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يك ابؤرو انتيه تى هيرينى موى نان انت

نان انتيك هيرينى كانينهيرينى سمنى

نوفى نان ايفول

يا ملك السالم اعطينا سالمك قرر لنا

لنا خطاياناسالمك و اغفر

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

`ntek\irhnh> xa nennobi nan ebol



جور ايفول انى جاجى انتيه تى اكليسيا

ايروس انيسكيم شا اينيهاريسوبت

فرق أعداء الكنيسة و حصنها

فال تتزعزع الى االبد

Jwr `ebol ̀nnijaji
`nte ;ekklhcia> ̀

aricobt ̀eroc `nneckim ]a `ene\.



اممانؤيل بينوتى خين تين ميتى تينو خين

انتيه بيفيوت نيم بى ابنفما اثؤوابابؤو

عمانوئيل الهنا فى وسطنا اآلن

بمجد ابيه و الروح القدس

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

pefiwt> nem pi`pneuma eqouab. 



انتيف اسمو ايرون تيرين انتيف توفو انين

هيت انتيف تالتشو انيشونى

انتيه نين ابسيشى نيم نين سوما

ليباركنا كلنا و يطهر قلوبنا 

و يشفى أمراض نفوسنا و اجسادنا

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



تين أو أوشت إمموك أوبي اخرستوس

نيم بيك يوت إن أغاثوس

نسجد لك أيها المسيح 

مع أبيك الصالح

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



أك اينيم بى ابنفما اثؤواب جى 

.اكسوتى إممون ناى نان

والروح القدس، 

.وخلصتناأتيت ألنك 

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



لحن أل القربان وسمى هكذا ألن 

ذه وه( الليلويا)اللحن كله فى كلمة 

اى الكلمة هى بداية لحن الليلويا ف

ل هذا هو اليوم الذى سيقا)بيه بى 

لى ولذا فسمى آل نسبة ا( بعد قليل

ربان أول حرفين فى كلمة الليلويا وق

ألنه يقال عند تقديم القربان 

(الحمل)



تين أوأوشت إم افيوت إنتي بي أوأويني

نيم بيف شيري إم مونو جينيس

لحن البركة

نسجد آلب النور وابنه الوحيد

Tenouw]t ̀m`Viwt ̀nte piouwini 
nem pef]hri ̀mmonogenhc



نيم بي ابنيفما إمباراكليطون 

تي اترياس إن أوموسيويس

والروح المعزي ، الثالوث المساوي

Nem pipn?a? ̀mparaklhton 
;`triac ̀nomooucioc



لحن أل القربان وسمى هكذا ألن اللحن 

ى وهذه الكلمة ه( الليلويا)كله فى كلمة 

ا هو هذ)بداية لحن الليلويا فاى بيه بى 

سمى ولذا ف( اليوم الذى سيقال بعد قليل

آل نسبة الى أول حرفين فى كلمة 

يم الليلويا وقربان ألنه يقال عند تقد

(الحمل)القربان 



:يقول الكاهن



أو أو أو نيم أوطايو أوطايو نيم 

أو أو أو انتى بان أجيا اترياس

مجداً و إكراماً إكراماً ومجداً 

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 



شويس ان نى ايطافتآرى افميفئى إب

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 قُدمت عنهم 

و الذين قُدمت 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 . 



ابروس افكساستى ايبيرتون :بي ذياكون

أجيون تيميون ذورن توطون

:يقول الشماس 

صلوا من أجل هذه القرابين

المقدسة الكريمه

Pidiakwn:
Proceu’’[acqe ‘’’’’’’’’’’’’’’`upertwn ̀agiwn 

timiwn dwron toutwn



كى ابروسكى ثيسيون ايمون

كيريى ليسون.فيرونطون

.و تقدماتنا و الذين قدموها

يارب أرحم

ke quciwn ̀hmwn ke `procveron 
twn . Kuri`e `ele`hcon 



يهوؤو إى بيالليلويا فاى ب

:ثاميوفشويستيتا إبإ

هذا هو اليوم: هلليلويا

،الذى صنعه الرب

Allhloui`a vai pe 
pi`e\oou ̀eta P_ qamiof >



marenqelhl ̀ntenounof 
`mmon ̀n‘'htf 

فلنفرح ونبتهج فيه،

مارين ثيليل انتين 

ممون انخيتفإأو نوف 



يا رب خلصنا، يارب سهل سبلنا،

`w P_ ek`ena\men
`w P_ ek`ecouten nenmwit >

يك إى ناهمين إأو إبتشويس 

إى سوتين نينمويت يكإأوإبتشويس 



.مبارك اآلتى باسم الرب هلليلويا

`f`cmarwout ̀nje vheqnhou 
'en `vran ̀mP_ > Al? 

ثنيوإنجى فيإسماروؤوت إف إ

الليلويا. م إبتشويسإخين افران 



باسم اآلب و االبن :الكاهن

و الروح القدس إله واحد

فيوتإم إفران إخين :بي ايريفس

نيم بى إبنيفما إثؤواببشيرىإنيم 

أونوتى ان أو أوت

Piiereuc > "en ̀vran `mviwt 
nem ~P]hri nem piPneuma equ? 

ounou; ̀nouwt .



نجى افنوتى افيوت إسماروؤوت إف إ

بى بان دوكراطور

مبارك هللا اآلب

ضابط الكل

F`cmarwout ̀nje V; viwt 
pipantokratwr



:بي ذياكون

.أمين 

:يقول الشماس

.أمين 

Pidiakwn
Amhn .



اف اسماروؤوت انجى بيف :بي ايريفس

مونوجينيس انشيرى

إيسوس بى اخرستوس بينشويس 

الجنسمبارك ابنه الوحيد:يقول الكاهن

يسوع المسيح ربنا 

Piiereuc > F`cmarwout ̀nje
Pefmonogenhc ̀n]hri Ihc? Pxc? 

Penoc? 



:بي ذياكون

أمين

:يقول الشماس

أمين 

Pidiakwn
~Amhn .



اف اسماروؤوت انجى: بي ايريفس

بى إبينفما إثؤواب امباراكليتون

:يقول الكاهن 

مبارك الروح القدس المعزى  

Piiereuc > F`cmarwout ̀nje pipn?a? 
equ? `mparaklhton



اسباتير أجيوس،.أمين:بي ذياكون
اس ايوس أجيوس،

آمين. ان إبنيفما أجيون

واحد هو اآلب الّقدوس. أمين: الشماس
واحد هو االبن القدوس
آمين. واحد هو الروح القدس 

Pidiakwn> ~Amhn .
ic pathr ̀agioc ic ~uioc `agioc > 

en`pneuma ̀agion  `amhn



مبارك الرب

.  اإلله إلى األبد آمين

Eulogitoc Kurioc
`o qeoc ic touc `e`wnac `amhn . 

إفلوجيتوس كيريوس

.آمين: وناسيئوس اى اإس طثيؤس أو



جميع األمم باركوا الرب،يا

ولتباركه جميع الشعوب، 

Nieqnoc throu ̀cmou `eP_ 
maroucmou ̀erof
`nje nilaoc throu 

: ابتشويسوس تيرو اسمونثيئن

الؤس تيرويمارو اسمو ايروف انجى ن



ألن رحمته ثبتت علينا،

يا  هلليلو. وحق الرب يدوم الى االبد أمين

je ̀apefnai tajro ̀e`\rhi 
`ejwn > ouo\ ;meqmhi `nte P_ 

]op ]a ̀ene\ Amhn > Al?
:جى آبيف ناى تاجرو اى اهرى ايجون

اووه تى ميثمى انتى ابتشويس

.  الليلويا. شوب شا اينيه آمين



ى ذوكصابترى كى ايو ك:  بي الؤس

ى  إكى نين كى آ: آجيو ابنفماتى

Pilaoc> do[a patri ke `ui`w ke
`agi`w ̀pneumati > ke nun ke `a`i

المجد لآلب واالبن والروح:يقول الشعب

القدس اآلن وكل آوان 



ىإونطوناس أوس إى طاسكي 

.الليلويا. مينآونون أ

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

.آمين هلليلويا. والى دهر الدهور



:بي ايريفس

إشليل

:الكاهن 

صل  

Piiereuc >
~}lhl .



:بي ذياكون

ى إسطاثى تيهشبى إبروس إيفي إ

:الشماس
للصاله قفوا

Pidiakwn
`Epi`proceuxh `ctaqhte . 



:بي ايريفس

إيرينى باسى

:الكاهن 

السالم لجميعكم

Piiereuc >
Irhnh paci



:بي الؤس

كيطو إبنفماتى سو

:الشعب

اً 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 و قبلنا إليه وأشفق علينا و عضدن

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 يحفظنااً 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

ننوتي  شويس بيتوكراطور ابدانجي 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 تشويس 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 >



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

ى تين إن إم إبشاأإنتيفإنسيو نيفين

آإثرين تشى إيفول خين تى كونوني

`ntoutou ̀e`\hri ̀ejwn ̀epi`agaqon ̀n
chou niben `ntefaiten ̀nem`p]a 

eqrensi `ebol’’'en ;koinwni`a

بالصالح عنا فى كل حينمنهم

و يجعلنا مستحقين أن ننال من شركة



إتئسماروؤتإثؤوابإنتى نيف مستريون

إى بى كو إيفول إنتى نين نوفى

أسراره المقدسه المباركه

لمغفره خطايانا

`nte nefmucthrion e/q/u 
et`cmarwout

`epixw ̀ebol `nte nennobi .



:بي الؤس

كيريى ليسون

:الشعب

يارب أرحم

Pilaoc
Kuri`e  `ele`hcon



إثفى فاى تين تيهو أووه تين:بي ايريفس

طوبه إن تيك ميت أغاثوس بى ماى

رومى ميس نان اثرين جوك إيفول

من أجل هذا نسأل و نطلب من:الكاهن

صالحك يا محب البشر امنحنا ان نكمل

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



إثؤواف فاىإم باى كى إيهوؤو 

نيم نى إيهوؤو تيرو أنتى بين

أونخ خين هيرينى نيفين نيم تيك هوتى

هذا اليوم المقدس و كل أيام حياتنا

بكل سالم مع خوفك

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

\irhnh niben nem tek\o;. 



بى رازموس 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\a peklaoc thrf



تاى اترابيزا ثاىنيم إيفول ها

:ثم يرشم الكاهن المائدة

و عن هذه المائدة

nem ebol\a tai`trapeza qai



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 .



Cwلحن سو 
Cwqicمرد سوتيس وهو أول حرفين فى

(سوف يقال بعد تحليل الخدامالذى)

يح ويقال لحن سو اآلن أثناء دفن السيد المس

(ريناالبروسفا)وتغطية المذبح بغطاء التقدمة 

.  روالذى يشير الى الحجر الذى كان على القب

ختم ووضع اللفافة المثلثة التى تشير الى ال

الذى وضع على القبر



:يقول الكاهن تحليل الخادم 

خدام هذا اليومياربعبيدك 

ةسموالشمااوسةوالقسةصامالقم

واألكليروس وكل الشعب وضعفي
يكونون محالين من فم الثالوث القدوس

ب واالبن والروح القدس آلا
ومن فم الكنيسة الواحدة

.الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية
.ومن أفواه األثنى عشر رسوالً 



ومن فم ناظر اإلله اإلنجيلي

مرقس الرسول الطاهر والشهيد،

والبطريرك القديس ساويرس، 

ومعلمنا ديسقورس،

والقديس اثناسيوس الرسولي،
رئيس الكهنة،اءالشهدخاتم والقديس بطرس 

والقديس يوحنا ذهبي الفم،

والقديس كيرلس، 



والقديس باسيليوس،

.والقديس اغريغوريوس

ثمائة والثمانية عشرومن افواه الثال

المجتمعين بنيقيه،

والخمسين بمدينة القسطنطينية،والمائة

.والمائتين بأفسس

ومن فم أبينا المكرم

البابا األنبا تواضروسرئيس الكهنة 



ومن فم حقارتي،

.ألنه مبارك ومملوء مجداً اسمك القدوس

.أيها األب واالبن والروح القدس

اآلن وكل أوان

.آمين. وإلى دهر الدهور كلها



.فماتى سويوبنطسوتيس آمين كى 

.ومع روحك. خلصت حقا

Cwqic amhn 
ke tw ̀pneuma; cou .



تى شورى ان نوب تى تى بارثينوس

. بى بنسوتير بس اروماتا

المجمرة   الذهب هى العذراء

و عنبرها هو مخلصنا

:]ourh `nnoub te ;parqenoc >
Pec`arwmata pe pencwthr >



اسميسى امموف افسوتى اممون

أووه اف كانين نوفى نان إيفول

وغفر لنا خطايانا, ولدته و خلصنا 

Acmici ̀mmof afcw; ̀mmon 
ouo\ afxa nennobi nan `ebol 



هذا الذى أصعد ذاته ذبيحة مقبولة على
.الصليب عن خالص جنسنا 

Vai  `etafenf  `e`p]wi 
> ǹouquci`a ec]hp > \ijen pi 
+ > 'a `poujai ̀mpengenoc .

يا انؤثيس: فاى ايتاف اينف ايه ابشوى

ا خ: هيجين بى استافروس : ايس شيب
.ابؤجاى امبين جينوس



انجى بيف يوت ان : أفشوليم ايروف

: ام افناف انتى هان اروهى:اغاثوس
.هيجين تى غولغوثا

Af]wlem èrof > `nje pefiwt
`n`agaqoc > `mv̀nau ̀nte 

\an`arou\i > \ijen :golgoqa.

فاشتمه أبوه الصالح وقت المساء على
.الجلجلة 



م ني. تين أواوشت إمموك او بخرستوس

نيم بى ابنفما. غاثوسأبيك يوت إن 

. نأكسوتى إممو. جى آف اشك.اثؤواب

ناي نان

Tenouw]t ̀mmok `w Pi`xrictoc > nem 
Pekiwt ̀nagaqoc > nem Pi`pneuma 

eqouab > je afa]k akcw; ̀mmon nainan

ح نسجد لك أيها المسيح مع أبيك الصال
.اخلصتنوالروح القدس ألنك صلبت و



هيتين نى ابريسفيا انتيه تى ثيؤطوكوس

ابتشويس آرى اهموت: اثؤواب ماريا

.نان امبى كو ايفول انتيه نين نوفى

بشفاعات والدة االله القديسة مريم،

. يارب انعم لنا بمغفرة خطايانا

|iten ni`precbi`a ̀nte ;qe`otokoc
e/q/u/ Mari`a> P//_ ari`\mot nan

`mpixw ̀ebol ̀nte nennobi .



أرشيانتى بيفيا ــهيتين ني ابريس

ميخائيل اب ارخون:انجيلوس إثؤاب

…ابتشويس:ان نا نى فى أوى

بشفاعات رئيس المالئكة الطاهرميخائيل 

…يارب انعم:  السمائيين رئيس

|iten  ni`precbi`a  `nte Piarxh-
aggeloc Eqouab > Mixahl
`parxon ̀nnanivhoui > P//_ ...



هيتين نى ابرسيفيا انتيه بى شاشف 
ان آرشى أنجيلوس نيم نى طاغما

...ابتشويس آرى : ان ابورانيون

بشفاعات رؤساء المالئكة السبعة 

…يارب انعم لناوالطغمات السمائية،

|iten niprecbi`a ̀nte pi]a]f
`narxh aggeloc nem nitagma

`nouparnion’> P//_ ...



هيتين نى إيفشى إنيته نا شويس

إن يوتى إن ابوسطولوس نيم إبسيبى

. ..أبتشويس : انتيه نى ماثيتيس

بصلوات سادتى األباء الرسل

. ..وبقية التالميذ يارب انعم لنا 

|iten nieuxh ̀nte na_ `nio;
`n`apoctoloc nem `pcepi `nte 

nimaqhthc > P//_ ...



هيتين نى إيفشى إنتيه بى ثيؤريموس

إن إيف إنجيليستيس ماركوس

…أبتشويس : بى أبوسطولوس

بصلوات ناظر اإلله اإلنجيلى

. ..مرقس الرسول، يارب انعم لنا 

|iten nieuxh ̀nte piqeẁrimoc 
`neuaggelicthc Markoc 
pi`apoctoloc > P//_ ...



هيتين نى إيفشى إنتيه بى بارثينوس

إن إيف إنجيليستيس يؤانس 

…أبتشويس : بى أبوسطولوس

بصلوات البتول اإلنجيلى يوحنا الرسول،

. يارب انعم لنا بمغفرة خطايانا

|iten nieuxh ̀nte piparqenoc 
`neuaggelicthc Iw/a/ 

pi`apoctoloc > P//_ ...



