
 :بعد صالة المزامير التاسعة والغروب والنوم يقال لحن+

 ي إثنوس تيرون

يا جميع األمم باركوا : المجد إللهنا *

ألن : ولتباركه جميع الشعوب :الرب 

رحمته قد قويت علينا وحق الرب يدوم 

 .إلى األبد الليلويا 

 

 .المجد لألب واالبن والروح القدس*

 

أمين  اآلن وكل أوان وإلى دهر الدهور*

 .هلليلويا 

ذوكساسي أوثيوس إيمون ني إثنوس تيرو إبتشويس *

جي : مارو إسمو إيروف إنجي ني الؤوس تيرو : 

أووه تي ميثمي إنتى : أبيف ناي إإهوي إيجون 

 .يا وأمين الليل: إبتشويس شوب شاإينيه 

 .ذوكسابتري كي إيو كي أجيو إبنفماتي*

 

ونون أمين كي نين كي إإكي إستوس إأوناس تون إغأ*

 . الليلويا. 

 



                                                  

 الهوس الرابع                                                   
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الليلويا . سبحوا الرب من السماوات *

 .سبحوه في األعالي 

سبحوه يا جميع مالئكته الليلويا سبحوه *

 .يا جميع جنوده

سبحوه أيتها الشمس والقمر الليلويا *

 .سبحيه يا جميع كواكب النور

الليلويا و يا .  سبحيه يا سماء السماوات*

 .أيتها المياه التي فوق السماوات

لتسبح جميعا ً السم الرب الليلويا ألنه *

 .قال فكانت 

ليلويا أقامها إلى األبد ال: وأمر فخلقت *

 .وإلى أبد األبد 

 

 

يضع لها أمرا فلن تتجاوزه  الليلويا *

 .سبحي الرب من األرض 

 الليلويا: أيتها التنانين وجميع األعماق *

النار والبرد والثلج والجليد والربح 

 العاصفة الصانعة كلمته 

الجبال العالية وجميع اآلكام الليلويا *

 .األرز  األشجار المثمرة وكل

 

الليلويا الهوام . الوحوش وكل البهائم *

 .وكل الطيور ذات األجنحة 

الليلويا : ملوك األرض وكل الشعوب *

إزمو : الليلويا . إيفول خين نيفيئوي  سإزمو إيشوي*

 .إيروف خين ني إتتشوسي 

الليلويا إزمو : إزمو إيروف نيف أنجيلوس تيرو *

 .ذيناميس تيرو إيروف نيف 

الليلويا إزمو إيروف .إزمو إيروف بيري نيم بيوه *

 .نيسيو تيرو إنتى بي أو أويني 

ي ننيم : إزمو إيروف نيفيئوي إنتى نيفيئوي الليلويا *

 .إن نيفيئوي : كيمو أو إتسا إبشوي 

جي : مارو إزمو تيرو إغفران إم إبشويس الليلويا *

 .إنثوف أفجوس أووه أفشوبي

أفتاهو أو : الليلويا . أفهون هين أووه أفسونت إنثوف *

 .إراتو شا إينيه نيم شا إينيه إنتى بي إينيه

 

إزمو : الليلويا . أفكو إن أوهون أووه إن نيف سيني *

 .بشويس إيفول خين إبكاهيإآ

أواكروم أو : الليلويا . ثي إذراكون نيم ني نون تيرو *

ثيو ني ألوشيون أو إخريستالوس أو إبنفما إن سارا

 .إتيئري إم بيف ساجي 

 .ني تواو إتتشوسي نيم نية كاالمفوو تيرو *

ني إشئين إم فاي أوتاه نيم ني شين سيفي : الليلويا 

 .تيرو

ني : الليلويا . تيف نو أوي تيرو  يني ثيريون نيم ن*

 .تشاتفي نيم ني هاالتي إتؤي أنتيه

يا الليلو: ني أورو أو إنتى إبكاهي نيم ني الؤس تيرو *

 .ني أرخون نيم ني ريفتي هاب تيرو إنتى إبكاهي: 



 .الرؤساء وكل حكام األرض

 

الشبان والعذارى الليلويا الشيوخ *

 .والصبيان 

فليسبحوا جميعاً اسم الرب الليلويا ألنه *

 .قد تعالى اسمه حده

وفي السماء شكره كائن على األرض *

 .ويرفع قرن شعبه: الليلويا 

 

سبحاً جميع قديسيه الليلويا بني إسرائيل *

 .الشعب القريب إليه

 

 . هليللويا هلليلويا هلليلويا*

الليلويا ك هان . هان خيلشيري نيم هان بارثينوس *

 .خيللوي نيم هان ألوأوي

جي : إم إبشويس الليلويا  نمارو إزمو تيرو إإفرا*

 .أفيتشيسي إنجي بيفران إممافتف

بيف أوأونه إيفول شوب هيجين إبكاهي نيم إن إهري *

إفئا تشيسي إم إيتاب إنتى بيف : لويا خين إتفي اللي

 .الؤس

الليلويا نين : أو إزمو إنتى ني إثؤواب تيرو إنتاف *

 شيري إم بسرائيل بيالؤس إت خينت إيروف 

 

 .الليلويا . الليلويا . الليلويا . 
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الليلويا ألن . داً أنشدوا للرب نشيداً جدي*

 .تسبحته في بيعة القديسين 

الليلويا وبنو . فليفرح غسرائيل بخالقه *

 .صهيون فليتهللوا بملكهم 

 

ويا لفليسبحوا اسمه القدوس بصف اللي*

 .بدف ومزمار فليرتلوا له 

 

ألن الرب يسر بشعبه الليلويا يعلي *

 .الودعاء بالخالص 

يتللون الليلويا و. يفتخر القديسون بمجد *

 .على مضاجعهم 

الليلويا . تعليمات هللا في حناجرهم *

جي آري : جو إم أبشويس خين أوجو إمفيري اللسلويا *

 .بيف أزمو خين إت اكليسيا أنتى ني اثؤواب

. ماريف أونوف أنجي بسرئيل إيجين في إيتاف ثاميوف *

 .الليلويا نين شيري إنسيون مارو ثليل إيجين بو أورو

الليلويا . واب خين أو خوروسمارو إزمو أبيفران إثؤ*

خين أو كيم كيم نيم أو بسال تيريون مارو أربسالين 

 .إيروف

الليلويا . جي إبشويس ناتي ماتي إيجين بيف الؤس *

 .ني ريم رافش خين أو أوجاي نإفناتشيسي أ

إف اشوشو إممو أو إنجي ني إثؤواب خين أو أو أو *

 .وتالليلويا إف أثليل إممو أو هيجين نوما إنينك

الليلويا . ني تشيسي إنتي إفنوتي إتكي خين تو إشفوفي *

 .هان سيفي إنرو إسناف إتكي خين نوجيج



 .وسيوف ذات حدين في أيديهم

ليصنعوا نقمة في األمم الليلويا *

 .وتوبيخات في الشعوب 

الليلويا . نقسوا ملوكهم بقيود  ليو*

 .وأشراقهم بأغالل لأليدي من حديد 

 

ليصنعوا بهم حكماً مكتوباً الليلويل هذا *

 . في جميع قديسيه المجد كائن 

 

 هليللويا هليللويا هليللويا 

. إإيجين إيري إن أوتشي إم بشيش خين بي إثنوس *

 .لويا نيم هان سوهي خين ني الؤس يالل

الليلويا نيم . إإيجين سوله إنهان أوروأو خين هان بيذيس *

 .يذيس إنجيج أم فينيبي ني إتطايوت إفتو أو خين هان ب

الليلويا . إإيجين إيري إنخيتو إن أوهاب أف أسخيوت *

 .باي أو أوفاي أفشوب خين ني أثؤواب تيرو إنتاف 

 يلويا لالليلويا الليلويا ال*
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 .سبحوا هللا في جميع قديسيه الليلويا*

 

 .سبحوه في جلد قوته الليلويا*

 

 .سبحوه على مقدرته الليلويا*

 

 .سبحوه ككثرة عظمته الليلويا*

 

 .سبحوه بصوت البوق الليلويا*

 

 .سبحوه بقيثارة ومزمارالليلويا*

 

 .سبحوه بدفوف وصفوف الليلويا*

 

 .سبحوه بأوتار وأرغن الليلويا*

 

 .سبحوه بصنوج حسنة الصوت الليلويا*

 

 .وج التهليل الليلوياسبحوه بصن*

 

كل نسمة فلتسبح اسم الرب إلهنا *

 .الليلويا

 

 .المجد لألب واالبن والروح القدس*

األن وكل أوان وإلى دهر الداهرين *

 .آمين 

 

 .إزمو إفنوتي خين ني إثؤواب تيرو إنتاف الليلويا*

 

 

 .جور إنتى تيف جوم الليلويا إزمو إيروف خين بي تا*

 إزمو إيروف إإهري هيجين تيف ميتجور الليلويا *

 

إزمو إيروف كاتا إب آشاي إنتى تيف ميت نشتي .*

 .الليلويا 

 ن أو إزمي إنسال بينغوس الليلويا يإزمو إيروف خ*

 

 

 .إزمو إيروف خين أوبسالتيريون نيم أوكيثارا الليلويا *

يم نيم هان خورس إزمو إيروف خين هان كيم ك*

 .الليلويا 

 إزمو إيروف خين هان كاب نيم أو أورغانون  الليلويا *

إزمو إيروف خين هان كيم فالون إنيسيتو إزمي *

 .الليلويا 

 

ف خين هان كيم فالون إنتى أوي إشليلوي وإزمو إير*

 الليلويا 

نيفي نيفين مارو إزمو تيرو إغفران إم إبشويس *

 .بينوتي الليلويا 

 

 .كصابتري كي إيو كي أجيو إبنفماتي الليلويا ذو*

 

كي نين كي أ إي كي يستوس إأوناس تون إأونون *

 آمين الليلويا 



 .المجد إللهنا الليلويا*

 .المجد إللهناالليلويا*

 

 .ذوكصاصي أوثيئوس إيمون الليلويا *

 .أوفا بينوتي بي الليلويا  وبي أ*

                                                      

 إبصالية واطس                                                         

 على ثيئوتوكية يوم السبت                                                

: تعالوا جميعاً بتهليل : تعالوا جميعاً بفرح *

 .يا جميع بني البشر: تعالوا جميعاً بسرور 

 

: الشيوخ والشباب : الحكماء و الفهماء *

 .ع بني آدم جمي: الرجال والنساء 

 

 

تعالوا اسمعوا مني ألني أنا أخبركم أن هللا *

 .وتجسد من العذراء : الحقيقي أتى 

 

 

حقاً ولدت : حقاً ولدته وهي بغير عيب *

 .يتها الحقيقية لببتو: الكلمة 

 

 

من في الحكماء الفهماء الذين علو األرض *

 .يصير عقله سمائياً ينطق بكرامة العذراء: 

 

السبعة العساكر : الئكة سبع طغمات الم*

السبع طغمات في صهيون يرتلون : العظمة

 .للعذراء

 

: أمويني تيرو خين أو ثليل : ي تيرو خين أوراشي أموين

نين شيري تيرو إنتى ني : أمويني تيرو خين أوأونوف 

 .رومي 

 

: يري شفون أو خيل: فون أوسافي فون أوكات هيت *

نين شيري تيرو إنتى : فون أو رومي فون أو إسهيمي 

 .آدام 

 

جي غار أنوك تي : جي غار أمويني سوتيم إيروي *

أفتشي : جي غار أفتي أنجي إفنوتي إممي :  ناتا موثين

 .ساركس خين تي بارثينوس 

 

 

ذيكيئوس إس أوي إن : ذيكيئوس أسميسي إمموف *

خين تيس : غوس وذيكيئوس أسميسي إم بي ل: أتاتشني 

 .بارثينيا أممي

 

ني ريم إنكاتي إت هيجين : إيري نيم خين ني سوفوس *

إفجو إم :  نا إش إربيف نوس إن ريم إمفي: بي كاهي 

 .إب تايو إن تي بارثينوس

 

شاشف إن نيستي إن : شاشف إن تاغما إن أنجيلوس *



: يمجدون العذراء : ها الخليقة كلها معاً *

 .إلى مغاربها : من مشارق الشمس 

: هللا كلمة األب : ألن هللا هو اإلله الحقيقي *

 .أبنة يواقيم وحنة: هللا ابن العذراء 

سوع ي: يسوع المسيح ذو األسم المخلص *

يسوع المسيح :المسيح ذو األسم الحلو 

 .تجسد من العذراء:يعطي الحياة 

 

كما قال اشعياء النبي أن العذراء تحبل وتلد *

 .عمانوئيل 

 

بائل كل شعوب قكل الشعوب وكل ال*

أنبع لهم : كل ميناء للخالص:األرثوذكسيين 

 .منها

 

وملكيصادق : موسى واضع الناموس *

يفتخرون : ومرقس الرسول : وهارون 

 .بالعذراء

 

والسيرافيم : الشاروبيم ذو الستة أجنحة *

: كثيرو األعيرة وكل الطغمات المالئكية 

 . يمجدون العذراء 

زينة : دوس رزينة الف:كل أشجار الحياة *

 .كل العذارى هي مريم العذراء

 

المجد البنه الحبيب : المجد هلل اآلب آمين *

 .ذراءوتكرم الع: ك المجد للروح القدس 

 

سي إر : شاشف إن تاغما خين سيون : إستراتيا 

 .نوس يهيمنوس إن تي بارث

 

تي أوأو إن تي : يس تي إكيتيس تيرس إفسوب *

نيم : يسجسن ني مان شاي إنتى إفري : بارثينوس 

 إيفول شانيف مان هوتب

ثيئوس بي لوغوس : يئوس غار بي إفنوتي أممي ث*

إت : ثيئوس إبشيري إن تي بارثينوس : إنتى إفيوت 

 .شيري إن يواكيم نيم أثا 

إيسوس : جاي وإيسوس بخرستوس فا بيران إن أ*

إيسوس بخرستوس : بخرستوس فا بيران إتهولج 

إتافتشي ساركس خين تي : إفريفتي إم إب أونخ 

 .بارثينوس

 

 

إنجي إبسالتيس بي : يتي إيتاف جوس كاتا إفر*

: جي إس إغرفوكي إنجي تي بارثينوس : إبيروفيتيس 

 .أووه إس إميسي إن إممانوئيل

يمين : وذوكسوس ثالؤوس نيفين نيم فيلي نيفين إن أر*

 .فيقي نوؤو إيفول إتحيتف: نيفين إنتى بي أوجاي 

 

ملشيصادق نيم أ : مويسيس غار بي نوموثيتين *

 .سي شوشو إمموؤو إيجين تي بارثينوس :أبوسطولوس 

 

ني سيرافيم إت أوش : ني شيروبيم نابي سو إنتيه *

سي تي أوؤو إن : ني تاغما تيرو إن أنجيليكون : إمفال 

 .تي بارثينوس 

إكسولسيل إم بي : إكسيلون نيفين إنتى إب أونخ *



المركبة الشاروبيمية : الكرسي الذي للعلي *

 .هي مريم العذراء : الفلك المنير : 

 

أفرحي أيتها : أفرحي ياسيدتي أم سيدي *

ي أيتها العروس  حأفر: الملكة أم الملك 

 .التي ولدت الختن: الحقيقية 

 

وصموئيل النبي : سليمان ابن داود *

 يمجدون العذراء: وساويروس  البطريرك 

 

 

متعالية أكثر من السماء : عظمتك يا مريم *

 .تلدين ابناً يدعى أسمه عمانوئيل : 

 

ليس في السماء وعلى : ليس من يشبهك *

أن أنطق : ليس لي أنا أستطاعة : األرض 

 .بكرامتك 

المولود من : الذي خلق السماء واألرض *

تسعة شهور : أتى وحل في بطنك : األب 

 .عدداً 

 

السالم للقسط : ماء الحياة السالم لينبوع *

في : الذهب السالم للتابوت الذي بال عيب 

 قبة الشهادة

 

وكل أنفس : زينة جميع العذارى *

يا : وكل األنفس تبارك : األرثوذكسيين 

 .مريم العذراء

بي : إكسولسيل إن ني بارثينوس تيرو : باراديسوس 

 .ماريا تي بارثينوس 

أوأوأو إم بيف شيري إم : أوأواو إم إفيوت أمين *

إنتين تايو إن تي : أواوأو إم بي إبنفما إثؤواب : مينريت 

 .بارثينوس

 

 

إب هارما إن : سي وبي إثرونوس إنتى في إتتوش*

بي : بي إستير أوما إت إير أواويني : شيروبيميكون 

 .ماريا تي بارثينوس

 

راشي تي أورو : راشي تاشويس إثماف  إم باشويس *

إيتاس : راشي أوتي شيليت إممي : إثماف إم بي أورو 

 .ميسي إم بي باتشيليت 

 

صموئيل بي إبروفيتيس : سولومون إبشيري إن دافيد *

سي تي أوأو إن تي : وس بي بطريارشيس رسي إي: 

 .بارثينوس

 

: تي سا إبشوي إهوتي إتفي : تي ميتنيشتي أو ماريا *

إف إموتي إبيفران جي :  تي راميسي إن أو شيري

 .إممانوئيل 

 

إممون خين إتفي نيم : إممون في إيتين ثونت إيرو *

إثوي : إممون إشجوم إمموي أنوك : هيجين بيكاهي 

 . وساجي إبي تاي

في إثنيو إيفول : في إيتاف ثاميو إن إتفي نيم إبكاهي *

إم إبسيت إن : أفئي أفشوبي خين ني نيجي : خين إفيوت 



أيتها النعمة : أيتها الحمامة النورانية *

التي  أزهرت : يا ععصا هارون : الكاملة 

 . وأعطت ثمرة 

 .بي أفوت إن إي

 

شيري بستامنوس : شيري تي مومي إم موؤو إن أونخ *

خين تي : شيري تي كيفوتوس إن أتاتشني : إننوب 

 .إسكيني إنتى تي ميت ميثري 

 

إبسيشي نيفين إن : ارثينوس تيرو بإبسولسيل إن ني *

: إبسيشي نيفين سي إسمو إيرو : أورثوذوكسوس 

 .أوماريا تي بارثينوس 

أوبي إهموت إتجيك : أويني أوتي إتشرومبي إن أو*

إيتاف فيري إيفول : أوبي إشفوت إنتى أأرون : إيفول 

 .أووه أفتي كاربوس

 

  



 

 

بحق * طوباك أيتها  . بأعلى صوتي و أتقول  : مدح عذراء و بتول و أصيح عشية مع باكر  ا

وباك  أيتها  ط.  إذا  صحنا  بالصوت  العالي  :  إننا نعطى و ننال  تلك الخيرات المنتظرة  

 . العذراء  

...  *  و  أعطاك  السالم  و قال  طوباك  :  تقدم نحوك غبريال و  أعلن  صوته بالبشرى   

إن الرب اإلله  يسكن فيك  :  كما قال  أهل الخبرة  (  8)ك          حملت  باريك  ئفي  أحشا

 …طوباك   

...  *  …يبلغ  إليه  حكيم  طوباك   و  لم:  حلو  هو اسمك و  عظيم و  تتحير فيه  الفكرة   

 ...……و أعاده  الرب القدوس طوباك  :  خرج  آدم  من الفردوس  و صار  كئيبا في حسرة  

و  مادح في  ست  األكوان  طوباك  :  هرى جميعه و أنا  سكران شارب  من تلك الخمرة  د 

 ..ك في  المزمور  طوباك  و   اخبر  عن:   رتل فيك  الفاخورى  و  سماك  زهرة  عطرة ..*  

  طوباك.  إلى  رتبته  بفرح  و  سرور  :  ل آدم و بقى مأسور  و رجع  بابنك ثاني  مرة  ذ 

و يظهر منك في  عقب  األجيال  طوباك : سبق  و  تنبأ  حزقيال  و قال  يأتي  ذو  القدرة  ..*  

. .. 

.. . *  طوباك  .   على األشرار  و يقوم هللا: هد ميخا  قال  الجبار  يأتي و  تكون  نصرة ش 

. .    ناحب  الرب  أبواب  صهيو:  صرخ  داود بصوت  حنون و  حرك  أوتاره  العشرة  

 . . . طوباك 

. . و  أتى  أبن  هللا و فداه   طوباك :  لل  إبليس  آدم  و  أغواه  و أكل  من  تلك الشجرة  ض 

و  تشبه هو  بالمخلوقات  طوباك  : ألرض الفقرة  طأطأ الرب  سما السماوات  و  جاء إلى  ا.* 

 . . . 

. .  . و  عرفنا  سر  األسرار  طوباك  :  هر من بيت داود  البار  و  شفانا من كل مضرة  ظ 

 . سوى  تمجيد  و  مديح  يسير  طوباك  :  عييت و أنا طالب  تفسير  و لم  ابلغ شيئا بالمرة  *  

كيف أهل العالم  صلبوه  طوباك  :  لق  ما يرى و  ما ال يرى  خا. ير المرئي  كيف  رأوه  غ 

و صار لهم الخز ى  مع  العار  :  و  صلبه  القوم  الكفرة    فعلوا  الشر و مسكوا  البار . . . * 

 .  . .طوباك  

عثروا  به  و  يسقطون  طوباك  :  ال إني واضع في صهيون  صخرة  شك  و  حجرة عثرة  ق 

. و  بابنك صرنا  من األحرار   طوباك   :  ا  في رق  المكار  تحت  عبودية  مرة  كن. . . *   

 .  . 



. . .  عظيمة  حاملة   ا آلثمار   طوباك  :  حلة  من  األنوار  صرت  يا مريم  شجرة    بستل 

 و  مشتملة  بشعاع  النور   طوباك :  موسى رآك  فوق  جبل  الطور  عليقه  كاملة  الخضرة  * 

 .  . . 

. . طوباك   إلى  الفردوس  ارض  الميعاد :  فينا و عدمنا الخيرات ورجعنا بابنك ثاني مرة  ن 

و قد فرح أهل اإليمان  طوباك  :  هزم ابنك حيل  الشيطان  و  صار  له  الغلبة و النصرة   . *  

 . . . 

. ى مقدرتي  طوباك  و و صفك  يعلو ا   عل: جدت نعمة و قد نلت  فرحا  مع بهجة و مسرة و 

 . . . الرب يسوع  طوباك  اسألى  فينا ابنك: ألنه ظهر منك ينبوع حلو أيتها الصخرة  . . *  

و أنا المسكين جئت  أخير  :  يا أم النور   كم  من أجير  جاء في  اآلخر  و  أخذ األجرة    

نصيح بأعلى :  الحضرة  السالم  لمريم و الطغمات  و أنا  و  جميع من في هذه . . . * طوباك 

   1.            األصوات   طوباك  أيتها العذراء  

طوكية يوم السبت وهي عبارة عن تسع قطع بعد كل قطعة منها تقال التفاسير الخاصة بها ؤقال ثيت

 ..التي تعتبر شرح لكل قطعة



 مقدمة الثيئوتوكيات الواطس                                             

إذا مارتلنا فلنقل بعذوبةيا ربنا يسوع *

 . المسيح أصنع رحمة مع نفوسنا 

ب واألبن والروح القدس ألالمجد ل*

اآلن وكل أوان وإلى دهر الداهرين 

 .آمين 

مارين جوس خين أو : إشوب أن شان إربسالين *

جي بين شويس إيسوس بخرستوس أري أوناي : إهلوج 

 .نيم نين إبسيشي 

كي نين : حيو كي أجيوس إبنفماتي ذوكسابتري كي أ*

 .كي آإي كي يستوس إو أوناس تون إي أو نون أمين 

 



 ثيئوتوكية  السبت                                                       

 القطعة األولى                                                          

 لكيسة في أيتها الغير الدنسة العفيفة القد*

شئ التي قدمت لنا هللا محموالً على 

 .ذراعيها 

تفرح معك كل الخليقة صارخة قائلة *

 .السالم لك ياممتلئة نعمة الرب معك 

 

السالم لك يا ممتلئة نعمة السالم لك يا *

من وجدت نعمة السالم لك يا من ولدت 

 .المسيح الرب معك 

يفين تي إنثوليب إن سيمني أووه أثؤواب خين هوب ن*

ثي إيتاس إيني نان إم إفنوتي إفتاليوت إيجين نيس 

 .إجفوي 

تي إكئيس تيرس إس أوش  إس راشي نيمي إنجي*

إيفول إس جو إمموس جي شيري تي أثمي إن إهموت 

 .أووه إبشويس شوب نيمي 

شيري ثي إثمي إن إهموت شيري ثي إيتاس جيم *

إهموت شيري ثي إيتا ميس بخرستوس أووه إبشويس 

 ميشوب ني

 



                                       

 

 لتفسير  االولا

 (ابو السعد ) 

وجميع أفكاري  ملتمسة ولم تنطق  بكرامتها :  من هي تدعى غير الدنسة إال مر يم بطهارتها +  

* 

 1وصارت أما ورئيسة وفوق العالم لرتبتها :  حبلت وولدت هذه القديسة وهى عذراء بطبيعتها 

وتفضلت على   1وفقت مقدار الشهداء  :   يا مريم جدا وعلى شرفك فوق المقدار  عليت+   

 *برار األ

نعظمك يا بكر بتول مدى العمر آلخر :  زمت جيوش األعداء وبابنك نجونا من بحر النار ه

 األدهار

 غيناابأي لغة وأي نغمة بصوت عالي ين:  كل جسد حي ونسمة يجيء اآلن و يهنينا + 

 لمردا

عي فينا فعند ابنك اش  1طوباك يا مملوءة نعمة : نحن عبيدك جيرينا  1م لك يا أم الرحمة لسالا

1 

                                                                          

 (غبريال األول) المعقب (     2) 

 1اله واحد رب األرباب :  أبدى باسم هللا األب واالبن الروح القدس +

قدوس :قدوس الحي رب الصباؤوت قدوس الحي بغير زوال *  قدوس الحي رب الصباؤوت      

 1من أحيانا من الموت و أزال عنا كل ضال ل 

 *غير الدنسة فخر األجيال مريم سيدة البشرية :  أزال عنا كل ضالل وتجسد من بكر نقية +  

عين عوسجا في قلبه نار   1نبي في البرية موسى ال:  مريم سيدة البشرية عنها شهد اآلباء األبرار 

1 

وما مس العوسج أي ضرر وصدق في رؤياه :باشتعال  عاين عوسجا في قلبه نار بلهيب صاعد+

وفيه دخل الملك المتعال : قال إني رأيت في المشرق باب  1وصدق في رؤيا حزقيال *  حزقيال 

 1وخرج عليه مسبول حجاب 

حملت يسوع رب األرباب وهى عذراء : ر بتول نقية مثال بك 1رج عليه مسبول حجاب خ

 *ببكورية 



وفاقت طبع البشرية نيم نى اثمى نى (  :  8)لت سيدنا بي اخرستوس موهى عذراء ببكورية  ح

 1ذيكينوس 

(  3)وجميع طغمات نى انجيلوس : وكل طقوس نورانية   1نيم نى اثمى نيم نى ذيكيئوس +  

  1ونحن نصيح بالكلية : تسجد للمحمول بين يديك   1سمائية  وكل أجناد*  وكل أجناد سمائية 

 1عليك   السالم لك ثم السالم

 

 المرد                                                       

 11أن تأخذينا في مظال آبائك : ونسألك يا أم المحبوب  1111لسالم لك ثم السالم عليك ا

 1إبراهيم واسحق ويعقوب 

 (ثاني ) بريال   غ(  3)

المولود من قبل (  8)اليثوس  ابشيرى ام افنتى: أبدي باسم هللا القدوس سيدنا ملك الديان + 

اثماف ان  ايسوس بى : غير الدنسة فخر األكوان (  2)وامدح مريم تى بارثينوس *  األزمان 

 منها اشرق نور اإليمان(3)اخرستوس 

 

آدم بعد أن كان محبوسا مأسور ا :  ته ليرد اإلنسان وولد( 4)حملت في احشاك بى  آجيوس  +  

وكسر قوة بى :  ظهر منك بجسد إنسان ( 5)م بى كوزموس  اابسوتير */  في يد الشيطان 

 1( 7)عن سائر خدام بيف ران ( 6)ذيافلوس 

قد فقت بهاء نى انجليلوس وتفضلت على كل :  طوباك يا بكر وعروس يا جوهر غالى األثمان + 

وكل أجساد أحياء وأيضا النفوس :  كل الطغمات وكل الطقوس تعظمك كل األزمان  *إنسان 

 1أمامك باأللحان  لترت

                                                                      



 لمردا

 إلى 1تسألي الرب أن يوصلنا :  ونسألك يا بكر نقية    1لسالم لك يا مر يم يا أم  مخلصنا ا

 الميناء بطمأنينة

 (ثالث ) غبريال  (     4)                                                      

شريفة من خاصة :  زينة العالم م ر ى م  : نقية من كل االدناس  :  غير الدنسة ابنة يواقيم  +  

ها السر العظيم حملت في حشا:  أتانا منها الخالص :  من اصل حسيب وسبط كريم  *  األجناس 

  1 8ايشيرى ام افتوتى ماسيايس : 

 2ايفول خين تى اترياس : المولود من األب قبل كل الدهور  1ابشيرى ام افنوتى ماسياس +  

ورد :  من زينة أم العالم    1  3آف اى ايفول  آف نشى ساركس * وحيد األب غير المنظور   1

 1آدم من بعد اليأس ومحا عنه الرق المسطور 

د أن كان عب  1أوفاه الوعد أنار النور : كما وعده بالرحمة   1ومحا عنه الرق المسطور + 

وحلوله فيك يا أم النور :  بتجسد ابن الكلمة   1صار في  بهجة وفرح وسرور *  جالسا في ظلمة 

 1السالم لك يا أم الرحمة  1

 لمردا                                                                       

       1 8ين   شويس ان نيب ماريا تاو: طوباك يا ممتلئة نعمة   1لسالم لك يا أم الرحمة ا    

   2يتين نيس طوفه نيم نيس ابريسفيا ه    



 األنبا مرقص  (5)

 

مخلصنا   1له تسبح سائر كل طقوس :  كل دهور و أزمان  قالخال 1أبدى  باسم هللا القدوس + 

  1وس فتسكن فيه جميع الن:  عال مرفوع بغير عمدان   1خلق آدم وأنشأ الفردوس *  ديان ملك ال

 1من كان يرضيه بأعمال وإيمان 

: هذا صنعه الرب القدوس :يطرح أثمار وأصناف وألوان :  وجعل فيه كل شجرة مغروس + 

قد خلقت :  رحان بها آدم صار ف:  وخلق له حواء فصار بها مأنوس *  ألجل آدم عبده اإلنسان 

 1األيسر لما كان نعسان : من ضلعه الملموس 

كل من جميع أشجار الفردوس : وقال آلدم أنا أوصيك يا إنسان  1ه القدوس ممن ف امو أوصاه+  

وتموتا :  ال تأكل منها لئال تصير عريان   1أبعد عنها دون كل غروس *  وهذه شجرة العصيان 

 1ران في ا الحزان أنت وحواء تصي  1أجسادا ونفوس 

 لمردا

مخلصنا  1حل في أحشائك وصار  نم يا: يا مريم تى باثينوس   1لسالم لك يا ست األبكار ا

 1ايسوس بى اخر يستوس 

 البردنوهى  (6)

سكن فيها   1قد حوت السر األعظم :  وامجد مريم تى  بارثينوس   1أنا افتح فاي  وأتكلم +  

يجيء ويعيده إلى الفردوس ؛  أوفى المدة والوعد أتم   1آدم كما كان قد وعد *  الرب القدوس 

   1بطهارة بكر وعروس 

بلغات رتب نى   1عظيم المجد ومكرم :  بشر كامل منظور ملموس   1أخذ جسدا من مريم + 

آدم   1وأعاده مبجل ومكرم : وخلصه من ضيق الجنوس  1أحيا آدم من بعد عدم *  انجيلوس 

 1وبنيه فرحان مأنوس 

مختارة   1مريم هى كنز معظم :  د ونفوس اتداوى كل أجس 1بطهارة من صارت مرهم +  

برئ  األعمى :   2برسم اشارة بى اسثافروس   1وحصون الشر بها تهدم *  للرب القدوس 

 1من سائر الطوائف الجنوس   1ونطق األبكم 

 المرد                                                                 

 بصالتك وشرف جنسك. ليسامحنا نحن الخطاة : نا قدام أبنك يجير.لسالم لك يا أم اإلله ا

 :.قال القطعة الثانية من  الثيؤطوكية ثم التفاسير ت

 القطعة الثانية                                                          



نغبط عظمتك أبتها العذراء الحكيمة *

 .سالم مع غبريال المالك ونعطيك ال

 

ألن من قبل ثمرتك أدرك الخالص *

وأصلحنا هللا مرة أخرى من قبل . جنسنا 

 .صالحه

 

 …السالم*

 

تين إرما كاريزين إنتى ميت نيشتي أوتي بارثينوس *

إن سافي تين تي ثي إمبي شيري تيس موس نيم 

 .غابرييل بي أنجيلوس

مي بين أبي أوجاي تا: جي إيفول هيتين بيكاربوس *

هيتين : ن كيسوب إجينوس آإفنوتي هوت بين إيووف 

 .تيف ميت أغاثوس

 

 ..يريش*

 لثانىا التفسير                                                    

 ابو  السعد                                                      

 اشعياء 1بمجدك يا مريم قد قال :  وانطق كل صباح ومساء 1أنا افتح فاى باألمثال +  

وهو أرسل لك مع :  تلد الراعي اصل كل صالح  1بكر في عقب األجيال * ي السفر وباحف

 1السالم و الطوبى واألفراح   1غبريال 

مردود إلي الفردوس دفعة  لرجع آدم األو: من أحشاءك أيتها العذراء  1من قبل  المولود  نال+ 

  1كمل سرة المعهود ابين العالم وصاحب القدرة ؛ و  1وجود وصار الصلح بك م *أخرى 

 1على السنة أصحاب البشرى  

 الت النقمة عن العالم وانعتقنا زالن بابنك :  ألنك صرت أم  بارينا  1عظيمة أنت ومحترمة +  

 المرد                                                                    

 1111السالم لك يا أم اإلله                                                    

 (غبريال األول  ) المعقب  (  2)                                              

تعطيك السالم   1وكل المراتب والقواالت :  وتطو بك كل األجيال   1تعظمك كل الطغمات + 

آف او اورب   1حين تمم اإلله وعده بالكمال  1 8نجيلوس بى نيشتى  ان ارشى ا* مع غبر يال 

 1انجى بى اغاثوس 

  1يبشرها بحلول ايسوس :  إلى عذراء تدعى مريم  1اف او اورب انجى افيوت بى اغاثوس +  

 وميالده بالسر األعظم

واختارك في سن   1ربك ارسني لك بسالم : أنا قائال طوباك   1وميالده بالسر األعظم *  

   1كصبا



يصير محموال   1الذي خلقك و أنشأك :  د أن يسكن فيك اشاء و أر 1وأختارك في سن صباك 

ومن تدعى بالنسب :  الجالس فوق الحيوانات   1يصير محموال على ذراعيك * على ذراعيك 

 1إليك العاقر اليصابات 

وليس عند هللا أمر   1لها ستة اشهر بثبات :   1اليوم حبلى بغالم شهير   1العاقر اليصابات +  

  1صدقي واقبلي منى التبشير : ومهما أراد الرب يكون   1عند هللا أمر عسير  وليس*    عسير 

 1فجاوبته مريم باتزان 

لهذا أراد الرب :  كقولك لي  يا رسول يكون  : قائلة هاأنذا عبدة للرب   1فجاوبته م ريم باتزان +

 1لهذا أراد الرب واحب *  واحب 

 1لسالم لك ثم السالم عليك ا  1طوباك يا زين الرتب:  لكل نحييك نحن ا 

 

                                                                     

 المرد                                                            

 111أم اإلله  السالم لك يا                                               

 غبريال ثاني                                                  

مالك البشر ى غبريال  1أرسل لك رب القوات :  يا مر يم أم المتعال 1تعظمك كل الطغمات +  

موسى واشعيا   1وكتب هذا في  النبوات :  إلى  آدم وكمل ما قال   1حين اكمل وعده بثبات *  

 1وحزقيال 

والختم   1يتجسد من عذراء بثبات : في عقب األجيال  يسوف يأت  1الجالس فوق الحيوانات +  

رمزا وعبارات : وعن العذراء ضرب األمثال   1وكل منهم قال كلمات *  مصون وعليه أقفال 

 1نبوات حق بغير جدال  1ومثاالت 

تجسد   1ر تلك الرؤيات وقد فس:  في قلبه نار تشتعل إشعال  1موسى عاين عوسج بثبات ++  

 1والباب مختوم وعليه اقفال 1والداخل فيه رب القوات *   لسيدنا المتعا

 لمردا

 11111لسالم لك يا أم اإلله ا

 (الثالث ) غبريال (    4) 

غبريال بارشى   1ا رسل لك رب القوات  : يا  مريم أم القدوس   1تعظمك كل الطغمات +  

أحشاءك يا سيدة  يوبشرك بحلول ايسوس ف  1و الكرامات  بالسالم و الطوبى*  انجيلوس 

 1والخاتم مصون طاهر محروس  1السادات  



 8الجالس فوق بيف اثرونوس * مسبول عليه حجاب األب  1والخاتم مصون طاهر محروس + 

    اكؤواب ابشويس  1من تجسد له الطغمات وطقوس : صار في بطنك مسبول بحجاب   1

 2ووه اكؤواب ا  

  1ويصيحون بأصوات ونغمة أمام كرسي رب األرباب   1اكؤواب ابشويس اؤوه اكؤواب + 

و نطوب  أم وحيد : نصيح اليوم بأكبر همة   1تعالوا يا ذوى األلباب * يسوع الكلمة ابن هللا 

 1السالم لك يا أم الرحمة  1األب 

   

 المرد                                                                  

 1111السالم لك يا أم اإلله                                           

 األنبا مرقس(   5)                                                      

وفقت رتب نى   1ات ماينوس  قد نلت كل الكرثريا مريم تى با 1تعظمك كل الطغمات +  

خالف ربه وصنع : عن شجرة كانت في الفردوس   1وات آدم أوصاه رب الق* انجليوس 

 1بغواية من الشيطان المنجوس  1الزالت 

  1فصارت تتكلم بكل اللغات :  كانت في الخلق كالطاووس   1سكن في الحية بخد عات +  

ال تأكلوا : أوصاكما من فمه القدوس  1قالت اإلله رب السماوات *  وطغت حواء بحيل وعكوس 

 1وهذا كالم عنكم مدسوس  1ثمرات من الشجرة 

شبيهة   1تصيري أنت وآدم إلهة  : امضوا وكلوا من تلك الغروس   1وأنا أقول حقا بثبات +  

ومضت إلى الشجرة :  من فم الثعبان الملبوس   1فرحت حواء بهذه الكلمات *  بالرب القدوس 

 1وأكلوا الثمرة بشهوات النفوس  1وطغت 

 لمردا                                                                    

 11111السالم لك يا أم اإلله                                                   

 البردنوهى        (6)

 

من عند األب جاكى   1قد نلت فرحا وسرور :  يا والدة الملك المتعال   1نعظمك يا أم النور +  

تسعة  1وصار الكلمة في أحشاءك مستور :  أرسل لك غبريال  1ل كل الدهور الكائن قب*مرسال

 1اشهر معدودة بكمال 



مسجون  1وعتقه بعد أن كان مأسور : وظهر منك في عقب األجيال  1أوفى آدم وعده المنظور + 

وأضاء فينا مصباح :  وضحت لنا كل األمثال   1خلصنا من كل الشرور *  متروس عليه أقفال 

 1الكلمة األزلي ذو الجالل  1ر النو

بفرح دائم     1و أدخلنا الفردوس  بسرور : وعلمنا وأوضح األقوال  1وصار جسدا معنا منظور + 

 1من غير زوال 

   



 المرد                                                                           

 11111لسالم لك يا أم ا إلله ا

 القطعة الثالثة                                                               

كخدر بغير فساد الروح القدس حل *

 .عليك وقود العلي ظللتك يا مريم 

 

ألنك ولدت العلي الحقيقي ابن اآلن *

 .الدائم إلى األبد وخلصنا من خطايانا 

 …السالم*

إي هوس ما الشيليت إن أت تاكو أبي إبنفما إثؤواب *

ا إيرخي إيني أيرو نإجو أوجوم إنتى في إتتشوسي إث

 .ماريا

جي آري أجفو إمبي آليثينوس أن لوغوس أن شيري *

أنت أفيوت اثمين إيفول شا إينيه أفتي أم سوتين خين نين 

 .نوفي 

 …شيري*

 التفسير الثالث                                                       

 أبو السعد(   8)                                                     

أن يكون محموال  1اله القدرة شاء و أراد : ثقبلت الروح القدس إليك 1مثل عروسة بغير فساد + 

وصرت من بعد :  وصار يرضع من لبن ثدييك  1اتحد بجسد مثل األجساد * على ذراعيك 

 1عليك  بتوال وتم القول 1الميالد 

اله من اله حق  1الدائم إلى آخر األحقاب : المولود من كل الدهور  1لدت وحيد األب ألنك و+  

وكيف كعروس : كيف ظهر منك غير المنظور : تعالوا وانظروا يا ذوى األلباب * نور من نور 

 لك*  بال هوته جمر النار  1في أحشاءك اللحمية : قبلت الروح القدس وصار  1بكر ونقية 

  1جميع السنة البشرية تسبح له ليال ونهار :  تجسد قدام كرسيه بوقار   1الطقوس العلوية 

اختار حسنك يا أم   1رب العرش المولى الجبار  : وتسجد السمه القدوس  1تسبح ليال مع نهار +

 ايسوس

ا عحملتيه بين يديك وصار رضي:  الجالس فوق بيف اثرونوس  1واخذ منك الناسوت المختار *

 1س كسائر بى كوسمو

و أعطانا  1وتعمد من ابروذروموس :  من جاد علينا بالنعمة   1رضيعا كسائر بى كوسموس + 

وولد منك وسمى :  غير المحتاج ذو العظمة  1صام وصلى واكمل الناموس * عربون الرحمة 

 1السالم لك يا أم الرحمة   1ايسوس 

 لمردا

 1111السالم لك يا أم اإلله                                                             



 ألنبا مرقسا

    أتانا   1له كل سلطان والقدرة : لملك المجد الوحداني  1صرت عروسا يا عذراء +          

  من الفردوس :  فخرج مطرودا عريان  1آدم خالف وأكل الثمرة   *جسد أنساني ب           

 1هوانألرض الشقاء    وال 1لى برا إ          

  في قاع     1قد أخذه ورماه في حفرة :  حزينا يبكى في حسرة مأسورا في رق الشيطان +          

   ونسله قد : وعذاب اليم كله مرارة صار له ولجميع كل إنسان *  لجحيم موضع النيران ا           

 1مذلولين باألحزان  1اروا عبرة ص             

فارسل غبريال بالبشرى لمريم فخر  : ليرده للفردوس ثاني دبيره رب القدرة تدبر + 

قال الرب معك يا عذراء تقبلين : وأخاطبك بفمي ولساني  1و أعطيك السالم والنعمة *  األكوان  

 1حبال روحاني 

 1غبريال أعطاها الخبرة : قالت ليس لي معرفة بإنسان   1جاوبته مريم في الحضرة +         

 1داني بحلول االبن الوح

 المرد                                                                          

 11111لسالم لك يا أم اإلله ا

 لبردنوهىا

مخلصنا ايسوس  1حملت الكلمة األزلية : حل عليك الروح القدس  1أيتها العروس الحقيقية +    

وافقت  1نزعت الغمة األبدية : وظ محروس والخاتم محف 1وولدته يا بكر نقية *  باخريستوس 

 1رتب نى انجيلوس 

أتى  وفتح لنا  1إلهنا الكلمة األزلية : صرت سماء للرب ايسوس  1صنت أسرار خفية + 

 أنارت كل البرية  1لبر العقيلة اشمس : اعطى حياة أبدية   1اكمل خالص البشرية *  الفردوس 

وخمسمائة حسب  1خمسة آالف سنة متوالية : ؤوس فيه الرئيس والمر  1كانت ظلمة غاشية + 

بطهرك  1واآلن صارت مطمئنة : بغواية الشيطان المنجوس  1حواء كانت مسبية *  النصوص 

  1يا تى بارثينوس 

شفاعة منك وطلبة عن شعب ان نى : بوجودك يا أم ايسوس   1دخلت أنوار مضيئة + 

 1اخريستيانوس

                                                    

 لمردا                                                                          

 111111لسالم لك يا أم اإلله ا



 القطعة الرابعة                                                                  

ا نأنت هي جنس واصل داود ولدت ل*

 .سوع المسيحجسديا مخلصنا ي

 

الوحيد من األب قبل الدهور أخلى ذاته *

 .  و أخذ شكل عبد منك ألجل خالصنا 

 …السالم*

إنثو غار بي بيجينوس نيم تي نوئي أنتى دافيد آري *

ميسي نان كاتا ساركس أم بين سوتير إيسوس 

 .بخرستوس

بي مونوجنيس إيفول خين أفيوت خلجو أو إن ني أون *

إمين أمموف أفتشي أن أو أفشو أوف إيفول  وتير

 .مورفي أم فوك أنخيتي إثفي بين أوجاي

 ..شيري*

 التفسير الرابع                                                            

 أبو السعد(     8)                                                       

ومنك تم 1وصار بك الصلح مكشوف :او د من اصل قبيلة د 1أنت هي الجنس المعروف +  

وخدامه ربوات : يعنى هو االبن المولود  1مثل مطر ينزل على الصوف *  الوعد الموعود 

 1تخر أمام وجهه بسجود 1وألوف 

وولد من مريم وأتانا   1وعد و أراد أن يتم الوعد : جسدا حتى نجانا  1وحيد األب نزل وأخذ +  

 1أدم األول أبانا  1وسمى آدم الثاني ورد : وتألم ألجل خطايانا  1واخذ شكل العبد  تواضع*  

نعظمك يا أم   1ونحن الجموع الملتئمة :  و أنت   قد اختر تينا   1من اجل بركة تلك القسمة +  

 1بارينا 

 المرد                                                                

 1111لسالم لك يا أم اإلله ا

 (غبريال أول ) المعقب (  8)   

حسن التراتيل و  1يا ابنة داود البار : من سبط نقى طاهر مغبوط  1يا نسل مكرم مختار +  

رب الصباؤوت : المادح في حسنك بفنون   1حسن الترتيل و شجي الصوت *  شجي الصوت 

 1شاء وأحب أبواب صهيون  1

وكمل   1وزانك بالسر المكنون : قوب ن كل مساكن آل يعع 1شاء وأحب أبواب صهيون + 

عن تدبير الملك :  وكمل عنك ما هو مكتوب  وما تنبأ به األبرار *  عنك ما هو مكتوب 

 1وظهوره في عقب االدهار 1المرهوب 



تسعة  1عن حبلك يا زينة األبكار : نطقوا بشهادات موجودة  1وظهوره في عقب االدهار + 

اشعياء النبي قال ها هوذا عذراء : حبلت بالملك المعبود  1ة تسعة شهور معدود  *شهور معدودة 

 1تحبل وتلد مولود 

هللا معنا حاضر موجود مخلص شعبه : يدعى اسمه عمانوئيل   1عذراء تحبل وتلد مولود + 

ونحن  1وتم القول وكما قيل : ومن كيد األعداء الشياطين  1مخلص شعبه إسرائيل *  إسرائيل 

  1فرحين  كب

نعظمك يا  1ونحن الشعب المجتمعين : آنون خافى اخريستيانوس  1بك صرنا فرحين   ونحن+ 

  1ان أوش ايفول ان جو امموس : و ننحني بين يديك  1نعظمك يا أم القدوس * أم القدوس 

 1السالم لك ثم السالم عليك 

 المرد                                                                      

 111لسالم لك يا أم اإلله ا

 

 

 (ثاني ) غبر يال (    8) 

اختار الرب الفوقاني  1من سبط نقى ومعظم : من نسل األب الطوباوي  1أنت هي نسل مكرم + 

يأتي في صورة  1ها هوذا الملك األعظم :  في مزموره يشرح بأغاني  1داود أبوك المتكلم *  

 1إنسان 

أعنى هو االبن 1ينزل كالقطر بغير غمام :  كيد الشيطان  وبطل 1ليجددنا زمن بعد عدم + 

وحملت   1قد حويت السر األعظم :  طوباك يا هيكل جسداني  1طوباك يا مر يم *  الوحداني  

 1النور الحقاني  

الن الكرسي   1أن قلنا الكرسي فأنت اعظم : يشرح بمعاني  كولوصف 1أي لسان يقدر يتكلم + 

وولدته   1وحملت الملك الديان ؛  في أحشاءك صار  يقيم   1ن نسل آدم وأنت بشر م*  نوراني 

 1طفال عريان 

 لمردا

 1111 1السالم لك يا أم اإلله + 

 (ثالث)غبريال (4)



اختاره رب الصباؤوت . ي ومعظم قمن سبط ن: ونسل نقي طاهر مغبوط . أنت هي جنس مكرم +

ويحيينا من بعد . قال سوف يأتي الملك األعظم : بمجد الواحد من الثالوث . داود أبوك المتكلم * 

 .الموت 

أقسم الرب ولم يندم . كما قال األب المغبوط : ويحيينا من بعد الموت و يجددنا من بعد عدم + 

وظهر متحداُ بالناسوت وتمثل بالبحر : مريم  في أحشاء البكر بتول. وحل بإقنوم الالهوت *

 .األعظم 

علينا بعربون . وتعمد في األردن وأنعم : لشيصادق وأكمل الخدمة م. وتمثل البحر األعظم + 

السالم لك يا أم . وتقول طوباك يا مريم : ونصيح بأصوات ونغم . تعالوا نمجد ونكرم * النعمة 

 .الرحمة 

 

 المرد                                                          

 ..السالم لك يا أم اإلله                                                

 

 األنبا مرقس(5)                                                       

أدم بك قد     1بوجودك يا طهر األطهار  1من بيت داود الطوباوي  1أنت الجنس المختار+      

 1بكار حملتيه يا ست األ 1ا البن الكلمة الوحداني  1يسكن فيك األزلي الجبار * صار  فرحان 

 تسعة أشهر من غير نقصان 

ملفوف  1ووضعته في مزود األبقار   1طفال صغيرا عريان  1وولدته في بيت لحم أجهار + 

 1وأتوا إليه بفرح ووقار  1 بحضور سالومة والتجار الشيح يوسف الطوباوي* بخرق كانسان 

 1وسجد له الرعيان 

ونظروه في تلك األقطار  مجوس  1لمشرق زاهي نوراني في ا 1وظهر نجمه يشعل كالنار + 

والنجم يسير ليال ونهار  1ذهبا ومرا ولبان  1ومعهم هدايا غالية المقدار * وقصدوا إليه في أمان 

 1ومعهم يرشدهم أعيان  1

ونالوا منه          1وسجدوا له بفرح ووقار  1المولود خالق األزمان  1ألسرار اإلى حيث كان عالم + 

 1الغفران 

 لمردا

 111لسالم لك يا أم االلها

 البردنوهى(6)



كم تكلم  1أبوك داود طاهر محبوب  1بيت النبوة والتبجيل  1أنت هي الجنس المنسوب +        

 1وبلغنا بك المطلوب  1نور اله جليل  ننور م 1ولدت لنا يسوع الحبوب *  فيك بأقوال 

 1بميالدك عمانوئيل 

 1صار في جوف أحشاءك محجوب  1وفلك يخدم نهار وليل  1منصوب  الذي بأمره السماء+ 

وأدم من قبلك  1يرضع بفمه بحب جليل  1صار لبنك في فاه مسحوب * كما بشرك به جبيرائيل 

 1مع الشيطان حزين ذليل  1كان           مغلوب 

ا عادو 1معه مأسورين زمان طويل بطهارتك تم المكتوب  1وإبراهيم واسحق ويعقوب + 

 1وجعل دمه لنا مشروب  1يسجد ميخائيل  1عنقوا بيسوع المحبوب قدامه * فرحين بالتهليل 

  1لخالص             خلقه جيل بعد جيل 

 المرد                                                                       

 111لك يا أم اإلله  السالم.                                                   

 القطعة الخامسة                                                          

صرت سماء ثانية على األرض يا والدة *

 .اإلله ألنه أشرق لنا منك شمس للبر 

ولدته كالنبوة بغير زرع وال فساد وهو *

 .الخالق وكلمة األب 

 

 .....السالم*

إمفي هيجين بي كاهي أوتي رشوي إن أوماه أسنوتي أ

أنجي بيري : ماسنوتي جي أفشاي نان إيفول أنخيتي 

 .إنتى تي ذيكي أوسيني 

أري إجفوف هيتين أو إبروفيتيا إتشي إجروج أن أت *

تاكو هوس ديميي أورغوس أووه إن لوغوس إنتى 

 .إفيوت 

 …شيري *

 الخامس التفسير                                                    

 أبو السعد( 8)                                                         

وصرت   1مريم العذراء التي اختيرت : السماء الثانية التي صار ت على األرض فهي أيضا +

 1وبهذا التحقيق أشارت : البرية بها استنارت ومنها شمس البر أضاء  كل*  وسيطة لنا بالرضى

 1الذي قد مضى  شيوخ الزمان

ومن غير فساد حملته مدة تسعة : انه يولد من غير زرع بشر   1ولدته كالنبوة التي شهدت + 

وتعطى السالم :  وتجسد أمام الذي قد ظهر   1تسر الخليقة بما قد وعدت * شهور  ثم قد اشتهر 

 1كل نعمة أمام محب البشر  1للتي قد وجدت 

 1وصرت وسيلة ومهتمة بنا وسائر ما لنا : رك منه ساقيتينا عصي 1بماذا أدعوك أيتها الكرمة + 



 المرد                                                                  

 1111السالم لك يا أم اإلله                                                             

                                                       

 (غبريال ثاني )المعقب                                                             

  *شمس البر  العقيلة ظهر ملك في عقب االدهار : دعت باقية األنوار  1سماء ثانية جسدانية +  

حملت 1طوباك يا زينة األبكار : على األرض وفى السماوات  1ضياؤها اشرق في األقطار 

 1اإلله رب القوات 

شيوخ الزمان 1كما شهد على اآليات : وصرت وسيطة لنا  بالرضى 1حمت اإلله رب القوات + 

 لوقالوا سوف يبذ: نطقوا بشهادات و أمثال  1شيوخ الزمان الذي قد مضى * الذي قد مضى 

 1غضبه بالرضى و يأتي في عقب األجيال 

أفموتى اى بفران جى : كر بتول تى بارثينوس المولود من ب 1ويأتي في عقب األجيال + 

بيتن : بين نوتى  ان اليثينوس   1ابسوتير امبى كوسموس * ابسوتير امبى كوسموس  1امانوئيل 

 1فى ايطاف اى آف سوتى اممون 1سوتير اغاثوس 

بميالده اإلنساني قد جاد علينا بالعربون بحميم الميالد   1اف سوتى اممون  فى ايطاف اى+ 

إن أوش إيفول . ونحن نصيح بتراتيل وألحان : بحميم الميالد الثاني أن خون إخريستيانوس*نيالثا

 إنجو إمموس 

افتحي لنا الباب الفردوس وبرينا من : إن أوش إيفول إنجو إمموس ونسألك يا زهرة األطياب +

سالم لك ثم طوباك يا أم وحيد األب ال: وبرينا من نار وعذاب ألننا محسوبين عليك *ر وعذاب ان

 السالم عليك

 المرد                                                                          

 .… أم اإلله االسالم لك ي                                                                   

 

 

 (ثاني)غبريال (2)                                                                    

من دون سائر  1البكر التي اختيرت  1مسكنا لرب القوات  1السماء الثانية التي صارت +  

 1ت ركما شهدت عنك وأشا 1كل األلباب احتارت في وصفك يا سيدة المخلوقات *المخلوقات 

 1شيوخ وتنبئوا بنبوات 



وأمك حواء التي صارت بسبب الزلة  1 كل البرية بك استنار ت من بعد أن كانوا في ظلمات+ 

وانحلت  1عتقت بابنك وفازت  1بوجودك يا من قد صارت كرسيا لرب القوات *في كل إهانات 

 1عنها اللعنات 

قدرك في أعلى  1روا بطهارة اوالكل ص 1جهنم من كل األبواب  1قد انطفأت كل حرارة +  

ساعة نعد مع  1وغيثينا عند مرارة  1مات جيرينا يا من قد أنارت األكوان بعد الظلو*الدرجات 

 1األموات 

 لمردا

 لسالم لك يا أم اإللها

 (ثالث ) غبريال     

أشرق بالنور على األرض وأضاء بحلول  1وشمس البر العقيلة  1سميت سماء ثانية أيضا + 

به وقالوا سوف يبدل غض 1نطقوا بشهادات نبوية  1شيوخ الزمان الذي قد مضى *1الكلمة االزلي

 1بالرضى ويولد من بكر نقية 

كل * طاهرة بالكلية تنسب لعشيرة داود 1من اصل حسيب آباء وجدود  1ويولد من بكر نقية +

منك  رقدام من قد صا 1وكل طقوس وكب جنود يصيحون بلغات سمائية  1الطغمات العلوية

 1مولود

قدام  1وسجود  وتمجيد روحاني 1يصيحون بأصوات ونغم  1قدام من قد صار منك مولود +

 1طوباك يا أم المعبود  1طوباك يا مملوءة نعمة  1طوباك يا ابنة داود *كرسي رب العظمة 

 1السالم لك يا أم الرحمة 

 لمردا

 …السالم لك يا أم اإلله                                                               

 األنبا مرقس                                                                   

سكن فيك حقا  1يا مريم فخر األكوان  1حملت رب الصباؤوت  1صرت سماء حقا ثاني + 

وعن  1ييك دورضع من لبن ث 1اقنوما واحدا من الثالوث  1وظهر فيك بجسد إنسان * بثبوت 

  1الشيطان أخفى الالهوت 

سكان بيت  1لجميع األطفال الصبيان  1الموت من أجله قد أمر ب 1و هيرودس قد صار حيران +

في النوم قائال له  1مضى ليوسف وناداه بالصوت  1ومالك الرب الروحاني * لحم وكل البيوت 

 1قم بسرعة لما الليل يفوت  1يا إنسان 



وكن  1من هيرودس الملك الخوان  1أنت وأمه تنجو من الموت  1أمان  خذ الطفل واهرب في+ 

تعال وارجع  1لما يفنى ملكه ويموت  1و أمضى إلى تلك البلدان * عوث إلى ارض مصر مب

 1لما يهلك ذلك الممقوت  1بالثاني 

 1وركب العذراء على األتان  1بسرعة جاب أتانا كان مربوط  1ويوسف كان غير كسالن + 

 1يها من يعطى القوت دعلى ي

 لمردا                                                                       

  11السالم لك يا أم االله                                                 

 البردنوهي                                                                  

ولدت لنا  1شمس العدل منك أشرق  1يا مريم يا قدس األقداس  1سماء ثانية بالحق  صرت+  

 1وعن شعبه دمه أهرق  1كما شرح فيك مويسيس  1تم القول والوعد صدق * ة ماسياس ابن

 1مات وقام سحر االغالس 

يلقى  1وصار  عدوا لكل الخلق  1غلبه اليأس  1عدم الرحمة  1وجيش الشيطان قد انسحق + 

وأسيره آدم  1وصار مرميا مطروحا منداس 1هزمته ما مريم بالحق * ه ما بين الناس رش

 1بطهرك يا قدس األقداس  1نعتق وا

وولدت خالق كل ذي   1وفى بيت لحم أتاك الطلق  1يمجدك مع ماسياس  1كل لسان مستحق + 

في  1رق هوجعل دمه عنا م 1وكامل السماء بشبره منقاس  1ولفيت المولود بخرق * 1نفس 

 1الصينية ممزوجا في الكأس 



 لمردا

 القطعة السادسة                                                                

القبة التي تدعى قدس األقداس التي فيها *

 تابوت المصفح  بالذهب من كل ناحية 

الذي فيه لوحا العهد والقسط الذهبي *

 .المخفي فيه المن 

 

الذي آتي وحل في : هو مثال ألبن هللا * 

وتجسد منها : العذراء غير الدنس : مريم 

. 

