
:الكاھن 
آلب نسأل ونتضرع إليك أيھا السيد هللا ا

لقضابط الكل واالبن الوحيد القدوس ،خا
الكل ومدبرھم والروح القدس المحيى 
ة الثالوث المقدس الذى تجثو له كل ركب
ما فى السموات وما فى األرض

.نسألك يا رب أسمعنا وارحمنا  



:الشعب 

 Kuri`e ̀ele`hcon 

ون سكيرلي

يارب ارحم 



من أجل السالمة العالية وتآلف سائر 
مع البيع التى فى العالم واألديرة والمجا
:ھا المقدسة والسكان فيھا والقيام بأحوال
ل يا هللا تحنن على خليقتك ونجھا من ك

.نسألك يا رب أسمعنا وارحمنا سوء 

:الكاھن 



:الشعب 

 Kuri`e ̀ele`hcon 

ون سكيرلي

يارب ارحم 



لقتهيا من بقدرته دبر حياة اإلنسان قبل خ
وصنع لـه الموجودات بحكمته وزين

السماء بالنجوم واألرض بالنباتات  
بالعشب  واألشجار والكروم واألودية

 ، أنت اآلن يا ملكنا أقبل طلبات والزھور
نعبيدك الواقفين بين يديك القائلي

.  نسألك يا رب أسمعنا وارحمنا  

:الكاھن 



:الشعب 

 Kuri`e ̀ele`hcon 

ون سكيرلي

يارب ارحم 



ان القدوس الذى خلق اإلنسالعظيم يا هللا 
 ً حية  على صورته ومثاله وجعل فيه نفسا

 ارحم يا رب جبلتك التى. عاقلة ناطقة 
خلقتھا وتحنن عليھا وأرسل علينا 
د رحمتك من علو قدسك ومسكنك المستع

.  نسألك يا رب أسمعنا وارحمنا 

:الكاھن 



:الشعب 
 Kuri`e ̀ele`hcon 

ون سكيرلي

يارب ارحم 



ته يا من خلصت عبدك نوحاً البار ونجي
 ً  من الطوفان ھو وبنيه ونساءھم وأيضا

الحيوانات الطاھرة والغير الطاھرة ألجل 
تجديد األرض مرة أخرى

.  نسألك يا رب أسمعنا وارحمنا  

:الكاھن 



:الشعب 

 Kuri`e ̀ele`hcon 

ون سكيرلي

يارب ارحم 



نج شعبك من . أيھا البارى رازق الكل 
لطوفان بحر العالم الزائل وأرفع عنھم ك

 وكل الحيوانات أيضاً وسائر. مكروه 
م الطيور أعطھا قوتھا ألنك تعطى للبھائ

رزقاً ولفراخ الغربان قوتاً 
.  نسألك يا رب أسمعنا وارحمنا  

:الكاھن 



:الشعب 

 Kuri`e ̀ele`hcon 

ون سكيرلي

يارب ارحم 



يا من ضيف عند عبده إبراھيم رئيس 
اآلباء واتكأ على مائدته وبارك فى 
زرعه، أنت اآلن يا ملكنا أقبل طلبة 
 عبيدك وكھنتك الواقفين بين يديك

وتراءف على العالم وخلص شعبك 
من كل شدة وحل فيھم وسر بينھم

.  نسألك يا رب أسمعنا وارحمنا  

:الكاھن 



:الشعب 

 Kuri`e ̀ele`hcon 

ون سكيرلي

يارب ارحم 



يع نطلب إليك يا رب لكى تحرسنا من جم
 وتراءف على خليقتك وجميع. الشرور 

شعبك ألن أعين الكل تترجاك
مغذى يا . وأعطھم طعامھم فى حينه  

.يا عون من ال عون له . كل ذى جسد 
يا رجاء من ال رجاء له  

.نسألك يا رب أسمعنا وارحمنا 

:الكاھن 



:الشعب 

 Kuri`e ̀ele`hcon 

ون سكيرلي

يارب ارحم 



أيھا الناظر إلى المتواضعين بعين 
ف من عنايتك التى ال تغفل وخلصت يوس

امرأة سيده  وجعلته ملكاً على مصر 
.وأحوالھا وأجزت عليه أيام الشدة 

فأتى إليه إخوته وأبوه يعقوب 
وسجدوا بين يديه وأخذوا منه حنطة 

:الكاھن 



ع نحن الجميومواشيھم  لقوت بنيھم
جد أيضاً نخضع لك برؤوسنا ونس
 ما بين يديك ونشكرك يا خالقنا

