكران اثؤواب بي تينجو امموف

ني إيتيه نون امبسيشى هيتين بيك ابنفما اثؤواب

je tencwoun ̀nkeouai an `ebhl ̀erok> 
Pekran equ?  petenjw ̀mmof. 

Marouwn' `nje nh`ete noun ̀mYuxh 
\iten  Pek`pneuma equ?.



وال تدع موت الخطية يقوى علينا،

.نحن  عبيدك، وال على كلِّ شِعبك

: أووه امبين اثريف جيم جوم ايرون أنون 

مو انتىفانجي ا: خا نيك إفى أيك 

اوذى خا بيك الؤوس تيرف:هاننوفى 

Ouoh ̀mpen`qrefjemjom ̀eron ̀anon 
'a nek`ebiaik> ̀nje ̀vmou ̀nte 

\annobi> oude 'a peklaoc thrf.



:الشعب 

Kuri`e èle`hcon 

ون سكيرلي

يارب ارحم 



و أيضآ فلنسأل هللا ضابط الكل أبا ربنا 

يسوع المسيحو إلهنا و مخلصنا

بالين أون مارين تيهو إى إفنوتى بى بان

إفيوت إم بين شويس أووه بيننوتى طوكراطور

أووه بين سوتير إيسوس بى إخرستوس 

Palin on maren;\o ̀eV; pipantok-
ratwr > `Viwt ̀mPenoc? Ouo\ Penou;

ouo\ Pencwthr Ihc? Pxc? .



س اذكر يارب بطريركنا األب المكرم رئي

تواضروس الثانىاألنباالكهنة البابا

أرى افميفئى إبشويس أم بين بطريرشيس 

انيوت اتطايوت أن أرشى ايرفس بابا 

(تواضروس)آفا 

Ari`vmeu`i Poc? `mpenpatriapxhc > 
`niwt ettaihout ̀narxh`ereuc 

abba (Tawadroc)



وبطريرك ورئيس أساقفة بابا

االسكندرية،المدينة العظمى

كوبو بابا كى باتريارخو كى أرشى إبيس

أليكساندرياستيس ميغالوبوليئوس

papa ke pa triarxou ke 
arxi`epickopou thc megalhc 

polewc ~Ale[an`dreiac 



.أساقفتنا األرثوذكسيين وسائر 

طون أرثوذوكسونكى 

.إيمون إبيسكوبون 

~ke twn
orqodo[wn `hmwn `epickopwn .



صلوا من أجِل رئيسِ :يقول الشماس

تواضروس الثانىكهنتنا البابا أنبا 

:يقول الشماس 

ريئوس ابروس افئكساستى  ايبيرتو ارشى اي

(تواضروس الثانى)ايمون بابا آفا

Pidiakwn > ~Proceu[acqe ̀uper 
Tou arxi`erewc ̀hmwn papa abba

Tawadroc



وبطريرك ورئيس أساقفة بابا

االسكندرية،المدينة العظمى

كوبو بابا كى باتريارخو كى أرشى إبيس

أليكساندرياستيس ميغالوبوليئوس

papa ke pa triarxou ke 
arxi`epickopou thc megalhc 

polewc ~Ale[an`dreiac 



. أساقفتنا األرثوذكسيين وسائر 

كى طون

أرثوذوكسون إيمون إبيسكوبون

ke twn orqodo[wn
`hmwn ̀epickopwn .



:الشعب 

Kuri`e èle`hcon 

ون سكيرلي

يارب ارحم 



:يكمل الكاهن 

منة حفظا  إحفظهم لنا سنين كثيرة وأز

مكملين رئاسة الكهنوت . سالمية

لك، المقدسة التي ائتمنتهم عليها من قب

مفصال . كإرادتك المقدسة الطوباوية

كلمة الحق باستقامة، راعيا شعبك 

وجميع االساقفة. بطهارة وبر



االرثوذكسيين، والقمامصة والقسوس

والشمامسة، وكل امتالء كنيستك 

الوحيدة المقدسة الجامعة الواحدة

الم أنعم عليهم وعلينا بالس. الرسولية

لتي وصلواتهم ا. والعافية في كل موضع

تنا يقدمونها عنا، وعن كل شعبك وصلوا

.نحن أيضا عنهم



إقبلها إليك علي مذبحك المقدس 

ر فسائ. الناطق السمائى رائحة بخور

، يرون والذين ال يرونأعدائهم الذين

.اسحقهم وأذلهم تحت أرجلهم سريعا

وأما هم فاحفظهم في سالم وعدل في

.كنيستك المقدسة



:الشعب 

Kuri`e èle`hcon 

ون سكيرلي

يارب ارحم 



يقول الكاهن

:أوشية األجتماعات 



اطور بالين أون مارين تيهو إى إفنوتى بى بان طو كر
وتير إفيوت إم بين شويس أووه بيننوتى أووه بين س
ه إنتيك إيسوس بى إخرستوس تين تيهو أووه تين طف
إفميفئى إبشويس إن نين جين ثؤوتى

خلصنا وأيضا فلنسأل هللا ضابط الكل أبا ربنا والهنا وم
نسأل ونطلب من صالحك يا محب . يسوع المسيح

اجتماعاتناأذكر يارب. البشر



.مو ايروؤو سا

ال ثم يلتفت إلى الغرب و يرشم الشعب بمث

:الصليب و يقول 

.باركها



:الشماس 

( الكنيسة) صلوا من أجل هذه البيعة 

.المقدسة واجتماعاتنا



:الشعب 

Kuri`e èle`hcon 

ون سكيرلي

يارب ارحم 



:يكمل الكاهن 

ئق اعط أن تكون لنا بغير مانع وال عا

لنصنعها كمشيئتك المقدسة 

، بيوت صالة ، بيوت طهارة. الطوباوية

انعم بها يارب علينا وعلى. بيوت بركة

ألوثان عبادة ا.عبيدك اآلتين بعدنا الى األبد

.بتمامها، اقلعها من العالم



الشيطان وكل قواته الشريرة، 

اسحقهم وأذلهم تحت أقـدامنا 

، الشكوك وفاعلوها ابطلهم.سريعا

داء أع. ولينقض افتراق فساد البدع

ل كنيستك المقدسة يا رب، مثل ك

حل . ، اآلن أيضـا  أذلهمزمان

.عرفهم ضعفهم سريعا،تعاظمهم



ابطل حـسـدهــم، وسعـايتهــم، 

وجنـونهـم، وشـرهـم، 

.يناونميمتهم التي يصنعونها ف

يا رب اجعلهم كلهم كال شئ، 

دد وبدد مشورتهم يا هللا الذي ب

.مشورة أخيتوفل



:الشعب 

Kuri`e èle`hcon 

ون سكيرلي

يارب ارحم 



م بي تين أووشت أمفيوت نيم إبشيري ني

إن :تي أترياس أثؤاب:ابنفما إثؤاب

. اموسيوس 

.     بن و الروح القدس النسجد لآلب و ا
. الثالوث القدوس المساوي في الجوهر 

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

> `noumooucioc.

أرباع الناقوس الواطس



إب اي انتي ني : شيري تي إكليسيا 

شيري تي بارثينوس: أنجيلوس 

أيتاس ميس بين سوتير: 

.السالم للكنيسة بيت المالئكة 

.السالم للعذراء التي ولدت مخلصنا 

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

`etacmec pencwthr.



إن تى إترياس: أمويني مارين أو أوشت 

نيم :إيتى إفيوت نيم إبشيرى :إثؤواب

.بى إبنيفما إثؤواب
:للثالوث القدوس : تعالوا فلنسجد 

القدسوالروح: هو اآلب واالبن الذي 

Amwini marenouw]t> ̀n’:triac 
eq?u>ete ̀Viwt nem ̀P]hri > nem 

Pipn?a equ? .

أرباع الناقوس اآلدام



: إن إخرستيانوس : أنون خانيالؤس 

سإن أليثينو: فاى غار بي بين نوتى 

: المسيحيين : نحن الشعوب 

.الحقيقي: ألن هذا هو إلهنا 

Anon 'a nilaoc > `nxrictianoc > 

vai gar pe Pennou; > `n`alhqinoc .



خين ثى أثؤواب: أو أون أو هيلبيس إنتان 

هيتين نيس: إري إفنوتى ناى نان :ماريا 

إبريسفيا

:القديسة مريم : لنا رجاء في 

بشفاعتها: هللا يرحمنا 

Ouon ou\elpic ̀ntan > 'en qheq?u Maria >

ere V; nai nan > \iten necprecbia .



Xere ne Mari`a >
;`srompi eqnecwc > 

qhetacmici nan > `mV; pilogoc.
تي أتشرومبي : شيري ني ماريا 

أم : ثيطاس ميسي نان : أثنيسوس 

أفنوتي بي لوغوس

السالم لك يا مريم الحمامة الحسنة 

.التي ولدت لنا هللا الكلمة 



.                    السالم لك يا مريم سالم مقدس 

.السالم لك يا مريم أم القدوس

: شيري ني ماريا 

: خين او شيري أفؤاب 

أثماف ام في أثؤاب: شيري ني ماريا 

Xere ne Mari`a > 
'en ouxere efouab > 

xere ne Mari`a > `qmau ̀mvhequ?.



ي بي نيشتي أن أرش: شيري ميخائيل

أم شيري غبلاير بي سوتب: أنجيلوس 

.بي فاي شينوفي

.            ظيم السالم لميخائيل رئيس المالئكة الع

.  السالم لغبلاير المبشر المختار 

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



السالم للشاروبيم السالم للسيرافيم

. السالم لجميع الطغمات السمائية

:رافيمشيري ني سي: شيري ني شيروبيم

.شيري ني طغما تيرو أن إبؤرانيون

Xere Nixeroubim > xere 
Niceravim > xere nitagma 

throu ̀n`epouranion.



بي نشتي أم : شيري يؤنس 

أب : شيري بي أوييب : ابرودروموس 

.سينجينيس ان إمانوئيل 

:                       السالم ليوحنا السابق العظيم 

.السالم للكاهن نسيب عمانوئيل 

Xere Iwa? > Pini]; ̀m`pro’lromoc>
xere piouhb >

`pcuggenhc `nEmmanouhl .



:السالم لسادتي األباء الرسل 

السالم لتالميذ ربنا يسوع المسيح 

ان : وتي نيشيري ناشويس أ

:شيري ني ماثيتيس : أبوسطولوس 

.سبين شويس إيسوس بخرستوهانتي

Xere naoc? ̀nio; > `napoctoloc > 
xere nimaqhthc >

`nte Penoc? Ihc? Pxc? .



: لي السالم لإلنجي.يها الشهيدأالسالم لك 

.له السالم للرسول مرقس ناظر اإل

ي شيري ب: ارتيروس مشيري ناك أوبي 

: ولوسشيري بي أبسط:نجيليستيساأف

وس بي ثيؤريموسكمار

Xere nak `w pi= > xere 
pieuggelicthc > xere 

pi`apoctoloc > Markoc piqew`rimoc 



.               سطفانوس أول شهداءالسالم إل

.السالم لرئيس الشمامسة المبارك

بي شورب : شيري أستيفانوس 

شيري بي أرشي ذياكون :مارتيوسإم

.سماروؤتتووه اأ

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

ouo\ et`cmarowut. 



. طلالسالم للشجاع الب. ا الشهيد هلسالم لك أيا

س سيدى الملك جؤرجيو.السالم لالبس الجهاد

شيري بي :شيري ناك اوب مارتيروس 

شيري بي :شويج ان جين اوس 

س باشويس إبؤرو جيؤرجيو: أثلوفوروس

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

Paoc? ̀pouro Gewrgioc . 



. طلالسالم للشجاع الب. ا الشهيد هلسالم لك أيا

.محب اآلب مرقوريوس.السالم لالبس الجهاد

شيري بي :شيري ناك اوب مارتيروس 

شيري بي :شويج ان جين اوس 

.سفيلوباتير ميرقوريو: أثلوفوروس

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

Vilopathr Merkorioc



.                      القديسة مريماإلله بشفاعة والدة 

.بمغفرة خطاياناانعم لنإيا رب 

ؤطوكوستي ثيهانتي: بريسفيا اهيتين ني 

:  هموت نانابشويس اري ا: ماريا اثؤواب

.نين نوفي هايفول  انتيكوامبي

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



بيك الصالح و الروح ألكي نسبحك مع 

.ألنك أتيت و خلصتناالقدس

نيم بيك يوت ان : يروك اثرين هوس إ

كجي ا: ثؤاب ابنفما انيم بي : سأغاثو

.ممون ناي ناناكسوتي ااي 

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

ak`i akcw; ̀mmon nainan.