 

 

للعالم باتحاد الالهوت بغير  ولدته*

 :أتى وخلصنا. افتراق إذ هو ملك المجد  

بمجيء الحمل الكلمة . يتهلل الفردوس *

ليخلصنا من : الدائم إلى األبد . ابن الذي 

 .خطايانا 

 ..السالم*

موتي إروس جي ثس إثؤواب إنتى وتي أسكيني ثي إت*

ني إثؤواب إري تي كيفوثوس إنخيتين إت أوشج إنتوب 

 .نساسا نيفينإ

: إنتى تي ذي أث ثيكي : بثي أري ني أيالك إنخيتس *

أري بي بي مانا هيب : نيم بي أستامنوس أن ثوب 

 .إنخيتف

إيتاف : إف أوي إن تيبوس إم إبشيري إم إفنوتي *

أفتشي : بارثينوس إن أنثوليب  يت: إأفشوبي خين ماريا 

 .ساركس  إيفول إن خيتس 

 

 

ين أوميت أواي إن أس إجفوف إبي كرزموس خ*

أف أووه : ألال إنثوف بي إبؤرو إنتى إب أوأو: أتفورج 

 .آفسوتي إممون 

: جي أف إإنجي بي هبيب : بي باراديسوس إإشليلوي *

 إثمين إيفول شا إينيه: إن لوغوس إن شيري إنتى إفيوت

 ..شيري*إف إ أفسوتين خين نينوفي : 

 التفسير  السادس                                                        

 أبو السعد                                                            

* والتابوت موضوع فيها مطلي بالذهب اإلبريز 1موسى كملها تطريز  1القبة وأوانيها + 

 1لتمييز احتاروا أهال ا 1القسط وفيه المن عزيز  وعن تفسير معانيها  1واأللواح وما فيها 

* وقد حوت السر األعظم   1فاقت طبع البشرية  1أعني هي العذراء مريم  1القبة الحقيقية + 

 1فهي تصمت ال تتكلم  1جميع األلسنة البشرية  1تكل ولم تقدر تفهم  1والطغمات العلوية 

توصلنا إلى  1سفينة وصارت مهتمة بنا  1وهى في العالم تحمينا  1يم هي فخر األمة رم+ 

 1لميناء ا

 لمردا                                                              



 111السالم لك يا أم اإلله                                                    

 (غبريال أول ) المعقب ( 2)                                                

* زينها بأشكال بهية  1وأواني فيها موضوعة  1ي بشرية صناعة أياد 1القبة المصنوعة+ 

فيها تابوت الرب  1موسى النبي في البرية  1وطرزها بأصناف وألوان  1زينها بأشكال بهية 

 1الديان 

والمن  1وقسط الذهب غالى األثمان  1ألواح العهد وما تحويه  و 1فيها تابوت الرب الديان + 

من هو محجوب في  1إشارة إلى السر المكنون  1مخفي فيه  والمن العقل* العقلي مخفي فيه 

 1حل بال هوته في صهيون  1حصن أبيه 

ات دبرموز وشها 1كما تنبأ عنها المتنبئون  1أعنى القبة الحقيقية  1حل بال هوته في صهيون + 

 1وحلول سر الالهوت فيها  1مثال عذراء بكر نقية  1نبوية أعنى القبة ومعانيها 

من تسجد له  1عذراء حملت بين يديها  1ر الالهوت فيها بأمر عجيب وسر عظيم وحلول س+ 

حملته يا م ر ى م  وكمثل  1وال يستطيعون النظر إليه  1من تسجد له السيرافيم * السيرافيم 

– غالم قد ربيته 

 1إلى الفردوس دفعة أخرى  1رد أدم وبنيه  1مكون األكوان بالقدرة  1وكمثل غالم قد ربيته + 

 1السالم لك ثم السالم عليك  1ونقول طوباك يا عذراء  1ونحن الكل نطوبك 

 لمردا                                                            

 1111111السالم لك يا أم اإلله                                               

 (ثاني )غبريال ( 3                                                       

وأيضا * زينها بذهب مطلية كما شهد بى ابر وفيتيس : التي أكملها مويسيس   1القبة الزمنية +  

 بارة مخفية  إشارة لظهر ماسيساس رمزا وع: ائعها كانت للناس رش 1األلواح العهدية 

* لود منها رئيس الخالص البكر الطوباوية المو: أعنى هي قدس األقداس   1القبة الحقيقية + 

 1عندما تنقطع األنفاس  1باقية جسدانية  غيثيينا عند شرب الكأس المحتوم على كل البشرية 

وولدتيه مثل   1بطبيعة جسدانية : واى ايفول خين تى اترياس ابى : حملت أحشاءك اللحمية + 

و   1ال فعل الخطية ما خ: كقول بى ايف انجليستيس  1واكمل كل ما للبشرية *   جميع الناس 

 1اهرق دمه عنا في الكأس 

 المرد                                                             

 1111111السالم لك يا أم اإلله                                          

 (ثالث)غبريال ( 4)



وطالها بالذهب اإلبريز  1برية موسى النبي في ال: التي  أكملها تطريز    1القبة الزمنية + 

وفيها قسط المن    1ومنارة بالنور بهية : كما شهدوا أهل التمييز   1لعهد الحجرية اوألواح *

 1عزيز 

كما  1مصنوعة بالذهب اإلبريز : و شورية تحمل جمر  النار   1وفيه قسط المن عزيز + 

وكذلك قسط المن عزيز : ين األبكار القبة ز  1كمثال وعبارة مع تمييز * شهدوا اآلباء األحبار 

 1ود من بدء االدهار لالمو

من مريم اصل  1الكلمة آتى واخذ ناسوتا مختار : من األب األزلي  1المولود من بدء االدهار + 

  1ونحن الكل نصيح اجهار : وتنبئوا به األباء القدماء   1وتحقق ما نطق به ا الحبار *  النعمة 

 1ة السالم لك يا أم الرحم



 المرد                                                       

 111السالم لك يا أم اإلله                                    

 األنبا مرقص                                               

* ج فيها ينيرون وجعلها بذهب مطلية وسبعة سرو: زينها موسى بكل األلوان  1القبة النبوية + 

وقسط ذهب فيه المن بيان  1وجعل فيها منارة مضيئة : وبة بإصبع الديان تمك 1واأللواح العهدية 

عليك يا هيكل منصان  1وذلك إشارة رمزية :  شهادة نصب الميزان  1على بنى إسرائيلية + 1

 1ه منشئ األكوان اإلل 1وزينك بأنوار بهية : قد صرت قبة للغفران  1يا مريم يا بكر نقية *  

طفال محموال  1ومعك خالق كل البرية : مضى بك يوسف اإلنسان  1 ةوالى الديار المصري+ 

 1وصارت ارض مصر محمية : من قدامه في كل مكان  1بادت األصنام بالكلية * على اليدين 

 1وبات منها عبادة األوثان 

 المرد                                                                     

 . ……السالم لك يا أم اإلله                                                  

 البردنوهى(  5)                                                           

  *وبعد أن صارت مبنية طالها بالذهب الموزون :  موسى كملها بكل فنون  1القبة النبوية +   

وقسط ذهب به  1واأللواح الشرعية : ومعه سراج أيضا ينيرون  1وجعل فيها منارة مضيئة 

 1المن مصون 

نظر * هي القبة الحقيقية وداخلها اله الكون : وذلك إشارة رمزية على مريم ابنة صهيون + 

 1تتوقد متعالية واألوراق لم يحترقون :  نارا في عوسج بغصون  1موسى  أيضا رؤيا 

*  ليخلص بابنها البشريون  1حمل نار الالهوتية ت: سكن فيها سر مكنون * ل هذه بكر نقية قا+ 

من جمر الالهوت  1ولم تحترق البشرية : تصير سماء لحمية  داخلها الهوت وناسوت متحدون 

 1المكنون 

 1حملت أسرار خفية جمر الالهوت في أحشائك مضمون : عظيمة جدا وبهية شورية هارون + 

 المرد                                                                   

 1111السالم لك يا أم اإلله                                               

 القطعة السابعة                                                            

الملك الحقيقي وبعدها : دعيت أم هللا *

 .بأمر عجيب : بقيت عذراء : دته ول

بي أورو إممي : أف موتي إيرو جي إثماف إم إفنوتي *

آري أوهي إيري أوي إم : ميننسا إثري ماسف 



: هو حفظك : يل الذي ولدته ئعمانو*

 .و بتوليتك مختومة: بغير فساد 

 

 ..السالم*

 .خين أوهوب إم باراذوكسون : بارثينوس 

إثفي فاي أف أريه :  إممانوئيل فيئيت أري إجفوف*

إستوب إنجي تي : أت تاكو  نإيري أوي إ: إيرو 

 .بارثينيا

 ..شيري *

 

                                                 

 لتفسير السابعا

 أبو السعد(    8) 

وهو لبنك عمانوئيل   1من أسرار ابن هللا الحي : لسان بشرى ينطق بقليل  1دعيت أم هللا وأي +

ألنهم لم يقولوا شئ إال وله معنى وتأويل : يتم قول األنبياء وما قيل  1ولدته وأنت بتول لكي *  

1 

ألنك مصطفاة  1وفضلت عن مختاريه : من غير فساد بل بطهارة   1عمانوئيل الذي ولدته +

كالقسط والمن مخفي فيه : وكم لك من رمز و إشارة  1تشبهت بالسماء كرسيه *  ومختارة 

 ابوت ومنارة شورية وت

يأتينا ويهلك مؤامرة اآلثمة  ومن الهالك  1علموا أن الرب اإلله  1أهل النبوة والحكمة +    

 1ينجينا 

 المرد                                                            

                        …1السالم لك يا أم اإلله                                             

 (غبر يال أول ) المعقب (    8)                                          

وقبولك للسر   1بوصفك وشرف معناك : وأي لسان يقدر يتكلم  1دعيت أما  لمن أنشأك +

قد اختار حسنك يا مريم كاتا  1وقبولك للسر األعظم الجالس فوق بيف اثرونوس * األعظم 

 1وذوس ابساجى ام بى همن

كما   1تنبأ عن ميالد ايسوس :  دافيد ابؤرو ام بى اسرائيل   1ا ابساجى ام بى همنوذوس تكا+ 

وقال يأتي :: بى نيشتى بى نيشتى ان اؤرشى انجيلوس  1كما بشرك جبرائيل *  يشرك جبرائيل 

 1ابشيرى ام افنوتى بي لوغوس 1الملك المتعال 



وفوق   1ه من أحشاءك يا بكر وعروس تيل الذي ولدعمانوئ 1ابشيرى ام افنوتى بى لوغوس + 

رضع  1وكمثل غالم قد ربيته : وفوق ذراعيك حملته وتشبهت بالكار وبيم * ذراعيك حملته 

 1ثدييك كالفطيم 

تواضع واخذ  1اله رؤوف ورب رحيم : من ال تسع السماء واألرض  1رضع ثدييك كالفطيم + 

أم  1وسمى آدم الثاني ورد  1اكمل تعليم الناموس و 1تواضع واخذ شكل العبد * شكل العبد 

 1األول إلى الفردوس 

إلى  1رده ابنك بى اخريستوس : من بعد أن كان مطرودا مدحورا  1آدم األول إلى الفردوس + 

 1وبهجة ونعيم ومسرة : إلى رتبته دفعة أخرى وصار يتهنى بفرح وسرور * رتبته دفعة أخرى 

 1السالم لك يا مصباح النور 

السالم لك  1يا مر هم لدوا المكسور : يا من اشتاق الرب إليك   1ك يا مصباح النور لالسالم + 

 1ثم السالم عليك 



 المرد                                                                     

 1111السالم لك يا أم اإلله                                                   

 (ثاني )بريال غ(   8) 

سيدنا الملك  1حملت احشاك بى أجيوس : يا مريم يا زين األبكار  1دعيت أم هللا القدوس + 

  1من اجل حلول باشوييس ايسوس : أبونا األب داود البار  1كما رتل في ابصالموس *   الجبار 

 1في أحشاءك يا طهر األطهار 

ويعتق آدم   1قال سوف تلدين الملك القدوس  :د المختار من اجل الميال  1بشرك نى انجيلوس + 

يسمى * سوف يخرج من أحشاءك البار  1ابشيرى ام افنونى  بى لوغوس *  من حر النار 

 1عمانوئيل ايسوس ابشويس نيمي الملك الجبار 

 1بى افتو ان ذوؤن ان اسوماتوس : يرتعون من نوره الباهر  1كل الطغمات وكل الطقوس +  

 1حملت في أحشاءك جمر النار  1ماريا تى سافى ام بارثينوس *  بوقار  ن كرسي مجدهحاملي

 1وينجينا من كيد المكار  1ليحل وثاقات بى كوسموس 

 المرد                                                                      

 11لك يا أم اإلله  لسالما                                                  

 (ثالث )غبريال (   8)  

بقليل من تدبير  1وأي لسان ينطق ويقول : أم اله اإلله القدوس  1دعيت يا بكر وبتول + 

وأي أفهام وأي  : وجالس فوق بى اثرونوس  1أحشاءك محمول  يكطفل جنين ف* اخرستوس 

 1عقول تحوى هذا السر غير المحسوس

 1في أحشاء طفلة بكر وعروس  1الجالس فوق الكاروبيم  1وستحوى هذا السر غير المحس+ 

نطوب ابنة يواقيم ان اوش ايفول انجو  1تعالوا بنا يا شعب ايسوس  * على ذراعيك بمجد عظيم 

 1يرينا يا م ر ى م جامموس 

*  اختارك لحلول الكلمة  1اله واحد منعم وكريم : يا من خصك بالرحمة  1جيرينا يا م ر ى م + 

السالم لك يا   1ونحن نصيح بصوت عظيم : وال انكشفت عنا الظلمة  1ابنك ما رأينا نعيم لوال 

 1أم الرحمة 

 المرد                                                                     

 1111لسالم لك يا أم اإلله ا

 األنبا مرقص(   5)



* تجسد منك وعتقنا من أسر الشيطان الملعون  1يامريم ابنة صهيون 1دعيت أم هللا خالقنا + 

من لبنك كسائر  1ورضعته يا شفيعتنا  1عمانوئيل  هو صسار معنا إلها عالما بما سيكون 

 1البشريين 

ابؤرو ان ايبور  1وليس كفعل الخطية  1وفعل كما فعل كل البشرييون  1ألنه أتى ليخلصنا + 

وفى األردن من يوحنا تعمد وأعطانا  1نين ويجعلنا شعبا وب 1تواضع كي يعلمنا * انيون 

 1العربون 

واخذ شكل طبيعتنا وصلب عند  1ويخلص كل من كان مسجون  1وجاء ليصلب عنا + 

وجعلوا فى جنبه الطعنة وهو  1وهم اليهود الجاحدون  1اللعنة ومن شعبه قبل*  االقرانيون 

 1يستهزئون 

 1اآلن كائن معنا دائما وبه صرنا فرحين  وهو 1واسلم روحه سيدنا ونزف دمه آلدم ميرون + 

 المرد                                                                            

 111السالم لك يا مريم يا أم اإلله                                                             

 البردنوهى(   6)  

وبقى الختم صحيحا  1ولدته وأنت بتول عذراء  1ملك المجد الوحداني   1دعيت أم اله القدرة + 

 1كنار تتوقد في شجرة  1وظهر من أحشاءك جسداني  1عمانوئيل أعطاك النصرة * منصان 

 1ق أخضر في األغصان روالو

أعداؤنا  1وانهزمت جيوش الكفرة  1وعدنا إلى الفردوس من تاني  1بابنك نلنا فرح ومسرة + 

وصنوف عذابات مرة  1مطروحا في قاع النيران  1و القوه مربوطا في حفرة * طان جنس الشي

 1واعتق جنس االنسان

* نجاه وعاد فرحان  1يق وحسرة ضوآدم في  1بعد ما كانوا كلهم أسر ى مذلولين باألحزان + 

ألرض  1وخرج مطرودا خارج الدائرة  1عدم السترة وصار عريان  1ألنه خالف واكل الثمرة 

 1شقاء صار في هوانال

بك يا فخر  1ونال على أعدائه النصرة  1فرجع متهلال فرحان  1وابنك أعاده تاني مرة + 

 1األكوان 

                                                         



 المرد

 1111السالم لك يا مريم يا أم اإلله                                            

 القطعة الثامنة                                                         

: الذي رآه يعقوب : ُشبهت بالسلم *

والرب المخوف : مرتفعاً إلى السماء 

 .ه يعل

: قِبلت غير المحوى : سالمنا إلى من *

مختومة من كل : في بطنها و بتوليتها 

 .ناحية 

: أمام هللا مخلصنا : صرت لنا شفيعة *

 .ألجل خالصنا : لذي تجسد منك ا

 

 ..السالم*

ثي إيتا ياكوب ناف إيروس : أريتين نونتي إثي موكي *

إيري إبشويس هيجوس : إستشوسي شا إغهوي إإثفي 

 .خين أوهوتي

أو ثي إتاس شوب إيروس : شيري ني إيفول هيتوتين *

أووه : خين تيس مترا إم بارثينيكي : إمبي أخوري توس 

 .نيفين  إس شوتيم إن ساسا

ناهرين إفنوتي : أري شوبي نان إن أوأبروس تاتيس *

فيئيتاف تشي ساركس إيفول إن خيتي : بين ريف سوتي 

 .إثفي بين أوجاي: 

 ..شيري*

 ير  الثامنسلتفا

 أبو السعد(   8) 

ومرتفعا إلى  1على األرض إذ هو منصوب  1ومن فوقه رب القوات  1سلم رآه األب يعقوب + 

 1وقال سيجيء الرب المرهوب   1من هيبة ذي الهيبات  1حير وهو مرعوب فت* السماوات 

 1ويتجسد في عقب األوقات 

حقا أن عقلي مظلم وطول دهرى متحير  1شرف هذا السر  وما يحتويه  1أي حكيم العقل علم + 

 1ه في الرؤيا يعقوب أبي 1كقول األب المتكلم  1واله اإلله حملتيه  1مريم أنت هي  السلم * فيه 

 1بحلول ابن هللا الكلمة في أحشاءك انعطقنا  1والشيطان متحكم فينا   1كنا في بحر الظلمة ++ 

 لمردا

 1111لسالم لك يا أم اإلله ا

 (غبريال أول ) معقب لا(   8) 

الطوبى في  1يا من كل اآلباء أعطوك  1وانطق و أتكلم بأقوال  1بمن أشبهك وبمن أدعوك + 

 1وكم ضربوا عنك األمثال  1في كل األجيال وكل األوقات وكل األزمان  الطوبى*  كل األجيال 

 1وكم نظر اآلباء رؤيات 



وعلى  1متصال بأعلى السماوات  1 سلم نوراني رآه يعقوب 1وكم نظر اآلباء رؤيات + 

 1وطقوس السماء نازلين عليه  1وعلى األرض وهو منصوب * األرض وهو منصوب 

 1ومالئكته ساجدين حواليه  1وصاعدين للعرش المحجوب 

وقال  1تتحير في وصف معانيه  1ألوف وألوف مع ربوات 1ومالئكته ساجدين حواليه + 

ويولد الميالد  1ويتجسد في عقب األوقات  1ني اويظهر بجسد إنس 1سيجيء ذو الهيبات 

 1الجسداني 

في رؤيا يعقوب  1األب الطوباوي  1سكن في أحشاءك  وولدته   1ويولد الميالد الجسداني + 

 1وجددنا من بعد عدم   1واله اإلله حملتيه  1ألنك أنت السلم  1في الرؤيا يعقوب أبيه * أبيه 

وحملت الحي  1واختارك يا زين كل األمم  1شعبا مبرور  وصيرنا له 1وجددنا من بعد عدم + 

 1م النور طوباك يا أ: ونحن الكل نطوبك ونقول 1وحملت الحي غير المنظور * الغير منظور 

 1السالم لك ثم السالم عليك 

 المرد                                                                    

 111111السالم لك يا أم   اإلله                                                    

 (ثاني )غبريال (  2)                                                  

ومن حوليه  1وعليه جالس رب القوات  1سلما مرتفعا موصوف  1كما عاين يعقوب رؤيات +  

 1كل المراتب والقوات  1ومنه ترتعد في خوف  1صوات ألترتل بأعلى ا* صفوف صفو ف 

 1تسبحه ربوات وألوف 

بل من ق 1وعلم تحقيق الرؤيات  1وصار قلبه منذهال مرجوف  1فتحير في تلك الرؤيات + 

 1من عذراء بكر بثبات  1وقال سيجيء ذو الهيبات ليرد ضالل الخروف * الحبل الموصوف 

 1المتحنن الرؤوف 

 1المالي  األرض مع السماوات  1نزوله كالقطر على الصوف  1يتجسد في عقب األوقات + 

واشبع من  1أقام الميت وأبرأ المكفوف  1بقوته صنع اآليات * يمشى بين العالم مكشوف 

 1ربوات ربوات مع الوف  1مكتين  وخمس خبزات س

 المرد                                                                         

 1111السالم لك يا مريم يا أم اإلله                                              

 (ثالث )غبر يال (  4)                                                      



ورب المجد  1مرتفعا عاليا منصوب  1صار متعجبا في رؤياه  1سلم نوراني رآه يعقوب + 

وقال سيجيء الرب  1فصار مبهوتاً وبقى مرعوب  وتحير  في األمور وتاه  *واقف أعاله 

 1المرهوب ويتجسد من بكر فتاه 

ويرده إلى الفردوس  1قد ضل وتاه ويهدى من  1يأتي بجسد إنساني  1ويتجسد من بكر فتاه + 

 راألب البا 1من نسل داود وسمى آباه   1عن الميالد الجسداني  1وكمل ما تنبأه * تانى 

 1الطوباوي 

الكامل في كل المعاني ذو الصوت الحسن  1الناطق بحلول الكلمة  1األب البار الطوباوي + 

طوباك أيها الهيكل المنصان  1وءة نعمة ونقول طوباك يا ممل 1تعالوا نرتل باأللحان * 1النعمة 

 1السالم عليك يا أم الرحمة  1

 لمردا

 .……لسالم لك يا أم اإللها

 صقاألنبا مر( 5)

من األرض إلى  1مرتفعا عاليا منصوب  1في الرؤيا حقا بثبات  1سلم نوراني رآه يعقوب + 

وصاعدين للعرش  1ومالئكة الرب المرهوب نازلين عليه ألوف مع ربوات *  1السماوات 

 1وعليه جالس رب القوزات 1المحجوب 

بكل  1مكتوب لعن مريم قد تم ا 1وهذا رمزا و إشارات  1وقد صار من رؤياه مرعوب + 

بتدبيره قد صار  1وله تسجد كل الطغمات  1هي حملت غافر كل ذنوب * اقوال ونبوات 

 1ودفن في قبر مع االموات 1مصلوب 

في نار  1وخلص من كان متعوب  1سيدنا صاحب الهيبات  قام 1وفى ثالث يوم محسوب + 

والشيطان صار  1يالت ووخلصوا من تلك ال 1آدم وبنوه بلغوا المطلوب * جحيم بكاء وحسرات 

 1موضعه في تلك الظلمات  1مسجونا مغلوب 

 المرد                                                                   

 111السالم لك يا مريم يا أم اإلله                                          

 البردنوهى(  6) 

 1من األرض إلى السماء منصوب  1مكان كامل بكل األوصاف  1سلم رآه األب يعقوب + 

والسلم   1اإلله رب القوات  1وجالس من فوقه المخوف المرهوب * وعليه ضوء من الطغمات 

 1مل من آتى وهو آتوالسلم بالقدرة منصوب يتح



وعمل  1ظهر بشرى من غير عيوب  1وهو عالم كل خفيات  1سكن فيك سر محجوب + 

ونزل دمه ألدم  1ودفن فى القبر مع األموات  1قد صار مصلوب  هوبتدبير* عجائب مع آيات 

 1غسل عنه كل السيئات  1مسكوب 

 1أتي في اليوم المرهوب وي 1وأبطل عنا كل العقوبات  1و   في  ثالث يوم قام المحبوب + 

وهو يوم  1في وادي يسمى يهوشافاط  1يجلس على كرسي  مهيب * ليدين األحياء مع األموات 

 1تقوم فيه كل المخلوقات 1سوب حكامل م

ونبرأ  1وبمريم ننال المطلوب  1والطاهر في فرح ومسرات  1يجئ الخاطي خائفا مرعوب + 

 1كما هي نجاة المطلوب  1بشفاعتها كل األوقات  1ونتخلص من كل الذنوب * من كل العاهات 

 1وتخلص من كان في ضيقات 

 المرد                                                                        

 11لسالم لك يا أم اإلله ا

 القطعة التاسعة                                                             

رب خرج منك أيتها المباركة هوذا ال*

: العالم الذي خلقه  صليخل: الكاملة 

 .حسب كثرة رأفته

 

 

كصالح : نسبحه ونمجده ونزيده علواً *

ارحمنا كعظيم رحمتك : ومحب للبشر 

.. 

 …السالم *

أوثي إيتا إس : هيني يس إبشويس أف إغيفول إنخيتي *

مامات أنجيك إيفول إنوهيم إم بي كوزموس إيتاف 

 .إثفي نيف ميت شيهيت أت أوش : فثاميو

 

تين أرهو أو : تين هوس إيروف تينتي أوأوناف *

: هوس أغاثوس أووه إمماي رومي : أتشيسي أمموف 

 .ناي نان كاتا بيك فيشتي أنناي

 ..شيري *

 



 التفسير  التاسع                                                         

 السعد أبو( 8)                                                        

وفى جوف  1من أسر الشيطان اللعين  1وخلص العالم الذي خلقه  1هوذا الرب أتى منك +

 *الجحيم سحقه 

من قديم في  1وآدم أبونا الذي كان مأسور  1وكتال العبودية مزقه  1وصيرنا له شعبا مبرور 

 1جوف الجحيم عتقه 

والروح  1ب البشر مع أبيه حكصالح م 1ونزيده علوا إلى اآلباد  1ه إياه نسبح له ونمجد+ 

بشفاعة والدة اإلله   1تعالوا نسأل طويل أالناه  1أنا معكم يا محبي اإلله *  القدس الذي به اتحد 

 1ينعم علينا بالنجاة   1

ن عن يمينه م 1ويوم القيامة في الزحمة  1بالمعمودية يحيينا  1ألنه أعطانا رسما رسمه + 

 1يوقفنا 

 لمردا

 1111لسالم لك يا أم اإلله ا

 (غبريال أول  ) لمعقب ا(2) 

وذا الرب شاء وأحب وأراد وفاء عهده بكمال وما وعد به الرب ووهب ومحا عن شعبه كل ه

 ضالل وعرفهم سر الالهوت وحملتيه واكمل األقوال وعمدنا بإسم الثالوث 

ومحا عنا كل  1وجاد علينا بالملكوت   1نوره من بعد ظالمواشرق  1وعمدنا السم الثالوث + + 

كصالح  1له المجد الدائم واإلكرام   1نسبح له ونمجده إياه  1ومحا عنا كل اآلثام *  اآلثام 

 1ومحب البشر  مع أبيه 

دائم  1احد ال رب سواه واله  1كصالح ومحب البشر مع أبيه والروح القدس أزلي موجود + 

اختارك يا ابنة  1خالق رزاق عاطي وهاب  1دائم باق حاضر موجود * د باقي حاضر موجو

 1داود 

 1وهو كائن في مجد األب  1وولديه ورضع من ثدييك   1وسكن في أحشاءك رب األرباب + 

ا من تاق ي 1بعد أن كانوا في ضيق و أحزان   1ومن أجل أمك  وأبيك  1ومن أجل أمك وأبيك 

 1يطاننجنا من  شر الش 1الرب إليك 

إبراهيم واسحق  1أن تحفظينا بمظال آبائك  1ونسألك يا أم المحبوب  1نجينا من شر الشيطان + 

 1ويعقوب 

 لمردا



 1111يا أم اإلله  كلسالم لا

 (ثاني )غبريال     (3)

وأخذ طبع  1ومشى بين العالم بالنهار  1من أحشاءك يا فخر األجيال  1هوذا الرب أتى وظهر +

ليزيل عنا كل ضرر  1وولدته حقا بغير محال  1حملتيه من غير زرع بشر  1الناسوت بكمال 

 1ويمحى عنا كل ضالل  1

ملك في عقب   1إلى من قد أتى وظهر  1عبدك يتضرع ويسأل  1طوباك يا أناء العنبر + 

 1نا خاطئ  أصرخ اجهار أو 1من أجل الخروف الضال  1كما في كتبه قد خبر *  1األجيال 

 1ا متعال قائال ارحمني ي

 المرد                                                                            

 1111السالم لك يا أم اإلله                                                       

 (ثالث)غبريال ( 4)                                                            

 1وينقذنا من كل فساد 1أن يوفى الوعد المتقدم  1ا الرب شاء و أراد هوذ+ 

 

 : ثم هذه األرباع الخاصة بالناظم+ 

فأرسل ابنه  1من يشبه طهرك يا مريم  1فتتطلع األب من سمائه فلم يجد * يجددنا من بعد عدم  و

 1 ولنا وعده الصادق قد تم 1منك تجسد 

الحي  بروح  1كصالح محب البشر منعم : ونمجد ايه  نسبح له 1ولنا وعده الصادق قد تم + 

شا  1له المجد الدائم  واإلكرام  1ونسبح من ال عين تراه  1تعالوا نمجد ونعظم * 1قدسه وأبيه 

 اينيه انتى  بى ابنيه 

أن            1لطلب من جوده وعطاياه  1دائم باقي صاحب العظمة  1شا اينيه انتى  بى اينيه +       

 1على شعبه النعمة         يديم 

 لمردا

 1111لسالم لك يا أم اإلله ا

 األنبا مرقس ( 5)

واختار حسن طهارتك بين سوتير ان  1يا مريم تى بارثينوس  1هوذا الرب قد ظهر منك + 

بحملك بباشويس  1أماً لإلله القدوس خالص آدم قد ظهر منك  1طوباك يا من صرت *اغاثوس 

 1ايسوس 



في قاع الجحيم كان فيه يبكى  1خلص به آدم الذي كان محبوس  1ال منك أخذ جسدا كام+ 

في أحشاءك يا مريم  1صار  منه بريئا بيالطس 1بسفكه عنا دم زكى * مسبياً مع ذيافولوس 1

 1( 4)خالص ان نى اخرستيانوس  1حملت 

ا مريم بكر ي 1جابوه لك ( 5)وفى بى ارفى   1يلوس جالسالم لك يا من أكلت خبزا من يد نى ا+ 

 1عن كل الشعب المشترك  1أسال واطلب شفاعتك أمام سيدنا بى  اخريستوس *  1وعروس 

 1في اإليمان باالبن القدوس 

وخدامها  1والبيعة تكون في طمأنينة  1أرواحاً وأجساداً ونفوس  1يكونون محفوظين بك + 

 1قمامصة وشمامسة وقسوس 

 المرد                                                                         

 1111السالم لك يا أم اإلله                                                          

 البردنوهى(  6)

أرسل لك  1من علو سمائه اختار حسنك  1يا مريم فخر األكوان  1هوذا الرب خرج منك +

وخلص أبناء   1سراً مخفي قد جاء بإعالن  1نزل وحيده سكن ف ى بطنك  1عقب ا الزمان 

 1من أسر العبودية والهوان   1جنسك 

في حجرك   1صار طفال  يرضع لبنك   1يسوع مخلصنا الديان  1بحلول الكلمة في بطنك + 

غمات نزلوا طوال  1وضعته في المزود عريان   1واتت لك سلومة بقصدك  *  بين ا الحضان 

 1االنسان بسجود أمام ابن 1إلى عندك 

* 1ورضعتيه الثديان  1وقبلت فمه بفمك  1له التسبيح من كل لسان  1خالقهم قد صار ابنك + 

 1وصار الخالص لنا بطهرك  1حملت خالق كل األكوان  1طوباك وطوبى  لشرف جنسك 

 1وعتقنا من حر النيران 

 1قدرك بنه الهيكل المنصان وصرنا أحرار بشرف صرت ال 1لم يجد األب من هو شبهك +

 وعتقنا من أسر الشيطان 

 المرد                                                                           

 1111لسالم لك يا أم اإلله ا

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 :ثم يقال الشيرات األولى والثانية باللحن الكيهكي                           

 الشيرات األولى                                                    

السالم لك يا ممتلئة نعمة العذراء غير *

 .الدنسة اإلناء المختار لكل المسكونة 

المصباح غير المطفأ فخر البتولية *

 .مان يالهيكل غير المنقص وقضيب اإل

 

اسألي الذي ولدنيه مخلصنا الصالح أن *

 .يرفع عنا هذه األتعاب ويقرر لنا سالمه 

رحي يا ممتلئة نعمة المنارة النقية أف*

 .حاملة المصباح نار الالهوت 

 

أفرحي يا رجاء الخالص كل المسكونة *

 .ألننا من أجلك ُعتقنا من لعنة حواء 

ومن أجلك أيضاً صرنا مسكناً للروح *

 .القدس الذي حل عليك وقدسك 

 

السالم للتي أقرأها غبريال السالم قائالً *

 .نعمة الرب معك السالم لك يا ممتلئة 

ألن مسرة األب كانت في حبلك * 

 .وظهور االبن كان في أحشاءك 

 

والروح القدس مأل كل موضع منك *

 .نفسك وجسدك يا مريم أم هللا 

تي بارثينوس إن أتثوليب : شيري ثي إثميه إن أهموت *

 .إنتى تي إيكوميني تيرس: بي كيميلون إتسوتب : 

: رثينيا اإبشوشو إنتى تي ب: بي المباس إن أتشي نو *

أووه بي إشفوت إنتى بي : بي إرفي إن أتفول إيفول

 .ناهتي

بين سوتير إن أغاثوس : ف ماتيهو إمفي إت أري ماس*

إنتيف : إنتيف أولي إن ناي خيس إيفول هارون : 

 .سيمني نان إنتيف هيريني 

: تي ليخنيا إنكاثاروس : شيري ثي إثميه إن أهموت *

أكروم إنتى تي  بي: ثي إيطاس فاي خابي المباس 

 .ميثنوتي

إنتى تي إيكوميني : شيري تي هيلبيس إن أوجاي *

 .أن هابي ساهوي إنتى إيفا إثفيتي غار : تيرس 

: إمبي إبنفما إثؤواب : إثفيتي أون أن إرما أنشوبي *

 .أف إير أجيا زين إممو: فاي إيطافئي إهري إيجون 

: إرشي ري تيزين إمموس : شيري ثي إيطا غابرييل *

أووه إبتشويس شوب : شيري ثي إثميه إن إهموت  يج

 .نيمي

ن بي جين شوبي خي: آإب تي ماتي غار إم إفيوت * 

شوبي إن إهري : أإتباروسيا إمبي شيري : إيرفوكي 

 .خين تي ميترا 

تي : موه إمماي نيفين إنتى : أبي بنفما إثؤواب *



 ألجل هذا نعيد نحن أيضاً عيداً روحياً *

 .ونبويا ً معاً صارخين مع الملك داود 

قائلين قم يا رب إلى راحتك أنت *

 . هو أنت يا مريم وتابوت قدسك الذي 

 ..نسألك اذكرينا *

 .أوماريا إثماف إم إفنوتي: إبسيشي نيم بي سوما 

خين أوشاي إم : تين إرشاي هون  يإثفي فا*

إنؤش : أووه إم إبروفيتيكون إفسوب : إبنفماتيكون 

 .م إب أورو دافيد إيفول ني

إنثوك نيم تي : جي طونك إبتشويس إبيك إمتون *

إي تي إنثو تي : إنتى بي ما إثؤاب إنطاك : كيفوتوس 

 .أو ماريا 

 ..تين تيهو أري بين ميفئي*
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نسة القبة غير السالم للمتلئة نعمة العذراء غير الد*

 .المصنوعة باأليدي كنز البر 

 

 السالم للحمامة الحسنة التي بشرتنا   لسالم*

 . هللا الذي صار للبشر 

 

أبيه والروح  السالم ألم المتأنس بإرادته وحده ومسرة*

 .القدس 

 

السالم للقسط الذهبي المخفي فيه المن والعصا الخشب *

 .اللوزي التي ضرب بها موسى الصخرة 

 

السالم للمتلئة نعمة المائدة الروحية التي تعطي الحياة *

 .لكل من يأكل منها 

 

السالم لإلناء الغير الفاسد الذي لالهوت المعطى *

 .الشفاء لكل من يشرب منه 

 

لساني وأتحدث ( أرغن ) أبدأ بإشتياق محركاً *

تثوليب تي بارثينوس إن أ: شيري ثي إثميه إن أهموت *

بي آهو إنتى تي : تي إسكيني أن أثمونك إ، جيج : 

 .ميثمي 

ثي إيطاس هي : شيري تي إتشرومبي إثنسوس *

 سي إيطا: ُإن تي هيريني إنتى إفنوتي : شيننوفي نان 

 .شوبي شاني رومي

خين بيف أو : شيري إثماف إمفي إيطاف إير رومي *

يم ن: نيم إيتي ماتي إمبيف يوت : أوش إممين إمموف 

 .بي بنفما إثؤواب

إري بي مان ناهيب : شيري بي إستامنوس إننوب *

إيطا : نيم بي إشفوت إنشي إمبيفكي نون : إنخيتف 

 .مويسيس ميش تي بيترا إنخيتف

إمبنفماتيكي : أوتي إترابيزا : يتوميني رشيري كي خا*

إثنا أو أوم إيفول : إتتي إم إب أونخ إن أو أون نيفين : 

 .إنحيحس

: إن أفثارتون إنتى تي ميثنوتي : ي كيميليون شيري ب*

 .إثناسو إيفول إنخيتف: إت إيرفاخري إن أو أون نيفين 

إنطاكيم إم إب : إي نا إرهيتس خين أو تشي شوؤ*

إنطاجو إم إبطايو إنني طاي : باالس مأورغانون إ



 .بكرامتها هذه العذراء ومدائحها معاً 

 

ي ظهور الهنا يسوع ألنها فخرنا ورجاؤنا وثباتنا ف*

 . المسيح 

 

نعظمك بإستحقاق مع أليصابات نسييتك قائلين مباركة *

 .أنت في النساء ومباركة هي ثمرة بطنك

 

 

ئلين السالم لك يا انعطيك السالم مع غبريال المالك ق*

 .ممتلئة نعمة الرب معك 

 

 ..السالم لك *

 …نسألك *

 .نيم نيسسين غوميون إفسوب: بارثينوس 

لبيس نيم نيم تين هي: جي إنثوس غاربي بين شوشو *

خين إتباروسيا إمبين نوتي : بين هلبيس نيم بين طاجرو 

 .بين تشويس إيسوس بخرستوس: 

نيم إي ليصابيت : تين تشيسي إممو خين أو إم إبشا *

جي تي إسماروؤت إنثو خين ني :  تيس إن جي نيس

 .هيومي أف اسمارؤوت إنجي إب أوتاه إنتى تي ني جي

م غابرييل بي ني: تينتي ني إمبي شيري تيسموس *

أوكيريوس : جي شيري كي خاريتوميني : أنجيلوس 

 .ميتا سو 

 ..شيري ني أوتي *

 ..تين تيهو*

 

 قدمة الطرحم

 :قال مقدمة الطرح بلحنه ويكون المؤدي واقفاً أمام باب الهيكل البساً الشملة وممسكاً بشمعةي

نسجد لألب الصالح وأبنه يسوع المسيح والروح *

 .قدوس السماوي في الجوهرالقدس الثالوث ال

 

 

السالم لك أيتها العذراء الملكة الحقيقية الحقانية *

 .السالم لفخر جنسنا ولدت لنا عمانوئيل 

: تين أوأشت إم إفيوت إن أغاثوس *

: بيف شيري إيوس بخرستوس  مني

نيم بي إترياس إثؤوات إن أو أو موؤ 

 .سيوس

تي : شيري ني أوتي بارثينوس *

شيري : ليثيني أورو إممي إن آ

أري : إبشوشو إنتى بين جينوس 

 .إجفونان إن إممانوئيل
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ابيا وأمر أته من بنات عرون  ان في  أيام هيرودس ملك اليهود كاهن اسمه زكريا من خدمة ك

وكان االثنان باران أمام هللا سالكين في جميع وصايا الرب وأحكامه بال لوم  1واسمها اليصابات 

فحدث بينما   1لد إذ كانت اليصابات عاقر وكانا كالهما متقدمين في أيامها وولم يكن لهما  1

القرعة  إن يرفع بخورا فدخل إلى يكهن في نوبة فرقته أمام هللا حسب عادة الكهنوت إصابته 

فظهر له مالك الرب    1وكان كل جمهور الشعب يصلون خارجا وقت البخور  1هيكل الرب 

فقال له المالك  1فلما رآه زكريا اضطرب ووقع عليه خوف ف  1واقفا عن يمين مذبح البخور 

لك ابنا وتسميه يوحنا  ال تخف يا زكريا الن طلبتك قد سمعت  وامرأتك الليصابات  ستحبل وستلد 

ألنه  1ألنه سيكون عظيما أمام الرب وسيكون لك فرح وابتهاج وكثيرون سيفرحون بوالدته 

وهو في بطن أمه سيمتلىء من الروح  1وخمرا مسكر ا ال يشرب  1سيكون عظيما أمام الرب 

وقوته ليرد ويتقدم أمامه بروح إيليا 1ويرد كثيرين من بنى إسرائيل إلى الرب إلههم  1القدس 

فقال زكريا  1قلوب اآلباء إلى  أبنائهم العصاه إلى فكر األبرار  لكي يهيئ للرب شعبا مبررا 

فأجاب المالك وقال له أنا  1للمالك بماذا أعلم هذا ألني أنا شيخ وامرأتي  طعنت  في أيامها 

تا وال تقدر أن وها أنت ستكون صام  1جبرائيل الواقف أمام هللا وأرسلت ألكلمك وأبشرك بهذا 

وكان جميع  1تتكلم إلى اليوم الذي يكون فيه هذا ألنك لم تؤمن بكالمي  هذا الذي سيتم في حينه 

فلما خرج لم يقدر أن يكلمهم فعلموا   1الشعب منتظر يؤن زكريا ومتعجبين من إبطائه في الهيكل 

ولما كملت أيام خدمته  1فكان يشير إليهم بيده وبقى صامتا    1انه قد رأى رؤيا في الهيكل 

  1وبعد تلك األيام حبلت اليصابات امرأته وأخفت حبلها خمسة اشهر قائلة   1مضى إلى بيته 

 1هكذا قد فعل بي الرب في األيام التي  فيها نظر إلى لينزع عاري من بين الناس 

 وأيضا

 ت الكالم الذي نعرفه كمامن اجل إن كثيرون أيها األخ ثاوفيال أرادوا إن يكتبوا خدمتنا واثبا      

انه كان في زمن  1خبرونا األوائل الذين كانوا خداما للكلمة التي أعرفك بها فاعلم وافهم 

هيرودس ملك اليهودية بأرض الشام شيخ عاقر اسمه زكر يا من خدمة  آل ابيا وكان له امرأة 

وخة بغير ولد في اسمها اليصابات من بنات هارون الكاهن وكان االثنان قد طعنا في الشيخ

وكانا بارين قدام هللا بغير   1وكانت اليصابات عاقرا مثل سارة في زمن إبراهيم   1حياتهما 

وبينما هو يصنع الكهنوت في رتبته أمام خدمته فوقعت القرعة أن   1عيب سائرين في وصاياه 

له مالك مضى فصعد إلى مذبح الرب فلما دخل كعادته ووقف على المذبح ظهر   1ير فع البخور 

فقال له المالك ال تخف يا زكريا فقد سمعت 1جدا فوقف عن يمينه فخاف زكريا واضطرب 

صلواتك وطلباتك وامرأتك اليصابات تلد لك ابنا ويكون لك فرح وتهليل وكثير ون يفرحون 



و يمتلئ من الروح القدس   1ويكون عظيما أمام الر ب وال يذوق خمرا وال مسكر ا  1بمولده 

ويتقدم بالمسير أمام الرب   1في بطن أمه ويعيد كثير من بنى إسرائيل إلى الرب بأقواله وهو 

ويصنع للرب شعبا   1بقوى ايليا ويرد قلوب اآلباء على األبناء والذين هم عصاه إلى علم الرب 

يني فأجاب زكريا وقال للمالك المخاطب له بماذا اعلم هذا وقد فنيت سن 1يعمل ثمارا تليق بالحياة 

أليس تعرف : فأجاب المالك مخبرا له هكذا  قائال  1في الشيخوخة و أمرأتى طعنت في أيامها  

 1يا زكريا  أنى أنا هو جبرائيل مالك الرب الواقف قدامه ارسلنى ألخاطبك وأبشرك بهذا الكالم 

ك لم وهوذا من اآلن تكون صامتا ال تقدر أن تنفتح فمك وال تقول كلمة ألن 1وكيف علمني به 

وكان جميع الشعب منتظرين  1وهكذا استفهم الشيخ   1تؤمن بكالمي هذا الذي يتم في حينه 

فلما خرج لم يقدر أن يتكلم فعلموا  انه قد رأى  1زكريا وكانوا متعجبين من إبطائه في الهيكل 

الكالم رؤية في الهيكل وكان يشير إليهم بيده إلى أن كملت خدمته فحمل إلى بيته أخرسا ألنه رد 

ومن بعد هذا الكالم حبلت البارة اليصابات كقول المالك وأخفت حبلها خمسة أشهر   1ولم يطعه 

في زمن عجزي قد نظر إلى فيه ورحمني   1قائلة في نفسها هذا هو الذي صنعه الرب معي  

 بشفاعة  ستنا العذراء  الطاهرة مريم وصلوات الشيخ البار  1ونزع عنى العار من بين الناس 

 1الرب ينعم لنا بغفران خطايانا  1زكريا واليصابات 

 طرح األحد الثاني                                                                  

 ( 31 – 26:  8لو )                                                                    

جبرائيل المالك من هللا إلى مدينة من الجليل اسمها  وفى الشهر السادس أرسل                

فدخل  1إلى عذراء مخطوبة لرجل اسمه يوسف من بيت داود واسم العذراء مريم  1الناصرة 

فلما رأته 1إليها المالك وقال سالم لك أيتها الممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء 

فقال لها المالك ال   1عسى أن يكون هذا السالم اضطربت من كالمه وفكرت في نفسها قائلة ما 

وها هوذا آنت ستحبلين وتلدين ابنا وتسمينه   1تخافي يا مريم ألنك قد وجدت  نعمة عند هللا 

ويملك على  1هذا يكون عظيما وابن العلى يدعى ويعطيه الرب اإلله كرسى داود أبيه  1يسوع 

فقالت مريم للمالك كيف لكون لي هذا وأنا لست  1بيت يعقوب إلى األبد وال يكون لملكه نهاية 

فأجاب المالك وقال الروح القدس يحل عليك وقوة العلى تظللك  فلذلك الذي يولد  1اعرف رجال 

حبلى بابن في شيخوختها  1وهوذا اليصابات نسيبتك هي أيضا  1منك قدوس ويدعى ابن هللا 

فقالت   1ه ليس شيء غير ممكن عند هللا ألن 1وهذا هو الشهر السادس لتلك المدعوة عاقر  ا 

ومن   1فمضى من عندها المالك الطاهر    1مريم للمالك هاأنذا أنا أمة الرب ليكن لي كقولك 



افرحي يا : نعطيك السالم مع غبريال المالك قائلين  1ذلك الوقت حبلت العذراء مريم الطاهرة 

 1ممتلئة نعمة الرب معك

 أيضاو                                                                       

وفى الشهر السادس للعجوز العاقر اليصابات التي لزكريا أرسل جبرائيل المختار            

مالك ضابط الكل المرسوم لهذه الخدمة من عند الرب إلى مدينة في الجليل تسمى  1للبشارة 

العذراء المخطوبة للشيخ  وسف من بيت داود واسمإلى عذراء مخطوبة  لرجل اسمه ي 1الناصرة 

السالم لك يا ممتلئة : فلما دخل إليها المالك وبشرها هكذا قائال   1المؤمن يوسف القديسة مر يم 

الرب معك فاضطربت العذراء جدا وكانت مفكرة في كالمه أن كيف هو هذا الكالم  1نعمة 

فقد وجدت نعمة أما الرب  1ي يا مريم الملكة ال تخاف 1فأجاب المالك يخبرها بالسر العظيم  

هوذا تحبلين وتلدين ابنا ويدعى اسمه يسوع المخلص وهذا يكو ن عظيما في السماء  1اإلله 

ويدعى ابن هللا العلى ويعطيه الرب اإلله كرسي داود أبيه ويملك على بيت  1وعلى األرض 

كيف يكون لي هذا وأنا  1م للمالك فقالت مري 1وال يكون لملكه انقضاء  1يعقوب إلى األبد 

أيها الشعب المسيحي اسمعوا غبريال المبشر الحقيقي تأنى في كالمه  1عذراء ال اعرف رجال 

مع الفتاة العذراء وقال لها الروح القدس تحل عليك وقوة العلى تظللك من اجل ذلك المولود منك 

امها عاقراً وقد حبلت أيضا على اليس تعرفين أن اليصابات كملت أي1قدوس وابن العلى يدعى 

وال كالم بغير قوة وال  1وهذا هو الشهر السادس لها عددا فليس عند هللا أمر عسير   1عجزها 

فلما سمعت العذراء هذا من المالك اطمأن قلبها فأجابت هكذا بطيب  1شيء غير موافق أيضا 

وهكذا انصرف عنها  1ته هوذا أنا عبدة للرب فليصنع معي  كقولك بإراد 1قلب وفرح عظيم 

فلما مضى المال ك فكرت العذراء في قلبها قائلة من هو الذي سمع قط مثل األمر الذي  1المالك 

وأنا صبية عذراء  1اخبرني به المالك أن تكون عذراء توجد حبلى من غير مضاجعة رجل 

حق ال سيما وان أظهرت هذا األمر المكتوم من هو الذي يصدقني على  ال 1بغير أب وال أم 

الشيخ الذي أودعني له الكهنة بالهيكل وطوبا نية أبى سمعان الكاهن الذي يعرفني  منذ صغرى 

إلى أين أمضى وأستر وجهي  1ليت أمي حنة كانت في الحياة تساعدني في هذا األمر العجيب 

 ولم  1وبنات جنسه الذين يعرفونني  1من عذارى هذا الشعب اللواتي كنت معهن منذ صغرى 

لكن أنا أعرف حقا إن اليصابات نسيبتي عجوز عاقر  1اسمع قط وال يكون أن  لمنة تحبل بكالم 

فاني سمعت انه اخرس وأنا  1أقوم سرا وأمضى ليها واسلم عليها وعلى الشيخ الكاهن زكريا 

  1وأسألها قائلة أخبريني  بالذي كان منك في زمان كبرك   1انظر إن كانت حبلى في آخر أيامها 

ولما فكرت العذراء هكذا استعدت  لكي   1وان كان حبلها حق فأنا مؤمنه بكالم المالك غبريال 



 1ويغفر لنا خطايانا  1ونحن نسأل ونطلب منه كثر ة أن نفوز برحمته   1تمضي إلى اليصابات 

 1آمين 

 رح األحد الثالثط

 ( 56 – 31:   8لو )                                                         

ودخلت بيت         1فقامت مريم في تلك األيام ومضت مسرع إلى الجبل إلى مدينة يهوذا           

فلما سمعت اليصابات سالم مريم  تحر ك الجنين في بطنها   1زكريا وسلمت على اليصابات 

نساء وصرخت بصوت عظيم وقالت مباركة أنت في ال 1وامتألت اليصابات من الروح القدس 

فمن أين لي هذا أن تأتى أم ربى إلّي ألنه هوذا حين صار صوت  1ثمرة بطنك  يومباركة ه

فطوبى للتي أمنت أن يتم ما قيل لها من   1سالمك في أذني ارتكض الجنين  بتهليل في بطني 

ألنه نظر إلى  1فقالت مريم تعظم نفسي الريب وتبتهج روحي باهلل مخلصي   1قبل الرب 

الن القدير قد صنع بي عظائم واسمه  1فهوذا منذ اآلن جميع األجيال تطو بنى  1 تواضع أمته

صنع قوة بذراعه بدد المستكبرين بفكر  1ورحمته إلى جيل األجيال للذين يتقونه   1قدوس 

اشبع الجياع خيرات وصرف   1انزل األعزاء عن الكراسي ورفع المتواضعين  1قلوبهم 

إبراهيم ونسله إلى   1ائيل فتاة ليذكر رحمته كما تكلم مع آباءنا عضد إسر  1األغنياء فارغين 

فمكثت مريم عندها نحو ثالثة أشهر ثم عادت إلى بيتها ممجدة الرب اإلله ونعظمك  1األبد 

 باستحقاق  يا من صرت محال للكلمة األزلية      

                                                            



 يضاأ

سرعة قامت العذراء القديسة مريم ملكة النساء واتت إلى مدينة يهوذا ودخلت إلى بسيت زكريا ب

فلما نظرت اليصابات العجوز العاقر وتلك قامت مسرعة وسلمت عليها فأظهرت اليصابات   1

وجهها وقالت بصوت عظيم أمام العذراء أنا اعرف انك عذراء فمن أين وجدت هذه النعمة 

من أين لي هذه السعادة أن تأتى أم ربى 1أنت في النساء ومبارك ثمرة بطنك  ةاركمب 1العظيمة 

الن لما يبلغ بالحقيقة في أذني سالمك يا ابنة ابانى تحرك الجنين بتهليل في بطني وعلمت  1إلى 

فطاب قلب  1طوباك يا مريم الذي طاب قلبها وصدقت ما قيل لها من قبل الرب  1انك أم ابن هللا 

تعظم نفسي الرب : العذراء وتحقق عمق السر وفتحت العذراء فاها وشكرت هللا هكذا قائلة  الفتاة

من اآلن  1وتهلل روحي  وتسر باهلل مخلصي ألنه نظر إلى تواضع أمته بما كان لها دون أحد 

أصرع األقوياء من على الكراسي  1جميع األجيال تطوبنى وحقه من جيل إلى جيل لخائفى اسمه 

ألنهم  1والجياع أشبعهم من الخيرات واألغنياء أرسلهم فارغين  1يضا المتواضعين ورفع أ 1

وذكر ر حمته أوال كما تكلم مع أبينا 1وأيضا عضد إسرائيل فتاه   1أخذوا عزاهم بأموالهم 

 1واقامت مريم عندها مقدار ثالثة اشهر عددا 1إبراهيم البطر يرك األول وزرعه إلى األبد 

وكانت العذراء والدة اإلله  1كما قال لوقا الحكيم اإلنجيلي  1ممجدة للرب اإلله  وعادت إلى بيتها

ماذا يكون منى و أيامي قد اقتربت أما : وكانت تفكر  قائلة   1الحقيقي تخفى هذا  الكالم في قلبها 

وأما أنا وان كنت  1ويكون لها االفتخار في ميالدها  1تلك وان كانت عجوز لكن بعلها موجود 

إال أنى القي همي إلى  1بية لكنى  عذراء ويكون في ميالدي العجب العظيم الباهر للعقول ص

هذا ما ذكرته فيه العذراء  1الرب ضابط الكل وجميع أفكاري هي عنده وهو يدبر في برحمته 

بصلوات ستنا العذراء الطاهرة مريم يا رب انعم  1مريم الطاهرة وأخفت حبلها من أجل بتوليتها 

 1كيرياليصو ن  1غفران خطايانا آمين لنا ب

 طرح األحد الرابع                                                                  

 (  11 – 57:   8لو )                                                                    

أقرباؤها أن الرب قد عظم رحمته لها وها وسمع جيران 1لما تم زمان اليصابات لتلد فولدت أبنا ف

 1فلما كان في اليوم الثامن جاءوا ليختنوا الصبي وسموه باسم أبيه زكريا   1ففرحوا معها 

ثم  1فقالوا لها ليس أحد في جنسك تسمى بهذا االسم  1فأجابت أمه وقالت ال بل يسمى يوحنا 

 1تب  قائال اسمه يوحنا فتعجب الجميع فطلب  لوحا وك 1اوماوا إلى أبيه ماذا تر يد أن يسمى 