ورازقنا على ھذا الحال وفى كل 
حال ومن أجل سائر األحوال ونجنا 

يا هللا من كل شدة
.نسألك يا رب أسمعنا وارحمنا  



:الشعب 

 Kuri`e ̀ele`hcon 

ون سكيرلي

يارب ارحم 



 أيھا اإلله كلمة اآلب الفاعل فى الناموس
واألنبياء والعھد القديم ومكملھم 
خلص شعبك من كل ضيقة ودبر

حياتھم كحسب إرادتك الصالحة  
وارفع عنا كل قحط وبلية

نسألك يا رب أسمعنا وارحمنا 

:الكاھن 



:الشعب 

 Kuri`e ̀ele`hcon 

ون سكيرلي

يارب ارحم 



 يا من عال الشعب اإلسرائيلى أربعين
وت سنة فى طور سيناء ولم يكن لھم بي

يا سيدى أحفظ اآلن أنت. وال مخازن 
شعبك وعلھم وبارك فى منازلھم 
ومخازنھم بالبركات السمائية 
.نسألك يا رب أسمعنا وارحمنا 

:الكاھن 



:الشعب 

 Kuri`e ̀ele`hcon 

ون سكيرلي

يارب ارحم 



ندما بيتى عسيا من قبلت طلبة إيليا الت
أمطرت السموات وأنبتت األرض وباركت

يت فى كيلة الدقيق وقسط الزيت فى ب
أقبل طلبة شعبك بصلوات . األرملة 

قديسيك وأنبيائك األطھار
.نسألك يا رب أسمعنا وارحمنا  

:الكاھن 



:الشعب 

 Kuri`e ̀ele`hcon 

ون سكيرلي

يارب ارحم 



ة يا هللا تراءف علي العالم بعين الرحم
ھموالرأفة وبارك فى كيل غالتھم ومخازن

وفى القليل الذى عندھم وأصعد مياه 
 األنھار كمقدارھا وھب أعتداالً لألھوية ،
 ونيل مصر باركه فى ھذا العام وكل عام
وفرح وجه األرض وعلنا نحن البشر 

.نسألك يا رب أسمعنا وارحمنا 

:الكاھن 



:الشعب 

 Kuri`e ̀ele`hcon 

ون سكيرلي

يارب ارحم 



يا من قبلت توبة أھل نينوى 
وقبلت إليك .عندما صام الجميع 

.إعتراف اللص اليمين على الصليب 
ھكذا نحن أجعلنا مستحقين لرضاك 

وتحننك لندعوك قائلين

:الكاھن 



أذكرنا يا رب إذا جئت فى ملكوتك 
و اعترافھم وأقبل توبة عبيدك 

وصلواتھم وقرابينھم وصومھم
المرفوعة على مذابحك المقدسة 

  .بخوراً طيباً وأرحمھم
.نسألك يا رب أسمعنا وارحمنا



:الشعب 

 Kuri`e ̀ele`hcon 

ون سكيرلي

يارب ارحم 



ب أيھا المدبر القوى المؤدب الشافى طبي
األرواح واألجساد الذى أمتحن عبده 
د أيوب وشفاه من بالياه ورد عليه ما فق

أرحم شعبك وخلصه . منه أزيد مما كان 
من جميع الباليا والمحن والتجارب 

 يا ناصر جميع المتوكلين. والشدائد 
.نسألك يارب اسمعنا وارحمنا. عليك

:الكاھن 



:الشعب 

 Kuri`e ̀ele`hcon 

ون سكيرلي

يارب ارحم 



أيھا المسيح إلھنا كلمة اآلب الذى عاھد 
غسل أقدامھم وجعلھم تالميذه األطھار و
م مناراً للدين وأشبع بھأئمة للمؤمنين و