يقال المزمور 

الخمسون



رة ، ومثل كثارحمني يا هللا كعظيم رحمتك

ن اغسلني كثيرا  م. رأفتك تمحو إثمي

إثمي ومن خطيتي طهرني،ألني أنا 

عارف بإثمي وخطيتي أمامي في كل 

لك وحدك أخطأت، والشر قدامك . حين

لب إذا وتغ. لكي تتبرر في أقوالك. صنعت

أنذا باإلثم حبل بي، ألني ها. حوكمت  

المزمور الخمسون 



ألنك هكذا قد . وبالخطايا ولدتني أمي

وامض غأحببت الحق، إذ أوضحت لي 

تنضح على . حكمتك ومستوراتها

كثر بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أ

تسمعني سرورا وفرحا، . من الثلج

اصرف . فتبتهج عظامي المنسحقة

.  وجهك عن خطاياي، وامح كل آثامي



قلبا نقيا اخلق في يا هللا، وروحا 
ال . مستقيما جدده في أحشائي

تطرحني من قدام وجهك وروحك 
ة امنحني بهج. القدوس ال تنزعه منى

خالصك، وبروح رئاسي عضدني 
ك فأعلم األثمة طرقك والمنافقون إلي

يرجعون، نجني من الدماء يا هللا إله
ا ربي. خالصي، فيبتهج لساني بعدلك



ألنك لو .كافتح شفتي، فيخبر فمي بتسبيح
آثرت الذبيحة لكنت اآلن أعطي، ولكنك
ح ال تسر بالمحرقات، فالذبيحة هلل رو

القلب المنكسر والمتواضع ال. منسحق
يرذله هللا، أنعم يا رب بمسرتك على 

ئذ حين. صهيون، ولتبن أسوار أورشليم
تسر بذبائح البر قربانا ومحرقات 

.  ياهلليلو.ويقربون على مذابحك العجول



Do[a ci ò Qeoc `hmwn 

المجد إللهنا

ذوكصاصي أوثيؤس إيمون



Do[a Patri ke ~Ui`w ke 
agi`w ~Pneumati > ke nun ke `a`i ke 
ic touc ̀e`wnac twn `ewnwn ̀amhn 

allhloui`a

المجد لآلب و االبن و الروح القدس االن

و كل اوان و الى دهر الداهرين آمين

ن كى ذوكسابترى كى اجيو أبنفماتى كى ني

. آ اى كى ايستوس اي او نستون امين



من سفر التثنية 
8-1: 16ص 



ح أقم الفص( أبيب)أحفظ شهر الجدد 
ألنه فى شهر الجدد . للرب الهك

.  خرجت من أرض مصر ليالً ( أبيب)
ذى فتذبح غنمًا وبقرًا فى المكان ال

ألن يدعى إسمه. يختاره الرب الهك
كل ال تأكل فيه خمراً . فى ذلك المكان

أكلبل سبعة أيام تصنعها ت. فطيراً 
(  اً خبزًا يابس)خبز الشفاء . فطيراً 



ألنكم بسرعة خرجتم من أرض مصر 
يه لكي تذكروا اليوم الذى خرجتم فليالً 

وال . من أرض مصر كل أيام حياتكم
ال و . يكن عندك خمير فى جميع حدودك
ال يرى فى جميع تخومك سبعة ايام و 
ساءيبقى شئ من اللحم الذى تذبحه م

وال يحل لك أن. اليوم االول الى الغد
تذبح الفصح فى أحد مدنك 



.التى يعطيك إياها الرب الهك
هك بل فى المكان الذى يختاره الرب إل

صح هناك تذبح الف. ليدعى اسمه فيه
عند . فى ذلك المكان وقت المساء

غروب الشمس كالوقت الذى خرجت 
فيه من أرض مصر وتطبخ وتشوى

ره وتأكل فى المكان الذى يختا. اللحم
له الرب إلهك وترجع باكرًا 



وتمضي الى مخدعك ستة ايام 
سابع وفى اليوم ال. وتأكل فطيراً تقضيها

.  الذى خرجت فيه هو عيد الرب إلهك
إال ما كان . ال تصنع فيه عمالً 

ضروريًا لغذاء األنفس أى ما خال 
ة سبع. للنفس عملهااألعمال الواجب

ن أسابيع كاملة تعدها لك إذا ابتدأت أ
. تحصد الحصاد



عمل وتبدأ أن تحسب سبعة أسابيع وت
در ما على ق. عيد األسابيع للرب إلهك

ركة مما أعطاه لك وكالب. تستطيع يدك
م وتفرح أما. التى باركها الرب الهك

وابنتك . أنت وابنك. الرب إلهك
والالوي الذى فى وأمتك. وعبدك

.مدينتك والغريب واليتيم
. واالرملة التى فيكم 



فى الموضع الذى يختاره له الرب  
كنت واذكر أنك. ليدعى اسمه فيه. الهك

واحفظ وأعمل كل . أرض مصرعبدًا فى
الوصايا وكافة االوامر ورتب عيد 

المظال وأقمه سبعة أيام عندما تجمع 
من بيدرك ومن معصرتك( أو تحمل)

.  كوتفرح فى عيدك أنت وابنك وابنت
.  وعبدك وامتك



تى واالوى والغريب واليتيم واالرملة ال
ك فى مدنك سبعة ايام تعيد للرب اله

فاذا . الرب الهكفى المكان الذي يختاره
فى باركك الرب إلهك فى جميع غالتك و 
سائر أعمال يديك فيكون لك الفرح
ر ثالث مرات فى السنة يحضر كل ذك

أمام الرب إلهك فى المكان الذى لك
يختاره الرب إلهك فى عيد



وال . الفطير وعيد االسابيع وعيد المظال
احد تقف أمام الرب إلهك فارغًا بل كل و 

أيديكم وكالبركة التى فواحد كقوة
أعطاكها الرب إليك ، أجعل لك قضاة 

ليك فى وكتبة وقوادًا بالتعليم تقيمهم ع
جميع مدنك التى يعطيك الرب الهك 

(سو دقمجدًا للثالوث ال).حسب اسباطك



Tenouw]t ̀mmok ̀w Pixrictoc nem 
pekiwt ̀n`agaqoc> nem 
pi`pneuma ̀eqouab > Je 

aki `akcw; ̀mmon nai nan.
يك تين أو أوشت امموك أو بخرستوس نيم ب

:  نيم بى ابنفما اثؤواب: يوت ان اغاثوس 

.اممون ناى نانياكسوتاى جيه اك 

: مع أبيك الصالح: نسجد لك أيها المسيح

.وخلصتنااتيتألنك: والروح القدس



هموت غار امبنتشويس ايسوس ى إب

ف اى شوبى نيم بيك إ:بخرستوس

:اجيون ابنفما

: نعمة ربنا يسوع المسيح

:تكون مع روحك الطاهرة

Pi`\mot gar ̀mpen_ Ih/c/ Px/c/ 
ef`e]wpi nem pek`agion ̀pneuma >



باشويس انيوت اتطايوت ان ارشى 

:تواضروس بى اسنافارفس بابا افا 

ياسيدى المكرم رئيس الكهنة 

:تواضروسالبابا أنبا 

pasoic `niwt ettaihout
`n`arxh ̀ereuc papa abba…

Tawadroc b/) 



:ماريه بي اكليروس نيم بى الوس تيرف

اوجاى خين ابتشويس جى آمين

.اس ايه شوبى

فليكن االكليروس وكل الشعب معافيين 

.من الرب آمين يكون

Mare pi`klhroc n`em pilaoc thrf 

Oujai ‘'en p_ je `amhn ec`e]wpi



البولس من كورنثوس االولى
40-18: 14ص 

كثر وأنا اشكر الهى ألنى أنطق بلسان أ
من جميعكم بل أريد أن أقول( أفضل)

عظ خمس كلمات بفهمي فى الكنيسة أل
قومًا أخرين أفضل من ربوات كالم 

باللسان يا اخوتى ال تكونوا



اًل فى اطفااًل فى اذهانكم بل كونوا اطفا
لين واما فى افهامكم فكونوا كام. الشر

فى الناموس إنى بذوىالنه مكتوب
ذا سأكلم ه. ألسنة اخرى وشفاه اخرى

ني وهكذا أيضًا لم يسمعوا م. الشعب
بقول الرب فاأللسنة اآلن فليست
موضوعة عالمة للمؤمنين بل لغير



ير فأما النبوات فليست لغالمؤمنين 
بل للمؤمنين فأن اجتمعت. المؤمنين

وكان . الكنيسة كلها فى مكان واحد
.الجميع يتكلمون بالسنة

او غير مؤمنين أفال . عاميونفدخل
ذا وا  . وجنوا( خولطوا)يقولون أن هؤالء 

تنبآوا كلهم ويدخل عليهم الغير



. يعفيوبخ من الجم.المؤمنين اواألميين
خر وهكذا ي. وتصير خفايا قلبه ظاهرة

أن . ئالً على وجهه ويسجد هلل معترفًا قا
إذا يا اخوتى. اهلل بالحقيقة حال فيكم

ه ل.أجتمعتم فكل واحد منكم له مزمور
سير له تف. تعليم له استعالن له لغة

.فليكن كل شئ للبنيان( ترجمة)



ثنين إن كان أحد يتكلم بلسان فأثنين ا
(  يبوبترت. )أو على االكثر ثالثة ثالثة

م وليترجم واحد ولكن إن لم يكن مترج
ينه وبين وليتكلم ب. فليصمت فى الكنيسة

نان أو أما االنبياء فليتكلم منهم إث. اهلل
كن ول. اآلخرون( وليميز)ثالثة وليحكم 

(  أوحى)إن أعلن 



آلخر وهو جالس فليصمت األول 
ألنكم تقدرون جميعكم أن تتنبآوا

لموا ولتترجموا لكي تتع. واحدًا واحداً 
ياء كلكم وتتعزوا كلكم ألن ارواح األنب

له ألن اهلل ليس إ. تخضع لألنبياء
و كما ه( وصلح)تفريق بل إله سالم 

.  كائن فى جميع كنائس القديسين



ليس ألنه. لتصمت النساء فى الكنائس
كما مأذونًا لهن ان يتكلمن بل يخضعن

ولكن إن كن . يقول الناموس أيضاً 
جالهن يردن ان يتعلمن شيئًا فليسألن ر 
ن تتكلم فى منازلهن ألنه قبيح بالنساء أ

ألعل منكم خرجت كلمة. فى الكنيسة
.  أم اليكم وحدكم انتهت. اهلل



أن كل أحد يحسب نفسه نبيًا أو
نها ا. روحيًا فليعلم ما أكتبه إليكم

هل وصايا الرب وان جهلها  أحد فليج
منعوا فاألن يا اخوتى جدوا للتنبؤ وال ت

بنيان وليكن كل شئ لل. التكلم بالسنة
.والترتيب

ا نعمة اهلل األب فلتحل على جميعكم ي)
(أمين. أبائى وأخوتى



لحن حلول الروح القدس

وفيعيد العنصرة يقال هذا اللحن في 

وهو ،األكاليلوفي سيامة األباء األساقفة 

يعتبر من األلحان المفرحة العذبة في

عن يتحدث هذا اللحن، ستنا القبطيةيكن

م حلول الروح القدس علي الرسل في يو

كل الخمسين مثل ألسنة نار منقسمة علي

.واحد منهم فنطقوا بألسنة كثيرة



يجين في إيتاف اي ا: بي ابنفما امباراكليتون 

خين ابشاى انتي بنتي: ني ابسطولوس 

.  افساجي خين هان ميش انالس : كوستي 

الروح المعزي الذي حل على الرسل في عيد 

.البنطيقسطي فتكلموا بألسنة كثيرة

Pip/n/a/ ̀mparaklhton vhetaf`i ejen
niapoctoloc 'en ̀p]ai ̀n;penthkocth

aucaji 'en \anmh] ̀nlac.



وو انجيه إيه: اس شوبي ايتاف جوك ايفول 

: يوما ناف ثويت تيرو ه: انتي بنتي كوستي 

.انجيه بي ميت اسناف ان ابسطولوس 

ن كان لما كملت أيام الخمسين كانوا مجتمعي

االثني عشر رسوال   . كلهم معا  

Ac]wpi etaujwk ebol ̀nje 
nie\oou ̀nte ;penthkocth nauqouht 
throu \i ouma ̀nje piib? ̀napoctoloc.