هيتين نى افشى انتى بي ارشى ذياكون 

ات اسمارؤوت استفانوس بى شورب

…ابتشويس : اممارتيروس

بصلوات رئيس الشمامسة المبارك 

... اسطفانوس أول الشهداء،  يارب انعم

|iten nieuxh ̀nte piarxh-
diakwn et`cmarwout ̀Ctevanoc

pi]orp ̀mmarturoc > P//_ ...



هيتين نى إيفشى إنتيه بى آثلوفوروس

رجيوسؤرو جيؤإممارتيروس باتشويس إب

, ثيؤدوروس بى سترا تيالتيس , 

افا مينا انتى نى, فيلوباتير مرقوريوس 

ابتشويس:أبسخيرون بى ريم قلين,فايات 

كبصلوات المجاهد الشهيد سيدى المل

و االمير تادرس الشطبى و الشهيد جاورجيوس

وأبسخيرون القلينىابوسيفين ومارمينا العجايبى

.يارب انعم لنا 



نى شيليتهيتين نى إيفشى إنتيه 

انتى بخرستوس تى اجيا اممى بارباره

نيم يوليانى نيم دميانى نيم مارينى

...ابتشويس:

عرائس المسيح القديسه بالحقيقهبصلوات 

برباره و يوليانه و دميانه و مارينا

.....يارب انعم لنا 



ناشويس انيوتى هيتين نى إيفشى إنتيه

امماى نوشيرى افا انطونيوس نيم افا بافلى

نيم باخوميوس نيم بى شومت اثؤواب

مكاريوس افا شينوتى بى ارشى منذريتيس

...ابتشويس:

ساداتى االباء محبى اوالدهم القديسبصلوات 

نطونيوس و انبا بوال و انبا باخوميوسأانبا 

نوده رئيس المتوحدينشوانبا مكاريوس وانبا 

.....يارب انعم لنا 



هتين نى إيفشى إنتيه  باتشويس إب أورو

قوسطانطينوس نيم إيالني تيف ماف

...ابتشويس: تي أوروابشويس

ملك قسطنطينوس بصلوات سيدي ال

…أنعميا رب . وهيالنة أمه الملكة

|iten nieuxh ̀nte pasoic `pouro
koctantenoc nem ihlanh 
tefmau ;ouro >P//_ ...



هيتين نى إفشى إنتيه نى إثؤواب إنتيه 

باى ايهوأو بى أواى بى أواى

…كاطا بيفران ابتشويس

بصلوات قديسى هذا اليوم كل

...أنعم لنا واحد باسمه، يا رب

|iten nieuxh ̀nte nhe/q/u/ `nte
pai`e\oou piouai piouai
kata pefran >P//_ ...



يوت ايفشى اريه إب اونخ إمبينوهيتين ن

أن أرشى أيرفسإتطايوت

...إبتشويس:بابا افا تواضروس 

بصلواتهم أحفظ حياة أبينا المكرم رئيس

...أنعم لنا يا رب:البابا أنبا تواضروسالكهنة 

|iten noueuxh ̀are\ `e`pwn‘' ̀mpeniwt 
ettai`hout ̀narxh`ereuc

papa abba Tawadroc > P_ ...



ابتشويس آرى اهموت نان

امبى كو ايفول انتيه نين نوفى

يارب انعم لنا بمغفرة خطايانا

P//_ ari`\mot nan
`mpixw ̀ebol ̀nte nennobi 



تين أو أوشت إمموك أوبي اخرستوس

نيم بيك يوت إن أغاثوس

نسجد لك أيها المسيح 

مع أبيك الصالح

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



آشكنيم بى ابنفما اثؤواب جى آك

.اكسوتى إممون ناى نان

والروح القدس، 

.وخلصتناصلبتألنك 

nem Pi`pneuma e/q/u/ > 
je aka]k akcw; ̀mmon nai nan .



مقدمة 

البولس القبطي



بافلوس إف فوك إم بين اتشويس

بخرستوس بى آبو سطولوسايسوس

بولس عبد ربنا يســـــــوع

المسيح الرســــــــول

Pauloc `vbwk ̀mpe/n/_ 

Ih/c/ Px/c/ piapoctoloc



ثاشف ايت ثاهيم فى ايتاف

.اى بى هى شين نوفى إنتى إفنوتى

. المدعو المفرز لبشارة هللا

etqa\em vhetauqa]f

`epi\i]ennoufi ̀nte V; .



ثم يقرأ الشماس بعض 

الجمل من فصل البولس 

الخاص باليوم

يقولوفي الختام



نيموتين نيم اتهيرينىهموت غار ى اب

شوبي إسإافسوب جي امين 

كمتكون مع: نعمة ربنا يسوع المسيح

Pi`\mot gar nemwten nem `t\i-
rhnh eucop je Amhn ece]wpi



:ثم يقول الشعب



هموت غار امبنتشويس ايسوسى إب

ف اى شوبىإبخرستوس 

نيم بيك 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 



باتشويس انيوت اتطايوت ان ارشى 

:اسنافبى ماه تواضروسارفس بابا افا 

ياسيدى المكرم رئيس

:تواضروسالكهنة البابا أنبا 

pasoic ̀niwt ettaihout `n`arxh
`ereuc papa abba… (Tawadroc ) 



:  ماري 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 nem pilaoc thrf 
Oujai ‘'en p_ je `amhn ec`e]wpi



البولس فصل من رسالة 

معلمنا بولس الرسول إلى 

{………….}

.بركته علينا آمين 



نعمه هللا األب تحل على

أرواحكم يا آبائى 

.و أخوتى آمين 



الكاثوليكون القبطي



ايفول خين تى ابيستولىكاثوليكـــــون 

. ناميـــــن راتـــــــى..  انتى بيـــنيوت 

..........أبينارسالةالكاثوليكون من

.يا أحبائــــــى

Kaqolikon ebol'en ;`pectolh 
`nte peniwt ...... namenra;. 



:ثم يختتم باآلتى



موسسنا إسنيو أمبير مينريه بى كو

: موسساوذى نيت شوب خين بى كو

يا أخوتى ال تحبوا العالم

وال األشياء التى فى العالم، 

Na`cnhou ̀mper menre pikocmoc

oude nhet]op 'en pikocmoc > 



موس نا سينى سبى كو

:نيم تيف إبى ثيميآ

العالم يزول وشهوته

pikocmoc nacini 
nem tef`epiqumi`a 



فى ذى إت ايرى إم إفووش إم

. إفنوتى إفناشوبى شا إينيه آمين

والذى يصنع

.آمين: إرادة هللا يدوم إلى األبد 

vh de et`iri `m`vouw] `mv; >
`fna]wpi ]a ̀ene\ > `amhn .



رسالةالكاثوليكون من

.يا أحبائــــــى......... أبينا



:ثم يختتم باآلتى



يا أخوتى ال تحبوا العالم 

وال األشياء التى فى العالم، 

العالم يزول وشهوته والذى يصنع

.آمين: إرادة هللا يدوم إلى األبد 



مرد اإلبركسيس يقال

عقب الكاثوليكون 

العربى



شيري بي اسطافروس

في ايطاف آشف باتشويس ايروف

أيها الصليبالسالم لك 

الذي صلب عليه ربنا

Xere pi`ctauroc
vhetaua]f pasoic erof



شا انتيف سوتي إممون

ايفول خين نين نوفي

حتى خلصنا من خطايانا

]a ǹtefcw; ̀mmon
ebol’'en nennobi



.شيرى نى ماريا، تى إتشرومبى إيثنيسوس

.ثى إيتاس ميسى نان إم إفنوتى بى لوغوس

. السالم لك يا مريم الحمامة الحسنة

.  التى ولدت لنا هللا الكلمة

Xere ne Mari`a ;srompi Eqnecwc
qhetacmici nan ̀mV; pilogoc.



السالم لك أيها الشهيد

. السالم للشجاع البطل

:شيرى ناك أوبى مارتيروس 

:شيرى بى تشويج ان جين نيؤس 

Xere nak `w pimarturoc >
xere piswij ̀ngenneoc >



السالم للمجاهد 

.محب اآلب ميرقوريوس 

:شيرى بى اثلوفوروس 

.وريوس قفيلوباتير مير

xere piaqlovoroc >
Vilopathr Merkourioc .