:ن النفوس الجائعة وعلمھم الصالة قائلي
اربأبانا الذى فى السموات ال تدخلنا التج

الشرير لكن نجنا من 
نسألك يارب اسمعنا وارحمنا

:الكاھن 



:الشعب 

 Kuri`e ̀ele`hcon 

ون سكيرلي

يارب ارحم 



من المعجزات ويا صانع العجائب و
أشبع األلوف من الخمس خبزات وأقام 
ل األموات وبارك فى العرس بقانا الجلي
زھم اآلن أيھا السيد بارك لعبيدك فى خب

فى متاجرھمنحلھم ووزيتھم وزرعھم و
مباشراتھم صنائعھم وو

.ارحمنا نسألك يا رب أسمعنا و

:الكاھن 



:الشعب 

 Kuri`e ̀ele`hcon 

ون سكيرلي

يارب ارحم 



حوط بھم من كل يا رب خلص شعبك و
أرفع شأنناحية بإشارة صليبك المحيى و

حنن المسيحيين فى المسكونة كلھا و
عطف قلوبھم قلوب المتولين عليھم و

على أخواتنا المساكين والمعوزين 
أبعد عنھم كل مكروه باإلحسان و

.ارحمنا نسألك يا رب أسمعنا و

:الكاھن 



:الشعب 

 Kuri`e ̀ele`hcon 

ون سكيرلي

يارب ارحم 



يا رب يا من ترك لنا عھده القدوس 
 جسده ودمه حاضراً عندنا كل يوم على

خمراً بحلول روحه قدسه المذبح خبزاً و
أوصانا قائالً أصنعوه لذكرى و

.ارحمنا يا رب أسمعنا ونسألك 

:الكاھن 



:الشعب 

 Kuri`e ̀ele`hcon 

ون سكيرلي

يارب ارحم 



فة أيھا المسيح إلھنا أرحم شعبك وخلي
رسلك وأعط بركة لثمرات األرض 
وأبھج قلب اإلنسان بكثرة ثمرات 

  والزيت القمح والخمر
نسألك يارب اسمعنا وارحمنا 

:الكاھن 



:الشعب 

 Kuri`e ̀ele`hcon 

ون سكيرلي

يارب ارحم 



أيھا المولود من اآلب الذى تجسد من 
يام البكر البتول العذراء مريم فى آخر األ

الذى قال لتالميذه القديسين أمضوا 
علموھم عمدوھم ووتلمذوا كل األمم و

. جميع ما أوصيتكم به 

:الكاھن 



إلى إنقضاء  ھوذا أنا معكم كل األيام و
ين كن ايضاً مع شعبك الصارخ. العالم 

إليك قائلين
.ارحمنا  نسألك يا رب أسمعنا و 



:الشعب 

 Kuri`e ̀ele`hcon 

ون سكيرلي

يارب ارحم 



مانح العطايا أغفر يا غافر الخطايا و
طھرھم من كل دنس خطايا شعبك و

واغسلھم من كل غش أبعد عنھم اليمين 
أنزع كل نميمة وكل حسد والحانثة و

كلوالوسواس و ئمن قلوبھم الفكر الرد
تجبر كل قساوة والكبرياء والشكوك و

.نسألك يا رب أسمعنا وارحمنا .