فوقع خوف على كل جيرانهم وتحدث بهذه األمور 1وفى الحال انفتح فاه ولسانه تكلم وبارك هللا  

أترى ماذا يكون هذا  1وفكر جميع السامعين في قلوبهم قائلين  1جميعها في كل جبال اليهودية 



مبارك الرب  : ن الروح القدس وتنبأ قائال وامتأل زكريا أبوه م 1وكانت يد الرب معه  1الصبي 

كما تكلم   1وأقام لنا قرن خالص من بيت داود فتاة  1اله إسرائيل ألنه افتقد وصنع فداء لشعبه 

 1خالص من أعدائنا ومن أيدي جميع مبغضينا  1بأفواه أنبيائه القديسين الذين هم منذ الدهر 

إننا  1قسم الذي اقسم به إلبراهيم أبينا أن يعطينا ال1ليصنع رحمة مع آبائنا ويذكر عهده المقدس 

وأنت أيها الصبي  1بال خوف منفذين من أيدي أعدائنا نخدمه ببر وعدل وقداسة جميع أيام حياتنا 

لتعطى شعبه معرفة الخالص بمغفرة  1العلى تدعى ألنك تتقدم أمام وجه الرب  لتعد طرقه 

بها افتقدنا المشرق من العالء  ليضيء على الجالسين من اجل تحنن رحمته إلهنا التي  1خطاياهم 

أما الصبي فكان ينمو ويتقوى  1في الظلمة وظالل الموت لتقسيم أقدامنا في طريق السالم 

 1وكان في البراري إلى يوم ظهور ه إلسرائيل  1بالروح 

 أيضا                                                                      

فلما تم زمن اليصابات وكملت أيامها لكي تلد فولدت العاق ر وذهب عنا الحزن والفضيحة      

فسمع بها جيرانها وأقاربها وأهل معرفها  وعلموا أن الر ب صنع معها رحمة  عظيمة فاجتمعوا 

أبيه  فلما كان اليوم الثامن أتوا ليختنوا الصبي وأرادوا أن يدعوه باسم  1إليها جميعا وأكرموها 

فقال لها أحد أقاربها ما أحد في  1فقالت أمه اسمه يوحنا كما قال المالك   1زكريا انه شيخ 

ماذا تريد أن تسميه فسألهم : فأشاروا إلى أبيه الشيخ األصم قائلين   1جنسك نعر فه بهذا االسم 

نفتح فاه وللوقت ا1فتعجب الجماعة  الكبار والصغار من الذي  1لوحا وكتب فيه اسم يوحنا  

وكان   1وتهلل وسر ألجل كمال فرحه  1وهكذا نطق بتمجيد وسبح هللا  1وتكلم ونطق لسانه 

خوف عظيم على جميع الذين حولها ومعارفهم وتكلم جميع هذا في تخوم يهوذا وفى سكان أفراتا 

ه ماذا عسى يكون هذا الصبي الن يد الرب كانت مع 1وفكروا جميعهم أعنى السامعين قائلين  1

مبار ك الرب اله إسرائيل ألنه افتقدنا وصنع  1فامتأل أبوه زكريا من الروح القدس وتنبأ قائال  1

نجاة لشعبه وأقام لنا قرن خالص من بيت داود عبده كما تكلم على السن األبرار الذين هم األنبياء 

الذي اقسم به االسم الصادق  1وخلصنا من أيادي أعدائنا ومن كل مبغضينا  1قبل أزمنة كثيرة 

إبراهيم أبينا األب العظيم انعم علينا بغير خوف وغير ألم بنعمته خلصنا كعظيم رحمته لكي نخدم 

ثم أشار عن ابنه ونطق بسببه بإعالن الروح القدس هكذا  1أمامه ببر وطهارة جميع أيام حياتنا 

قه ومسالكه لنعطى وأنت أيها الصبي نبضي العلى تدعى ونسبق بالسعي أمامه لتعد طري: قائال 

من اجل تحنن إلهنا ور حمته بما افتقدنا به ألنه قد أشرق  1علم الخالص لشعبه لمغفرة خطاياهم 

لتستقيم أرجلنا إلى  1من العالء وأضاء جدا على كل المسكونة الجلوس في الظلمة وظالل الموت 

وكان في 1ما عند هللاوأما الصبي فكان ينمو ويكثر ويعتز بالروح وهو مكر  1سبيل االستقامة 



بصلوات القديس السابق الصانع العظيم يوحنا المعمدان ينعم  1البرية إلى يوم ظهوره إلسرائيل 

ويوصلنا إلى ميناء  1لنا الرب بغفران خطايانا ويثبتنا على اإليمان المستقيم باسمه العظيم 

 1بقولنا أجمعين  1القديسين السالمة بشفاعة ستنا السيدة العذراء الطاهرة مريم وكافة الشهداء و

      1آمين 

 بعد الطرح يقال ختام الثيئوتوكيات الواطسو

 ختام الثيؤطوكيات الواطس                                                      

يا ربنا يسوع المسيح حامل خطايانا العالم أحسبنا مع *

 .خرافك الذين عن يمينك 

 

 

وف ال نسمع برعدة إنني عند ظهورك الثاني المخ*

 .لست أعرفكم 

 

 

 

 

بل نكون مستحقين لسماع صوتك الحنون الممتلئ *

 .فرحاً يصرخ قائالً 

 

 

 .تعالوا إلّي مباركي أبي رثوا الحياة الدائمة إلى األبد *

 

 

يقين ديأتي الشهداء حاملين عذاباتهم ويأتي الص*

 .حاملين فضائلهم 

 

 

ه ويجازي كل واحد يأتي ابن هللا في مجده ومجد أبي*

: أوبين شويس إيسوس بخرستوس *

: في إتؤلي إم إفنوتي إمبي كوزموس 

ناي إتصا : أوبتين هون نيم نيك هيب 

 .أوي نام إمموك

: أكشان إي خين تيك ماه إسنوتي *

إمبين : إمباروسيا إتؤي إنهوتي 

جي : سوتيم خين أو إستيرتير  نإثري

 .تي سو أون إم موتين أن 

 

إي : ال مارين إير إبإمبشا إنسوتين أ*

إنت نيك :تي إسمي إثميه إنراشي 

غش أوش إيفول : ميت شانا إهثيف 

 .إسجو إمموس 

ني إت : جي أمويني هاروي *

: إسماروؤت إنتى بايوت 

إثمين إيفول : إكليرونومين إمبي أونخ 

 .شا إينيه 

إف : سينا إي إنجي ني مارتيروس *

إي إنجي سينا . فاي خانو فاسانوس 

 .إف فاي خانو بوليتيا: ني ذيكيؤس 

: إفنا إي إنجي إبشيري إمفنوتي *

إفناتي : خين بيف أو أو نيم فابيفيوت 



 .كأعماله التي عملها

 

 

أيها المسيح كلمة األب إله الوحيد أعطنا سالمك *

 .المملوء فرحاً 

 

 

كما أعطيته لرسلك القديسين قل لنا مثلهم إني *

 .أعطيكم سالمي 

 

 

 

سالمي أنا الذي أخذته من أبي أنا أتركه معكم من *

 .اآلن وإلى األبد 

 

 

ر إلى العلو بهذه التسبحة يا مالك هذا اليوم الطائ*

 .أذكرنا لدى الرب ليغفر لنا خطايانا 

 

 

 

المرضى أشفهم الذين رقدوا يا رب نيحهم وأخواتنا *

 .الذين في كل شدة يا ربي أعني وإياهم 

 

 

يباركنا هللا وليبارك أسمه القدوس كل حين تسبحه *

 .ة في أفواهنا مدائ

 

كاتا نيف : إمبي أواي بي أواي 

 .إهفيؤي إيتاف أي تو 

بخرستوس بي لوغوس إنتى إفيوت *

إك إي تي : إننوتي  بي مونوجنيس: 

ثاي إثميه إنراشي : نان إنتيك هيريني 

 .يفين ن

إننيك : كاطا إفريتي إيتاكتيس *

إك إيجوس : أجيوس أن أبسطولوس 

نان إمبوريتي جي تاهريني تي تي 

 .إمموس نوتين 

 

ثي إي طاي : تاهريني أنوك *

أنوك تي كو : تشيتس هيتين بايوت 

بيسجين تينو نيم : إمموس ني موتين 

 .شا إينيه 

: بي أنجيلوس إنتى باي إي هوأو *

شيسي نيم باي هيمنوس إتهليل إي إبت

: أري بين ميفئ خا إتهي إمبشويس : 

 .إنتيف كانين نوفي نان إيفول 

ني إيطاف : ني إتشوني ماتالتشو أو *

: إنكوت إبتشويس ما إمطون نوأو 

نين إسنيو إتكي خين هوج هيج نيفين 

إيرون ني  باشويس أري فو إيثين: 

 .مو أوو

: إف إي إسمو إيرون إنجي إفنوتي *

: إسمو إي بيف ران إثؤواب تي نا 

إنسيو نيفين إري بيف إسموك 

 .ناشوبي إفمين إيفول خين رون 



 

 

الكامل  مبارك األب وابن والروح القدس الثالوث*

 .نسجد له ونمجده 

جي إف إسمارؤوت إنجي إفيوت *

: نيم بي إبنفما إثؤواب : نيم إبشيري 

تين أو : تي إترياس إتجيك إيفول 

 .أوشت إمموس تين تي أوأووناس

 ديحم

 هكقال فى رفع بخور عشية وباكر أو التوزيع فى شهر كيي

 ن نظم القمص متاؤوس البهجور ىم

لسيدنا أيسوس                                        أنا افتح فاى بالتسبيح                                       +

                                    مدح مريم واصرخ                                              ارستوس خب

 م لك يا أم بخرستوسالسال

رجعنا تاى                                     بك يا زين العالم صرنا                                         + 

 إلي الفردوس

 11السال م                                         عد خمسة آلف وخمسمائة                               ب  

11 11 11  

رئيس رتب                                        تكلم معك غبريال                                          +   

 نى انجيلوس

 11السالم                                     بشرك بالسالم وقال                                                 

                                    ال اليك                                          ئت مر سرسج+  11 11 11 11

 بالنعمة يا بكر وعروس

 11  11السالم                                    قوة العلى تظللك                                             و   

                                                              حملت يا عذراء رب المجد     + 11 11 11

 سوف يولد منك القدوس

 11السالم                                                                         به يتم كل الوعد         و    

11 11 11 11 

فى بطنك سكن                                               خالق كل البشرية                               +    

 ايسوس

 11السالم                                تسعة أشهر متوالية                                                     

11 11 11 11 



الق كل ارواح خ                                        دعيت عذراء وولدت                              +     

 ونفوس

 11 11 11السالم                                              وفوق ذراعيك حملت                          

11 11 

كامل  بجسد طاهر                    ربتيه كابن انسان                                                +          

 ملموس

 11 11 11السالم                   وهو وكون كل اال كوان                                                    

111 11 

ا مريم تى ي                   زينت العالم اجمع                                              +             

 بارثينوس

 11 11 11لسالم ا                تى ان اآلب لك تطلع                                      ح               

11 11 

ال ثيابك افخر ق                                                       نشادألسليمان فى نشيد ا +           

 ملبوس

 11 11السالم                                            شبه العنبر وأيضا زاد                               

11 11 11 11 

وقال عنك يا بكر                                                   شهد اشعياء ونطق بثبات +            

 عروس

 11 11 11لسالم ا                            نك تلدين رب القوات                       ا                  

11 11 11 

عن حبلك بالملك                       وفونيوس قال قوال موصوف                    ص+              

 القدوس

 11 11 11السالم            مثل مطر ينزل على الصوف                                                  

11 11  

واحتار الريس            ربوا فيك عدة أمثال                                        ض+               

 والمرؤوس

 11 11 11لسال ما                رميا مع دانيال                                              أ          

11 11  



شبه النار توقد فى                                    طوباك يا من قد رآها                    +               

 غروس

 11 11 11السالم                 الشجرة كاملة ببهاها                                                         

11 11 11 

ومدحك داود فى                        ظهر منك عنبر مخزون                                 +             

 ابسالموس

 11 11 11لسالم ا                                              قال أنت ابواب صهيون         و          

11 11 11 

يا من صرت بى                            عليت فوق الشار وبيم                                   +        

 اثرونوس

 11 11 11السالم                         تشرفت فوق الساروفيم                                  و          

11 11 11 

 حالوة  أثمار  الفردوسك                     على مدحك وحلى فى فاى                            +       

 11 11 11السالم                                            يا مريم أنت رجاى                                

11 11 

خلصوا من أسر   و                       از آبائك المسبيين                                        ف+        

 النجوس

 11 11 11السالم                       وفرح بك المؤمنون                                                    

11 11 11 

مذبح طاهر للرب                      ان                                              رقبة صرت للغف+         

 ايسوس

 11 11 11السالم                 يعجز عن وصفك كل لسان                                              

11 11 111 

 يصيحون قائلين قدوس                كل اللغات البشرية                                                +        

 11 11السالم                  وباك يا بكر نقية                                                  ط           

11 11 11 11 

 تبها  الرب القدوسك                                 نت                           لوحى العهد هما أ+        



 11 11 11السالم                    كلمة هللا قد حملت                                            و         

11 11 

فى يد هارون بى                        مجمرة دهب فيه النار                                    +       

 ابريسفيتير وس

 11 11السالم                  أيضا عكاز هارون البار                                           و          

11 11 11 

 الرب القدوسأضائت ب                  نجمة ظهرت فى الصبحية                                     +       

 11 11 11 11السالم                 ين األرثوذكسية                                    دمصباح            

11 11 

ن أجد راحة فى ا                    هوذا عبدك يترجاك                                          +       

 الفردوس

 11 11 11لسالم ا                                 ماك                          أكون مشموال بحو           

11 11 11 

 من أسر المنجوس وأنجو                  وأحظىبنعيم الملكوت                                       +         

 11 11 11السالم                        كونى لي عونا يوم الموت                                         

11 11 11 

بىاثلوفوروس ام                نه زمن قدم الزمان                                               ال+         

 مارتيروس

بؤرو اشويس اب           مارجرجس فخر الشجعان                                                       

 جيؤرجيوش

بصالته للرب                           فينا أجمعين                                       عيشف+           

 القدوس

اشويس ابؤرو ب                  ويهزم كيد    الشياطين                                                     

 جورجيوس

من غواية                                                  ريم خلصينا                   يا م +            

 ذيافولوس

لسالم لك يا ام ا                      نحن شعبك جيرينا                                       و              

 بخرستوس



اليك يا أوتى                                            واقرىء سال مى ليل نهار            +          

 بارثينوس

وشفيعة نى                      السال م لك يا طهر األطهار                                            

 اخرستيانوس

                                              

 

 

 

 (4,7)رتيب تسبحة نصف الليل الكيهكيةت

 لحن تين ثينو                                                            

 .قوموا يا بني النور لنسبح رب القوات *

 

 

 .لكي ينعم لنا بخالص نفوسنا *

 

 .عندما نقف أمامك جسدياً *

 

 .إنزع عن عقولنا نوم الغفلة *

 

أعطنا يا رب يقظة لكي نفهم أن نقف أمامك وقت *

 .الصالة 

 

 

 

ونرسل لك إلى فوق التمجيد الالئق ونفوز بغفران *

 .خطايانا الكثيرة المجد لك يا محب البشر 

 

 

تين ثينو إإبشوي ني شيري إنتى بي *

أوأويني إنتين هوس إي إبتشويس 

 .إنتى ني جوم 

إنتيف إرإهموت نان إم  هوبوس*

 .إبسوتي إنتى نين إبسيشي 

خين إيجين إثرين أوهي إيراتين *

 .إمبيك إمثو سوماتيكوس

آلي أوي إيفول هيتين بين نوس *

 .إمبي هينيم إنتى تي إفشي

موي نان إبتشويس إن أوميت ريف *

إرنيمفين هوبوس إنتين كاتي إنتين 

أوهي إيراتين إمبيك إمثو إم إفتاف 

 .إبروس إفشي إنتى تي 

ووه إنتين أو أورب ناك إبشوي أ*

: إنتى ذوكسولوجيا إتئير إيوي بي 

أووه إنتين شاشني إإبكو إيفول إنتى 

ذوكساسي فيال : نين نوفي إتؤش 

 .نثروبي



 

المجد لك يا محب . ها باركوا الرب يا عبيد الرب * 

 البشر

 

القائمين في بيت الرب في ديار بيت إلهنا المجد لك *

 يا محب البشر

 

 

ن باركوا بالليالي إرفعوا أيديكم إلى فوق أيها القديسو*

 لمجد لك يا محب البشراالرب 

 

 

 

يبارك الرب صهيون الذي خلق السماء واألرض *

 المجد لك يا محب البشر 

 

 

فلتدن وسيلتي قدامك يا رب كقولك فهمني المجد لك *

 يا محب البشر

 

ليدخل ابتهالي أمامك ككلمتك أحيني المجد لك يا *

 محب البشر

 

 

 حقوقك المجد لكتفيض شفاتي السبح إذا ما علمتني *

 يا محب البشر

 

لساني يجيب بأقوالك ألن جميع وصاياك هي حق *

 

هيبي ذي إسمو إبتشويس ني إيفي *

ذوكساسي فيال : أيك إنتى إبتشويس 

 .نثروبي

ني إتؤهي إيراتو خين إبئي إم *

يس خين ون إيني إم إبتشإبتشويس خي

: ني أفليو إنتى إبئي إمبين نوتي 

 .ذوكساسي فيال نثروبي

إن إهري خين ني إيجوره فاي خين *

ني إيجوره فاي إن ني تين جيج 

إغبشوي ني إثؤواب إسمو إبتشويس 

 .ذوكساسي فيال نثروبي: : 

إبتشويس إف إغسمو إيروك إيفول *

خين سيون في إيتاف ثاميو إن إتفي 

 .فيال نثروبي ذوكساسي: بكاهينيم إ

ماري باتيهو خونت إمبيك إمثو *

إبتشويس ماكاتي ني كاطا بيك ساجي 

 .ذوكساسي فيال نثروبي: 

إق إإيخون إمبيك إمثو إنجي با *

: أكسيوما كاتا بيك ساجي ماتانخوي 

 .ذوكساسي فيال نثروبي

إري نا إسفوتو فيفي إن أو إسمو *

مي غيشوب أكشان إتسافوي إينيك ميث

 ال نثروبييذوكساسي ف: 

باالس إف إغير أو أو خين نيك *

ساجي جي نيك إنتولي تيرو هان 

 ذوكساسي فيال نثروبي: ميثمي ني 

ماريس شوبي إنجي تيك جيج *



 المجد لك يا محب البشر

 

 

لتكن يدك لتخلصني أني إشتهيت وصاياك المجد لك *

 يا محب البشر

 

 

إشتقت إلى خالصك يا رب وناموسك هو تالوتي *

 المجد لك يا محب البشر 

 

جد لك يا تحيا نفسي وتسبحك وأحكامك تعينني الم*

 محب البشر المجد لك يا محب البشر

 

 

ضللت مثل الخروف الضال فأطلب عبدك فإني *

 لوصاياك لم أنس المجد لك يا محب البشر

 

 

المجد لألب واالبن والروح القدس المجد لك يا محب *

 البشر

 

األن وكل أوان وإلى دهر الدهور أمين المجد لك يا *

 محب البشر

 

األن وإلى أبد  لروح القدس منذالمجد لألب واألبن وا*

 األبدين كلها آمين المجد لك يا محب البشر

 

المجد لك يا محب البشر الصالح المجد ألمك العذراء *

إغفناهميت جي نيك إنتولي أي إير 

ذوكساسي فيال : إي بيثيمين إيرو أو 

 نثروبي

أي تشيشو أو إمبيك أوجاي *

موس بي أووه بيك نو: إبتشويس 

 ذوكساسي فيال نثروبي:  يتاميليت

إس إأونخ إنجي تا إبسيشي أووه إس *

إي إسمو إيروك أووه نيك هاب إف 

ذوكساسي فيال : إير فوإبثين إيروي 

 نثروبي

أيسوريم إم إفريتي إن أو إي إسو أو *

كوتي إنسابيك فوك جي : إي أفتاكو 

: نيك إنتولي إمبي إيربو أوبش

 ذوكساسي فيال نثروبي

ذوكسابتري كي إيو كي أجيو *

 ذوكساسي فيال نثروبي: إبنفماتي 

 

كي نين كي أإي كي إيس توس *

: إأوناس تون إي أونون أمين 

 ذوكساسي فيال نثروبي

بي أوأو إم إفيوت نيم إبشيري نيم *

يسجين تينو نيم : بي إبنفما إثؤواب 

: شا إينيه إنتى ني إينيه تيرو أمين 

 ذوكساسي فيال نثروبي

ي رومي إن اأوأو ناك بي م بي*

بي أو أو إنتيك ماف : أغاثوس 

إمبارثينوس نيم ني إثؤواب تيرو 

 ذوكساسي فيال نثروبي: إنتاك 



 وجميع قديسيك المجد لك يا محب البشر

 

المجد لك أيها الوحيد أيها الثالوث المقدس ارحمنا *

 المجد لك يا محب البشر

 

م وجهه اه وليهرب من قدليقم هللا وليتبدد جميع أعدائ*

 كل مبغضي إسمه القدوس المجد لك يا محب البشر 

 

 

 

 

وأما شعبك فليكن بالبركة ألوف ألوف وربوات *

 . ربوات يصنعون إرادتك 

 

 

 .يا رب إفتح شفتي ولينطق فمي بتسبحتك*

ذوكساسي أو مونوجميس أجيا *

ذوكساسي : إترياس أليسون إيماس 

 فيال نثروبي

ماريف تونف إنجي إفنوتي مارو *

جور إيفول إنجي نيف جاجي تيرو 

تهي إمبيفهو مارو فوت إيفول خا إ

ي أوأون نيفين إثموستي إمبيف جإن

 ذوكساسي فيال نثروبي: ران إثؤواب 

خين : بيك الؤس ذي ماريف شوبي *

بي إسمو إن هان أنشو إنشو نيم هان 

 .إثفا إن إثفا إفئيري إمبيك أو أوش

أبتشويس إك إأأوأون إننا إسفوتو *

 .أووه إري روي جو إمبيك إسمو

                                                                         



 ثم يقال

 الهوس الكيهكي الكبير                                                                

سبحي الرب أيتها :بحوا الرب تسبيحاً جديداً س

: سبحوا الرب وباركوا أسمه : األرض كلها

روا بمجده األمم بشره بخالصه يوماً فيوماً و أخب

ألن الرب عظيم : بعجائبه في جميع الشعوب : 

 ومخوف على كل األلهة هليلويا: ومبارك جداًر

: و هوس إم فيريأ هوس إغبشويس خين*

هوس : هوس إإبشويس إبكاهي تيرف 

هي شينوفي إم : إإبشويس إسمو إبيف ران 

بيف أوجاي إن إيهوؤو خا إتهي إن إيهوؤو 

أو ؤو  ساجي إم بيف :خا إتهي إن إيهوؤو 

جي أونبشتي بي : خين ني إثنوس تيرو 

إف : إبشويس أووه إف إسماروؤوت إماشو 

 الليلويا : أوي إن هوتي إيجين نينوتي تيرو 

        

أبارك الرب  فى كل حين وفى كل  أوان تسبحته موجوده فى فمى  بالرب تفتخر نفسي وليسمع + 

 1الليوليا 1ه معا مى والنرفع اسعظموا الرب مع 1أهل الدعة ويفرحوا 

اظهر قوتك وهلم  1ايهاى الجالس على الشار وبيم اظهر أمام افرايم وبنايمين ومنسى + 

 1الليلويا 1الهم ارددنا ولينر  وجهك علينا فنخلص   1لخالصنا 

وطار على  1وركب على الشار وبيم وطار  1طأطأ السماء ونزل والضباب تحت رجليه + 

 1الليلويا  1له حجابا تحوط به مظلته  وجعل الظلمة أجنحة الرياح

وعندما يرسم السماوي عليها  1أجنحة حمامة مغشاة بحلى الفضة ومنكباها بصفرة الذهب + 

 1الليليويا  1ممالك فيبيضون مثل الثلج فى سلمون 

الجبل الذى ما بالكم  تظنون جباال مجننة 1الجبل المتجمد الجبل الدسم  1جبل هللا الجبل الدسم + 

 1الليلويا  1فان الرب يسكن فيه إلي االنقضاء  1سر هللا ان يسكن فيه 

 1الليلويا  1قامت الملكة عن يمينك مشتملةبلباس موشى بالدهب مزينة بأنواع كثيرة + 

فا ن الملك قد  1وانسى شعبك وكل بيت ألبيك  1أسمعي يا ابنتي  وانظري أميلي بسمعك +

 1ا يالليلو 1ربك النه هو  1اشتهى حسنك 

 1الليوليا  1تسجد له بناتن صور يتلقى وجهك بالهدايا أغنياء شعوب األرض + 

يدخلن  1مزينة بأشكال كثيرة  1كل مجد ابنة الملك من داخل مشتملة  باذيال موشاه بالذهب +

ل يدخلن إلي هيك 1يدخلن بالفرح والتهليل  1يدخلن صاحباتها جميعا  1الى الملك عذارى خلفها 

 1يلويا لال 1الملك 



 1عظيم هو الرب ومبارك جدا فى مدينة  ألهنا على جبله المقدس تتسع كل األرض بالتهليل + 

 1الليلويا  1جبال صهيون جوانب الشمال مدينة الملك العظيم 

 1الرب أحب أبواب صهيون أفضل من جميع مساكن يعقوب  1اساساته فى الجبال المقدسة + 

 1الليلويا  1ينة هللا دن أجلك  يا مأعمال كريمة قيلت م

 1الليلويا  1وهو العلى الذى أسسها الى األبد  1ا الم صهيون تقول ان أنسانا حل فيها + 

طوبى للرجل  1ذوقوا وأنظروا ما أطيب الرب  1مالك الرب يحوط بكل خائفيه وينجيهم +

 1الليلويا  1المتوكل عليه 

 1الليلويا 1نارا تتقد  الذى خلق مالئكته  وأرواحا وخدامه + 

 1الماشي على أجنحة الرياح الليلويا  1الذى جعل مسالكه على السحاب +

سبحوه يا جميع جنوده  1األشداء فى قوتهم الصانعين قوله  1باركوا الرب يا جميع مالئكته + 

 1الليلويا  1باركوه فى األعالي  1باركوا الرب من السموات  1خدامه الصانعين إرادته 

 1واسجد نحو هيكلك المقد س الليلويا  1أرتل لك  ام المالئكىةأم+

وليال يظهر  1يوما يقول كالما ليوم  1والفلك يخبر بعمل يديه  1السموات تنطق بمجد هللا + 

 1الليلويا  1ليس من قول وال من كالم  1علما لليل 

 رمهم الى أقطاوبلغ كال 1خرجت أصواتهم على األرض كلها  1الذين لم يسمع لهم صوتا + 

 1الليلويا  1المسكونة 

  1الليلويا 1وملك القوات هو الحبيب  1الرب يعطيه كلمة للمبشرين بعظم قوة + 

افتخروا  1أخبروا بجميع عجائبه  1وبشروا بأعماله فى األمم  1اعترفوا للرب وأدعو  باسمه + 

 1الليلويا  1باسمه القدوس 

أذبح ذبيحة  1حللت قيودى  1بن أمتك اب أنا عبدك ويار 1كريم أمام الرب موت أصفيائه ++ 

 1فى وسط أورشليم  1قدام جميع الشعوب  1وأوفى نذوري فى ديار بيت ألهنا  1التسبيح 

 1الليلويا 

الصديقون يفرحون  1اله إسرائيل هو يعطى قوة وعزاء لشعبه  1عجيب هو هللا فى قديسيه + 

 1الليلويا  1له بارك الرب اإلم 1ويتنعمون بسرور  1ويتهللون أمام هللا 

 1الليلويا 1امتد وسر وأملك  1بحداثتك  وبهائك  1تقلد بسيفك على فخدك أيها الجبار + 



وأستره النه 1النه اياى ترجى فاخلصه  1ونكسر  األسد والتنين  1تطأ أالفعى وملك الحيات + 

شدائد لهم فى زمن  اوهو ناصر 1خالص األبرار من عند الرب + 1الليلويا  1قد عرف أسمى 

 1الليلويا  1النهم توكلوا عليه  1الرب يعينهم من الخطاة  1

ونجاهم من جميع  1والصديقون صرخوا الى الرب فسمع لهم  1فليفرح األبرار بالرب + 

 1والمتواضعى األرواح يخلصهم الليلويا  1قريب الرب من مستقيمى القلوب  1شدائدهم 

الرب يحفظ جميع عظامهم  1من جميعها  موالرب يخلصه 1كثيرة هي أحزان الصدقيين + 

 1الليلويا  1وواحدة منهم ال تنكسر 

يزهرون فى ديار  1المغروسين فى بيت الرب  1ويكثر مثل أرز لبنان  1البار يعلو مثل النخلة +

 1الليلويا  1بيت ألهنا 

 1ته ال تزل اوخطو 1قلبه  ناموس هللا كائن فى 1ولسانه ينطق بالحكم  1فم البار  يتلو الحكمة + 

 1الليلويا 

ويسمع تضرعهم  1يصنع ارادة خائفيه  1وينطقون بمجد ملكوتك  1قديسوك يباركونك + 

 1الليلويا 1الرب يحفظ كل محبيه  1ويخلصهم 

فلهذا يصلى لك كل األبرار فى  1افتخروا يا جميع مستقيمى القلوب  1افرحوا بالرب وتهللوا + 

 1لويا اللي 1زمان مستقيم 

من اجل اسم  1أعنا يا هللا مخلصنا  1ألننا قد تمسكنا جدا  1فلتسبق وتتدركنا سريعا رأفتك + 

 1الليلويا  1وتغفر لنا خطايانا من أجل أسمك القدوس  1يارب تخلصنا 

 1وليباركوه على منابر الشيوخ النه جعل األبوة مثل الخراف   1فليرفعوه فى كنيسة شعبه + 

 لليلويا ا 1ن ويفرحون ينظر المستقيمو

 1الليلويا  1انك أنت الكاهن الى األبد على طقس ملشيصادق  1أقسم الرب ولم يندم + 

 1الليلويا  1ويشرق وجه علينا ويرحمنا  1هللا يتراءف علينا ويباركنا + 

 1الليلويا  1ارعهم وارفعهم الى األبد  1بارك ميراثك  1يارب خلص شعبك + 

 الليلويا 1مراحم الرب  ظ هذه ويتفهممن هو الحكيم فيحف+ 

بالمحبة أسألكم اذكروني  1باركوا على ها ميطانية اغفروا لى يا آبائي وأخوتي صلوا الجلى  + 

1 

 1المجد لآلب واالبن الروح القدس + 

 1آلن وكل أوان والى دهر الداهرين آمين ا



 1آمين الليلويا كير ياليسون كيرياليسون كير ياليسون +

  1الهوس الكيهكى  مديح آدم علىثم ال+ 

                                                  = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

                                                                



 مديح   أجيوس أوثيؤس

 يقال بعد قراءة الهوس الكيهكى

 ( اللحن اآلدامب) 

                                                                      = = = = = = = = = = = = = 

قوس هللا قدو س * وس ثانا  طوس آمين الليلويا ياج: أجيوس اس شيروس  1أجيوس أوثيوس  +

 1آمين الليلويا  1قدوس الحى هللا : قدوس القوى  قدوس  1

ليس غير  1معناها يا أحاله * ؛ اشرع معنى تفسير آمين اله عظيم خبير  1بمعونة رب قدير + 

 1نسبحه فوق أعلى سماءه آمين  1هللا اله 

 تسبحة 1أمين  1يتلون تسابيح واقوال :  رافائيل وسولاير 1ميخائيل وغبريال + 

 1قائلين بصوت عظيم  آمين : وأيضا السيرافيم  1الشار وبيم  

من  1ربوات ربوات وألوف * أمين 1يحون عالنية يص: وطغمات روحانية  1اجناد نورانية +

 1أمين  1يقولون وهم وقوف : حول العرش صفوف 

األول شبه أسد *  1يتلون كل األوقات  أمين :  تمن تحت العرش ثبا 1واألربعة الحيوانات + 

 11واعين بال عدد أمين : صورة من غير جسد  1

 1الثالث شبه عقاب * امين 1بال   فتور  يصيحو ن  1وهو منظر من نور  1الثاني شبه ثور + 

 1امين  1أمام وحيد اآلب  1يسأل عن الطير بإيجاب 

 1منظر بالنور مكسى * امين  1أما هللا الديان  1يسأل عنا الغفران  1الرابع شبه انسان + 

 1الليلويا  1امين  1من فوق أعلى الكرسى :يسبحون فى ات هيمسى 

واألربعة والعشرون * يصيحون بال سكته أمين  1بأجنحة ستة  سيرافيم  1منظر بانوتع شتى + 

  1الليلويا  1أمين  1يصيحون بالتقديس  1كهنة بمقام نفيس  1قسيس 

 1سطانائيل قد صار * من فوق اعلى السمواتأمين  1الذين سلكوا االسالك  1وتسبحة االفالك + 

 11أمين  1لما بطل هذا التذكار  1شيطانا باالستكبار 

وترتيل  1الليلويا تسبيح * أمين 1وال يتلو معها  1فى حضرة قائلها  1كين من يسمعها مس+ 

 111أمين  1بها نصر خ ونصيح  1ومديح 

وقائلها  1الليلويا تنزيه * وهو تذكار عظيم فريد امين  1الله عظيم مجيد  1تمجيد  االليلوي+  

 1يقول ألفين بفيه أمين  1يكفيه 

لاله رؤوف  1تعظيم  1الليلويا * امين 1وقائلها ينجى 1أحلى لهجة وهى  1الليلويا بهجة + 

 1خفى االلطاف كريم أمين  1رحيم 



 1الليلويا ترتل وتسبيح وتهليل * أمين  1يجب له التذكار 1 رالله عظيم ستا 1الليلويا تذكار + 

 1وهى أفضل ما قيل أمين الليلويا 

 1سبحانه جل ثناه * 11يخلى منه مكان امين  ما1كائن قبل األكوان  1سبحانه مكون ما كان + 

 111وال معبود سواه  أمين  1خفى ال عين تراه 

سبحانه رب غيور *  أمين  –أوجدها من العدم  1نار وارضا صماء  1سبحانه خلق من الماء + 

 11امين  1على كل فعل ستور  1رؤوف رحيم غفور  1

وبفضلها  1داود بها تنبأ * امين  1أيها الحضار قولوا  1تحقيق بر االبرار  1الليلويا قد صار + 

 1أمين الليلويا  1باقوال منتسبة 1أنبأ 

* أمين  1مزمور وفى آخر كل مزمور  1ين سالمائة واحد والخم 1فى شرح سفر المزامير + 

 ---أمين  1وفى شرح الهوسات  1الى خالق السموات 1تقرأ سائر االوقات 

 1مدح داود البار * 11أمين  1وفيها شرح اإليمان  1يمان هيبى افكى ن 1وقسمة للقربان + 

 1أمين  1على العشرة الوتار  1مريم سيدة األبكار 

قال يا أبنة *   11أمين  1والدف مع المزمار  1صنوج واألوتار لوا 1باألرغن والقيثارة + 

 1أمين  1اصغى وانسى شعبك  1اختارك وأحبك  1ربك 

 1وسماها صهيون * 11أمين  1أعلى من كل مثال  1 العالي وعنها أيضا قال هي جبل هللا+ 

 أمين 1اله سر ه مكنون  1وقال يكون 

تصفق  1وقال جميع األمم * 11أمين  1ور والحلة نالملكة المشتملة بال1وسماها بالجملة + 

 1أمين  1يتلون تسابيح ونغم  1بتراتيل وهم 

فان الرب * 11البائس والمهان  أمين على  1المتعطف باال حسان  1وقال طوبى لإلنسان + 

 1أمين  1ما يكفيه ويعافيه  1ومن الخيرات يعطيه  1ينجيه 

ياربنا * 11أمين  1مثل بطر يركنا و أعطه اإلقبال ألا( 111)يارب اليك نسأل احفظ البابا + 

                                1أمين  1أسقفنا ( 111)أنبا  1على الساهر عنا  1طمنا 

وأحفظ قاريها  */11أمين  1الحضار والغعياب  1سائر كل األحباب  1واحفظيا رب األرباب +

                           1الليلويا  1أمين  1والعامل بما فيها  1والشارح لمعانيها 

 :يقول األب الكاهن                                                   

أيها الثالوث : الكل  ارحمنا يا هللا األب ضابط*

أيها الرب إله القوات كن معنا : القدوس ارحمنا 

س أو ثيئوس أو باتير أو اإليسون إيم*

بان أجيا إترياس اليسون : بانطوكراتور



ألنه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقاتنا سواك : 

. 

إبشويس إفنوتي إنتى ني جوم شوبي : إيماس

سوس جي إممون إنتان إن أوأأو إي: نيمان 

خين نين إثليسيس نيم نين هو هيج إيفول 

 .إيروك

 

 

 ..يقال الهوس األول ولبشه و

 لهوس األولا

 هو عبارة عن تسبحة موسى وشعب إسرائيل بعد عبورهم البحر األحمر و

 (85سفر الخروج ص)

 

ينئذ سبح موسى وبنو إسرائيل بهذه التسبحة ح*

 .للرب وقالوا فلنسبح الرب ألنه بالمجد قد تمجد 

 

 

 

معيني : راكبه طرحهما في البحر و الفرس*

 .وساتري صار لي خالصاً 

 

 

 .إله أبي فأرفعه : هذا هو إلهي فأمجده *

 

الرب إسمه مركبات : الرب مكسر الحروب *

 .وكل قوته طرحهما في البحر : فرعون 

 

 

مركبات منتخبه ذو ثالث جنبات غرقهم في البحر *

 األحمر 

 

توتي إفهوس إنجي مؤيسيس نيم نين *

شيري إمبي إسرائيل إتاي هوذي إنتى 

إبتشويس أووه أفجوس إثروجوس جي 

و أمارين هوس إإبتشويس جي خين أوأو

 .غار أفتشي أوأو

أو إهثو نيم أوتشاسي إهثو أف فير *

فوروو إي إفيوم أوفو إيثوس نيم أو 

ريف هوبس إيفول هيجوي أفشوبي ني 

 .إن أو سوتيريا

فاي بي بانوتي تي ناتي أو أوو ناف *

 .إفنوتي إمبايوت تينا تشاسف

إبتشويس بيت خوم خيم إن ني فوتس *

إبتشويس بي بيف ران ني فيريتشو 

س إنتى فارا أو نيم تيف جوم تيرس تأو

 .إف فيرفورو إإفيوم

هان سوتب إن أنافا تيس إن إتريس *

 .تاتيس أف جولكو خين إفيوم إن شاري

إجوؤ إنجي بي  أف هوبس إغهري*



 .لى العمق مثل الحجر غطاهم الماء إنغمسوا إ*

 

يمينك يا رب تمجدت بالقوة يدك اليمنى يإلهي *

 أهلكت أعداءك 

 

 

بكثرة مجدك سحقت الذين يقاومننا أرسلت غضبك *

 .أكلهم مثل الهشيم ف

 

 

وبروح غضبك وقف الماء وإرتفعت المياه مثل *

 السور وجمدت األمواج في وسط البحر

 

 

 

لغنائم وأشبع قال العدو إني أسرع فأدرك وأقسم ا*

 .نفسي وأقتل بسيفي ويدي تتسلط 

 

 

 

 

أرسلت روحك فغطاهم البحر وغطسوا إلى أسفل *

 .كالرصاص في مياه كثيرة 

 

 

ي اآللهة يا رب من يشبهك ممجداً في فمن يشبهك *

 .قديسيك متعجباً منك بالمجد صانعاً عجائب 

 

موؤ أف أومس إغخري إبيت شيك إم 

 .إفريتي إن أوأويني

تيك أووي نام أبتشويسي أس تشي *

ام نأوأو خين أوجوم تيك جيج إن أووي 

 .بانوتي أستاكي نيك جاجي

خين إب أشاي إنتى بيك أوأو أك خوم *

خيم إن ني  إت تي أوفين أك أوأورب إم 

بيك جونت أف أوأومو إم إفريتي 

 .وأوويإنفار

إيفول هيتين بيإبنفما إنتى بيك إمفون *

أف أوهي إيراتف إنجي بي موؤ أف 

تشيسي إنجي بي مؤو إم إفريتي إن 

ي جول خين نأوسوبت آفتشوس إنجي 

 .إثميتي  إم إفيوم

أفجوس غار إنجي بي جاجي جي تينا *

إتشوجي إنتا تاهو إنتا فوش إنهان شول 

ين إنتا إتسو إنتا إبسيشي  إنتا خوتيب خ

 .تا سيفي إنتى تاجيج إير تشويس

 

أك أوو أورب إمبيك إبنفما أفهوبسو *

إنجي إفيوم أف أومس إبي سيت إم 

و إف ؤإفريتي إن أوتاته خين هان م

 .أوش

نيم إت أوني إمموك إي أفتي أوأو ناك *

خين ني إثؤواب إنتاك إف إير إشفيري 

أمموك خين أوأوأو إك إيري إنهان 

 .إشفيري

أووي نام إيفول أف  أكسوتين تيك*



ممدت يمينك فأبلعتهم األرض هديت شعبك *

إخترته وقويته بتعزيتك إلى بالحقيقة هذا الذي 

 .موضع راحة قدسك 

 

 

 

سمعت األمم وغضبت والمخاض أخذ سكان *

 .فلسطين 

 

حينئذ أسرع ولده أدوم والرؤساء المؤابيين أخذتهم *

 .الرعدة 

 

 

ذاب كل سكان كنعان وأتت عليهم الرعدة *

 .والخوف 

 

 

بكثرة ساعدك فليصيروا كالحجر حتى يجتاز *

 .ته شعبك هذا الذي إقتني

 

  

إدخلهم وإغرسهم على جبل ميراثك وفي مسكنك *

 المعد هذا الذي صنعته يا رب 

 

 

موضعك المقدس يا رب الذي أعددته يداك يارب *

 منذ األزل واآلن و إلى األبد كتمل

 

أومكو إن جي إبكاهي أكتشي مويت 

خاجوف إم بيك الؤس خين أوميثمي 

فاي إيتاك سوتبيف أكتيجوم ناف خين 

 .ا إن إمتون إفؤواب ناك متيك نومتي إف

أفسوتيم إنجي هان إثنوس أووه *

أفجونت هان ناكهي أفتشي إن ني إت 

 .تشوب خين ني فيليستيم

ي هيجيمون توتي آفيس إم مؤو إنجي ن*

إنتى إدوم ني أرخون إنتى ني موآفيتيس 

 .أو إستيرتير بي إيتاف إتشيتو

أفول إيفول إنجي أوأون نيفين إتشوب * 

ئي إي إهري إيجوؤ فخين كانا أن أ

 إنجي أو إستير تير نيم أو هوتي

: خين إب أشاي إنتى بيك إجفوي *

مارو إيروني شاتيف سيني إنجي بيك 

ي إنجي الؤس إبتشويس شاتسف سين

 .بيك الؤس فاي إتاك إجفوف

آنيتو إيخون توجو هيجين أوتوأو إنتى *

تيك إكليرومنيا نيم إيخون إيبيك ما إن 

يتاك إيرهوب إشوبي إتسيب توت فاي 

 .إيروف إبتشويس

بيك ما إثؤواب إبتشويس في إيتاف *

سيب توتف إنجي نيك جيج إبتشويس 

إكؤي إن أورو شاإينيه نيم يسجين إب 

 .م يسجين إب إينيه أووه إيتيإينيه ني

جي أفئي إيخون إإفيوم إنجي ني *

إهثور إنتى فاراؤو نيم ني فيريتشو 

 .أوتس نيم نيف إتشاسي إهثو 



 

 

ألنه قد دخل إلى البحر خيل فرعون ومركباته *

 .وفرسانه 

 

 والرب غمرهم بماء البحر أما بنو إسرائيل فكانوا*

 .يمشون على اليابسة في وسط البحر

 

 

فأخذت مريم النبية أخت هارون الدف بيديها *

 .وخرج في أثرها جميع النسوة بالدفوف والتسابيح 

 

 

 

وبدأت مريم في مقدمتهن نقول فلنسبح الرب لنه *

 .بالمجد قد تمجد

 

الفرس وراكب الفرس طرحهما في البحر فلنسبح *

 . الرب ألنه بالمجد قد تمجد

آابتشويس إن بيموؤ إن تي إفيوم *

إإهري إيجوؤ نين شيري ذي إمبي 

إسرائيل ناف موشي خين بيت شوو 

 .أوأوو خين إثميتي إم إفيوم

يام تي أستشي ذي ناس إنجي مار*

إبروفيتيس إتسوني إن آآرون إمبي كيم 

كيم جين نيس جيج أووه أفئي إيفول 

سامين هيس إنجي ني هيومي تيرو خين 

 .سوهان كيم نيم هان ه

أسير هيتس ذي خاجوؤ إنجي ماريام *

إس جو إمموس  دي خين أو أو غار 

 .أفتشي أوأو

أو إهثونيم أوتشاسي إهثو أف فير *

هوس  فورو إي إفيوم جي مارين

إغبتشويس جي خين أوأوأو غار أفتشي 

 .أوأو

 لبش الهوس األول                                                               

 قطعاً إنقطع ماء البحر والعمق والعميق صار مسلكاً *

 

 

أرض غير ظاهرة أشرقت الشمس عليها وطريق *

 .غير مسلوك مشوا عليها 

 

 .عجيب معجز  ماء منحل وقف بفعل*

 

إنجي : خين أوشوت أفشوت أفشوت *

أووه إفنون : بي موؤ  إنتيه إفيوم 

 .آفشوبي إنؤما إمموشي: إتشيك 

آإفري : ه أوكاهي إن إث أوو أون*

: أو مويت إن أتسيني : شاي هيجوف 

 .أف موشي هيوتف

أفؤهي : أوموؤ إف فيل إيفول *

: خين أوو هوب إن إشفيري : إيراتف 



 

 .غرق فرعون ومركباته وعبر بنو إسرائيل البحر *

 

 

وكان موسى النبي يسبح قدامهم حتى أدخلهم برية *

 .سيناء 

 

 

وكانوا يسبحون هللا بهذه التسبحة الجديدة قائلين *

 .فلنسبح الرب ألنه بالمجد قد تمجد 

 

 

بصلوات موسى رئيس األنبياء يا رب أنعم لنا *

 .ا بمغفرة خطايان

 

 

بشفاعات والدة اإلله القديسة مريم يا رب أنعم لنا *

 بمغفرة خطايانا 

 

 

نسجد لك أيها المسيح مع أبيك الصالح والروح *

 . ك أتيت وخلصتنا نالقدس أل

 .ذوكسون  أمبارا

أفؤمس إبي : فاراؤ نيم نيف هارما *

: نين شيري إمبي إسرائيل : سيت 

 .أفئير جينيور إم إفيوم

إنجي : إيناف هوس خاجوؤ بي *

شا إنتيف :إبروفيتيس  مويسيس بي

 .هي إبشافي إنسينا : إتشي تووإخون 

خين تاي : إناف هوس إإفنوتي *

جي مارين هوس إيه : هوذي إمفيري 

ي خين أوأو غار أفتشي ج: أبتشويس 

 .أوأو

إنتى مويسيس بي : هيتين ني أفشي *

إبتشويس آري : أرشي إبروفيتيس 

 .إهموت نان نين نوفي 

 

إنتى تي : هيتين ني إبريسفيا *

إبتشويس : ثيؤطوكوس إثؤاب ماريا 

إمبيكو إيفول إنتى : آري إرهموت نان 

 .نين نوفي 

تين أوو أوشت إمموك أوبي *

يك يوت إن بنيم : إخرستوس 

جي : نيم بي إبنفما إثؤاب : أغاثوس

 .أكئي أكسوتي إممون

 

                                

 

 فس لحنهلبش الهوس األول وبن \ديح يقال بعدم

 



فقام * اضرب البحر بالعصا ينفتح لك فيه مخر جا : قل لشعبك هو يرحل  1قال الرب لموسى +

 1وطريق متسعة 1ضرب البحر بسرعة فانفتح فيه ضرب طويل  1موسى بالليل 

وصاروا فيه ماشيين على االرض السفلية  1وعبروا جملة سوية  1فانشق البحر نصفين + 

 1وبنوره شاملهم  1من قدام آل إسرائيل  1ريق يدلهم للط1وعامود النور دليل *

مين يالعالي  1والمياه كمثل السور  1في وسط قاع البحر  1داسوا على االرض والصخور + 

 1ومعه كل عساكر يطاردهم  1بخيوله فى اثرهم   1دخل فرغون وتجاسر * ويسار 

*/ وعبيده مطموسين  1ك فبقى فرعون فى ظالم: وحجز بين الصفين  1فاتاهم عمود غمام + 

 1الرب يحارب عنهم  1من قدام أل اسرائيل  1نحن نهرب منهم  1قال المصريون 

* 1رجع الماء الى اصله  1فضرب البحر باتلعصا :  هاضرب البحر رد 1قال الرب لموسى + 

 1وعبيده انطمسوا وعمته الظلمة  1وغطسوا فى وسط المياة  1فانقلبت بكرات فرعون 

* وانطبقت امواجه رجع الماء الى اصله 1فى وسط البحر هاجه  1ف بعجاجة فثار عاص+ 

ورسخوا فى  1 وصاروا الجميع كالرصاص 1وعساكره الكل معاه  1عطس فرعون وغاص 

 1قاع المياه 

واسرائيل صار فى شجاعة  عبر  1حين غرق ذلك الجبار  1اشرقت الشمس تلك الساعة + 

وطاروا مثل النسور  1ماشيين على االرض والصخور  1جازوا البحر بسرور * البحر  وصار

 1ونزلوا على أعلى الطور  1

وكان * بالتسابيح والتهليل  1ومعه كل الرؤساء  1وجماعة اسرائيل  1حينئذ سبح موسى + 

 1النه بالمجد قد تمجد  1تعالوا نسبح الرب  1بفم واحد  1موسى والشعب يقولون 

هذا * من الذلة والعار  1وخلص اسرائيل : البحر األحمر  طرحهم فى 1الخيل وركاب الخيل + 

 1صانع كل عظائم   1هذا هو اله ابائى : هو الهى أمجد اسمه العظيم 

( * 8)آففير فوروا  أ فيوم  1فرعون وقواته  1الرب اسمه مكرم  1بش بجبروته جحطم ال+ 

 1فى قاع المياة رسخت  1وعساكره الحربية  1فى وسط البحر غطست  1خيار فرسانه الثالثية 

يمينك يارب * مثل حجر ورماه  والبحر عليهم أغلق  1وغطسوا فى األعماق  1وغطتهم المياه +

 1أهلكت كل اعدائها  1نك يا الهى ييم 1تمجدت بقواها  1

من * وارسلت روح غضبك فاكلهم مثل الهشيم  1سحقت العدو االثيم  1يا ربى بكثرة مجدك +

 1خين اثميتى ام افيوم  1وسكت الموج وحبك  1الماء مكسور ملموم وقف  1قبل روح قدسك 

(2 )1 



مديت * ويدى تملك دائما 1 واشبع نفسى وسيفى 1واقسم كل غنائم  1قال العدو اسرع وادرك + 

 1كالرصاص فى مياه غزار  1فى اسفل قاعه رسخوا  1فى بحر ليس له قرار  1يدك فغطسوا 

بسطت يدك * يتعجبون منك  1ممجد فى  قديسيك  1مثلك  يارب من 1من يشبهك فى اآللة + 

 1بالعدل هديت شعبك الى موضع راحتهم  1واالرض ابتلعتهم 

* وشملهم حزن جسيم  1وأهل فلسطين هربوا  1ملكهم قلق عظيم تاالمم سمعوا وغضبوا و+ 

 1لما سمعوا االخبار  1وقلق موآب واحتار وفرعت كل التخوم  1اضطربت رؤساء ادوم 

بقوة * وبطلت حركتهم  1ولحقهم خوف واحزان  1والرعدة اخذتهم  1انحلت سكان كنعان +

 1المختار كيجوز شعب  1ذراعيك يصيرون كاالحجار حتى يجوز شعبك 

* فى مسكنك ومحلك الذى اعددته لالطهار 1واغرسهم فى تلك الدار  1لدخلهم جبل ميراثك + 

 1بالعسكر والفرسان 1رعون ضدك دخل ف 1والعظمة والسلطان  1الملك لك وحدك 

 

( 8)نيم نيف تشاسى اهثو  1بمراكب وعساكر  1ومشوا الكل وسطه  1النهم دخلوا فى البحر  +

خين  1واسرائيل مشى على اليابس  1على الخيول وكل القوم  1لماء وكبس االرب جاء ب* 

 ( 2) 1اثميتى ام افيوم 

* بطبولهم حواليها  1نسوةمعها يرنمون وال 1الدف بيديها  1فأخذت مريم أخت هخارون + 

 1يدقون صنوجا مع طبول  1والنسوة معها سوية : تغنى قاد وتقول  1فبدأت مر يم النبيه 

الخيل * النه بالمجد تمجد  1تعالوا نسبح الرب  1ويقولون بفم واح  1غناء يطرب بيغنون + 

 1بخالصه من الكفار  1يا فرحة اسرائيل  1طرحهم فى  البحر األحمر  1وركاب الخيل 

والعدو سقط فى  1وموسى فيها عبر  1واألعماق صارت مسلك  1بالقطع انقطع ماء البحر +

افموشى  1وطريق مستورة  1شرقت الشمس عليها  اقد  1ارض غير منظورة * مهلك 

 1( 8) 1هيوتف

( * 2)أووه امبار اذوكسون   1بعجب ال يوصف  1قدام موسى وهارون  1الماء السائل وقف + 

ناف جين يرر ام  1وبنو اسرائيل عبروا  1اسفل فى القاع فى السيم  1فرعون ومراكبه غطسوا 

 1( 3)افيوم 

هى ابشافى ان سينا  1الى ان وصلوا بسالم  1لعوا من الميناء طو 1وكان موسى يسبح قام + 

(4 )1 
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 رح آدمط

 على  الهوس األول

لموسى مد عصاك على البحر فينشق نصفين ليدخل بنو اسرائيل  فى وسط البحر  بقال الر+ 

 1سى يده على البحر فمد مو 1وليعلم أهل مصر انى أنا الرب وليس أحد غيري  1مثل اليبس 

فتبعهم  1فانشق البحر والمياه جمدت وعبر بنو اسرائيل البحر  1وضربه كما قال الرب 

فرجع الماء وغطس المصريون وخيول  1وكل مركباته وخيوله  1المصريون وفرعون الملك 

 1ولم يبق منهم احد 1وغرق الجميع فى وسط البحر  1فرعون والراكبون عليها 

وكان الماء لهم مثل السور  عن  1نو اسرائيل يمشون على اليبس فى وسط البحر وكان ب        

وان المصريون ماتوا فى البحر  1 ةفلما رأى اسرائيل هذه األعجوبة العظيم 1يمينهم ويسارهم 

حينئذ سبح موسى وبنوا اسرائيل بهذه  1وآمن باهلل وبعبده موسى  1خاف الرب جميع الشعب  1

بطلبات موسى  1فلنسبح الرب النه بالمجد قد تمجد  1يقولوا من فم واحد ل 1التسبحة  وقال 

 1يارب انعم لنا بغفران خطايانا  1رئيس األنبياء 

 بصالية آدام على ثيؤطوكية يوم األثنينإ

َ  اليوم * : لكي نمجد : أيها األرثوذكسين : تعالوا جميعاً

 .مريم العذراء 

 

 .مريم العذراء  الطاهرة المملؤة مجداً : كل أحد يكرم *

 

: والطغمات العلوية: ألنها تعالت أكثر من المالئكة *

 .مريم العذراء 

 

: ة الحسنة مبكرامة الحما: ينطق جيداً : داود المرتل *

 .مريم العذراء 

 

من : إغفر لنا يا سيدنا المسيح : من أجل والدة اإلله *

 .مريم العذراء : أجل النقية 

أمويني تيرو إم فوؤو أوني *

هينا إنتين تي أوؤو : ورثوذوكسوس أ

 .ماريا تي بارثينوس: 

إن تي : فون نيفين سي تايو *

ماريا : كاثاروس ثي إثميه إن أوؤو 

 ستي بارثينو

ماريا : جي غار إنثوس أس تشيسي *

 تي بارثينوس

 

إفجو إم إيتايو : دافيد بي هيمنودوس *

: تي إتشرومبي إثنيسوس: كالوس 

 ماريا تي بارثينوس

كونان أو بين : ي تي ئيؤتوكوس إثف*



 

يمجدون : القوات والكراسي و: سبع طغمات المالئكة *

 .مريم العذراء : بتراتيل 

 

 

أنت السماء : ربنا يسوع المسيح : ألنها حقا ولدت *

 .مريم العذراء : الجديدة 

 

: : نجنا من أجل الملكة : لك القوة والمجد يا ابن هللا *

 .مريم العذراء 

 

: يسوع المسيح إلهنا أشرق متجسداً من والدة اإلله *

 .ء مريم العذرا

 

ألجل والدتك : إرحمنا أيها الصالح : كمثل عظمتك *

 .مريم العذراء : العروس 

 

 

 مريم: من أجل : يقولون بتراتيل : شعب المؤمنين *

 .العذراء 

 

إشف : وخلصنا من التجارب : أعطنا سالمك *

 .مريم العذراء : أمراضنا من أجل الزهرة

 

 

المباركة  عنا يا ابن هللا ألجل: إرحمنا وأرفع غضبك *

 .مريم العذراء : 

 

: إثفي تي كاثاروس: نيب بخرستوس 

 ماريا تي بارثينوس

شاشف إن تاغما إن أنجيلوس نيم *

إف تي : رونوس ثني جوم نيم ني إ

ماريا تي : أوؤو خين هان هيمنوس 

 بارثينوس

إذيؤس أسميسي إم بين إيسوس *

: إنثو بي تي في إم فيري: بخرستوس 

 سماريا تي بارثينو: 