إكسماروؤوت آليثوس

نيم بيك يوت إن آغاثوس

مبارك أنت بالحقيقة مع أبيك الصالح

`````Kcmarwout alhqwc >
nem pekiwt `n`agaqoc



.نيم بى أبنفما أثؤواب

أكسوتى إممون ناى نانآشك جى آك

. والروح القدس

.  ارحمنا. وخلصتناصلبتألنك 

nem Pi`pneuma e/q/o/ 
je aka]k akcw; ̀mmon >

nai nan .



اإلبركسيس القبطي



إبركسيس إنتيه نين يوتى إن ابوسطولوس 

.مو اثؤواب شوبى نيمانسايرى بو إ

أعمال آبائنا االبراكسيس فصل من 

.الرسل بركتهم المقدسة تكون معنا

`Pra[ic `nte nenio; `n`apoctoloc >

`ere pou`cmou ̀eqouab ]wpi neman. 



:ثم يختتم باآلتى



بى ساجى ذى انتيه ابشويس 

ي آشاىإي آى آى اووه إف إإف 

كلمة الرب تنمو وتزدادلم تزل 

Picaji de `nte P_ 
ef`eaiai ouo\ ef`e`a]ai 



إف ايه آماهى اووه إف ايه تاجرو خين

.تى آجيا إن إكلسيا إنتيه إفنوتى آمين

وتعتز وتثبت فى كنيسة هللا

.المقدسة، آمين

ef`e`ama\i ouo\ ef`etajro ‘'en 
;`agi`a ̀nek`klhci`a ̀nte V; ``amhn 



اإلبركسيس العربي

أعمال االبراكسيس فصل من 

آبائنا الرسل بركتهم المقدسة 

.تكون معنا



:ثم يختتم باآلتى

كلمة الرب تنمو وتزداد وتعتز لم تزل 

.وتثبت فى كنيسة هللا المقدسة، آمين



:السنكسار



ى لحن فى ايطاف انن

اسخاى
(وهو خاص بعيد الصليب)



: لما وردت مكاتبات السالم + 

: التي لقسطنطين إلي اإلسكندرية 

نتيه إ: ين ني إسخاي إن هيرينيكون ڤإيتا

:كوستانتينوس إيخون إيراكوتي 

Etau`en ni`c'ai ̀n\irhnikon > 
`nte Kwctantinoc ̀e'oun

eRako; >



:أبواب البرابي أغلقوا قائال  

.وإفتحوا أبواب الكنائس

:يه ما إشتام إم إفرو إنني إيرفيؤي چ

.آوؤن إم إفرو إنني إكليسيا 

je ma`]qam ̀mv̀ro ̀nniervhov`i > 
`awoun ̀mv̀ro ̀nniek`klhci`a .



:االساقفة سمعوا ففرحوا+ 

:والقساوسة ابتهجوا 

:راشي ڤآني إيبيسكوبوس سوتيم آ

:يتيروس أونوف إمموؤ ڤآني إبريس

`Ani ̀epickopoc cwtem aura]i > 
`ani`precbuteroc ounof `mmwou >



:وسبع رتب الكنيسة

.السماءإله مجدوا 

: يا آبي شاشف إنطاغما إنتيه تي إكليس

.تي أوؤ إم إفنوتي إنتيه إتفيه

`api]a]f  `ntagma ̀nte 
;ek`klhci`a > 

;ẁou ̀mV̀; ̀nte t̀ve .



:أي لسان جسدي يقدر+ 

:أن ينطق بعظم سرورك 

:آش إنالس إنسوماتيكوس 

:ل إيبيك نيشتي إن ثيليـىچنا إشصا

A]`nlac ̀ncwmatikoc > 
na ̀]caji ̀epekni]; `nqelhl >



:أيها الشعب المؤمن 

.في جميع الكنائس

:أو بي الؤس إمبيستوس 

.خين ني إكليسيا تيرو

`w pilaoc `mpictoc >
'en niek`klhci`a throu .



:تبعندما سمعوا كُ + 

:قسطنطين الملك قائالً 

:سوتيم إينا إسخاي ڤ إيتاڤ إم إفنا

:إنتيه إب أورو كوستانتينوس 

`M`vnau ̀etaucwtem ̀eni`c'ai >
`nte p̀ouro Kwctantinoc > 



:بىاغلقوا أبواب البرا

.وافتحوا أبواب الكنائس

:يه ما إشتام إم إفرو إنني إرفيؤي چ

.آ أوؤون إم إفرو إنني إكليسيا 

je ma`]qam ̀mv̀ro ̀nniervhou`i >
`aouwn m̀v̀ro ̀nnìek`klhci`a .



:أغلقوا بيوت الشياطين + 

:وافتحوا بيوت هللا

: ما إشتام إننيئو إنني ذيمون 

:اووه آؤون إنني أون إنتيه إفنوتي 

Ma`]qam `nni`hou ̀nnidemwn > 
ouo\ `aouwn ̀nni`hon ̀nte ̀V; >



مغبوط هذا الشعب

.قيل له هذا األمرالذى

: وؤنياتف إمباي الؤس فاي أ

.إيتاف جوس إمباي أو آهساهني ناف

`wouniatf `mpailaoc vai >
`etaujoc ̀mpai oua\ca\ni naf .



: طوباك يا قسطنطين + 

:ألنك أحييت اإليمان

:أو أؤنياتك أو كوستانتينوس 

:يه آكتانخو إمبي ناهتي چ

Wouniatk `w Kwctantinoc >
je aktan'o ̀mpina\; >



:فلذلك أحياك هللا

.في ملكوت السماوات

: فنوتي طانخوك أيه فاي ثفإ

.خين إثميت أورو إنتيه ني فيؤي

eqbe vai ̀aV; tan'ok > 
'en q̀metouro ̀nte nivhou`i .



:أطلب من الرب عنا+ 

: يا سيدي الملك قسطنطين 

: طوبه إم إبتشويس إي إهري إيجون 

:باتشويس إب أورو كوستانتينوس

Twb\ `m`Poc? ̀e`\rhi ̀ejwn > 
Paoc?  `pouro Kwctantinoc >



:وهيالنة الملكة 

.ليغفر لنا خطايانا

: م إيالني تي أورو ين

.ول فنان إيفيإنتيف كانين نو

nem H̀lanh ;ourw >
`ntefxa nennobi nan `ebol .



برلكس عيد الصليب

لحن باتشويس



Pasoic Ihc? Pxc?
Vh ̀etua]f ̀epi`ctauroc 

باتشويس ايسوس بخرستوس
فى اتافاشف ابى استافروس

ياربي يسوع المسيح 
الذى صلب على الصليب 



ek`e' ‘om'‘em ̀m`pcatanac 
capecht ̀nnensalauj >

اك ايه خوم خيم ام ابساتاناس
:نين اتشاالفج سابيسيت ان

اسحق الشيطان
تحت اقدمنا خلصنا



Nixeroubim nem niceravim > 
niaggeloc nem niarxhaggeloc >

نى شيروبيم نيم نى سيرافيم

نى انجيلوس نيم نى ارشى انجيلوس

الشاروبيم و السيرافيم 

المالئكة و رؤساء المالئكة



ni`ctrati`a nem nie[ouci`a > 
ni`qronoc nimetsoic nijom .

نى ستراتيا نيم نى اكسوسيا

منى اثرونوس نى ميت شويس نى جو

العساكر والسالطين

الكراسى والربوبيات



Enw] ̀ebol enjw ̀mmoc
je ou`wou ̀mV; 'en nhetsoci >

انؤش ايفول انجو امموس

جى اواو امفنوتى خين نى اتشوسى

صارخين قائلين المجد هلل فى األعالى



nem ou\irhnh \ijen pika\i 
nem ou;ma; 'en nirwmi .

نيم أو هيرينى هيجين بيكاهى

نيم أو تيماتى خين نى رومى

و على األرض السالم

و بالناس المسرة



آجيوس ايس . آجيوس أوثيئوس

آجيوس آثاناطوس . شيروس 

ماسأو إكبر ثينو جينيتس، إليسون إي

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. 

اسأوإسطفروتيس ذى إيماس إليسون يم

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

ايسطس أورانوس إليسون إيماس

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

اممو أو اى ابشوى هاروكايرىإيتين 

إبشويس بيننوتى 

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

P_ Pennou;



نّيحهمياربالذين سبقوا فرقدوا
ألنك أنت هو حياتنا كلنا, المرضى اشفهم

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



يسوع المسيح ابن هللا هلليلويا هلليلويا
الذى صلب على الصليب اسحق

ايسوس بخرستوس الليلوياالليلويا
فى اتافاشف ابى ابشيري امفنوتى 

استافروس اك ايه خوم خيم

Al/ Al/ Ihc? Pxc? ̀P]hri `mV;
Vh ̀etua]f ̀epi`ctauroc 

ek`e' ‘om'‘em



الشيطان تحت اقدمنا خلصنا 
هلليلويا هلليلويا

نين اتشاالفجام ابساتاناس سابيسيت ان
الليلوياالليلويا

`m`pcatanac 
capecht ̀nnensalauj 

Al/ Al/



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 
)                 (المقدس من 

)   (كيريى افلوجيصون إك طو كاطا 

أجيو ايف أنجيليون طو آناغنوسما

Kurie euloghcon ek tou kata  
(...) ̀agiou euaggelion to 

anagnwcma . 



:الشعب 

المجد لك يارب 

: بي الؤس

ذوكساسى كيريى

Pilaoc >
Do[a ci Kuri`e



االنجيل

قفوا بخوف امام هللا و انصتوا لسماع

االنجيل المقدس 

).......(فصل من االنجيل لمعلمنا مار

اته االنجيلى البشير التلميذ الطاهر برك

على جميعنا



:الكاهن
ربنا و إلهنا و مخلصنا و ملكنا كلنا

شويس أووه بيننوتىتبين :بي أيريفس
تيرينأووه بين سوتير أووه بين أورو

Piiereuc > Pen_ ouo\ pennou; 
ouo\ pencwthr ouo\ penouro 

thren



يسوع المسيح ابن هللا 
.الحى له المجد إلى األبد 

إيسوس بى اخرستوس ابشيرى ام 
نخ بى أوؤوناف شا إينيهؤايتافنوتى

Ihc? Pxc? p̀]hri `mV;
eton‘' piwou naf ]a ene\



:يقول الشعب 

المجد لك يارب 

: بي الؤس

ذوكساسى كيريى

Pilaoc >
Do[a ci Kuri`e



المزمور



انثوك بى افنوتى اف ايرشاف ناك انجي 

اف ايه تى ناك انهان : بيجو خين سيون 

:افكى خين يروصاليم 

` Nqok pe V; `fer]au nak `nje 
pijw 'en Ciwn>  eu`e; 

nak `n\aneuxh 'en Ieroucalhm>

: هيونلك ينبغى التسبيح يا هللا فى ص

:و لك نوفى النذور فى أورشليم 



يه صوتيم افنوتى تى ايطا بروس افشى ج

.سينيو هاروك انجى ساركس نيفين

cwtem V; etaproceuxh> 
je cenhou \arok ̀nje car[ niben.

:استمع يا هللا صالتى 

النه يأتى اليك كل بشر



(  والمجد هلل دائما)



مرد انجيل 

عيد الصليب



: ألنها مكرمة جداً 

:عالمة صليب 

:افطايوت غار ايماشو 

:انجي بي ميني انتى بي اسطافروس 

``Ftai`hout gar èma]w >
`nje pimhini `nte pi`ctauroc >



:يسوع المسيح الملك

.إلهنا الحقيقي

:انتى ايسوس بخرستوس ابؤورو 

.بينوتى ان أليثوس 

`nte Ihc? Pxc? ̀pouro > 
pennou; ̀nàlhqinoc.



:من قِبل صليبه 

:وقيامته المقدسة 

:ايفول هيتين بيف اسطافروس 

:نيم تيف أناستاسيس اثؤواب 

Ebol\iten pefctauroc > 
nem tef`anactacic eqouab >



:رد اإلنسان مرة أخرى 

.إلى الفردوس 

:أفطاستو امبيرومى ان كيسوب 

.ايخون ايبي باراذيسوس 

aftacqo ̀mpirwmi `nkecop >
`e' ‘oun ̀piparadicoc .



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. 



:الشماس

أنصتوا بحكمة هللا،

:بي ذياكون

.إن صوفيا ثيئو ابروس خومين

Pidiakwn:
Encovi`a qeou `procxwmen



م م، يارُب إرح  بالحقيقة. يارُب إرح 

كيريى ليسونكيريى ليسون

خين أو ميثمى

kuri`e `ele`hcon kuri`e `ele`hcon 
'en oumeqmhi



األمانة األرثوذكسية 

(قانون اإليمان)



:ويجاوبه الشعب قائلين

لكِل، بالحقيقة نؤمن بإلٍه واحٍد، هللا اآلب ضابطَ ا

.خالَق السماِء واألرِض، ما يَُرى وما ال يَُرى

نؤمن برٍب واحٍد، يسوَع المسيح، ابن هللا 

.الوحيد، المولوُد من اآلب قبل كلَّ الدهور

ير نوٌر من نوٍر، إلهٌ حٍق من إلٍه حٍق، مولوٌد غ

مخلوٍق، مساٍو لآلِب في الجوهِر، الذي به كانَ 

.كلُّ شىءٍ 



هذا الذي من أجلِنا نحُن البشِر، ومن أجل 

خالِصنا، نزَل من السماِء، 

:وتجسََّد من 

.الروِح القدِس ومن مريَم العذراءِ 

.وتـأنسَ 

نطى، وُصلَِب عنَّا على عهِد بيالطَس الب

اليوم وقاَم من بين األمواِت في. تألم وقُبِرَ 

.الثالث، كما في الكتبِ 



وصعَد إلى السمواِت، وجلَس عن 

ه. يمين أبيه وأيضاً يأتي في مجدِّ

ليديَن األحياَء واألمواَت، الذي ليس

نعم نؤمُن بالروحِ .لملِكه إنقضاءٌ 

القدِس، الرِب المحيي المنبثق من 

اآلب، 



َده مع اآلِب واالبنِ  ، نسجُد له ونمجِّ

.الناطق في األنبياءِ 

وبكنيسٍة واحدٍة مقدسٍة جامعٍة 

ونعترُف بمعموديٍة واحدةٍ . رسوليةٍ 

...لمغفرِة الخطايا



ة  األموات، وحياة  الدهِر اآلتي آمينوننتظُر قيام 

تين جوشت إيفول خا إتهي إنتى تى

إنتى نى إريفموأوت نيم أناستاسيس

.آمين بى أونخ إنتى بى إي أون إثنيو

Tenjou]t e`bol'a ̀t\h 
`n;`anactacic ̀nte nirefmwout > nem 
piwn' ̀nte pi`ewn eqnhou > `amhn .



صالة يقول الكاهن

:الصلح



: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 .



صالة الُصـلـح

عال فوق كل قوة-

صلاة الصلح- عال فوق.ppt


يا هللا العظيُم األبدي

ل  اإلنسان  على غيِر فساد   ب  .الذي ج 

افنوتى بى نشتى بى شا إينيه
كوت امبى رومى فى إيطاف

. إى إهرى ايجين تى ميت اتطاكو 

Vnou; pini]; pi]aene\ > 
vhetafkwt ̀mpirwmi

`e\rhi ejen ;metattako .



والموُت الذي دخل  إلى العالمِ 

ِد إبليس هدمت ه، بحسَّ

أووه افمو إيطاف إى ايخون أى بى 

بىبى افثونوس انتىموس هيتينسكو

ذيافولوس أك شير شورف

ouo\ `vmou etaf`i e'oun 
Epikocmoc \iten pi`vqonoc `nte 

pidiaboloc > ak]er]wrf



ك  الوحي د الجنسبالظهوِر المحيى الذي إلبنِّ

المسيحربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع

و انتى هيتين بى أو أونه إيفول انريف تنخ

بنشويس أووه انشيرىبيك مونوجينيس
ستوسبى اخربنوتى أووه بينسوتير ايسوس

\iten piouwn\ ebol ̀nreftan'o 
> `nte pekmonogenhc `n]hri > penoc? 
ouo\ penn;? ouo\ pencw?r? Ihc? Pxc?



السالمومألت  األرض  من 

الذي من السموات

إيفول خين تى أووه أك موه إم بى كاهى

هيرينى تى إيفول خين نيفيؤوى

Ouo\ akmo\ `mpika\i ebol'en 
;\irhnh ;ebol'en nivhou`i .



هذا الذي أجناُد المالئكةِ 
ك  به قائلين :يمجدون 

ثاى إت إيرى تى ستراتيا انتى نى أنجليوس

افجو امموستى أوأوناك انخيتس

qai etere ;`ctratia ̀nte 
niaggeloc > ;wou nak ̀n'htc 

eujw ̀mmoc . 



األرِض المجُد هلل في األعالي، وعلى
“.وفي الناِس المسرةالسالم،

سى جى أوأوأو إم افنوتى خين نى ايتشو
أو هيرينى هيجين بى كاهىنيم

.رومىنيم أو تيماتى خين نى

Je ouwou ̀mV; 'en nhetsoci > 
nem ou\irhnh \ijen pika\i >

nem ou;ma; 'en nirwmi .



صلوا من أجل السالِم الكامل:الشماس

.والمحبِة، والقُبل ِة الطاهرِة الرسولية

إبروس افكساستى ابيرتيس:بي ذياكون
تيلياس إيرينيس كى آغابيس كيطون
أجيون إسباسمون طون أبوسطولون

Pidiakwn> ~Proceu[acqe `uper thc