:الكاھن 



:الشعب 

 Kuri`e ̀ele`hcon 

ون سكيرلي

يارب ارحم 



أنت ھى سور خالصنا يا والدة اإلله 
أل الحصن المنيع الغير الواقع إليك نس

حزن و مشورة المعاندين لنا أبطلى
لمدينتنا صونى وعبيدك إلى فرح ردى 

وعن الملوك األرثوذكسيين حاربى
.وعن سالمة العالم والبيع أشفعى  

.ارحمنا نسألك يا رب أسمعنا و

:الكاھن 



:الشعب 

 Kuri`e ̀ele`hcon 

ون سكيرلي

يارب ارحم 



رب كل عزاءيا إله الرحمة والرأفة و
ال تؤاخذنا بسوء ال تسخط علينا و 

ال تغضب ال بكثرة خطايانا وأعمالنا و
. ال يدوم غضبك إلى األبد علينا و

:الكاھن 



نا أنظر يا إله عون أنصت يا إله يعقوب و

الغالء  أرفع عن العالم الموت و و

سيف األعداء  الجالء و والوباء و

.كل أمر مخيف  األھوال و والزالزل و

. نسألك يا رب أسمعنا وارحمنا



:الشعب 

 Kuri`e ̀ele`hcon 

ون سكيرلي

يارب ارحم 



سة من أجل حفظنا تحت اليد العالية المقد
نا التى لك يا هللا نطلب إليك أن تبقى ل
ا وعلينا حياة اآلب المكرم البطريرك أنب

اته وأن تحفظ لنا حي )تواضروس الثانى(
أزمنة وتثبته على كرسيه سنين عديدة و

.سالمة ھادئة مديدة 
.يا رب أسمعنا وارحمنا نسألك

:الكاھن 



:الشعب 

 Kuri`e ̀ele`hcon 

ون سكيرلي

يارب ارحم 



أيھا المسيح إلھنا نطلب من جودك 

ياةومراحمك العالية أن تبقى لنا وعلينا ح

بائنا المطارنة واألساقفةأ

، وكل الرؤساء والرعاة أحفظھم

:الكاھن



،ھنة أعط حفظاً للكرعيتھم ثبتھم ، وغنم 
طھارة للشمامسة ، قوة للمشايخ ،

فھماً لألطفال ، عفة لألبكار ، 
الرھبات نسكاً للرھبان و 

.نساءنقاوة للمتزوجين صوناً لل 
.ارحمنا  نسألك يا رب أسمعنا و 



:الشعب 

 Kuri`e ̀ele`hcon 

ون سكيرلي

يارب ارحم 



 أيضاً الضالين والمسافرين ردھم ،و
والجياع ، واألرامل واأليتام علھم 

والذين عليھم دين ، والعطاش أشبعھم
والمحبوسين .أوف عنھم وسامحھم 

ىوالذين فى الشدائد أفرج عنھم ، المرض
. نيحھم لراقدينوا. أشفھم  لمطروحينوا

ارحمنانسألك يا رب أسمعنا و

:الكاھن 



:الشعب 

 Kuri`e ̀ele`hcon 

ون سكيرلي

يارب ارحم 



يا إله أبائنا القديسين ال تتخل عنا
ة وال تخيب الذين خلقتھم بيدك الطاھر 

أيھا  أقبل .وأظھرت حبك للبشرية 
الرحوم من والدتك شفاعة من أجلنا 

 ً  وخلصنا يا مخلص شعباً متواضعا
تغفل عنا إلى الغاية ال

:الكاھن 



ال تسلمنا إلى اإلنقضاء من أجل و
ال أسمك القدوس ال تنقض عھدك و

تبعد عنا رحمتك من أجل إبراھيم 
يعقوب اسحق عبدك وحبيبك و

.إسرائيل قديسك 
.نسألك يا رب أسمعنا وارحمنا 



:الشعب 

 Kuri`e ̀ele`hcon 

ون سكيرلي

يارب ارحم 



:رونايشو ناى يس :أفنوتى ناى نان
وخين تيك ميت أور :أرى أو ناى نيمان 

`vnou; nai nan> 
qe]ou nai ̀eron>  `ariounai neman>

'en tekmetouro.