: ثوك تي تي جوم نيم إب أوأو *

ناهمين إثفي تي : إيوس ثيئوس 

 ماريا تي بارثينوس: أورو

آفشاي : إيسوس بخرستوس بينوتي *

إيفول خين تي : سوماتيكوس 

 ماريا تي بارثينوس: ماسنوتي

ناي ناي : كاتا نيك ميت شينهيت *

إثفي تيك ماف إن : أوبي أغاثوس 

 ماريا تي بارثينوس: شيليت 

إفجو إن : وس إن ني بيستوس الؤ*

ماريا تي : إثفي بي : هانيمنوس 

 بارثينوس

ناهمين : موي نان إنتيك هيريني *

 نماتالتشو: خين ني بي راسموس 

ماريا تي : إثفي تي إهريري 

 بارثينوس

إيفول : ناي نان أولي إم بيك جونت *

إثفي نيس تي : خين ني بي راسموس 

 ماريا تي بارثينوس: هو إيجون 



 

 من أجل طلباتها عنا : التجارب  نم: تباركت إحفظنا *

 .مريم العذراء : 

 

 

يا أبنة الملك : أكثر من المالئكة :عظيمة هي كرامتها *

 .مريم العذراء : داود 

 

: هو أم جميع األحباء  : نحن المؤمنين : أكليل فخرنا *

 .مريم العذراء 

 

 

في عيد والدة : ألنه يلذ له الترتيل : هنا سبحوا الرب إل*

 .مريم العذراء : اإلله 

 

 

يا أم ملك : إرتفعت جداً أكثر من غير المتجسيدين *

 .م العذراء يمر: المجد 

 

وخلصنا من أجل : كمل مسيحيتنا : يا أبن هللا هب لنا *

 .مريم العذراء : اسم 

 

 

: لكتنا ألجل سيدتنا وم: يا هللا إرفع قرن المسييحين *

 .مريم العذراء 

 

السالم : السالم للعرش الذي لربنا يسوع المسيح *

 .مريم العذراء : للفردوس 

إيفول : ك إسمارؤوت أريه إيرون إ*

إثفي نيس تي : خين ني بي راسموس 

 ماريا تي بارثينوس: هو إيجون 

إهوتي ني : أونيشني بي بيس تايو *

: إتشيري إن دافيد إبؤرو : جيلوس نأ

 ماريا تي بارثينوس

أنون خا : بي إكلوم إنتى بين شوشو *

بي إثملف إن ني إت : ني بيستوس 

 ي بارثينوسماريا ت: أونخ تيرو

جي : إسمو إبتشويس بين نوتي *

خين إبشاي إن : نلني أو إبسالموس 

 ماريا تي بارثينوس: تي ما سنوتي

وتي ني هإ: تي إتشوسي إماشو * 

إثماف إم إبؤرو إنتى : أسوما توس 

 ماريا تي بارثينوس: إب أوؤ 

إم بين : إيوس ثيئوس موي نان *

أووه : جوك إن ني إخرستيانوس 

ماريا تي : في إفران ناهمين إث

 بارثينوس

إفنوتي تشيسي إم إيتاب إن ني *

إثفي تين شويس إن : إخرستيانوس 

 ماريا تي بارثينوس: نيب

إنتى إيسوس : نوس وشيري بي إثر*

بخرستوس ك شيري ني باراديسوس 

 ماريا تي بارثينوس: 

نيم ني : إبسيشي ما إمتون نوؤو *

ماريا تي : إثفي تي أورو : ذيكيئوس 

 رثينوسبا



 

مريم : آلجل الملكة : مع الصديقين : األنفس نيحهم *

 .العذراء 

 

 

من أجل السماء : يا سيدنا أذكر عبدك نيقوديموس * 

 .مريم العذراء : الجديدة 

 

إم بيك :أو بين نيب أري إفميفي *

إثفي تي في إم : فوك نيقوديموس 

 ماريا تي بارثينوس: فيري

 مديح آدام                                                                 

 لى ثيؤطوكية يوم االثنينع

بادر * اتى بارثينوس وامدح بهجة االكوان ما ري 1يا من تؤمن بايسوس  1تقوا بااليمان + 

عن فعل  بت  1مارياتى بارثينوس  1وامدح كل أوقاتك ( 8)بعالمة بىاستافروس  1وارشم ذاتك 

من  1جبرائيل آتي مرسول * 11ماريؤا  1وامدح كل اال وقات  1وتمسك بالناموس  1الزالت 

 11ما ريا  1بشر العذراء وبتول  1عند الرب القدوس 

 خالص* 11وبروح هللا حملت ماريا  1نوانجيلوس  بشارة 1قبلت 1حين بشرها + 

 11ا يمن بكر نقية مار 1( 2)11البشر ية  وسائر بى كوسموس  

رب المجد * 11ماريا ( 2)اوثى اثؤواب  ( 8)سيموتى ايروذيكيئوس  1سماك ذو االلباب +

 11ما ريا  1وبروح قدسك زانك ( 3)1كاتا ابساجى ام بة هيمنذوس  1اختارك 

سموك تى * 11الواح من الثالوث ماريا  1بحلول باشويس ايسوس  1الالهوت   زانك نور+ 

 111ماريا  1وقبة مشهورة 1( 5)اننوب ان كاثاروس ( 4)شورى 

*  11ماريا  1من نال شبه مانلت  1فى احشاك يا بكر  عر وس  1شمس  البر حملت + 

 صوفونيوس  خبر 

 11ار يا م 1انه سيزل كندى ومطر  1عن ميالد بى اخرستوس 

طوباك يا ام المعبود * 11حملته شبه انسان ماريا  1ضابط كل االكوان ومحيى  كل النفوس + 

 11ماريا  1يا نسل األب داود  1وباك يا ام القدوس ط 1

عليه توكلنا * 11ماريا  1متحدا بالناسوت  1ملك المجد بى اخرستوس  1ظهر منك الالهوت + 

 11ماريا  1ا التتخلى عن 1ونسألك يا ام ايسوس 

فقت اآلباء * 11ماريا  1وقدرك ذاد وعلى  1عن سائر بى كوسوس  1إلى مدحك وحلى + 

 111مار يا  1وعليت فوق المقدار ( 8)نى اثمى نيم نى ذيكيؤس  1االبرارى 



كونى لى يا أم * 11ماريا  1اختار ابنة داود  1واحد بالذات القدوس  1قديم أزلى معبود + 

 11ماريا  1عند الصوت المسموع  1كوسوس  ولسائر بى 1ايسوس 

موسى قصد ان * 11ر مار يا هبين العالم منذ ظ 1يعايم مجد ايسوس  1لوالك من كان يقدر + 

 1ماريا تى ماسنوتى  1فما طاق من نوره ثقب ابرة  1وجه الرب القدوس  1ي رى 

هيكال طاهرا * 11ا ليوصلنا الى المينا مار ي 1نسألبك ان تهدينا الى رضى الرب القدوس + 

 11مار يا  1وفى احشاك حملت  1لحلول باشويس ايسوس  1صرت 

ال تنسى يا مريم * 11وحملته بين يديك ماريا  1كل النفوس  محى 1ورضعت من ثدييك + 

 11ماريا  1بالميالد اال عظم ( 2)شعب ان نى اخريستاس 

وسالمي  الى * 11لمينا  ماريا ان يوصلنا إلى ا 1نرجوك قدام ايبسوس  1يا مر يم اعينينا + 

 11 ماريا 1وبها نلنا النصرة ( 8)اثماف ان ايسوس بى اخريستوس  1العذراء 

وسالمي الى * 11ماريا  1فخر جميع العالم  1( 2)تى ثيؤطوكوس   1سالمي الى مريم + 

      1( 3)1بصالة تى بارثينوس  1ينجون من حر النار  1ومن فى الجمع جلوس  1الحضار 

                                                     

 قال مقدمة الثيوتوكيةت

 يبونل

و أيضا إذا ما إجتمعنا للصالة فلنبارك إسم ربي *

 .يسوع 

 

ألننا نباركك يا ربي يسوع نجنا بإسمك ألننا توكلنا *

 .عليك 

 

 

لكي نسبحك مع أبيك الصالح والروح ألنك أتيت *

 وخلصتنا 

 

 

 ..المجد*

 ...األن *

إتي إبووس : ليبون أشان ثو أووتي *

إنتى : مارين إسمو إي بيفران : إفشي 

 .باتشويس إيسوس 

أو :جي تين نا إسمو إيروك *

ناهمين خين بيك : باتشويس إيسوس 

 .جي أن إرهيلبيس إيروك: ران 

نيم بيك يوت : إثرين هوس إيروك *

: نيم بي إبنفما إثؤواب : إن آغاثوس 

 ي إممون جي أك إإكسوت

 ..ذوكسابتري*

 ..كي نين*



                                               

 يننيؤتوكية األثث

 لقطعة األولىا

سر الرب أن يرده إلى : أدم بينما هو حزين القلب *

 .رئاسته 

 

 

حتى : بغير زرع بشر : من العذراء : أشرق جسدياً *

 .خلصنا 

:  إن إمكاه إنهيت: آدام إ تي إفؤي *

إيتاس : أفتي ماتي إنجي إبتشويس 

 .توف إ تيف أرشي 

إيفول خين تي : آفشاي سوماتيكوس*

أتشني إسبير ما إنرومي : بارثينوس 

 .شا إنتيف سوتي إممون : 

 لقطعة الثانيةا

من قبل : حكم عليها : أغرتها الحية : حواء التي * 

 .الرب 

 

 

 .وتنهداتك : أحزانك : إن بالكثرة أكثر * 

 

 

وسر مرة أخرى : حنن الرب من قبل محبته للبشر ت*

 .بعتقها : 

 

 

 ..أشرق جسدياً * 

: مموس إإيفا ثي إيطاف إرهال *

: أستشي أبوفاسيس : إنجي بي هوف 

 .إيفول هيتين إبتشويس 

: تينا إثرو آشاي : جي خين أوشاي *

نيم نيفي أهوم : إنجي ني إمكاه إنهيت 

. 

 هيتين: أف شينهيت إنجي إبتشويس *

أفتي ماتي : تيف  ميت ماي رومي 

 .إأيس إنريمهي : إن كيسوب 

 ..أفشاي سوماتيكوس*

 لقطعة الثالثةا

: وحل فينا : الذي تجسد : يسوع المسيح الكلمة *

 .ورأينا مجده 

 

 .أن يخلصنا : قد سر : إبن وحيد آلبيه : مثل مجد *

 

: إيسوس بخرستوس بي لوغوس 

أف شوبي : س إيتاف تشي سارك

 .أنناف إي بيف أو أوو: إنخيتين 

إن أوشيري : إم إفريتي إم إب أوأو *

: ف إمبيف يوت تإنتو: إمما فاتف 



 

 ..أشرق جسدياً *

 .أفتي ماتي إي إفناهمين

 … أفشاي سوماتيكوس*

 القطعة الرابعة                                                         

 .عمانوئيل  :إلى سر : كان ينظر بأعين النبوة *

 

 

 .صرخ قائالً : فلهذا : أشعياء النبي العظيم *

 

 

 .على كتفه : رئاسته : و أعطيتنا إبناً : أنه ولد لنا ولد *

 

 .المشورة العظمى : ومالك : المتسلط : اإلله القوي *

 

 ..أشرق جسديا *

إم : ناف ناف خي ني فال *

: إي بي ميستيريون : إبروفيتيكون 

 .إنتى إممانوئيل 

بي نيشتي إم : إنجي إبسائيس *

: إثفي فاي أفؤش إليفول : إبروفيتيس 

 .إفجو إمموس 

أفتي : جي أفميسي نان إن أو آلو *

في إت إري تيف : نان إن أوشيري 

 .ناهفي 

إن أكسو : إفنوتي في إتجور *

إنتى : أووه بي أنجيلوس : سياستيس 

 .بي نيشتي أن سوتشني

 ..آفشاي سوما تيكوس*

                                                          

 

 لقطعة الخامسةا

أحب هللا : ألنه هكذا : ر شيا جنس الب: أفرحوا وتهللوا *

 .العالم 

 

لكي يحيوا : عن المؤمنين به : حتى بذل أبنه الحبيب *

 . إلى األبد 

 

 

 .ذراعه العالية : وأرسل لنا : من تحننه : ألنه غلب *

 

أو إبجينوس إن : راشي أووه ثيللي *

: جي باي ريتي آ إفنوتي : ني رومي 

 .مينري بي كوزموس

إم بيف شيري إم : هوس تي إنتيفتي *

: خا ني إثناهتي إيروف : مينريت 

 .إثرو أونخ شا إينيه 

هيتين : آف إتشرو غار إيروف *

أووه أف أو : تيف ميت شينهيت 

 تشويس إم بيف إجفوي ت: أورب نان 



 

 

 ..ديا أشرق جس*

 ..أفشاي سوما تيكوس*

 لقطعة السادسةا

 .وأيضاً يأتي : الذي أـى : الذي كان : الكائن*

 

: بغير تغيير : الذي تجسد : المسيح الكلمة  عيسو*

 .وصار إنساناً كامالً 

 

 

: بشئ من األنواع : ولم يفترق : لم يفض ولم يختلط *

 .من بعد األتحاد 

 

 

هلل : وشخص واحد : د واقنوم  واح: بل طبيعة واحدة *

 .الكلمة 

 

 

 ..أشرق جسديا *

في : في إيناف  شوب : في إتشوب *

 .بالين أون إفنيو: إيطاف إي 

: إيسوس بخرستوس بي لوغوس *

خين أوميت أت : إيتافتشي ساركس 

 .أفشوبي إنرومي إنتى ليوس: شيفتي 

أوذي : إمبيف جوش إمبيف ثوخ *

كاتا إهلي إن إسموت : إمبيف فورج 

 .مينينسا تي ميت أوواي: 

أو : ألال أوفيسيس إن أو أوت *

أو : هيبوس تاسيس ظغن ظاوأوت 

إنتى : أوأوت  إبروس أوبون أن

 .إفنوتي بي لوغوس

 . أفشاي سوما تيكوس*

 لقطعة السابعةا

التي ولد فيها : مدينة األنبياء : السالم لبيت لحم *

 .أدم الثاني : المسيح 

 

 

إلى الفردوس : الترابي : األول غإلنسان :لكي يرد أدم *

. 

 

وإلى : أنك يا أدم أنت التراب : ويحل قضية الموت *

إتبوليس إن ني : شيري فيثليئيم *

ثي إيتاف ميس : إبروفيتيس 

إسناف بي ماه : بخرستوس إنخيتس 

 .إن آدام 

بي : هينا إنتيف تاستو إن آدام *

بي إيفول خين : هويت إنرومي 

 .ديسوساإي بي بار: إبكاهي 

إن إت : أووه إنتيف فول إيفول *



 .التراب تعود 

 

 

: تفاضلت فيه : ألن الموضع الذي كثرت فيه الخطية *

 .نعمة المسيح 

 

 

 ..أشرق جسديا *

جي آدام إنثوك : أبوفاسيس إم إفمو 

 .إكنا تاستوك إي إبكاهي : أوكاهي 

بي ماغار إيتيف أشاي إمموف *

أإل إيرهو أو آشاي : إنجي أفنوتفي 

أنجي بي إهموت إم : إنخيتف 

 .بخرستوس 

 ..إفشاي سوما تيكوس*

                                                        

 

 لقطعة الثامنةا

مسيحين : مع المالئكة : تفرح وترتل : كل األنفس *

 .الملك المسيح 

 

 

وعلى : المجد هلل في األعالي : صارخين قائلين *

 .الناس المسرة  وفي: األرض السالم 

 

 

 

 .مال كبال: وقتل العداوة : الحاجز : ألنه حل *

 

 

التي آلدم وحواء : يد العبودية : ومزق كتاب *

 .وحررهما 

 

كقول : مخلصنا يسوع : في مدينة داود : الذي ولد لنا *

 .المالك 

أووه سي : بسيشي نيفين راشي إ*

: نيم ني أنجيلوس : إرخوريفين 

 .أفهوس إي إبؤورو بخرستوس 

 

جي : إف أوش إيفول إفجو إمموس*

: خين ني إتشوسي إم إفنوتي , أ,أوأ

نيم : نيم أو هيريني هيجين بي كاهي 

 .تيماتي خين ني رومي, أ

إمبي جين :جي آف فول غار إيفول *

أف خوتيب خين أوجوك : إي إثميتي 

 .إنتى ميت جاجي: 

إنتى : آف فوخ إمبي إسخي إنجيج *

أغ : إنتى آدام نيم إيفا : تي ميت فوك 

 .أيتهو إنريمهي

خين : في إيتاف ماسف منان  إنجي*

كاتا إبساجي إمبي : إثفاكي إن دافيد 

 .بين سوتير إيسوس: أنجيلوس 



 

 

 ..أشرق جسديا *

 

 ..أفشاي سوما تيكوس*

 

 لقطعة التاسعةا

 .تسبحه مالئكة النور : وساكن في النور : هللا هو نور *

 

 

 . ولدت السابق: وأليصابات :  النور أشرق من مريم*

 

 

ألن النور : قائالً قم رتل : أيقظ داود : الروح القدس *

 .قد أشرق 

 

 .الروحية:وأخذ قيثارته : المرتل القديس : فقام داود *

 

: فسبح ورتل : بيت المالئكة : ومضى إلى البيعة * 

 .للثالوث المقدس 

 

 

: رحمتك فلتأت : يا رب نعاين النور : قائالً بنورك *

 .للذين يعرفونك 

 

 

أتيا إلى : لكل إنسان : الذي يضئ : أيها النور الحقيقي *

 . العالم 

 

تهللت : وكل الخليقة : بمحبتك للبشر : أتيت إلى العالم *

أفشوب خين : أوأويني بي إفنوتي *

يني أوأ وهان أنجيلوس إ: يني ,ي أوأب

 .إن أب إرهيمنوس إيروف: 

إيفول خين : آبي أوأويني شاي *

إمبي : آإليصابيت ميسي : ماريا 

 .إبرودروموس

نيهسي خين : آبي إبنيفما إثؤواب *

جي آبي : جي تونك آربسالين : دافيد 

 .يني شاي,أو أ

بي هيمنوذوس : أفتونف إنجي دافيد *

إم : إنتيف كيثارا  يأفتش: إثؤواب 

 .إبنيفماتيكون

إبئي إنتى : أف هول إي تي أكليسيا *

أف هوس أف : ني أنجيلوس 

 .إتي إترياس إثؤواب: أرهيمنوس 

إبتشويس : جي خين بيك أوأويني *

إن إيناف  إي أوأويني ماريفئي إنجي 

 .تسو أون إمموك إن ني إ: بيك ناي

في إت إر : بي أوأويني إنتا إفمي *

إثنيو إي : إيرومي نيفين :  يأوأوين

 .بي كوزموس

هيتين تيك : أكئي إي بي كوزموس *

أتي إكتيسيس : ميت ماي رومي 



 .بمجيئك 

 

 

من : وأعتقت حواء : من الغواية : خلصت أدم * 

 .طلقات الموت 

 

 .الئكتكنسبحك ونباركك مع م: روح البنوة : أعطيتنا *

 

 ..أشرق جسديا *

 .ثيليل خابيك جيزإي: تيروس 

إيفول خين تي : أكسوتي إن آدام *

خين : أك إير إيفا إن ريمهي : أباتي 

 .تى إفموني ناكهي إن

إنتى تي : أكتي نان إمبي إبنيفما *

هوس أن إسمو  إن: ميت شيري 

 .نيم نيك أنجيلوس: إيروك 

 ..أفشاي سوم أتيكوس*

 لبش األثنين                                                                         

لساني الضعيف الخاطئ ال يقدر أن ينطق بكرامتك يا *

 .مريم 

 

 ألن أدم أبانا المخلوق األول بيدي هللا الخالق *

 

 

أف أو أوم : تين شوربي إمماف : بمشورة إن إيفا *

 .إيفول خين إب أوتاه إمبي إش شين : إنجي أدام 

 

 .فجاء على جنسنا وكل الخليقة سلطان الموت والفساد *

 

ومن قبل مريم والدة اإلله أرجع أدم إلى رئاسته دفعة *

 .أخرى 

  

ن الملكين الغالبين داود وسليمان يرتالن لها ها أ*

 .ويكرمانها

 

 

أووه إن : باالس غار إتجوجيب *

نا إش جيم جوم أن : ريف  إرنوفي 

 .إمبي تايو ماريا : إي ساجي 

بي شورب : آدام غار بين يوت *

بي : يخين نين جيج إمفنوت: إنثاميو 

 .ذيمي أورغوس

تين : هيتين إيسوتشني  إن إيفا *

أف أو أوم إنجي : إمماف  شوربي

إيفول خين إب أوتاه إمبي إش : أدام

 .شين

نيم تي : أفئي هيجين بين جينوس*

إنجي بي إرشيشي : إكتيسيس تيرس

 .إنتى إفمو نيم إيتاكو

تي : إيفول هيتين ماريا *

إي : أفتاستو إن أدام : ثيؤطوكوس

 .أرشي إن كيسوب تيف

دافيد : إيس ني أورو أو إتتشوسي *

إف  إرهيمنوس : مون ونيم سول



 .داود النبي تكلم بكرامتها ودعاها مدينة هللا *

 

 

 .و أيضا سليمان الجامعة هكذا يقول في نشيد األنشاد *

 

 

 .يا أختي وخليلتي الكاملة رائحة ثيابك هي عنبر * 

 

يا جميع العذارى أحببن الطهارة لكي تصرن بنات * 

 .يسة مريم للقد

 

 .ألن من قبلها وجدت النساء دالة أمام الرب *

 

 

 

ونحن أيضاً نطلب أن نفوز بؤحمة بشفاعتك عند محب *

 .البشر

 .إفتي تايو ناس: إيروس 

ساجي إي : دافيد بي إبروفيتيس *

جي تي : أفموتي إيروس : بيس طايو 

 .فاكي إنتى إفنوتي

بي إكليسياس : سولومون ذي أون *

إم : خين بيجو إنتى ني جو : تيس 

 .وسباي ريتي إفجو إمم

ثي إتجيك : جي تاسوني تا إشفيري *

: ى ني إهفوس تبي إستوي إن: إيفول 

 .أوو أروماتا بي

: مينري توفو : ني بارثينوس تيرو *

إن ثي : هينا إنتى تين شوبي إنشيري 

 .إثؤواب ماريا 

: جي أووي إيفول هيتوتس *

جيمي إن : آإيجينوس إن ني هيومي 

إمبي إمثو إيفول : أو باريسيا 

 .ويسإمبتش

إثرين شاشني : آنون هون تين توفه *

إنتوتف : بريسفيا إهيتين ني : إفناي 

 . إمبي ماي رومي

 

 رح آدامط

 لى ثيؤطوكية يو م األثنينع

لكنهما خالفا  1لما خلقهما هللا اسكنهما الفردوس ليتنعما فيه  1دم الرجل األول وأمنا حواء آ

سر  الرب 1وبينما كان آدم حزين القلب 1لفردوس الةوصية وناال  عقابا من قم هللا وطردا من ا

فأتى بأبن هللا وسكن فى بطن مريم العذراء القديسة واخذ  1ان يعيده الى رئاسته مرة أخرى 

 1جسدا منها 



أشعياء فصيح االنبياء نظر بعين النبوة الى هذا السر الذى ليسوع الذى هو عمانوئيل مخلص 

 1ى السموات ظهر لنا من بطن العذراء ان الكائن ف: قائال هكذا  1العالم 

السالم لبيت لحم  1أنبأ قائال انه يولد فى بيت لحم فى مدينة داود  1نبياء الميخا العظيم فى ا    

 1التى ولد فيها المسيح والمغارة التى أشرق فيها مجد الهوته

المجد : قائلين ويصرخون  1المالئكة والناس يسبحون الملك المسيح  1كل أألنفس تفرح معا     

 المسرة  هلل فى األعالي وعلى األرض السالم وبالناس

ورأينا  1النور الحقيقى الذى يضىء لكل انسان آتى الى العالم  1نور أشرق لنا من مريم      

ال ن لساتى البائس الخاطى ال يقدر ان ينطق  1مجده لما ولد من مريم العذراء سيدتنا كلنا 

اشفعى فينا  1أخت سليمان الكنائسى  1ابنة الملك داود  1ة سائر النساء ملكي 1بكرامتك يا مريم 

 ويغفر لنا خطايانا  1هند ابنك الحبيب لكى يثبتنا على اإليمان المستقيم 

 ديح آدامم

 لى ثيؤطوكية يوم الثالثاءع

ك بابن* واصيح باعلى صوت السالم لك يا مريم  1قبل ما أنشىء وأتكلم  1أبدأ باسم الثالوث + 

 1سالم لك يا مريم لا 1وابناء الملكوت صرنا 1من نيران جهنم  1يا مريم فزنا 

الالم لك يا مريم   1ويصيحون بأعلى األصوات  1تعظيما لذيذا بنغم  1تعظمك كل الطغمات + 

 1الذى أتانا بالنصر ة  1هللا ذو االسم االعظم  1جل اله القدرة * 

 111السالم  1داود البار أبوك  1 كما باح وتكلم 1حل بروحه فى أحشاءك + 

 1111السالم  1من بكر بتولية  1ظهر عند تمام االيام  1خالص البشرية + 

رب المجد * 111وصار اسمك مرفوع  السالم  1ملك المجد االعظم  1دعيت أم يسوع + 

 1111السالم  1لنقاوة أفكارك  1اختارك من كل شعوب االمم 

سيموتى * 11وابنك فتح الملكوت  السالم  1ر  مكر ما واسمك صا 1زانك نور الالهوت + 

 شرح  1( 8)يئوس كايروذي

                                                     = = = = = = = = = = = = = = = = 

 ثيئوتوكية الثالثاء  ىمديح عل                                                    

السالم ( 3)ف ام بى اخريستوس 5اثما( 2)شيري نى ما ريام  ( 8)وس  تى بارثين شيري+   

م يالسالم لك يا مر 1د صلفاتك جوأي إنسان يتكلم بشرف وم 1صرت أما لباريك * لك يا مريم  

1 



طويل * السالم  1ولدتيه فى صورة انسان  1وخالق كل الشعوب واالمم  1ضابط كل االكوان + 

 111اللسالم  1ين رد الخروف تفضل وتكرم ح 1الروح ورؤوف 

ملك  1عليت وحملت * 1ولم يفارق قط اباه السالم  1نسا بالتمام أالها مت 1ظهر منك ابن هللا + 

 1السالم  1مسكنا طاهرا صرت  1المجد االعظم 

فزنا بك * 11السالم لك يا مريم  1وقدرك ذاد وعلى  1أحلى من كل نغم  1إلى مدحك وحلى + 

 111السالم  1ونلنا الفرح والسرور  1ددنا من بعد عدم وتج 1يا أم النور 

كريم رحمان * 11وفى المذود مولود السال لك يا مريم  1م ازلى معبود قدوس رب األنام يقد+ 

 111السالم (8)اتشيرى أن يواكيم 1اختار زين األنام  1رحيم  

من بكر بتولية * 11م السال 1وهو الكلمة االزلى  1بالالهوت االعظم  1لبس الجسد البشرى + 

 1لسالم ا1ظهر بالكلية  1باحسن ترتيب ونظام  1

* السالم لك يا مريم ( 2)بين يوت ات خين نى فيؤوى 1بشفاعة منك أمام  1نسألك اذكرينا + 

 1السالم لك يا مر يم  1وادخل بفرح وسرور  1مسكنا فيه اتنعم  1هيىء لى يا أم النور 

الن مدة * 11السالم  1وانا تائه فى غفالت  1يف هجم وأوان الص 1ولى الزمان وفات + 

 11بصالتك يا ذخرى السالم1طمعان وتعشم  1عمرى 

 1ال تنسينا يا مريم * 11السالم  1واهدينا الى المينا  1يوم الحكم االعظم  1يا مريم جيرينا + 

     11( 3)السالم لك يا مريم   1ولك الفضل علينا  1وجميلك متقدم 

 (قدمة الثيئوتوكياتم)يبونقال لحن لي

 يؤطوكية الثالثاءث

 (لقطعة األولىا)                                                                   

أكليل فخرنا ورأس خالصنا وثبات طهرنا هي مريم *

 .العذراء 

 

 

التي ولدت لنا هللا الكلمة الذي صار إنساناً ألجل *

 . خالصنا 

 

إنساناً هو غإلله أيضاً فلهذا ولدته وهي وبعد أن صار *

إت : بي إكلوم إنتى بين شوشو *

إيتاجرو إمبين : أبارشي إمبين سوتي 

 .بي ماريا تي بارثينوس: توفو 

إم إفنوتي بي : إيتاس ميسي نان ثي *

ومي رفي إيتاف شوبي إن : لوغوس 

 .إثفي بين أوجاي: 

إنثوف أون : مينينسا إثريف إرومي *

: إثفي فاي أس ماسف : بي إفنوتي 



 .عذراء 

 

عالية هي األعجوبة التي لحبلها ووالدتها أيضاً ال *

 .ينطق به 

 

 

 .ألنه بإرادته ومسرة أبيه والروح القدس أتى وخلصنا *

 .إسؤي إم بارثينوس

إنتى : إستشوسي إنجي تي إشفيري *

بيس جين ميسي : بيس جين إرفوكي 

 .أو أتساجي إمموف بي: أون 

نيم : خين بيف أو أوش  جي إنثوف*

ا منيم بي إبنيف: إيتيماتي إمبيف يوت 

: أفئي بي إبنيفما إثؤواب: إثؤواب

 أفئي أفسوتي إممون

 لقطعة الثانيةا

 .عظيم هو مجد بتوليتك يا مريم العذراء الكاملة *

 

 

وجد نعمة الرب معك أنت هي السلم التي رآها يعقوب *

. 

 

ماء والمالئكة ثابتة على األرض ومرتفعة إلى الس*

 .نازلون عليها

 

 

أنت هي الشجرة التي رأها موسى متقدة بالنار ولم *

 . تحترق 

 

 

أي إبن هللا الذي أتى وحل في بطنك ونار الهوته لم *

 .تحرق جسدك 

 

 

 .أنت هي الحقل الذي لم يزرع وأخرجت ثمرة حياة *

إنتى تي : أونشتي بي إب أوأو *

ثي : ماريا تي بارثينوس : بارثينيا 

 .إتجيك إيفول

أري جيم إهموت إبتشويس شوب *

ثي إيتا : إنثو تى تى موكي : نيمي 

 .ياكوب ناف إيروس

: إستاجريوت هيجين بي كاهي *

إري ني : ي شا إإهري إإتفيإستشوس

 .نيو إيبيسيت هيوتس: أنجيلوس 

إتاف ناف :إنثو بي بي إش شين *

إفموه خين : إيروف إنجي مويسيس

 .أووه ناف روك هان : بي إكووم 

: إتي فاي بي إبشيري إم إفنوتي *

إم : إيطاف شوبي خين تي ني جي 

: بي بي إكروم إنتى تيف ميثنوتي 

 .روكه إمبي سوما 

إم بووتي : تي تي كوي إنثو *

: أري تا أوأو إيفول : إجروج إيروس 

 .ن أوكاربوس إن أونخإ



 

أنت هي الكنز الذي إشتراه يوسف فوجد الجوهر *

 .المخفي في وسطه 

 

 

وجد مخلصنا يسوع في بطنك وولدته إلى العالم حتى *

 .اخلصن

 

 

 ...ألنه *

إيتاف شوبف : إنثو بي بي آهو *

أف جيم بي : إنجي يوسف 

إف هيب خين تيف : مارغاريتيس 

 .ميتي

أف جيم بين سوتير إيسوس خين تي *

أري إجفوف إبي كوسموس : ني جي 

 .شا إنتيف سوتي إممون: 

 .. ن جي إنثوف خي*

                                                             

 

 

 لقطعة الثالثةا

السالم لوالدة غإلله تهليل المالئكة السالم للعفيفة *

 .كرازة األنبياء 

 

 

السالم للتي وجدت نعمة الرب معك السالم للتي قبلت *

 .من المالك فرح العالم 

 

 

السالم للتي أستحقت أن  السالم للتي ولدت خالق الكل*

 .تُدعى أم المسيح 

 

 

 

السالم للتي أعطت الخالص ألدم وحواء السالم للتي *

إب ثيليل إنتى : شيري تي ماسنوتي *

: شيري تي سيمني : ني أنجيلوس 

 .بهي أويش إنتي ني بروفيتيسإ

: شيري ثي إيتاس جيم إهموت *

شيري ثي : تشويس شوب نيمي بإ

إم : إيتاستشي إنتى  بي أنجيلوس 

 .إفراشي إم بي كوسموس

إم إفريف : شيري ثي إيتاس ميسي *

شيري ثي : ثاميو إمبي إإإيتريف 

جي : إيتاس إم إبشا إمموتي إيروس 

 .إثماف إم بخرستوس 

إم إبسوتي إن : تاس تي شيري تي إي*

شيري ثي إيتاس تي : أدام نيم إيفا 

إم إفريف شانش إن أوو أون : شي ت



 .أرضعت عائل كل أحد 

 

 

السالم للقديسة أم جميع األحياء نطلب أليك أن تشفعي *

 .فينا 

 

 ..          ألنه * 

 .نيفين 

إثماف إن ني : شيري ثي إثؤواب *

إنثو بي إتين توبه إممو : إتؤنخ تيرو 

 .آري إبريس فيفين إيجون: 

 ..جي إنثوف*

 

 لقطعة الرابعةا

 .اإلله  إذا تأملك أحد أيتها العذراء القديسة والدة*

 

 .والسر العجيب الذي صار فيك  ألجل خالصنا *

 

 

فإنه يصمت من أجل ما ال ينطق به ويقيمنا إلى *

 .التسبيح 

 

 

 . من أجل عظمة العجيب صانع الخيرات المتطوعة *

 

ألن كلمة هللا الحي الذي لألب نزل ليعطي الناموس *

 .على جبل سيناء 

 

 

لضباب وعلى رأس الجبل بالدخان والظالم وا*

 .والعاصف

تي ني أتف إممو : آري شان أو أي *

أووه إم :أوتي بارثينوس إثؤواب : 

 .ماسنوتي 

إتؤوي إن : نيم بي ميستيريون *

إثفي :إيتاف شوبي إنخيتي : إشفيري 

 يبين أوجا

إثفي تي ميت : إفنا كاروف مين *

إفنا توونوس تين إي : أتساجي إموف 

 .إي أوجين إيرهيمنوس: إبشوي 

إنتى في : إثفي تي ميت نيشتي *

إنريف إربيث : إتؤني إن إشفيري 

 .إتؤي إن أوثو إن ريتي: نانيف 

إنتى : بي لوغوس غار إتؤنخ *

إيتاف إ إبسيت إيتي : إفنوتي إفيوت 

 .إيتوأوو إن سيناهيجين : نوموس

إمبي تو : أف هوبس إن إت آفي *

نيم أوكاكي : إكريمتس  وأوو خين أ



 

 

 .ومن جهة صوت األبواق كان يعلم الواقفين بمخافة * 

 

 

هو أيضاً نزل عليك أيتها الجبل الناطق بوداعة ومحبة *

 .بشرية 

 

 

 .وهكذا أيضاً تجسد منك بغير تغيير بجسد ناطق *

 

 

 

 .مساٍو لنا كامل وله نفس عاقلة *

 

 

 .بقى إلهاً على حاله وصار إنساناً كامالً *

 

 

 .لكي يحل زلة أدم ويخلص من هلك *

 

 

ات ويرده إلى رئاسته كعظيم وويصيره مدنياً في السم*

 .رحمته 

 

 

 ..            ألنه*

 .نيم أوساراثيو: نيم أوو إجنوفوس 

إنتى هان : إيفول هيتين تي إسمي *

نافتي إسفو خين : سالبينغوس 

 .إنتى إتؤهي إيراتو: أوهوتي 

: إنثوف  أون أفئي إإبيسيت إيجو *

ين خ: خابي تو أوو إن لوجيكون 

نيم أوميت ماي : أوميتريم رافش

 .رومي

أفتشي : تي يأووه أون إمباي ر*

خين أوميت أت : ساركس إنخيتي 

 .إن أوساركس إن لوجيكي: شيبتي

: إسجيك إيفول :إنؤموؤسيوس نيمان*

إن أو : إي أو أون إنطاس إم ماف 

 .إبسيشي إن نو إيرا

خين في : أفؤهي إفؤي إن نوتي *

أفشوبي أووه : إينافؤي إمموف 

 .إنتى ليوس : إنرومي 

را بتوما اإمب: هينا إنتيف فول إيفول *

إم في : أووه إنتيف سوتي : إن أدام 

 .إيتاف تاكو 

إن إهري : إنتيف أيف إمبوليتيس *

إن تيف تاستوف : خين ني فيؤيي 

كاطابيف نيشتي إن : إيتيف أرشي 

 .ناي

 …جي إنثوف*

 لقطعة الخامسةا



بها آلن هللا أرادها وجاء  كرامة العذراء ال ينطق*

 .وسكن فيها 

 

 

الساكن في النور غير المتقرب إليه حل في بطنها *

 .تسعة شهور 

 

 

 .غير المنظور غير المحدود ولدته مريم  وهي عذراء *

 

 .ألن هذا هو الحجر الذي رأه دانيال قد قطع من جبل *

 

 .ولم تلمسه يد إنسان البتة هو الكلمة الذي من األب *

 

 

 . تى وتجسد من العذراء بغير زرع بشر حتى خلصناأ*

 

 

 

 ...ألنه*

أو أتساجي : إيتايو إن تي بارثينوس *

: جي آإفنوتي أو أشس : إمموف بي

 .أفئي آفشوبي إن خيتس

إن : في إتشوب خيني بي أوأويني*

أفشوبي خين : آت إشخونت إيروف

 .إم إبسيت إن أفوت: تيس ني جي 

ي ثوش بي أت ت: بي أثناف إيروف *

ظاماريا ماسف إسؤي : إيروف 

 .إمبارثينوس

في إيطا : ي بي أوني بفاي غار *

: ناف إيروف إأف شاتف : دانييل 

 .إيفول هي أوتو أوو

تشوه : إتي إمبي جيج إنرومي *

تي فاي بي بي : إيروف إي إبتيرف 

 .بي إيفول خين إفيوت: لوغوس 

إيفول خين : أفئي أفتشي ساركس *

شيني إسبير ما أت: تي بارثينوس 

 .شا إنتيف سوتي إممون : إنرومي 

 

 …فوجي إنث*

                                                

 القطعة السادسة                                                            

 .صرت غصناً للطهارة وإناء لإليمان *

 

 

ا العفيفية والدة األرثوذكسي الذي آلبائنا القديسين أيته*

 .اإلله المكركة العذراء 

 

إنتى : آريه شوبي إن أو إكالذوس *

إنتى بي : أووه إنكيميلليون : بي توفو 

 .ناهتي 

إنتى نين يوتي : إن أورثوذوكسوس *

: أوتي سمني إم ماسنوتي : إثؤاب 

 .رثينوسإيتطايوت إمبا



ألنك ولدت لنا هللا الكلمة مخلصنا يسوع أتى وخلصنا *

. 

 

 ..ألنه*

إمفنوتي بي : جي آري ميسي نان *

ي إيسوس أفئي تبين سو: لوغوس 

 .أفسوتي إممون 

 ...جي إنثوف*

 لقطعة السابعةا

أنت يا أم النور المكرمة والدة *

 .اإلله حملت الكلمة غير المحوى 

وبعد ما ولدته بقيت عذراء *

 .بتسابيح وبركات نعظمك 

 

  

 ..        ألنه *  

: إت طايوت إم ماسنوتي : مبي أووأويني إنثو إثماف إ*

 .بي أخوريتس: آري فاي خا بي لوغوس 

أري أوهي إري أوي : مينينسا إثري ماسف *

تين : خين هان هوس نيم هان إسمو : إمبارثينوس 

 .تشيسي إممو 

 

 ..جي إنثوف*

 لبش الثالثاء                                                       

جسدي يستطيع أن يتأملك أيتها العذراء  أي لسان*

 .القديسة والدة اإلله 

 

 

 ألنك صرت عرشاً ملوكياً للمحمول على*

 .الشار وبيم  

 

بأي نوع نقدر أن نطوبك ألنك إرتفعت عن الطبائع *

 .العلوية العقلية

 

 

يذكر إسمك في كل األجيال أيتها الحمامة الحسنة وأم *

 .المسيح 

 

 

نا : إري أش إنالس إنساركس *

أوتي : إشئير بي نوين إممو 

 .أووه إمما سنوتي : ب بارثينوس إثؤا

جي أريه شوبي إنؤ إثرونوس *

إمفي إيتو فاي إمموف : يليكون سإمفا

 .هيجين ني شيروبيم : 

إممو إن : إن نا إش إيرماكاريزين *

جي آريتشيسي إيني : آش إنريتي 

 .إننو إي رون إتسا إبشوي: فيسيس 

خين جنينيئا : سي إرافميفئ إمبيران *

: ني سوس أوتي إتشرومبي إث: نيفين 

 .أووه إثماف إم بخرستوس 

تي فوكي أووه  :أونوف إممو ماريا *

جي في إت خين بي أمير : تس ماف 

 .ني أنجيلوس سي هوس إيروف: 



بدة واألم ألن الذي في حجرك أفرحي يا مريم الع*

 .تسبحة المالئكة 

 

 

والشار وبيم يسجدون بإستحقاق والساروفيم بغير فتور *

 . 

 

يرفرفون بأجنحتهم قائلين هذا هو ملك المجد رافع *

 . خطية العالم كعظيم رحمته

 

 

 

 ..ونحن أيضاً *

سي أوأوشت : أووه ني شيروبيم *

: نيم ني نسيرافيم: إمموف أكسيوس 

 .خين أوميتأتمونك

جي : إف إير ريبيزين خين نوتينه*

في : و أو فاي بي إب أورو إنتى إب أ

: إتؤلي إم إفنوتي إمبي كوزموس 

 .ي إن ناي تكاطا بيف نيش

 ..آنون هان*

 طرح آدام                                                                    

 على ثيؤطوكية يوم الثالثاء                                                      

 1التي ولدت لنا يسوع المسيح  1هي والدة االله مريم العذراء  1المؤمنين إكليل فخرنا نحن       

وجدت نعمة عند  1يا مريم العذراء أم الهنا  1 توليتكبعظيم هو مجد  1ابن العلى كقول المالك 

النك السلم الذى رآه يعقوب ثابتا على  1وقوة العلى ظللتك  1الروح القدس حل عليك  1هللا األب 

 1االله مر يم العذراء  ةالس الم لوالد 1تفعا الى السماء والمالئكة نازلة عليه ومر 1األرض 

السالم للتي  ولدت خالق ( 8)الرب معك  1السالم للتى وجدت نعمة  1السالم للملكة أم الملك 

السالم  1السالم للتي بسبب ابنها صار  خال ص أدم وحواء من العبودية التي  للعداوة  1الكل 

الن  1كرامة العذراء ال ينطق بها  1قدس الذي صار مسكنا الله السماء والروح القدس للجبل الم

ومن بعد  1الساكن فى النور حل في بطنك تسعة اشهر حتى  خلصنا 1عمانوئيل آتي وتجسد منها 

أى لسان جسدانى يستطيع أن ينطق  1كما تكلم حزقيال عظيم االنبياء  1ما ولدته بقيت عذ راء 

 1يسوع المسيح الهنا  1النها صارت ك رسيا عاليا لضابط الكل   1ة هذه العذراء بمجد وكرام

اشفعى فينا عند ابنك  1الرب معك  1افرحى يا ممتلئة نعمة  1من اجل هذا نصر خ قائلين 

 1الحبيب ليغفر لنا خطايانا 

 



 

 

 لى الهوس الثانيإبصالية آدام ع                                                          

: أيها الثالوث : للثالوث يسبحان : قلبي ولساني *

 .القدوس إرحمنا 

 

القدوس : أيها الثالوث : ويتعبد لك : كل أحد يسبحك *

 .إرحمنا 

 

: أيها الثالوث : مخلصنا العظيم : ألنك أنت إلهنا *

 .القدوس إرحمنا 

 

: أيها الثالوث : أتى وخلصنا  : أيها السيد الرب * 

 لقدوس إرحمناا

 

أيها : الحقيقية علمني عدلك  : من أجل أحكامك *

 القدوس إرحمنا: الثالوث 

 

: أيها الثالوث : تعهدنا بخالصك : كثيرة هي رحمتك *

 القدوس إرحمنا

 

 القدوس إرحمنا: أيها الثالوث : إليك : هوذا أنا ألتجأت *

 

: أيها الثالوث : يا ملك المجد  : لك القوة والمجد *

 قدوس إرحمناال

 

: لثالوث اأيها : في شدائدنا  : يسوع هو رجاؤنا *

 القدوس إرحمنا

 

هوس إتي : أباهيت نيم باالس *

إليسون : أجيا إترياس :  إترياس

 .إيماس

أووه سي : فون نيفين سيهوس ناك *

إليسون : أجيا إترياس : إرفوك ناك  

 .إيماس

بين سوتير : جي غار إنثوك بينوتي *

: أجيا إترياس : أووه بينيشتي  

 .إليسون إيماس

سوتي أفئي أف: ذيس بوذي كيريون *

إليسون : أجيا إترياس : إممون 

 .إيماس

ماإتسافوي : هاب إممي  إثفي نيك*

إليسون : أجيا إترياس : إنيك ميثمي  

 .إيماس

جيم بين : ذي أوش بي بيك ناي *

أجيا إترياس : شيني خين بيك أوجاي 

 .إليسون إيماس: 

: إي إفوت هاروك: يس هيبي أنوك *

 .إليسون إيماس: أجيا إترياس 

أو : تي تي جوم نيم بي أوؤو ثوك *

يا إترياس جأ: بي أورو إنتى إب أوؤو

 .إليسون إيماس: 

خين نين : إيسوس بي تين هيلبيس *

إليسون : أجيا إترياس : إثليبسيس

 .إيماس



: أيها الثالوث : نجنا من التجارب  : تباركت يا أبن هللا *

 القدوس إرحمنا

 

أيها : ايها الملك المسيح  : كل الشعوب تسبحك *

 القدوس إرحمنا: الثالوث 

 

: وث أيها الثال: إشف أمراضنا  : أعطنا سالمك *

 القدوس إرحمنا

 

القدوس : ها الثالوث يأ: : أنت المتحنن وأنت الرحوم *

 إرحمنا

 

القدوس : أيها الثالوث : تباركت أنت نسبحك ونباركك *

 إرحمنا

 

: أيها الثالوث : الديان العادل  : عظيم بالحقيقة *

 القدوس إرحمنا

 

: أيها الثالوث : أيها الكلمة الحقيقي  : إسمك مبارك *

 دوس إرحمناالق

 

: ثالوث لأيها ا: بصالحك  : أحرسنا أيها المسيح *

 القدوس إرحمنا

 

القدوس : أيها الثالوث : في شدائدهم  : إسمع الخطاة *

 إرحمنا

 

: أيها الثالوث : إرفعهما إلى السماء  : نفسي وعقلي *

: إك إسماروؤوت إيوس ثسنوس *

أجيا : ناهمين خين بي راسموس

 .إليسون إيماس: إترياس 

أو : الؤوس نيفين سيهوس ناك *

: أجيا إترياس : بخرستوس إبؤرو

 .إليسون إيماس

ماتالتشو : ك هيريني يموي نان إنت*

إليسون : أجيا إترياس : إن نين شوني

 . إيماس

أووه إن نا : إنثوك أو ريف شينهيت *

 .إليسون إيماس: أجيا إترياس : إيت 

تين هوس : إك إسماروؤوت إنثوك *

: أجيا إترياس : ناك إسمو إيروك

 .إليسون إيماس

بي ريفتي هاب : أونيشتي إنتا إفمي *

 .إليسون إيماس: أجيا إترياس : إممي 

أو بي : بيك ران إت إسماروؤوت *

: أجيا إترياس : لوغوس إنتا إفمي 

 .إليسون إيماس

خين : رويس إيرون أوبخرستوس *

: أجيا إترياس : تيك ميت أغاثوس 

 .إليسون إيماس

خين نو : سوتيم أنير فيرنوفي *

 .إليسون إيماس: يا إترياس أج: أنانكي

لو إ  وأ: تا إبسيشي نيم بانوس *

إليسون : أجيا إترياس : أورانوس

 . إيماس

موي نان : إيوس ثيئوس بين نوتي *



 القدوس إرحمنا

 

: أيها الثالوث : أعطنا خالصاً  : يا إبن هللا إلهنا *

 س إرحمناالقدو

 

القدوس : أيها الثالوث : طويل األناة  : هللا الرحوم *

 إرحمنا

 

: أيها الثالوث : يا أبن القدوس  : قدوس قدوس قدوس *

 القدوس إرحمنا

 

: أيها الثالوث : نيحهم أيها المخلص : أباؤنا الراقدون *

 القدوس إرحمنا

 

: أيها الثالوث : في ملكوتك السماوي : يا ملكنا أذكرنا *

 القدوس إرحمنا

إليسون : أجيا إترياس : إن أوسوتي 

 .إيماس

بي ريف أوأو : إفنوتي بي نا إيت *

إليسون : أجيا إترياس : إن هيت 

 .إيماس

إبشيري :  إكؤواب إكؤواب إكؤواب*

: أجيا إترياس : إم في إثؤواب 

 .سإليسون إيما

ما إمتون نوؤو : إبسيشي إن نينوتي *

: أجيا إترياس : أو بي ريف سوتي

 .إليسون إيماس

خين : أوبين نيب أري بين ميفيئي *

أجيا : تيك ميت أورو إن نا نيفيؤوي

 .إليسون إيماس: إترياس 

 مديح أدام                                                                     

 على الهوس الثانى                                                              

بشر جبر اءيل *فيك يا مريم مع ابنك ماسياس  1على شرح اآلدام  1أنشىء وزنا بنظام + 

 1حمال من غير  ادناس  1وحملتيه بالتهليل  1بحلول عمانوئيل 

حل اله * كما قال اسائياس  1نك طوضعتيه من ب1والهك صار  ابنك  1تم ارلمكتوب عنك + 

 1شريفة بين اال جناس  1من بكر بتول عذ را  1اتى لنا بالنصرة  1القدرة 

* وصرت كالشار وبيم وايضا قدس االقداس 1النه فى احشاك يقيم  1حملت السر العظيم + 

 1عذراء من أخص الناس  1من بكر بتولية  1خالص الالبشر ية ظهر بالكلية 

دعيت ام ( *  8)دافيد ابروفيتيس  1كما تنبأ  وتكلم  1حملتيه يا مريم  1ذو المقدار االعظم+ 

 1شفاء الوجاع الناس  1وظهر منك ينبوع  1وصار اسمك مرفوع  1يسوع 

زله * ف االلسن واالصنا 1وخضعت له االجناس  1رؤوف القلب تراءف  وتحنن لما شاف + 

 1( 2)بى أرشى ماندريتيس  1كول انبا شنوده  1أدم هوذا صارت له مردودة 



 1شعبا مؤمنا صرنا * االشر ار االنجاس  1من قبضة أعدانا  1من مريم ونجانا  1سيدنا اتانا + 

 1( 3)بى اف انجيليستيس   1كما قال يوحنا  1والنور كائن معنا 

ضنى  1يقطع قطعا بالفأس  1قال غصن ال يثمر  1رب الكرم أمر  1اصلح الكرم وعمر + 

 1جهال من غير قياس  1انى عزالى =حين ج 1والنوم لم يهنالى  1 وفنى حالى

ظهر من * ورجعت االنفاس 1حين نادى الميت قام  1اتانا باال نعام  1طبيب كل االقسام + 

 1ومن يؤمن بهداك بنى بيته باساس  1الرب الذى أنشاك  1أحشاك 

. غاب العقل وكلت * سياس اوتحيرت االفهام  فيك يا مريم مع إبنك م 1ل اال وهام عجزت ك+ 

 .وأصابهم اليأس. واألعداء بك زلت : األلسن وقد ملت 

قبلنا * وأعترف به ديماس . و الدنيا مرتجة : على يسوع من غير حجة .فعل األعداء ضجة + 

 .بمدينة أثيناس. وس عرفه ديوناسي( : 8)غالباً بي ذيافولوس . نحن إيسوس 

لما * قام في سحر األغالس  . ومن بين األموات : ا مات مفي القبر بعد . دفن رب القوات +

 .واآلخر عند الرأس. واحد عند الرجلين : مريم رأت مالكين . نظرت بالعين 

يذ ناول تالم* لرسله في عمواس . سيدنا قام وظهر : في يوم األحد سحراً . مريم نظرت جهراً + 

 . القداس  كلما نحضر. وأننات نذكر عهده : جسده ودمه بيده . 

و أفانا تقديمه * مهرقاً دمه في الكأس . موضوعاً في الصينية : قرباناً تقدمة . هذا ألجل السيئة + 

 (2)ورجونا بعد إياس . ووعدنا بنعيمه : ومنحنا تعليمه . 

من . السالم لك يا عذراء . * خلصت متياسيا من بشفاعتك : نجيني بصالتك . يا مريم ناديتك +

 .و أنال الخالص. كوني لي نصرة :  أقلب حزين يقر

يرحمني * عند إبنك ماسياس . أنت تاجي وفخري : يا مريم يا ذخري . السالم لك من فكري + 

 .في يوم الزحمة والقصاص. و أحظى بطلباتك : وأنجو بشفاعتك . بصالتك 

 .ألني بك متغلب ولم يغلبني اليأس : من يغلب ويرجوك . وأنا بك متحسب + 

 : ثم يقال .. وأبانا الذي … اهن اليسون إيماس الخ كقول الي

 

 

 لهوس الثانيا

 835لمزمور ا

أشكروا الرب ألنه صالح وخيّر الليلويا ألن إلى األبد *

 .رحمته

أوأونه إيفول إم إبشويس جي أو * 

: إخرستوس أو أغاثوس بي الليلويا 



 

 

 .أشكروا إله األلهة الليلويا ألن إلى األبد رحمته*

 

 

 .ب الليلويا ألن إلى األبد رحمتهأشكروا رب األربا*

 

الصانع العجائب العظام وحده الليلويا ألن إلى األبد *

 .رحمته

 

 .الذي خلق السموات بفهم الليلويا ألن إلى األبد رحمته*

 

الذي ثبت األرض على المياه الليلويا ألن إلى األبد *

 .رحمته

 

الذي خلق نيرين عظيمين وحده الليلويا ألن إلى األبد *

 .حمتهر

 

 

 .حمتهرالشمس لحكم النهار الليلويا ألن إلى األبد *

 

 .القمر والنجوم لحكم الليل الليلويا ألن إلى األبد رحمته*

 

الذي ضرب المصريين مع أبكارهم الليلويا ألن إلى *

 .األبد رحمته

 

وأخرج إسرائيل من وسطهم الليلويا ألن إلى األبد *

 .رحمته

 جي بيف ناي شوب شا إينيه 

نه إيفول إم إفنوتي  إنتى ني أوأو*

ناي شوب شا  جي بيف: نوتي الليلويا 

 .إينيه 

أوأونه إيفول إم إبشويس إنتى ني * 

جي بيف ناي شوب : شويس  الليلويا 

 .شا إينيه 

في إتئيري إنها نيشتي إن إشفيري *

جي بيف ناي : إمما فاتف الليلويا 

 .شوب شا إينيه 

 في إيطاف ثاميو إن ني فيؤيي خين*

جي بيف ناي : أو كاتي  الليلويا 

 .شوب شا إينيه 

إيتاف تاجرو إمبي كاهي هيجين  في*

جي بيف ناي شوب : نيموأو  الليلويا 

 .شا إينيه 

في إيطاف ثاميو إن هان نيشتي إن *

: ريف أر أوأويني إمما فاتف الليلويا 

 .جي بيف ناي شوب شا إينيه 

إفري إيه أو إرشيشي إنتى بي إيهو *

جي بيف ناي شوب شا : ليلويا أو ال

 .إينيه 

ف إكسوسيا إنتى بي إبيوه نيم نيسو *

جي بيف ناي شوب : إيجوره  الليلويا 

 .شا إينيه 

في إيتاف شاري إينا كيمي نيم نو *

جي بيف ناي : شاميسي  الليلويا 

 .شوب شا إينيه 



 

 .ليلويا ألن إلى األبد رحمتهبيد عزيزة وذراع عالية ال*

 

لى أقسام الليلويا ألن إلى األبد إالذي شق البحر األحمر*

 .رحمته

 

وأجاز إسرائيل في وسطه الليلويا ألن إلى األبد *

 .رحمته

 

وطرح فرعون وكل قوته في البحر األحمر الليلويا *

 .ألن إلى األبد رحمته

 

 

ى األبد الذي أخرج شعبه إلى البرية الليلويا ألن إل*

 .رحمته

 

 

الذي أخرج ماء من صخرة صماء الليلويا ألن إلى *

 .األبد رحمته

 

 

الذي ضرب ملوكاً عظماء الليلويا ألن إلى األبد *

 .رحمته

 

 .وقتل ملوكاً عجيبيين الليلويا ألن إلى األبد رحمته*

 

 .سيحون ملك األموريين الليلويا ألن إلى األبد رحمته*

 

أووه أفئيني إم بي اسرائيل إيفول *

ي جي بيف نا: خين توميتي  الليلويا 

 .شوب شا إينيه 

خين أوجيج إس أماهي نيم أو *

جي بيف : تشوسي  الليلويا فشوبش إ

 .ناي شوب شا إينيه 

في إيتاف فورج إم إفيوم إنشاري *

جي بيف ناي : خينهان فورج  الليلويا 

 .شوب شا إينيه 

أووه أفئيني إمبي إسرائيل إيمير *

جي بيف : خين تيف ميتي  الليلويا 

 . ناي شوب شا إينيه

أووه أف فور فير إمفارا أونيم تيف *

يوم إنشاري  الليلويا فجوم تيرس إي إ

 .جي بيف ناي شوب شا إينيه : 

في إيطاف إيني إمبيفالؤس إيفول *

جي : إن إهري هي إبشافي  الليلويا 

 .بيف ناي شوب شا إينيه 

في إيطاف إيني إن أوموأو إيفول *

: خين أو بيترا إنكوه إنشوت  الليلويا 

 .ي بيف ناي شوب شا إينيه ج

ي إن تفي إيتاف شاري إي هان نيش*

جي بيف ناي : أورو أو  الليلويا 

 .شوب شا إينيه 

أووه أفخوتيب إنهان أورو أو إفؤي *

جي بيف ناي : إن إشفيري  الليلويا 

 .شوب شا إينيه 

سيون إبؤرو إنتى ني أموريئوس *



 .ويا ألن إلى األبد رحمتهوعوج ملك باشان الليل*

 

 

 .لويا ألن إلى األبد رحمتهيأعطى أرضهم ميراثاً الل*

 

 .ميراثاً لعبده إسرائيل الليلويا ألن إلى األبد رحمته*

 

 .في تواضعنا ذكرنا الرب الليلويا ألن إلى األبد رحمته*

 

 

 .وخلصنا من أيدي أعدائنا الليلويا ألن إلى األبد رحمته*

 

 

اماً لكل جسد حي الليلويا ألن إلى األبد الذي يعطي طع*

 .رحمته

 

  .الليلويا ألن إلى األبد رحمته اإحمدوا إله السم*

 

 

إحمدوا رب األرباب ألنه طيب وصالح الليلويا ألن *

 .إلى األبد رحمته

 

جي بيف ناي شوب شا إينيه : الليلويا 

. 