Teliac i`rhnhc ke `agaphc ke twn
`agiwn `cpacmwn twn ̀apoctolwn



:يقول الشعب

م يارُب إرح 

:بي الؤس

كيريى ليسون 

Pilaoc
Kuri`e  `ele`hcon



نا م تِّك يا هللا، إمأل قلوب  .  ن سالِمك  بمسر 

، نا من كلِّ دنس  وطهر 

تى موه خين بيك تيماتى إفنو:بي ايريفس

أووه  . إننهيت خين تيك هيرينى

ماطوفون إيفول هاثوليف نيفين

Piiereuc> "en pek;ma; V; mo\
`nnen\ht 'en tek\irhnh > ouo\

matoubon ebol\a qwleb niben >



، ، ومن كلِّ رياء  ومن كلِّ غش 

، ومن كلِّ فعل  خبيث 

يفين نيم إكروف نيفين نيم ميتشوفى ن

نيم بان أورجيا نيفين

nem `xrof niben > nem met]obi
niben >nem panourgia niben >



الملبِس الموتومن تذكاِر الشرِ 

ى تىاير إفميفئى إنتنيم تى ميت ريف

كاكيا إتئيرفورين إم إفمو

nem ;metrefer`vmeu`i
`nte ;kakia etervorin ̀m`vmou



نا أن ا مستحقين ُكلَّنا يا سيد  واجعل ن 

ِبل  بعُضنا بعضاً بقبلة  مقدسة  
. ُيّقً

بنيبينتيرينتين إن إيم إبشايأووه أر

يو راس بازيستى إن نين إيرايإيثرين 

بخين أوفى إثؤوا

Ouo\ ariten `nem`p]a thren 
pennhb > eqreneracpazecqe
`nnenerhou 'en ouvi eqouab . 



بغِير انطراح  لكي ننال  

ِتك   ب  في دينونة ، من موهِّ

تين تهياجين تين تشى خين أو ميت بإى إ

آذوريإى إبهاب إيفول خين تيك

E`pjintensi 'en oumetat\itten 
e `p\ap > ebol'en tekdwrea .



الغير المائتة السمائية

نا .بالمسيِح يسوع  ربِّ

إن أثمو أووه إن إبيورانيون
شويستإيسوس بين خين بى إخرستوس

`naqmou ouo\ `nepouranion > 
'en Pxc? Ihcouc Pensoic >



لِه المجُد واالكرامُ  هذا الذي من قِب 

ليُق بك  معه،توالسجوُد ةوالعز

فاى إيتى إيفول هيططف إيرى بى أوأو
س إير نيم بى طايو نيم تى إبروس كينسي

نيمافإبريبى ناك

vai ete ebol\itotf ere piwou 
nem pitaio nem pi`ama\i nem

;prockunhcic er`prepi nak nemaf



.ومع الروِح القدس المحيى المساوي لك  

آمين. اآلن وكل أوان وإلى دهِر الدهور

ووه إثؤواف إنريف تنخو أنيم بى إبنيفما
و نيم إنسيإن أومؤو سيوس نيماك تينو

آمينيروته يى إينننيفين نيم شا إينيه انتى 

nem piPna? eqouab ̀nreftan'o ouo\
`nomooucioc nemak > ;nou nem ̀nchou
niben nem ]aene\ `nte niene\ throu 



ُكْم بعضاً بقبلة  مقدسة   قبلوا بعض 

أسبازيستى : بي ذياكون

الليلوس إن فيليماتى آجيو

pidiakwn> Acpazecqe 
allhlouc envilhma; ̀agi`w .
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م) الذي هو نعم يارُب،3(يارُب إرح 

و ارحمناابن هللا، إسمعنايسوع المسيح

كيريى إيتى فاى بىسي3(كيريى ليسون)

إم إفنوتىإبشيرىس إيسوس بى إخرستو

سوتيم إيرون أووه ناى نان 

(Kuri`e ̀ele`hcon)3 Ce kuri`e ̀ete 
vai pe Ih/c/ Pxc? ~P]hri ̀mv; 
cwtem ̀eron ouo\ nai nan .



إستاثيتى كاطا نإطروبوإبروسفرين كاطا

إطرومو ايس أناطوالس 

إفليبساتى إبروس خومين

تقدموا على الرسم، قفوا برعدة  

.ننصت.وإلى الشرِق أنظروا

~Procverin kata ̀tropon ̀ctaqhte
kata `tromou > ic `anatolac

`bleyate `procxwmen .



بشفاعات والدة اإلله: الشعب

القديسة مريم

هيتين نى ابريسفيا انتيه : بي الؤس

:تى ثيؤطوكوس اثؤواب ماريا

Pilaoc> |iten ni`precbi`a ̀nte
;qe`otokoc e/q/u/ Mari`a >



يارُب انعم لنا بمغفرِة خطايانا

ابتشويس آرى اهموت نان

امبى كو ايفول انتيه نين نوفى

P_ `ari`\mot nan >
`mpixw ̀ebol ̀nte nennobi 



نسجُد لك  أيها المسيح مع أبيك  الصالح 

والروح القدس

تين أو أوشت إمموك أو بخرستوس نيم

بيكيوت إن أغاثوس نيم بى إبنفما إثؤواب 

Tenouw]t ̀mmok `w Px/c/ 
nem Pekiwt ̀n`agaqoc > 
nem Pi`pneuma eqouab



.وخلصتنا( أتيت)ألنك 

.رحمُة السالِم، ذبيحُة التسبيحِ 

.أكسوتى إممون( أك إى)جى 

إليئوس إيرينيس ثيسيا إني سيؤس

je ( ak`i ) akcw; ̀mmon >
~Eleoc `irhnhc  quci`a ̀enecewc 



:الكاهنيقول

الرُب مع جميِعُكم

:بي ايريفس 

أوكير يوس ميطا بانطون إيمون 

Piiereuc
~O Kurioc meta pantwn ̀̀umwn



:يقول الشعب

ك أيضاً  ومع روحِّ

:بي الؤس

طو بنيفماتو سوطايكى م

Pilaoc
Ke meta tou `pneuma tou cou



:الكاهنيقول

ُكم إرفعوا قلوب 

:بي ايريفس

.آنو إيمون طاس كارذياس 

Piiereuc
Anwn ̀umwn tac kardiac



:يقول الشعب

هي عند الربِ 

:بي الؤس

بروس طون كيريون اإيخومين 

Pilaoc
~Exomen ̀proc ton Kurion .



:الكاهنيقول

فلنشكُر الربَّ 

:بي ايريفس

ايفخاريس تيسومين طوكيريو

Piiereuc
Euxaric thcwmen tw Kuri`w



:يقول الشعب

مستحٌق وعادلٌ 

:بي الؤس

أكسيون كى ذى كيئون 

Pilaoc
~A[ion ke dikeon .



. مستحٌق وعادلٌ . مستحٌق وعادلٌ : الكاهن

.ألنه حقاً بالحقيقِة مستحٌق وعادلٌ 

2(أكسيون كى ذى كيئون): بي ايريفس

خين أو ميثميأليثوس غار

.أكسيون كى ذى كيئون 

Piiereuc> A[ion ke dikeon a[ion 
ke dikeon alhqwc gar 'en 
oumeqmhi > a[ion ke dikeon



أيها الكائن السيد الرب إله الحق الكائن

قبل كل الدهور و المالك إلى األبد

يانتيتشويس افنوتإببفيئتشوب افني

إينيه يخا جوؤو أن نفيئتشوبيميثمتي

ن أورو شا إينيه إيأووه إت او

Vhet]op ̀vnhb Psoic V; `nte
;meqmhi vhet]op 'ajwou 

`nniene\ ouo\ etoi ̀nouro ]aene\



ُن في األعالي  الساكِّ

ُر إلى المتواضعاتِ  والناظِّ

ياتشوسيفيئتشوب خين ن

ثيفيوتتإأووه إت جوشت ايجين ني

vhet]op 'en nhetsoci > ouo\
etjou]t ejennhetqebihout . 



الذي خلق  السماء  واألرض  

والبحر  وكلَّ ما فيها

ينيم ابكاهين اتفإفيئيتاف ثاميو 

انخيتو تيرو إينيم إفيوم نيم نيئت

Vhetafqamio
`n`tve nem `pka\i nem `viom > 
nem nhete ̀n‘'htou throu .



نا يسوع  المسيح ا وإلهنا ومخلِّص  .أبو ربن 

شويس أووه بيننوتي تافيوت امبين 

أووه بين سوتير إيسوس بى إخريستوس

Viwt `mPensoic ouo\ Pennou’; 
Ouo\ Pencwthr Ihc? piXc?



ل ْقت  الكلَّ به، هذا الذي خ 

ى .ما ُيرى وما ال ُيرَّ

يفاى ايتاك ثاميو ام ابتيرف إيفول ه

يتى طف ني إيتو ناف ايروؤو نيم نيئوط

انسيناف ايروؤو ان

Vai etakqamio `m`pthrf 
ebol\itotf > nhetounau erwou
Nem nhete ̀ncenau erwou an >



على كرسي مجده، الجالسُ 

.المسجود له من جميِع القواِت المقدسة

اثرونوس انتى يهيجين بيفيئت هيمس

بيف أوأو فيئت أوأوشت امموف 

.بهيتين جوم نيفين إثؤوا

Vhet\emci \ijen pi`qronoc `nte 
pefwou > vhetououw]t ̀mmof

\iten jom niben equ? .  



:شماسيقول ال

يها الجلوُس قِفُواأ

:بي ذياكون

إيكاثى مينى انا ستيتى

Pidiakwn >
I kaqhmeni ̀anacqhte .



ه المالئكُة :الكاهن الذي يقُف أمام 

ورؤساُء المالئكةِ 

راتويإيفيئت أوه: بي ايريفس

أنجيلوسي نيناهراف انج

أنجيلوس ،يأرشينيم ن

Piiereuc> Vhetouo\i eratou
na\raf > `nje niaggeloc > 

nem niarxiaggeloc >



والرئاساُت والسلطاُت والكراسيُ 

.ب والقواتُ اربواأل

إكسوسيا ينينى أرش

.جوم يني ميتشويس ناثرونوسين

niarxh> nie[oucia > ni`qronoc >
nimetsoic > nijom .



:شماسيقول ال

.وإلى الشرِق انظروا

:بي ذياكون

إيس انا طوالس افلبساتي

Pidiakwn >
Ic `ana tolac ̀bleyate .



أنت هو الذي يقُف حول ك  : الكاهن

الشاروبيم الممتلئون أعيناً، 

يإيت أوهيانثوك غار ب: بي ايريفس

ينيانجيم بيك كوتإايراتو 

شيروفيم إثميه إمفال

Piiereuc> Nqok gar pe etouo\i
eratou `mpekkw; >

`nje niXeroubim eqme\ `mbal >



الستِة األجنحة،ىوالسارافيم ذو

:يسبحون  على الدواِم بغيِر سكوت  قائلين

سو إن تنهينيم ني سيرافيم ناب

إفئير هيمنوس خين أومون إيفول إن 

أت كاروؤو ايفجو إمموس

nem niCeravim na picoou ̀nten\ >
euer\umnoc 'en oumoun ebol

`natxarwou eujw ̀mmoc . 



:شماسيقول ال

ننصت

:بي ذياكون

إبروس خومين

Pidiakwn >
~Proc xwmen  .



 ، الشاروبيم يسجدون  لك 

، صارخين قائلين :والسارافيم يمجدون ك 

أوأشت إمموكييم سبشيروين:بي الؤس

تيؤو أو ناكيسيرافيم سي نيم ن

:موس مايف أوش إيفول افجو إ

niXeroubim ceouw]t ̀mmok  
nem niCeravim ce;`wou nak > 

euw] ̀ebol eujw `mmoc >

أيها

اسبسمس واطس عيد

بي سطافروس-الصليب

الحان/أيها الرب إله القوات.ppt#1. Slide 1
file:///C:/Users/Hp/Desktop/عيد الصليب/03-قداس عيد الصليب/اسبسمس واطس - بي سطافروس.ppt#1. Slide 1


السماُء .رُب الصاباؤوت3)قدوسٌ (

واألرُض مملوءتان من مجِدك  األقدس

كيريوس سافاؤوت3)آجيوس(جي 

إبليريس أورانوس

تيس آجياس سو ذوكسيسيجيإيك

Je ) `agioc(3 Kurioc cabawq
`plhrhc ̀o ouranoc 

ke `h gh thc ̀agiac cou do[hc



قدوس قدوس قدوس: الكاهن

أجيوس أجيوس أجيوس:بي ايريفس

Piiereuc> ~Agioc `agioc `agioc.



قدوٌس، قدوٌس، قدوسٌ 

بالحقيقِة أيها الرُب إلهنا

يخين أوميثم3)اكؤواب(

يشويس بينوتتإب

Xouab ̀xouab ̀xouab 'en 
Oumeqmhi Psoic Pennou; . 



ل نا وخلق نا ب  الذي ج 

نا في فردوِس النعيمِ  ووضع 

فيئيطاف اير ابالزين اممون

أووه أفثاميون أووه أفكان خين 

.إبؤونوف يباراذيسوس انتيب

Vhetafer`plazin ̀mmon >
ouo\ afqamion > ouo\ afxan

'en piparadicoc `nte ̀pounof . 



ك  بغوايِة ا لحيِة،وعندما خالفنا وصيت 

سقطنا من الحياِة األبديِة، 

يذينرافيناجين ايثرين اير ببخين ا

بيهوف يانتيآباتيهيتين تيولدإنانتيك

ن إينيهإأونخ يإيفول خين بيأنه

"en `pjin`qren erparabenin de `ntek 
entolh > \iten ;apath ̀nte pi\of

an\ei ebol'en piwn' ̀nene\ >



.وُنفينا من فردوِس النعيمِ 

اِء،لم تتركنا عنك  أيضاً إلى االنقض

اكسوريزين اممون إيفول أووه أفئير

إبؤونوف يباراذيسوس انتيبخين

وك أون شا إيفولسإمبيك كان إن

ouo\ auere[orizin ̀mmon ebol'en 
piparadicoc ̀nte `pounof >
`mpekxan `ncwk on ]aebol >



alla akjem pen]ini 'en 
oumoun ebol\iten

nek`provhthc eqouab . 

فول خين أو مون إييآال أك جيم بين شين

هيتين نيك إبروفيتس إثؤواف

نا دائماً بأنبياِئك القد يسينبل تعهدت 



وفي آخِر األياِم ظهرت  لنا،

نحُن الجلوس في الظلمةِ 

نه نيئيهوؤو أكؤويإنتيتخائإأووه خين 

يكاكخين ابينان إيفول أنون خانيئتهيمس

Ouo\ 'en `t'ae ̀nte nie\oou 
akouwn\ nan ebol > anon 'a 

nhet\emci 'en `pxaki



نا بابنِّك  الوحيد ال.وظالِل الموتِ  جنس رب 

نا يسوع  المسيح .وإلهنا ومخلص 

فمو هيتين بيك إم إينيم انخيف

شويس أووه تبين يانشيرمونوجينيس

يبأووه بين سوتير إيسوسيبيننوت

إخرستوس

nem ̀t‘'hibi ̀m`vmou . \iten 
pekmonogenhc `n}hri Penoc? ouo\
Pennou; ouo\ Pencwthr Ihc? Pxc? 



هذا الذي من الروح القدس

.ومن العذراِء القديسِة مريم

ؤواف إبنيفما إثيإيفول خين بيفاى إيت

ف بارثينوس إثؤواينيم إيفول خين ت

ماريا

vai ete ebol'en piPneuma 
eqouab > nem ebol'en 

;parqenoc eqouab Maria . 



:الشعبيقول 

امين

:بي الؤس

آمين

Pilaoc

~Amhn 



تجسد  وتأنس  : الكاهن

نا ُطرق  الخالِص  وعلم 

ساركسيآفتش: بي ايريفس

آف اتسافونأووهيأووه أفئير روم

يأو جايبيمويت انتايهان

Piiereuc> Afsicar[ ouo\
aferrwmi > ouo\ af`tcabon 

e\anmwit ̀nte pioujai  



وأنعم  علينا بالميالِد الذي من فوق

.بواسطِة الماِء والروح

يبيميسي نان أمبيأى افئير خارزست

هيتين أو موؤو يبشوإم إإيفول 

.نيم أو إبنيفما

E aferxarizecqqe
nan `mpimici piebol‘'en ̀m`p]wi 

\iten oumwou nem ou`pneuma . 



وجعلنا له شعباً مجتمعاً،

.وصيرنا أطهاراً بروِحك  القدوس

أو الؤس إفثويت أفئثرينإنآف أيتين ناف

إثؤواب، هيتين بيك ابنفما إثؤوابيشوب

Afaiten naf ̀noulaoc efqouht 
> af`qren]wpi equ? >

\iten pekpneuma eqouab



ه  ت  هذا الذي أحب  خاص 

ه فداًء عنا، لَّم ذات  الذين في العالم، وس 

نوف ايتخينيايتينيفاى ايطاف منر

ممينإموس آفتيف سبى كو

خارونيامموف إن سوت

Vai etafmenre nhete nouf et'en
pikocmoc > afthif ̀mmin

`mmof ̀ncw; 'aron



e `vmou etoi ̀nouro e`\rhi ejwn > 
vai e nauamoni ̀mmon

ebol\itotf >

ايجون يهرإيإورو أنإيت أوإايئفمو 

طفوممون إيفول هيطإيايناف أمونيفا

إلى الموِت الذي تملك  علينا،

هذا الذي كنا ممسكين  به،ِ



ِل خطايانا . مبيعيين  من قِّب 

ِل الصليبِ  .نزل  إلى الجحيِم من قِب 

يإيفول هيتين نين نوفينطوإ

يآمنتإييبي سيت إأفشيناف 

فروساإيفول هيتين بي اسط

entoi ebol\iten nennobi >
af]enaf epecht eamen’; 
ebol\iten pictauroc . 



:الشعب

منأوحقاً 

:بي الؤس

آمين تي ناهتي

Pilaoc
~Amhn ;na\; .



وقام  من األمواِت في اليوِم الثالث: الكاهن