سيت بي ابنفما امباراكليتون ايطاف أي ايه بي

افورش إيجين اف اواى: ايفول خين اتفيه 

.افساجي خين هان ميش انالس: اف اواى 

انبسط على كل واحد . لما نزل من السماء 

.فواحد فنطقوا بألسنة كثيرة 

Pip/n/a/ ̀mparaklhton etaf`i ̀epecht ebol
'en ̀tve afvwr] ejen ̀vouai ̀vouai 

aucaji 'en \anmh] ̀nlac.



Ac]wpi ̀nje ouni]; ̀n\o; ou`cmh ac]wpi 
ebol '‘en ̀tve acma\ pima ̀enauxh ̀n‘'htf ̀nje 

nimaqhthc ̀nte pxc?.

أس شوبي انجي أونيشتي ان هوتي أو اسمي أس

ي شوبي ايفول خين اتفي أسماه بي ما أي ناف ك

توسان خيتف انجي بي ما ثيتيس انتي بي إخرس

و كانت مخافة عظيمة و صار صوت من السماء 

فمأل الموضع الذي كان فيه تالميذ المسيح



Ouo\nauouon\ou ̀erwou ̀m`vrh; ̀n\anla
c `n`xrwm ouo\ nauvh] 

throu ̀ejen ̀vouai ̀vouai ̀nte nimaqhthc 
ettaihout.

أووه ناف أو أون هوو ايرؤو امفريتي ان هان 

الس ان ايكروم أووه ناف فيش تيرو ايجين

افؤواي افؤواي انتي ني ما ثيتيس اطايوت

م و ظهرت لهم مثل ألسنة نار و كانت تنقس

جميعها على كل واحد من تالميذه الكرام



A pipn?a? eq?u? ma\ pimet`cnau ̀mmaqhthc 
aucaji 'en \anmh] ̀nlac 

kata ̀voua\ca\ni ̀mpipn?a? eqouab.

الروح القدس مأل األثنى عشر تلميذا  

دسونطقوا بألسنة كثيرة كأمر الروح الق

أ بى اب نفما اثؤواب ماه بى ميت اسناف 

س امماثيتيس افصاجي خين هان ميش ان ال

كاتا اف اوو اهصاهنى اممى ابنفما اثؤواب 



}a nirompi w pilac `nte 
pi`cqoinoufi ]a nirompi w 

pilac ̀nnoub

الى منتهى األعوام يالسان العطر الى 

منتهى األعوام يالسان الذهب

ى شا نى رومبى اوو بى الس انتى بى استو

نوفى شا نى رومبى اوو بى الس ان نوب



w pidiadoxoc ̀mpiagioc Markoc 
piapoctoloc papa abba 

Tawaadroc piarxhereuc.

ابا يا خليفة القديس مرقس الرسول الب

رئيس الكهنةتواضروس انبا 

او بى ذيازوخوس ام بى اجيوس ماركوس بى 

سبى ارشى ارفتواضروس ا فابوسطولوس بابا ا



آجيوس ايس . آجيوس أوثيئوس

آجيوس آثاناطوس . شيروس 

ماس، إليسون إيأو إكبر ثينو جينيتس

قدوس الذى. قدوس القوى . قدوس هللا 

.ارحمنا . يا من ولد من العذراء. ال يموت

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

genneqic `ele`hcon `hmac .



وس آجيوس ايس شير. آجيوس أوثيئوس

 .آجيوس آثاناطوس. 

اسإليسون يمأوإسطفروتيس ذى إيماس 

قدوس . قدوس القوى . قدوس هللا 

.ارحمنا. يا من صلب عنا.الذى ال يموت

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

di `hmac> ̀ele`hcon ̀hmac .



آجيوس ايس . آجيوس أوثيئوس

آجيوس آثاناطوس. شيروس 

.قدوس القوى . قدوس هللا 

.قدوس الذى ال يموت

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



نأو أناسطاس اكتون نيكرون كى انيلثو

إليسون إيماسايسطس أورانوس

يا من قام من األموات و صعد

.ارحمنا . إلى السموات

`o anactac ektwnnekrwn 
ke `anelqwn ictouc ouranoc

`ele`hcon `hmac



ذوكصاباترى كى ايو كى اجيو

كى نين كى آاى: ابنفماتى

المجد لآلب واالبن والروح القدس،

اآلن وكل آوان 

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



.آمينكى استوس ايوناس تون ايونون

.آجيا اترياس ايليسون ايماس

.والى دهر الداهرين آمين

.أيها الثالوث القدوس ، ارحمنا

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



:بي ايريفس

إشليل

:الكاهن 

صل  

Piiereuc >
~}lhl .



:بي ذياكون

إبى إبروس إيفشى إسطاثى تيه

:الشماس

للصاله قفوا

Pidiakwn
`Epi`proceuxh `ctaqhte



:بي ايريفس

إيرينى باسى

:الكاهن 

السالم لجميعكم

Piiereuc >
Irhnh paci



:بي الؤس

كيطو إبنفماتى سو

:الشعب

لروحك أيضآ

Pilaoc
Ke tw ̀pneumati cou .



يقول الكاهن 

:أوشية األنجيل 



أيها السيد الرب يسوع المسيح إلهنا

سينيتالميذه القدخاطبالذى 

إبشويس إيسوس بى إخرستوسبافني

بيننوتى فيئيتاف جوس اننيف

ايتطايوت امماثيتيسآجيوس

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



قائالو رسله المكرمين 

كثيرينإن انبياء و أبرار

أووه ان آبسطولوس إثؤواف جى هان 

ميش ام ابروفيتيس نيم هان اثمى

افئير إبيثيمين ايناف ايني

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

Auerepiqumin enau enhe



اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون و لم يروا

تسمعون و لم يسمعوا وأن يسمعوا ما أنتم

اف نتي تين ناف ايروؤو أووه امبو 

تيتين سوتيمسوتيم اين أيأووه اي

ايرو أو  أووه امبو سوتيم

tetennau erwou ouo\ `mpounau
ouo\ ecwtem `nhetetencwtem

erwou ouo\ `mpoucwtem .



أما أنتم فطوبى ألعينكم ألنها تبصر 

.و آل ذانكم ألنها تسمع

انثوتين ذى أؤو نياتو اننيتين فال جى 

سيناف نيم نيتين ماشج جى سيسوتيم

مارين إير إب إم إبشا إن سوتيم 

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

cecwtem .marener`pem`p]a ̀ncwtem 



فلنستحق أن نسمع و نعمل بأناجيلك

المقدسة بطلبات قديسيك

أووه اى إيرى ان نيك اف انجيليون إثؤواب

انتاكبه انتى نى إثؤواوبخين نى ط

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



:يقول الشماس 

صلوا من أجل اإلنجيل المقدس

ابروس آف اكساستى:بي ذياكون

.إبيرتو أجيو إف انجيليو

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



:يقول الشعب 

يارب ارحم

:بي الؤس

كيريى ليسون

Pilaoc >
Kuri`e `ele`hcon



يكمل الكاهن 

:أوشية األنجيل 



يا سيدنا كلااذكر أيض

أن نذكرهموصوناالذين أ

نيب إن أؤونآرى افمفيئى ذى أون بين

نان اي إر بوميفئىنيفين ايتاف هونهين

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



و طلباتناسؤاالتنافى 

التى نرفعها إليك أيها الرب إلهنا

ه وبنيم نين طتيهونخين ني

إيتين ايرى اممو أو اى ابشوى هاروك

إبشويس بيننوتى 

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

P_ Pennou;



نّيحهمياربالذين سبقوا فرقدوا
المرضى اشفهم، ألنك أنت هو حياتنا كلنا

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

انثوك غار بى بين أونخ تيرو

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



وخالصنا كلنا ورجاؤنا كلنا وشفاؤنا
كلنا وقيامتنا كلنا

نيم بين اوجاي تيرو نيم تين هلبيس تيرو
نيم  بين تلتشو تيرو

نيم تين انا ستاتيس تيرين

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



Allhlouia
الليلويا
هلليلويا



قفوا بخوف هللا لسماع اإلنجيل المقدس

أسطاثيتى ميتا فوفو ثيئو آكو سومين

طو اجيو ايف أنجيليو

Ctaqhte meta vobo 
qeou ̀akoucwmen to agiou 

euaggeliou.



مبارك اآلتى باسم رب القوات: الكاهن

مارؤوت انجى فيئثينوساف ا:بي ايريفس

ى جومنشويس انتى تخين افران ام إب

Piiereuc >
~F`cmaarwout ̀nje vheqnhou 

'en `vran ̀mPsoic ‘`nte nijwm . 



يارب بارك فصل اإلنجيل 
(يوحنا)المقدس من 

(يؤانس)كيريى افلوجيصون إك طو كاطا 

أجيو ايف أنجيليون طو آناغنوسما

Kurie euloghcon ek tou kata  
(Iwn?) `agiou euaggelion to 

anagnwcma . 



:يقول الشعب 

المجد لك يارب 

: بي الؤس

ذوكساسى كيريى

Pilaoc >
Do[a ci Kuri`e



االنجيل

قفوا بخوف امام هللا و انصتوا لسماع

االنجيل المقدس 

(يوحنا)فصل من االنجيل لمعلمنا مار

اته االنجيلى البشير التلميذ الطاهر برك

على جميعنا



ربنا و إلهنا و مخلصنا و ملكنا كلنا 
يسوع المسيح ابن هللا الحى

بين شويس أووه بيننوتى أووه بين
سوتير أووه بين أوروتيرين إيسوس بى
اخرستوس ابشيرى ام افنوتى نخوايتئ

Pensoic ouo\ Pennou; ouo\
pencw?r? ouo\ penouro thren 
I/couc Pxc? `p]hri `mv; eton



المجد اللهنا . له المجد الى االبد امين
الى ابد االبدين امين

بي اواو فا بى أوؤوناف شا إينيه 
انتى نى اينيهبيننوتي بى شا اينيه 
تيرو امين

piw~ou naf ]a e~ne\ piwou va 
penno; pe ]a ene\ `nte ni`ene\

throu amhn. 



:يقول الشعب 

المجد لك يارب 

: بي الؤس

ذوكساسى كيريى

Pilaoc >
Do[a ci Kuri`e



المزمور



(2: 65:)  المزمور 
فلتسجد لك األرض كلها و ليرتلوا لك

.و ليترنموا السمك 

:ماريف أو أوشت إمموك إنجي إبكاهي تيرف 

أووه مارو إريبصالين إيروك أووه مارو 

:أيربصالين إبكران

Marefou]t ̀mmok ̀nje `pka\i 
thrf> ouo\ maroueryalin `erok 
ouo\ mareyalin ̀epekran.A?L?