ج إبؤرو أنتى إثفاسان  الليلويا نيم أو*

 .جي بيف ناي شوب شا إينيه : 

أفتي إمبوكاهي إف إكليونوميا *

جي بيف ناي شوب شا إينيه : الليلويا 

. 

إف إكليونوميا إم بيف فوك بي *

جي بيف ناي شوب : إسرائيل الليلويا 

 .شا إينيه 

إن إهري خين بين ثي فيو أفئيرين *

جي : يا ميفئي إنجي إبشويس  الليلو

 .بيف ناي شوب شا إينيه 

ل خين نين وأووه أفسوت تين إيف*

جي : جيج إنتى نين جاجي الليلويا 

 .بيف ناي شوب شا إينيه 

في إت تي إخري إنساركس نيفين *

جي بيف ناي شوب : إتؤنخ  الليلويا 

 .شا إينيه 

أوأونه إيفول إم إفنوتي إنتى إتفي *

ه جي بيف ناي شوب شا إيني: الليلويا 

. 

أوأونه إيفول إم إبشويس إنتى ني *

ستوس أو يشويس جي أو إخر

جي بيف ناي : أغاثوس بي الليلويا 

 .شوب شا إينيه 

                                           

 

 بش الهوس الثانيل



 .لنشكر المسيح إلهنا مع المرتل داود النبي ف

 

 

ياه ألنه خلق السموات وجنودها أسس األرض على الم*

. 

 

هذان الكوكبان العظيمان الشمس والقمر جعلهما نيران *

 .في الفلك 

 

أخرج  الرياح من أخباياها نفخ في األشجار حتى *

 .أزهرت 

 

أمطر مطراً على وجه األرض حتى أنبتت وأعطت *

 .ثمرها 

 

 

 .أخرج ماء من صخرة وسقى شعبه في البرية *

 

 

 .صنع األنسان كشبهه وصورته لكي يباركه *

 

 

فلنسبحه ونرفع أسمه ونشكره ألن رحمته كائنة إلى *

 .بد ألا

 

 

 .بصلوات المرتل داود يا رب أنعم لنا بمغفرة خطايانا *

 

إمبي : مارين أوأونه إيفول *

نيم بي : إخرستوس بين نوتي 

 .دافيد إبروفيتيس: ييروبسالتيس 

نيم : جي أفثاميو إن نيفي أوي *

أفهي سينتي إمبي كاهي : نوذيناميس 

 .إي إهري هيجين نيموؤ: 

بيري نيم : ناي نيشتي إمفوس تير *

خين بي :  أفكاف إفئير أوأويني: بيوه 

 .إستير أوما 

نيف  نإيفول خي: فئيني إنهان ثيوإ*

شا : أهور أف نيفي إنساني إش شين 

 .إنتو فيري إيفول

هيجين : أفهو أو إن أومون هوؤ *

شا إنتيف روت : إبهو إم إب كاهي 

 .إنتيفتي إمبيف أوتاه : إي إبشوي 

إيفول خين : أفئيني إن أوموأو *

إن : س أف إتسو إمبيف الؤ: أوبيترا 

 .إهري هي إبشافي

: إيني  أفثاميو إم بي رومي كاتابيف*

إثريف إسمو : نيم نيف هيكون 

 . إيروف 

تين إتشيسي : مارين هوس إيروف *

تين أو أوانه ناف إيفول : إم بيف ران 

 .جي بيف ناي شوب شا إينيه: 

إنتى بي : هيتين ني إفشي *

إبشويس أري : إيروبسالتيس دافيد 

م بي كو إيفول إنتى إ: إهموت نان 

 .نين نوفي



 

بشفاعات والدة اإلله القديسة مريم يا رب أغفر لنا *

 .خطايانا 

 

 .......بشفاعات كل صفوف المالئكة يا رب *

 

 

القدس  مبارك أنت بالحقيقة مع أبيك الصالح والروح*

 .ألنك أتيت وخلصتنا 

 

نتى ني إ: هيتين ني إبريسفيا *

ثيؤتوكوس إثؤواب ماريا 

 …إبشويس:

إنتى إيخوروس : هيتين ني إبريسفيا *

 ..إبشويس: تيرفانتى ني أنجيلوس 

نيم بيك : إك إسماروؤوت اليثوس *

نيم بي إبنفما : يوت إن أغاثوس 

جي أك أي إكسوتي إممون : إثؤواب 

 . 

ديحةم  

لى اللبش الهوس الثاني وبلحنهع  

( * 1)جى بيف ناى شوب شا اينيه  0النه رحوم وودود :فلترتل مع داود ونشكر فضل هللا +

00جى  0على الصالح والطالح  0مرسل غيثه من اعلى سماه  0اشكروا الرب فانه صالح   

قدوس قدوس  *00جى  0له المجد والعظمة  0فانه صالح طويل االناة  0اشكروا اله االله + 

000جى  0رباب الاشكروا  رب ا 0واحد ال لب سواه  0اكؤواب   

صور علو * 00صنع العجايب وحده جى  0مأل االرض بمجده له المجد فى علو سماه + 

00جى  0والنجوم فيها سائرات  0وأسسها بكلمة فيه  0السموات   

رتب كوكبين * 00جى  0 ومألها بالخلقة 0وبسطها فوق وجه المياه  0جبل االرض بالحكمة + 

00جى  0لشمس والقمر سائرين ا 0ينيران فى جو سماه  0عظيمين   

سكب * 00جى  0والقمر والنجوم لليل  0سائرة فى الفلك دائرة  0جعل الشمس لسلطان النهار + 

00جى  0واختار موسى وهارون  0وأهلك كامل اعداه  0غضبه على فرعون   

* 00جى 0وضربهم أشنع الضربات  0اع اعاله فى مصر بذر 0لشعبة صنع اآليات + 

00جى  0وخلص شعبه من وسطهم  0ضربهم بذراع ما اعاله  0كارهم بالمصريون وأ  

أنبع الماء من * 00وجاز اسرائيل وسطه جى  0وطرح فرعون جواه  0شق البحر وفلقه + 

00جى 0فى البرية القفرة  0وروى شعبه وسقاه  0الصخرة   

رضهم أأعطى * 00جى  0وعوج ملك باشان  0وقتل شيحون وفناه  0أوصلهم بالد كنعان + 

00جى  0وذكرنا فى تواضعنا  0السرائيل عبده وفتاه  0ميراثا   



يجب له كل * 00اعترفوا لالله السماء جى 0خلصنا من االعداء المحيطين لكل حى عزاء + 

0اشكروا فضله على الدوام  0والسجود ألثر قدميه  0االكرام   

خلصنا * 00جى  0ابيح سوزيدوه من الت 0واشكروا فضله ورضاه  0ا السم المسيح اعترفو+ 

00جى 0فرعون العقلى خزاه واجازنا بحر التقديس  0من ابليس   

شق * 000جى  0ووعدنا بأرض الميعاد  0وعتقنا من رق الطغيان  0أدخلنا بحر العماد + 

00جى 0شرعظيم وأخرجنا من  0ورمى الشيطان جواه  0المسيح بحر الجحيم   

 0عوض المن السلوى *  00عاناودعانا احبابه جى دالى محله وهناه و 0وأصعدنا مع شعبه + 

000أعطانا جسده غذاء واعطانا البيعة الحلوة جى   

وأوصلنا * 000جى  0وروى نفوسنا القفرة  0واعطانا دمه شربناه  0أنبع الماء من الصخرة + 

جى بيف ناى شوب شا اينيه  0وهو ملكوت السموات  0ه والوعد الجديد نلنا 0أرض الميعاد   

= = = = = = = = = = = = = = 

 رح آدامط

لى الهوس الثانىع  

ونصرح بصوت واحد قائلبين اشكروا الرب فاه  0فلنرتل مع المرتل داودالنبى حسن الترتيل     

النه صنع  0الدهور والى كل  0الن رحمته دائمى الى االبد  0اشكروا هللا رب االرباب  0صالح 

0رفيع لعجائب عجيبة وخلق السموات بفهمه ا  

الشمس لسلطان النهار  0جعلهما ينيران فوق السموات  0الشمس والقمر  0النيرين العظميمين    

0والقمر والنجوم لسلطان الليل  0  

 0بيد عزيزة وذراع رفيعة  0وغرقهم فى البحر األحمر  0مضرب المصريين وكل أبكارهم  

وقتل أيضا  0ى البحر األحمر ففرعون الملك ومراكبه العظيمة  0رج اسرائيل من وسطهم أخ

وعوج ملك ملك مدينة باشان  0وهم شيحون ملك االموريين  0ملوكا عظماء عجيبة فى الحرب 

 0ونحن معشر المسيحين داعانا خواصه  0وأعطاهم أرضهم ميراثا  0وأحب شعب اسرائيل 

 0ا من أيدى أعدائنا   فلذلك نصرخ ونقول مع المرتل داود النبى وخلصن 0وذكرنا تواضعنا 

يارب أنعم  0بصلوات داود المرتل  0فانه صالح وان الى االبد رحمته  0واشكروا رب االرباب 

   0لنا بغفران خطايانا 

= = = = = = = = = = = = 



 مديح واطس                                                                     

 على ثيؤطوكيه يو م األربعاء                                                          

طوباك يا بكر  0يصيحون باصوات شجية  0وعاسكر نى انجيلوس  0كل الطغمات السمائية + 

 0ويصيحون بلغات  بهية * 0الكل يقولون مارين هوس  0وبالنغمات العلوية * 0وعروس 

0اك يا بكر وعروس طوب  

 0غبريال بى أرشى أنجيلوس  0شبه طهرك مرسول يمن  0تطلع اآلب من سماهولم يجد + 

00طوباك  0بشرك برضى وقبول   

طوباك  0وصرت أما لمن أنشاك  0وظهر منك باشويس ايسوس  0حل بروح قدسه أحشاك + 

0اك ظهرمن بكر بتولية طوب 0ورجوعه الى الفردوس  0خالص أدم وبنيه * 00  

(  2)نيم تى اهريرى اثؤاب ( 1)دعيت يازهرة األطياب تى شورى ان نوب ان كاثاروس  + 

اله االله صار ابنك (  2)كاتا ابساجى ام بى هيمونوذوس  0رب المجد اختار حسنك * 00طوباك 

*00طوباك   

ك فى المشرق بابا مقفوال محروس  وقد دخله الملك المتعال  طوبا 0رأى فى رؤيا حزقيال +

00طوباك  0للملك المرهوب  دسجو 0وحوله طغمات نى انجيلوس  0سلم رآه يعقوب * 00  

* 00طوباك  0عوسج أخضر  فى قلبه نار  0شهد موسى وتنبأ أجهار وشبهك بكرم مغروس +

*00طوباك  0قال ينزل كندى ومطر  0بشهادة عن ميالد ايسوس  0صوفونيوس عنك خبر   

وباك ط 0وعليه جلس الملك المتعال  0( 4)اى ناف او اثرونوس أنوك  0دانيال فى رؤياه قال + 

طوباك  0فما طاق من نوره ثقب أبره  0كما رأيت أم القدوس  0طلب موسى ينظر نظره * 00

00 

طوباك  0وعتق نسله من كل وثاق  0آلدم بدخوله الى الفردوس  0ظهر منك وأوفى الميثاق + 

00طوباك  0من ذاقه ال يسل طعمه  0الفردوس  كحالوة أثمار 0غال مدحك وحال نظمه * 00  

طوباك  0بجلوس الخالق فى حجرك  0ك وحال ذكرك وزاد رفعة عن كل الطقوس رعال قد+ 

00من يجعل مدحك رأس ماله طوباك  0فاز ببلوغه آماله وتعشم برضى الرب القدوس * 00  

طوباك  0د مماتى لتكون عونى عن 0أكون مادح تى بارثينوس  0قصدى طول عمرى وحياتى + 

00طوباك  0ام قلنا الكرسى فهى أفخر  0وشموس  كرامة مريم من يقدر يشبهها بقمر* 00  

لوالك يا * 000طوباك  0وزذت قدرا وعلوت  0وقد فقت عنكل الطقوس  0لرب المجد حملت + 

000طوباك  0ويراه بين العالم مشهور 0من كان يعاين مجد ايسوس  0أم النور   



نسألك * 00يتكلم طوباك  وأى لسان سقدر 0من يشبهك يا أم القدوس  0لت يا مريم من نال ما ن+ 

طوباك  0( 2)هينا تين كو ايفول   0( 1)أرى با ميفئى ناه رين باشويس ايسوس   0يا بكر وبتول 

00 

* 00طوباك  0النى متوسل بحماك 0فال تنسينى يا أم بى  أخريستوس  0هوذا عبدك يترجاك +

00طوباك  0بقبول صلواتنا تهدينا  0بى أرشى ايريفس ( 000)راعينا اال نبا واالب الفاضل   

أجيريهم يا زين ( 2)نين يوتى  اثؤاب ان ايبيسكوبوس  0فى الخدمة الرسولية ( 1)وشركاؤه + 

وكل رتب  0( 3)وجميع ان نى اخريستيانوس  0ال تنسى سائر كهنتنا * 00طوباك  0البشرية 

000بيعتنا طوباك   

* 11طوباك  1معمودية لأجير ى شعب ا 1زينه الرتب والطقوس  1زين كل البشرية يا + 

 1( 4)شاشف ان طغما ان اككليسيا  1الرئيس منهم والمرؤوس  1وأبناء البيعة األرثوذكسية 

 طوباك يا بكر وعروس

 قال ثيئوطوكية األربعاءت

 ثيؤطوكية األربعاء

 القطعة األولى

نك أنت ألبطوباويتك كل الطغمات السمائية ينطقون *

 .هي السماء الثانية الكائنة على األرض 

 

باب المشارق هو مريم العذراء الخدر الطاهر الذي *

 .للختن النقي 

 

 

تطلع األب من السماء فلم يجد من يشبهك أرسل *

 .وحيده أتى وتجسد منك 

 

 

 

 ..تطلع األب *

: ني طاغما تيرو  انتى ني فيؤيي *

جي : س سي جو إن ني ماكاريسمو

إتشوب : تي تي ماه إسنوتي إمفي وإنث

 .هيجين بي كاهي

تي : تي بيلي إنتى ني ما إنشاي *

بي ما إنشيليت : ماريا تي بارثينوس 

إنتى بي نيمفيوس : إت توفيوت 

 .إنكاثاروس

: آإفيوت جوشت إيفول خين إثفي *

آف : إمبيف جيم في إتؤني إممو 

إي : أوأورب إمبيف مونو جينيس 

 نخيتيإركس إيفول آفتشي سا

 ..آإفيوت جوشت *

 

 لقطعة الثانيةا



تكلموا بكرامات من أجلك يا مدينة هللا ألنك أنت مسكن *

 .جميع الفرحين 

 

 

كل ملوك األرض يسيرون في نورك واألمم في *

 .ضياءك يا مريم أم هللا 

 

 

تطوبك جميع األجيال ونحن نسجد للذي ولدته ونزيده *

 .علواً 

 

 

 ..تطلع األب *

أوتي : أفساجي إنهان طايو إثفيتي *

إن : جي إنشوبي : فاكي إنتى إفنوتي 

 .ني تونوف تيرو إنخيتي

: ني أورواو تيرو  إنتى إبكاهي *

أووه : سي موشي خين بي أوأويني 

أو ماريا : ني إثنوس خين بي فيري 

 .إثماف إمفنوتي

إنجي ني : سي إر ماكاريزين إممو *

في  تين أوأوشت إم: جينيئا تيرو 

تين إيرهو أو : إجفوف  إيتاري

 .تشيسي إمموف 

 ..إفيوت جوشتآ

                                                          

 القطعة الثالثة                                                                   

أنت هي السحابة الخفيفة التي دلتنا على مطر أستعالن *

 .ه الوحيد اإلل

 

 

األب صنعك والروح القدس حل عليك وقوة العلي *

 .ظللتك يا مريم

 

 

ألنك ولدت الكلمة الحقيقي إبن األب الدائم إلى األبد *

 .أتى وأنقذنا من خطايانا 

 

 

 .. تطلع األب *

ثي :إنثوتي تي تشيبي إيتاسي أوأو *

إمبي مون : إيطاس إرسيم مينين نان 

نتى بي إ: هوؤ إنتى تي باروسيا 

 .جينيس إن نوتيومون

: أفيوت إيرتي خني تيس إيرو ىا*

أوجوم إنتى : أبي إبنفما إثؤواب إجو 

إثنا إرخيفي إيرو : في إتتشوسي

 .ماريا

: جي آري إجفو إمبي آليثوس *

: إنلوغوس إنشيري إنتى إفيوت 

آفئي أف : إثمين إيفول شا إينيه 

 . سوتين خين نين نوفي 

 ..آإفيوت جوشت*

 القطعة الرابعة                                                  



عظيمة هي الكرامة التي أستحقتها يا غبريال المبشر *

 ووجهك يتألأل فرحاً 

 

 

أعلنت لنا بالد هللا الذي أتى إلينا وبشرت مريم العذراء *

 .غير الدنسة 

 

 

قائالً أفرحي يا ممتلئة نعمة والروح القدس يحل عليك *

. 

 

 

وقوة العلي تظللك يا مريم تلدين القدوس مخلص العالم *

 .كله 

 

 

 ..تطلع األب *

إيتاك : أونيشتي غار تي تي تيمي *

بي : إيم إبشا إمموس أوغابرييل

إيري : أنجيلوس إمفاي شين نوفي 

 .بيك هو شوأو راشي إيفول

: أك إبرسيم مي نين نان إمبي إجفو *

أكهي : إنتى إفنوتي إيتاف إي شارون 

تي بارثينوس : ين نوفي إم ماريا ش

 .إن أتثوليب

: جي شيري ثي إثمي إن إهموت *

آري : أووه إبتشويس شوب نيمي 

أو ابنفما : جيمي غار إن أو إهموت 

 .إفؤواب إثنيو جو 

إثنا : أوجوم إنتى في إت شوسي *

تي را ميسي : إرخيفي  إبرو ماريا 

إبسوتير إمبي : إمفي إثؤاب 

 .كوزموس تيرف

 ..ت جوشتإفيوآ

 القطعة الخامسة                                                                 

عيد بتولي يدعو لساننا اليوم لكي نمدح والدة اإلله *

 .مريم 

 

من أجل الذي ولد لنا في مدينة داود مخلصنا يسوع *

 .المسيح الرب 

 

 أماً  تتعالوا يا جميع الشعوب لنغبطها ألنها صار*

 .وعذراء معاً 

 

 

إتثوهيم : أوشاي إمبارثينيكون *

إثرين إر إف : أو إمبين الس إمفو

 .إنتى ثيؤتوكوس ماريا: فومين 

خين : إثفي في إيتاف ماسف نان *

: بينسوتير إيسوس : إثفاكي إن دافيد 

 أووه بخرستوس إبشويس 

إنتين : مويني ني الؤس تيرو آ*

جي : إرماكاريزين إمموس 

أووه إمبارثينوس : أسوشوبي إمماف 

 .إفسوب



السالم لك إيتها العذراء النقية عديمة الفساد التي *    

 .كلمة األب أتى وسجد منك 

 

 

السالم لإلناء الذي بال عيب المختار الذي لبتوليتك *

 .الحقيقية الكاملة 

 

 

السالم للفردوس الناطق للمسيح الذي صار أدم الثاني *

 .من أجل أدم اإلنسان األول 

 

 

معمل اإلتحاد غير المفترق الذي للطبائع التي السالم ل*

 .أنت معاً موضع واحد بغير إختالط 

 

 

السالم للخدر المزين بكل نوع الذي للختن الحقيقي *

 .الذي أتحد بالبشرية 

 

 

 

السالم للعليقة النفسية التي للطبيعة ونار الهوته لم *

 .تحرق شيئاً منها 

 

 

اء التي حملت والسم السالم للعبدة واألم العذراء*

 .جسدياً الذي على الشاروبيم 

 

إت  ثي: شيري ني أوتي بارثينوس *

إيتا بي : فيوت إن أت تاكو تو

إي أفتشي : لوغوس إنتى إفيوت 

 . ساركس إيفول إنخيتي

: إن آتاتشي : شيري بي كيميللون*

إنتى تي بارثينيا إممي : أووه إتسوتب

 .أووه إـ جيك إيفول : 

 

أنلوجيكون : شيري بي باراذيسوس *

في إيتاف شوبي : إنتى بخرستوس 

بي  إثفي: إمماه إسناف إن آدام 

 .رب إنروميشو

إنتى تي : شيري بي إرغاستيرون *

إنتى ني : ميت أواي إن أتفورج 

خين : فيسيس إيطافئي إفما إفسوب 

 .أوميت أت موجت

إتسيل : شيري بي ما إن شيليت *

إنتى بي نيم : سول خين أوتو إنريتي 

إيطاف هوتب إتي ميت : فيوس إممي 

 .رومي

 

إمقاتوس : شيري بي إم بسي خون *

يسيس إيتي إمبي إكروم تي ف ىإنت

روكه إن أهلي : إنتى تيف ميث نوتي 

 .إنتاس

تي : شيري تي فوكي أووه تي ماف *

ثي إيتاس فاي : بارثينوس أووه إتفى 

خافي إت هيجين ني : سوما تيكوس



 

بهذا نفرح ونرتل مع المالئكة القديسين بتهليل قائلين *

 .المجد هلل في األعالي 

 

 

 

وعلى األرض السالم وفي الناس المسرة ألنه سر بك *

 .الذي له المجد إلى األبد 

 

 

 

 ..تطلع األب *

 

 .شيروبيم

: خين ناي تين راشي تين إربسالين *

خين أوثيليل : نيم نيإنجيلوس إثؤاب 

ني  أوخينوجي أوأ: إنجو إمموس 

 .إتتشوسي إم افنوتي

نيم : نيم أوهيريني هيجين بي كاهي *

جي أفتي : أوتي ماتي خين ني رومي 

إنجي في إيتي : ماتي غار إنخيتي 

 .فوف بي بي أوأوشاإينيه 

 …آإفيوت جوشت*

 القطعة السادسة                                                         

من جميع القديسين ألنها  عظيمة هي كرامة مريم أكثر*

 .أستحقت أن تقبل إليها هللا الكلمة 

 

 

 .من تخافه المالئكة حملته مريم العذراء في بطنها *

 

 

هي أرفع من الشاروبيم وأجل من الساروفيم ألنها *

 .صارت هيكالً للواحد من الثالوث 

 

 

هذه هي أورشليم مدينة إلهنا وفرح جميع القديسين *

 .كائن فيها 

 

بارا : أونيشتي بي إيتايو إم ماريا *

جي أس إم إبشل إن : ني إثؤاب تيرو 

إم إفنوتي بي : شوب إيروس 

 .لوغوس

إرهوتي : في إت إري ني أنجيلوس *

: آماريا تي بارثينوس : خانتيف هي 

 .فاي خاروف خين تيس نيجي

إس :إستشوسي إي ني شيروبيم *

جي : طايوت إي ني سيرافيم 

إمبي أواي : بي إن أو إرفيي أسشو

 .إيفول خين تي إترياس

إتبوليس إم : ثاي تي ييروساليم *

إيري إب أونوف إنتى : بينوتي تي 

شوب إن إخري : ني إثؤاب تيرو 



 

 ...لع األب تط*

 .إنخيتس

 ..آإفيوت جوشت*

 لقطعة السابعةا

جليلوا األمم الجالسون في الظلمة وظالل الموت *

 .أشرق عليهم النور العظيم 

 

 

المستريح في قديسيه تجسد من العذراء ألجل هللا *

 .خالصنا 

 

 

 

 

تعالوا أنظروا وتعجبوا وسبحوا وهللوا بإبتهاج لهذا *

 .السر الذي ظهر لنا 

 

 

ألن غير المتجسد تجسد والكلمة تجسم وغير المبتدئي *

 .أبتدأ وغير الزمني وصار زمنياً 

 

 

 

حي غير المدرك لمسوه  وغير المرئي رأوه إبن هللا ال*

 .صار بشرياً بالحقيقة 

 

 

 

يسوع المسيح هو هو أمسا واليوم وإلى األبد أقنوم *

ني : تي جاليلي آغنتى ني إثنوس*

نيم إت خيقي : إتهيم سي خين إبكاكي 

أونيشتي إن أوأويني أفشاي : إم إفمو 

 .نؤو

خين : إفنوتي في إثموتين إمموف *

اب إنتاف أفتشي ساركس خين ي إثؤن

ني إثؤاب إنتاف أفتشي ساركس خين 

إثفي في إي تي فون : تي بارثينوس

 .إن أوجاي

هوس : آمويني آناف آري إشفيري *

هيجين باي : ثيليل خين أو إشليلوي 

إيطاف أوأونه نان : ميستيريون 

 .إيفول

: جي بي أتساركس أفتشي ساركس *

ي أت ب: أووه بي لوغوس أف إخثاي 

بي إتسيو : آرشي آف إرهيتس 

 .أفشوبي خا أو إخرونوس

: بي أت إشتاهوف أفجيم جومف *

: بي أسناف إيروف سيناف إيروف 

أفشوبي : إبشيري إم إفنوتي إتؤنخ 

 .إنشيري إنرومي خين أوميثمي

إيسوس بخرستوس إنساف نيم *

خين : إنثوف بي نيم شا إينيه : فوأو

ين ت: أو هيبو ستاسيس إن أو أوت 

 .أوشت إمموف  تينتي أوأوناف أو



 .واحد نسجد له ونمجده 

 

 

 

 ..تطلع األب *

 .……آإفيوت جوشت*

 بش األربعاءل

حزقيال النبي يشهد قائالً إنني رأيت باباً ناحية المشرق *

 .مختوماً بخاتم عجيب 

 

 

ولم يدخل فيه أحد إال رب القوات دخل وخرج وبقى *

 .مختوماً على حاله 

 

 

الباب هو العذراء التي ولدت مخلصنا وقد بقيت *

 .والدته  عذراء بعد

 

 

مباركة هي ثمرتك يا من ولت هللا إلى العالم كي ينقذنا *

 .من يدي الظالم غير الرحوم 

 

 

 

مباركة أنت وكاملة يا من وجدت كل نعمة أمام ملك *

 .المجد إلهنا الحقيقي 

 

 

أستحقيت كل كرامة أكثر من على األرض ألن كلمة *

أوش : ييزيكيل بي إبروفيتيس *

جي أيناف إي : إيفول إفؤي إممثري

إستوب : أوبيلي إنسا ني ما إن شاي 

 .خين أوتيبس إن إشفيري

: إمبي إهلي شي إيخون إيروس *

: إفيل إي ابشويس إ،تى ني جوم 

أسؤهي : آفشي إيخون أفئي إيفول 

 .إسشوتيم إمبيسريتي

ثي : ر تي تي بارثينوسلي غايتي ب*

أووه أون : إيتاس ميسي إمبين سوتير 

أسؤهي إسؤي : مينينسا إثري ماسف 

 .إمبارثينوس

إف إسمارؤوت إنجي بي كاريوس *

أوثي إيتاس إجفي إفنوتي نان إي : 

شا إنتيف سوتين خين : بي كوسموس 

 .إمبي تيرانوس إن أثناي: نين جيج 

ثي وأ: تي إسمامات تي جيك إيفول *

إمبي : تاس جيم خاريزما نيفين إي

بين أليثينوس إن : إمثو إم إب أواو 

 .نوتي

بارا : أري إم إبشا إنتايو نيفين *

: أوأون نيفين إت هيجين بي كاهي 



 .األب أتى وتجسد منك 

 

 

 

 

ومحب البشر حتى خلص  ومشى مع الناس كرؤوف*

 .نفوسنا بظهوره المقدس 

 

 

 

فلنسجد لمخلصنا محبالبشر الصالح ألنه ترأف علينا *

 .أتى وخلصنا 

 

 

السالم لك أيتها العذراء الملكة الحقيقية الحقانية السالم *

 .لفخر جنسنا ولدت لنا عمانوئيل 

 

 

وع سنسألك أن تذكرينا أيتها الشفيعة األمينة أمام ربنا ي*

 .مسيح ليغفر لنا خطايانا ال

إي : جي أبي لوغوس إنتى إفيوت 

 .أفتشي ساركس إيفول إنخيتي 

 

هوس : أووه أفموشي نيم ني رومي *

شا : إنريف شينهيت : ماي رومي 

هيتين : سوتين نين إبسيشي نتيف إ

 .تيف باروسيا إثؤواب

بي : وتير س مارين أوأوشت إمبين*

جي إنثوف : ماي رومي إن أغاثوس 

أفني أووه : أفشينهيت خارون 

 .أفسوتي إممون 

تي : شيري ني أوتي بارثينوس *

شيري : أورو إممي إن آليثيني 

آري : إبشوشو إنتى بين جينوس 

 .إجفو نان إن إممانوئيل 

أوتي : تين تيهو آري بين ميفي *

ناهرين : إبروستاتيس إيه تين هوت 

: بين شويس إيسوس بخرستوس 

 .إنتيف كانين نوفي نان إيفول 

رح واطسط  

 لى ثيؤطوكية يوم األربعاءع

ل الطغمات السمائية تقول كرامات عنك يا مدينة هللا الكائنة على األرض تكلموا  من أجلك أيتها ك

ت عظيمة يا مريم أم هللا الخالق الدهور عظيمة هي الكرامة التي استحققتها يا كرامابالعذراء 

إذ قد أعلمتنا بهذا السر لما نزلت من السماء من قبل ضابط الكل إلى القديسة ,غبريال مالك الفرح 

أفرحي يا ممتلئة نعمة الرب معك قد وجدت قد وجدت دالة قدام هللا : الهادئة وصرخت إليها قائالً 

هذا هو السر العظيم الذى ارتفع عن السما واالرض  0عيد عذراوى وفرح روحانى  ك السماءمل

تعالوا يا جميع الشعوب نطوبها قائلين هكذا  السالم لك أيتها العذراء السالم للفردوس السالم  0

صا  النها للشجرة المثمرة والكرم الحقيقى الذى هو عمانوئيل السالم للعبدةواألم العذراء والسما



المجد هلل فى االعالى وعلى  0رت كرسيا للجالس على الشاروبيم لهذا نفرح ونرتل بتهليل قائلين 

الن ابن هللا قد أتى وتجسد من الروح القدس ومن مريم  0االرض الالسالم وفى الناس المسرة 

خا النها أستحقت ان تقبل الي 0عظيمة هى كرامة مريم أكثر من كل من على االرض  0العذراء 

0جليل االمم  الشعب الجالس فى الظلمة أبصر نورا عظيما أضاء عليهم  0خالق البشرية   

قد دخل الى مريم  0زقيال نظر بابا نحوالمشرق مختوما بختم عجيب لم يدخله أحد أال هللا الكلمة ح

ق لمشارايا باب  0من أجل هذا نرتل مع حزقيال قائلين  0والدة االله التى هى الباب الحقيقى 

0اشفعى فينا عند ابنك الحبيب ليغفر لنا خطايانا   

 ديح واطسم

 واطس ةبصاليإ

 على ثيؤوطوكية يوم الخميس

محبي اإلله يسوع : أبتدئ يا أحبائي *

مريم : لنكرم والدة اإلله : المسيح 

 .إبنة الصديقين 

كل أحد يمجدك يا مريم إبنة *

الكائنة : الصديقين العوسجة الحقانية 

 .في البرية 

قد نظر : ألن موسى رئيس األنبياء *

ولم : والنار تشعل داخلها : عوسجة 

 :تحترق أغصانها

أجنحة : داود أعلمنا هكذا قائالً *

: ومنكبها : حمامة مغشاه بالفضة 

 .بصفرة الذهب 

هي : عذارى لفها : يدخلن إلى الملك*

يدخلن إلى هيكل : وجميع صاحباتها 

 .الرب 

ر جميع يا فخ :كثيرة هي مدائحك *

: مريم العفيفة القديسة : العذارى 

 .المشتملة بالطهارة 

إم ماي نوتي إيسوس : أي نا إرهيتس أونامين راتي *

ماريا : إنتين تايو إن تي ما سنوتي : بخرستوس 

 .إتشيري إن ني ذيكيئوس

أومايا إثماف إم : فون نيفين سي تي أو أو ني *

تي إتكي خين بي : ي ليثينآبي فاتوس إن : بخرستوس 

 .إلريموس

أفناف : جي غار مو إيسيس بي أرشي إبروفيتيس *

أوذي : إري بي إكروم موه إنخيتف : غار إبي فاتوس 

 .إم بوروكه إنجي تيف إكالتوس

جي هان تينه إن : دافيد أفتامون إم باي ريتي *

أووه نيس : إتشرومبي سي أوشج إن بيب إن هات 

 .أونوبأوأوتو إت إنتى : كيموتي 

إن هان بارثينوس هينا : إف إ إ إيخون إ إ بؤو رو *

إيخون : إنتوس نيم نيسكي إشفيري تيرو : هو إمموس 

 .إبي إرفي إنتى إبشويس

إبشوشو إن ني : ذي أوش إنجي ني إف فوميا *

تي إت : ماريا تي سميني إم بان أجيا : بارثينوس تيرو 

 .جوله إم بي توفو 



قد رجع إلى : هوذا أالنا آدم األول *

وكذا نوح وأبونا إبراهيم : الفردوس 

 .وذلك من ٌبل مريم العذراء: 

غبريااللمالك : التي سمعت صوت *

أيتها : قائالً السالم لك الرب معك 

 .العروس النقية 

وهو : لدين إبناً ين وتلهوذا أنت تحب*

الذي من أجله نطقت : إبن هللا العلي 

 األنبياء

 

من أجل : لوقا الرسول : كما قال *

في بيت لحم إذ : ميالد يسوع المسيح 

 .هو صالح 

وقدموا له : وأيضاً قد أتى المجوس *

ذهباً ولباناً ومراً إذ أنه ملك :القرابين 

 .الدهور 

اة عمع الر: فلنسجد أمام المسيح *

: الذي ولدته العذراء : لمجوس وا

 .حتى خلص جنسنا 

من : ألنه هو الذي خلص شعبه *

فليخلصنا : فنحن إذاً شعبه : خطاياهم 

 .إلى الغاية 

أحفظنا : تباركت يا ملكنا المسيح *

مريم : بشفاعة العذراء : من الجارب 

 .إبنة الصديقين 

عظيمة هي كرامة مريم  أكثر من *

م المسيح أ: ن ياألبرار والصديق

 .فرح المسيحين : الذاتي 

أفتاستو إبي : أدام ت إن يإبي بينيوت بي هو*

إثفي ماريا تي : نيم نو إنيم بينيوت أبرام : باراديسوس 

 . بارثينوس 

 

إنتى غبرئيل بي : ثي إيتاس سوتيم إفي إسمي *

أوتي : جي شيري تي إبشويس نيمي : أنجيلوس 

 .شيليت إنكاثاروس 

أووه إن تيميسي إن : يس هيبي تيرا إرفوكي *

ني : تتشوسي في إ يإبشيري إم إفنوت: أوشيري 

 .إبروفيتيس أفساجي إثفيتيف 

 

إنجي لوكاس بي : كاتا إفريتي إيتاف جوس *

: إثفي بي إجفو إن إيسوس بخرستوس: أبوسطولوس 

 .خين في إثليئيم هوس أغاثوس

أف إيني ناف إن هان : ليبون أفئي إنجي ني ماغوس *

نيم أوشلل هوس : أونوب نيم أو لسيفانوس : ذورون 

 .أون ني إ  إبؤرو إن

نيم نيمان : مارين أو أوشت ناهرين بخرستوس *

إفي إيتاس ماسف إنجي تي : إيسوأو نيم ني ماغوس 

 .شا إنتيف سوتي إم بين جينوس : بارثينوس 

إيفول خين نو : إنثوف إثنا نو هيم إم بيف ال أوس *

أفتوهيم : يس جي كي أنون بي بيف ال أوس : أنوميا 

 .إممون شاتي سيف تيليا 

أريه : سماروؤوت أو بين نيب بخرستوس إك إ*

هيتين ني إبريسفسا إن : إيرون خين ني بي راسموس 

 .تي بارثينيا إن ني ذيكيئوس 

إهوتي ني إثمي نيم ني : أونيشتي بي إبايو إم ماريا *

إفراشي إن : إثماف إم بخرستوس بي أيديا : ذيكيئوس



الواحد في : الواحد من الثالوث *

: ولدته مريم : الجوهر مع األب 

 .العروسة المباركة 

األشرار : إحرسنا من الناس *

: ألجل فخر النساء : ومشورتهم 

 .مريم أم النور 

كيف أعلمنا : إسمعوا البار ميخا *

من أجل ميالد يسوع : بإعالن 

 .بيت لحم اليهودية في :  المسيح

نمجدك بالحقيقة ألنك أم المسيح *

: يا رجاء الساقطين : الملك الحقيقي 

 .الشفيعة لألبرار 

هوذا يوحنا قد شهد قائالً هوذا إمرأة *

والقمر ونجوم : مشتملة بالشمس 

 إكليالً على رأسها : السماء 

: الشمس بالحقيقة هو يسوع المسيح *

والقمر  :راء ذواإلمرأة هي مريم الع

والنجوم األثنا : هو يوحنا المعمدان 

 .هم الرسل : عشر 

السالم : السالم لك يا مريم العذراء *

يسوع : السالم ألم الكلمة : لهيكل هللا 

 .حمل هللا 

في : األنفس جميعاً أعظم برودة *

إبراهيم : الفردوس مع الصديقين 

ألجل مريم النقية : وإسحق ويعقوب 

. 

   

الرماد : كرني أنا نا إذصيا مخل*

 .تي إخرسيتانوس

أومويسيس نيم بي :  بي أواي إيفول خين تي إترياس* 

تي شيليت إت : أسميسي إمموف إنجي ماريا : إفيوت 

 .إسماروؤوت 

إفهوس نيم يوسو : رويس إيرون إيفول ها ني رمي *

ماريا إثماف إم : إثفي إبشوشو إن ني هيومي : تشني 

 .بي أو أويني 

: أفتامون خين أوباريسيا : سوتيم إبي إثمي ميخيوس *

خين في إثليئيم :  رستوسخإثفي بي إجفو إن إيسوس ب

 .إنتى تي يودي آ

إثماف إم بخرستوس : تينتي أو أو نيم خين أو ميثمي *

تي : تي هيلبيس إنتى ني إيتاف هي : بي أورو إممي 

 .إبروستاتيس إنتى ني إثمي 

جي يس أو إسهيمي : إبي يوأنس أف إرميثيري *

إف : بيو نيم ني سيو إنتى إتفي : إسجو له أم إفري 

 .م إيجين تيس أتي إكلو نأوي إ

نيم تي : إفري أليثوس بي إيسوس بخرستوس *

نيم بيوه بي يؤانس :إسهيمي تي ماريا تي بارثينوس 

بي رفتيي أومس ك نيم ني سيو ني بي ميت إسناف إن 

 .أبوسطولوس 

 

شيري بي إرفي : يري ني ماريا ني بارثينوس ش*

إيسوس : شيري إثماف إم بي لوغوس : إنتى إفنوتي 

 .ب إنتى إفنوتي ي هبيب

خين بي : إبسيشي نيفين موي نوأو إن أو إكفوف *

: أبرأم إيساك ياكوب : باراديسوس نيم ني ذيكيئوس 

 .إثفي ماريا تي كاثاروس 

 



إغفر لي يا محب البشر :نيقوديموس 

 .مع باقي المسيحين : 

 

أنوك بي كيرمي : وبين سوتير أري باميفيئي أ*

كوني إيفول أو بي ماي رومي ك نيم : نيقوديموس 

 .إبسييبي إن ني إخرستيانوس

 

 ديح واطسم

 لى ثيؤطوكية يوم الخميسع

(العليقة )   

مثال أم * والنيران تشعل جواها ولم لتمسها بأذية  0البرية  يف لنبيارآها موسى  لتياالعليقة + 

0أحشاها وهى عذراء ببكور ية  يفتسعة أشهر  0النور  طوباها حملت جمر الال هوتية   

* طوباك يا زين البشرية  0النور مريم  مألبكرامة  0خفية  أسراربوأتكلم وأنطق  يأنا افتح فا+ 

00طوباك  0خلصنا  بليسإومن أسر   0بعد العبودية  حراراأبابنك يا زين العالم صرنا   

* 0طوباك ( 1)اثفى اب جين اى ان اممانوئيل  0والشهادات النبوية  0 ألقوالاتمت عنك كل + 

0لت موالها ل حموبكر بت ألزليابحلول الكلمة  0جبرائيل بالبشرى ناداها   

  0وهى عذراء ببكورية  

( لعليقةا)   المرد+   

* 00طوباك  0أحشاك واخذ منك الناسوتية بشر ى كامل حملته يداك  يفحل بروح قدسه .+ 

00طوباك  0والى مرتبه قد رده  0وأبرأه من سم الحية  0خلص آدم وبنيه   

دعيت أما لمن * ابنك طوباك  صار2 إللهااله  0ونطق بشهادات نبوية  0داود أبوك قال عنك + 

0أحشاك وأنت عذراء ببكورية  يفخالص البشرية  أتى وسكن  جلأل 0أنشاك   

( لعليقةا) المرد +   

زرع أثمر  0طوباك  0وأخذ طبع الناسوت منك  0وزانك بالهوتية  0رب المجد اختار حسنك + 

00باك طو 0 ظهر من غير ماء وسقيه فى حقل نقى طاهر  مختار 0من غير بذار   

شهد حزقيال * طوباك 0سكن فيك المولى الجبار  0األبرار سماء ثانية جسدانية  آلباءاسمك + 

0ببكورية  بوالباب مصا 0خرج موالها ودخل فيه  0الشرقية  يفبابا مختوما  0ورآها   

(لعليقةا) المرد +   

* طوباك  0قال ينزل كقطر بغير غمام  0عن تدبير الالهوتية  0صوفونيوس  شرح بكالم + 

00طوباك  0وعليه جلس الملك القدوس  0وحوله طغمات نورانية  0دانيال عاين بى اثرونوس   



* 0طوباك  0حضن أبيه لم يزل  يفوهى  0وأتحد بالناسوتية  0ونزل  لسماواتاطأطأ سماء + 

 ءاوهى عذر 0كر بتول حملت موالها ب 0كتب البيعة المسيحية  يفورأيناها  هرت عجائبظ

0ة كوريبب  

(لعليقة ا )د رمال+   

* 00وعساكر نى أنجيلوس طوباك  0وعن الطغمات العلوية  0عال قدرك عن كل الطقوس + 

00طوباك  0تشبه بالعبد وأحبه  0ومانحهم كل عطية  0غافر كل خطايا شعبه   

 0( 2)نيم نى اثمى نيم ذيكيئون ( 1)نيم نى طغما نى استراتيا  0فقت عن سائر بى كوسموس + 

أحشاها هيتنين  يفأمام من حملت  0طوباها أوتين شويس انيب ماريا  خوهأقولوا يا * 00ك طوبا

( 3)فى طفه نيم نى ابرسفيا   

(العليقة )  المرد+   

00طوباك  0تشيهت  ألبا بكرسيو 0مصور كل البشرية  0ر ب المجد قد حملت +    

0الثالوث وحملت الواحد من  0متحدا بالالهوتية  0لبس منك طبع الناسوت *  

00طوباك    

وكل الشعوب وكل األمم طوباك  0سائر كل البشرية  يفمن نال ما نلت يا مر يم +   

نحن الكل نقول طوباك ونرتل باكر وعشية لمن اختار حسن بهاك لحلول الكلمة* 00  

األزلية    

( لعليقةا)  المرد+   

وانهض من  0 أليامامن غفلة يقظ توأس 0يدنو الوقت على  نأقبل  0يا مريم  ةي التوبل يئيه+ 

 0أرض قفرة  يف اعدينيس 0وأجهز للحمل مطية  0الزاد قبل السفر  أهيئو*  بعد توانى 

  0بصالتك يا سيدة البشرية 

ي لوليس  0وحا ن وقت السفر والرحيل  0محملى مشطوط على  0قليل  جهديوالنى عاجز + 

هدب رداها ومالبسها  يفونتعلق  0عشية كر وايا من ال نترجى سواها ونسألها ب* 0ى هملجأ اال

0النورانية   

( لعليقةا)  المرد+   

لجميع  0منها الخالص مشهور  لتيا 0عون كل المسيحية  0ألم النور مريم  الميسوأقرىء + 

كل  يفوتساعدنا  0ومن كل اآلفات الزمنية  0تنجينا من كل الشرور *00شعب المعمودية 

  0وكل الشعوب المسيحية  0أألمور 

 0أحشاها تشفع فينا الكل سوية  يفقدام من حملت  0يقول الكل طوباها ويسألونها باكر وعشية + 

0بحسن سياسته للرعية  0راعى الرعاة مثبتنا  0 ألرثوذكسيةا لملةاواألب الفاضل بطركنا تاج   



(العليقة )  المرد+   

ومحبة  0اء ثابت ورج حصحي إيمانب 0اداكية ص الحبر الوارث كهنوت ملك آلباءاأب + 

ومبطل عنهم كل أمر  0حافظ غنمه من أنياب الديب ومن كل فخاخ شيطانية * 0 رثوذكسيةأ

0وكل بدع األريوسية  0غريب   

بعمر  فسيح وطمأنينه  0هنية يارب بكهنوته  0راعى شعبه بحنان صوته وتعاليمه الروحانية + 

عامود دين  0بى أرشى ايريفيس ( 00) أنبا( 1)األب العامل بالناسوت وقوانينه الشرطانية * 0

  0النصرانية 

أبناء الملكوت  0بقبول صلواتهم يجعلنا  0الخدمة الرسولية  يفواألفاضل شركاؤه  اآلباءو+ 

برفع قرابين  0وأدم عمارة بيعتنا 0وثبت سائر كهنتنا قسوس وشمامسة سوية * 0األبدية  

0( 3)0مرضية   

  ‘ كانت  لتياللعذراء )  لتياى تتحدث عن البتولية الدائمة لخميس وهاتقال ثيؤطوكية يوم + 

  0(  6-1:  12رؤ ) 0العليقة مثاال لها وعن سر امرأة سفر الرؤيا 

 

                                                 

 

 

 

 يؤطوكية الخميسث

 (لقطعة األولىا)

ة التي رآها موسى في ا لبرية والنار المشتعلة ليقالع*

 .ولم تحترق أغصانها فيها 

 

 

هي مثال مريم العذراء غير الدنسة التي أتى وتجسد *

 .منها كلمة األب 

 

 

ونار الهوته لم تحرق بطن العذراء وأيضاً بعد ما *

ناف : بي فاتوس إيطا مؤيسيس *

إري بي : ف إيفول هي إبشافي إيرو

أوذي إمبوروكه : إكروم موه إنخيتف

 .إنجي نيف إكالذوس

تي : إفؤي إنتيبوس إم ماريا *

إيتا بي : بارثينوس إن آتثوليب 

إي إفتشي : لوغوس إنتىإفيوت 

 .ساركس إيفول إنخيتس

إمبي بي إكروم إنتى تيف ميث *



 .ولدته بقيت عذراء 

 

 

 

لم يزل إلها أتى وصار إبن بشر لكنه هو اإلله الحقيقي *

 . أتى وخلصنا 

روكه إن إثلي جي إن تي :نوتي 

ن مينينسا إثريس أووه أو:  سيارثينو

 .آسؤهي إسؤي إمبارثينوس: ماسف 

: إيطاف كين آن إف أوي إن نوتي*

آل :أفئي أفشوبي إنشيري إنرومي 

أفئأووه : إنثوف بي إفنوتي إممي 

 .أفسوتي إممون

 

                                                  

 

 لقطعة الثانيةا

ه من أجلها والدة اإلل فخر جميع العذارى هي مريم *

 .أيضاً نُقضت اللعنة األولى 

 

 

التي جاءت على جنسنا من قبل المخالفة التي وقعت *

 .فيها المرأة لما أكلت من ثمرة الشجرة 

 

 

 

من أجل حواء أغلق باب الفردوس ومن قبل مريم *

 .العذراء فتح لنا مرة أخرى 

 

 

إستققنا شجرة الحياة لنأكل منها أي جسد هللا ودمه *

 .ين الحقيق

 

* 

بي : إبشوشو إن ني بارثينوس تيرو *

إثفيتس أون أف : ماريا تي ماسنوتي 

إنجي بي صاهوبي إن : فول إيفول 

 .أرشي أوس

: في إيتفائي هيجين بين جينوس *

تي إسهيمي اإيت: هيتين تي بارافاسيس 

أس أو أوم إيفول : شو بي إنخيتس 

 .خين إب أوتاه إمبي إش شين

إم إفرو إمبي : إثفى إيفا آفماش تام *

هيتين ماريا تي : باراديسوس 

أف أو أون إمموف نان : بارثينوس 

 .إنكيسوب

أن إير إب إم إبشا إمبي إش شين *

إثرين أو أوم إيفول : إنتى إبؤنخ 

ب سوما إم إإي تي فاي بي : إنخيتف 

 .نيم بيف إسنوف إن آليثينون: إفنوتي

بي : مارين أوأوشت إمبين سوتير *



 

فلنسجد لمخلصنا محب البشر الصالح ألنه تراءف *

 .علينا أتى وخلصنا 

 

 

 ..لم يزل *

جي إنثوف : ماي رومي إن أغاثوس

أفئي أووه : أفشين هيت خارون 

 إفسوتي إمم

 …إيطاف كين آن*

                                                         

 

 لقطعة الثالثةا

أن ينهض باللجة أي عقل أو أي قول أو أي سمع يقدر *

 .التي لمحبتك للبشر يا هللا 

 

 

 

الواحد وحده الكلمة المولود قبل كل الدهور  بالالهوت *

 .بغير جسد من األب وحده 

 

 

 

 

هو ذاته أيضاً ولد جسدياً بغير تغير وال تحول من أمه *

 .وحدها 

 

 

 

و أيضاً بعد أن ولدته لم يحل بتوليتها وبهذا أظهرها *

 .ه بأنها والدة اإلل

 

يي : آش إن نوس يي آش إن سلجي *

خابي بي : جين سوتيم إثنا إشفاي 

إنتى : الغوس إن أتساجي إم موف 

 .تيك ميت ماي رومي إفنوتي

: بي أواي إممافاتف إن لوغوس *

: إيتاف إجفوف خاجين ني إأون تيرو 

: كاتي تي ميثنوتي أتشني سوما 

 .إيفول خين بي أواي إفيوت

 

أف : أون إمما فاتف أووه فاي *

خين أو ميت : إجفوف سوما تيكوس

: أت شيبتي نيم أو ميت آت فونه 

 .إيفول خين تيف ماف إمما فاتس

: أووه أون مينينسا إثريس ماسف *

: إمبيف فول إيفول إنتيس بارثينيا 

: خين فاي أف أو أونيسهس إيفول 

 .جي أو ثيؤتوكوس تي

نيم تي : أو إبشوك إنتى ميت راماؤ *

جي تي ني جي : فيا إنتى إفنوتي صو



 

يالعمق غنى وحكمة هللا ألن البطن الواقع تحت الحكم *

 .وولد األوالد بوجع القلب 

 

 

 

صار ينبوعاً لعم الموت ولدت لنا عمانوئيل بغير زرع *

 .بشر ونقض وفساد جنسنا 

 

 

 

فلنصرخ نحوه قائلين المجد لك أيها الغير مدرك محب *

 .لصنا خالبشر الصالح مخلص نفوسنا ألنه أتى و

 

 

 

 

 

 ..لم يزل *

أس إجفو إنهان : إيتاف هيتس إيهاب 

 .شيري خين أو إمكاه إنهيت

أس شوبي إن أو مومي إنتى أو *

أس ميسي نان إن : ميت أثمو 

أتشني إسبيرما إن رومي : إممانوئيل 

أف فول إيفول إم إب تاكو إمبين : 

 .جينوس

فاي مارين أوش أو فيف إنجو *

أوأو ناك بي آت جي بي : إمموس 

بي ماي رومي إن : إش تاهوف

إفريف سوتي إن نين : أغاثوس 

 .آفتي أووه إفسوتي إممون : إبسيشي 

 

 

 ..إيطاف كين أن *

 القطعة الرابعة                                                    

يا لكرامة الحبل الذي للبطن البتولي والوالد اإلله بغير *

 .مالك إذ شهد ال عزر

 

 

 

لما ظهر ليوسف قائالً هكذا  أن الذي ستلده هو من *

 الروح القدس

 

: أوتي تيمي إنتى تي جين إرفوكي *

أووه : إنتى تي ني جي إمبارثينيكي 

أف : إجروج تيكوس أو آت وإن ثيؤت

 .إرميثري إنجي بي أنجيلوس

إفجو : إيتاف أو أونهف يوسيف *

جي في غار :إمموس إم باي ريتي

أو إيفول خين أو : إتاس ناف ماسف 

 .إبنيفما إفؤواب بي



 

وايضا كلمة اآلب أتى وتجسد منها ولدته بغير تغيير *

 .قائالً ( لمالكا)وزاد هذا األخر 

 

 

 

أنها تلد إبناً ويدعى أسمه عمانوئيل الذي تفسيره هللا *

 .معنا 

 

 

شعبه من و أيضاً تدعو أسمه يسوع هو الذى يخلص *

 1خطاياهم 

* 

 

فاذ صرنا نحن شعبه فهو يخلصنا بقوة ويغفر اثامنا *

 1فلنعرفه لثبات 

 

 

 

النه هو هللا بالحقيقة تأنس بغير تغيير  المجد يليق به *

 من اآلن والى االبد

 

 

 

 لم يزل* 

إي تي ذي جي ني بي لوغوس إنتى *

إي آفتشي ساركس إيفول : إفيوت 

خين أوميت آت شيبتي إ : إنخيتس 

كيت إفجو  توهو إمبايفأ: أسماسف 

 .إمموس

إف : جي إس إي ميسي إنؤ شيري *

إي موتي إي بيف ران جي إممانوئيل 

جي : في إتي شاف أو أهميف :

 .إفنوتي نيمان 

إي بيفران : أووه أون إك إموتي *

إنثوف إثنا نوهيم : جي إيسوس 

 .إيفول خين نو آنوميا: إمبيف الؤس

: إيس جي ذي آنون بي بيف الؤس*

خين أوميت جوري هيم إممون وإفنان

مارين : إفكو إليفول إن نين أنوميا: 

 .سو أونف خين أو تاجرو

جي إنثوف بي إقنوتي خين أوميثمي *

: أف إرومي خين أو ميت أتشيبتي : 

: إي ري بي أو أو إير إريبي ناف 

 .يسيجين تينو نيم شا إينيه 

 …إيطاف كين آن *

 القطعة الخامسة                                                          

ا للطلقات اإللهية العجيبة التي لوالدة اإلله مريم العذراء ي

 .كل حين 

أووه إنشو : أوني ناكهي إن نوتي *

إنتى تي : إر إشفيري إمموؤ 



 

 

 

هذه التي منها أجتمع معاً بتولية بال دنس وميالد *

 .حقيقي 

 

 

ألنه لم يسبق الميالد زواج ولم يحل الميالد أيضاً *

 .ا هبتوليت

 

 

أيضاً حسب  ألن الذي ولد إله بغير ألم من األب ولد*

 .الجسد بغير الم من العذراء 

 

 

ولهذا سجد له . هو إتحاد األثنين الهوت وناسوت *

 . المجوس ساكتين وناطقين بالهوته 

 

 

 

قدموا له لباناً ك إله وذهباً كملك ومراً عالمة على *

 .مةته المحيي 

 

 

هذا الذي قبله من أجلنا بإرادته وحد ه الواحد وحده *

 .مخلص نفوسنا أتى وخلصنا  محب البشر الصالح

 

 

إتؤي إمبارثينوس : ثيؤتوكوس ماريا 

 .إنسيو نيفين 

 

إي أفئي : ناي إي تي إيفول إمموأو *

ن آت إإنجي أو بارثينيا : إفما إفسوب 

 .نيم أوجين ميسي إممي : ثوليب 

إرشورب : بي أوغاموس أوغار إم*

أو ذي أون إمبي بي : بي جين سيسي 

فول إيفول إنتيس : جين ميسي 

 .بارثينيا

في غار إيطاف ماسف هوس نوتي *

أف : آباثيس إيفول خين إفيوت : 

آباثيس : ماسف أون كاتا ساركس 

 .إيفول خين تي بارثينوس

ل خين إسناف أو وأواي بي إيف*

فاي خين : ميثنوتي نيم أوميت رومي 

سي أوأو شت إمموف إنجي ني 

إفكو إنوو أو إفئير ثي أو : ماغوس 

 .لوجين 

افئيني ناف إنؤلي فانوس هوس *

نيم : نيم أونوب هوس أورو : نوتي 

إي بيف جينمو : أوشال إفتميني 

 .إنريف تانخو 

: فاي إيطاف شويف إيروف إثفيتين *

: أوأوش إممين إمموف  فخين بي

بي ماي :  إنجي بي أو إي إمما فاتف

إفريف سوتي إن : رومي إن أغاثوس 

أفئي أووه أف سوتي : نين إبسيشي 



 