وصعد  إلى السمواِت، 

أفطنف إيفول خين: بي ايريفس

م ماهإايهوؤو يثموؤوت خين بإني

اينيفيؤوىيبشوإإيشمت أفشيناف 

Piiereuc> Aftwnf ebol'en 
nheqmwout> 'en pie\oou `mma\ g/

af]enaf ̀e`p]wi enivhou`i >



ل س  عن يميِنك  أيها اآلبُ  م  يوماً . وج  س  ور 

ُر فيه ْظه  للمجازاِة، هذا الذي ي 

فيوتإنام يساتيك  أويأفهمس

شيفيويوش إن أو ايهوؤو انتثإى أف

ى ايتيف ناؤوأونه إيفول انخيتفاف

af\emci catekouinam Viwt >
eafqw] ̀noue\oou ̀n;]ebiw >

vai etefnaouwn\ ebol`n‘'htf >



ة  بالعدِل، ليدين  المسُكون 

.ويعطى  كلَّ واحد  حسب أعمالِه

يخين أوذيكيئوسينياتيهاب اتيئيكومين

يبى أّواي أّوايمبإيأووه افنات

يهفيئوإا نيف طكا

e;\ap e;oikoumenh 'en 
oudikeocunh > ouo\ `fna; ̀mpiouai 

piouai kata nef`\bhou`i .



تِّك  يارُب، وليس كخطايانا: الشعب كرحم 

يكاطا طو ايلي أوس سو كيري: بيالوس

كى مى كاطاطاس امرتياس ايمون

Pilaoc> Kata toeleoc cou kerie
Ke me kata tac amarteiac hmon



ع  لنا هذا السرَّ العظيم   ووض 

الذي للتقوى

يمباإيإخرإينان يأفكوذ: بي ايريفس

تيميت ايفسبيسيإمميستيريون إنتي نشت

Piiereuc> Afxw de nan e`'rhi
`mpaini]; `mmucthrion

`nte ;meteucebhc 



ألنه فيما هو راسم أن يسلم

العالمةنفسه للموت عن حيا

إفموإيايفثيش غار ايتيف 

موسسكويم بإخا ابؤنخ 

Efqh] gar ethif e`vmou >
'a `pwn' `mpikocmoc . 



:الشعب

ؤمنن

:بي الؤس

بيستيف أومين

Pilaoc >
Picteuomen .



:الكاهن

أخذ ُخبزاً على يديِه الطاهرتين

أفتشي إن أو أويك:بي ايرفس

إيجين نيف جيج إثؤواب

Iereuc> Afsi ̀nouwik 
ejen nefjij eqouab



 ، اللتيِن بال عيب  وال دنس 

الطوباويتيِن المحييتينِ 

بثوليتأووه إن أانآتتشني

أووه إم مكاريون أووه إنريف تنخو 

`natasni ouo\ `natqwleb > 
ouo\ `mmakarion > 
ouo\ `nreftan'o .



:الشعب

.آمين. ؤمُن أن هذا هو بالحقيقةِ ن

تين ناهتي جي فاي:بي الؤس

.بي خين أو ميثمي آمين 

Pilaoc >
Tenna\; je vai pe 
'en oumeqmhi ̀amhn. 



ر  إلى فوق نحو السماءِ :الكاهن ظ  ون 

د  كلَّ أحد   .إليك  يا هللا أباهُ وسيِّ

أفجوشت إي إبشوي إي :بي ايرفس

إتفي هاروك فيئيتيفوف إنيوت 

إفنوتى أووه إفنيف إنتي أؤون نيفين

Iereuc > Afjo]t e`p]wi e`tve 
\arok > vhetevwf `niwt V;
ouo\ vnhb ̀nte ouon niben . 



ر  :الكاهن ك  وش 

آمين  : الشعب

إيطاف شبيئهموت:بي ايريفس

آمين             : بي الؤس

Iereuc > ~Etaf]ep`\mot
Pilaoc > Amhn



باركه    و:الكاهنيقول

آمين : الشعب

مو إيروفسآف إ:بي ايريفس

آمين            : بي الؤس

Iereuc > Af`cmou ̀erof
Pilaoc > Amhn



:الكاهنيقول

ه س  وقدَّ

آف إير أجيازين إمموف: بي ايريفس

Iereuc > Afer`agia zin `mmof



آمين:الشعب

دُ  نؤمُن ونعترُف ونمجِّ

بستيف أومين آمين، :بي الؤس

ذوكساذومينيأومولو غومين كيك

Pilaoc > amhn
Picteuomen ke `omologoumen 

ke do[azomen .



:الكاهن

ه، وأعطاه لتالميِذه القديس م  ينوقسَّ

آف فشف أفتيف إنني :بي ايرفس

ايتينوف إن أجيوس إم ماثيتيس

Iereuc >
Afva]f afthif ̀nnhete 
nouf `nagioc ̀mmaqhthc >



خذوا كلوا منه ”:األطهار قائالً وُرُسلِه

كلُُكم، ألن هذا هو جسدي

أووه إن أبوسطولوس إثؤواب إفجو 

جي تشي أؤوم إيفول انخيتفامموس

تيرو فاي غار بي باسوما 

ouo\ `napoctoloc eqouab efjw
`mmoc > je si ouwm ebol`n'htf 
throu > vai gar pe pacwma .



نكم وعن كثيري ُم ع  ن، يعطى الذي ُيْقس 

."ىلمغفرِة الخطايا، هذا اصنعوه لِذكر

يش إتو نافشف إجين ثينو نيم هان كي م

وفي انسي تيف إي إبكو إيفول انتي ني ن

فاي أريتف إيبا إير إفميفئي

Etounava]f ejen qhnou nem 
\ankemh] > `ncethif e`pxw ebol

n~te ninobi > vai aritf epaer`vmeu`i



:الشعب

.آمين. هذا هو بالحقيقةِ 

:بي الؤس

.آمين , يخين أو ميثميبيفا

Pilaoc >
Vai pe ’'en oumeqmhi ̀amhn .



هكذا الكأُس أيضاً بعد  العشاِء،:الكاهن

ها من  ج  .ماءالوعصير الكرمةمز 

باي ريتي أون بي كي :بي ايريفس

أفثوطف إيفول  مينينسا بى ذيبنونأفوت

خين أو إرب نيم أوموؤو

Iereuc > Pairh; on pikeavot
menenca pidipnon > afqotf 

ebol'en ouhrp nem oumwou .



ر  :الكاهن ك  وش 

آمين  : الشعب

إيطاف شبيئهموت:بي ايريفس

آمين             : بي الؤس

Iereuc > ~Etaf]ep`\mot
Pilaoc > Amhn



باركه    و:الكاهنيقول

آمين : الشعب

مو إيروفسآف إ:بي ايريفس

آمين            : بي الؤس

Iereuc > Af`cmou ̀erof
Pilaoc > Amhn



:الكاهنيقول

ه س  وقدَّ

آف إير أجيازين إمموف: بي ايريفس

Iereuc > Afer`agia zin `mmof



آمين:الشعب

دُ وأيضاً  نؤمُن ونعترُف ونمجِّ

بستيف أومين آمين، كي بالين :بي الؤس

ذوكساذومينيأومولو غومين كيك

Pilaoc > amhn > ke palin 
Picteuomen ke `omologoumen 

ke do[azomen .



، وأعطاها أيضاً :الكاهن وذاق 

لتالميِذه القديسين وُرُسلِه األطهارِ 

آف جيمتيبى أف تيف أون: بي ايريفس

إنى ايتينوف إن أجيوس إم ماثيتيس

أووه إن أبوسطولوس إثؤواب

Iereuc > Afjem;pi  afthif 
on `nnhete nouf ̀nagioc ̀mmaqhthc

> ouo\ `napoctoloc eqouab



.ُخذوا اشربوا منه ُكلُُكم":قائالً 

الذي للعهِد الجديِد،ألنَّ هذا هو دمى

سو إيفول يجى تش :إفجو امموس

سنوفإبا يبغاريإنخيتف تيرو فا

يإمفيريذياثيكتي إنتى 

efjw ̀mmoc > je si cw ebol ̀n‘'htf
throu > Vai gar pe pa`cnof 

`nte ;diaqhkh ̀mberi



. الذي ُيسف ُك عنُكم وعن كثيرين  

هذا اصنعوهُ لذكرى. ُيعطى لمغفرِة الخطايا

إيطونافونف إيفول إيجين ثينو نيم هان

يإبكو إيفول إنتيميش إنسيتيف إيك

يأريتف إيبا إير إفميفئيفاينوفين

etounavonf ebol ejen qhnou nem
\ankemh] > `ncethif e `pxw ebol
`nte ninobi > vai aritfepaer`vmeu`i



:الشعبيقول 

.آمين. وهذا هو أيضاً بالحقيقةِ 

:بي الؤس

.فاي أون بي خين أو ميثمي آمين 

Pilaoc >
Vai on pe ‘'en oumeqmhi ̀amhn 



:يقول الكاهن و هو يشير الى الجسد 

. ألنَّ كلَّ مرة  تأُكلون  من هذا الخبزِ 

سوب غار نيفين إيتيتين: بي ايريفس

نا أو أوم إيفول خين باي أويك فاي

Iereuc > Cop gar niben eteten
Naouwm ebol'en paiwik vai . 



:ثم يقول و هو يشير الى الكأس 

بون  من هذه الكأسِ  .وتشر 

Ouo\ `ntetencw 
ebol'en paiavot vai 

أووه إن تي تين سو

إيفول خين باي أفوت فاي



:ثم يكمل

ُتبشرون  بموتى وتعترفون  بقيامتي

إير يتين هى أو يش إمبامو

إير يتين إير أمولوجين إنتا أنسطاسيس

Ereten\iwi] ̀mpamou > 
Ereteneromologin ̀ntaanactacic 



.وتذكروني إلى أن أجىء  

.يإيشاتيإمباميفئيتين إيريإير

ereten`iri ̀mpameu`i ]a;`i .



:الشعب

بموِتك  يارُب نبشر، 3)آمين(

طون ثاناطون 3)آمين(:  بي الؤس

كاطا انجيلومينسو كيريى

Pilaoc >
(~Amhn `)3 ton qanaton 

cou kuri`e  kata  aggelomen



وبقيامِتك  المقدسِة،

وُصعوِدك  إلى السمواِت نعترف

سو اناسطاسينكى تين أجيان

إنتيسسوكى تين أنالي بسين

أومولوغومينوسأورانيس 

ke thn ̀agian cou anactacin 
ke thn ̀analhyin cou `nthc 

ouraniccou ̀omologoumen



، نشكُرك  يارُب، ، نباِرُكك  ُحك  نسبِّ

.ونتضرُع إليك  يا إلهنا

سي إنومين سي إفلوغومين

سي إفخارستومين كيريي

كي ذي أو ميطا سو أوثيئوس إيمون

ce enoumen ce eulogoumen 
Ci euxarictoumen Kuri`e > 

ke de`omeqa cou `oqeoc ̀hmwn . 



:الكاهن 

ففيما نحُن أيضاً نصنُع ِذكر  آالمه المقدسةِ 

أون هونينئيرإ:بي ايريفس

بإثؤوايإن نيف خيسي إم إفميفئ

Iereuc > en`iri oun \wn `m`vmeu`I
`nnef'ici eqouab >



وقيامته ِمن األمواِت،

ه إلى السمواِت، وصعودِّ

إثموؤوتينيم بيف جين طنف إيفول خين ن

ينيفيئويإيإبشويإينيم بيف جين ش

nem pefjintwnf ebol'en 
nheqmwout > 

nem pefjin]e e`p]wi enivhou`i >



ه عن يميِنك  أيها اآلبُ  .وجلوسِّ

وظهورِه الثاني اآلتي من السمواِت،

ساتيك أّوى نام إفيوتنيم بيف جين هيمسى

نيم تيف ماه إسنوتى إمباروسيا 

إثنيو إيفول خين نى فيئّوى

nem pefjin\emci catekou`inam Viwt.
Nem tefma\`cnou; `mparoucia>

eqnhou ebol'en nivhou`i >



نقرُب لك  قرابينك  .المخوف المملوء مجداً 

إتئوى إنهوتى أووه إثميه أن أو أو 

تين اير ابروس فيرين ناك

رونإن ذوينوك إت إانني

Etoi `n\o; ouo\ eqme\ `nwou >
tenerprocverin nak
`nnhetenouk ̀ndwron



، ومن أج ، على كلِّ حال  ل من الذي لك 

، وفي كلِّ حال   كلِّ حال 

نيفين بخين نييتينوك كاطا هوإيفول

نيفينبنيفين نيم خين هوبنيم اثفى هو

ebol'en nhete nouk > kata \wb
niben > nem eqbe \wb niben >

nem 'en \wb niben .



.اسجدوا هلل بخوف  ورعدة  :الشماس

م افنوتىإأوشت أو:بي ذياكون

خين أو هوتى نيم أو استرتير

Pidiakwn > Ouw]t `mv; ’
'en ou\o; nem ou`cqerter



:الشعب
.نسجُد لك  [ ياربُ ]نخدُمك  . نبارُكك  . نسبُحك  

:بي الؤس
,تين إسمو ايروك , تين هوس ايروك 
.تين أوأوشت امموك ,تين شمشى امموك 

Pilaoc >
Ten\wc ̀erok ten`cmou ̀erok 

ten]em]i ̀mmok tenouw]t ̀mmok .



:الشماس

آمين. ُننصتُ 

:بي ذياكون

.آمين , إبروس خومين 

Pidiakwn >
Procxwmen `amhn .



:الكاهن

.وهذا الخبُز يجعله جسداً مقدساً له

أووه باى أويك مين إنتيف:بي اريفس

إنتافبأيف إنسوما إثؤوا

Iereuc > Ouo\ paiwik 
men `ntefaif`ncwma efouab ̀ntaf 



:الشعب

آمين, ؤمُن أ

:بي الؤس 

.آمين , تى ناهتى 

Pilaoc
:na\; ~Amhn . 



اً الكأس أيضههذ:يقول الكاهن 

.للعهد الجديد الذى له اً كريماً دم

:بي ايريفس

أووه باى أفوت ذى أون إنئسنوف إتتايوت

إنتى تى ذياسيكى إمفيرى إنتاف

Iereuc > Ouo\ paiavot de 
on `n`cnof eftaihout ̀nte
;diaqhkh `mberi ̀ntaf .



:يقول الشعب

.آمين , ؤمنأوأيضاً 

:يسجد الشعب و يقول 

.آمين , كى بالين تى ناهتى 

Pilaoc >
Ke palin ;na\; ̀amhn .



:يقول الكاهن

.ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع  المسيح

: يقول الكاهن 

بين شويس أووه بيننوتى أووه بين سوتير

إيسوس بى إخرستوس

Iereuc >
Pensoic ouo\ Pennou; 

ouo\ pencwthr Ihcouc Pxc? .



يعطى لغفراِن الخطايا،

.وحياًة أبديًة لمن يتناول منه

إفتى امموف إإبكو إيفول إنتى نى نوفى نيم

أوأونخ إن إنيه إن نيئثناتشى إيفول انخيتف

Eu; ̀mmof e `pxw ebol ̀nte 
ninobi> nem ouwn' ̀nene\
`nnheqnasi ebol`n'htf .



:يقول الشعب

م م، يارُب إرح  م، يارُب إرح  .يارُب إرح 

: يقول الشعب 

3(كيريى ليسون ) 

Pilaoc >
Kuri`e `ele`hcon  Kuri`e `ele`hcon

Kuri`e `ele`hcon

ط

الحان/الطلبة الأولى.ppt


يقول الكاهن

:أوشية السالمة 



نا، أن نتناول   إجعلنا ُمستحقين  كلَّنا، يا سيد 

من قُدساِتك ، طهارًة ألنفِسنا

إتشى آرتين إن ايم إبشا تيرين بين نيف

وفو إيفول خين نيئثؤواف إنتاك إى أو ط

إنتى نين إبسيشى

Ariten ̀nem`p]a thren pennhb > 
esi ebol'en nheqouab ̀ntak > 

eoutoubo ̀nte nenyuxh



لكي نكون  جسداً . وأجساِدنا وأرواِحنا

واحداً، وروحاً واحداً،

ا انتين نيم نى سوما نيم نين إبنيفما هين

شوبى أن أو سوما ان أو أوت 

نيم أو إبنيفما ان أو أوت

nem nencwma nem nenpneuma . 
\ina ̀nten]wpi `noucwma

`nouwt > nem oupna? ̀nouwt



ونجد  نصيباً وميراثا مع جميعِ 

.القديسين الذين أرضْوك  ُمنُذ البدءِ 

انتين جيمى أن أو ميروس نيم أو اكليروس

نيم نيئثؤواف تيرو ايتافراناك بسجين ابئينيه 

`ntenjimi `noumeroc nem u`klhroc>
nem nheqouab throu etauranak

icjen ̀pene\ .



أذكر يارُب سالم  كنيسِتك الواحدِة، 

.الوحيدِة المقدسِة، الجامعِة الرسوليةِ 

آرى افميفئى إبشويس انتى هيرينى انتى

تيك أّوى اممافتس إثؤواف ان كاثوليكى

ان إككليسياان أبوسطوليكى

Ari`vmeu`i Psoic ̀n;\irhnh ̀nte 
tekou`i ̀mmauatc eqouab ̀nkaqolikh

`napoctolikh ̀nekklhcia . 



:يقول الشماس

صلوا من أجِل سالِم الواحدِة 

المقدسِة الجامعةِ 

:يقول الشماس 

ابروس ايفئكساستى ايبيرتيس ايرينيس

كاثوليكيستيس آجياس مونيس

Pidiakwn >
~Proceu[acqe ̀uperthc ̀irhnhc 
thc ̀agiac monhc kaqolikhc



.الرسوليِة كنيسِة هللا األرثوذكسيةِ 

كى أبسطوليكيس أورثوذكسو

طوثيئو اككليسياس

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



:يقول الشعب

م .يارُب إرح 

:يقول الشعب 

كيريى ليسون 

Pilaoc >
Kuri`e `ele`hcon



ها لك   هذه التي اقتنيت 

ِم الكريِم الذي لمسيِحك   .بالدَّ