Eu`eouw]t ̀mmof ̀nje 
niourwou ̀nte `pka\i> nieqnoc 

throu eu`eerbwk naf.A?L?
إف إي أو أوشت إمموف إنجى ني أو رو 

ني إثنوس تيرو إف إي:أوو إنتي إبكاهي

اللياويا: إيرفوك ناف

:يسجد له جميع ملوك األرض

هلليلويا:و كل أألمم تتعبد  له



االنجيل من 

يوحنا
(4 :1-24)



معوا فلما علم الرب أن الفريسيين قد س

رين أن يسوع قد اتخذ له تالميذاً كثي

ويعمد أكثر من يوحنا مع أن يسوع 

ك تر. نفسه لم يكن يعمد بل تالميذه

وكان اليهودية ومضى أيضاً الى الجليل

.  البد له أن يجتاز السامرة



ا فأتى الى مدينة من السامرة يقال له

سوخار بقرب الضيعة التى وهبها 

ين وكانت هناك ع. يعقوب ليوسف ابنه

وكان يسوع قد تعب من. ماء ليعقوب

ن مشى الطريق فجلس هكذا على العي

وكان وقت الساعة السادسة فجاءت  



فقال لها . امرأة من السامرة لتمالء ماء

ألن تالميذه . يسوع أعطينى ألشرب

ا لهم كانوا قد مضوا الى المدينة ليبتاعو

ف طعاماً فقالت له المرأة السامرية كي

تطلب مني لتشرب وأنت يهودي وأنا 

(يعاملون)امرأة سامرية ألن اليهود ال 

السامريين



أجاب يسوع وقال لها لو كنت تعلمين

عطية هللا ومن هو الذى يقول لك 

أعطينى ألشرب لطلبت أنت منه 

فقالت له المرأة يا. فأعطاك ماء حياً 

ن لك سيد الدلو لك والبئر عميقة فمن أي

ألعلك أعظم من أبينا . الماء الحي

يعقوب الذى أعطانا هذه البئر 



أجاب . وشرب منها وبنوه ومشيته

يسوع وقال لها كل من يشرب من هذا 

من الماء يعطش أيضاً ولكن من يشرب

الماء الذى أعطيه أنا فلن يعطش الى

يه األبد بل الماء الذى أعطيه يصير ف

الت له فق.ينبوع ماء يفيض حياة أبدية

المرأة يا سيد أعطنى هذا الماء 



لكي ال أعطش وال أتى الى هنا ألمأل 

ماء قال لها يسوع اذهبي وأدعي 

أجابت المرأة . زوجك وتعالي الى ههنا

وقالت ليس لى زوج قال لها يسوع 

ك حسناً قلت ليس لي زوج ألنه كان ل

خمسة أزواج والذى لك اآلن 

.ليس هو زوجك 



قالت له . فهذا هو الذى قلته حق

اباؤنا . يا سيد ارى انك نبي. المرأة

وأنتم تقولون ان. سجدوا فى الجبل

مكان السجود فى أورشليم حيث 

قال لها يسوع يا إمرأة . السجود

ال فى هذا صدقيني انه تأتى ساعة

. بالجبل وال فى أورشليم تسجدون لآل



ن أما نح. أنتم تسجدون لمن ال تعلمون

ألن الخالص هو من. فنسجد لمن نعلم

ولكن تأتى ساعة وهى األن . اليهود

ن حين الساجدون الحقيقيون يسجود

ألن اآلب طالب . لآلب بالروح والحق

.  مثل هؤالء الساجدين له



ح هللا روح والذين يسجدون له فبالرو

.والحق ينبغي أن يسجدوا

(والمجد هلل دائما  ) 



Tenouw]t ̀mviwt ̀nagaqoc> nem 
pef’]hri Ihc? Pxc?> nem 

pi`pna? ̀mparakhton> ;`triac 
eqouab ̀noumocioc.

نيم : تين اؤؤشت إمفيوت إن اغاثوس

ابنفما نيم بي: بيفشيرى إيسوس بخرستوس

يوستيترياس أثؤواب انوموس: ام باراكليتون 

روح نسجد لآلب الصالح و ابنه يسوع المسيح و ال

القدس الثالوث القدوس المساوي في الجوهر



`Xere ne w ;parqenoc> 
;ourw `mmh ̀nalhqinh> Xere ̀p]ou]ou `nte 

pengenoc> are`jvo nan `nEmmanouhl.

ن تي أورو إمى أ: شير نى او تى بارثينوس 

:  ينوس شيرى أبشوشو أنتى بينج: أليثيؤوس 

.اري إجفونان أن امانوئيل

لسالم السالم لك أيتها العذراء الملكة الحقيقية ا

لفخر جنسنا ولدت لنا عمانوئيل



Oupn?a? gar pe ̀Vnou; ̀viwt> ouo\
nheqouw]t ̀mmof> 

cem`p]a ̀ntououw]t ̀mmof> 'en oupn?a? 
nem oumeqmhi.

إثؤو أو ابنفما غار بي افنوتي ايفيوت أووه ني

أوشت امموف ايس ايم اييبشا انتو أو أوشت

امموف خين أو ابنفما نيم أو ميثمي

روح هو هللا اآلب و الذين يسجدون 

ق له ينبغي أن يسجدوا بالروح و الح



Kan 'en oumucthrion> afercummenin 
nan `njeMw`uchc> ̀eoucia ̀nouwt ̀n;`tri

ac> ec'en ]omt ̀n\upoctacic.

ن نان كان خين أو ميستريون أس ايه سيم ميني

انجي مويسيس ايه أوسيا ان أو أوت ان 

سايترياس اسخين شومت انهيبو ايسطاسي

فانه بالسر قرر لنا موسى جوهرا 

واحدا للثالوث ثالثة أقانيم 



الطرح



روح هو اهلل اآلب والذين يسجدون له 
نه ينبغي أن يسجدوا له بالروح والحق فأ
بالسر قرر لنا موسى جوهرًا واحدًا 

إذ يقول هكذا . للثالوث ، ثالثة أقانيم
اسمع يا اسرائيل الرب الهك واحد هو 

فال تسجد آلخر . ليس إله أخر سواه
.  ولكن الذين سمعوا هذا الصوت. غيره

لم يستوجبوا أن يطيقوا 



من أجل هذا الوحيد الذى . سر الالهوت
تجسد وأعلمنا عمق . فى حضن أبيه

المنبثق من االب . روح الحق. الهوته
حل على الرسل األطهار وظهر بالسنة 

من أجل هذا نضرع نحن صارخين . نار
قائلين أيها الروح المعزى الذى حل على 

إلقى نارًا فى عقولنا وقلوبنا . الرسل
بقوتك العظيمة وأرشد



ا نفوسنا الى معرفة حقوقك لكي نقول م
المجد لآلب واالبن والروح . يليق باهلل

وكل أوان والى . القدس الثالوث المساوى
...دهر الداهرين أمين 



يمي ثيتاس ج: ابسيشي انتي اسهيمي 
:ان اوموو ان اونخ 

ثم يرد مرد األنجيل بلحن الواطس

التي وجدت . نفس المرأة السامرية 

. ماء الحياة 

Yuxy ̀n;`c\imi  `ncamarithc> 
qh`etacajimi ̀noumwou ̀n`wn‘'‘>



: اي ازمو ايروك جي اسكي خاتوتك 

.انجي تي مومي اممو انتيه اب اونخ 

.تباركت ألن عندك ينبوع ماء الحياة 

`c`mou `erok je `cxh '‘atotk > `nje 
;moumi ̀mmowou ̀nte `pwn‘'‘.



مارين اواوشت امبين سوتير بي ماي

رومي ان اغاثوس

الحفلنسجد لمخلصنا محب البشر الص

Marenouw]t ̀mpencwthr > 
pimairwmi ̀n`agaqoc >



ي اف إ: جي انثوف افشينهيت خارون 

.اووه افسوتي اممون 

.ألنه ترأف علينا و أتي و خلصنا 

je `nqof af]en\ht ‘'aron > 
afi ouo\ afcw; ̀mmon .



جى افئسماروؤوت انجى افيوت نيم

.ابشيرى نيم بى ابنفما اثؤواب 

ألنه مبارك اآلب واالبن

.والروح القدس

Je `f`cmarwout ̀nje `viwt nem
`p]hri> nem pi`pneuma eqouab >



تين. تى اترياس اتجيك ايفول

.اوأوشت امموس تين تي اوأؤو ناس

.الثالوث الكامل

.نسجد له ونمجده

;`triac etjhk ̀ebol.
Ten`ouw]t ̀mmoc ten;`wou nac. 



يقول الكاهن 

:أوشية السالمة 



و أيضآ فلنسأل هللا ضابط الكل أبا ربنا

يسوع المسيحو إلهنا و مخلصنا

بالين أون مارين تيهو إى إفنوتى بى 

إفيوت إم بين شويس بان طوكراطور

أووه بيننوتى أووه بين سوتير 

إيسوس بى إخرستوس 



،نسأل و نطلب من صالحك يا محب البشر 

سالم كنيستك الواحدة اذكر يارب

.الجامعة الرسولية الوحيدة المقدسة

تين تيهو أووه تين طفه إنتيك ميت آغاثوس

بى ماى رومى أرى إفميفئى إبشويس 

تيك أوى امما فتس إثؤواف إنتى هيرينى انتى

.ان كاثوليكى ان أبسطوليكى أن إككليسيا 



:يقول الشماس

كنيسة هللا الواحدة سالمة صلوا من أجِل 

.األرثوذكسيةِ المقدسة الجامعة الرسولية

:يقول الشماس 

ابروس ايفئكساستى ايبيرتيس ايرينيس تيس آجياس

مونيسكاثوليكيس كى أبسطوليكيس أورثوذكسو

طوثيئو اككليسياس

Pidiakwn >
~Proceu[acqe ̀uperthc ̀irhnhc thc ̀agiac 

monhc kaqolikhc ke ̀apoctolikhc orqodo[ou
Tou Qeou ek`klhciac .



:يقول الشعب

م .يارب  إرح 

:يقول الشعب 

كيريى ليسون 

Pilaoc >
Kuri`e ̀ele`hcon



:يقول الكاهن

هذه الكائنة من أقصى 

.المسكونة إلى أقصاها 

: يقول الكاهن 

ثاى اتشوب يسجين افريجس 

.انتى ايكوكينى شا أفريجس 



كل الشعوب و القطعان باركهم السالم 

التى من السموات انزلها على قلوبنا

جميعا بل وسالمة هذا العمر أنعم بها 

علينا أنعام الملك و الجند و الرؤساء 

و الوزراء  و الجموع و جيرانينا

و مداخلنا و مخارجها زينهم بكل سالم



يا ملك السالم أعطينا سالمك ألن كل 

صنا شيء اعطيتنا اقتننا لك يا هللا مخل

الننا ال نعرف أخر سواك أسمك القدوس

حك هو الذي نقوله فلتحي نفوسنا برو

ك القدوس و ال يقوي علينا نحن عبيد

.موت الخطية و ال علي كل شعبك



:يقول الشعب

م .يارب  إرح 

:يقول الشعب 

كيريى ليسون 

Pilaoc >
Kuri`e ̀ele`hcon



:يقول الكاهن 



ا وأيضا فلنسأل هللا  ضابط الكل ، أبا ربن

نسأل . وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح 

اذكر ياربيا محب البشرونطلب من صالحك

ابطريركنا األب المكرم رئيس الكهنة الباب

(تواضروس الثانى)األنبا 

أرى افميفئى إبشويس أم بين بطريرشيس 

انيوت اتطايوت أن أرشى ايرفس

(تواضروس الثانى)بابا آفا 



:يقول الشماس

الثانىتواضروسنبا االصلوا من أجِل رئيِس كهنتنا البابا 

االسكندريةبابا وبطريرك ورئيس أساقفة المدينة العظمى

:يقول الشماس 
ابروس افئكساستى  ايبيرتو ارشى ايريئوس 

بابا كى باتريارخو( تواضروس الثانى)ايمون بابا آفا
اليكساندرياسبوليئوسكى أرشى إبيسكوبو تيس ميغالو

Pidiakwn >
~Proceu[acqe ̀uper tou arxi`erewc ̀hmwn papa
Abba (Tawadroc) papa ke patriarxou ke 

arxi`epickopou thc megalou polewc
~Ale[an`dreiac 



:الشعب 

كيريى ليسون

:الشعب

يارب أرحم

Pilaoc

Kuri`e `ele`hcon



:يقول الكاهن

حفظا أحفظه لنا سنين كثيرة و ازمنه

سالمية مكمال رئاسة الكهنوت المقدسة

التي أئتمنته عليها من قبلك كارادتك

المقدسة الطوباوية مفصال كلمة الحق 

باستقامة راعيا شعبك بطهارة و بر 

و جميع االساقفة األرثوذكسين 



ة و القسوس و الشمامسة صو القمام

و كل أمتالء كنيستك الواحدة الوحيدة 

المقدسة الجامعة الرسولية أنعم عليهم

وضع و علينا بالسالمة و العافية في كل م

ل و صالوتهم التي يصنعون عنا و عن ك

شعبك و صلواتنا نحن أيضا عنهم 



دة يقدم الشماس المجمرة للكاهن فيضع فيها يد واح

:بخور و هو يقول

ق أقبلها اليك علي مذبحك المقدس الناط

السمائى رائحه بخور فسائر أعدائهم

الذين يرون و الذين ال يرون أسحقهم

و أذلهم تحت ارجلهم سريعا و اما هم 

ك فاحفظهم بسالمة و عدل في كنيست

المقدسة



:الشعب 

كيريى ليسون

:الشعب

يارب أرحم

Pilaoc

Kuri`e `ele`hcon



:  يقول الكاهن

اوشية الذين اوصونا ان نذكرهم

أذكر يا رب كل الذين أمرونا أن نذكرهم 

ا في تضرعاتنا التي نقدمها اليك ايه

الرب الهنا و في هذا الزمن الذي لهذه 

الصاله الطاهرة الذين نذكرهم كل حين



فكر كل واحد و واحد  منا الذين في

صار األن فيكون لهم وتذكارهم الذي

عوض من السور الثابت الغالب لكل 

مضرات الشياطين ومشورة الناس 

....  االشرار بالنعمه و الرأفة



:الشعب 

كيريى ليسون

:الشعب

يارب أرحم

Pilaoc

Kuri`e `ele`hcon



و أيضآ فلنسأل هللا ضابط الكل أبا ربنا

و إلهنا و مخلصنا يسوع المسيح

بالين أون مارين تيهو إى إفنوتى بى

بانطوكراطورإفيوت إم بين شويس أووه بين

نوتى أووه بين سوتير إيسوس بى إخرستوس 

Pi`precbuteroc
Palin on maren;’\o ̀eV; pipanto-

kratwr> Viwt ̀mpenoc?  ouo\
pennou; ouo\ penCwthr Ihc? Px/c/ .



