
:الطلبة النھارية 



طاغوناتاإكلينومين  ركبنانحني : الكاھن
 يا هللا اآلبإرحمنا  :عبالش

ضابط الكل
بي ناي نان إفنوتي إفيوت 

بانطوكراطور
آنستومين اكلينومين  ناونحني ركبنقف   :الكاھن

تاغوناتا
  ارحمنا يا هللا:الشعب

مخلصنا
ناى نان افنوتي بين  

سوتير
ونحنى  ثم نقف: الكاھن

ركبنا
ن كي أنستومين أكلينومي 

طاغوناطا
أرحمنا يا هللا ثم  :الشعب

نامرحأ
أووهنان أفنوتي ناي 

نانناى 



الكاھنيقول 

ينا اطلبوا لكى يرحمنا هللا ويتراءف عل
سيه ويسمعنا ويقبل سؤاالت وطلبات قدي
منھم بالصالح عنا فى كل حين

ويغفر لنا خطايانا  



:الشعب 

 Kuri`e ̀ele`hcon 

ون سكيرلي

يارب ارحم 



:الكاھن 
اطلبوا عن سالمة الواحدة الوحيدة  

المقدسة الجامعة الرسولية الكنيسة،
وخالص هللا فى الشعوب  

والطمأنينة بكل موضع 
ويغفر لنا خطايانا



:الشعب 

 Kuri`e ̀ele`hcon 

ون سكيرلي

يارب ارحم 



اطلبوا عن ابائنا وإخوتنا المرضى 
بكل األمراض فى ھذا الموضع 
وكل مكان لكى ينعم لنا الرب

إلھنا واياھم بالعافية والشفاء 
ويغفر لنا خطايانا 

:الكاھن 



:الشعب 

 Kuri`e ̀ele`hcon 

ون سكيرلي

يارب ارحم 



صلوا وأطلبوا عن ابائنا واخوتنا 
ل السفر بك واوالذين أضمر المسافرين

: مكان ليسھل طرقھم جميعاً 
يع إن كانوا فى البحار أو األنھار أو اليناب
أو الطرق المسلوكة والذين جعلوا

سفرھم بكل نوع لكى يرشدھم الرب 
إلھنا ويردھم إلى مساكنھم بسالم 

. ويغفر لنا خطايانا

:الكاھن



:الشعب 

 Kuri`e ̀ele`hcon 

ون سكيرلي

يارب ارحم 



أطلبوا عن أھوية السماء صلوا و
ثمرات االرض وكل الثمر  و 

فى جميع  ةمثمر شجرةوالكروم وكل 
المسكونة لكى يباركھا الرب إلھنا 

ويكملھا بسالم 
 . يغفر لنا خطايانا و

:الكاھن 



:الشعب 

 Kuri`e ̀ele`hcon 

ون سكيرلي

يارب ارحم 



صلوا وأطلبوا لكى يعطينا هللا رحمة
ورأفة أمام السالطين األعزاء 
الح ويعطف قلوب المتولين علينا بالص

فى كل حين 
 . يغفر لنا خطايانا و

:الكاھن 



:الشعب 

 Kuri`e ̀ele`hcon 

ون سكيرلي

يارب ارحم 



إخوتنا أصلبوا عن ابائنا و صلوا و
وتنيحوا فى االيمان الذين رقدوا

ة بائنا البطاركأ : بالمسيح منذ البدء 
بائنا األساقفة أبائنا المطارنة وأو
القسوس بائنا أبائنا القمامصة وأو

بائنا الرھبانأوإخوتنا الشمامسة و

:الكاھن 



عن كل الذين ووإخوتنا العلمانيين 
ح الرب تنيحوا من المسيحيين لكى يني
إلھنا نفوسھم أجمعين 