ثاى ايطاك اجفوس ناك إيفول هيتين بى

اسنوف اتطايوت إنتى بيك إخرستوس

Qai etak`jvoc nak ebol\iten 
pi`cnof ettaihout 
`nte pekXrictoc >



، وكلَّ األساقفةِ  إحفظها بسالم 

.فيهااألرثوذكسيين  الذين  

آريه ايروس خين أو هيرينى

نيم نى إبيسكوبوس تيرو

.انخيتس أن اورثوذكسوس ايتى

Are\ eroc 'en ou\irhnh > 
Nem niepickopoc throu 

`nourqodo[oc ete `n'htc .



وأوالً أذكر يارُب أبانا  الطوباوى 

المكرم  رئيس  األساقفه بطريركنا

انشورب مين آرى افميفئى إبشويس أمبين 

مكاريوس انيوت اتطايوت أن أرشى

إبيسكوبوس بين بطريارشيس

N]orp men ari`vmeu`i Psoic
`mpenmakarioc ̀niwt ettaihout>
`narxiepickopoc penpatriarxhc



أسنافبي ماه تواضروسبابا آفا 
ان ليتورغوسنيم بيك اشفير

إن ميتروبوليتيس آفا ابراهامبنيوت

األنبا تواضروس الثانىالبابا 

abba Tawadroc pima\`cnau nem 
pek`]ver ̀nlhtorgoc peniwt 

`nmetropolithc abba apra\am



صلوا من أجِل رئيسِ :يقول الشماس

تواضروس الثانىكهنتنا البابا أنبا 

:يقول الشماس 

ى ابروس افئكساستى  ايبيرتو ارش

(تواضروس)ايريئوس ايمون بابا آفا

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

Tawadroc pima\`cnau



وبطريرك ورئيس أساقفة بابا

,االسكندريةالمدينة 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 .



:يقول الشعب

م .يارُب إرح 

:يقول الشعب 

كيريى ليسون 

Pilaoc >
Kuri`e èle`hcon



:يقول الكاهن

والذين ُيفصلُون معه كلمة  الحِق باستقامةِ 

:يقول الكاهن 

نيم نيئتشوت إيفول نيماف إم إبساجى 

إنتى تى ميثمى خين أو سوؤوتين

Iereuc >
Nem nhet]wt ebol nemaf ̀m`pcaji

`nte ;meqmhi 'en oucwouten. 



كنيسِتك  المقدسِة أنعم ِبهم على

.يرعْون  قطيعك  بسالم  

آرى خاريزيستى إمموؤو إنتيك 
إككليسيا إثؤواف ايف آمونى

أو هيرينىاميبك أوهى خين

arixarizecqe ̀mmwou
`ntekekklhcia eqouab > 

euamoni ̀mpeko\i 'en ou\irhnh .



أذكر يارُب القمامصة  والقسوس  

.األرثوذكسيين  والشمامسة  

آرى افميفئى إبشويس اننيهيغومينوس

نيم نى ابريسفيتيروس

.أن أرثوذوكسوس نيم نى ذياكون 

ari`vmeu`i Psoic ̀nni\hgomenoc >
nem niprecbuteroc `nourqodo[oc 

nem nidiakwn .



صلوا من أجِل :يقول الشماس

القمامصِة والقسوِس والشمامسِة 

:يقول الشماس 

ابروس افئكساستى ايبيرتون إيغومينون

ونونقكى إبريسفيتيرون كى ذيا

Pidiakwn >
~Proceu[acqe ̀upertwn hgoumenwn 

Ke `precbuterwn ke di`akonwn



ونيين،قواإليبوذيا

.وسبع طغماِت كنيسِة هللا

ونون ابتا طغماتونقكى إبوذيا

.اككليسياتوثيئوتيس

ke `upodiakonwn
Epta tagmatwn 

tou qeou thc ek``klhciac.



:الشعب

م .يارُب إرح 

:الشعب 

كيريى ليسون 

Pilaoc >
Kuri`e `ele`hcon



:يقول الكاهن

وكلَّ الخداِم، وكلَّ الذين  في البتوليِة،

:يقول الكاهن 
نيم ريف شمشى نيفين 

نيم نى تيرو اتخين تى بارثى نيا

Iereuc >
Nem ref]em]i niben > 

nem nhthrou et'en ;parqenia >



. شعِبك  المؤمنوطهارِة كلِّ 

نا كلَّنا معاً  م  .أذكر يارُب أن ترح 

نيم أو طوفو امبيك الؤس تيرف 

إبشويسآرى افميفئى ,امبستوس

انتيك ناى نان تيرو افسوب

nem outoubo ̀mpeklaoc thrf
`mpictoc > Ari`vmeu`i Psoic 
`nteknai nan throu eucop .



:يقول الشعب

منا يا هللا اآلُب، ضابط  الكلِّ  .إرح 

:يقول الشعب 

.إليسون إيماس أو باتير أو بانطوكراطور 

Pilaoc >
~Ele`hcon `hmac  `o  Qeoc

`o Pathr  `o  pantokratwr



اذكر يارُب 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 .يارُب إرح 

:يقول الشعب 

كيريى ليسون 

Pilaoc >
Kuri`e `ele`hcon



:يقول الكاهن

.والساكنين فيها بإيماِن هللا

:يقول الكاهن 

نيم نى إتشوب إنخيتو 

.خين بى ناهتى إنتيه إفنوتى 

Iereuc >
Nem nhet]op `n'htou 
'en pina\; ̀nte v; .

جي ناي

الحان/جي ناي نان.ppt


: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( .يارُب إرح 

:يقول الشعب 

3(كيريى ليسون)

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



:ويكمل الكاهن 



، ها كمقداِرها كنعمتِّك  أصعدَّ

ْح وجه  األرِض  ف رِّ

أنيتو إيئبشوى كاطا نوشى كاطا فى 

ما إبؤونوفإنئهموتإيتى فوك

إم إبهو إم إبكاهى

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



.ليرو  حرُثها ولتكثر  أثماُرها

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 



ومن أجلِنا ُكلِنا نحُن الذين 

ك  القدوس .نرجوك  ونطلُب 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 حين  حسن .الذي ُتعِطيهم 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 .



ياً طعاماً  ، يا معطِّ ك  ب  صالحِّ س  اصنع معنا ح 

نا فرحاً ونعيماً، لكِل جسد  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>



لكي نحُن أيضاً إذ

، فيكون لنا الكفا ، كلَّ حين  في كلِّ شىء 

.نزداد  في كلِّ عمل  صالح  

هينا أنون هون إرى إفروشى انتوتين خين 

هوف انسيو نيفين إنتين اير هوؤو خين هوف نيفين

.ان اغاثون 

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



:يقول الشعب

م .يارُب إرح 

:يقول الشعب 

كيريى ليسون 

Pilaoc 
Kuri`e `ele`hcon

ط

الحان/الطلبة الثانية.ppt


:يقول الكاهن 



موا لك  هذه القرابين،  أذكر يارُب الذين ق د 

م ت توالذين قُدِّ م  عنهم، والذين قُدِّ

آرى افميفئى إبشويس ان نى إيطاف اينى ناك ايخون 

نيم نى إيطاف اينو إيفول هيطوطو. ان ناى ذورون 
موى

Ari`vmeu`i Psoic ̀nnhe~tau`ini nak e'oun
`nnaidwron > nem nhetauenou ejwou >
nem nhetauenou ebol \itotou: moi .



ِهم كلهم األجر   بواِسطِتهم، أعطِّ

.السمائى

نؤوو تيرو امبى فيكى بى

.إيفول خين نى فيئوى 

nwou throu ̀mpibexe 
piebol'en nivhou`i .



صلوا من أجِل هذه القرابين:يقول الشماس
ُموهاتقدماتناالمقدسِة الكريمِة، و .والذين ق د 

ابروس افئكساستى:يقول الشماس 
توطونايبيرتون أجيون تيميون ذورن

. كى ثيسيون ايمون كى ابروس فيرون طون 

Pidiakwn > ~proc eu[acqe ̀uper 
twn `agiwn timiwn dwrwn toutwn
ke quciwn ̀hmwn ke `procverontwn



:يقول الشعب

م .يارُب إرح 

:يقول الشعب 

كيريى ليسون 

Pilaoc >
Kuri`e `ele`hcon



:يقول الكاهن 



Epidh Psoic oua\ca\ni pe `nte 
pekmonogenhc ̀n}hri> eqrener`]vhr 
epier`vmeu`i ̀nte nheqouab ̀ntak .

بيك إيبيذ إبشويس أواه ساهني بي إنتى

ر ابى مونوجنيس إنشيرى إيثرين إراشفي

إير افميفئى انتى نيئثؤواف انتاك

يد، أن ألن  هذا يارُب هو أمُر إبنِّك  الوح

.ن شتِرك  في تذكاِر قديسيك  



arikata[ioin 
Psoic `nteker`vmeu`i ̀nnheqouab 
throu etauranak icjen ̀pene\ .
أرى كاطكسين إبشويس انتيك إير 

اناك افميفئى ان نيئثؤواف تيرو ايطفر

هيينإبإيثجين 

ل يارُب، أن تْذُكر  جميع   ف ض   القديسين ت 

:الذين أرضوك  ُمْنُذ البدءِ 



Nenio; eqouab > nipatriarxhc 
ni`provhthc niapoctoloc 

niref\iwi] > nieuaggelicthc
س نى نينيوتى إثؤواف نى بطريارشي

يف ابروفتيس نى ابوسطولوس نير

هى أو يش ني إف أنجيليستيس

اِء، آباءنا األطهاِر رؤساء اآلباِء واألنبي

والرسل والمبشرين واإلنجيليين، 



والشهداء والمعترفين، وكل أرواحِ 

، الذين كملوا في اإليمانِ  .الصديقين 

نى مارتيروس نى أوملوجيتيس

نيفين ان اثمىنيم إبنيفما

ايتاف جوك إيفول خين افناهتى 

nimarturoc niomologithc > nem
`pneuma niben ̀n`qmhi etaujwk

ebol'en ̀vna\;.



N\ouo de qheqouab eqme\ `nwou > 
etoi `mparqenoc ̀nchou niben > 

;qeotokoc eqouab > ;agia Maria >
ت انِهِوؤ ذى ثيئثؤواف ايثميه ان أوأو إ

أوى امبارثينوس انسيو نيفين تى 

ثيؤطوكوس إثؤواف تى اجيا ماريا

راء وباألكثِر القديسة المملوءة مجداً، العذ

ريم، كلَّ حين والدة اإللِه القديسة الطاهرة م



.التي ولدْت هللا الكلمة  بالحقيقةِ 

ثيتيتاس اجفي افنوتى بي لوغوس

خين أو ميثمى 

qhetac`jve Vnou’; pilogoc 
'en oumeqmi .



Nem piagioc Iwannhc 
pi`prodromoc ̀mbapticthc 

ouo\ `mmarturoc >

روذ ميثمى نيم بى أجيوس يوأنس بى إب

روموس أمفابتس تيس أووه ام 

مارتيروس

هيد،والقديس يوحنا السابق الصابغ والش



nem piagioc Ctevanoc 
piarxidiakonoc 

ouo\ `m`prwtomarthroc

أجيوس أستيفانوس بي أرشىبينيم

.ذياكونوس أووه ام ابروطو مارتيروس

والقديس استفانوس رئيس 

الشمامسِة وأول الشهداِء، 



وناظر اإللِه اإلنجيلى مرقس الرسول 

.الطاهر والشهيد

نيم بي ثيؤريموس ان اف انجيليستيس 

ماركوس بى أبوسطولوس

إثؤواف أووه إم مارتيروس 

nem piqewrimoc `neuaggelicthc
Markoc piapoctoloc eqouab

ouo\ `mmarturoc .



nem pipatriarxhc eqouab Ceuhroc 
nem penca’' Diockoroc nem piagioc 

Aqanacioc piapoctolikoc >
س نيم بى بطرياشيس إثؤواف سفيرو

يوس نيم بينساخ ديوسكوروس نيم بى أج

أثناسيوس بى أبوسطوليكوس

ا والبطريرك القديس ساويرس، ومعلِّمن

ولى،ديوسقورس، والقديس أثناسيوس الرس



nem piagioc Petroc 
ieromarturoc piarxiereuc > nem 
piagioc Iwannhc pixrucoctomoc 

س بى نيم بى أجيوس بترس ييرومارتيرو

ى نيم بى أجيوس يوأنس ب. أرشى ارفس

إخرزوستوموس

والقديس بطرس الشهيد الطاهر ورئيس

والقديس يوحنا ذهبى الفِم،.الكهنةِ 



nem piagioc 
Qeovidoc  nem piagioc Dhmhtrioc

نيم بى أجيوس ثيؤدوسيوس نيم بى

أجيوس ديمتريوس

دوسيوس، والقديس ؤوالقديس ث

ثيئوفيلوس، والقديس ديمتريوس،



والقديس كيرلس، والقديس باسيليوس، 

والقديس إغريغوريوس الناطق باإللهياِت،

نيم بى أجيوس كيرلس

فاسليوس نيم بىنيم بى أجيوس

أجيوس اغريغوريوس بى ثيؤلوغوس 

nem piagioc Kurilloc >
nem piagioc Bacilioc >nem 

piagioc Grhgorioc piqeologoc



والقديس إغريغوريوس صانع العجائِب، 

.والقديس إغريغوريوس األرمنى

nem piagioc Grhgorioc 
piqaumatourgoc nem piagioc 

Grqgorioc piarmenioc .
نيم بى أجيوس اغريغوريوس
بيثاف ماطور غوس  نيم 

اجيوس غرغوريوس بى ارمانيوس



Nem pi]omt ]e mht ̀]mhn  
etauqwou; 'en Nike`a nem pi]e
tebi ̀nte Kwctantinoupolic >

بى شومت شى ميت إشمين إيطاف نيم
يفى ثوؤوتى خين نيكيئا نيم بى شى ت

كسطانيطينوبوليسإنتى

ن والثالثمائة والثمانية عشر المجتمعي
،بالقسطنطينيةبنيقية، والمئة والخمسين



.والمائتين بأفسس

نيم بى اسناف شى إنتى إيفيسوس 

Nem pib? ]e `nte Evecoc >



nem peniwt `ndikeoc 
pini]; abba Antwnioc 

> nem pi`qmhi abba Paule >

فا نيم بينيوت ان ذيكيؤس بينشتى أ

. أنطونيوس نيم بى اثمى أفا بافلى 

، وأبانا الصديق العظيم أنبا انطونيوس

والبار أنبا بوال، 



والثالثة أنبا مقارات القديسين، 

اُس الصليبِ  .وجميع أوالِدهم لُبَّ

. أفا مكارىابنيم بى شمت إثؤو

إسطافروسإن نيم نو شيرى تيرو 

nem pig? eqouab abba Makari >
nem nou]hri throu

`nctaurovoroc >



nem peniwt abba Iwannhc 
pi\hgoumenoc >

ينوسنيم بينيوت افا يوأنس بي هيغوم

وأبانا أنبا يوأنس القمص



وأبانا أنبا بيشوى البار الرجل الكامل،
.حبيب مخلِّصنا الصالح

nem peniwt abba Pi]wi pi`qmhi 
pirwmi `ntelioc > pimenrit
`nte Pencwthr `nagaqoc .
نيم بينيوت افا بيشوي بي اثمي

بي رومي انتي ليوس
اثوس أغنبي مينريت انتي بين سوتير ا



وأبانا أنبا بوال الطموهى، وحزقيال تلميذه،

ريم طموهبييفلانيم بينيوت آفا ب

نيم إيزاكيئيل بيف ماثيتس

Nem peniwt abba Paule 
piremtammo\ >

nem Iezekihl pefmaqhthc >



وسيدى األبوين القديسين الروميين

مكسيموس ودوماديوس

انروميئوس بنيم ناشويس انيوتى إثؤوا

مكسيموس نيم دوميتيوس

nem nasc? `nio;eqouab ̀nrwmeoc
Ma[imoc nem Dometioc >



والتسعة واألربعين شهيداً شيوخ شيهيت، 

والقوى القديس أنبا موسى،

نيم بى إهمى إبسيت إم مارتيروس

لوى انتى شيهيتينيخ

نيم بى جورى إثؤواب آفا موسى

nem pi`\meyit ̀mmarturoc 
ni'elloi ̀nte }i\ht> 

nem pijwri eqouab abba Mwch >



.ويحنس كاما القس

نيم يؤانس كامى

بى ابريسفيتيروس

nem Iwannhc Xamh
pi`precbuteroc .



وأبانا أنبا دانيال القمص،

وأبانا أنبا إيسيذوروس القس، 

نيم بينيوت آفا دانيئيل بيهيغومينوس

نيم بينيوت آفا إيسيذورس

بى ابريسفيتيروس

Nem peniwt abba Danihl 
pi\hgoumenoc > nem peniwt abba 

Ichdwroc pi`precbuteroc >



وأبانا أنبا باخوم أب الشركة،

وتادرس تلميذه

نيم بينيوت آفا باخوم فاتى 

كونونيا نيم ثيئودوروس بيف ماثيتيس

nem peniwt abba Pa'wm 