نسأل و نطلب من صالحك يا محب

اذكر يارب اجتماعاتنا،البشر

تين تيهو أووه تين طفه إنتيك ميت

أرى إفميفئى , آغاثوس بى ماى رومى 

.إبشويس إن نين جين ثؤوتى 

Ten;\o ouo\ tentwb\
`ntekmet`agaqoc pimairwmi. 

Arivmeu`i Po/c/ `nnenjinqwou;.



ثم يلتفت الكاهن إلى الغرب و يرشم الشعب

:و يقول بمثال الصليب

باركها

ازمو ايروؤو

Cmou ̀erwou



صلوا من أجل هذه :يقول الشماس

.الكنيسة المقدسة و اجتماعتنا 

:يقول الشماس 

ابروس افكساستى افبير تيس أجياس اكيكليسيا 

تافتيس كيتون سيني لفسيون امون

Pidiakwn> ̀̀̀̀̀Proceue[ac;e 
`uper thc agiac ekklhciac tauthc 

ke twn cuneleucewn ̀hmwn.



:الشعب 

كيريى ليسون

:الشعب

يارب أرحم

Pilaoc

Kuri`e `ele`hcon



:يقول الكاهن
بغير مانع أعط يارب أن تكون لنا

ة والعائق لنصنعها كمشيئتك المقدس
بيوت طهارة صالهبيوت،الطوباوية
يدك انعم بها علينا وعلى عببيوت بركة،

اناألوثدةعبا، اآلتين من بعدنا الى األبد
الشيطان وكل.لتمام اقلعها من العالمبا

تحت قواته الشريرة اسحقهم وأذلهم
.سريعاأقدامنا 



الشكوك وفاعليها أبطلهم ولينقض 

أعداء كنيستك فساد البدعافتراق

: واآلن أيضاالمقدسة يارب مثل كل زمان

،أزلهم

ضعفهم سريعا،عرفهمتعاظمهم ،حل

وشرهم ابطل حسدهم وسعايتهم وجنونهم

، يارب يصنعونها فيناونميمتهم التي

اجعلهم كلهم كال شيء، وبدد مشورتهم

يا هللا الذي بدد مشورة اخيتوفل



:الشعب 

كيريى ليسون

:الشعب

يارب أرحم

Pilaoc

Kuri`e `ele`hcon



:الكاهن

وليتفرق جميع . قم أيها الرب االله

وليهرب من قدام وجهك كل . أعدائك

وأما شعبك فليكن . مبغضي إسمك القدوس

بالبركة، ألوَف ألوٍف وربواِت ربواٍت، 

.يصنعون إراَدتك



:الشعب 

كيريى ليسون

:الشعب

يارب أرحم

Pilaoc

Kuri`e `ele`hcon



:يقول الشعب 

بغير تفضل يارب أن تحفظنا في هذا اليوم

خطية و اسمك القدوس مملوء مجدا الي 

االبد أمين فلتكن رحمتك علينا

كل يارب كمثل أتكالنا عليك الن أعين ال

تترجاك ألنك الذي تعطيهم طعامهم 

أسمعنا يا هللا مخلصناهفي حين



يا رجاء اقطار األرض كلها و أنت 

يارب تحفظنا و تنجينا من هذا الجيل

مبارك أنت يارب ،والي األبد امين 

علمني عدلك مبارك أنت يارب فهمني 

حقوقك مبارك انت يارب أنر لي برك 

يارب رحمتك دائمة الي األبد اعمال 

رت يدبك يارب ال ترفضها ألنك يارب ص

لي ملجأ من جيل الي جيل 



أنا طلبت الرب و قلت أرحمني

و خلص نفسي فاني أخطأت اليك 

ي يارب التجأت أليك فخلصني وعلمن

أن أصنع مشيئتك ألنك أنت هو ألهي

ب و عندك ينبوع الحياة و بنورك يار

نعاين النور فلتأتي رحمتك للذين

ب يعرفونك و برك للمستقيم القلو



لك لك تجب البركة لك يحق التسبيح

ينبغى التمجيد ايها اآلب واالبن 

والروح القدس الكائن من البد واآلن

.والى ابد األبد آمين 

جيد هو االعتراف للرب والترتيل 

ك السمك ايها العالى ان بخير برحمت

فى الغدوات وحقك فى كل ليلة



قدوس هللا
قدوس هللا قدوس القوى قدوس الحى الذى ال

من ولد من العذراء ارحمناالذى يموت 
قدوس هللا قدوس القوى قدوس الحى الذى ال

من صلب عنا ارحمناالذى يموت 
قدوس هللا قدوس القوى قدوس الحى الذى ال

من قام من بين االموات وصعد الذىيموت 
الى السماوات ارحمنا

المجد لآلب واالبن والروح القدس اآلن وكل 
ان والى دهر الدهور آمينوا



ايها الثالوث القدوس ارحمنا ايها الثالوث 

القدوس ارحمنا ايها الثالوث القدوس ارحمنا 

يارب اغفر لنا خطايانا يارب اغفر لنا آثامنا

عبك شيارب اغفر لنا زالتنا يارب افتقد مرضى 

ا اشفيهم من أجل اسمك القدوس آباؤنا واخواتن

الذين رقدوا يارب نيح نفوسهم يا من هو بال

نا خطية يارب ارحمنا يا الذى بال خطية يارب اع

قديس واقبل طلباتنا اليك ألن لك المجد والعز والت

المثلث يارب ارحم يارب ارحم يارب بارك آمين



مك لـيتقدس اسـابانا الــذي في السمــوات 

في لتـكـن مشيئـتك كماليات ملـكـوتــك

السمـاء كذلك على االرض خبـزنـا الذي 

واغفـر لنــا ذنوبنـا كـماللغـد اعطنــا اليـوم

ال تدخلنا نـغـفــر نحـن ايضا للمذنبيـن الينا

في تجـربة لكن نـجـنا مـــن الـشريـر 

الن لـك الملك والقوة بالمسيح يســوع ربنا

والـمـجـد الى االبـد امين 



مقدمة

اتذكصولوجيال



السالم لك أيتها القديسة الممتلئة مجدا  

.المسيحأمالعذراء كل حين والدة هللا 

وثي أثؤاب ا: تي هو ايرو نشيري ني تي

يت اوي امبارثينوس أنسيوا: ان اوو هاثمي

.وساف ام بخرستمنوتي أثستي ما أ: نيفين 

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

niben > ;macnou; ̀qmau ̀m Pxc? . 



لحبيباأصعدي صالتنا إلي ابنك 

.  ليغفر لنا خطايانا

بشوي ها اي ا: يفشي ابروس انتين اىنيوآ

إيفولانتيف كانين نوفي نان:ي ام مينريتربيش

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

nan `ebol.



حيالسالم للتي ولدت لنا النور الحقيقي المس

.لهنا العذراء القديسةإ

: فميااانت:ىوينامبي ا: شيري ثيتاس ميسي نان

.ؤابثاتي بارثينوس : خرستوس بين نوتي ابي 

Xere qh`etacmici nan > `mpiouwini 
> `nta `vmhi > Pxc? Pennou; > 

;parqenoc equ? .



سنا اسألي الرب عنا ليصنع رحمة مع نفو

.و يغفر لنا خطايانا

:يجوناهري ابشويس إاام تي هوما

نتيف ا: بسيشي ااواناي نيم نين يرانتيف ا

.ل كانين نوفي نان إيفو

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



فيعة أيتها العذراء مريم والدة هللا القديسة الش

.األمينة لجنس البشر

:  ؤابثاتي ثيؤطوكوس : تي بارثينوس ماريام 

نتية ا: هوت يتيناتي ابروس تاتيس 

.تي ميت روميهنتيابجينوس ا

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

> `nte ̀pgenoc ̀nte ;metrwmi .



هولدتمام المسيح الذيأاشفعي فينا 

.بمغفرة خطاياناالكي ينعم لن

ناهرين بي: جون ايهري إ افيفين يسبراري ا

ير انتيفاهوبوس : جفوف ايتار اخرستوس في ا

.نين نوفيهإيفول انتيمبي كوا: هموت نان ا

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

nan > ̀mpixw ̀ebol ̀nte nennobi .



. انية يتها العذراء الملكة الحقيقية الحقأالسالم لك 

.نوئيلاالسالم لفخر جنسنا ولدت لنا عم

تي اورو اممي: شيري ني اوتي بارثينوس 

انتيه بينبشوشواشيري : يني ثان الي

.يمانؤيلااري أجفو نان : جينوس

Xere ne `w ;parqenoc > 
;ourw ̀mmhi ̀nàlhqinh > 

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



منة نسألك أن تذكرينا أيتها الشفيعة المؤت

.اناأمام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطاي

سياوتي ابروس تات: تين تي هواري بين ميفي 

ىبشويس ايسوسنيهرين بان:انهوت هاتي

.يفولانوفي نان ين نتيف كانا: خرستوس ا

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

Ihc? Pxc? > `ntefxa nennobi nan ̀ebol . 



ذوكصولوجية

السيدة العذراء



ذوكصولوجية السيدة العذراء           

14ص 



زينة مريم في السموات العلوية عن يمين

.عناهحبيبها تطلب من

خين نيفيؤي:م ماريامإبسول سيل إيري إ

ريتأوي نام أمبيس مينا بشوي سإ إتسا 

.هري إيجوناي إمموف إفهسطوإ

`Ere ̀pcolocel ̀mMariam > 'en nivhou`i 
etca`p]wi > caou`inam  `mpecmenrit > 

ectwb\ `m mof ̀e`\rhi ̀ejon.



كما قال داود في المزمور قامت الملكة 

.أيها الملك ك عن يمين

ن أنجي دافيد خي: كاطا إفريتي أيطاف جوس

جي أسؤهي أيراتس أنجي: بي أبسولوموس 

.سا أوي نام امموك ابؤرو: تي أورو 

Kata `vrh; ̀etafjoc > `nje dauid 
'en piyalmoc > je aco`\i ̀eratc ̀nje 

;ourw > caou`inam ̀mmok ̀pouro .



ي أخت:نشاد و قالسليمان دعاها في نشيد األ

.و صديقتي مدينتي الحقيقية أورشليم 

ني نتيإخين بيجو: يروس إسولولمون موتي 

يس بولتا: شفيري إتا هجي تاسوني اوو: جو

.اممي ييروساليم

Colomwn mou; ̀eroc > 'en pijw ̀nte 
nijw > je tacwni ouo\ ta`]veri > 

tabolic ̀mmhi ̀Ilum? .



ال  سماء كثيرة عالية قائأأعطي عالمة عنها به ألن

.  أخرجي من بستانك أيتها العنبر المختار

خين هان ميش : يروس إغار ىأفتي مين

ك مي إيفول خين بيآجي : فتشوسي إنران إ

.روماطاآتسوتب إن إأوثي : إيبوس 

Af;mhini gar ̀eroc > 'en \anmh]  `nran 
eusoci > je ̀amh ̀ebol ‘'en pek`hpoc 

> `wqhetcwtp > `n`arwmata.



يتها العذراء الملكة الحقيقية أالسالم لك 
السالم لفخر جنسنا . الحقانية 

.نوئيلاولدت لنا عم

تي اورو اممي: شيري ني اوتي بارثينوس 

انتيه بينبشوشواشيري : يني ثان الي

.يمانؤيلااري أجفو نان : جينوس

Xere ne `w ;parqenoc > 
;ourw ̀mmhi ̀nàlhqinh > 

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



منة نسألك أن تذكرينا أيتها الشفيعة المؤت

اناأمام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطاي

سياوتي ابروس تات: تين تي هواري بين ميفي 

ىبشويس ايسوسنيهرين بان:انهوت هاتي

.يفولانوفي نان ين نتيف كانا: خرستوس ا

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

Ihc? Pxc? > `ntefxa nennobi nan ̀ebol . 