 

 ..لم يزل *

 .إممون 

 

 …يطاف كين أن إ*

 لقطعة السادسةا

ا لعظم أعجوبة أخذ الضلع من جلب أدم وُجبلت منه ي

 .إمرأة 

 

 

 

كل عجينة بشرية أعطتها بالكمال هلل الخالق والكلمة *

 .األب 

 

 

 

 

تغيير ولدته كإنسان ودعي  هذا الذي تجسد منها بغير*

 .أسمه عمانوئيل 

 

 

 

هي أيضاً فلنطلب إليها كوالدة اإلله كل حين أن تشفع *

 .فينا لدى إبنها الحبيب 

 

 

 

ألنها مكرمة جداً عند جميع القديسين ورؤساء األباء *

 .ألنها أتت لهم بمن كانوا ينتظرونه 

 

ثي : أوتي نيشتي إن آشفيري *

إيفول : إيتاستشي إجوس إن تي فيت 

شا إنتو إير : خين بي إسفير إن آدام 

 .إبالزين إمموس إف إسهيمي 

بي أو أو شيم تيرف إن تي تي ميت *

أستيف خيني أوجوك إيفول : رومي 

بي : س وبي ذيمي أورغ: إمفنوتي 

أووه إن لوغوس : ذيمي أورغوس 

 .ت إنتى إفيو

فاي إيتافتشي ساركس إيفول *

خين أو ميت أتشبتي إي : إنخيتس 

هوس رومي أفموتي إي : أسماسف 

 .جي إممانوئيل : بيف ران 

: ثاي أون مارين طوبه إمموس *

: هوس ثيؤتوكوس إنسيو نيفين 

إثريس إير إبريسفييفين إإهري إيجون 

 .ناهرين بيس شيري إم مينريت

جي إس تايوت غار إي ماشو *

ني : توتو إن ني إثؤواب تيرو إن

: باتريارشيس جي أس إيني نوأو

 .إمفي إي تو جوشت إيفول خاجوف

 

نيم ني إبروفيتيس ذي أون *

في إيتاف إير إيروفيتيفين : أومويوس 



 

 

 

رة و كذلك األنبياء الذي تنبأوا من أجله بأنواع كثي*

 .أشياء شتى بأنه يأتي ويخلصنا 

 

 

 

والرسل معاً ألنها هي والدة الذي كرزوا به في كل *

 .المسكونة 

 

 

والشهداء المجاهدين ألنه قد خرج منها واضع جهادهم *

 .الحقيقي ربنا يسوع المسيح 

 

 

 

ه التي ال تحد تهذا فلنمجد عظمة غناه الجزيل وحكم*

 .سائلين رحمته العظيمة 

 

 

 

 ..يزل لم *

خين أوثو إنريتي نيم أوميش : إثفيتف 

 يجي إفنلئي إنتيف سوت: إن إسموت 

 .إممون

جي : نيم ني أبوسطولوس إسوب *

إمفي إي : تي ريف إجفي  إنثوس بي

خين تي : تو إير كيريزين إمموف 

 .إي كوميني تيرس

جي : ني أثليتيس إمماالتيروس *

إنجي بو إغينو : أفئي إيفول إنخيتس 

إنجي بي إغنيو ثيتيس إممي : ثيتيس 

 .بين شويس إيسوس بخرستوس: 

ن تي ميت إفاي مارين تي أو أو *

إنتى تيف ميت راما أو إتؤش : نيشتي 

إن : نيم تيف سوفيا إن أتاف ريجس  :

 .إريتي إمبيف نيشتي إنناي 

 ..إيطاف كين أن *

 لقطعة السابعةا

قسم الرب لداود بالحق ولم يحنث أن من ثمرة بطنك أ*

 .أضع على كرسيك 

 

 

إن دافيد : آفورك إنجي إبشويس *

أووه إن نيف جولف : خين أو ميثمي 

إيفول خين إب أوتاه إنني تيك :جي 

تي ناكو هيجين بيك : نيجي 



 

فلهذا لما طلب البار قلباأ أن منه يولد المسيح حسب *

 .سد طلب بإجتهاد جال

 

 

الكلمة وهذا أكمله بسر  أن يجد مسكناً للرب اإلله*

 .عظيم 

 

 

وللوقت صرخ بالروح قائالً إنا قد سمعنا في إفراثه *

 .التي هي بيت لحم 

 

 

 

الموضع الذي تفضل عمانوئيل إلهنا أن يولد فيه حسب *

 .الجسد من أجل خالصنا 

 

 

 

كما قال أيضاً ميخا النبي و أنت أيضاً يا بيت لحم *

 .أرض أفراثه 

 

 

واليات يهوذا ألنه منك يخرج لست الصغرى بين *

 .مدبر يرعى شعبي إسرائيل 

 

 

 

 .إثرونوس

إنجي بي : أوثين إيتاف ثوت إنهيت *

سينا إجفو : إثمي جي إيفول إمموف 

: إمب خرستوس كاتا ساركس 

 .أفكوتي أكريفوس

إم : إي جيمي إنؤما إنشوبي *

أووه : لوغوس إبشويس إفنوتي بي 

خين أونيشتي : فاي أفجوكف إيفول 

 .إن إشرويس

: أووه ساتو تف أف أوش إيفول *

جي : خين بي بنفما إفجو إمموس 

إي تي : أنسوثيمس خين إفراثا 

 .فيثليئيم تي

 

بي ما إيتاف إبراكتا كسيون إمموف *

إثرو  يإنجي إممانؤيل بين نوت: 

إثفي في : إجفوف إنخيتفكاتا ساركس 

 .ون إن إوجايإيتيف

: كاتا إفريتي أون إيتاف جوس *

جي : إنجي ميخيئوس بي إبروفيتيس 

إب كاهي إن : نيم إنثو هوي فيثليئيم

 .إفراثا 

خين ني : إنثو أوكوجي أن إيفول *

إف إي إي : ميت هيجمون إنتى يودا 

إنجي : غار إيفول إنخيتي 

في إثنا أموني إمبا : وس نأوهيغومي

 .الؤس بيسرائيل 

إنتى ناي : يم ناي سيمفونيا أون*



يا لهذا التوافق التي ألولئك األنبياء الذين تنبأوا بهذا *

 .الروح الواحد من أجل مجئ المسيح 

 

 

 

هذا الذي ينبغيله المجد مع أبيه الصالح والروح القدس *

 .األبد  ىمنذ األن وإل

 

 

 

 ..لم يزل *

ني إيتاف إير : إبروفيتيس إفسوب 

إيرو فيتيفين خين باي إبنيفما إن أو 

 إثفي إيجين إي إم بخرستوس : أوت 

فاي إري بي أو أو إير إبريبي ناف *

نيم بي : نيم بيف يوت إن أغاثوس : 

تينو نيم شا  يسجين: بنفما إثؤواب 

 .إينيه 

 

 …إيطاف كين آن*

 الثامنةلقطعة ا

الواحد من الثالوث المساوي لألب في الجوهر لما *

 .نظر إلى ذلنا وعبوديتنا المرة 

 

 

 

 

طأطأ سموات السموات و أتى إلى بطن العذراء *

 . وصار إنساناً مثلنا ما خال الخطية وحدها 

 

 

لما ولد في بيت لحم كأخبار األنبياء أنقذنا وخلصنا *

 .ألننا نحن شعبه 

 

 

 

 ..لم يزل *

: بي أواي إيفول خين تي إترياس *

إيتاف : بي أومو أو سيوس نيم إفيوت 

نيم تين ميت فوك : ناف إي بين ثييو 

 .إتؤي إن شا شي 

 

: أفريك ني فيئوي إنتى ني فيئوي *

: أفئي إي إثميترا إن تي بارثينوس 

شاتين : أف إر رومي إمبين ريتي 

 .فنوتي إمما فاتفإ

كاتا ني : إيتاف ماسف خين فيثليئيم *

أف : إسمي إنتى ني إبروفيتيس 

جي آنون : توجون إفسوتي إممون 

 .بي بيف الؤس

 

 ..إيطاف كين أن*

 لقطعة التاسعةا



رأيت أية ظهرت في السماء إذ بأمرأة متسربلة *

 .بالشمس والقمر أيضاً تحت رجليها 

 

 

 

وأثنا عشر كوكباً تكلل رأسها وهي حبلى تتمخض *

 .صارخة لتلد 

 

 

م السماء الجديدة التي على األرض المشرق هي مري*

 .لنا منها شمس البر 

 

 

ألن الشمس المتسربلة بها هي ربنا يسوع المسيح *

 .والقمر الذي تحت رجليها هو يوحنا المعمدان 

 

 

 

واألثنا عشر كوكباً المكللة رأسها هي األثنا عشر *

 .رسوالً يحيطون بها ويكرمونها 

 

 

 

جد العذراء ألنها ولدت لنا هللا فلهذا ياجميع الشعوب نم*

 .وبتوليتها مختومة 

 

 

 ..لم يزل *

أف أوأونهف : أيناف إي أوميني *

إس أو إسهيمي إي جوله : خين إتفى 

: إنثوس أون إري بيوه : إم إفري 

 .سابيسيت إن نيس تشاالفج

 

: إري  أو أونا ميت إسناف إنسيو *

إس : إي أكلوم إي جين تيس آفي 

إس أوش : اكهي إمفوكي إس تي ن

 .إيفول إسناميسي 

تي في : إي تي ثاي تي ماريا *

إمفيري إت هجين بي كاهي  إيتا 

شاي نان : بيري إنتى تي ميثمي 

 .إيفول إنخيتس

: بيري غار إي تيس جوله إمموف *

: بي بين شويس إيسوس بخرستوس 

بي : فج أووه بيو إت خانيس تشاال

 .يؤانس بي ريفتي أومس

إتؤي : ار إنسيو بي ميت إسناف غ*

بي بي : إن إكلوم إي جين تيس آفي 

إفكوتي : ميت إسناف إن أبوستولوس 

 .إيروس إفتي تايو ناس 

مارين : إثفي فاي ني الؤس تيرو *

جي : تي أو أو إن تي بارثينوس 

إستوب إنجي : أسميسي نان إمفنوتي 

 .تيس بارثينيا 

 ..طاف كين أنيإ*

 لبش الخميس                                                      



هللا الغير منظور قبل كل الدهور أستحق أن يرى *

 .موسى مجده على الجبل 

 

 

 

ألنه رأى العليقة والنار مشتعلة فيها ولم تحترق *

 .أغصانها ولم يفسد ورقها 

 

 

فالنار كانت تشتعل في العليقة ولم تحترق ألن هللا *

 .داخلها وهو يخاطب النبي 

 

 

 

قائالً يا موسى يا موسى يا موسى الذي أنا أحبه أنا هو *

 .إله آبائك وليس أخر سواي 

 

 

حل الحذاء الذي في رجليك ألن الموضع الذي أنت *

 .واقف فيه أرض مقدسة أيها النبي 

 

 

 

 

تأمل العليقة والنار مشتعلة فيها ولم تحترق أغصانها *

 .ولم يفسد ورقها 

 

 

: إفنوتي بي أت إشناف إيروف *

أف : خاجو أو إن ني إي أون تيرو 

بشا إن ناف إي بيف أو أو إإير إب إم 

 .بي تو أو إنجي مويسيس هيجين : 

إيري : أفناف غار إي بي فاتوس *

أوذبه : بي إكروم موه إنخيتف 

أو : إمبوروكه إنجي نيف إكالذوس 

 .ذي إمبي نيف جوفي تاكو 

خين : بي إكروم مين أفئير ال مبين *

جي إري : بي فاتوس ناف روكه أن 

ساجي فإ: إفنوتي  ساخون إمموس 

 .إنثوف نيم بي إبروفيتيس 

و مويسيس أو ومويسيس أأ جي*

أنوك : مويسيس بي تيميي إمموف 

إممون : بي إفنوتي إنتى نيك يوتي 

 .كي أواي إيفيل إيروي 

في : فول إيمبي ثو أوؤي إيقول *

جي بي ما إتيك : إتؤي إنيك تشاالفج 

أوكاهي : أوهي إيراتك هيجوف 

 .إفؤواب بي أوبي إيروفيتيس 

 

إي : أري نوين ناك إمبي فاتوس *

أو ذي : موه إنخيتف ري بي إكروم 

: إم بووروكه إنجي نيف إك الذوس 

 .أو ذي إمبي نيف جوفي تاكو 

تي : إفؤي إنتيبوس إم ماريا *

إيتابي : بارثينوس إن أت ثوليب 

إي أفتشي : لوغوس إنتى إفيوت 



 

غير الدنسة التي كلمة األب هي مثال لمريم العذراء *

 .تجسد منها 

 

 

من أجل هذا نمدح مع يوحنا البتول قائلين طاهرة هي *

 .هذه العروسة التي زينت للحمل 

 

 

 السالم لك*

 ..نسألك *

 .ساركس إيفول إنخيتس 

يم ن: إثفي فاي تين إرخو ريفين *

جي إثؤواب : يؤانس بي بارثينوس 

إيتاف سيل سولس : ليت إنجي تاي شي

 .إمبي هبيب

 ..شيري ني *

 .. تين تيهو*

 

رح واطس على ثيؤطوكية يو م الخميسط  

فتعجب جدا لما نظر  النار  0وسى رئيس األنبياء رأى نارا غة عوسجة ولم تحترق أغصانها م

قيقية المملؤة العليقة الح 0فعلم الحقيقة اتها مثال فخر كل العذارى مريم والدة االله  0فى العليقة 

أى عقل وأى نطق وأى سمع يمكنه ان ينطق او يمسع بقول وكرامة هذه  0من نار الروح القدس 

 0العذراء العر وس مريم والدة االله لكرامة هذا الحبل للبطن البتولى الذى تجسد منه خالق الكل 

يا لعظم االعجوبة ان  0ى بيت لحم مدينة الملك داود والميالد البتولى فيا للطلق االلهى الذى كان 

أقسم الرب ولم يندم انه من ثمرة  0الذى خلق السموات نزل الى االرض وتجحسد من العذراء 

وانت يا بيت لحم أرض أفراثه ليست  0وهكذا قال ايضا ميخا النبى  0بطنك أجعل على كرسيك 

0الن منك يخرج المدبر الذى يرعى شعبى اسرائيل  0بصغيرة بين ملوك يهوذا   

الذى قدم له ملوك المجوس القرابين طأطأ سماء السموات  0لواحد من الثالوث الواحد مع اآلب ا

0ونزل الينا لكى يمحو زلة آدم   

والقمر تحت  0اذ بامرأة مشتملة بالشمس وهى مضيئة جدا  0وحنا الرائى نظر آية من السماء ي

0وضياؤها على االرض تمشى فى أفق السماء  0ا عشر كوكبا على رأسها  نزاث 0قدميها   

ذه العليقة التى أبصرها موسى فى البرية والنار المشتعلة فيها هى العذراء وفى بطنها ربنا ه

نظر اليه موسى مثل نار فى عوسج  0هللا غير المنظور المولود قبل كل الدهور  0يسوع المسيح 

لموضع الذى انت هو اله أبائك وليس اله سواى اخلع نعليك الن ا اأن 0وصوت يقول لموسى 

0واقف عليه أرض مقدسة  

0ان هللا يقيم لكم نبيا من أخوىتكم مثلى له تسمعون  0ن أجل هذا نردد مع موسى النبى قوله م  



0صلوات موسى رئيس االنبياء يارب أنعم لنا بغفران خطاياناب  

 

 بصالية أدام على الهوس الثالثإ

يم كعظ: ألنك صنعت معنا : يا إله إسرائيل : أشكرك *

 .رحمتك 

 

 

حتى :ألنك أرسلت ابنك : يا إله إسرائيل : أشكرك * 

 .خلصنا 

 

ألنك تجسدت من القديسة : يا إله إسرائيل : أشكرك * 

 .مريم 

 

: ألنك ولدت في بيت لحم : يا إله إسرائيل : أشكرك * 

 .كالنبوة 

 

نظروا مجدك : ألن الرعاة :  ليا إله إسرائي: أشكرك * 

. 

 

 ببهائك :ألنك أشرقت لنا : يا إله إسرائيل : أشكرك * 

 

: ألنك صنعتةأيات : يا إله إسرائيل : أشكرك * 

 .ومعجزات كثيرة 

 

 .ألن اليهود تشاوروا عليك : يا إله إسرائيل : أشكرك  

 

على : ألنك صلبت : يا إله إسرائيل : أشكرك * 

 .الصليب بالجلجثة 

إفنوتي إم : تي شيب إهموت إنتوتك *

كاتا : جي أك إيري نيمان : بسرائيل 

 .بيك نيشيتي إنناي 

جي أك : تي شيب إهموت إنتوتك *

شا إنتيك سوتي :أورب إم بيك شيري 

 .إ ممون 

جي : إهموت إنتوتك تي شيب *

أكتشي ساركس إيفول ك خين ثي 

 .إثؤواب ماريا 

جي : تي شيب إهموت إنتوتك *

كاتاتي : ئيم يلثإفماسك خين في إ

 . اإيروفيتي

جي : تي شيب إهموت إنتوتك *

إنجي ني مان : أفناف إبيك أو أو 

 .إسؤو 

جي : تي شيب إهموت إنتوتك *

 .خين تيك ميت سائي : ان نأكشاي 

جي أك : ب إهموت إنتوتك تي شي*

إيري إنهان ميني نيم هان إشفيري 

 .إف أوش

جيجي : تي شيب إهموت إنتوتك *

إنجي ني : أفئير  أو سوتشني إيروك 

 .يوداي

جي أف : تي شيب إهموت إنتوتك *

خين تي : أشك إبي إستافروس 



 

نك وضعت في االقبر أل: يا إله إسرائيل : أشكرك * 

 .مثل األموات 

 

بعد : ألنك قمت من الموت : يا إله إسرائيل : أشكرك * 

 .ثالثة أيام 

 

: ألنك نزلت إلى الجحيم: يا إله إسرائيل : أشكرك * 

 .حيث الهاوية 

 

وكل : ألنك خلصت أدم : يا إله إسرائيل : أشكرك * 

 .جنسه 

 

 

 .رسلك  ألنك أوصيت: يا إله إسرائيل : أشكرك * 

 

 

إلى أعلى : ألنك صعدت : يا إله إسرائيل : أشكرك * 

 .السموات 

 

: ألنك جلست عن يمين : يا إله إسرائيل : أشكرك * 

 .ضابط الكل 

 

ألنك ستأتي وتدين : يا إله إسرائيل : أشكرك * 

 المسكونة 

 

 فرانا ً غو: أعطني رحمة : يا إله إسرائيل : أشكرك * 

 

 .غولغوثا 

جي : تي شيب إهموت إنتوتك *

إم إفريتي إن :أفكاك خين بي إمهاف

 .ريف مو أوت ني 

جي : تي شيب إهموت إنتوتك *

أكتونك : ميننسا شومت إن إيهؤو 

 .إيفول خين ني إثموؤوت 

جي : تي شيب إهموت إنتوتك *

إيخون : أكشيناك إبيسيت إأمينيتي 

 .إتي إيرونيا

جي : تي شيب إهموت إنتوتك *

نيم بيف جينوس : أكنوهيم إن آدام 

 . تيرف

 

ك جي أ: تي شيب إهموت إنتوتك *

إن نيك : هون هان إتوتو 

 .أبوسطولوس 

جي : تي شيب إهموت إنتوتك *

إغبشوي إنيفيؤوي : أكشيناك إإهري 

. 

جي أك : تي شيب إهموت إنتوتك *

إم بي : هيمسي سا أووي نام 

 .بانتوكراتور

جي إك : تي شيب إهموت إنتوتك *

 .إتي إكوميني : إغي إتي هاب 

موي ني : شيب إهموت إنتوتك  تي*

 .نيم أوكو إيفول : وناي إن أ

 



 

 

 .عن زالتنا : إصفح : رائيل يا إله إس: أشكرك * 

 

ونسجد لك : ونمجد إسمك : يا إله إسرائيل : أشكرك * 

 كعظيم رحمتك : 

 

أري سين : تي شيب إهموت إنتوتك *

 .إن نين بارابتوما: خورين 

تي تي : تي شيب إهموت إنتوتك *

أووه تين أو أوشت : أوأو إم بيكران 

 .كاتا بيك نيشتي إنناي: إمموك 

ديح آدام على الهوس الثالثم  

0فى ابواب ابنة صهيون   0كتوب كمل كل الم 0اله قادر مرهوب  0يعقوب  0أشكرك يا اله +   

داخل حقل  0جاز بنوره بهاه 0فى  0وجد عذراء فتاة  0طلب كنز الحياة  0تاجر مدينةالتوراه + 

00فى 00ومنه أقتناه  0خبأه   

 0خردل ايضا وخمير * 00فى 0لته رئيس أحبار  0كاهنا خادم االسرار  0حمل هللا قد صار + 

00فى  –يشير  عن االيمات 0الثنان قال البشير ا  

مضى  0در وجده انسان *00خمرنا يوم التعميد فى  0تجسد االبن الوحيد  0خمير فى سميذ + 

00واشترى لؤلؤ االيمان فى  0وباع كل ما كان   

شرك حبكه * 00فى  0ليذبح من أجل خالص أدم  0من قبل انشاء العالم  0رسم الحمل السالم + 

00فى  0وحوا االثنين صاده  0ليصيد آدم االنسان  0ان طالشي  

من ثمرة  0شياهم بالخطية * 00خدع اوالد اآلب فى  0وحش ونبى كذاب  0سبق لص سالب + 

00فى  0داسوا الوصية  0ردية   

+ زله آدم  0شوكا وحسكا نتبت لك * 00فى  0حجة وثيقة  0كتبت بالحقيقة  0سبقت العتيقة + 

00فى  0وك صنعت لك شاكليل  0هيأت لك   

صنع كل  0صبى ةاله قدير * 00يأتى نسل المرأة فى  0ي هللا كما قالت التوراه صدقت مواع+ 

* 00فى 00 0وقتل التنين الكبير  0التدبير   

ضل آدم وايضا واحتار *00فى  0لتخبر باعمالك  0تتقدس فى افعالك  0صدقت جميع اقوالك + 

00فى  0الشجار اوتاه بين  0حين أكل من الثمار  0  

كمل  0طاهر وأمين وصادق * 00فى  0وحلف بيمين وأتاه وبدمه قد فداه  0ه طلبه ربه برضا+ 

00فى  0على طقس ملكيصادق  0يمينه السابق   

عروس بكر * 00فى  0بستان يثمر الصالح  0غرست انا وأبى الفالح  0ظهر الطيب وفاح + 

00فى 0ول قعن البيعة ي 0خطبها بولس الرسول  0وبتو ل   



بره  0فرق واعطى المساكين * 00فى 0االم الوديعة  0ترتع وسط البيعة  0غنم داخل الضيعة + 

00فى  0لشعبه المجتمعين  0دائم كل حين   

هيكل سليمان عمودان 0فى  0الحب والرجاء وااليمان  0فى سر القربان ثالثة الزمة للبنيان + 

00التوبة والغفران فى  0رفيعا البنيان   

ر  0كمل كالم المزمور  * 00فى  0ارسل ابنه الخبي ر  0ير قال يوحنا البشير ان االب القد+ 

* 00فى  0يملك بالسرور  0بنا اشتمل بالنور   

 0لما سمع باعماله * 00فى  0انسان كل له وكيل  0مكتوب فلى االنجيل  0لوقا قال بتأويل + 

النجيل ما كان رفع ا 0 ناموس اسرائيل اللو+ 00يعطى حسالب توكيله فى  0طلبه ايضا وسأله 

ولم يتغير المكتوب  0مضى الناموس المطلوب وثبت ميراث يعقوب * 00حكمة هذا الجيل فى  0

00فى 0  

نطق يسوع * 00فى  0وهى رمز صليب ماسياس  0فى بريى القصاص  0نصب حية النحاس + 

00فى 0ودعا امه والحبيب يوحنا عالى النصيب  0فوق الصليب   

 0هوذا امراة فى الجليان *  00فى  0فخر الرسولية  0ة ونزع عنه الخطي 0شر فه بالعطية + 

00واالبن الوحيد منها كان فى  0حبلى باستعالن   

صهيون  0هربت الى البرية *00فى 0الحديثة والتوراة  0هربت هذه المرأة بجنحى اقوال هللا + 

+00فى  0لتعول الذرية  0النقية   

 0يارب احفظ كهنتنا * 00فى  0تهم ثبتنا وشركاءه اساقفتنا وبصلوا 0طركنا بيارب احفظ + 

 مع كافة أمتنا فى أبواب ابنة صهيون 0وايضا شمامستنا 

 

 :ثم يقال.. وأبانا الذي.. قول الكاهن إليسون إيماس ي

 

 لهوس الثالثا

سبحة الثالثة فتية في أتون النارت  

 

مبارك أنت أيها الرب اإلله أبائنا ومتزايد بركة *

 .بدومتزايد علواً إلى األ

 

مبارك أسم مجدك القدوس ومتزايد بركة ومتزايد علواً *

إك : نتى نين يوتي إك إسمارؤوت إبتشويس إفنوتي إ*

 .إرهوؤ إسمارؤوت إك إرهو ؤ تشيسي شاني إينيه

: إف إسماروؤت إنجي بيران إثؤاب إنتى بيك أوأوو *

شيسي شاني إينيه ت إف إرهوؤ إسمارؤوت إك إرهو ؤ



 إلى األبد

 

مبارك أنت في هيكل مجدك المقدس ومتزايد بركة *

 ومتزايد علواً إلى األبد

 

مبارك أنت أيها الناظر إلى األعماق الجالس على *

 األبد الشاروبيم ومتزايد بركة ومتزايد علواً إلى

 

 

متزايد بركة ومتزايد مبارك أنت على عرش ملكك و*

 علواً إلى األبد

 

مبارك أنت في فلك السماء ومتزايد بركة ومتزايد *

 علواً إلى األبد

 

باركي الرب يا جميع أعمال الرب سبحيه وزيديه *

 .علواً إلى األبد

 

باركي الرب أيتها السموات سبحيه وزيديه علواً إلى *

 .األبد

وزيديه  باركوا الرب يا جميع مالئكة الرب سبحيه*

 .علواً إلى األبد

 

باركي الرب يا جميع المياه التي فوق السماء سبحيه *

 .وزيديه علواً إلى األبد

باركي الرب يا جميع قوات الرب سبحيه وزيديه علواً *

 .إلى األبد

باركا الرب أيتها الشمس والقمر سبحاه وزيداه علواً *

. 

إك إسماروؤت خين بي إرفي إنتى بيك أو أوو إثؤواب *

 .شاني إينيه يإرهوؤ تشيس كإ إرهوؤ إسماروؤت كإ: 

ماروؤت في إثناف إني نوون إفهيمسي هيجين إك إس*

إك إرهوؤ إسماروؤت إك إرهوؤ : ني شيريوبيم 

 .تشيسي شاني إينيه 

 

إك إسماروؤوت هيجين بي إثرونوس إنتى تيك ميت *

إك إرهوؤ تشيسي  : إك إرهوؤ إسماروؤت : أورو

 .شاني إينيه 

إك : ري أوما إنتى إتفي يإك إسماروؤت خين بي إست*

 .إك إرهوؤ تشيس شاني إينيه: روؤت إرهوؤ إسما

: إسمو إإبتشويس ني إهفي أووي تيرو إنتى إبشويس *

 .هوس إيروف أري هوؤ تشاسف شاني إينيه

هوس إليروف آري : إسمو إإبتشويس ني فيئووي *

 .هوؤ تشاسف شاني إينيه

:  سإسمو إإبتشويس ني إنجيلوس تيرو إنتى أبتشوي*

 .ينيههوس إيروف آري هوؤ تشاسف شاني إ

سمو إإبتشويس ني موؤو تيرو إتسا إبشوي إن إ*

 ..هوس إيروف أري: إتفي 

: إسمو إإبتشويس ني جوم تيرو إنتى إبتشويس *

 ..هوس إيروف

هوس إيروف أري : سمو إإبتشويس بيري نيم بيوه إ*

 …هوؤو 

هوس : إسمو إإبتشويس نيسيو تيرو إنتى إتفى *

 …إيروف 

هوس : نيوتي  سمو إإبتشويس نيمون هوؤو نيمإ*

 ..إيروف



 .إلى األبد

ه وزيديه علواً ركي الرب يا سائر نجوم السماء سبحياب*

 .إلى األبد

باركي الرب أيتها األمطار مع األنداء سبحيه وزيديه *

 .علواً إلى األبد

باركي الرب أيتها السحب والرياح سبحيه وزيديه *

 .علواً إلى األبد

باركي الرب يا جميع األرواح سبحيه وزيديه علواً إلى *

 .األبد

يداه علواً سبحاه وز: ب أيتها النار والحرارة رباركا ال*

 .إلى األبد 

باركا الرب أيها البرد والحر سبحيه وزيديه علواً إلى *

 .األبد

باركي الرب أيها األهوية واألنداء سبحيه وزيديه علواً *

 .إلى األبد

سبحيه وزيديه علواً :باركوا الرب أيتها الليالي واأليام *

 .إلى األبد

علواً أيها النور والظلمة سبحيه وزيديه  بباركا الر*

 .إلى األبد

باركا الرب أيها البرد والصقيع سبحيه وزيديه علواً *

 .إلى األبد

باركا الرب أيها الجليد والثلج سبحيه وزيديه علواً إلى *

 .األبد

باركي الرب أيتها البروق والسحب سبحيه وزيديه *

 .علواً إلى األبد

ض كلها سبحيه وزيديه علواً رباركي الرب أيتها األ*

 .بدإلى األ

باركي الرب أيتها الجبال وجميع األكام سبحيه وزيديه *

هوس : إسمو إإبتشويس ني تشيبي نيم ني ثيو *

 ..إيروف آري هوؤو 

 ..هوس إيروف: إسمو إإبتشويس ني إبنيفما تيرو *

 

هوس : إسمو إإبتشويس بي إكروم نيم بي كافما *

 ..إيروف 

هوس : إسمو إإبتشويس بي أوجيف نيم بي كافسون *

 ..إيروف 

هوس إيروف : ني نيفي إسمو إإبتشويس نيوتي نيم *

 .أري هوؤ تشاسف شاني إينيه 

هوس : إسمو إإبتشويس ني إيجوره نيم ني إيهوؤ*

 ..إيروف

هوس : إسمو إإبتشويس بي أوأويني نيم بي كاكي *

 ..إيروف

هوس : إسمو إإبتشويس بي جاف نيم بي أوجيب *

 ..إيروف

هوس : نيم بي شيون  إسمو إإبتشويس تي باخني*

 ..إيروف

هوس : إبتشويس ني سي تيفريج نيم ني تشيبي إسمو إ*

 ..إيرووف 

 ..هوس إيروف: إسمو إإبتشويس بي كاهي تيرف *

 

هوس : إسمو إإبتشويسنيتوؤو نيم ني كاالمفواو تيرو*

 ..إيروف

إسمو إإبتشويس ني تيرو إتريت هيجين إبهو إم *

 ..هوس إيروف: إبكاهي

 …هوس إيروف: ويسني مومي شإسمو إإبت*

 



 .علواً إلى األبد

بارك الرب ياجميع ما ينبت على وجه األرض سبحيه *

 .وزيديه علواً إلى األبد

باركي الرب يا أيتها الينابيع سبحيه وزيديه علواً إلى *

 .األبد

باركوا الرب أيتها البحار واألنهار سبحيه وزيديه علواً *

 .إلى األبد

باركوا الرب أيتها الحيتان وجميع ما يتحرك في *

 .سبحيه وزيديه علواً إلى األبد. المياه

باركي الرب ياجميع الطيور السماء سبحيه وزيديه *

 .علواً إلى األبد

باركي الرب أيها الوحوش وكل البهائم سبحيه وزيديه *

 .علواً إلى األبد

للرب سبحيه  باركوا الرب يا بني البشر وأسجدوا*

 .وزيديه علواً إلى األبد

 .بارك الرب يا إسرائيل سبحيه وزيديه علواً إلى األبد*

باركوا الرب يا كهنة الرب سبحيه وزيديه علواً إلى *

 .األبد

باركوا الرب يا عبيد الرب سبحيه وزيديه علواً إلى *

 .األبد

أنفس الصديقين سبحيه  وباركوا الرب يا أرواح *

 .إلى األبد وزيديه علواً 

باركوا الرب أيها القديسون والمتواضعوا القلوب *

 .سبحيه وزيديه علواً إلى األبد

باركوا الرب يا حنانيا وعزاريا وميصائيل سبحيه *

 .وزيديه علواً إلى األبد

باركوا الرب يا عابدي الرب إله أبائنا  سبحيه وزيديه *

 .بدعلواً إلى األ

هوس : ي آمايو نيم ني يارؤو ن بتشويسإسمو إإ*

 ..إيروف

إسمو إإبتشويس ني كيتوس نيم إنكاي نيفين إتكيم خين *

 ..هوس إيروف: ني مؤو 

 ..هوس: إسمو إإبتشويس ني هاالتي تيرو إنتى إتفي *

إسمو إإبتشويس ني ثيريون نيم ني تيف نوؤوي تيرو *

 ..هوس: 

شت إم إإبتشويس ني شيي إنتى ني رومي أوأو إسمو*

 ..هوس: إبتشويس 

 ..هوس: إسمو إإبتشويس بي إسرائيل *

 

 ..هوس : إسمو إإبتشويس ني أويب إنتى إبتشويس*

 ..هوس: إسمو إإبتشويس ني إيفي أيك إنتى إبتشويس *

 ..هوس: إسمو إإبتشويس إبنيفما نيم ني إثمي *

 

إسمو إإبتشويس ني إثؤواب نيم ني إتثيفيوت خين *

 ..هوس: بوهيت 

 ..هوس: و إإبتشويس آنانياس آزارياس ميصائيل إسم*

إسمو إإبتشويس ني إت إير سيفيستي إم إبتشويس *

 …هوس : أفنوتي إنتى نين يوتي 

سالينبرأ  



وأبطل الموت : وقُبر وقام : رتلوا للذي صلب عنا *

 .سبحوه وزيدوه علواً : وأهانه 

 

: وألبسوا الجديد الفاخر : تيق عإخلعوا األنسان ال*

 سبحوه وزيدوه علواً : تربوا إلى عظم الرحمةوأق

 

أعطوا : القسوس والشمامسة : يا جنس المسيحين *

 سبحوه وزيدوه علواً : مجداً للرب ألنه مستوجب

 

: الذين رفعهم المسيح إلهنا : هلم إلينا أيها الثالثة فتية *

 اً وسبحوه وزيدوه عل: وأنقذهم من إبليس 

 

هلم إلينا يا : إلحسانالمانح ا: من أجل إلهك ماسيا *

 سبحوه وزيدوه علواً : حنانيا 

أعط مجداً : عشية وباكر والظهيرة : ياعزرايا الغيور *

 سبحوه وزيدوه علواً : لقوة الثالوث 

 

تكلم : في وسطنا يا ميصائيل : فها هوذا عمانوئيل *

 سبحوه وزيدوه علواً : بصوت التهليل 

وسبحي : سوس تكلموا مع الق: إجتمعوا وثابروا جميعاً *

 سبحوه وزيدوه علواً : الرب يا جميع أعماله 

 

يا أيها : إلى هذا اليوم : ها السموات تنطق بمجد هللا *

 سبحوه وزيدوه علواً : المالئكة االلذين أنشأهم 

ايتها : باركوا إسمه الكريم : واألن يا قوات الرب *

 سبحوه وزيدوه علواً : الشمس والقمر والنجوم 

 

ألنه : ا األمطار واألنداء إمدحي مخلصنا وأيضاً أيته*

 إإهري إيجون أووه: إيفي إيتاف أشف  أريبسالين*

هوس : أفكوسف أفتونف أفكورف إم إفمو أفتي شوشف 

 .إيروف أري هوؤ تشاسف

أووه جوله إم بي فيري : فوش إمبي رومي إمباليؤس*

 ..هوس: أووه  إخونت إيميغا إيليؤس: إف إكليؤس

ني إبريسفتيروس كي : جينوس إن ني إخريستيانوس*

هوس : بتشويس جي أوهيكانوسإما أوأو إم : ذياكونوس

.. 

إيتا بخرستوس : ي هارون أوبي شومت إن آلو ذيفت*

 …هوس : أفناهمو إيفول هابي ذيافولو: بين نوتي أولو 

: إفريتي إن إف إير جيسياس: إثفي بيك نوتي ماسياس *

 .…هوس : آمو شارون أنانياس

إسبيراس كي إيرو إي كي ميسم : زيلوتي آزارياس*

 ..هوس: و إن إتجوم إن تي ترياسأما أو: إفرياس

: هيتين ميتي أو ميصائيل : ي غار يس إممانوئيل يب*

 …هوس: اللي خين أو إسمي إن ثيليل 

ساجي نيم ني إبريسفي : ثوأووتي تينو كاتا شين تيرو *

: إسمو إبتشويس نيف إهفي أووي تيرو : تيرو 

 …هوس

 

إم إفنوتي شا : يس ني فيئوي سي ساجي إم إب أوأوو*

 …هوس: جفوؤأوني أنجيلوس إيتاف إ: يخون إمفوؤ إ

إسمو إي بيفران تو تيميو : كي نين ذينامس تو كيريو *

 …هوس: بيري نيم بيوه نيم ني سيو : 

 

إف في ميساتي بين : ليبون نيمو إنهوؤو نيم ني يوتي *

: جي إنثوف بي إفنوتي إنتى نين يوتي: ريف سوتي 

 …هوس 



 سبحوه وزيدوه علواً : هو إأله آبائنا 

 

واألهوية والنفوس : أعطي مجداً أيتها السحب معاً *

سبحوه وزيدوه : والبرد والنار والحرارة : واألرواح 

 علواً 

: والبروق  أيتها الليالي واأليام أيضاً والنور والظلمة*

 سبحوه وزيدوه علواً : البشر قائلة المجد هلل يا محب 

وكل ما : أيتها األشجار وجميع ما ينبت في األرض *

سبحوه وزيدوه : والجبال والغياض : يتحرك في المياه 

 علواً 

أيتها : الرب ملك الملوك : وأيضاً سبحي بغير فتور * 

 سبحوه وزيدوه علواً : البحار واألنهار

 

لموجودات فلنقل مع هذه ا: حن إذ ننظر إليهم نهكذا *

سبحوه : باركوا الرب يا جميع الطيور : جميعها 

 وزيدوه علواً 

باركوا رب : والبهائم والوحوش : أيها الجليد والثلج *

 سبحوه وزيدوه علواً : األرباب

 

 

يا أبناء :وليس كالمخالفين: سبحوا الرب كما يليق به *

 اً سبحوه وزيدوه علو: البشر 

 

سرائيل بصوت التهليل يا مجداً وإكراماً قدم أمامه يا إ*

 سبحوه وزيدوه علواً : كهنة عمانوئيل 

 

 

يا خدام هللا الحقيقي وأنفس األبرار المتواضعين *

ني ثيو نيم ني : تشيبي إفما  ما أوأوو إم إبتشويس أوني*

بي جاف نيم بي إكروم نيم بي : يم ني إبنيفما نيفي ن

 …هوس: كافما 

فوس كي إسكوتوس : نيك تيس كي إيمي ري روبي *

هوس : جي ذوكساسي فيالن إثروبي : كي آس إترابي 

… 

إن تي جي كي بانتا : إكسيال كي بان تاتا في أومينا *

: ني توؤو نيم إذري مونا  مهي ني موؤو ني: تاكينو مينا 

 …هوس

إبتشويس  إب أوورو : وه أون إسمو إن آت كاروؤ أو*

 ..هوس: ني آمايو نيم ني يارو أو : إنتى ني أوورو أو 

مارين جوس نيم ناي : باي ريتي آنون تين ناف إيروؤ*

هوس : إسمو إإبتشويس ني هاالتي تيرو : أون تيرو 

… 

إكتينون نيم ني  يك: رو إن ني باخني نيم ني شيون *

 ..هوس: تشويس تون كيريون إسمو إإب: ثيريون 

 

إيووف كي أومي : إسمو إبتشويس كاتا إفتومي *

 ..هوس : أوني شيري إنتى ني رومي : بارانومي

 

إيني ناهراف خين أو : تيمي كي ذوكسا أوبي إسرائيل *

 ..هوس: ني أويب إنتى إممانوئيل : إسمي إنثيليل 

 

نيم ني إيسيشي إنتى ني : إيبيريتون إم إفنوتي إممي*

 ..هوس: ني إتثيفوت إنريف ميي: إثمي 

 

: بيتين ريف سوتي إك تون آغو : إفنوتي بانوتي إيغو *

 ..هوس: سيدراك ميصاك أبديناغو



 سبحوه وزيدوه علواً : المحبين 

 

يا سيدراك : هو مخلصكم من الخطر : هللا إلهي أنا *

 سبحوه وزيدوه علواً : وميساك وأبدناغو 

 

ب وكل الطبائع يا أتقياء الر: أسرعوا بحرص عظيم *

 سبحوه وزيدوه علواً : التي صنها 

 

لنقول بتمتع : كلنا بغير إنقطاع : برودة ونياحاً أعطنا *

 سبحوه وزيدوه علواً : 

 

: سركيس إجعله بغير دينونة : كذلك عبدك المسكين *

 سبحوه وزيدوه علواً : ليقول مع هوالء كشريك  

 

أوني إت إر : كوليم خين أونشيتي إن إشرويس *

: نيم ني فيسيس تيرو إيتاف أيس: سيفيستي إم إبتشويس

 ..هوس

س موي نان تيرين خوري: ي آنا بافسيس كإبسيخوس *

 ..هوس: إثرين جو خين أو آبو  الفسيس : إثرافسيس

ساركيس آريتف : أوس آفتوس بيك فوك بي إيتوخوس *

إي ساجي نيم ناي هوس : إف أوي إن إينوخوس

 ..هوس: ميتوخوس

 م يقال مديح هللا األزلي بنفس طريقةأربسالين ث

 ديح على أريبسالينم

هوس إيروف أري . نجى الفتية من أتون النار : ر أرسل مالكه المختا. هللا األزلي قبل األدهار +

سبحوه بصوت : حنانيا وعزاريا وميصائيل . باركوا الرب إله إسرائيل ( * 8)هؤو تشاسف 

 ..هوس . التهليل 

. الطرب  آلتأإذا ما سمعتم  :لشعوباوكل  قال للوزراءو .هبذبخنتصر الملك أقام صورة من +

و إذا لم  :اجدينسعالوا لوقتكم مسرعين ولتلك الصورة ت*( 8)هوس إيروف أري هؤو تشاسف . 

 هوس إيروف أري هؤو تشاسف . تسجدوا تلقون في األتون 

هوس إيروف . ما خال الثالثة الفتية القديسين: لتلك الصورة خروا ساجدين . قدم الكلدانيون ت+

بح إلهك وس: ورتل معنا بصوت الخالص . تعال إلينا يا آتاتياس  ( 8)أري هؤو تشاسف 

  هوس إيروف أري هؤو تشاسف . ماسياس

. جاء قوم و أعلموا الملك قائلين ها هنا ثالثة رجال ساكنين ك لم يسجدوا للصورة بل مهملين+

:  جمع الملك رؤساء الشعب و أرباب الدولة وكل الرتب  ( 8)هوس إيروف أري هؤو تشاسف 

 تشاسف  هوس إيروف أري هؤو. األتون بالحطب  وقال لهم أوقدوا



هوس إيروف أري . فصار كندى الياسمين : وطرحوهم في وسط اآلتون . أتوا بالفتية موثقين + 

هوس . وفرحوا به لما أتاهم: ينئذ مالك هللا جاءهم طفى األتون وقواهم ح( 8)هؤو تشاسف 

  إيروف أري هؤو تشاسف 

إن تي إترياس خاصة تي أو أو إن إتجوم . صالة قوية بغير أدناس . ينئذ صلى عزارياس ح+

هوس إيروف أري هؤو .  (2)إسموا إفران إن ممانوئيل : باألكثر ميصائيل على صوته بالتهليل 

 تشاسف 

هوس . هوذا أربعة يمشون أجهار : أليس ثالثة ألقوا في النار  حتارأدهش الملك أيضاً و + 

ويسبحون : في النار أربعة رجال يمشون . لك حقاً أجهار مأى الر( 8)إيروف أري هؤو تشاسف 

 هوس إيروف أري هؤو تشاسف . ببهجة ووقار 

هوس إيروف أري . في منظره وفي رؤياه :  آللهةازاد عجباً ونطق وفاه هوذا الرابع يشبه أبن + 

. اتولسمااسبحوا رب : لقوات ا المالئكة والكراسي و بحوه أيها السادات س( 8)هؤو تشاسف 

  هوس إيروف أري هؤو تشاسف  

هوس إيروف أري هؤو . على منابر الشيوخ باركوه:  رفعوهاسبحوه ومجدوه في كنائس شعبه + 

هوس . ألنه نجاكم من الهالك:  اكسبح إلهك يا سيدراك و أبدناغو والممدوح ميس ( 8)تشاسف 

 إيروف أري هؤو تشاسف 

إيروف أري هؤو  هوس. ألنه أنشأكم من العدم: الخدم واألحرار والعبيد . سبحوه يا جميع األمم +

هوس . إسموا إبيف ران نو ديمياس: لهكم ماسياس إ أطفأه. سعير اللهب يا أنانياس  ( 8)تشاسف 

 إيروف أري هؤو تشاسف 

هوس . من جيل إلى جيل  سمهاوأذكروا : صاح الفتية بالتهليل باركوا الرب إله إسرائيل + 

إسموا إإفران  الممدوح عزارياس ير أدناس أيها غتقدمة قربت ب: (8) فإيروف أري هؤو تشاس

 هوس إيروف أري هؤو تشاسف . تو ديمياس 

هوس إيروف أري هؤو . لهك بالتهليل إلورتل : خمد اللهيب عمانوئيل فسر وسبح يا ميصائيل أ+

. ( 2)إفؤاب إبشيري إم منريت : صوت عالي وشديد بظفر الفتية بالتمجيد ورتلوا ( 8)تشاسف 

 ف هوس إيروف أري هؤو تشاس

هوس إيروف . ولم يرهبه المجاهدون: تسعة و أربعين ذراعاً كاملين . عال اللهب فوق األتون *

فإستحقوا المديح والتذكار : غلب الفتية لهيب النار وقهروا األعداء الكفار  ( 8)أري هؤو تشاسف 

 هوس إيروف أري هؤو تشاسف . 



هوس إيروف . هللا القوي المتعال عبيد : ال حنانيا وعزريا وميصائيل عصاح الملك بصوت ف+

. صانع العجائب الكبار: ألن إلهكم ذا إقتدار . عالوا إخرجوا من النارت( 8)أري هؤو تشاسف 

 هوس إيروف أري هؤو تشاسف 

أري  هوس إيروف. تسابيح البركة التهليل : قدم إللهك عمانوئيل . رامة ومجداً يا إسرائيل ك+

هوس إيروف . باط وكل األلسن واللغات تسبح رب القوات ه تسجد كل األسل( 8)هؤو تشاسف 

 أري هؤو تشاسف

هوس إيروف . سلطانك في كل األحقاب:  إله قوي عزيز مهاب. من يشبهك يا رب األرباب +

إسمو إ إبشويس : ندى بارد صار األتون فصاح الفنية بصوت حنون  ( 8)أري هؤو تشاسف 

 اسف هوس إيروف أري هؤو تش.  (8)كيريون  تون

هوس إيروف . ورتلوا إلسمه المحبوب: للوا إلله يعقوب و إبتهجوا با هلل القوي المرهوب ه+

إفهوس إإفنوتي إن سيو : باأللحان باركوا الرب أيها الفتيان سبحوه أيضاو ( 8)أري هؤو تشاسف 

 هوس إيروف أري هؤو تشاسف .  (2)نيفين 

هوس إيروف أري هؤو . بقدرته نجى الفتية  :ومبارك جداً ومخوف على كل األلهه  نه عظيمأل+

هوس . رب اإلحسان مصدر الجود : ليق اإلكرام والسجود باإلله الخالق المعبود ي( 8)تشاسف 

  .إيروف أري هوؤ تشاسف 

 

حن تينينل  

: ينين أوثين ثي سيان كي تين لوجي كين ت

سي أفطو سي ميرون : التريان أنابيم بومين 

: وتير إيمون إيروس ذوكساسو س: أوذاس

.آنانياس آزارياس كي ميصائيل   

 

تريون باي ثون إنجي مي لين نا توو آ* 

سوماطوس : بيروس ذوكسا إم إبصاتي تو

أفتوكيثون : أنجيلوس غار سي ناسيل ثي ذي 

.إليفيس أون إيمون أنانياس : إفلي غارتيس   

 

فلوغون ثاتون كيريون إي ثاتون كيريون إي إ*

والعبادة العقلية ونرسل  من ثم نقدم الذبيحةف*

مخلصنت  اليوم التسابيح لدىمجدك يالك في هذا 

 حنانيا وعزريا وميصائيل 

 

ما رفعوا ليأخذوا المجد في أجسادهم إنحدر ل*

مالك وأطفأ اللهيب وصيره بارداً عن حنانيا 

 .وعزاريا وميصائيل 

 

 

 

 



يتيي إنتى إهرو إمصاتي إنتو إنشومت إفهين إثم

تي نا إشجيم جوم : إف أو أوو إمبي إمكافه : 

إب أنجيلوس غار إم إبتشويس إف : إيروي 

هين تي أو ميتاف نوهيم إممو أو أف أو أو 

..إمباتو إن نيف تاهو آنانياس: إمبيف كي ليف   

نين سا إثري إنجي أف أو أونه إن نيف م*

إن  إت أوي إي تي إن أوش إيفول: تريون سم

جي إفؤواب إبشيري إم إفنوتي : جو إمموس 

إفؤواب إبشيري إن جوري إفؤواب أبشيري إم 

ناه إن : بيف ناف إممفاتف بين تيف هون هين 

..آنانياس: إهموت شانا إهثيك إن أغنون آن   

فهوس إف أسمو إي إفنوتي  إن سيو نيفينإ*  

لثالثة فتية باركوا الرب عندما طرحوا في ا*

غير الم متشددين ومالك بوسط األتون مجدوا 

وأمرهم أن يمجدوا يمينه حسناً  الرب ونجاهم

.حنانيا وعزاريا وميصائيل   

 

 

 

 

بعد ذلك أظهر لهم أسراره فصرخوا قائلين و*

له قدوس اإلبن القوي قدوس إلابن إلاقدوس 

اإلبن الذي ال يرى وحده فصبرهم قائلين نعمته 

.عارفين  تحننه حنانيا وعزاريا وميصائيل   

 

 

 

.سجدون ويباركون هللا كل حيني*  

 

 

 كوم لحن تين أويه أنسث

تين : ين أويه إنسوك خين بين هيت تيرف ت*

أووه تين كوتي إنصابيك : إرهوتي خاتيك هي 

.إفنوتي إمبير تي شيبي نان : هو   

كاطا تيك ميت إي بي : ال آري أووي نيمان أ*

: نيم كاطا إب أشاي إنتى بيك ناي : كيس 

.إبتشويس أري فو إيثين إيرون   

إي : وس إفشي بين نيب اري تين إيرم*

إم إفريتي إنهان إتشليل : إإبشوي إم بيك إمثو 

نبم هان ماسي إإلكي ني أو : إنتى هان أويلي 

تبعك بكل قلوبنا ونخافك ونطلب وجهك يا ن*

.هللا ال تخزنا   

 

 

ل إصنع معنا بحسب دعتك وكثرة رحمتك يا ب*

.رب أعنا   

 

لتصعد صالتنا أمامك يا سيدنا مثل محرقات ف*

.كباش وعجول سمان   



.أوت   

ثي إيطاك : مبير إر إب أوبش إنتى ذياثيكي إ*

أبرام إيساآك ياكوب : سيم نيتيس نيم نين يوتي 

.نطاك إبي إسرائيل بي إثؤواب :   

ني فيلي ني :  سمو إابتشويس نيالؤس تيروإ*

: هوس إيروف ما أو أوو ناف : آسبي إنالس 

.آري هوؤ تشاسف شاني إينيه   

 

أوبي : وبه إم إبتشويس إي إهري إيجون ط*

سيدراك ميصاك : شومت إن آلو إن آجيوس 

.إنتيف كانين نوفي نان إيفول : أبديناغو   

 

 

 

 

 

 

 تنس العهد الذي قطعته مع أبائنا  إبراهيم ال*

.وإسحق ويعقوب إسرائيل قديسك  

 

 

 

 اركوا الرب يا جميع الشعوب والقبائلب*

علواً إلى ولغات األلسن سبحوه  ومجدوه زيدوه 

.اآلباد   

 

 

طلبوا من الرب عنا أيها الثالثة فتية أ*

القديسين سدراك ميصاك و أبدناغو ليغفر لنا 

.خطايانا   

 

 

رح واطس على الهوس الثالث للثالثة فتية القديسين ط                        

يامعشر  الشعوب و انى قلت لكم :  قام الملك بختنصر  صنما من ذهب ، و أمر لوقته هكذا قائال  أ

اذا  ما سمع لصوت البوق فخروا  لوقتكم . األمم و القبائل  و األلسن ، انصتوا  و تأملوا لكالمى  

للوقت تلقون فى أتون . ،  و اسجدوا لصورة الذهب و اذا لم تصنعوا هكذا و لم تسمعوا  لقولى  

ملكته ، خروا و سجدوا  أمام الصورة ذا الكالم  جميع القبائل التى فى مهفلما سمع . النار  المتقدة 

سدراك و ميساك ، و أبدناغوا  فأنهم لم يطيعوا الملك ، . الذهبية  ، ماعدا الثالثة الفتية القديسين  

و لم يسجدوا  للصورة بل تقووا  فى قلوبهم و فى نفوسهم و أجسادهم ، و أقاموا على ايمانهم 

غضبا  عظيما  ،  و أمر  أن   يربطوا و يلقوا فى فلما سمع الملك ، غضب .  بالرب اله السماء 

و اذا بمالك الرب قد نزل من السماء أطفأ لهيب النار  و صيره كالندى البارد . آتون النار المتقدة 

.  ، و الثالثة فتية القديسون مشوا فى وسط اآلتون  ، و كانوا يسبحون هللا بفرح مع مالك الر ب 

مبارك : لنار  ، و فتح فاه و بارك هللا هو  و رفيقاه  معه قائلين ثم وقف عزاريا فى وسط أتون ا



. أيها الرب ، سبحوه و زيدوه علوا  ،  مبارك هو أسمه الممجد  القوس الى األبد   

باركوا  . بارك الرب يا ميصائيل عبيد هللا العلى . بارك الرب  يا عزاريا . ارك الرب يا حنانيا  ب

قد آمن الملك باهلل و كل . اله السماء ، سبحه و مجدوه وزيدوه علوا الرب يا جميع خائفى الرب 

. الكلدانيون الذين فى مملكته ، و  أقام الثالثة الفتية القديسين على كل ماله   

لنا خطايانا  رسدراك و ميساك و أبدناغوا   ليغف. طلبوا من الرب عنا أيها الثالثة الفتية القديسين  ا

 . 