va;koinwnia >

nem Qeodwroc pefmaqhthc >



وأبانا أنبا شنوده رئيس المتوحدين،

.وأنبا ويصا تلميذه

نيم بينيوت آفا شينوتى

بى أرشى مينيدريتيس

بيف ماثيتيس نيم آفا بيصا

nem peniwt abba ]enou; 
piarximandrithc >

nem abba Bica pefmaqhthc .



، هؤالء الذين وكل مصاِف قديسيك 

منا كلنا معاً بسؤاالِتهم .وطلباِتهم، إرح 

انطاكب نيم ابخوروس تيرف انتى نيئثؤوا

ناى ايتى إيفول هيتين نو تهيو

نيم نو طفه ناى نان تيرو افسوب 

Nem `pxoroc thrf ̀nte nheqouab
`ntak.Nai ete ebol \iten nou;\o
nem noutwb\ nai nan throu eucop



وأنقذنا من أجل 

.اسِمك القدوِس الذي ُدعي علينا

أووه ماطوجون اثفى بيكران

إثؤواف ايطاف موتى امموف

.إى إهرى إيجون 

ouo\ matoujon eqbe Pekran 
eqouab etaumou’; `mmof

e~\rhi ejwn .



أسماء  القارئون فليقولوا:يقول الشماس 

الذين رقدوا،آبائنا البطاركة القديسين

نيئتئوش ماروطاؤؤو: يقول الشماس 

ان نيران انتى نينيوتى إثؤواف 

امباطريارشيس ايطاف انكوت

Pidiakwn > Nhetw] maroutaou`o
`nniran ̀nte nenio; `eqouab
`mpatriarxhc ̀etauenkot >



هم أجمعين،  الرُب ينيُح نفوس 

.ويغفُر لنا خطايانا

ى تيروشإبشويس ما إمطون ان نوابسي

.أووه انتيف كانين نوفى نان إيفول 

P_ ma`mton ̀nnouyuxh throu >
ouo\ `ntefxa Nennobi nan `ebol .



:يقول الشعب
م .يارُب إرح 

:يقول الشعب 

كيريى ليسون 

Pilaoc >
Kuri`e `ele`hcon



:يقول الكاهن 



و هؤألء و كل أحد يارب الذين ذكرنا 
و الذين لم نذكرهمأسماءهم

اووه ناى نيم أو أن نيفين إبشويس
ورانأنإيإطا أونيئيطان

أوأونيم نيئيتى امبين طاؤو

Ouo\ nai nem ouon niben Psoic 
nhetantaou`e `nouran > 

nem nhete ̀mpentaouwou .



أحد منا الذين فى فكر كل

والذين ليسوا فى فكرنا

نيئتخين افميفئى امبى أوواى بى أوواى

اممون نيم نيئيتى انخيتين آن

nhet'en ̀vmeu`i ̀mpiouai piouai
`mmon > nem nhete `n‘'hten an >



.الذين رقدوا وتنّيحوا فى اإليمان بالمسيح 

ايطاف انكوت آفئمطون ام مؤو

خين افناهتى ام بى اخرستوس

etauenkot au`mton ̀mmwou 
'en `vna\; ̀mpiXrictoc .



...............يارب نفس عبدك تفضل

آرى إفميفئى إبشويس

......ى إم بيك فوك شإن إت إبسي



:يقول الشعب
م .يارُب إرح 

:يقول الشعب 

كيريى ليسون 

Pilaoc >
Kuri`e `ele`hcon



:الشعب

ُتهم المقدسُة  ك  .آمينمعنانتكفلبر 

بمو إثؤواسإرى بو إ:يقول الشعب 

.شوبى نيمان آمين 

Pilaoc > Ere pou`cmou ̀eqouab 
]wpi neman `amhn>



يارُب لك المجدُ المجُد لك  يارُب،
يارُب ارحم، يارُب ارحم

.كيريىذوكساسى
يسونلكيريى 

كيريى ليسون 

Do[aci Kuri`e
Kuri`e `ele`hcon
Kuri`e `ele`hcon



.آمين. يارُب نْيُحهم. يارُب باِركنا

,كيريى إفلوجيسون 

.آمين , كيريى انابافصون 

Kuri`e euloghcon >
Kuri`e anapaucon > `amhn .



:يقول الكاهن 



ُهم، ت  نفوس  ذ  أولئك  يارُب، الذين أخ 

فردوِس النعيِم،نيحُهم في

إننيمين إبشويس إى آكتشى

ى ما إمطون نوؤوشنوإبسي

خين بى باراذيسوس إنتى إبؤونوف

Nhmen Psoic eaksi ̀nnouyuxh >
ma`mton nwou > 'en piparadicoc 

`nte `pounof >



األبِد،في كورِة األحياِء إلى

.في أورشليم  السمائية، في ذلك  الموضعِ 

شا إنيه خينأونخخين اتخورا إنتى نيئيت

إممافيروساليم إنتى إتفى خين بى ما إيتى

'en `txwra `nte nheton'
]a ene\ > 'en Ieroucalhm

`nte `tve > 'enpima ete `mmau .



ونحُن أيضاً الغرباء  في هذا المكاِن،احفظنا

. في إيماِنك، وانعم لنا بسالِمك إلى التمامِ 

أنون ذى هون خانيئتؤوى إنريم إنجويلى

ما اريه إيرون خين بيك ناهتىإم باى

آريئهموت نان انتيك هيرينى شا إيفول

Anon de \wn 'a nhetoi `nrem`njwili
`mpaima > are\ eron 'en pekna\; 
ari`\mot nan ̀ntek\irhnh ]aebol



:يقول الشعب 

، كما كان  وهكذا يكوُن، من جيل  إلى جيل 

: يقول الشعب 

أوس بيرين كى إستى إستين 

ابوجينيآس يس جى نى آن

Pilaoc >
Wc perhn ke ecte ectin

`apo geneac ic genean



.آمين. وإلى دهِر الدهورِ 

كى بانطاس طوس

.آمين , إيئوناس طون إيئونون 

ke pantac touc
`e`wnac twn `ewnwn ̀amhn .



:يقول الكاهن 



.واهدنا إلى ملكوتك

 ، لكي وبهذا، كما أيضاً في كلِّ شىء 

تشى مويت خاجون ايخون إيتيك

هينا نيم خين فاى. ميت أورو

نيفينبكاطا افريتى أو خين هو

Simwit 'ajwn e'oun 
etekmetouro. \ina nem 'en vai 
kata ̀vrh; on 'en \wb niben >



رتفِع   ك  وي  د  ويتبار  ج  مَّ يت 

القدوسُ اسُمك  العظيمُ 

موسإنتيف تشى إانتيف تشى أوأو أووه

إنتيف تشيسىوهوأ

بإنجى بيك نشتى انران إثؤوا

`ntefsiwou ouo\ `ntefsi`cmou
ouo\ `ntefsici > `

nje pekni]; ̀nran eqouab >



، مع يسوع  في كلِّ شىء، كريم  ومبارك 

.والروِح القدسِ المسيِح ابنك الحبيبِ 

أووه اتسمارؤوتنيفين اتطايوتبخين هو

نيم إيسوس بى اخرستوس بيك مينريت

.إبنيفما إثؤواف بي انشيرى نيم 

'en \wb niben ettaihout ouo\
et`cmarwout > nem Ihc? Pxc? pek-

menrit ̀n]hri > nem piPneuma Eq?u?



:الكاهن 

إيرينى باسى

:الكاهن 

السالم لجميعكم

:الكاهن 

Irhnh paci



:الشعب 

كيطو إبنفماتى سو

:الشعب

اً لروحك أيضو 

Pilaoc
Ke tw ̀pneumati cou .



:يقول الكاهن 



وأيضاً فلنشكر هللا ضابط  الكلِّ،

أبا ربنا وإلهنا

بالين أون مارين شيبهموت إنططف

إم إفنوتى بى بانطوكراطور إفيوت

إم بين  شويس أووه بيننوتى أووه

Palin on maren]ep`\mot `ntotf
`mV; Pipantokratwr > `Viwt
`mPensc? ouo\ Pennou; ouo\



ل نا أهالً . ومخلِِّصنا يسوع  المسيحِ  ع  ألنه ج 

ِس،  اآلن  أن نقِف  في هذا الموضِع المقدَّ

بين سوتير إيسوس بى إخرستوس

أون تينو إىإم إبشا بإير إجى آفثرين

أوهى إيراتين خين باى ما إثؤواف فاى

Pencwthr Ihcouc Pxc? .
je af`qrener`pem`p]a on ;nou eo\i 
eraten 'en paima eqouab vai >



ونرفع  أيدينا إلى فوِق،

. ونخدم  اسمه القدوس  

أووه إيفاى إن نينجيج إى إبشوى أووه

إى شمشى إمبيف ران إثؤواف

ouo\ efai ̀nnenjij e`p]wi > ouo\
er]em]i `mPefran eqouab .



ل نا مستحقين هو أيضاً فلنسأله أن يجع 

تيهوإنثوف أون مارين

إيروف هوبوس إنتيف آيتين إنئيمئبشا

Nqof on maren;\o erof \opwc
`ntefaiten `nem`p]a



وإصعادِ لشركةِ 

.أسراِره اإللهيِة الغيِر المائتةِ 

إنتى ميت اشفير نيم تى ميت آليمبسيس
نيف ميستيريون إن نوتى أووه أن آثموإنتى

`n;met`]vhr nem ;metalumyic
`nte nefmucthrion `nnou;

ouo\ `naqmou



:يقول الشعب

امين

:بي الؤس 

آمين 

Pilaoc

Amhn .



:يقول الكاهن 

الجسد المقدس

:بي ايريفس

بوما إثؤواسبى 

:يقول الكاهن 
Picwma ̀eqouab



:يقول الشعب
.نسجد لجسدك المقدس  

:بي الؤس

.بوما إثؤواستين أوأوشت امبيك 

Pilaoc >
Tenouw]t ̀mpekcwma ̀eqouab .



:يقول الكاهن 

و الدم الكريم 

: بي ايريفس

نيم بى إسنوف اتطايوت

: يقول الكاهن
Nem pi`cnof ettai`hout .



:يقول الشعب 

و دمك الكريم 

:بي الؤس

نيم بيك إسنوف اتطايوت

Pilaoc >
Nem pek`cnof ettai`hout .



:يقول الكاهن 

.اللذان لمسيحه الضابط الكل الرب إلهنا 

:بي ايريفس

انجىانتى بيف اخرستوس

.بى بانطوكراطور إبشويس بيننوتى 

Piiereuc >
Nte PefXrictoc > `nje 

pipantokratwr Psoic Pennou;



:يقول الشماس

.آمين آمين صلوا 

:بي ذياكون 

. أمين أمين أبروس إفكساستى 

Pidiakwn >
~Amhn ̀amhn `proceu[acqe .



:يقول الشعب
م .يارُب إرح 

:بي الؤس 

كيريى ليسون 

Pilaoc >
Kuri`e `ele`hcon



:بي ايريفس

إيرينى باسى

:الكاهن 

السالم لجميعكم

Piiereuc >
Irhnh paci



:بي الؤس

كيطو إبنفماتى سو

:الشعب

لروحك أيضآو

Pilaoc
Ke tw ̀pneumati cou .



:يقول الكاهن القسمة 

أيها المسيح الهنا االبن

قةهكذا بالحقي–القسمة السريانية 



:قسمة عيد الصليب المجيد

ألم ايها المسيح الهنا االبن الكلمة الذى ت

د بالجسد و مات على الصليب ألجلنا عن

االقرانيون انت هو حمل هللا الذى بال 

داود النبى.عيب حامل خطية العالم كله

ملك الرب على : رتل فى المزمور قائال
خشبة التى هى مثال الصليب نسجد



ا تكلم كم.لصليبك يا سيدنا و نفتخر به

خر حاشا لنا ان نفت: بولس الرسول قائال

وع اال بصليب ربنا الذى صلب عليه يس

المسيح مخلصنا و من قبله صرنا 

اى فرح اليوم فى السموات . احرارا

وعلى االرض من اجل الصليب المحى 

الذى من قبله رد أدم و بنوه الى 
هذا الذى نفتخر به نحن. الفردوس



المسيحين الن من قبل عالمته صرنا 

احرارا و هى عالمة ابن االنسان التى 

ى ستظهر فى السموات يوم مجيئه الثان

قسطنطين الملك البار المحب. المخوف

لد للمسيح لما رأى عالمة الصليب فى ج

السموات وعرف انه بهذا يغلب أعداؤه 
فصنع رسمه و حمله معه و به غلب كل



اعداؤه و صارت عالمة الصليب مكرمة 

جدا ألنها ليسوع المسيح ألهنا الملك 

لى هيالنة الملكة قامت و ذهبت ا. الحقيقى

أورشليم مدينة الهنا و طلبت باجتهاد 

ليها خشبة الصليب المقدسة التى صلب ع

مخلصنا و لما وجدتها فاحت منها رائحة

الطيب و صنع منها العجائب و اآليات 

.فحملتها و حفظتها باكرام عظيم



افواهنا نحن المسيحين مع جميع 

لصنا الطغمات السمائية نفتخر بصليب مخ

الصالح الذى نحمله بشجاعة و نصرخ 

السالم للصليب فرح : جهارا قائلين

المسيحين و غلبتهم ضد المعاندين و

ر ثبات المؤمنين وعزاء المجاهدين و فخ

السالم . الشهداء الذين أكملوا جهادهم

ةلصليب مخلصنا الصالح سالح الغلب



و عرش الملك و عالمة الخالص و النور 

المشرق و سيف الروح و ينبوع النعم

و نحن . وكنز الخيرات الى كمال الدهور

نطلب من مخلصنا الصالح الذى صلب 

ا ان على الصليب من أجلنا ليخلص جنسن

رجاء يجعل لنا من صليبه سالح لغلبتنا و

دائدنا فى مذلتنا و ثباتا فى ضوائقنا و ش

.وشفاء الوجاعنا و حماية فى تجاربنا



نباركك أيها المسيح الهنا و صليبك المحى

الذى صلبت عليه حتى خلصتنا من 

خطايانا و نسبحك و نمجدك و نشكرك فى 

كل يوم و كل ساعة و نصرخ نحوك 

.......أبانا الذى فى السموات: قائلين



القسمة السريانية

و ذبح هكذا بالحقيقة تألم كلمة هللا بالجسد

من و انحنى بالصليب و انفصلت نفسه

اذ الهوتة لم ينفصل قط ال من . جسدة

و طعن جنبة . نفسة و ال من جسدة

بالحربة و جرى منه دم و ماء غفرانا لكل

ه و أتت نفسهالعالم و تخضب بهما جسد

.ه و اتحدت بجسد



و عوض الخطية المحيطة بالعالم مات 

مالى االبن بالصليب و ردنا من التدبير الش

و و أمن بدم صليبة و وحد. الى اليمينى

ب مع ألف السمائيين مع األرضيين و الشع

وم و فى الي. الشعوب و النفس مع الجسد

واحد هو عمانوئيل. الثالث قام من القبر

وغير مفترق من بعد االتحاد و غير 

.منقسم الى طبيعتين



هكذا نؤمن و هكذا نعترف و هكذا نصدق 

أن هذا الجسد لهذا الدم و هذا الدم لهذا 

أنت هو المسيح الهنا الذى طعن . الجسد

.  لنافى جنبة فوق الجلجثة بأورشليم ألج

,  أنت هو حمل هللا الحامل خطية العالم 

اغفر ذنوبنا و اترك خطايانا و اقمنا عن

المسيح يا هللا أبا ربنا يسوع. جنبك اليمين

فيمالذى من الكروبيم يتبارك و من السارا



يتقدس و من ألوف ألوف و ربوات 

الذى .ربوات الخدام الناطقين يتعظم

مار يقدس و يكمل القرابين و تكميل األث

ا قدس أيض, التى قدمت لك رائحه لذيذة

لكى. أجسادنا و أنفسنا و أرواحنا كلنا

بقلب طاهر و وجه غير مخزى ندعوك يا 

انا أب:هللا اآلب السماوى و نصلى قائلين

.......الذى فى السموات



Peniwt et'en nivhoui
mareftoubo `nje pekran
marec`i `nje tekmetouro

بين يوت إتخين نيفيؤى

بيكران ماريف توفو إنجى

تيك ميت أووروماريس إي إنجى

الــذي في السمــوات ابـانــا

لـيتقدس اسـمـك 

ملـكـوتــكلـيـــات



pete\nak mareef]wpi
`m`vrh;  'en  `tve nem \ijen pika\i
penwik `nte rac;  mhif nan `mvoou

بيتإهناك ماريف شوبي  

ام افريتي خين إتفى نيم هيجين بيكاهي

راستي  مييف نان إمفؤوبين أويك إنتى

لتـكـن مشيئـتـك 

االرضفي السمـاء كذلك على كمــــا

اليـوماعطنــاخبـزنـا الذي للغـد 



ouo\ xa nhet eron nan ebol
`m`vrh;  \wn `ntenxw ebol
`nnhete ouon `ntan erwou
أووه كاني إت إيرون نان إيفول 

إيم إفريتي هون إنتين كو إيفول 

إنني إيتى أوأون إنتان إيرؤو

واغفـر لنــا ذنوبنـا 

ايضــــــاكـمـــا نـغـفــر نحـن 

الينــــاللمذنبيـن 



ouo\ `mperenten `e'oun `epiracmoc
alla na\men  ebol\a  pipet\wou

'en  pixrictoc Ihcouc pensoic
أووه إمبير إنتين إيخون إى بيرازموس

اال ناهمين إيفول ها بي بيتهؤو 

سبين تشويخين بيخريستوس ييسوس

ال تدخلنــــــا في تجـربــــة 