ذوكصولوجية رئيس المالئكة ميخائيل 

18ص 



ميخائيل رئيس السمائيين هو األول 

.فى الطقوس المالكية يخدم أمام الرب 

إتوى انثوف: ميخائيل اب ارخون انا نيفيئوى 

ن خين نى تاكسيس ان انجيليكو: إنشورب 

.إفشمشى إمبى إمثو إم ابشويس  

Mixahl ̀parxwn ̀nna nivhou`i> ̀nqof ̀etoi
`n]orp > 'en nita[ic ̀naggelikon > 

ef]em]i ̀mpe`mqo ̀mPoc? .



إن هللا يرسل لنا مراحمه و رأفاته 

.بسؤال ميخائيل رئيس المالئكة العظيم 

إنيف ناى نيم : شارى افنوتى أو أرب نان 

هيتين نى تيهو انتى : نيفميت شينهيت 

.بينشتى إن آرشى انجيلوس : ميخائيل 

}are v; ouwrp nan > `nnefnai nem 
nefmet]en\ht > \iten ni;\o ̀nte 
Mixahl > pini]; ̀narxhaggeloc .



و تكمل األثمار بطلبات ميخائيل

.ألنه قريب إلى هللا يسأل عنا 

ن هيتي: شاف جوك إيفول إنجى نى كاربوس 

ت جى إنثوف اتخين: نين توفه إم ميخائيل 

.إف تيهو إإهرى إيجون : إيخون إيفنوتى 

}aujwk ̀ebol ̀nje nikarpoc > \iten 
nentwb\ `mMixahl je `nqof et'en 

e'oun ̀ev;> ef;\o ̀e`\rhi ̀ejwn .



كل عطية صالحة و كل موهبة تامة إنما           

.تهبط لنا من فوق من عند أبى األنوار 

ن إثجيك نيم ذورون نيفي: تايو نيفين إثنانيف 

ين هيت: إفنيو نان إيفول إم ابشوى : إيفول 

.افيوت انتى نى أو أوينى 

Tai`o niben eq naneu > nem dwron niben 
etjhk ̀ebol > eunhou nan ̀ebol ̀m`p]wi > 

\iten ̀viwt ̀nte niouwini .



فلنسبح ، و نمجد و نسجد للثالوث              

المقدس المساوى الدائم إلى األبد 

إنتين أوأوشت: مارين هوس انتين تى أوأو 

إتوى إن اومو : إن تى إترياس اثؤواب 

.  إثمين إيفول شا إينيه : أوسيوس 

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

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



يل     إشفع فينا يا رئيس المالئكة الطاهر ميخائ

.رئيس السمائيين ليغفر لنا خطايانا 

أوبى : آرى إبريس فيفين إ اهرى إيجون 

ن ميخائيل إب أرخو: أرشى انجيلوس اثؤواب 

إيفول إنتيف كانين نوفى نان: إن نا نيفى أوى 

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

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



ذوكصولوجية السمائيين كلهم            

20ص 



يسبحون وفسبع رؤساء المالئكة وق

.الخفىن السرأمام الضابط الكل يخدمو

سيؤهى إيرطو إف : شاشف إن أرشى أنجيلوس
إف : إمبى إمثو إمبى بانطوكراطور:إرهيمنوس

.  شيمشى إم ميستير يون إتهيب

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

eu]em]i ̀mmucthrion ̀et\hp .



:                 غبلاير هو الثانى: ميخائيل هو األول 

.رافائيل هو الثالث كمثال الثالوث

ماه بىغابرييل بى: ميخائيل بى بى هويت
كاطا : رافائيل بى بى ماه شمت: اسناف

. إبتيبوس إن تى إترياس

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

kata ̀ptupoc ̀n;`triac.



هؤالء سولاير سداكيال سراثيال و انانيال

المنيرون العظماء األطهار يطلبون 

.عن الخليقةمنه

ناى نيشتى : سورييل سيداكيل ساراثييل نيم آنانييل
ناى نيشتى إنريف إر أوؤينى: إنريف إر أوؤينى إثؤاب

.  تنى إت طوبه إمموف إى إهرى إيجين بيسون: إثؤاب

Courihl Cedakihl :Caraqihl 
nem ~Ananihl> naini]; ̀nreferouwini e/q/u/> 

nhettwb ̀mmof ̀e`\rhi ̀ejen picwnt.



و السارافيم الكراسي و الربوبيات مالشاروبي

حيوانات الغيرالةو األربعالقواتو

.متجسدين الحاملون مركبة هللا

س نى ميت نى إثرونو: نى شيروبيم نيم نى سيرافيم

:  بى إفتو إنزوؤن إن آسوماطوسشويس نى جوم 
.  إطفاى خابى هارما إنثيؤس

Nixerobim nem Niceravim > ni`qronoc ni met 
_ nijom pi d/ nzwn ̀n`acwmatoc > etfai 'a 

pi\arma ̀nqeoc .



قسيسا  فى الكنيسة األبكار24الـ

.بال فتور صارخين قائلينيسبحون

خين تى: بى جوت إفتو إم ابريسفى تيروس
افهوس ايروف : إكليسيا انتى نى شورب امميسى

. إفوش ايفول إفجو إمموس: ميت أتمونكخين أو

Pikd? ̀m`precbuteroc > 'en ;ekklhcia ̀nte 
ni]orp ̀mmici > eu\wc ̀erof 'en 

oumetatmunk > euw] ̀ebol eugw `mmoc .



شفهم إقدوس هللا المرضى 

.قدوس القوى الراقدين يارب نيحهم 

نى إتشونى ما : جى آجيوس أو ثيؤس
نى ايطاف : سشيروسيآجيوس : طالتشوؤ

. انكوت إبشويس ما إمطون نوؤ

Je ̀agioc ̀o Qeoc > nhet]wni 
matalswou >` agioc Icxuroc > 

nh`etaunkot P_ ma`mtonnwou .



قدوس الذى ال يموت بارك ميراثك

.تكن رحمتك و سالمك حصنا   لشعبك لو

:يتيك إكليرونومياإإزمو : آجيوس آثاناتوس

ت فسو اوى إن: مارى بيك ناى نيم تيك هيرينى
. مبيك الؤسإ

` Agioc ̀ Aqanatoc 
> `cmou `etek`klhronomia > mare peknai 
nem tek\irhnh > oi ̀ncobt ̀mpeklaoc .



قدوس قدوس قدوس رب الصاباؤت                   

السماء و األرض مملؤتان من مجدك 

.وكرامتك 

إكؤاب ابشويس : جى إكؤاب اووه إكؤاب
خين :اتفى نيم ابكاهى ميه إيفولسافاؤت 

. بيك أوؤ نيم بيك طايو

Je ̀xouab ouo\ `xouab> ̀xouab P_ 
cabawq> `tve nem ̀pka\i me\ ebol> 

'en pek`wou nem pekta`io.



إذا ما قالوا هليلويا يتبعهم سمائيون               

قائلين قدوس آمين هليلويا 

.  المجد هو إللهنا 

شارى نانى فيؤيى: افشان جوس إمبى الليلويا
جى آجيوس أمين الليلويا بى : أووه إمموؤ

.  أوؤفا بين نوتى بيه

Au]anjoc ̀mpia/l/ > ]are na nivhou`i 
ouw\ `mmwou > je ̀agioc ̀amhn a/l/ > 

piw`ou va pennou; pe .



إشفعوا فينا أيها العساكر المالئكية

.ليغفر لنا خطايانا : والطغمات السمائية 

نى : آرى إبريس فيفين إ اهرى إيجون 

نيم نى طاغما إن: ستراتيا ان انجيليكون 

.  فول إنتيف كانين نوفى نان إي: إيبورانيون 

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

nitagma ̀n`epouranion > `ntefxa 
nnenobi nan ̀ebol .



ذوكصولوجية آبائنا الرسل              

23ص 



و هم الرب يسوع اختار رسله

بطرس و أندراوس يوحنا و يعقوب

ن اف سوتب إ: يسوس بخرستوسإكيريوس 
ايتى بيتروس نيم : نيف آبوسطولوس

. يؤانس نيم ياكوبوس،أنذرياس

Kurioc Ih/c/ Px/c/> 
afcwtp ̀nnefapoctoloc > `ete Petroc 

nem An`dreac Iw/a/ nem Iakwboc .



لبس و متى و برثولماوس و تومايفو

سمعان القانوىو يعقوب بن حلفى و

لوميؤس بارثو : ليبون فيليبوس نيم ماتثيؤس
م ني: ياكوبوس انتى ألفيؤس: نيم توماس

. نانيؤساسيمون بى ك

Loipon Vilippoc nem Matqeoc > 
Barqolomeoc nem Qwmac > Iakwboc ̀nte 

Alveoc > nem Cimwn pikananeoc .



بولس و مرقس متياس وتداوس وو

يدو بقية التالميذ الذين تبعوا السلوقاو

كوس بافلوس نيم مار : تاديؤس نيم ماتثياس
:  تيسبسيبى إنتى نى ماثيإنيم : نيم لوكاس

. نى إيطاف موشى إنسا بين سوتير

Qaddeoc nem Matqiac > Pauloc nem 
Markoc nem Loukac > nem ̀pcepi ̀nte 

nimaqhthc > nh`etaumo]i ̀nca Pencwthr 



عن يهوذا  متياس الذي صار عوضا

.بقية التالميذ الذين تبعوا السيدكاملو

و إن إن إتشيفي: ما تثياس فى إيطاف شوبى
نى :نيم إبجوك إيفول نيم إبسيبى:يوداس

. إيطاف موشى إنساذيس بوطا

Matqiac vh`etaf]wpi 
> `n`t]ebi`w ̀nIoudac > nem ̀pjwk ̀ebol 
nem ̀pcepi > nh`etaumo]i ̀nca decpota 



لى وجه األرض كلهاإصواتهم أخرجت 

.قطار المسكونةألى إكالهم لغوب

م إهيجين إبهو : آبو إخروؤ شيناف إيفول
:إووه نو ساجى أف فوه: إبكاهى تيرف

. شاأف رجس إنتى ايكومينى

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

noucaji auvo\ > ]a 
aurhjc ̀n;oikoumenh .



يا سادتى األباء الرسل...أطلبوا

ون تلميذا  عوالسبواألثنان

.ليغفر لنا خطايانا

لوسآوناشويس إنيوتى إن آبوسطو : …طوفه 
يف نتإ: نيم بى إشفى إسناف إمماثيتيس:

.  كان نين نوفى نان إيفول

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

nan `ebol . 



ذوكصولوجية القديس مرقس اإلنجيلى          

25ص 



يا مرقس الرسول و اإلنجيلي

.له الوحيدو الشاهد آلالم اإل

اووه بى إيف : ماركوس بى آبوسطولوس
إنتى : بى ميث رى خانى إمكافه:أنجيليستيس

.  بى مونوجينيس إن نوتى

Markoc pi`apoctoloc > ouo\
pieuaggelicthc > pimeqre 'a 

ni`mkau\ > `nte pimonogenhc ̀nnou; .



وعلمتنانرت لنا بإنجيلكأأتيت و

.الروح القدسواألبناآلب و 

هيتين بيك إيف : أكئى أكئير أوؤينى إيرون
: رىأك إتسافون إم إفيوت نيم إبشي:أنجيليون

. نيم بى إبنفما إثؤاب

Ak`i akerouwini ̀eron > \iten 
pekeuaggelion > ak`tcabon ̀m `viwt 
nem ̀ `P]hri > nem Pipn?a ̀eqouab .



أخرجتنا من الظلمة إلي النور الحقيقيو

.وأطعمتنا خبز الحياة الذي نزل من السماء

ؤينى إيخون إيبى أو : أك إينتين إيفول خين إبكاكى
ى إيطافئ: اكتيمون إمبى أويك إنتى إبؤنخ:إممى

. إيبيسيت إيفول خين إتفى

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

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



تباركت بك كل قبائل األرض

.إلي أقطار المسكونةقوالك بلغتأو

إنجى نى فيلى : أفتشى إزمو إن إخرى إنخيتك
:  أووه نيك ساجى أففوه: تيرو إنتى ابكاهى

. شا أفريجس إنتى إيكومينى

Ausi`cmou ̀n`'rhi ̀n'htk > `nje nivulh 
throu ̀nte ̀pka\i > ouo\ nekcaji 
auvo\ > ]a aurhjc ̀n;oikoumenh.