 

 

 

 

ديح آدام أولم  

لقديس العظيم االنبا  أنطونيوسل   

  ن نظم قداسة البابا  المعظم اآلنبا شنودة الثالثم

( * 1)بين يوت آفا أنطونيوس . قائم بكل وقار :  فى مجمع اآلطهار  . ى كنيسة اآلبكار ف+ +

. بين يوت افا أنطونيوس . فى طقس السيرافيم :  قائم بمجد عظيم مع لباس االسكيم    

عشرات . بجهاد فى الصلوات . . . *  بين . دشنت البرية : بحياة الهية  . حانية صالة روب+ +

. . .  بين . بدموع فى المطانيات  : السنوات   

بهذيذ فى . بزهد فى اللذات . . . * بين . بنفس التنام  : على مدى اآليام . نسك فى االصوام ب+ +

. . .  بين . و تأمل فى الروحيات : االلهيات   

من . ارتاع الشياطين . . . * بين . و يوحنا بن زكريا : و  حنة النبية . عطيت روح ايليا  أ+ +

. . .  بين . و صالتك كل حين : قلبك األمين   

لكى . بأختك ذكروك . . . * بين . بكم حيلة و حيلة :  بذلوا كل وسيلة  . اربوك مدة طويلة ح+ +

.   . .بين .  بهذا و يرجعوك :  قلقوك يما   

أتوك بطرب و . . . * بين . يضوى بين الرمال : أمامك على الجبال . ثروا الذهب و المال ن+ +

. . .  بين . لتسقط فى  اآلغراء  : و صورة النساء . غناه   

 

لتخاف . هم اجاءوك بأذ. . . * بين . بصياح كالرعود : و نمور و فهود . أتوك بشكل أسود   و+

. . .  بين .  زاهم تواضعك أخ:  من رؤياهم   

على . عجبى لتجمهركم  . . . * بين . تراب أنا و هباء : لماذا هذا العناء  . رخت يا أقوياء ص+ +



. . . بين . أنا أضعف من أصغركم  : ضعفى و تظاهركم   

. بين يوت أفا أنطونيوس  .تتواضع للشياطين : يا مثال للمنسحقين . ا برج عالى و حصين ي+ +

. . . بين . يا ساكن الجبال  : على مدى األجيال . مثال  ياقوة  و*   

. لم نحيا كحياتك . . . *  بين . اشفع فى أوالدك  : يا حكيم فى أرشادك . اعظيم فى جهادك ي+ +

. . .  بين .  فاذكرنا فى صالتك : لم نسلك فى صفاتك   

   سا  أنطونيوبين يوت آف. بتنا  رفى مدة غ: نا  تو ضعف طبيع. شفع في مذلتنا أ

 

 

ديح آدام ثانىم  

بوينا القديسين مكسيموس ودوماديوسأل  

واشرح فى شرف معنى مكسيموس نيم  0بدى  باسم االله سيدنا ايسوس بى اخريستوس ا+ +

 0تساعدنى فى نظامى  0فى مريم  تى بارثينوس  0بدء مديحى وكالمى ( *1)ديماديوس 

( 2)اتشيرى ان ذيكيئون   

+  

* 00تساعدينى فى مديح االبا االخوة مكسيموس  0قوى وأسألك بأسم ايسوس ك يا ستى اتب+

00مكسيموس  0زسكنا البرية  0وأباهما الونديوس  0بدلوا الرومانية   

تبع * 00مكسيموس  0محبة فى ملك السموات  0وطرحها عن الرؤوس  0دأ بخلع التاجات ب+ +

000مكسيموس  0يل وأنكأ فى حضن الخل 0عمال بالناموس و 0قول االنجيل   

أحبا * 000وعلى رؤوسهم تاجات مكسيموس  0حين دخال الفردوس  0ل شرفهما فقد ذاد ج+ +

000مكسيموس  0وزهدا اللمالك والمال  0وتأنسابالوحوش  0سكنى الجبال   

+ مكسيموس  0 موناال الفرح الدائ 0وخزوا ابليس المنجوس 0لصنا من ملك العالم خ+

( 1)ان يحضروا الى جبل شهيت  0ابوهما االنبا اغابيوس  0الممات  دلهما قبل* 0وديماديوس 

0اسقيط مكاريوس   

زانا * 00مكسيموس  0وصارا اهال للبطريركية  0بشبه نى انجيلوس  0نظرهما فى البرية م+ +

00 مكسيموس 0وساحا فى أقصى الوديان  0رتب نى اسوماتوس  0طقس الرهبان   

شفيا كل * 00الى سواء السبيل  مكسيموس  0انجيلوس ودلهما نى  0ارا بغير دليل ص+ +

0مكسيموس 0فى الشام وجبل شهيت  0باسم الرب القدوس  0العالت   

مكسيموس  0وصارا أجناد  ا شجعان  0احا بتراتيل والحان فى الرب القدوس ص+ +

مكسيموس  0والبرارى بهما نورت  0 حين وضعت فوق الرؤوس 0اضواء االكاليل تآلآلت *00



00 

+ * 00ومصابيح دير البراموس  0يا كواكب جبل شهيت  0وباكم يا أبهات يا أوالد مقاريوس ط+

0مع االباء الرؤوس  0انت لشيهيت فخار  0طوباك يا مقار يوس  0طوباك ايها البار   

مفتاح باب الفردوس  0ورجاىاسمها غالى  0وانا ماشى بكل عكوس  0اع صباى وشبابى ض+ +

الخاطىء مثل سائر بى  0ال تنسى المرتل عبدك  0ا رجاء كل النفوس ي 0عال عو قد رك * 0

0كوسموس   

فخر كل * 00باسم الرب القدوس وتكأ فىفى النعيم فرحين مكسيموس  0لبوا كل الشياطين غ+ +

000مكسيموس 0ابنا الملك االسلطان 0ابؤرو الونديوس  0الرهبان   

كتبوا . . . * مكسيموس  .  الرهبنة أفتخر بهما  ثوب :  االنبا مقاريوس . ا أبوهما مال عنهق+  +

. . .مكسيموس .  مع سائر  آبائهما :  أسماءهما فى مجمع اآلباء الرؤوس     

و مضيا . . . * مكسيموس . و اكاليل نورانية :  حين دخال الفردوس . بسا حلال بهية ل+ +

. . . سيموس مك. و صاحا بالتسبيح :  ى الفردوس لو دخال ا. عريسين للمسيح   

هدية . . . * مكسيموس . و صاحا بتراتيل و الحان : بأسم الرب القدوس . اال  كل االنعام ن+ +

. عند الملك الونديوس . و جوهرة مصرورة : عند الرب القدوس . مذخورة   

سكوبوس بى ايب). . .(  أنبا  : ه أسقفنا  كو شري: قدوتنا  ) . . . .(  أنبا  . ال تنسوا بطركنا  و+ +

بى أو  اى  بى  أو اى  ان  . و كل مراتب  ملتنا . طغمات نى  مونلخوس . ال تنسى ياسيدنا  *  

. نى  اخريستيانوس   

. اسقيط مقاريوس . السكان بجبل شيهيت : و كل اآلباء  الرؤوس . للثالثة مقارات  يسالم و+ +

بى  رومى  انتى ليوس . بيشوى   و اآلب  االنبا: بى هيغومينوس .   سو  سالمى النبا يؤان*  

(1 . )  

* االنبا أرسانيوس . و  المكرم بكل اكرام : و اآلب أنبا  ايسيذوروس . سالمى النبا دانيال  و+ +

. االنبا  باخوميوس .  و أبينا اب الشركة  : و االب أنبا   أنطونيوس  . و سالمى النبا بوال   

+ من فم  الرب القدوس . الذين ناال اآلنعام : ا جاورجيوس و آنب. و أنبا  . مى النبا ابرآم الس و+

فى  اسقيط  .  و صارا  للمسيح  فرسان  ( :  1)بعالمةبى  استافروس  . رشمهم بالصلبان *  

. مقاريوس   

يا *  روس يكاما بى ابريسفت. و انبا يؤانس : و انبا زخارياس  . سالمى النبا مؤيسيس  و+ +

. . . مكسيموس  . و أوالد الملوك سكنوك : ء بالفردوس اآلبا. وادى هبيب شبهوك   

. * اسقيط مقاريوس . مسكن اآلباء الرهبان :  متشبه بالفردوس  . ا جبل عظيم الشأن ي+ +

.اسقيط  مقاريوس .  يا صاحب العطر  الفاخر  :  ياغاسل صدأ النفوس . طوباك ياجبل زاخر   



اسقيط مقاريوس . السكان بجبل شيهيت :  ؤوس  لكل اآلباء الر. ع صلوات مع طلبات ضوم+ +

. متشبها بالفردوس .  صيرك  أبو مقار  : و مأوى  للصوص . يامسكن لالشرار *   

. *  صيرتهم آباء و رؤوس : أشرار  و حرامية :  جمعت من كل جنوس  . بكة روحانية ش+ +

أوالد  مقاريوس .  البسين و أصبحوا  للتيجان  : قفة و قسوس  اصاروا روحانيين بطاركة  و أس

. 

طوباك يا *  طغمات نى أنجيلوس . شبه السمائيين :  تتآلآل  فوق الرؤوس  . يجان نورانية ت+ +

. تستر خطايا النفوس  :  يا من صرت كالديان :  طوباك يا مقاريوس . أبانا مقار    

* اسقيط  مقاريوس   .لكل من سكن  أو زار  :  النفوس   أو غاسل صد. ا قابل االشرار  ي+ +

. اسقيط مقاريوس :  يا مسكن للرهبان  : و كل أمم و جنوس  . شاع ذكرك فى األقطار   

سكنه *  بناء دير البراموس  . فوق الجبل العالى :  نظره  مقاريوس  . مود نور  يتآلآل  ع+ +

. أوالد مقاريوس .  ى ليل و نهار رصارخين  قائلين  قدوس سها. آباء أبرار    

و مفتاح باب  .  صاحبة  األسم  األعظم :  الشفيعة فى كل جنوس  . سالمى الى مريم  و+ +

. الفردوس   

 ديح ثالث لمار جرجسم

ذو                                                                            لسالم لك يا جاورجيوس      ا+

 األسم العظيم

شاع                                                                          ختارك الرب ايسوس       ا

 ذكرك فى األقاليم

                                                                       قدمت أيها المختار                       ت

 الى دقلديانوس

                                                                        خذيت كل الكفار                   أ و

سبعالمة بستافرو  

و على                                                                                       آك دقلديانوس    ر

 وجهك النعمة

تضى                                                                                      ميال فى شخصك    ج

 مثل النجمة

                                                                                قال لك يامختار               ف



 أنت من أى مكان

ما رأيت                                                                             نا لى ثالثة أعوام         أ

 مثلك يا أنسان

                                                                                ما حاجتك عندى               ف

 حتى أتيت اآلن

                                                                           عال و   أخبرنى                    ت

 أنت من أى  مكان

                                                                                      حق يسوع ربك           ب

 تخبرنى يا أنسان

كان                                                                            ن أبيك و جدك             ع

 وزيرا  أو   سلطان

أنا أبن                                                                                 قال له جاورجيوس      ف

 أنسطاسيوس

                                                                               أنا    عبد     لربى              و

 ايسوس بخرستوس

                                                                       بادوكيا  بلدنا                           ك

 نسبتنا الى فلسطين

                                                                               فيها مربانا                         و

و فيها  مقيمين        

تعال                                                                          قال له دقلديانوس                ف

 أعبد األوثان

و أنا                                                                         بخر  يا محروس                  و

 أكتب لك فرمان

                                                                             قال له جاورجيوس               ف

 أنا  نسل  الكرام

                                                                                 يف تأمرنى يا منجوس       ك

 أنا أعبد األوثان



                                                           أمر  دقلديانوس                                       ف

 بعذاب القديس

و                                                                           األجناد قد عروه                 و

 ضربوه  بالدبابيس

يقاسى                                                                           بع سنوات عدة                س 

فى األتعاب   

محبة   فى                                                          أحتمل كل شدة                            و

 رب  األرباب

على                                                        الث ميتات قد مات                            ث  

 اسمه  القدوس

                                                            حبا فى رب القوات                         و

 المحيى  كل نفوس

                                                                          فى رابع موتة                         و

 مضى  بالتهليل

و                                                                  أخذ الشهادة                               و

 نال سبعة أكاليل

من عند                                                         بالنعمة                                   فر ظ

 الرب القدوس

باشويس ابؤرو                                                     نال  اكليل الشهادة                    و

 جيئورجيوس

يا قائد                                                                               لسالم  لك يا بطل        ا

 كل  الفرسان

خزى                                                                   ا من  من  أجلك                        ي

 عباد  األوثان

يا أبن                                                                                 لسالم لك يا قديس      ا

 أنسطاسيوس

يا  عبد                                                                        ا حبرا   نفيس              ي



 أيسوس  بخرستوس

 

 

 

 

 

 

 

ديح  رابع  لمار مينام  

 

 

و أرتل                                                                                  فتح  فاى باألفراحا

 بالتسبيح

شهيد يسوع                                                                          لسالم  لمار مينا        ا

 المسيح

و أخبركم  عن هذا                                                          أرادة هللا أبدى          ب  +

 المبرور

بطل                                                                                     صله كان جندى   أ

 قوى  و  غيور

هذا                                                                      صله من بيت أمراء            أ  +

 الحبر  النفيس

و                                                                                      أمه  تدعى  أوفيمية     و

أبيه  أودكسيس   

                                                                                      مه   أوفيمية           أ +

 كانت أ مرأة  عاقر

                                                                                             لبت من النقية    ط

 العذراء أم  القادر

و                                                                                     جابت لها طلبها     ا +



آ مين: قالت لها    

                                                                                              رزقت  بولد        ف

 هو مارمينا  اآلمين

و                                                                              بر هذا الطاهر              ك +

 تقدم فى الجندية

فى                                                                             كان عالم ماهر              و

 العلوم  المسيحية

+                                                                           ان محبا هلل                     ك

 موصوفا  بالشجاعة

                                                                                داوم  الصوم و الصالة  م

 ملتحفا بالوداعة

اعبادة                                                                                 عى هذا المختار       د +

األوثان   

                                                                                      اعترف  بأجهار            ف

 أنا عبد الديان

                                                                                    ركت األرضيات         ت +

 و  كل ما فيها

                                                                                        طلبت السمائيات      و

 محبة فى باريها

يا                                                                             وباك يامختار                 ط +

أودكسيسأبن   

أوالد                                                                          ا من قهرت األشرار          ي

 اللعين ابليس

يا رئيس                                                                   لسالم لك يا بطل              ا +

 كل الشجعان

يا مزيل                                                                           ا بطل             لسالم لك يا

 كل األحزان

أيها                                                                     لسالم لك ليل و نهار               ا +

 البطل الشجاع



                                                                                                     كرك مأل البالد       ذ

 و كل البالد

                                                                          لسالم لمار مينا                    ا +

 صانع كل عجائب

                                                                                                  لسالم لمار مينا ا

مانع كل مصائب   

دون                                                                      شهور بالعجايبى                م +

 سائر  الشجعان

يوم                                                                                 سألك تشفع لى          ا

 نصب الميزان

أيها البطل                                                              جائبك كثيرة جدا             ع +

 المحروس

يا شهيد الرب                                                                     يحصى لها عددا            ال

 القدوس

مع كل من                                                                   نعت عجائب عظام         ص +

 قصدك

                                                                                أيضا راعى االغنام      و

 اعترف بعجائبك

مار مينا                                                                             لسالم للعجايبى          ا +

األمين   

الشفيع فى                                                                           لسالم للبطل القوىا

 المؤمنين

من الرب                                                                            لت ثالثة أكاليل    ن +

 القدوس

أيها البطل                                                                        فرح و تهليل           ب

 المحروس

وواحد                                                                                 احد  للشهادة       و +

 للبتولية



أنفرادك فى                                                                       ما الثالث ألجل             أ

 البرية

أيها                                                                   وباك ثم طوباك                 ط +

 الحبر النفيس

اكسيوس اكسيوس                                                 لمالئكة ترتل لك                   ا

 اكسيوس

 

 

 

 

 

 

 

ديح خامس للقديس األنبا أبرآم أسقف الفيومم  

 

أحباب                                                                        لسالم للقديسين             ا +

 عمانوئيل

السالم لالنبا                                                                      للى كملوا الصليب         ا

 أنبا أبرآم

كم                                                                          ى حياته صالته            د +

 سخر لها ذاته

. . السالم                                                                        دى سر بركاته               و

. . . . . . . . 

بيصلى                                                                        ضى الليل و النهار           ق +

 باستمرار

. . . . السالم                                                                  خشوع و بكل وقار              ب

. . . . . . . 

اضطهدت                                                                       كل فقير و شريد        ل +

 اضطهاد شديد



. . السالم                                                                          ن الدير  صرت طريد     م

. . . . . . . . . . 

                                                                                       مانوئيل قواك          ع +

 و سلطانة أعطاك

السالم                                                                          ترعى الفيوم بتقواك            ل

. . . . . . . . . . 

+                                                                                      ممت البتولية              ت

فأعطيت أسقفية   

. السالم                                                                     ى أبوة  روحية                     د

. . . . . . . . . 

أنك                                                                    عبك ما كانوش عارفين        ش +

 أسقف أمين

. السالم                                                                    ثل الرسل القديسين                 م

. . . . . . . . . . 

                                                                           معوا و أعطوك فلوس    ج +

يتها للقدوسفأعط  

                                                                            بنيت بها نفوس                ف

. . . . . . . . . .السالم   

                                                                                  طرانية أرضية             م +

حولتها سماوية    

                                                                   م تبق مادية                              ل

. . . . . . . . .السالم   

لما                                                               عاع الشمس مال                     ش +

عليه الشال وضعت  

. . السالم                                                                      البابا نطق فى الحال            و

. . . . . . . . 

                                                                                        سالة باباوية          ر +

د بالطوباويةتشه  

. . السالم                                                                     ناء الروحانية                   ال



. . . . . . . . 

طلبوا                                                                                الكذب و االحتيال    ب +

مالمنك ال  

. . . . السالم                                                                         ديقهم مات فى الحال  ص

. . . . . . . 

نتذكر                                                                             ند ذكر أسمك الكريم    ع +

 المحتاجين

                                                                                ن            نعطى المساكيف

. . . . . . . . .السالم   

                                                                              األتضاع شهير                  ب +

يا محب كل فقير    

                                                                    عظيم يا قدير               ا قديس ياي

 ياأبونا  األنبا  ابرام

                                                                                لطانك على الشياطين   س +

 جعلهم مرتعدين

. السالم                                                                                 ن شعبك مبتعدين     ع

. . . . . . . . . 

صورة                                                          لغرب و الشرق عرفوك                ا +

 للمسيح أبوك

مدحوك                                                                   ألجانب لما زاروك                  ا

 يا أنبا أبرام

                                                                              طلب عن كنيستنا               ا +

و ضعف طبيعتنا   

                                                                            شدة غربتنا                           و

يا أبينا أنبا أبرام   

                                                                     ين زى قديسنا                      م +

 وديع زى مسيحنا

. السالم                                                                      ركاته تكون معنا                 ب

. . . . . . . . . 



فى حياته                                                        م ظهرت معجزات                        ك +

 وبعد ما مات

                                                           الكل شهد و قال                                 و

 طوباك  يا أنبا ابرام

 

 

 

 

 

 

 

:م يقال مجمع القديسين باللحن الكيهكي ث  

جمع القديسينم  

 

إشفعي فينا يا سيدتنا كلنا السيدة والدة اإلله مريم أم *

 .مخلصنا ليغفر لنا خطايانا 

 

 

ئيل إشفعا فينا يا رئيسي المالئكة الطاهرين ميخا*

 .وغبريال ليغفر لنا خطايانا 

 

إشفعا فينا يا رئيس المالئكة الطاهرين رافائيل * 

 .وسولاير ليغفر لنا خطايانا 

إشفعوا فينا يا رؤساء المالئكة األطهار سداكيل * 

 .وآنانيل ليغفر لنا خطايانا  وسراسيل

إشفعي فينا أيتها الكراسي واألرباب والقوات * 

 .ليغفر لنا خطايانا  والشاروبيم والسيرافيم

إشفعوا فينا أيها األربعة الحيوانات غير المتجسدين *

أو تين تشويس :أري إبريس فيفين إي إلهري إيجون *

ماريا إثماف إمبين : إن نيب تيرين تي ثيؤتوكوس 

 .إنتيف كانين نوفي نان إيفول:سوتير

أوني أرشي :يون جأري إبريس فيفين إي أهري إي*

إنتيف كانين : ميخائيل نيم غابرييل: أنجيلوس إثؤواب 

 .نوفي نان إيفول

رافئيل نيم : أرشي أنجيلوس إثؤواب أوني ..:أري*

 ..إنتيف: سورييل 

سيداكييل :آوني أرشي أنجيلوس إثؤواب : …أري*

 ..إنتيف:ساراثييل نيم أنانييل 

 ني: ني إثرونوس ني ميت شويس نيجوم..:…أري*

 …إنتيف:شيروبيم نيم ني سيرافيم

إن ليتور :بي إفتو إن زوأون إناسوماطوس .:…أري*

 …إنتيف: غوس إنشاه إن إكروم



 .الخدام الملتهبين ناراً ليغفر لنا خطايانا 

إشفعوا فينا يا كهنة الحق األربعة والعشرين قسيساً * 

 .ليغفر لنا خطايانا 

إشفعوا فينا أيها العساكر المالئكية والطغمات * 

 .ا السمائية ليغفر لنا خطايان

أطلبوا من الرب عنا يا سادتي األباء البطاركة * 

 .إبراهيم وإسحق ويعقوب ليغفر لنا خطايانا 

 

لرب عنا أيها الرجل الكامل البار أخنوخ ا أطلب من* 

 .نا االصديق ليغفر لنا خطاي

لرب عنا يا إيليا التسبيتي و إليشع تلميذه ا أطلبوا من* 

 .ليغفر لنا خطايانا 

رب عنا يا موسي رئيس األنبياء لا أطلبوا من* 

 .وأشعياء وإرميا ليغفر لنا خطايانا 

لرب عنا يا داود المرتل وحزقيال ا أطلبوا من* 

 .ودانيال ليغفر لنا خطايانا 

لرب عنا يا يواقيم وحنة ويوسف الشيخ ا أطلبوا من* 

والصديق أيوب ويوسف ونيقوديموس ليغفر لنا 

 .خطايانا 

طلبوا ياملشيصادق وهارون لرب عنا أا أطلبوا من* 

 .وزكريا وسمعان ليغفر لنا خطايانا 

يا صفوف األنبياء واألبرار : طلبوا من الرب عنا أ

 .والصديقين ليغفر لنا خطايانا

ق الصابغ يوحنا بلرب عنا أيها الساا أطلب من* 

 .المعمدان ليغفر لنا خطايانا 

ن لرب عنا أيها المئة واألربعة واألربعيا أطلبوا من* 

 .ألفاً والبتول األنجيلي ليغفر لنا خطايانا 

لرب عنا ياسيادتي األباء الرسل وبقية ا أطلبوا من* 

 

 بي جوت : ني أويب إنتي تي ميثمي:…أري*

 ..إنتيف: إفتو إم إبريفيتيروس

نيم ني تاغما : ني ستراتيا إن أنجيليكون:…أري*

 …إنتيف: إيبورانيون   

ناشويس إنيوتي : هري إيجون إطوبه إم إبتشويس إي *

 …إنتيف: آبرا أم إيسا آك ياكوب : إم باطريارشيس

بي إثمي إينوخ :ألي أوس أوبي رومي أ،تى:…طوبه*

 …إنتيف:بي ذيكيئوس

نيم إيليسيؤس بيف : إيلياس بي ليس فيتيس :…طوبه*

 …إنتيف : ماثيتيس

أو مؤيسيس بي أرشي إبروفيتيس نيم :…طوبه*

 …إنتيف:سإيساتياس نيم يبريما

نيم بيزيكييل نيم : دافيد بي يبروسالتيس : …طوبه*

 ..إنتيف: دانييل

نا نيم يوسف بي يواكيم نيم آ..: طوبه *

نيم بي إثمي يوب نيم يوسف نيم : إبريسفسيتيروس

 …إنتيف: نيقوديموس

ميليشي سيديك نيم أأرون نيم زاخارياس نيم ..: طوبه*

 …إنتنيف:سيميئون

نيم ني : ني خوروس إنتى ني إبروفيتيس : …طوبه*

 ..إنتيف:إثمي نيم ني ذيكي أوس

بي يؤانس : طوأوبي إيروذروموس إمفلب تيس تيس *

 ..إنتيف: ريفتي أومس 

أوبي شي إهمي إفتو إنشو نيم بي :…طوبه *

 ..إنتيف: بارثينوسإن أف إنجيليستيس

نيم إبسيبي : باشويس إنيوتي إن أبسطولوس ..: طوبه*

 ..تيف نإ:إنتى ني ماثيتيس 



 .التالميذ ليغفر لنا خطايانا 

رك الرب عنا يارئيس الشمامسة المبا أطلب من* 

 .إسطافانوس الشهيد األول ليغفر لنا خطايانا 

لرب عنا أيها الناظر اإلله اإلنجيلي ا أطلب من* 

 .رقس الرسول ليغفر لنا خطايانا م

لرب عنا أيها الشهيد المجاهد سيدي ا أطلب من* 

 .الملك جورجيوس ليغفر لنا خطايانا 

لرب عنا ياثيؤودوروس و ثيؤدوروس ا أطلبوا من* 

 .وبانيكاروس ليغفر لنا خطايانا  والونديوس

لرب عنا يا فلوباتير مرقوريوس وأبا ا أطلبوا من* 

 .ليغفر لنا خطايانا مينا وأبا بقطر 

لرب عنا يا سيدي أقلوديوس ا أطلبوا من* 

وثيؤدوروس وأبا إبسخريون و أبا إسحق ليغفر لنا 

 .خطايانا 

لرب عنا يا واسيليدس وأرسابيوس ا أطلبوا من* 

 .س وفيلوثاؤس ليغفر لنا خطايانا وومقاري

لرب عنا يا أنبا بسوره وأبا بشاي وأبا ا أطلبوا من* 

 .أخته ليغفر لنا خطايانا إيسي وتكال 

لرب عنا أيها الشهداء المجاهدون ا أطلبوا من* 

 .يسطس وأبالي وثاوكيليا ليغفر لنا خطايانا 

لرب عنا يا أنبا يعقوب الفارسي ا أطلبوا من* 

 .رجيوس وواخس ليغفر لنا خطايانا سوالقديس 

لرب عنا أيها الشهداء المجاهدون ا أطلبوا من* 

 .م ليغفر لنا خطايانا قزمان وأخوته وامه

لرب عنا يا أبا قير ويوحنا أخوه ا أطلبوا من* 

 .وبربارة ويوليانة ودميانة ليغفر لنا خطايانا 

لرب عنا أيها الشهيدان المجاهدان السيد ا أطلبوا من* 

 .بادير و إيرائي أخته ليغفر لنا خطايانا أ

أوبي أرشي ذياكون إت إسمارؤوت ..:طوبه*

 ..إنتيف : إستيفانوس بي شورب إممارتيوس

: ي ثيئوريموس إن إف أنجيليستيس أوب:…طوبه *

 ..إنتيف: ماركوس بي أبسطولوس 

باشويس : بي إثلوفوروس إممارتيروس ..: طوبه *

 ..إنتيف:إبؤورو جيؤوجيوس 

: انيكوريوسبثيؤديروس نيم ليؤنديوس نيم : …طوبه*

 …إنتيف 

نيم آبا مينا نيم آبا : فيلوباتير مرقوريوس : …طوبه*

 ..إنتيف:فيكتور 

نيم آبا : كيري إكالفديوس نيم ثيؤدوروس  ..طوبه *

 …إنتيف: إسخيرون نيم آبا إيساك 

 

نيم ماكريوس نيم : فاسيليتيس نيم إفسيفيوس:…طوبه *

 ..إنتيف:فيلوثيؤس

نيم أبا إيسي نيم : إبشوي  آفا بيسورا نيم آبا..طوبه *

 …إنتيف:تكال تيف سوني

يوسطس نيم : ني إثلوفوروس إممارتيروس ..: طوبه*

 …إنتيف : الي نيم ثيؤكلياآب

نيم بي آجيوس : آفا ياكوبوس بي فيرسيس ..: طوبه *

 ..إنتيف: سرجيوس نيم فاخوس 

كوزما نيم : ني أثلوفروس إممارتيروس ..: طوبه*

 …إنتيف:  تيف إسنيو نيم توماف

نيم باربارا نيم : أباكير نيم يؤانس بيف سون ..: طوبه*

 ...إنتيف . يولياني نيم ديماني

ني أثلوفوروس إممارتيروس كيري ..: وبه ط*

 ..إنتيف: أباتيرنيم إيرائي تيف سوني

يوليوس نيم :ني إثلوفوروس إممارتيروس..: طوبه*



لرب عنا أيها الشهداء المجاهدون ا أطلبوا من*  

 .من معه ليغفر لنا خطايانا يوليوس و

لرب عنا أيها الشهيدان المجاهدان ا أطلبوا من* 

 .ماربهنام وسارة أخته ليغفر لنا خطايانا 

لرب عنا يا أنبا صرابامون األسقف و ا أطلبوا من* 

 . تي وغلينيكوس ليغفر لنا خطايانا اأبص

لرب عنا أيها الشهداء المجاهدون ا أطلبوا من* 

 .بسبسيطية ليغفر لنا خطايانا  األربعون قديساً 

لرب عنا يا أنبا بيروه وأتوم ويوحنا ا أطلبوا من* 

 .وسمعان ليغفر لنا خطايانا 

لرب عنا أيها الشهيدان المجاهدان أبا ا أطلبوا من* 

 .بيشوي وصديقه بطرس ليغفر لنا خطايانا 

لرب عنا يا أبا أكلوج القس وأبا إيجول ا أطلبوا من* 

 .لنا خطايانا  وأبا كاف ليغفر

لرب عنا يا أبا يوحنا الهرقلي والسيد ا أطلبوا من* 

 .بفام وبسطوروس ليغفر لنا خطايانا 

لرب عنا يا إسيدوروس وبندالون ا أطلبوا من* 

 .خطايانا  اوصوفياوأفومية ليغفر لن

لرب عنا يا سيدي أبانوب وأبطلموس ا أطلبوا  من*

 أبكراجون وسونيوس ليغفر لنا خطايانا 

لرب عنا يا رئيس الكهنة العظيم أنبا ا أطلبوا من *

 .بطرس خاتم الشهداء ليغفر لنا خطايانا 

لرب عنا أيها الشهيدان الجديدان ا أطلبوا من* 

 .نا ابسطوروس و أرسانيوس ليغفر لنا خطاي

لرب عنا ياميخائيل القمص وميخائيل ا أطلبوا من* 

 .الراهب ليغفر لنا خطايانا 

ب عنا يا صفوف الشهداء الذين لرا أطلبوا من* 

 .تألموا من أجل المسيح ليغفر لنا خطايانا 

 ..إنتيف: ني إثني ماف 

ماري : ارتيروس مني أثلوفوروس إم: …طوبه *

 ..إنتيف : بهنام نيم ساراتيف سوني 

اتيه نيم إبص: آفا صارابامون ني إبيسكوبوس..: طوبه*

 ..إنتيف : نيم غالينيكوس 

ني أثلوفوروس إممارتيروس بي إهميه ..: طوبه*

 ..إنتيف : إثؤواب إنتى سيفاستي

نيم يؤانس نيم : آفا بيرو أو نيم أثوم : …طوبه*

 ..إنتيف: سيميئون 

أبا إبشوي : ني أثلوفوروس إممارتيروس ..: طوبه*

 ..إنتيف: نيم بيف إشفير بيتروس 

وج بي إبريسفيتيروس نيم أبا كاف أبا أكل: …طوبه*

 …إنتيف :

نيم كيري : أبا يؤانس بي ريم هاراكليا : …طوبه *

 …إنتيف : بيفامون نيم بيستافروس

سوفيا نيم إف : إيسيذوروس نيم بانتيليون : …طوبه *

 ..إنتيف : فوميا 

نيم أبا : كيري أبانوب نيم إبثلوميؤس..: طوبه *

 .. إنتيف: إكراجون نيم سو سينيوس 

أفا بتروس : أوبي نيشتي إن أرشي إبريفس ..: طوبه *

 ..إنتيف : بيرو مارتيروس

أوني فيري إممارتيروس بستافروس نيم ..: طوبه*

 ..إنتيف : أرسينيوس

نيم ميخائيل : يغومينوس هأو ميخائيل بي ..: طوبه *

 ..إنتيف : بي موناخوس

إيتاف : ني خوروس إنتى ني مارتيروس ..: طوبه*

 ..إنتيف: كاه إثفى بخرستوس شيب إم

أفا : أوناشيوس إنيوتي إمماي نو شيري ..: طوبه*



لرب عنا ياسيدي األبوين المحبين ا أطلبوا من* 

ايانا طأوالدهما األنبا أنطونيوس واألنبا بوال ليغفر لنا خ

. 

أطلبوا أيها الثالث مقارات القديسين و أوالدهم لباس *

 .الصليب ليغفر لنا خطايانا 

لرب عنا يا سيدي األبوين القمصين ا ا منأطلبو* 

 .األنبا يوحنا واألنبا دانيال ليغفر لنا خطايانا 

لرب عنا يا سيدي األبوين المحبي ا أطلبوا من* 

 . ليغفر لنا خطايانا الأوالدهما األنبا بيشوي واألنبا بو

لرب عنا يا أبوينا القديسين الروميين ا أطلبوا من* 

 ر لنا خطايانا مكسيموس ودوماديوس ليغف

لرب عنا أيها التسعة واألربعون شهيداً ا أطلبوا من* 

 .شيوخ شيهيت ليغفر لنا خطايانا 

 

لرب عنا أيها القوي القديس أنبا موسى ا أطلبوا من* 

 .ويحنس كاما ليغفر لنا خطايانا 

لرب عنا يا أنبا باخوم أب الشركة ا أطلبوا من* 

 . وثيؤدوروس تلميذه ليغفر لنا خطايانا

لرب عنا يا أنبا شنودة رئيس المتوحدين ا أطلبوا من* 

 .واألنبا وصيا تلميذه ليغفر لنا خطايانا 

لرب عنا يا أنبا نفر  و أنبا كلورس ا أطلبوا من* 

 .ا خطايانا نوأنبا بفنوتيوس ليغفر ل

لرب عنا يا أنبا صموئيل المغترف ا أطلبوا من* 

 .نا ويسطس وأبوللو تلميذيه ليغفر لنا خطايا

 

لرب عنا يا أنبا أبوللو وأنبا أبيب وأبانا ا أطلبوا من* 

 .أنبا بيجيمي ليغفر لنا خطايانا 

وأنبا إهرون و  لرب عنا يا أنبا إفكينا أطلبوا من* 

 …إنتيف : أنطونيوس نيم أفا بافلي 

 

نيم  نو : بي شومت إثؤواب أفا ماكري : …طوبه*

 …إنتيف : وفوروس رشيري إن إسطاف

أفا : ناشويس إنيوتي إنهيغو مينوس : …طوبه *

 ..إنتيف : يؤانس نيم أفا دانييل 

آفا : ناشويس إنيوتي إم ماي نوو شيري : …وبه ط*

 ..إنتيف :بيشوي نيم آفا بافلي 

 

ماكسيموس : نين يوتي إثؤاب إنروميؤس :… طوبه *

 ..إنتيف: نيم دوميديوس

 :سيت امماتيروس ببى اهميه  ا.. : طوبه *

 ..انتيف :ى خيلوى انتى شيهيت ن

 

 :بى جورى اثؤاب افا موسى .. : طوبه *

 …انتيف : بى كامى نيم يؤانس 

نيم ثيؤدوروس بيف : افا باخوم فاتى كينونيا .. :طوبه*

 ..انتيف : ماثيتيس 

 :افا شينوتى بى ارشى ملنذريتيس .. : طوبه *

 .. انتيف: نيم افا فيصا بيف ماسيتيس 

 :افا نوفير نيم افا كاروس .. : طوبه *

 …انتيف : نيم بينيوت افا بافنوتيوس 

 :وئيل بى اومو لو جيتيس افا صام.. : طوبه *

 :نيم يوسطس نيم ابوللو نيف ماسيتيس 

 …انتيف 

نيم بينيوت افا : افا ابوللو نيم افا ابيب : … طوبه *

 …انتيف : بيجيمى 

 :افا افكين نيم افا اهرون  .. : طوبه *



 ..نا خطايانالأباهور وأبافيس ليغفر 

أنبا برسوما و إفريم ويوحنا  أطلبوا من الرب عنا يا*

 .وسمعان ليغفر لنا خطايانا 

لرب عنا يا أبيفانيوس وأمونيوس ا طلبوا منأ* 

 .وأرشيليديس ليغفر لنا خطايانا 

لرب عنا يا سيدي األبوين الناسكين أنبا ا أطلبوا من* 

 .يغفر لنا خطايانا لإبرام وجيؤورجي 

لرسولي اأطلبوا من الرب عنا يا أثانسيوس *

 .وساويروس وديسقوروس ليغفر لنا خطايانا 

يا باسيليوس وإغورغوريوس  لرب عناا أطلبوا من* 

أطلبوا أيها *و أبانا أنبا كيرلس ليغفر لنا خطايانا 

الذين أجتمعوا في نيقية من أجل اإليمان ليغفر  381ال

 .لنا خطايانا 

بمدينة  851ا الهلرب عنا أيا أطلبوا من* 

 .قسطنطينية والمائتين بأفسس ليغفر لنا خطايانا 

 

يد و أنبا يوحنا و أبانا لرب عنا يا أنبا حدا أطلبوا من* 

 .العظيم أنبا برسوم وأنبا رويس ليغفر لنا خطايانا 

لرب عنا يا أنبا أبرام القمص و أبانا أنبا ا أطلبوا من* 

 .مرقس ليغفر لنا خطايانا 

صاف لباس الصليب الذين م لرب عنا ياا نأطلبوا م* 

 .كملوا في البراري ليغفر لنا خطايانا 

ا سيدي الملك قسطنطين وهيالنة أطلبا من الرب عنا ي*

 .الملكة ليغفر لنا خطايانا 

لرب عنا يا أبانا القديس األنبا إبرام ا أطلبوا من* 

 . أسقف الفيوم ليغفر لنا خطايانا 

ا الفتيات العذارى هلرب عنا ن أيتا أطلب من*

 .الحكيمات عرائس المسيح ليغفر لنا خطايانا 

 …انتيف : نيم افا هور نيم افا فيس 

افا بارسوما نيم افريم نيم يؤانس نيم .. : طوبه *

 ..انتيف : ميؤن سي

نيم ارشيليتيس : ايبى فلنيوس نيم امونيوس .. : طوبه *

 ..انتيف : نيم ارسينيوس : 

 :ناشويس  انيوتى ان اسكيتيس .. : طوبه *

 ..انتيف : افا ابراام نيم جيؤرجى 

: افا اثناسيوس بى ابو سطو ليكوس ..  : طوبه  *

 ..انتيف : سيفيروس نيم ديوسكوروس 

 :اسيليوس نيم اغريغوريوس ف..  : طوبه *

 ..انتيف : نيم بين يوت افا كيرلس 

بى شومت شى ميت اشمين ايطاف ثؤ .. : طوبه *

 .انتيف : اووتى خين نى كيئا اثفى بيناهتى 

انتى كوسطانطينو  بوليس  ىاوبى شى تيق.. : طوبه *

 . .ان انتيف: نيم بى اسناف شى انتى ايفيسوس 

نيم بين يوت بى : فا يؤانس افا هاديد نيم ا.. : طوبه *

 ..انتيف : نيشتى افا تيجى 

 

نيم بين يوت : افاابراام بى هيغومينوس .. : طوبه *

 …انتيف : افا ماركوس 

:  نى خوروس انتى نى استافروفوروس.. : طوبه *

 …انتيف : ايطاف جوك ايفول هينى شافيف 

نيم : ناشويس ابؤرو كوسطانطينوس .. : طوبه *

 ..انتيف : رو ايالنى تى او

بى : بينيوت اثؤواب افا ابرام … طوفه *

 ..انتيف : ابيسكوبوس انتى فيوم 

نى شيليت : نى الو انسافى امبارثينوس .. : طوبه *

 …انتيف : انتى بى اخرستوس 



اليوم كل واحد  8لرب عنا يا قديسي هذا أطلبوا من* 

 .بإسمه ليغفر لنا خطايانا 

كذلك نعظمك مع المرتل داود أنت هو الكاهن إلى *

 .  األبد على طقس ملكي شادق ليغفر لنا خطايانا 

رئيس الكهنة ).....(  يا أبانا المكرم البطريرك أنبا*

 .ليغفر لنا خطايانا 

ليغفر لنا : األسقف).....( األنبا : يا أبانا المكرم *

 . طايانا خ

بى اواى بى : نى اثؤواب انتى باى ايهوؤ . : .طوبه *

 …انتيف : اواى كاطا بيفران

نيم بى هيمنو :  اوصافطوس تين تشيسى امموك* 

 جى انثوك بى بى اويب: ذوس دافيد 

 كاطا ات طاكسيس ام ميلشيسيديك: شا اينيه 

افا : بينيوت اثؤواب  امباطريارشيس .. : طوبه *

 … انتيف: شينوتى بى ارشى ابريفس 

بى ( … )افا : بينيوت اثؤواب انذيكيؤس .. طوفه * 

 …انتيف : ابيسكوبوس 

 لذكصولوجياتا

 السيدة العذراء لشهر كيهككصولوجية ذ

ألني إذا ما تكلمت من أجلك إيتها المركبة الشاروبمية * 

 فأن لساني اليتعب ابد اً في تطويبك 

 

ألنني أمضي حقاً إلي ديار بيت داود ألحظي بصوت به *

 أنطق بكرامتك 

 

ألن هللا وقف في حدود اليهودية وأعطي صوته بتهليل *

 فقبلة سبط يهوذا 

 

سبط يهوذا التي ولدت مخلصنا وبعد والدته  العذراء هي*

 أيضاً بقية عذراء 

 

بصوت المالك غبريال نعطيكي السالم يا و*

 والدة االله مريم 

 

السالم لك من قبل هللا السالم لك من قبل * 

غبريال  السالم لك من قبلنا نعظمك قائلين السالم 

أوبي هارما إن : كي غار أي شان ساجي إثفيتي*

تين إير : باالبس ناخيسي أن إينيه : شيروبيميكون 

 .ماكاري زين إممو

شاني أفليو أنتي إب إإن : ني يجي أونتوس غار تي ناش*

إثري : دافيد إنتاتشي إن أو إسمي إيفول هي توتف 

 .ساجي إمبي تايو

آألفنوتي أوهي إيراتف خين ني ثوش إنتي تي  جي*

آإتفيلي أن : إفتي إنتيف إسمي خين أو ثيليل : يودي أ 

 .يودا شويف أيروف 

ثيئيتاس ميسي إم : اتفيلي إن يوذا تي تي بارثينوس *

ماسف أس : أووه أون مينينسا إثريس: سوتير  بين

 .أوهي إس أؤي إم بارثينوس

نتي غابرئييل بي إ: إيفول غار هيتين تي فوني *

أوتي : تين تي نيم بي شيري تيس موس : أنجيلوس 

 .ثيئوتوكيوس ماريا 

شيري ني أيفول هيتين إفنوتي شيري ني إيفول هيتين *

شيري ني  يج: غابريئيل شيري ني أيفول هي توتين 



 لك 

 

غبريال المالك الطاهر بشر العذراء وبعد أن *

 ا السالم قواها بقوله أهداه

ال تخافي يامريم ألنك قد وجدت نعمة عند هللا ها *

 ستحبلين وتلدين أبناً 

 

ويعطيه الرب االله كرسي داود أبيه ويملك علي *

 بيت يعقوب إلي أبد األبد

 

من أجل هذا نمجدك يا والدة االله كل حين * 

 أسالي الرب عنا ليغفر لنا خطايانا 

 

 .........السالم لك *

 ...............سألك أذكرينا ن*

  

 .تين إتشيسي إممو 

أفهي شي نوفي إن تي : بي أنجيلوس أثؤواب غابرييل *

بي أسباسموس أفتاجرو إمموس  مينينسا: بارثينوس 

: اريام م*خين بيف ساجي جي إمبير إيرهوتي 

هيبي : خاتين أفنوتي : أريجيمي غار إن أو إهموت 

 .أووه إنتى ميسي إن أو شيري : غار تيرا إرفوكي 

إمبي أثرونوس : إف إيتي ناف أنجي إبشويس أفنوتي *

إفنا إرأورو إيجين إب إي إن : إنتى دافيد بيف يوت 

 .شا إينيه إنتى بي إينيه : كوب يا

هوس ثيؤتوكوس إنسيو : إثفي فاي تين تي أوأو ني *

 ..إنتيف كا: ما تيهو إإبشويس إإهري ايجون : نيفين 

 ..شيري ني أوتي*

 ..تين تيهو*

 

 

 

 

 

 

 صولوجية السمائيينذك

بعة رؤساء المالئكة وقوف يسبحون أمام الضابط الكل س*

 يخدمون السر الخفي 

 

ئيل هو االول غبريال هو الثاني رؤفائيل هو الثالث ميخا*

 كمثال الثالوث 

 

سولاير سداكيال سراثييال وأنانيال هؤالء المنيرون *

سي أوهي إيراتو إف : شاشف إن آرشي آنجيلوس *

إف : إمبي إمثو إمبي بانتوكراطور : إرهيمنوس 

 .مشي إم ميستيريون إتهيبشي

غابرييل بي بي ماه : ميخائييل بي بي هويت *

كاتا إبتيبوس إن : رافائييل بي بي ماه شومت .إسناف 

 .تي ترياس

ناي نيشتي : سارثييل نيم أنانييل : سورييل سداكييل *



 العظماء األطهار يطلبون منه عن الخليقة 

 

لشاروبيم والسارافيم الكراسي واالرباب والقوات ا*

واألربعة الحيوانات الغير متجسدين الحاملون 

 مركبة هللا 

األربعه والعشرين قسيساً في كنيسة األبكار * 

 يسبحونه بال فتور صارخين قائلين 

 

 

قدوس هللا المرضي أشفهم قدوس القوي * 

 الراكضين  يا رب نيحهم 

 

اثك ولتكن رقدوس الذي ال يموت بارك مي* 

 رحمتك وسالمك حصناً لشعبك 

 

قدوس قدوس قدوس رب الصباؤوت السماء * 

 جدك وكرامتك واألرض مملوئتان من م

 

إذا ما قالوا هللويا يتبعهم السمائيون قائلين قدوس *

 آمين هللويا المجد هو إلالهنا 

 

أيها العساكر المالئكية والطغمات .... أشفعوا * 

 يانا االسمائية ليغفر لنا خط

ني إت طوبه إمموف : إنريف إر أوأو يني إثؤواب 

 .إي إهري إي جين بي سونت 

ني أثرونوس ني : يم ني سيرلفيم ني شيروبيم ن*

بي إفتو إنزو أون إن آساموتاس : ميتشويس ني جوم 

 .إتفاي خابي هارما إنتى أوس: 

خين تي : بي جوت إفتو إم إبريسفي تيروس *

إف هوس : رب إمميسي وإككليسيا إنتي ني ش

إف أوش إيفول إفجو : إيروف خين أوميت أتمونك 

 .إمموس

: شوني ماتا لتشوأوو ني إت: جي آجيوس أوثيؤس *

ني إيتاف إنكوت إبتشويس ما : أجيوس إيس شيروس 

 .إمتون نوأوو

ماري : إسمو إيتيك إكليرونوميا : أجيوس آثاناتوس *

بيك مأوي إنسوفت إ: بيك ناي نيم تيك هيريني 

 .الؤس

إكؤواب إبشويس :جي إكؤاب أووه إكؤواب *

أو خين بيك : إتفى نيم إبكاهي ميه إيفول : سافاؤوت 

 .أو نيم بيك طايو 

شاري نا نيفي أوي : أفشان جوس إمبي الليلويا *

بي أو أو فا : جي أجيوس أمين الليلويا : أووه إمموؤ 

 .بين نووتي بي 

نيم ني طاغما : ني ستراتيا إن أنجيليكون ..:أري *

 …إنتيف: إن إيبورانيون 

 

 كصولوجية الرسلذ

وأندراوس لرب يسوع المسيح أختار رسله وهم بطرس ا*

 ويوحنا ويعقوب 

 

أف سوتب إن نيف : كيريوس أيسوس بخرستوس *

يؤانس : إي تي بيتروس نيم أندرياس : أبوسطولوس 

 .نيم يلكوبوس 



وفي لبس وبرثولماوس وتوما ويعقوب أبن حلفي وسمعان *

 القانوي 

 

وتداوس ومتيال وبولس ومرقس ولوقا وبقية التالميذ *

 الذين تبعوا مخلصنا 

 

متياس الذي سار عوضاً  عن يهوذا وكامل بقية التالميذ *

 الذين أتبعوا السيد 

 

ها وبلغ رجت أصواتهم إلي وجه األرض كلخ*

 كالمهم إلي أقطار المسكونة 

 

يا سادتي اآلباء الرسل واألثنان ..... أطلبوا * 

 ..... والسبعون تلميذاً ليغفر 

 بارثولوميئوس نيم: ليبون فيلبييوس نيم ماتثيؤس *

نيم سيمون بي : ياكوبوس إنتى ألفي أوس :توماس 

 .كانا ني أوس

بافلوس نيم ماركوس نيم : تاديؤس نيم ماثياس *

ني إيطاف : نيم إبسيبي إنتى ني ماثيتيس : لوكاس 

 .وتير سموشي إنسابين 

إن إتشي فيو إن يوداس : ماتثياس في إيطاف شوبي *

شي ني إيطاف مو: نيم إيجوك إيفول نيم إبسيبي : 

 .إنصا ذيس بوتا 

هيجين إيهو إم بكاهي : آبو إخروؤ شيناف إيفول *

شا آف ريجيس : أووه نو ساجي أف فوه : تيرف 

 .إنتى إكوميني 

م بي ين: أوناشويس إنيوتي إن أبوسطولوس ..طوبه *

 ..إنتيف: إشفي إسناف إمماثيتيس 

 كصولوجية القديس مارمرقسذ

األله الوحيد : آلالم ألنجيلي الشاهد ا:ا مرقس الرسول ي*  

 

وعلمتنا اآلب واألبن والروح :ألنجيلك : أتيت وأنوت لنا *

 القدس 

 

 

وأخرجتنا من الظلمة إلي النور الحقيقي وأطعمتنا خبز *

 الحياة الذي نزل من السماء 

 

 

تباركت بك كل قبائل األرض وأقوالك بلغت إلي أقطارك *

 المسكونة 

 

أووه بي إيف : أفا ماركوس بي أبو سطولوس *

إنتى بي : بي ميث ري خاني إمكافه : يس تإنجيليس

 .مونوجنيس إن نووتي

ك إيف أن هيتين  بي: آكئي آكئير أوو أويني إيرون *

إم : أك إتسافون إم إفيوت نيم إبشيري : جيليون 

 .نيم بي إبنيفيما إثؤواب: إفيوت نيم إبشيري 

إيخون إي بي أوو : أك إينتين إيفول خين إيكاكي *

إي : مون إمبي أويك إنتى إبؤنخ يأكت: أويني إلممي 

 .طافئي إي بي سيت إيفول خين إتفي

ي ني فيلي إنج: أفتشي إسمو إن إخري إنخيتيك *

أووه نيك ساجي أف فوه شا : تيرو إنتى إبكاهي 

 .أفريجس إنتى إيكوميني 

شيري بي إيف : شيري ناك أوبي مارتيروس *



لإلنجيلي السالم للرسول  السالم لك أيها الشهيد السالم*

 مرقس ناظر االله 

 

أيها الناظر االله األنجيلي مرقس الرسول : ...أطلب*

 ليغفر لنا خطايانا 

   

آفا ماركوس : شيري بي أبوسطولوس : إنجيليستيس 

 .ثيؤريموس بي

أفا : أوبي ثيؤريموس إن إف أنجيلستيس ..: طوبه *

 ..إنتيف : ماركوس بي أبوسطولوس 

 ية القديس مارجرجسكصولوجذ

ملكاً  71سبع سنين أكملها القديس جيؤرجيوس وال *

 منافقين يحكمون عليه كل يوم 

 

ولم يقدروا أن يميلوا أفكارهم وال إيمانه  المستقيم وال *

 عظم محبته في الملك المسيح 

 

وكان يرتل مع داود قائالً أحاط بي جميع األمم لكن بأسم *

 يسوع إلهي أنتقمت منهم 

 

ظيمة هي كرامتك يا سيدي الملك جيؤرجيوس المسيح ع*

 يفرح معك في أورشليم السمائية 

 

السالم لك أيها الشهيد السالم للشجاع المجاهد السالم *

  لالبس الجهاد سيدي الملك جيؤرجيوس

 

ايها الشهيد المجاهد جيؤرجيوس ليغفر لنا ... أطلب *

 خطايانا 

في إنجي : شاشف إنرومبي أفجو كو إيفول *

إيري بي إشفي إنؤرو إن : إثؤواب جيؤرجيوس 

 .إفتي هاب إيروف إمميني : آنوموس 

أوذي بيف : إمبو إشفونه إمبيف لوجيسموس *

أو ذي تيف نيشتي إن آغابي : نلهتي إتسوتون 

 .ون إيرؤو بي إخرستوسوإيخ:

جي أفكوتي إيروي : ناف إيربسالين نيم دافيد *

أي : سوس بانوتي الآلخين إفران إن إي: إنجي تيرو 

 .إيتشي إمباتشي إم إبشيش نيمؤو

أو باشويس إبؤرو : اونيشتي غار بي بيك تايو *

: إيري بخرستوس راشي ني ماك : جيؤرجيوس 

 .خين بيروساليم إنتى إتفى

شيري بي تشويج : شيري ناك أوبي مارتيروس *

باشويس : شيري بي أثلوفوروس : إن جينئوس 

 .إبؤرو جيؤرجيوس 

: أوبي أثلوفوروس إممارتيروس  ..:طوبه*

 ..إنتيف: باشويس إبؤرو جيئورجيوس

 كصولوجية القديس مارمينا العجايبيذ

إذا ربح اإلنسان العالم كله وخسر نفسه فما هي هذه الحياة *

 .الباطلة 

 

جيم هيوو إمبي : يشوب أوون إنتي بي رومي إ*

: إنتيفتي أوسي إنتيف إبسيشي : كوزموس تيرف 

 .باي أونخ إن إي إف ليو  يأأو 



القديس ابا مينا سمع صوت االله وترك عنه العالم كله *

 ومجده الفاسد 

 

ر وقبل عذابات عظيمة وبذل نفسه للموت وجسده للنا*

 ألجل ابن هللا الحي 

 

فلهذا رفعه مخلصنا إلي ملكوته وأعطاه الخيرات التي لم *

 تراها عين 

 

السالم لك أيها الشهيد السالم للشجاع المجاهد السالم *

 بس الجهاد القديس أبا مينا لال

 

أيها الشهيد المجاهد القديس أبا مينا ليغفر لنا ... أطلب *

 خطايانا 

أفسوتيم إنصاتي إسمي إن : بي آجيوس آبا مينا *

نيم : أفكو إمبي كوزموس تيرف إنسوف : نوتي 

 .بيف أوو إثتاتاكو 

أيبي  نيم بيف سوما: أفتي إنتيف إبسيشي إي إفمو *

إثفي : أفشيب هان نيشتي إمفاسونوس : إكروم 

 .إبشيري إم إفنوتي إتؤنخ

أولف إي خون إتيف ميت : إثفى فاي آبين سوتير *

ال فني إيتي إمبي : أفتي نلف إن ني آغاثون : أورو 

 .ناف إروأو

شيري بي تشويج : شيري ناك أوبي مارتيروس *

بي آجيوس : شيري بي أثلوفوروس : إن جينؤس 

 .ا ميناآب

ي : ]أوبي أثلوفوروس إممارتيروس ..: طوبه *

 .إنتيف كانين نوفي نان إيفول: آجيوس آبا مينا 

 تام الذكصولوجياتخ

نت أوني أنت ناظرة علينا في المواضع العاليه التي ك*

 كائنة فيها يا سيدتنا كلنا والدة االله العذراء كل حين 

 

ع عنا هذه أسألي الذي ولدته مخلصنا الصالح أن يرف*

 األتعاب ويقرر لنا سالمه 

 

السالم لك أيتها العذراء الملكة الحقيقية الحقانية السالم *

 لفخر جنسنا ألنك ولدت لنا عمانؤيل 

 

نسألك أذكرينا أيتها العفيفة األمينة لدي ربنا يسوع * 

 المسيح يغفر لنا خطايانا 

خين ني ما : شوبي إنثو إيري سومس إيجون *

أوتين تشويس إن نيب : ريكي إنخيتو إتشوسي إيت أ

إتؤي إمبارثينوس إنسيو :تيرين تي ثي أوتوكوس

 .نيفين

بين سوتير إن : ماتيهو إمفي إيت أري ماسف *

: هارون لإنتيف أولي إن ناي خيسي إيفو: آغاثوس 

 .إنتيف سيمني نان إنتيف هيريني

تي أورو إممي إن : شيري ني أوتي بارثينوس *

آري : شوشو إنتى بين جينوس شيري إب: آليثيني 

 .إجفو نان إن إممانوئيل

أوتي إبروس تاتيس : تين تيهو آري بين ميفئي*

ناهرين بين تشويس إيسوس : إبتين هوت 

 .ولفإنتيف كانين نوفي نان إي: بخرستوس 

 



 

 

 

 

 

 

رح واطسط  

لى مجمع العذراء والمالئكة والرسل والشهداء الصديقينع  

0ء التى ولدت االله وصارت كرسيا للمسيح الذاتى وغير المحوى معاك ايتها العذر ال لسالما  

السالم لفردوس  0لسالم للحمامةالحسنة  التى ولدت ابن هللا حقا يسوع المسيح الكلمة  الخالق ا 

0المسيح   

السالم لك ايتها العذراء : عالوا ايها الشعب المحب لسيدنا المسيح لكى نمدح السيدة العذراء قائلين ت

0تى صارت كرسيا للسيد المسيح الذاتى وغير المحوى معا ال  

السالم لك ايتها العذرائء التىى استحقت ان ترضع ابن هللا من ثديها  0لسالم للحمامة الحسنة ا

السالم لك ايتها العذراء الستر   0ايتها العذراء التى تجسد منها خالق الكل  السالم لك 0الطاهر 

السالم لك ايتها  0السالم لك اينها العذراء الدرة الثمينة  0ة نساء العالم الرفيع والحجاب المنيع سيد

التى ولدت ابن هللا  0السالم لك ايتها العذراء ابنة يواقيم  0العذراء التى انارت اآلفاق بعد الظالم 

و ليعتقناا من نار الجحيم ويفتح لنا باب الفردوس مرة أخرى بعداغالقه فى وجه ابينا ادم وأمنا ح

0السالم لك ايتها العذراء الحنونة على جنس البشر  0اء   

 0السالم لك ايتها العذراء الطاهرة أوال وآخرا  0لسالم لك اينها العذراء فخر العفة والبتولية ا

السالم لك ايتها العذراء المكملة بكل محاسن  0ها العذراء التى أكملت كل الفضائل تالسالم لك اي

الن جميع  0ايتها العذراء التى ال يقدر لسان بشر ان يصف مضائلك السالم لك  0الشريعة 

السالم لك ايتها  0الفضائل المتعددة التى فى القديسين كملت فيك وصار الخالص مولود منك 

السالم لك ايتها  0العذراء والدة االله التى قبلت اليها الكلمة االزلى من قبل البشارة المحيية 

  0ابا قد احتجب فيه الساكن فى السمواتالعذراء التى  صارت حج

طوباك أنت يا م ريم العذراء النه قد ظهر  0وباك انت يا مريم   الطاهرة القديسة التى بال عيب ط

طوباك يا مر يم ثم السالم لك ربوات سالم يا من  0رباب منك مولود وهو ملك الملوك ورب األ

السالم لك يا مريم  00يعة عند ابنك الحبيب وصرت لنا وسيلة ةشف 0جعلت لنا دالة عند الخالق 



0السالم لك يا من صر ت لنا أما للرحمة دون سائر األمة  0ذات القداسة والطهارة والعفة   

السالم لك يا من ظهر نورهاا  0لمختارة من جنس البش ر السالم لك يا ملكة الملكات والملوك ا

0السالم لك يا من انتشر بخورها وفاح  0واشتهر   

التى خضعت لها كل  0السالم لك ايتها القديسة مريم  0لسالم لك يا من أشرق كوكبها والح ا

  0الرتب العلوية والعساكر المالئكية 

0لسالم لك ايتها العذراء تهليل المالئكة ا  

السالم لك ايتها العذراء التى لم  0لسالم لك ايتها العذراء فر ح وبهجة السمائيين واألرضيين ا

السالم لك ايتها العذراء التى صارت رحمة لنا نحن  0ارتها الكاملة مثيل منذ اول العالم يوجد لطه