لكــن نـجـنـــا مـــن الــشـــريــــر 

بـالمسيــح يســوع ربـنــــا



Je  qwk te ;metouro
nem ;jom nem piwou

]a  ene\ amhn
جى ثوك تى تي ميت أوورو 

نيم تيجوم نيم بي أوأو 

.  شا إينيه آمين

المـلـــك لـكالن 

والقــوة والـمـجـد 

اميناالبـدالى



خين بخرستوس

ايسوس بين شويس

بالمسيح يسوع ربنا

'en Pxc? Ihc? Penoc?



:بي ذياكون

طاس كيفاالس ايمون 

طوكيريوإكليناتى

:الشماس 

احنوا رؤوسكم للرب

Pidiakwn >
Tac ke valac ̀umwn 
tw kuriw ̀klinate .



:بي الؤس

إينوبيون سوكيريى

:الشعب

أمامك يارب

Pilaoc >
Enwpion cou kuri`e



:يقول الشماس

.آمين , ننصت بخوف هللا 

:بي ذياكون 

.آمين , ابروس خومين ثيئو ميتآفوفو 

Pidiakwn >
~Procxwmen Qe`o 

metavobou ̀amhn .



: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 

.باركها , اذكر يارب اجتماعاتنا 

:بي ايريفس

آرى افميفئى إبشويس

.مو إيروؤوسإ, إن نين جينثوؤوتى 

Piiereuc >
Ari`vmeu`i P_

`nnenjinqwou; ̀cmou `erwou



:يقول الشماس

خلصت حقآ ومع روحك ننصت بخوف هللا

:بي ذياكون 

كيطو بنيفماتى سو. سوتيس آمين 

.ميتافوفو ثيئو ابروس  خومين 

Pidiakwn >
Cwqic `amhn > ke tw ̀pneumati 

cou metavobou qeou ̀procxwmen



:يقول الشعب

م)آمين  3(يارُب إرح 

:بي الؤس 

3(كيريى ليسون)أمين 

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



:يقول الكاهن 

مبارٌك الربُ . القدسات للقديسين

:بي ايريفس

طا آجياتيس آجيس

افلوجيطوس كيريوس

Piiereuc >
Ta agia tic aghc .
Euloghtoc Kurioc



يسوع  المسيح ابن هللا،

. آمين. وقدوٌس الروح القدس

إيّوس ثيئو , إيسوس اخرستوس 

.آمين , إجياسموس إبنيفما آجيون 

Ihcouc Pxc? Uioc Qeou 
agiacmoc Pneuma agion amhn .



:يقول الشعب 
.واحٌد هو اآلُب القدوس
.واحٌد هو االبُن القدوس

: بي الؤس
إيس أو بان آجيوس باتير
إيس أو بان آجيوس إّيوس

Pilaoc
Ic `o Pan`agioc Pathr . 

Ic `o Pan`agioc ~Uioc >



آمين . واحٌد هو الروُح القدس

.آمين , إنطو بان آجيون بنيفما 

en topan`agion ~Pneuma > `amhn . 



:بي ايريفس

إيرينى باسى

:الكاهن 

السالم لجميعكم

Pip~recbuteroc
~Irhnh paci .



:بي الؤس

كيطو إبنفماتى سو

:الشعب

لروحك أيضآ

Pilaoc
Ke tw ̀pneumati cou . 



:يقول الكاهن 

جسٌد مقدٌس، ودٌم كريٌم حقيقٌي،

: بي ايريفس

سوما آجيون كى إيما تيميون آليثينون

Piiereuc > Cwma agion 
ke ematimion alhqinon >



آمين . ليسوع  المسيِح ابِن إلِهنا

إيسو خرستو

.آمين , طو إّيو طو ثيئو إيمون 

Ihcou Xrictou
tou Uiou tou Qeou hmwn amhn .



:يقول الشعب

.حقآ 

:بي الؤس 

.آمين 

Pilaoc

~Amhn .



:يقول الكاهن 

مقدٌس وكريٌم، جسد ودم حقيقي،

: بي ايريفس

آجيون تيميون سوما كى إيما آليثينون

Piiereuc > 
Agion timion 

cwma ke ema alhqinon >



ليسوع  المسيح 

آمين . ابن إلهنا

إيسو خرستو

.آمين , إّيو طو ثيئو إيمون 

Ihcou Xrictou 
uiou tou qeou hmwn amhn .



:يقول الشعب

.حقآ 

:بي الؤس 

.آمين 

Pilaoc

~Amhn .



جسُد ودُم عمانوئيل إلهنا،:يقول الكاهن 

آمين . هذا هو بالحقيقةِ 

: بي ايريفس

بى سوما نيم بى إسنوف إنتى إممانوئيل

.آمين , بيننوتى فاى بى خين أو ميثمى 

Piiereuc > Picwma nem pi`cnof
`nte Emmanouhl Pennou; > 
vai pe 'en oumeqmhi amhn .



:يقول الشعب

.ؤمن أحقآ 

:بي الؤس 

.آمين تيناهتى 

Pilaoc

~Amhn ;na\; .



يقول الكاهن

:سر األعتراف 



واعترُف إلى . أؤمنُ . أؤمنُ . أؤمنُ . آمين. آمين. آمين

أن هذا هو الجسُد المحيى،.النفِس األخيرِ 

الوحيُد الجنس بُنك  إلالذي 

أووه تيئير, تيناهتى تيناهتى تيناهتى , آمين آمين آمين 

أومولوجين شابى نيفى إنخائيه جى ثاى تى تيساريكس

إنريف تنخو إيطا بيك مونوجينيس

Amhn amhn amhn > ;na\; ;na\; ;na\; >
ouo\ ;eromologin ]a pinifi ̀n'ae > je qai
te ;car[ ̀nreftan’‘'o eta pekmonogenhc



من أخذه ، ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح 

.سيدِتنا وملكِتنا كلِنا والدِة اإللِه القديسِة الطاهرِة مريم  

وجعله واحداً مع الهوِته 

انشيرى بين شويس أووه بيننوتى أووه بينسوتير

بى إخرستوس تشيتس إيفول خين تينشويس إيسوس

.تيثيؤطوكوس إثؤواف تى آجيا ماريا إننيف تيرين

آف أيس أنؤواى نيم تيفميثنوتى

`n}hri > Pensc? Ouo\ Pennou; ouo\
Pencwthr I/hcouc Pxc? > Sitc ebol'en tensc?
`nnhb thren ;qeotokoc eqouab ;agia Maria .

Afaic`nouai nem tefmeqnou; > 



.بغيِر اختالط  وال امتزاج  وال تغيير  

.واعترف  االعتراف  الحسن  أمام بيالطس البنطي

ه عنا  وسلَّم 

خين أوميت اتموجت نيم أوميت آتثوخ نيم أوميت 

إى أفئير أومولوجين إنتى أومولوجيا . آتشيفتى 

آفتيس إى إهرى . بونتيوس بيالتوس ايئنانيس ناهرين

'en oumetatmoujt nem oumetatqw' nem
oumetat’]ib; . E aferomologin ̀n;omologia
eqnanec na\ren pontioc Pilatoc > afthic

e\̀rhi



.على خشبِة الصليِب المقدسِة، بإرادته وحده، عنا كلِّنا

بالحقيقِة أؤمُن، أن الهوت ه لم يفارْق ناسوت ه

لحظًة واحدًة 

شى إثؤواف إنتى بى إستافروسإيجون هيجين بى

خين بيف أؤوش إممين إمموف إى إهرى إيجون تيرين 

أليثوس تيناهتى جى امبى تيفميثنوتى فورج 

ايتيفميترومى ان أوسوسو انئوأوت أوذى

ejwn > \ijen pi]e eqouab `nte pictauroc >
'en pefouw] ̀mmin ̀mmof e`\rhi ejwn thren .
Alhqwc ;na\; je ̀mpetefmeqnou’; vwrj
e tefmetrwmi > `noucoucou ̀nouwt oude



ُيعطى عنا خالصاً وغفراناً للخطايا، .وال طرفة  عين  

.وحياًة أبديًة لمن يتناولُ منه

أوريكى امفال إفتى إمموس إيجون أن أو سوتى 

إيفول إنتى نى نوفى نيم أو أونخ أن إينيه نيم أوكو

. إيفول انخيتس إن نيئثناتشى

ouriki ̀mbal > eu; ̀mmoc ejwn ̀noucw; >
nem ouxw ebol ̀nte ninobi > nem auwn'

`nene\ > `nnheqnasi ebol`n'htc .



.أومن أومن أومن أن هذا هو بالحقيقة آمين 

,أو ميثمى تيناهتى تيناهتى تيناهتى جى ثاى تى خين

.آمين 

;na\; ;na\; ;na\; je qai te 'en
oumeqmhi amhn . 



:يقول الشماس 

,آمين آمين آمين أؤمن أؤمن أؤمن أن هذا هو بالحقيقة 

اطلبوا عنا و عن كل المسيحيين الذين قالوا لنا. آمين 

: يقول الشماس 

تيناهتى تيناهتى تيناهتى جى ثاى تى , آمين آمين آمين 

طفه إى إهرى إيجون نيم إيجين . آمين , خينأو ميثمى 

اخرستيانوس نيفين

Pidiakwn
~Amhn ̀amhn ̀amhn ;na\; ;na\; ;na\;
je qai te ’'en oumeqmhi ̀amhn . Twb\ `

e\̀rhi ̀ejwn nem ̀ejen ni`xricti`anoc noben >



.من أجلهم أن نذكرهم فى بيت الرب 

سالم و محبه يسوع 

. رتلوا بنشيد هلليويا . المسيح معكم 

إثفيطوجى آريبنميفئى إيطاف جوس نان

آغابى كىخين إيئى إم إبشويس إى إيرينى 

.إيسو آخرستو ميث ايمون إبساالتى جو الليلويا 

`etaujoc nan eqbhtou je ̀aripenmeu`i ‘'en ̀phi 
`mP_ > `h`iphnh ke ̀agapi Ihcou ~Xrictou meq

`umwn yallate > jw `allhloui`a .



صلوا من أجل التناول باستحقاق من األسرار المقدسة 

يارب أرحم, الطاهرة السمائيه 

إبروس افكساستى إيبرتيس أكسياس ميتا لبسيوس 

أكرانتونكى ايبورانيون تون اجيون ميستيريون 

كيريى ليسون

~Proceu[acqe ̀uper thc ̀a[iac metalhyewc 
axrantwn ke ̀pouraniwn twn `agiwn 

mucthriwn > Kuri`e ̀ele`hcon .



:يقول الشعب 

.المجد لك يارب المجد لك 

: يقول الشعب 

ذوكساسى كيريى ذوكساسى

Pilaoc >
Do[a ci kuri`e do[a ci



التوزيع السنوي 

( 150المزمور )



Allhlouia
الليلويا
هلليلويا



Ihc? Pxc? P]hrh ̀mV;
Vh ̀etua]f ̀epi`ctauroc 

تيايسوس بخرستوس ابشيري ام افنو
فى اتافاشف ابى استافروس

يسوع المسيح ابن هللا
صلب على الصليب 



اب مو ايه إفنوتى خين نى اثؤو اس
الليلويا . تيرو إنتاف

سبحوا اهلل فى جميع قديسيه  

`cmou èv; ‘ 'en nh`eqouab 
throu ̀ntaf >Allhloui`a



Ihc? Pxc? P]hrh ̀mV;
Vh ̀etua]f ̀epi`ctauroc 

تيايسوس بخرستوس ابشيري ام افنو
فى اتافاشف ابى استافروس

يسوع المسيح ابن هللا
صلب على الصليب 



يه مو ايروف خين بى تاجرو انتسا
الليلويا .تيف جوم

سبحوه فى جلد قوته

~Cmou èrof 'en pitajro ǹte 
tefjom> Allhloui`a



Ihc? Pxc? P]hrh ̀mV;
Vh ̀etua]f ̀epi`ctauroc 

تيايسوس بخرستوس ابشيري ام افنو
فى اتافاشف ابى استافروس

يسوع المسيح ابن هللا
صلب على الصليب 



يف مو ايروف اى اهرى هيجين تسا
الليلويا . ميت جورى

سبحوه على مقدرته

~Cmou èrof `e\̀rhi \ijen 
tefmetjwri > Allhloui`a



Ihc? Pxc? P]hrh ̀mV;
Vh ̀etua]f ̀epi`ctauroc 

تيايسوس بخرستوس ابشيري ام افنو
فى اتافاشف ابى استافروس

يسوع المسيح ابن هللا
صلب على الصليب 



شاى انتيهأب إا طمو ايروف كاسا
الليلويا .تيف ميت نيشتى

.سبحوه ككثرة عظمته

~Cmou èrof kata `p`a]ai ̀nte 
tefmetni]; > Allhloui`a



Ihc? Pxc? P]hrh ̀mV;
Vh ̀etua]f ̀epi`ctauroc 

تيايسوس بخرستوس ابشيري ام افنو
فى اتافاشف ابى استافروس

يسوع المسيح ابن هللا
صلب على الصليب 



مى سمو ايروف خين او إسإ
الليلويا .إنسالبينغوس

سبحوه بصوت البوق

~Cmou `erof 'en ou`cmh
`ncalpiggoc > Allhloui`a



Ihc? Pxc? P]hrh ̀mV;
Vh ̀etua]f ̀epi`ctauroc 

تيايسوس بخرستوس ابشيري ام افنو
فى اتافاشف ابى استافروس

يسوع المسيح ابن هللا
صلب على الصليب 



ون مو ايروف خين او إبسالتيرويسإ
الليلويا .نيم او كيثارة

.سبحوه بمزمار وقيثاره

~Cmou èrof 'en ouyalthrion 
nem oukuqara > Allhloui`a



Ihc? Pxc? P]hrh ̀mV;
Vh ̀etua]f ̀epi`ctauroc 

تيايسوس بخرستوس ابشيري ام افنو
فى اتافاشف ابى استافروس

يسوع المسيح ابن هللا
صلب على الصليب 



مو إيروف خين هان كيم كيمسإ
الليلويا . نيم هان خوروس

سبحوه بدفوف وصفوف

~Cmou èrof 'en \ankemkem
nem \anxoroc> Allhloui`a  



Ihc? Pxc? P]hrh ̀mV;
Vh ̀etua]f ̀epi`ctauroc 

تيايسوس بخرستوس ابشيري ام افنو
فى اتافاشف ابى استافروس

يسوع المسيح ابن هللا
صلب على الصليب 



مو ايروف خين هان كاب نيم اوسا
الليلويا . اورغانون

.سبحوه بأوتار وأرغن

~Cmou èrof 'en \ankap
nem ouorganon > 
Allhloui`a 



Ihc? Pxc? P]hrh ̀mV;
Vh ̀etua]f ̀epi`ctauroc 

تيايسوس بخرستوس ابشيري ام افنو
فى اتافاشف ابى استافروس

يسوع المسيح ابن هللا
صلب على الصليب 



مو ايروف خين هان كيم فالونسإ
الليلويا .اينى سيتو اسمى

.حسنة الصوتسبحوه بصنوج

~Cmou èrof 'en \ankumbalon 
enece  tou ̀cmh > Allhloui`a



Ihc? Pxc? P]hrh ̀mV;
Vh ̀etua]f ̀epi`ctauroc 

تيايسوس بخرستوس ابشيري ام افنو
فى اتافاشف ابى استافروس

يسوع المسيح ابن هللا
صلب على الصليب 



مو ايروف خين هان كيم فالونسإ
الليلويا .إنتيه او إشليلوى

. سبحوه بصنوج التهليل

~Cmou èrof 'en \ankumbalon
~nte ou`e`]lhlou`i Allhloui`a



Ihc? Pxc? P]hrh ̀mV;
Vh ̀etua]f ̀epi`ctauroc 

تيايسوس بخرستوس ابشيري ام افنو
فى اتافاشف ابى استافروس

يسوع المسيح ابن هللا
صلب على الصليب 



فران مو تيرو اى إسنيفى نيفين مارو إ

.الليلويا. إم ابشويس بين نوتى

.  ناكل نسمة فلتسبح اسم الرب إله
.هلليلويا

Nifi niben marou ̀cmou throu
`e`vran ̀mP_ Pennou; > A/l// 



Ihc? Pxc? P]hrh ̀mV;
Vh ̀etua]f ̀epi`ctauroc 

تيايسوس بخرستوس ابشيري ام افنو
فى اتافاشف ابى استافروس

يسوع المسيح ابن هللا
صلب على الصليب 



ذوكصابترى كى ايو كى آجيو 
الليلويا .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 > 



.2(الليلويا)
.ذوكصاسى اوثيئوس ايمون

.المجد إللهنا هلليلويا2(هلليلويا)

(Allhloui`a)2 > 
do[aci  `o Qeoc `hmwn 



.  بىبى اواو فا بين نوتىالليلويا

.الليلويا

.  هلليلويا. هلليلويا المجد إللهنا

Allhloui`a Pi`wou va 
Pennou; pe > Allhloui`a .



م ايسوس بى اخرستوس ابشيرى ا

.  انافنوتى سوتيم ايرون اووه ناى ن

يا يسوع المسيح ابن اهلل
.أسمعنا وارحمنا

Ih/c/ Px/c/ ~P]hri ̀mv; 
cwtem èron ouo\ nai nan.



:وفي الختام يقول المرتلون

و كي أمين الليلويا ذوكصابتري كي إي

أجيو ابنفماتي ، كي نين كي آ إي

كي اسطوس إي أونا استوني 

.أونون أمين 

تين أوش ايفول إنجو إمموس جي أو
:بينشويس ايسوس بخرستوس



ايسوس بخرستوس ابشيري ام 

افنوتي
إيك فى اتافاشف ابى استافروس

ت إي خومخيم ابساطاناس صابيصي
إنين اتشاالفج

، سوتي إممون أووه ناي نان



كيري ليصون، كيري ليصون

كيري إفلوجيصون

آمين، إسمو إيروي

إستي ميطانيا

كوني ايفول ، كو إمبي إسمو