السالم لك أيها الشهيد السالم لإلنجيلي

السالم للرسول انبا مرقس ناظر االله

ف ان شيرى بى إي: شيرى ناك اوبى مارتيروس
فاآ:شيرى بى آبوسطولوس:جيليستيس

.ماركوس بى ثؤريموس

Xere nak `w pimar;roc > xere 
pieuaggelicthc xere piapoctoloc >  

abba Markoc piqew`rimoc .



ذوكصولوجية الشهيد العظيم مارجرجس          

29ص 



جيؤرجيوسسبع سنين أكملها القديس

ملكا منافقين يحكمون عليه70الـ و

مكل يو

ى إنجى ف: شاشف إنرومبى أفجو كو إيفول
إن إيرى بى إشفى إنؤرو: إثؤاب جيؤوجيوس

. إفتى هاب إيروف إممينى: آنوموس

Z///? `nrompi afjokou ̀ebol > `nje vheq?u 
Gewrgioc > `ere pio/ `nouro ̀n`anomoc > 

eu;\ap ̀erof`mmhni .



لم يقدروا أن يميلوا أفكارهو

ته وال عظم محبالمستقيموال إيمانه 

ملك المسيحفى ال

يف أو ذى ب: شفونه امبيف لوجيسموسإإمبو 
: غابىاوذى تيف نيشتى إن آ: ناهتى إتسوتون

. إيخون إبؤرو بى إخرستوس

Mpou`]vwn\ `mpeflogicmoc > oude 
pef na\; etcoutwn > oude 

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



كان يرتل مع داود و

األممقائال احاط بي جميع

.لكن باسم يسوع إلهي إنتقمت منهم

جى نى جى افكوتى إيروى إن: ناف إيربسالين نيم دافيد
:  الال خين إفران إن ايسوس بانوتى:إثنوس تيرو

.  نيموؤبشيشآيتشى امباتشى إم إ

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

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



عظيمة هي كرمتك يا سيدي الملك

المسيح يفرح معك جيؤرجيوس

.أورشليم السمائيهفي

بؤرو باشويس إاو: ونيشتى غاربى بيك طايوأ
:  جيؤرجيوس ايري بخرستوس راشى نيماك

. خين بيروساليم إنتى إتفى

Ou ni]; gar pepektai`o > `w 
pa_ ̀pouro Gewrfioc > `ere Pxc? ra]i 

nemak > 'en Ilh?m? ̀nte ̀tve .



السالم للشجاع .السالم لك أيها الشهيد

السالم لالبس الجهاد سيدي المجاهد

.الملك جيؤرجيوس

ويج شيرى ناك اوبى مارتيروس شيرى بى تش
يس باشو : شيرى بى اثلوفوروس: إن جينؤس

.  ابؤرو جيؤرجيوس

Xere nak `w pi mar;roc > xere 
piswij ̀ngenneoc> xere piaqlovopoc > 

pa_ ̀pouro Gewrgioc .



أيها الشهيد المجاهد...... أطلب

....  سيدي الملك جيؤرجيوس ليغفر

:أوبى اثلوفوروس إممارتيروس… طوفه 
… انتيف : باشويس إبؤرو جيؤرجيوس

Tw/ > `w piaqlovoroc ̀m mar;roc > 
Pa_ ̀pouro Gewrgioc > ǹte?f?.... 



ذوكصولوجية الشهيد مرقوريوس      

36ذى السيفين ص 



محب اآلب مرقوريوس 

القوي بالمسيح 

.  ة و كل سالح اإليمان ذلبس الخو

بي ريم انجوم انتي : فليوباتير مارقوريوس

نيم : يا افتي هيوتف انتي بانوبول: بخرستوس

.  بي خوك تيرف انتى بي ناهتي 

Vilopathr Merkourioc > pirem ̀njom
`nte Pxc? > af;\iwtf ̀n;panopl`ia > 

nem pi'wk thrf ̀nte pina\; .



و أخذ بيده السيف ذا الحدين 

.الذي ثبته مالك الرب في يده اليمني 

ي إن تي سيف: اووه آفتشي خين تيف جيج 

انتي: ثي إيطابي أنجيلوس : إنرو إسناف

.ام خين تيف جيج إنؤين: ابشويس طاجروس 

Ouo\ afsi 'en tefjij > `n;chfi ̀nrob/>
qh`eta piaggeloc > `nte P_ 

tajroc > 'en tefjij ̀nou`inam .



مضي إلي الحرب بقوة المسيح

.و قتل البربر بجراحات عظيمة 

خين تي جوم: أفشيناف إي بي بوليموس 

:  س افشاري ايني باربارو: انتي بخرستوس 

.خين أونشتي أن إرخوت 

Af]enaf ̀epipolemoc >’ 'en ;jom ̀nte 
Pxc? > af]ari ̀eni Barbaroc > 'en 

ouni]; ̀ner'ot .



تيقظ عن األرضيات وطلب السمائيات

.وتشجع فى ميدان الشهادة 

فكوتى اووه ا: أفئير نيمفين إيفول هانا إبكاهى 

اذى افتشوجى خين بى اسط: إينانى فيؤيى 

.انتى تى ميت مارتيروس : أون 

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

pi`ctadion > `nte ;met = .



أفضح داكيوس الملك المنافق

.بصبره العظيم و تعب العذابات 

بى أورو إن : أفتى شيبى ان ديكيوس 

:  مونى هيتين تيف نيشتى إنهيبو: آسيفيس 

.نيم ابخيسى انتى نى فاسانوس 

Af;]ipi ̀nDekioc > piouro ̀n`acebhc > 
\iten tefni]; ̀n\upomonh > 

nem ̀p'ici ̀nte nibacanoc .



و بهذا لبس إكليل الشهادة غير المضمحل             

.و عيد مع جميع القديسين فى كورة األحياء 

:  م خين ناى أفئير فورين إمبى إكلوم إنآتلو

م نى أفئير شاى ني: إنتى تى ميت مارتيروس 

.خين إتكورا إنتى نى إتؤنخ: إثؤاب تيرو 

"en naiafervorin ̀mpi`xlom ̀natlwm> 
`nte ;met = > afer]ai nem nh equ? 
Throu > 'en ̀txwr ̀nte nheton' .



. السالم لك أيها الشهيد السالم للشجاع البطل

.السالم للمجاهد محب اآلب ميركوريوس 

شيرى بى : شيرى ناك أوبى مارتيروس 

شيرى بى : تشويج ان جين نيؤس 

.فيلوباتير ميركوريوس : اثلوفوروس 

Xere nak `w pimarturoc >xere 
piswij ̀n genneoc> xere piaqlovoroc > 

Vilopathr Merkourioc .



أيها الشهيد المجاهد..... أطلب

.......ركوريوس ليغفر امحب اآلب م

:اوبى أثلوفوروس إممارتيروس .....: طوفه

.......إنتيف : فيلوباتير ماركوريوس 

Tw/ > `w piaqlovoroc ̀mmarturoc > 
Vilopathr Merkourioc > `ntef? …..



ذوكصولوجية الشهيد مارمينا العجايبى 

39ص 



فما هى إذا ربح األنسان العالم كله وخسر نفسه

.هذه الحياة الباطله 

جيم هيو إمبى: إيشوب أون إنتى بى رومى 

إنتيفتى أوسى إنتيف : كوزموس تيرف 

.أوبى باى أونخ إن إى إفليو : إبيسكى 

E]wp oun ̀nte pirwmi > jem\hou
`mpikocmoc thrf > ̀ntef;o`ci ̀ntefyuxh > 

ou pe pai wn' ̀n`e`vlhou .



القديس أبا مينا سمع الصوت اإللهى

.  ترك عنه العالم كله و مجده الفاسد و

مى إن أفسوتيم إنساتى إز: بى آجيوس آبا مينا

:أفكو إمبى كوزموس تيرف أنسوف : نوتى

.نيم بيف أو أوو إثناطا كو 

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

thrf ̀ncwf > nem pefw`ou eqnatako .



جسده للناربذل نفسه للموت وو

.عذابات عظيمة ألجل إبن هللا الحى قبلو

سوما نيم بيف: أفتى إنتيف إبيسكى إى إفمو 

:  وس افشيب هان نيشتى إمفاسان: ايبى إكروم 

.إثفى إبشيرى  إم إفنوتى إتونخ 

Af; ̀ntefyuxh ̀e`vmou > nem 
pefcwma ̀epi`xrwm > af]ep \anni];
`mbacanoc > eqbe P]hri ̀mv; eton' .



فلهذا رفعه مخلصنا إلى ملكوته

.وأعطاه الخيرات التى لم ترها عين 

يف أولف إيخون إيت: إثفى فاى آبين سوتير 

تى نى إي: أفتى ناف إن نى آغاثون : ميت أورو

إمبى فال ناف إيروؤ 

Eqbe vai ̀aPen?c???w?r? > olf ̀e'on
`etefmetouro > af;naf ̀nni`agaqon>

`nh`ete ̀mpebal nau `erwou .



: السالم لك أيها الشهيد 

المجاهد السالم للشجاع

السالم لالبس الجهاد أبا مينا

شيرى بى : شيرى ناك أوبى مارتيروس 

: وس شيرى بى أثلوفور: تشويج إن جينيؤس

بى آجيوس آبا مينا 

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

pi `agioc apa Mhna .