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



حرى تتابع على الخورسين القبلى والبلمرة با 12تقال 
)  المرابعة فى اللحن (نظام االنتيفونا 

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

كيري ليسون       كيرى ليسون     
كيرى ليسون

يارب ارحم        يارب ارحم       
يارب ارحم



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

كيري ليسون       كيرى ليسون     
كيرى ليسون

يارب ارحم        يارب ارحم       
يارب ارحم



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

كيري ليسون       كيرى ليسون     
كيرى ليسون

يارب ارحم        يارب ارحم       
يارب ارحم



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

كيري ليسون       كيرى ليسون     
كيرى ليسون

يارب ارحم        يارب ارحم       
يارب ارحم



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

نوفى نان ايفول
 يا ملك السالم اعطينا سالمك قرر لنا

لنا خطاياناسالمك و اغفر

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

`ntek\irhnh> xa nennobi nan ebol



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

كيري ليسون       كيرى ليسون     
كيرى ليسون

يارب ارحم        يارب ارحم       
يارب ارحم



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

كيري ليسون       كيرى ليسون     
كيرى ليسون

يارب ارحم        يارب ارحم       
يارب ارحم



جور ايفول انى جاجى انتيه تى اكليسيا
ايروس انيسكيم شا اينيهاريسوبت

فرق أعداء الكنيسة و حصنھا
فال تتزعزع الى االبد 

Jwr `ebol ̀nnijaji
`nte ;ekklhcia> `

aricobt ̀eroc `nneckim ]a ̀ene\.



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

كيري ليسون       كيرى ليسون     
كيرى ليسون

يارب ارحم        يارب ارحم       
يارب ارحم



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

كيري ليسون       كيرى ليسون     
كيرى ليسون

يارب ارحم        يارب ارحم       
يارب ارحم



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

عمانوئيل الھنا فى وسطنا اآلن
بمجد ابيه و الروح القدس

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

pefiwt> nem pi`pneuma eqouab. 



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

كيري ليسون       كيرى ليسون     
كيرى ليسون

يارب ارحم        يارب ارحم       
يارب ارحم



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

كيري ليسون       كيرى ليسون     
كيرى ليسون

يارب ارحم        يارب ارحم       
يارب ارحم



انتيف اسمو ايرون تيرين انتيف توفو انين
ھيت انتيف تالتشو انيشونى

انتيه نين ابسيشى نيم نين سوما 
ليباركنا كلنا و يطھر قلوبنا 

و يشفى أمراض نفوسنا و اجسادنا

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

`nte nenyuxh nem nencwma.



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

كيري ليسون       كيرى ليسون     
كيرى ليسون

يارب ارحم        يارب ارحم       
يارب ارحم



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

كيري ليسون       كيرى ليسون     
كيرى ليسون

يارب ارحم        يارب ارحم       
يارب ارحم



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

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

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



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

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

المجد لآلب واالبن والروحأمين الليلويا 
القدس اآلن وكل آوان  



 ىإ ونطوناس أوس إى طاسكي 
.مينآونون أ

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

آمين. والى دھر الدھور



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

ربنا يسوع المسيح: نصرخ قائلين 

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



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

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

:اتشاالفج 
انالذى صلب على الصليب اسحق الشيط

تحت اقدمنا خلصنا



سوتي إممون أووه ناي نان
كيري ليصون، كيري ليصون

كيري إفلوجيصون
آمين، إسمو إيروي إسمو إيروي

إستي ميطانيا
و إمبي إسموجكوني ايفول ، 



يسوع المسيح الھنا الحقيقي 
الذى قبل اآلالم بإرادته

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

أوأوش

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



و صلب على الصليب من أجلنا

أووه آف أشف
ھيجين بيسطافروس إثفيتين

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



إف إى إيرون خين إزمو نيفين إم بى 
يرون إنتيف إبرفويثين إ:إبنفما تيكون 

فول إنتيف جيك بى باسخا إثؤواب نان إي

نا يباركنا بكل بركة روحية و يعين
ويكمل لنا البصخة المقدسة

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



إنتيف طامون إى إفراش إنتيف 
آناسطاسيس إثؤواب إنھان ميش 

إنرومبى نيم ھان سيو إن ھيرينى كون

و يرينا فرح قيامته
.سنينا كثيرة و ازمنه سالمة  

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

`nrompi nem \anchou ̀n\irhnikon



بى اخرستوس بين نوتى
)المسيح إلھنا ( 

ـــــــــــــــــــــــــــ
آمين ايس اى شوبى

)آمين يكون ( 