 . يغفر لنا خطايانا و



:الشعب 

 Kuri`e ̀ele`hcon 

ون سكيرلي

يارب ارحم 



 ، دطلبوا عن المھتمين بالصعائأصلوا و
 ، والزيت ، والخمر ، والقرابين

 ، وكتب القراءة ، والستور ، والبخور
ب لكى يعوضھم الر ، وكل أوانى المذبح

عن أتعابھم فى اورشليم السمائية 
  .و يغفر لنا خطايانا

:الكاھن 



:الشعب 

 Kuri`e ̀ele`hcon 

ون سكيرلي

يارب ارحم 



طلبوا عن موعظى شعبناأصلوا و
بھم لكى يباركھم الرب ويفتح عيون قلو

ويثبتھم على االيمان األرثوذكسى 
إلى النفس االخير 
  .ويغفر لنا خطايانا

:الكاھن 



:الشعب 

 Kuri`e ̀ele`hcon 

ون سكيرلي

يارب ارحم 



طلبوا عن ھذا المسكنأصلوا و
وكل مساكن وديارات الشعوب 

 رثوذكسيين فى البراري والشيوخاأل
 وعن طمأنينة كل العالم،  السكان فيھا

 ً ياھمإفظنا الرب إلھنا وحلكى ي،  معا
من كل سوء ومن كل شر 

.ويغفر لنا خطايانا

:الكاھن 



:الشعب 

 Kuri`e ̀ele`hcon 

ون سكيرلي

يارب ارحم 



رم طلبوا عن حياة وقيام أبينا المكأصلوا و
نبا رئيس األساقفة األب البطريرك األ

ب الر لكى يحفظ لنا) تواضروس الثانى(
دةسنين عدي سيهحياته ويثبته على كر

ديدة موأزمنة سالمة ھادئة 
.ويغفر لنا خطايانا

:الكاھن



:الشعب 

 Kuri`e ̀ele`hcon 

ون سكيرلي

يارب ارحم 



طلبوا عن آبائنا المطارنةأ صلوا و
ساقفة األرثوذكسيين بكل مكان واأل

والقمامصة والقسوس والشمامسة
 غمات الكنيسة لكى يحفظھمطوكل 

المسيح إلھنا ويقويھم 
. ويغفر لنا خطايانا

:الكاھن



:الشعب 

 Kuri`e ̀ele`hcon 

ون سكيرلي

يارب ارحم 



جتماعنا ھذا إعن  طلبواأ صلوا و
ينيالشعوب األرثوذكساجتماع  وكل

لكى يباركھم الرب إلھنا
ويكملھم بسالم

. ويغفر لنا خطايانا 

:الكاھن 



:الشعب 

 Kuri`e ̀ele`hcon 

ون سكيرلي

يارب ارحم 



طلبوا عن تدبير البيعة أ صلوا و

المقدسة و كل رتب الكھنوت لكى 

يباركھم الرب إلھنا و يقويھم 

. ويغفر لنا خطايانا

:الكاھن 



:الشعب 

 Kuri`e ̀ele`hcon 

ون سكيرلي

يارب ارحم 



طلبوا عن كل نفس لھاأ صلوا و
تعب فى الكنيسة المقدسة 

ومع الشعب األرثوذكسى لكى يصنع  
الرب إلھنا معھم رحمة 

. ويغفر لنا خطايانا

:الكاھن 



:الشعب 

 Kuri`e ̀ele`hcon 

ون سكيرلي

يارب ارحم 



طلبوا عن محبى المسيح أصلوا و
ذكرھم نالرؤساء الذين أمرونا أن 

لكى يباركھم الرب إلھنا،  سمائھمأب
و يذكرھم بالرحمة ويعطيھم النعمة 

أمام السالطين األعزاء
. ويغفر لنا خطايانا

:الكاھن 



:الشعب 

 Kuri`e ̀ele`hcon 

ون سكيرلي

يارب ارحم 



 ، طلبوا عن المساكينأ صلوا و
وعن كل  ، والضعفاء ، والفالحين 
راءف بكل نوع لكى يت ، نفس متضايقة

  إياھموعلينا الرب إلھنا 
. خطايانا ويغفر لنا

:الكاھن 



:الشعب 

 Kuri`e ̀ele`hcon 

ون سكيرلي

يارب ارحم 



 ، طلبوا عن كل المتضايقينأ صلوا و
 ، وفى المطابق ، الذين فى السجون
 ، أو فى السبى ، والذين فى النفى

،والمربوطين من جھة رباطات الشياطين
لكى يعتقھم الرب إلھنا من متاعبھم

. ويغفر لنا خطايانا

:الكاھن 



:الشعب 

 Kuri`e ̀ele`hcon 

ون سكيرلي

يارب ارحم 



طلبوا عن كل النفوس أ صلوا و
 ، معنا اليوم فى ھذا الموضع ةالمجتمع

كنا لكى تدر ، يطلبون الرحمة لنفوسھم
ياھمإمراحم الرب إلھنا و
. ويغفر لنا خطايانا

:الكاھن 



:الشعب 

 Kuri`e ̀ele`hcon 

ون سكيرلي

يارب ارحم 



أوصونا أن  الذين طلبوا عنأ صلوا و
لكى  ، كل واحد بإسمه ، نذكرھم 

يذكرھم الرب إلھنا بالصالح
فى كل حين  

. ويغفر لنا خطايانا

:الكاھن 



:الشعب 

 Kuri`e ̀ele`hcon 

ون سكيرلي

يارب ارحم 



نھار طلبوا عن صعود مياه األأ صلوا و
 لكى يباركھا المسيح ، فى ھذه السنة

 ح وجهويفرّ  ، إلھنا ويصعدھا كمقدارھا
 ، ويعولنا نحن البشر ، االرض بالنيل

، دوابوال ،ويعطى النجاة لشعبه 

:الكاھن 



 ، والغالء ، الموت : ويرفع عن العالم 
،ءوسيف األعدا،والجالء،والفناء،والوباء

 ويجعل الھدوء والسالم والطمأنينة فى
حيين ويرفع شأن المسي ، البيعة المقدسة
وفى كل المسكونة إلى  ، فى كل مكان

. ويغفر لنا خطاياناالنفس االخير 



:الشعب 

 Kuri`e ̀ele`hcon 

ون سكيرلي

يارب ارحم 



ة البصخة المقدس هطلبوا عن ھذأصلوا و
لنا  لكى يكملھا،  التى لمخلصنا الصالح

ة رينا بھجة قيامته المقدسبسالم ويُ 
ونحن جميعاً سالمين 
.ويغفر لنا خطايانا

:الكاھن 



:الشعب 

 Kuri`e ̀ele`hcon 

ون سكيرلي

يارب ارحم 



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

Vnou; nai nan qe]ounai eron 
ariounai neman 'en tekmetouro

  .يرونإثيش أوناى . افنوتى ناى نان
.خين تيك ميت أورو. و ناى نيمانأآرى 



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 
.الليلويا. مينآونون أ

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

.آمين ھلليلويا. 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.



ما إف إى إيرون خين إزمو نيفين إم بى إبنف
ف جيك بىإنتيف إبرفويثين إيرون إنتي:تيكون 

باسخا إثؤواب نان إيفول 

نايباركنا بكل بركة روحية و يعين
و يكمل لنا البصخة المقدسة 

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



س إنتيف طامون إى إفراش إنتيف آناسطاسي
ن إثؤواب إنھان ميش إنرومبى نيم ھان سيو إ

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 ( 