أيها الشهيد المجاهد .. أطلب

.....القديس أبا مينا ليغفر

:  اوبى اثلوفوروس إممارتيروس ..... طوفه

.....إنتيف: بى آجيوس آبا مينا 

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



ذوكصولوجية 

لباس الصليب



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

:إثمى نيفين ايتاف جوك إيفول 

:إننى خيسى انتى نواريتى 

كل األبرار الذين كملوا

أتعاب فضائلهم



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

:ايف هيج هوج إيفشى إمكاه 

.ارى بى كوزموس إم إبشا اممو او آن 

متضايقين متألمين 

.و العالم ال يستحقهم 



البرارىتائهين فى

االرضوشقوقوالمغائر

ايف سوريم ايفول هى نى شافيف

نيم نى فيب نيم نى كول انتى ابكاهى

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



هؤالء الذين شهد لهم 

انه من قبل ايمانهم

ناى ايتاف اير ميثرى خارواو

جى ايفول هيتين بوناهتى

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



نيم طو هيبوميني

مارين اتشوجي إنسا بو أجون

وصبرهم فلنسرع

في طريق جهادهم

Nem tou\upomonh> 
marensoji ̀nca pou`ajwn>



إنتين جوشت إي إب أرشي غوس إنتي 

سنيم بي ريفجوك ايفول ايسو:إفناهتي

وننظر إلى رئيس االيمان

ومكمله الرب يسوع

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



.....طوبه

أوني خورس إن اسطافروفوروس

وا من الرب عناأطلب

يامصاف لباس الصليب

Tw/.....>
`w nixoroc ̀nc̀taurovoroc>



: ايطاف جوك ايفول هيني شافف 

.....إنتيف

الذين كملوا في البراري

.....ليغفر

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



:ختام الذوكصولوجيات 



كوني أنت ناظرة علينا

ة فيها في المواضع العالية التي أنت كائن

:شوبى إنثو إرى سومس إيجون
: توخين نى ماتشوسى إيتا ريكى إنخي

}wpi ̀nqo erecomc ̀ejwn > 
'en 

nimaetsoci ̀etarexh ̀n'htou 



يا سيدتنا كلنا والدة االله

العذراء كل حين 

:  كوسشويس انيب ترين تى ثيؤطو تأوتين 
.  ات اوى إمبارثينوش إنثيو نيفين

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



اسألي الذي ولدته

مخلصنا الصالح 

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

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



ان يرفع عنا هذه األتعاب 

.  ويقرر لنا سالمه

إنتيف أولى إنايخيسى إيفول هارون
. سيمنى نان إنتيف هيرينىإنتيف

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



:  السالم لك أيتها العذراء 

:الملكة الحقيقية الحقانية 

:  شيرى نى اوتى بارثينوس
:اليثينىتى اورو ام مى ان

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



:  السالم لفخر جنسنا 

.ولدت لنا عمانوئيل

:شيرى ابشوشو انتيه بينجينوس
.  ارى اجفو نان ان ايمانوئيل

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



:  نسألك أن تذكرينا 

:أيتها الشفيعة المؤتمنه 

:  تين تى هو ارى بين ميفى
:اوتى ابر وس طاتيس اتيه انهوت

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



:أمام ربنا يسوع المسيح 

.ليغفر لنا خطايانا

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

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



مقدمة قانون االيمان

ها نمجدك أيتو. أم النور الحقيقىنعظمك يا

ا ألنك ولدت لن. العذراء القديسة والدة االله

د المج.خلص نفوسناأتى و. مخلص العالم 

، لفخر الرس:ملكنا المسيحلك ياسيدنا و

، تهليل الصديقين، ثباتاكليل الشهداء

وث نبشر بالثال.الكنائس، غفران الخطايا

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



قانون االيمان
. لهللا اآلب ضابط الك. بالحقيقة نؤمن باله واحد

.  يرىما اليرى واألرض ، ماخالق السماء و

د، نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن هللا الوحي

، المولود من اآلب قبل كل الدهور نور من نور

، ، مولود غير مخلوقله حقإله حق من إ

.، الذى به كان كل شئمساو لآلب فى الجوهر

من أجل ، وهذا الذى من أجلنا نحن البشر

تجسد من الروح ، نزل من السماء، وخالصنا
صلبتأنس وومن مريم العذراء ،، والقدس



، تألم وقبر، وعنا، على عهد بيالطس البنطى

ى من بين األموات فى اليوم الثالث كما فوقام

ن جلس عن يميلى السموات وإصعد الكتب و

اء أيضا يأتى فى مجده ليدين األحي، وأبيه

نعم . الذى ليس لملكه انقضاء. واألموات

، المنبثقنؤمن بالروح القدس الرب المحيى

، االبننمجده مع اآلب ونسجد له و. من اآلب

، سة، مقدوبكنيسة واحدة. الناطق فى األنبياء

نعترف بمعمودية واحدةو. ، رسوليةجامعة
. لمغفرة الخطايا



Tenjou]t ̀ebol '‘‘a`t\h
`n;anactacic ̀nte nirefmwout> 

nem piwn'‘ ̀nte pi`ewn eqnhou ̀amhn .
تين جوشت ايفول خا اتهى انتى انا 

ى اونخ ستاسيس انتى نى ريفمووت نيم ب

.آمين: انتيه بى اوون اثنيو 

ننتظر قيامة األمواتو

وحياة الدهر اآلتى آمين



طلبة افنوتى ناى نان

`Vnou; nai nan> 
qe]ounai ̀eron ‘]en\ht ‘ 'aron> 

: ثي شو ناى ايرون : افنوتى ناى نان 

شينهيت خارون 

. قرر لنا رحمة . اللهم ارحمنا 

ترأف علينا  



`amhn 

امين

امين



Cwtem ̀eron > 

سوتيم ايرون

اسمعنا



`amhn 

امين

امين



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

:اريه ايرون: اسمو ايرون

.ارى فو يثين ايرون

باركنا، واحفظنا ، وأعنا 



`amhn 

امين

امين



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

nan `ebol.
جيم بين : اولى امبيك جونت ايفول هارون

اووه كا نين نوفى : شينى خين بيك اوجاى

.نان ايفول

.وارفع غضبك عنا، وافتقدنا بخالصك
.واغفر لنا خطايانا



: الشماس يقولثم 

اآلب ضابط الكلأسجدوا هلل 



الطلبة
نور الينبوع الفائض كل حين المعطي ال
ة والمانح الحياة القوة الخالقة والذاتي
مع اآلب الذي أكمل التدبير من قبل 
صالحه من أجل خالص جنس 

أيها المسيح إلهنا الذي حل .البشر
م وثاقات الموت وسحق متاريس الجحي

الذي أصعدو داس كل األرواح الشريرة



.ذاته عنا حتى ينقذنا من الخطيئة 
ك وأنعمت لنا بالحياة األبدية بحكمت

ياطينه سبيت إبليس وش.اإللهيه وقوتك
بكك في ش( حصرته)اجتذبته . الرديئة 

.وربطته بوثاقات الظلمة الخارجية 
بن يا ا.وأغلقت عليه بقوتك المنيعة 
ن في للذيهللا الحقيقي الصالح السميع

للجلوسأنت اضأت .التجارب 



يا رب لك .في الظلمة و ظالل الموت
ك اسمعنا إذ ندعو. المجد الغير الفاني

ذين وأعط نياحا  ألنفس عبيدك أولئك ال
نيين وأخوتنا الجسداسبق رقادهم آبائنا

ة و كل الذين سلفوا وتوفوا في األمان
المستقيمة الذين نذكرهم والذين لم 

ألن لك العزة و كل شئ . نذكرهم اآلن
تحنن في يديك ، أيها الرب اإلله 



اء بمراحمك الكثيرة علي عبيدك األحي
يا خالق كل الطبائع . واألموات

أنت .البشرية ألنك كونتها مما لم تكن 
ا فيحيالذي تعطي كينونة لإلنسان
الذي.وتأتي عليه بالموت بسلطان

جعل علي شوكة الموت ضربة لكيال
هعلي المؤمنين بسلطانا  يجعل له

.  والذين يرجون القيامة



هذا الذي في هذا اليوم العظيم الذي 
هو عيد الخمسين أعلمتنا بكمال سر
الثالوث المقدس المساوي الغير 

فاضة من قبل إ.المفترق والغير المتغير
ية روحك القدوس علينا مثل ألسنة نار

لتهم وجعقسمتها علي رسلك القديسين
المك التقوى، وبكمبشرين باألمانة ذات

. اإللهى الذي علمتهم إياه 



ذا نضرع إليك أن تقبل طلبتنا في ه
اليوم المقدس الذي هو كمال كل شئ 
من أجلنا ومن أجل الذين وضعوا 

حن اسمعنا ن(.عندك)نفوسهم في يديك 
إذ نطلب إليك أن .عبيدك المذلولين

يين تنيح أنفس المسيحيين األرثوذكس
الذين رقدوا ،الطالبين إليك من أجلهم

و الذين جازوا من ههنا إلي هناك ، 



علكي يتنيحوا مستريحين في موض
الموضع الذي هرب منه وجع . برودة

سهم ولتكن نفو.القلب والكآبة والتنهد
، اجعلهم مستحقين في مظال النور
إليك نسبحك ونبتهل. للغفران والسالمة

ونقدم لك هذه الصلوات وهذه الذبائح 
اللهم العظيم األبدي،من أجل نفوسنا

القدوس المحب البشر، الذي جعلنا 



مستحقين أن نقف في هذه الساعة أمام
نسبحمجدك الغير المقترب إليه لكي

أغفر لنا نحن عبيدك ونبارك عجائبك ،

وأعط نعمة للذين الغير المستحقين،
يقدمون لك من غير أم يروك ويسبحوك

سات، في قلوبهم بتسبحة الثالث التقدي
ويشكرونك علي نعمتك العظيمة، هذه 
ين، التي صنعتها معنا وأنت صانعها كل ح



نا، اذكر يا رب ضعفنا وال تهلكنا بآثام
،لكن أولنا عظم رحمتك تلقاء ضعفنا
يما فانزع عنا ظلمة الخطيئة لكي نسعى
غير للنهار ونلبس أسلحة النور، لنكمل ب
ي عثرة ونصنع كل شئ بدالة كمسرة ذ
الطوبى الحقيقي المحب البشر اآلب
.  واإلبن والروح القدس اآلن وكل أوان
...يقول الكاهن ابانا الذى فى السماوات



يقول الشعب الصاله الربانيه

أبانا الذي في السموات ليتقدس أسمك
ي ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما ف

السماء كذلك على األرض خبزنا الذي 
ما للغد أعطنا اليوم وأغفر لنا ذنوبنا ك

 تدخلنا نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا وال
في تجربه لكن نجنا من الشرير

بالمسيح يسوع ربنا ألن لك الملك 
.آمين . والقوة و المجد إلى األبد 



عب  ويقول التحاليل الثالثة ويقبل الش

والكهنة الصليب واالنجيل ويقول 

كيرياليصون ثالث مراتالشعب 

ثم القانون التالى



اى بي ابنفما امباراكليتون ني ايتافي

و اونه اف ا: ايبي سيت ايفول خين اتفيه 

نتي خين ابشاي ا: ايجين ني ابسطولوس 

بينتي كوستي

الروح المعزي الذي نزل من السماء ظهر 

على الرسل في عيد العنصرة 



ين خ: اف ماهوو ايفول خين كاتي نيفين 

.تي اكسوسيا انتيه تيف جوم 

هم من كل فهم ألم

.و كل حكمة بسلطان قوته



ذوكصابترى كى ايو كى آجيو 
.ابنفيماتى

. المجد لآلب واالبن والروح القدس

Do[a patri ke ~Ui`w> Ke
~Agi`w ~Pneumati Allhloui`a



كى ني كى آ اى كى استوس

.اى اوناس نوناى انون آمين

.  اآلن وكل أوان وإلى دهور الدهور آمين

Ke nun ke `a`i ke ictouc >
`e`wnac twn `e`wnwn ̀amhn > 



Pi`pneuma ̀nte ;meqmhi  vheqnhou 
ebol ‘'en ̀viwt > af`mton ̀mmof ejen 

niavhoui nte nimaqhthc ̀nte 
Pixrictoc ‘ 

فول خين بي ابنفما انتي تي ميثمي في اثنيو اي

ي افيوت أف ايمتون امموف ايجين ني أفي أو

انتي ني ماثيتيس انتي بيخرستوس 

روح الحق المنبثق من اآلب حل على 

رؤوس تالميذ المسيح



> af]wpi ‘'en rwou nem 
nou`cvotou ̀m`vrh; ̀n\anlac `n`xr

wm euvh] ejen ̀vouai ̀vouai
تو أف شوبي خين روأوو نيم نو اسفو

ش ام افريتي ان هان الس انكروم اففي

ايجين إفؤواي إفؤواي

ة و صار في أفواههم و شفاههم مثل ألسن

نار منقسمة على كل واحد 



كى ني كى آ اى كى استوس

.اى اوناس نوناى انون آمين

.  اآلن وكل أوان وإلى دهور الدهور آمين

Ke nun ke `a`i ke ictouc >
`e`wnac twn `e`wnwn ̀amhn > 



Pipn?a????  E?’qu? `nat]ib; 
Psc? ̀nreft ̀m`pwn' >Vheqnhou 

ebol'en ̀viwt vhetafcaji

أن بي أبنفما إثؤواب ان أتشفتي إبشويس

إفيوت ريفتي أم إبؤنخ في أثنيو إيفول خين

في أيطاف ساجي

الروح القدس الغير متغير الرب المحي 

المنبثق من اآلب الذي تكلم 



'en niprovhthc > afi e`\rhi ejen 
nenio; kata piw] ̀nte Pxc? Ouo\

aucaji 'en acpi niben

خين ني ابروفيتيس أف اي اهري هيجين 

س نينيوتي كاطا بي أوش انتي بي إخرستو

أووه أف ساجي خين أسبي نيفين

في األنبياء حل على أبائنا كوعد 

يح و تكلموا بكل لغةسالم



كى ني كى آ اى كى استوس

.اى اوناس نوناى انون آمين

. اآلن وكل أوان وإلى دهور الدهور آمين

Ke nun ke `a`i ke ictouc >
`e`wnac twn `e`wnwn ̀amhn > 



Pipn?a?  ````nagiocunh 
pipna? ̀neuvrocunh 

vhetafouorpf `nje Pasoic Icouc
إفرو بي ابنفما ان أجيو سيني بي أبنفما إن

س سيني في أيطاف أو أوربف انجي ابشوي

ايسوس

روح القداسة روح السرور

الذي أرسله الرب يسوع 



e`\rhi ejen nefapoctoloc > 
au\iwi] ̀mpefran 

eqouab `n`\rhi ‘'en nieqnoc throu 
piwou naf ]a ̀ene\ amhn.

إي اهري أيجين نيف أبوسطولوس ايف هي 

نأويش إمبفران بي أو أوو ناف شا إينيه أمي

ي على رسله فكرزوا باسمه القدوس ف

كل األمم المجد له إلى األبد أمين



ان اوش ايفول انجو امموس جي ابين 

ف اي تشويس ايسوس بي اخرستوس افشينا

ام افهميسي سا اوي ن: ابشوى ان نيفيؤي 

.يثمي امبي باراكليتون بي ابنفما انتيه تي م

يح و نصرخ قائلين يا ربنا يسوع المس

الذي صعد إلي السموات  و جلس عن 

قيمين أبيه وأرسل لنا المعزي روح الح



..سوتي اممون اووه ناي 

.خلصنا و ارحمنا 