الحبيب الذى ولدته  السالم لك ايتها العذراء التى صارت لنا شفيعة يوم الدين امام ابنها 0المساكين 

غفر لنا ونطلب من تحننك ان تذكر ينا عنده لكى يرحمنا وي 0فلنسج له ونسبحه ونزيد فىرفعته  0

 0ومن يد العدو المضاد لنا  0ويتجاوز عن أثامنا ويخصنا من اتعاب هذا العالم الزائل  0خطايانا 

0لكى نباركه مدة أيام حياتنا من اآلن والى األبد آمين   

                        

ديح واطس على ثيؤطوكية يوم الجمعةم  

اف  0مباركة انت فى النساء  0ينوس وأقول على تى بار ث 0نا افتح فاى بكر امتها  ا+ +

وسكن فيك  0يا من صرت اما اليسوس  0بك تليق كل االقوال ( 1)0اسمارؤوت بى كاربوس 

00أف  0الملك المتعال   

جبرائيل * 00اف 0افرحى يا ممتلئة نعمة 0صرخ مع بى انجيلوس نعالوا يا أخوة نطوبها وت+ +

شرها غبرائيل ب+اف حين  0لمولود من احشاها ا 0( 2)أتى وبشرها بحلول  افنوتى بى لوغوس 

خلص * 0اف اسمارؤوت انجى بى كاربوس  0وظهر منها بالكمال  0أتى وسكن فيها القدوس  0

000اف  0لى مرتبته اورده  0آدم وبنيه وفتح لنا باب الفردوس   

 0اسمعى يا ابنه زاصغى بسمعك  0( 1)وهو يشرخ فى ابصالموس  0اود ابوك قال عنك د+ +

*00اف   

000اف 0وهو مثالك يا أم النور 0شبه نار توقد فى غروس  0رآك موسى فوق جبيل الطور    

ورانى رآه نسلم * 0اف  0وخلصنا من يد الظالم  0بطهر ك يا أم القدوس  0ينت كل العالم ز+

000اف  0وعليه جالس الملك المرهوب  0وحوله طغمات نى انجيلوس  0يعقوب   

* 0اف  0دخل فيها وخرج موالها  0بابا مختوما ومحروس  0هد حزقيال ورآها ش+ +

00اف 0ينزل كالقطر بغير غمام  0عن ميالد بى اخريستوس  0صوفونيوس شرح بكالم   



* 00اف 0من هو الكرسى اال انت  0لملك المرهوب اوعليه جالس  0انيال عاين كرسى د+ +

00اف  0وا من اجلك أجهار وقال 0( 1)على كتب نى ايروفيتيس  0تطلع األباء االبرار   

* 00اف  0وابليس اللعين أخزيتيه ( 2)ند  ميالدك أفرحت شعب ان نى اخريستيانوس ع+ +

00اف  0واحزان  بقى فى ذل 0لما نظر مجىء القدوس  0غلب هيرودس وصار حيران   

قامت * 00اف  0نحو بيت  زاخارياس تنظر فى السر األعظم  0قامت مريم فى تلك األيام ف+ +

00اف  0فسجد لها ثالث سجدات  0( 3)مريم فى تلك االيام نحو يؤانس بى ابرودروموس   

اف  0فنظر الى السر األعظم  0انت حامل اليصابات بيؤانس بى ابرودروموس ك+ +

 0فى انجياه الطاهر المنصوص  0لوقا كتب من أجلك ببيان  8جى بى كاربوس ناسمارؤوت ا

00اف  0مباركة انت فى النساء   

+  

*  00اف  0وعال قدرك فى كل أمم  0ومن يشبهك يا أم القدوس  0ن نال ما نلت يا مريم م+

 0ليجرينا من كل الشرور  0أرى باميفى  ناهرين باشويس ايسوس  0نسألك يا أم بى اخرستوس 

00اف   

ورضع من * 00وحملت السر االعظم اف  0صرت للرب القدوس  0يكال طاهرا يا مريم ه+ +

00اف 0لبن طاهر من بكر عروس وحملتيه على ذراعيك  0لبن ثدييك   

يا مريم * 00اف 0وصرت أما للقدوس وبتدبيره صار فى بطنك  0ن الرب اختار طهرك ال+

00اف  0شعبك جيرينا  نونح 0خلصينا من غواية بى ذيافولوس   

ف جى ا 0جيريه يا فرح االجيال  0خاطىء وتوسل اليك  0العبد الناظم ذى االقوال و+ +

 اسمارؤوت انجى بى كاربوس

 يؤطوكية الجمعةث

 لقطعة األولىا

مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرتك يا مريم أم هللا *

 .العذراء غير الدنسة 

 

ألنه قد أشرق لنا منك شمس البر والشفاء في جناحيها *

 .ألنه الخالق 

 

نسبحه ونمجده : وأعطانا الذي له: هو أخذ الذي لنا *

إف إسماروأووت : تي إسماروأوت خين ني هيومي *

تي : أو ماريا إثماف مفنوتي : إنجي بي كاربوس 

 .بارثينوس إن أتثوليب

إنجي بيري إنتى تي : جي أفشاي نان إيفول إنخيتي *

جي : إي ريي بي طالتشو كي خانيف تينه : مي ثمي

 .أنثوف بي بي ريف ثاميو

ي نان إنني إي تي أفت: إنثوف أفتشي إتنني إي تينون *



تين : تين هوس إيروف تين تي أوأووناف : نوف ونزيده علواً 

 .إيرهوو أوتشيسي إمموف 

 لقطعة الثانيةا

مباركة أنت أفضل من السماء والمكرمة أفضل من *

 .األرض فقت كل فكر من يقدر أن يصف كرامتك 

 

ليس من يشبهك يا مريم العذراء المالئكة تكرمك *

 .والسيرافيم يمجدك 

 

ي علال الشاروبيم أتى وتجسد منك حتى أتحدنا ألن الذ*

 .به من قبل صالحه 

 

 

 

نسبحه ونمجده : وأعطانا الذي له: هو أخذ الذي لنا *

 ونزيده علواً 

وت إي يتي طا: تي إسمارو أوت إهوتي إتفي *

نيم : تيسا إبشوي إم مفئي نيفين : هوتي إبكاهي 

 .بيثنا إش صاجي إي بي طايو 

أوماريا تي : نت  إيرو إممون في إت تين ثو*

ني : ني أنجيلوس سي طايو إممو : بارثينوس 

 .سيرافيم سي تي أوأوو ني 

إي أفتشي : جي آفي إت هيجين ني شيروبيم *

بين تشا إنتيف هو: ساركس إيفول إنخيتي 

هيتين تيف ميت : هيتين إيروف : إيروف 

 .أغاثوس 

 

 ..إنثوف أفتشي*

 لقطعة الثالثةا

ريم ومباركة ثمرتك أيتها العذراء ألم مباركة أنت يا م*

 .هللا فخر البتولية 

 

عتيق األيام خرج . الكائن قبل الدهور أتى وتجسد منك *

 .من بطنك 

 

هو أخذ جسدنا و أعطانا روحه القدوس وجعلنا واحداً *

 .معه من قبل صالحه

 

نسبحه ونمجده : وأعطانا الذي له: هو أخذ الذي لنا * 

 ونزيده علواً 

إف إسماروأوت : مارأووت إنثو ماريا تي إس*

أوتي بارثينوس إثماف إمفنوتي : إنجي بي كاربوس 

 .إبشوشو إنتى تي بارثينيا : 

إي إفتشي : في إتشوب خاجين ني إي أون *

بي أباس إنتى ني إي هو : يتي خساركس إيفول إن

 .أفئي إيفول خين تي ميترا : أوو 

مبيف أفتي نان إ: إنثوف أفتشي إنتين ساركس *

: أف آيتين إن أوواي ني ماف : إبنفما إثؤواب 

 .هيتين تيف ميت آغاثوس

 …إنثوف آفتشي*

 



 

 لقطعة الرابعةا

نساء كثيرات نلن كرامات تعاليت أنت أكثر من *

 .جميعهن ألنت أنت فخر العذارى يا مريم والدة اإلله 

المدينة النفسية التي سكن فيها العلي الجالس على *

 .يم مركبة الشاروب

 

والسيرافيم يمجدونه حملته على ذراعيك المعطى *

 .طعاماً لكل ذي جسد من قيل رأفته 

 

مسك ثدييك و أرضعته اللبن ألنه هو إلهنا ومخلص *

 .كل أحد 

 

 األبد نسبحه ونمجده ونزيده علواً  دهو  يرعانا إلى أب*

 

نسبحه ونمجده : وأعطانا الذي له: هو أخذ الذي لنا *

 ونزيده علواً 

آري تشيسي إنثو : آأووميش إن إسهيمي تشي طايو *

جي إنثوف بي إبشوشو  إن ني : إي هوتي روأوو تيرو 

 .تي ثيؤطوكوس ماريا:بارثينوس 

إيتا في إتشوسي شوبي : تي بوليس إم إبسيخون *

إبهارما ما : في إتهيمسي إي إهري هيجين : إنخيتس 

 .إنني شيروبيم

طالوف إيجين  أري: ني سيرافيم سي تي أوأووناف *

هيتين : في إت تي إخري إنساركس نيفين : ني إجفوي 

 .تيف ميت شان إهثيف

أري تي إيروتي إيخون : آف آموني إنتى إمنوتي *

أووه إبسوتير  :كي غار إنثوف بي بين ننوتي : إيروف 

 .إنتى أوأوون نيفين 

: شا إينيه إنتى بي إينيه : إنثوف بيثنا أموني إيمون *

تين إيرهوؤ : ف تين تي أو أوو ناف تين هوس إيرو

 .تشيسي إمموف

 ..إنثوف آفتشي*

 لقطعة الخامسةا

أيتها العذراء مريم والدة اإلله الحكيمة بستان العطر *

 .ينبوع ماء الحياة المقدس 

 

رة بطنك أتى وخلص المسكونة ونقص العداوة عنا مث*

 .وقرر لنا سالمه 

 

نسان مرة أخرى من قبل صليبه وقيلمته المقدسة رد األ*

 .إلى الفردوس

 

بي : تي ماسنوتي إنسافي : تي بارثينوس ماريام *

تي موومي إثؤواب : كيبوس إنتى بي إسطوي نوفي 

 .إنتى بي موؤ إنؤنخ

أفئي أفسوتي  إن تي : أبي كاربوس إنتى تي نيجي *

: فيل تي ميت جاجي إيفول هارون  أف: إيكوميني 

 .أفسيمني نان إنتيف هيريني 

نيم تيف أناسطسيس : إيفول هيتين بيف إستافروس*

إيخون إبي : أفتاستو إمبي رومي إنكيسوب : إثؤاب 

 .باراديسوس



نسبحه ونمجده : وأعطانا الذي له: هو أخذ الذي لنا *

 ونزيده علواً 

 ..إنثوف أفتشي*

 

 

 لقطعة السادسةا

أيتها العذراء مريم والدة اإلله القديسة الشفيعة األمينة *

 .س البشرية التي لجن

 

أشفعي فينا أمام المسيح الذي ولدته لكي ينعم لنا *

 .بمغفرة خطايانا 

 

 

نسبحه ونمجده : وأعطانا الذي له: هو أخذ الذي لنا *

 ونزيده علواً 

: تي ثيؤطوكوس إثؤواب : تي بارثينوس ماريام *

إنتى إيجينوس إنتى : تي إبروستاتيس إتين هوت 

 .تي ميت رومي 

ناهرين :ين إإهري إيجون ري إبريس فيفأ*

هوبوس إنتيف : بخرستوس في إيطاري إجفوف 

 . إمبيكو إيفول إنتى نين نوفي: إر إهموت نان 

 …إنثوف أفتشي*

 

 لقطعة السابعةا

 .لهيكل قائلة سالمي أنا يعلمه هللا االعذراء مريم تصرخ في *

 

 

ألني ال أعرف  شيئاً سوى صوت المالك يبشرني بفرح أت *

 سماءإلى من ال

 

نسبحه ونمجده ونزيده : وأعطانا الذي له: هو أخذ الذي لنا *

 علواً 

أوش إيفول خين بي : تي بارثينوس ماريام *

إفنوتي بيت : جي با أسباسموس أنوك : إرفيي 

 .إمي إيروف

 

إفيل إت إسمي : تي سو أوؤن غار إن إهلي آن *

إفهي شينوفي ني إن أوراشي : إنتى بي أنجيلوس 

 .إيفول خين إتفيإف نيوني : 

 ..إنثوف آفتشي*

 بش الجمعةل

بماذا أدعوك أيتها العذراء الكلية القداسة التي حملت غير *

 .المدرك وغير المحوى معاً 

 

تكثر مدائحك أيتها المزينة بكل كرامة ألنك صرت مسكناً *

 أوتي بان آجيا: أي نامووتي إيرو جي نيم *

ثي إيطاس فاي خابي أت إشطاهوف : إمبارثينوس

 .أووه إن أخوريتوس إفسوب: 

أوثي إت  :سي أوش غار إنجي ني إف فوميا *



 .لحكمة هللا 

 

أنت هي الصنارة العقلية التي تصطاد المسيحين وتعلمهم *

 .وث المحي السجود للثال

 

 

أنت التي حملت العامود الذي رىه موسى هو إبن هللا أتى *

 .وحل في بطنك 

 

 

صرت تابوتاً لخالق السماء واألرض حملته في بطنك تسعة *

 .أشهر عداً 

 

 

و أنت أيضا ً أؤتمنتي على سعة السماء واألرض وصرت *

 .لنا سبباً لإلرتقاء إلى السماء 

 

 

نت هي ناحية المشرق التي أنت مضيئة أكثر من الشمس أ*

 .ينتظرها األبرار بفرح وتهليل 

 

 

حكم على حواء بالوالدة بوجع القلب أما أنت فسمعت *

 .أفرحي يا ممتلئة نعمة 

 

 

تى وخلصنا من خطايانا أولدت لنا الملك رب كل البرية *

 .كصالح ومحب البشر 

جي أري شوبي إن : سيل سول خين طايو نيفين 

 .إنتى إفنوتي: أوما إنشوبي 

إت تاهو أن ني : إنثوبي تي أويمي إن نو إي تي *

أوو  نإس إتسافو إموؤ إي تي جي: إخريستيانوس 

 .إنتى اترياس إنريف طانخو: أوشت 

إيطاف : إنثوتي طاري فاي خابي استيللوس *

إتي فاي بي إبشيري : ناف إيروس إنجي مويسيس

 .إمفنوتي إيطافئي أفشوبي خين تي ني جي 

إمفي إيطاف : آري شوبي إن أوو كيفوتوس *

آري فاي خاروف : ثاميو إن إتفي نيم إبكاهي 

 .ت إن أفوت إن إيبييإم إبس: خين تي ني جي 

إتي أوو إش : إنثو أوون تي إيطاف تين هوتس *

إن أو  أري شوبي نان: سي إن إتفي نيم إبكاهي 

 .إي بي ما إمموش إإبشوي إيه إتفي: لويجي 

إنثوبيه إبسا : تي إير أوو أويني إيهوتي إفري *

إري ني إثمي جوشت إيفول : إنتى آناطولي 

 .ليل ثخين أوو أونوف نيم أو: خاجوس 

جي تي : أف إيركاطا إكري نين إن إيفا *

إنثو هوي أري : راميسي خين أو إمكاه إنهيت 

 .ري ثي إثمي إن إهموت جي شي: سوتيم 

إبتشويس إنتى : أري ميسي نان إم إب أوورو *

أفئي أفسوتين إيفول خين : تي إكتيسيس تيرس 

 .هوس أغاثوس أووه إم ماي رومي: نين نوفي 

إثفي فاي تين إركوري فين نيم إيليسابيت تي *

جي تي إسماروؤت إنثوخين ني : سينجينيس 

إنتى تي  إف إسماروؤت إنجي إب أوطاه: هيومي 

 .ني جي 

نيم غابرييل : تين تي ني إمبي شيري تيسموس *



 

 

من أجل هذا نرتل مع أليصابات نسيبتك قائلين مباركة أنت *

 .ي النساء ومباركة هي ثمرة بطنك ف

 

 

نعطيك السالم مع المالك غبريال قائلين السالم لك يا ممتلئة *

 .نعمة الرب معك 

 

 ..نسألك *

: جي شيري كي خاريتوميني : بي أنجيلوس 

 .أوكيريوس ميتاسو

 ..تين تيهو*

 

ةعح واطس على  ثيؤطوكية يوم الجمطر  

مباركة  0ومباركة هى  ثمرك االلذى هو يسوع المسيح  0ت فى النساء يا مريم أم هللا نأباركة م

مباركة انت يا مريم الملكة  0النك فخر جنسنا نحن المسيحيين  0السماء يا مريم العذراء اكثر من 

ت اكثر  ننساء كثيرات نلن كرامات ارتفعت ا 0الن الملك دائما اتى وحل فى بطنك  0أم الملك 

حتى  0ورضع اللبن من ثدييك  0الن ملك السماء واالرض أخذ له جسدا منك  0منهن جميعا 

من أجل كثرة رأفاته تجسد من هذه العروس  0هو أخذ الذى لنا واعطانا الذى له  0ن سدخ الشيطا

  0حتة خلصنا من يد المضاد غير الرحوم  0

العذراء مر  0الذى صار خالص آدم من قبل ابنها الحبيب  0لعذراء مريم والدة االله الحكيمة ا  

العذراء م ريم تصرخ فى الهيكل أمام  0أمام ضابط الكل  0يم الشفيعة االمينة فى جنس البشرية 

بمن أدعوك ايتها العذراء القديسة النك صرت مسكنا لحكمة هللا  0ابنها الحبيب ليغفر لنا خطايانا 

أضاءت اكثر  0وتصعدهم الى السموات  0تعيد المسيحيين  ىالنك انت هى الصنارة العقلية الت 0

صرت لنا  0السماء اتى وصار فى حضنك يا مريم السماءالثانية الن الذى خلق  0من الشمس 

ودفن فى  0ورفع على الصليب 0الملك الذى أعتمد فى نهر االردن  0وسيلة عند يسوع المسيح 

اشفعى فينا عند ابنك الحبيب  0كما فى الكتب  0وقام فى اليوم الثالث من بين االموات  0القبر 

0ليغفر لنا خطايانا            

نون كيرياليسون كيرياليسيسولمين الليلويا كيرياا  

 

بصالية واطس على ثيؤطوكية يوم السبتإ  



 

تي سيمني إم بارثينوس : تي شيليت إن كاثاروس *

ماريا تي : أووه إثماقف إم بي لوغوس : 

.ثيئوتوكوس   

 

إثري بخرستوس : تشي إن نين تيهو إيجون *

: هيتين ني توفه إغهري إيجون: شينهيت خارون 

  .ماريا تي ثيئوتوكوس 

 

جي إنثوك أونوتي إن نائيت أري أو أويني إم *

: هيتين ني تيهو إنتى ماي شيليت: ميت شينهيت 

. ماريا تي ثيئوتوكوس   

 

هوس إيروف ما أو أوناف أوني الؤس إن *

ماريا : جي ثاي تي تي بارثينوس: أورثوذوكسوس 

.تي ثيئوتوكوس   

 

خين تيك ميت شينهيت إبتشويس أريه إيرون *

: هيتين ني تيهو إنتى تين شويس :أووه رويس 

. ماريا تي ثيئوتوكوس   

 

جي آري : إف إسماروؤوت إنجيي بي كاربوس *

أووه أري إفميفئي إن ني : ميسي إم بخرستوس 

.  سماريا تي ثيئوتوكو: بيستوس  

 

أووه أونخ إن رومي : شوبي نان إنسيو نيفين *

ماريا تي : إيرو تين توبه إنسيو نيفين: نيفين 

. كوس ثيئوتو  

 

بي بين شويس : أو أواي إيفول خين تي إترياس *

أكتشيساركس خين تي : إليوس بخرستوس 

. ماريا تي ثيئوتوكوس : بارثينوس  

 

ح إن نأووه إب أو: إيسوتي غار إن أو أون نيفين *

ماريا تي : شوبي تيمان إنسيو نيفين: رومي نيفين 

. ثيئوتوكوس   

 

ه موي نان إن أو أوو: كونان إيفول إن نين أنوميا *

ماريا تي : هيتين ني إبريس فيا إم بين أجيا: سوفيا 

. ثيئوتوكوس   

 

أفتشي ساركس : إفنوتي غار إنتى نين يوتي *

: أم الكلمة : ذراء الهادئة الع: العروس النقية *

. مريم والدة اإلله  

 

 

من : لكي المسيح يتراءف علينا : إسألي عنا *

.مريم والدة اإلله : قبل طلباتك عنا   

 

 

: ك تأنر لنا برأفا: ألنك أنت إله الرحمة *

مريم والدة اإلله: بسؤالت هذه العروس   

 

 

أيتها الشعوب : سبحوه ومجدوه *

مريم : لعذراء ألن هذه هي ا: األرثوذوكسية 

 والدة اإلله

 

: إحفظنا و إحرسنا : بتحننك يا رب *

مريم والدة اإلله: بسؤاالت سيدتنا  

 

 

أذكري : ألنك ولدت المسيح : مبارك ثمرك *

مريم والدة اإلله : المؤمنين  

 

 

: وحياة كل إنسان : كوني لنا في كل حين *

مريم والدة اإلله : نطلب منك كل حين  

 

ربنا يسوع المسيح : الثالوث أيها الواحد من *

مريم والدة اإلله: تجسدت من العذراء :   

 

كن : وحياة كل إنسان : يا مخلص كل أحد *

مريم والدة اإلله: معنا كل حين   

 

 

بشفاعة : أعطنا حكمة و: إغفر لنا آثامنا *

مريم والدة اإلله : القديسة  

 

 

قد أخذ جسداً : ورب آبائنا : ألن إله آبائنا *

مريم والدة اإلله: منك   

 



. ماريا تي ثيئوتوكوس : إيفول إن خيتي  

 

 

أووه إفنوتي إن تي :إبي غار إبتشويس إبؤورو *

ماريا : أفتشي ساركس خين تي أورو: ميت أورو 

. تي ثيئوتوكوس   

 

موي نان إن أو : تين تيهو إيروك بين نوتي *

هيتين ني توبه إن تي : أوجاي نيم أوسوتي 

. ماريا تي ثيئوتوكوس : ماسنوتي  

 

موي ناي إن أوجاي نيم : إسمو إتيك إكليرونوميا *

: هيتين ني إيريس فيا إن تي بان أجيا: أوسوفيا 

. ماريا تي ثيئوتوكوس   

 

الس نيفين سي : رومي نيفين سيهوس إيروف *

: تي شوري إننوب إن كاثاروس: تي أو أوناس 

. ماريا تي ثيئوتوكوس   

 

إبشوشو إن ني : إب أونخ إن ني إخرستيانوس *

 اماري: ني نوب إفسوتب إنكاثاروس : بارثينوس 

.:تي ثيئوتوكوس   

 

أووه إب أونخ : أوفو إينوس غارخين أوميثمي *

ماريا : ينإن رومي نيفين إيرو تين توبه إمسيو نيف

. تي ثيئوتوكوس   

 

بي ألولي إن : إكسا إبشوي غار إن أو أون نيفين *

ماريا تي : إيرو تين توبه إنسيو نيفين: تا إفمي 

. ثيئوتوكوس   

 

ني : ك وني بطريارشيس سي إسمو إير*

تي شوري إنثوب : إبروفيتيس سي تي أو أو ناك 

. ماريا تي ثيئوتوكوس : إنكاثاروس  

 

إن ني بطريارشيس ماريا تي  ماريا تي شيري*

ماريا تي شيري إن ني : شيري إن ني إبروفيتيس 

. ماريا تي ثيئوتوكوس : ذيكيئوس  

 

الس نيفين سي تي : الس نيفين سيهوس إيروف *

ماريا : ي إننوب إن كاتاروسرتي شو: أو أوناس 

 

تجسد : ورب الملكوت : هوذا الرب الملك *

مريم والدة اإلله : من الملكة  

 

 

: أغطنا نجاة وخالص : نسألك يا إلهنا *

مريم والدة اإلله: بطلبات والدة اإلله   

 

 

: وأعطنا خالصاً وحكمة : بارك ميراثك *

مريم والدة اإلله: بشفاعة القديسة   

 

 

: وكل لسان يمجدها : كل إنسان يسبحه *

مريم والدة اإلله: المجمرو الذهب النقية   

 

 

الذهب : وفخر العذارى : حياة المسيحيين *

مريم والدة اإلله: المختار النقي   

 

 

: وحياة كل إنسان : ألنك المعينة بالحقيقة *

مريم والدة اإلله: وإليك نطلب كل حين   

 

: ايها الكرم الحقاني : مرتفعاً عن كل أحد *

مريم والدة اإلله: إليك نطلب كل حين   

 

 

: واألنبياء يمجدونك : البطاركة يباركونك *

مريم والدة اإلله : أيتها المجمرة الذهب النقية  

 

: الصديقين   ةمريم أبن: مريم إبنة البطاركة *

 مريم والدة اإلله

 

 

 

: وكل لسان يمجدها : كل لسان يسبحه *

دة اإللهمريم وال: المجمرة الذهب النقية   

 

 

 

حسناً من أجل : حسناً من أجل عمق المجد *

مريم : أيتها العذراء الغير مائتة : عمق البركة 



. تي ثيئوتوكوس   

 

كالوس : كالوس إثفيتس إبشوك إم بي أو أو *

أوني بارثينوس إن : إم بي إسمو إثفيتيس إبشوك 

. ماريا تي ثيئوتوكوس : أثمو أو  

 

إتبوليس إم بين : ثاي تي ياروساليم إنتى إثفي *

ماريا تي : هيتين تي ماه إسنوتي إم في: نوتي بي 

.كوس وثيئوت  

: أفريك إثفي أفئي إبيسيت : إبي إفنوتي بي نائيت *

ماريا تي : أفتشي ساركس خين تي شيليت

. س ثيئوتوكو  

 

إإخوي إأو أوشت : ذو أون نيفين إن أنجيلوس *

ماريا تي : ني إتشروم إبشاك إنكاثاروس: إمموف 

. ثيئوتوكوس   

 

أو تي فاكي إنتى : إفساجي إنهان تايو إثفيتي *

ماريا تي : أووه إن ريف كي خين إثميتي: إفنوتي 

. ثيئوتوكوس   

 

جي إفؤواب : دافيد غار بي إنورو إن ني إثمي *

إثؤواب إنجي إتشيري خين أو : بي إرفي  إنجي

. ماريا تي ثيئوتوكوس : ميثمي  

أس أوهي : جي غار أفجوس إنجي إبؤورو *

ما أوي نام إمموك : إيراتس إنجي تي تي أورو 

. تي ثيئوتوكوس  اماري: إبوؤرو  

 

أفساجي إبيف أو : فاثموس نيفين إنتى إب أو أو *

يا تي مار: ماريا أتشيري إن ني أورو أو: أو 

. ثيئوتوكوس   

 

أو تي فاكي إنتى : أفساجي إنهان تايو إثفيتي *

ماريا تي : أووه إم بيف كيم خين تين ميتي: إفنوتي 

.ثيئوتوكوس   

 

ابي جوب إن خأنوك : تي تيهو إيروك بين نوتي *

ماريا : ريف إرنوفي إنتيف كانين نوفي نان إيفول

.تي ثيئوتوكوس   

 والدة اإلله

 

من : مدينة إلهنا :هذه هي أورشليم السمائية *

مريم والدة اإلله: السماء الثانية قبل  

وأخذ : طأطأ السماء ونزل:هوذا هللا الرحوم *

الدة اإللهمريم و: جسداً من العروسة  

 

 

اليمامة : يخرون ساجدين له : كل المالئكة *

مريم والدة اإلله: النقية  

 

 

: يتكلمون بكرامات من اجلك يا مدينة اللع *

مريم والدة اإلله: والغفور في وسطها   

 

قد قال طاهر هو : ألن ملك االبرار داود*

مريم والدة : وطاهرة إبنتي بالحقيقة : الهيكل 

 اإلله

 

" قد قامت الملكة عن يمينك :لك قال ألن الم*

مريم والدة اإلله: أيها الملك   

 

 

مريم : قد تكلموا بمجده : كل الخليقة بالمجد *

مريم والدة اإلله: إبنة الملوك   

 

 

يا مدينة هللا : ات من أجلك ميتكلمون بكرا*

مريم والدة اإلله: ولم يتزعزع من وسطنا   

 

لكي : طئ أنا العاجز الخا: أسألك يا إلهي *

مريم والدة اإلله : تغفر لنا خطايانا    

  

 

*  



يؤطوكية عربى تقال قبل ثيؤتوكية السبتث  

بالمزمار والقيثارة يمدح فيك داود البار  0يا نسل مكرم مختار  0مدح فبك يا مختارة أ+  

* 0ومعونة وكرامه  0يا ما ربحوا فيه تجار ونالوا بطهارة قدسك شفاعة  0دحك غالى وتجارة م  

حين سر  ان يكون  0واعطانا الرب السماح  0ك نلنا كل االفراح والنعمة والرضا والقبول ب+ +

يوصلنا الى  0لتيألى الرب مخلصنا  0لك منى فى كل صباح ألف سالم يا بكر بتول * فيك بحلول 

  0ميناء السالم 

*لمة االزلي واختارك من بيت داود بحلول الك 0بأكاليل نورانية  0وجك الرب المعبود ت+  

ويرد االنسان األول الى مر تبته بكرامة  0من أجل خالص البشرية  0ى بطنك يصير  مولود ف

* معترفين به كل االوقات  0له نسجد واياه نعبد  0تسبح له كل الطغمات  0حل الملك الممجد +0

0ولم تحوه عقول فهامة  0وتسجد منك يا ست الزينات بسر ال يدرك معناه   

أطغت واء قدح +  

عريان من مجد الحرية  0طاوعها وأصبح نادم  0واء قد أطغت ادم وسقته من سم الحية ح+ +

+ 0وكرامة  دواعطاك مج 0مدبر كل البشرية واختارك من سبط كريم  0فتحنن منشىء العالم *0

رب المجد الحى  0ليسكن فيك بسر عظيم  0واختارك من بيت داود  0وخصك يا ابنة يواقيم 

تفضلت عنهم  0وكل طقوس نورانية  0وقد ذدت عن جنود  0وتشبهت بالكاروبيم   *المعبود 

0بالتمام   

ة وطهارة مومالك نع 0رب المجد اختار  حسنك  0بالمزماروالقيثارة   0اود البار قال عنك د+ +

بمجدك او ينطق  0أى لسان يقدر ان يتكلم  0يا ملجأ  كل الحيارى  0أتى وسكن فى بطنك * 

0بكرامة    

متحدا بالالهوتية  0وحملتيه فووق يديك  0وأخذ منك الناسو تية  0انك بحلوله فى احشاك ز+ +

وأكل بعد  ورضعتيه 0المعطى شعبه كل طعام  0ورب جميع البشرية   0ورضع من لبن ثدييك *

  0فضامه 

اله االلهة ذو  0وهو منصوب وجالس اعاله  0لم نورانى قد رآه ابونا يعقوب اسرائيل س+ +

عن تدبير الالهوتية بسر يفوق كل  0وتنبأ وشرح تأويل  0فتحير فى اال مر  وتاه * التبجيل 

0نباهة  

 

+ بشرك بحلول  0 كوأرسل جبرائيل الي 0واختارك من بيت داود  0اء الرب ان يسكن فيك ش+

واعطاك  0بالقوة االلهية  0ويظللك العلىالمرهوب  0قال الروح القدس يحل عليك * المولود 

0عة وكرامة رف  



دخل فيه  0مرتفعاوالرب أتاه  0وقد عاين فى المشرق باب  0دق فى رؤياه حزقيال ص+ +

ويولد  0كر نقية بتحبل به  0عن تدبير ر ب االرباب  0وتنبأ وشرح معناه * وخرج عليه حجاب 

0منها كسائر الغلمان   

وحواليه تسجد نى  0  وعليه جالس رب جليل0لما عاين بى اثرونوس  0انيال شرح بتأويل د+ +

قطر  0بنزوله شبيهه ندى ومطر  0وتنبأ صوفونيوس  0صح القول وصدق التأويل * انجيلوس 

0بغير سحاب وغمامة   

* وفى علو سماء لم يزل أزلى كائن فى مجد أبيه  0 هكنبوة داود أبي 0أطأ  السموات ونزل ط+ +

0فضلها بشرف وكرامة  0ط كريم مختارة من سب 0فتجسد من بكر فتاة  0حين وفى وعده وكمل   

ها هوذا عذراء تحبل بمولود يسمى  0وشرح فيه اشعياء بنأويل  0هر ما تنبأوا به وكمل ظ+ +

 0وأكمل سائر ما تنبأوا  0عبه اسرائيل شويخلص  0يأتى فى عقب الزمن المقبل * عمانوئيل 

0وظهر  له على االرض عالمة  

 

بعد اليبس  0بغير سقية اخض رت  0وأزهارا صاة هارون قد أزهرت وأخرجت أوراقا ع+

من يظهر  0بكر بتول تحبل وتلد  0عنك يا زين االبكار  0واالباء قد تشاورت * أخرجت االثمار 

0على االرض سالمه   

* عقب االحقاب  0المولود من بدء االزمان  0عن ميالد وحيد االب  0انى عاموس شرح بمع+

بتجسد مولود كسائر  0من اصل قبيلة داود 0االنساب من بكر شريفة  0يولد ميالد جسدانى 

0الغلمان   

وقمر  0كامراة مشتملة بالشمس 0شهد عنك  0ابو غاالمسيس   0ى رؤياه نظر باالمس ف+ +

ضياؤك  0ب اثنى عشر طقس من حولك وعاينك فى اآلفاق العلويةكوكوا* يضىء تحت ر جليك

0له لعى االرض عالمة   

هو  0والقمر الكوكب االصغر  0مس ايسوس بى اخريستوس د صح القول وفسر الشق+ +

( 2)بى ميت اسناف ان ابوستولوس 0ومصابيح جملة اثنى عشر ( 1)يؤالنس بى ايروذروموس 

0وانت يابكر نقية أكملت الرؤيا تماما   

بأوصافك يا أم  0ها ذاك عاجز ومقصر  0رامة مريم من يقدر يشبهها بقمر وشموس ك+ +

قد زدت عنها  0عظم وأفخر من الطغمات وكل طقوس  وكل اجناد نو رانية أنت هى أ* القدوس

0قدرا وكرامة   

 

ا نتألنس منك ببشريت 0وظهر بجسد انسان  0حملت الرب مخلصنا  0والك يا ست اال كوان ل+



فى شدة حسرة  0لكان أدم وبنيه مسجونا  0وبموته المحى خلصنا  0وصلب فوق عود عريان * 

0وندامة   

الشفاعة والعون  0ونترجاه فى يوم مجهول  0نسأله فى عظم الشدة  0يابكر بتول  ن غيركم+

م ليا زين العا 0قاصدك كيف يناله ضيم  0أنت أولة بالنجدة  0نحن الكل اليك نقول  0والنجدة 

0بتمامه   

يترجى عظيم  0يا من كل انسان يدعوك  0ا هو عبدك يترجاك  ال تنسينى فى صالتك ه+ +

فبلغوا مناهم  0كم غيرى قصدوك  0متطلع لمساعدتك  0دك مسكين يرجوك عب* شفاعتك 

0بكرامة   

+ * يتفضل ويسلوينا باصحاب العشر وزنات 0أسأل منك شفاعة فينا امام ابنك رب القوات  و+

قبالل فروغ  0كى نفوز بصالح االعمال  0فى هذا العالم وفى اآلخرات  0وأسألك باسمه غيثينا 

0االجيال بالتمام   

ال تنسى من يذكر  0يا من اسمك اآلن مرفوع  0وال تخلينىمن عشمك  0تنسينا يا أم يسوع ال+ +

برينى ت 0شفاعة عند يسوع ابنك  0وهو بالخطية ملسوع  0عبدك طالب ترياق منك * اسمك 

0وأعود بسالمة   

 

وتفضلت عن كل  0دون سائر كل األمة  0وحملت الملك الديان  0ا من خصصت بالرحمة ي+

له  0ومبارك هى ثمرة بطنك  0طوباك يا مملوءة نعمة مباركة انت فى جنس االنسان  * نسان ا

 نسجد بوقار وكرامة

+ طركنا اآلب العامل بالناموس بوادم رئاسة  0فضل يارب وارحمنا يا محى االرواح والنفوس ت+

وهبه  0 أعطيه يا رب زمان فسيح( شنوده )الساهر  فى الصالت عنا بين يوت اثؤواب افا *

0بطول عمرة بتمامه   

+ بقبول صالته يح رسنا من كل اآلفات  0وشريكة فى الخدمة الرسولية0االب الفاضل كاهنا و+

النورانى  0للرهبان لباس الشكل  0 ةوجميع سكان البري 0ويثبت سائ ر كهنتنا  0الزمنية 

0احرسهم باستقامه   

اكسر عنهم فخاخ  0نجهم من كل بلية  0المؤمنين باسمك يا ديان  0جميع شعب المعمودية و+ +

 0الحاضرين معنا والغائبين  0ليكونوا فى أمان وأطمئنان  0وامح عنهم كل خطية * الشيطان 

0أوصلهم للميناء بسالمة   

قاطن فى  0غار فى جهلى منذ صباى  أقل عبيدك غبريال  0ناظم ذى االقوال  ءانا الخاطىو+ +

مريم ذخرى ليبوم  0عونى ورجاى   0ام النور  0متععال  أسأل من جودك يا* قرية تسمى قاى 



+0تكون نصرى وافرح بقيامة  0حكمى   

 

صاحبة الفضل  يا 0وأطلب منك ليل ونهار   0يا عون كل المسيحية  0أسألك يا زين األبكار و+

0بشرط يكون بتمامه  0يا من فعلك متقدم  0غيثينى بمعدية  0متخوف من بحر النار * على  

+  0نجم الصبح الملطى قسمى 0( 1)ام مار تيروس  0ببطل مسمى بى اثلوفوروس  توسلو+

 0وعبه فى الرق المنصوص  0طول عمرى بجناحه محمى ( 2)باشويس ابؤورو جورجيوس 

0معينى فى السفر واألقامة 0ائه قمحسوب من جملة عت  

يا من عم  0يا جو هر غالى وثمين  0ويا كوكب دائم االشراق  0ا زهرة ارض فلسطين ي+ +

 0واقول يا اله مارجرجس  0وزائد عشمى منك بوثاق  0عبدك خاطىء ومسكين  0نوره اآلفاق 

    0انجدنى الفوز بسالم

                                        = = = = = = = = = = = = = = = 

  :كل شئ قال ثيؤطوكية  يوم السبت وهي تتحدث عن العذراء الممتلئة نعمة القديسة فيت  

 قدمة الثيئوتوكيات الواطسم

إذا مارتلنا فلنقل بعذوبةيا ربنا يسوع *

 . المسيح أصنع رحمة مع نفوسنا 

 

المجد لألب واألبن والروح القدس *

اآلن وكل أوان وإلى دهر الداهرين 

 .آمين 

مارين جوس خين أو : إشوب أن شان إربسالين *

ناي جي بين شويس إيسوس بخرستوس أري أو: إهلوج 

 .نيم نين إبسيشي 

 

كي نين : ذوكسابتري كي أحيو كي أجيوس إبنفماتي *

 .كي آإي كي يستوس إو أوناس تون إي أو نون أمين 

 يئوتوكية  السبتث

 لقطعة األولىا

 لكر الدنسة العفيفة القديسة في يأيتها الغ*

شئ التي قدمت لنا هللا محموالً على 

 .ذراعيها 

خة قائلة تفرح معك كل الخليقة صار*

 .السالم لك ياممتلئة نعمة الرب معك 

 

السالم لك يا ممتلئة نعمة السالم لك يا *

أووه أثؤواب خين هوب نيفين  تي إنثوليب إن سيمني*

ثي إيتاس إيني نان إم إفنوتي إفتاليوت إيجين نيس 

 .إجفوي 

تي إكئيس تيرس إس أوش  إس راشي نيمي إنجي*

إيفول إس جو إمموس جي شيري تي أثمي إن إهموت 

 .أووه إبشويس شوب نيمي 

شيري ثي إثمي إن إهموت شيري ثي إيتاس جيم *



من وجدت نعمة السالم لك يا من ولدت 

 .المسيح الرب معك 

إهموت شيري ثي إيتا ميس بخرستوس أووه إبشويس 

 شوب نيمي

 

 

 لقطعة الثانيةا

نغبط عظمتك أبتها العذراء الحكيمة *

 .المالك  ونعطيك السالم مع غبريال

 

ألن من قبل ثمرتك أدرك الخالص *

وأصلحنا هللا مرة أخرى من قبل . جنسنا 

 .صالحه

 

 …السالم*

 

تين إرما كاريزين إنتى ميت نيشتي أوتي بارثينوس *

إن سافي تين تي ثي إمبي شيري تيس موس نيم 

 .غابرييل بي أنجيلوس

أبي أوجاي تامي بين : جي إيفول هيتين بيكاربوس *

هيتين : إفنوتي هوت بين إيووف إن كيسوب جينوس آ

 .تيف ميت أغاثوس

 

 ..يريش*

 لقطعة الثالثةا

كخدر بغير فساد الروح القدس حل *

 .عليك وقود العلي ظللتك يا مريم 

 

لي الحقيقي ابن اآلن عألنك ولدت ال*

 .الدائم إلى األبد وخلصنا من خطايانا 

 …السالم*

نفما إثؤواب إي هوس ما الشيليت إن أت تاكو أبي إب*

إجو أوجوم إنتى في إتتشوسي إثنا إيرخي إيني أيرو 

 .ماريا

جي آري أجفو إمبي آليثينوس أن لوغوس أن شيري *

خين نين  نأنت أفيوت اثمين إيفول شا إينيه أفتي أم سوتي

 .نوفي 

 …شيري*

 رابعةالقطعة ال                                                                  

أنت هي جنس واصل داود ولدت لنا *

 .جسديا مخلصنا يسوع المسيح

 

الوحيد من األب قبل الدهور أخلى ذاته *

 .  و أخذ شكل عبد منك ألجل خالصنا 

إنثو غار بي بيجينوس نيم تي نوئي أنتى دافيد آري *

ميسي نان كاتا ساركس أم بين سوتير إيسوس 

 .بخرستوس

ول خين أفيوت خلجو أو إن ني أون بي مونوجنيس إيف*

تيرو أفشو أوف إيفول إمين أمموف أفتشي أن أو 



 .مورفي أم فوك أنخيتي إثفي بين أوجاي …السالم*

 ..شيري*

 لقطعة الخامسةا

رض يا والدة صرت سماء ثانية على األ*

 .اإلله ألنه أشرق لنا منك شمس للبر 

 

 

ولدته كالنبوة بغير زرع وال فساد وهو *

 .األب الخالق وكلمة 

 

 .....السالم*

رشوي إن أوماه أسنوتي إمفي هيجين بي كاهي أوتي أ

أنجي بيري : ماسنوتي جي أفشاي نان إيفول أنخيتي 

 .إنتى تي ذيكي أوسيني 

 

 

أري إجفوف هيتين أو إبروفيتيا إتشي إجروج أن أت *

تاكو هوس ديميي أورغوس أووه إن لوغوس إنتى 

 .إفيوت 

 …شيري *

 القطعة السادسة                                                                

القبة التي تدعى قدس األقداس التي فيها *

 تابوت المصفح  بالذهب من كل ناحية 

الذي فيه لوحا العهد والقسط الذهبي *

 .المخفي فيه المن 

 

الذي آتي وحل في : هو مثال ألبن هللا * 

وتجسد منها  :العذراء غير الدنس : مريم 

. 

 

 

ولدته للعالم باتحاد الالهوت بغير *

 :أتى وخلصنا. افتراق إذ هو ملك المجد  

بمجيء الحمل الكلمة . يتهلل الفردوس *

لصنا من خلي: الدائم إلى األبد . ابن الذي 

 .خطايانا 

تي أسكيني ثي إتوموتي إروس جي ثس إثؤواب إنتى *

نخيتين إت أوشج إنتوب ني إثؤواب إري تي كيفوثوس إ

 .إنساسا نيفين

: إنتى تي ذي أث ثيكي : بثي أري ني أيالك إنخيتس *

أري بي بي مانا هيب : نيم بي أستامنوس أن ثوب 

 .إنخيتف

إيتاف : شيري إم إفنوتي بإف أوي إن تيبوس إم إ*

أفتشي : تي بارثينوس إن أنثوليب : إأفشوبي خين ماريا 

 .ساركس  إيفول إن خيتس 

 

 

أس إجفوف إبي كرزموس خين أوميت أواي إن *

أف أووه : ألال إنثوف بي إبؤرو إنتى إب أوأو: أتفورج 

 .آفسوتي إممون 

: جي أف إإنجي بي هبيب : بي باراديسوس إإشليلوي *



إثمين إيفول شا إينيه : غوس إن شيري إنتى إفيوتوإن ل ..السالم*

 ..شيري*إف إ أفسوتين خين نينوفي : 

 

 القطعة السابعة                                                            

الملك الحقيقي وبعدها : دعيت أم هللا *

 .بأمر عجيب : بقيت عذراء : ولدته 

: هو حفظك : عمانوئيل الذي ولدته *

 .و بتوليتك مختومة: بغير فساد 

 

 ..السالم*

بي أورو إممي : أف موتي إيرو جي إثماف إم إفنوتي *

آري أوهي إيري أوي إم : إثري ماسف ميننسا 

 .خين أوهوب إم باراذوكسون : بارثينوس 

إثفي فاي أف أريه : إممانوئيل فيئيت أري إجفوف *

ي تإستوب إنجي : إيري أوي إن أت تاكو : إيرو 

 .بارثينيا

 ..شيري *

 القطعة الثامنة                                                         

: الذي رآه يعقوب : ت بالسلم ُشبه*

والرب المخوف : مرتفعاً إلى السماء 

 .عليه 

: قِبلت غير المحوى : سالمنا إلى من *

مختومة من كل : في بطنها و بتوليتها 

 .ناحية 

: أمام هللا مخلصنا : صرت لنا شفيعة *

 .ألجل خالصنا : الذي تجسد منك 

 

 ..السالم*

ا ياكوب ناف إيروس ثي إيت: أريتين نونتي إثي موكي *

إيري إبشويس هيجوس : إستشوسي شا إغهوي إإثفي 

 .خين أوهوتي

أو ثي إتاس شوب إيروس : شيري ني إيفول هيتوتين *

أووه : نيكي يخين تيس مترا إم بارث: إمبي أخوري توس 

 .إس شوتيم إن ساسا نيفين 

ناهرين إفنوتي : أري شوبي نان إن أوأبروس تاتيس *

فيئيتاف تشي ساركس إيفول إن خيتي : بين ريف سوتي 

 .إثفي بين أوجاي: 

 ..شيري*

 لقطعة التاسعةا

هوذا الرب خرج منك أيتها المباركة *

: ليخلص العالم الذي خلقه : الكاملة 

 .هحسب كثرة رأفت

 

 

أوثي إيتا إس : أف إغيفول إنخيتي  هيني يس إبشويس*

مامات أنجيك إيفول إنوهيم إم بي كوزموس إيتاف 

 .إثفي نيف ميت شيهيت أت أوش : ثاميوف

 

تين أرهو أو : تين هوس إيروف تينتي أوأوناف *



كصالح : نسبحه ونمجده ونزيده علواً *

ارحمنا كعظيم رحمتك : ومحب للبشر 

.. 

 …السالم *

: هوس أغاثوس أووه إمماي رومي : أتشيسي أمموف 

 .ناي نان كاتا بيك فيشتي أنناي

 ..شيري *

 

 

عها الطوبى يعط0هي العذراء الهادئة القديسة التي  ولدت لنا هللا وبتوليتها مختومة  ير الدنسةغ  

 0مثل عروس بغير فساد  0افرحي يا ممتلئة نعمة الرب معك  0مع غبريال المالك قائلين 

يا ابنة  0أنت هي فخر جنسنا  0والروح القدس حل فيها ومألها من المحبة وقوة العلى تظللها 

ألنه قد  0السماء الثانية  0ولدت لنا عمانوئيل وحيد اإلله صرت والدة اإلله يا مريم  0الملك داود 

القبة الحقيقية هى  العذراء ألنها تدعى قدس  0صار ابن هللا ابن البشر ألجل خالص المسكونة 

الن الملك الحقيقي من بعد ما  0دعيت أم هللا يا مريم الملكة  0األقداس ومسكن جميع األبرار 

تشبهت بالسلم إذ رآه يعقوب والمالئكة  صاعدين ونازلين عليه والرب  0دته بقيت عذراء ول

هوذا قد خرج منك أيتها العذراء المباركة كلية القداسة أم هللا الكلمة مخلص العالم  0جالس فوقه 

.كله   

لى الذي اطلبي إ 1وجدت نعمة هللا األب وابنه الوحيد  كنافرحي يا مريم  يا ممتلئة نعمة ال  

افرحي يا ممتلئة نعمة  1يا رجاء كل المسكونة مر يم والدة اإلله  1أيتها المنارة القبة   1ولدتيه 

افرحي أيتها الحمامة الحسنة أم يسوع المسيح كما  1القبة المصنوعة بااليدى محل الروح القدس 

السم لك  1ئكة قائلين نعطيك السالم مع غبريال رئيس المال 1قال في المزمور داود الملك المرتل 

 نا في ملكوته وينعم علينا بغفران خطاياناراسألي الرب عنا أن يذك 1يا ممتلئة نعمة الرب معك 

 

====================================================

= 

 لشيرات األولىا

السالم لك يا ممتلئة نعمة العذراء غير الدنسة اإلناء *

 .المختار لكل المسكونة 

 

تي بارثينوس إن أتثوليب : شيري ثي إثميه إن أهموت *

 .إنتى تي إيكوميني تيرس:  بي كيميلون إتسوتب: 

: ينيا ثإبشوشو إنتى تي بار: بي المباس إن أتشي نو *



المصباح غير المطفأ فخر البتولية الهيكل غير *

 .المنقص وقضيب اإليمان 

 

 

ه مخلصنا الصالح أن يرفع عنا هذه يتاسألي الذي ولد*

 .األتعاب ويقرر لنا سالمه 

 

أفرحي يا ممتلئة نعمة المنارة النقية حاملة المصباح *

 .نار الالهوت 

 

ك أفرحي يا رجاء الخالص كل المسكونة ألننا من أجل*

 .ُعتقنا من لعنة حواء 

 

حل  يومن أجلك أيضاً صرنا مسكناً للروح القدس الذ*

 .عليك وقدسك 

 

السالم للتي أقرأها غبريال السالم قائالً السالم لك يا *

 .ممتلئة نعمة الرب معك 

  

 

ألن مسرة األب كانت في حبلك وظهور االبن كان في *

 .أحشاءك 

 

سك وجسدك يا والروح القدس مأل كل موضع منك نف*

 .مريم أم هللا 

ألجل هذا نعيد نحن أيضاً عيداً روحياً ونبويا ً معاً *

 .صارخين مع الملك داود 

 

أووه بي إشفوت إنتى بي : بي إرفي إن أتفول إيفول

 .ناهتي

 

بين سوتير إن أغاثوس : ماتيهو إمفي إت أري ماسف *

إنتيف : إنتيف أولي إن ناي خيس إيفول هارون : 

 .سيمني نان إنتيف هيريني 

: تي ليخنيا إنكاثاروس : ثميه إن أهموت شيري ثي إ*

كروم إنتى تي أبي : ثي إيطاس فاي خابي المباس 

 .ميثنوتي

إنتى تي إيكوميني : شيري تي هيلبيس إن أوجاي *

 .إثفيتي غار أن هابي ساهوي إنتى إيفا : تيرس 

: إمبي إبنفما إثؤواب : إثفيتي أون أن إرما أنشوبي *

 .إير أجيا زين إممو أف: فاي إيطافئي إهري إيجون 

: إرشي ري تيزين إمموس : شيري ثي إيطا غابرييل *

أووه إبتشويس شوب : شيري ثي إثميه إن إهموت  جي

 .نيمي

 

شوبي خين بي جين : آإب تي ماتي غار إم إفيوت * 

شوبي إن إهري : أإتباروسيا إمبي شيري : إيرفوكي 

 .خين تي ميترا 

تي : فين إنتى موه إمماي ني: أبي بنفما إثؤواب *

 .أوماريا إثماف إم إفنوتي: إبسيشي نيم بي سوما 

خين أوشاي إم : تين إرشاي هون  يإثفي فا*

إنؤش : أووه إم إبروفيتيكون إفسوب : إبنفماتيكون 

 .إيفول نيم إب أورو دافيد 

إنثوك نيم تي : جي طونك إبتشويس إبيك إمتون *

إنثو تي إي تي : إنتى بي ما إثؤاب إنطاك : كيفوتوس 

 .أو ماريا 



قائلين قم يا رب إلى راحتك أنت وتابوت قدسك الذي *

 . هو أنت يا مريم 

 

 ..نسألك اذكرينا *

 ..تين تيهو أري بين ميفئي*

 

 

 

 لشيرات الثانيةا

السالم للممتلئة نعمة العذراء غير الدنسة القبة غير *

 .المصنوعة باأليدي كنز البر 

 

 السالم للحمامة الحسنة التي بشرتنا   لسالم*

 . هللا الذي صار للبشر 

 

والروح السالم ألم المتأنس بإرادته وحده ومسرة أبيه *

 .القدس 

 

السالم للقسط الذهبي المخفي فيه المن والعصا الخشب *

 .التي ضرب بها موسى الصخرة  ياللوز

 

السالم للممتلئة نعمة المائدة الروحية التي تعطي الحياة *

 .لكل من يأكل منها 

 

السالم لإلناء الغير الفاسد الذي لالهوت المعطى *

 .ه نمالشفاء لكل من يشرب 

 

 

لساني وأتحدث ( أرغن ) باشتياق محركاً أبدأ *

تي بارثينوس إن أتثوليب : شيري ثي إثميه إن أهموت *

بي آهو إنتى تي : تي إسكيني أن أثمونك إ، جيج : 

 .ميثمي 

ثي إيطاس هي : شيري تي إتشرومبي إثنسوس *

ي إيطاس : ُإن تي هيريني إنتى إفنوتي : شيننوفي نان 

 .بي شاني روميشو

خين بيف أو : شيري إثماف إمفي إيطاف إير رومي *

نيم : نيم إيتي ماتي إمبيف يوت : وف مأوش إممين إم

 .بي بنفما إثؤواب

إري بي مان ناهيب : شيري بي إستامنوس إننوب *

إيطا : نيم بي إشفوت إنشي إمبيفكي نون : إنخيتف 

 .مويسيس ميش تي بيترا إنخيتف

إمبنفماتيكي : أوتي إترابيزا : ميني شيري كي خاريتو*

ثنا أو أوم إيفول إ: إتتي إم إب أونخ إن أو أون نيفين : 

 .إنحيحس

: إن أفثارتون إنتى تي ميثنوتي : شيري بي كيميليون *

 .إثناسو إيفول إنخيتف: إت إيرفاخري إن أو أون نيفين 

 

إنطاكيم إم إب : إي نا إرهيتس خين أو تشي شوؤ*

إنطاجو إم إبطايو إنني طاي : الس أورغانون إمبا



 .بكرامتها هذه العذراء ومدائحها معاً 

 

ألنها فخرنا ورجاؤنا وثباتنا في ظهور إلهنا يسوع *

 . المسيح 

 

نعظمك باستحقاق مع أليصابات نسيبتك قائلين مباركة *

 .أنت في النساء ومباركة هي ثمرة بطنك

 

 

ن السالم لك يا نعطيك السالم مع غبريال المالك قائلي*

 .ممتلئة نعمة الرب معك 

 

 ..السالم لك *

 …نسألك *

 .نيم نيسسين غوميون إفسوب: بارثينوس 

نيم تين هيلبيس نيم : إنثوس غاربي بين شوشو  جي*

خين إتباروسيا إمبين نوتي : بين هلبيس نيم بين طاجرو 

 .بين تشويس إيسوس بخرستوس: 

نيم إي ليصابيت : تين تشيسي إممو خين أو إم إبشا *

جي تي إسماروؤت إنثو خين ني : تيس إن جي نيس 

 .يهيومي أف اسمارؤوت إنجي إب أوتاه إنتى تي ني ج

نيم غابرييل بي : تينتي ني إمبي شيري تيسموس *

أوكيريوس : جي شيري كي خاريتوميني : أنجيلوس 

 .ميتا سو 

 ..شيري ني أوتي *

 ..تين تيهو*

 

 تام الثيؤطوكيات الواطسخ

انا العالم أحسبنا مع يا ربنا يسوع المسيح حامل خطاي*

 .خرافك الذين عن يمينك 

 

عند ظهورك الثاني المخوف ال نسمع برعدة إنني *

 .لست أعرفكم 

 

 

بل نكون مستحقين لسماع صوتك الحنون الممتلئ *

 .فرحاً يصرخ قائالً 

 

 .تعالوا إلّي مباركي أبي رثوا الحياة الدائمة إلى األبد *

 

في إتؤلي إم : أوبين شويس إيسوس بخرستوس *

: أوبتين هون نيم نيك هيب : إفنوتي إمبي كوزموس 

 .ناي إتصا أوي نام إمموك

إمباروسيا إتؤي : أكشان إي خين تيك ماه إسنوتي *

جي تي : ن سوتيم خين أو إستيرتير إمبين إثري: إنهوتي 

 .سو أون إم موتين أن 

 

إي تي إسمي إثميه : مبشا إنسوتين إأال مارين إير إب*

غش أوش إيفول : إنت نيك ميت شانا إهثيف :إنراشي 

 .إسجو إمموس 

ني إت إسماروؤت إنتى بايوت : جي أمويني هاروي *

 .إثمين إيفول شا إينيه : إكليرونومين إمبي أونخ : 



 

 

ويأتي الصديقين حاملين يأتي الشهداء حاملين عذاباتهم *

 .فضائلهم 

 

يأتي ابن هللا في مجده ومجد أبيه ويجازي كل واحد *

 .كأعماله التي عملها

 

أيها المسيح كلمة األب إله الوحيد أعطنا سالمك *

 .المملوء فرحاً 

 

كما أعطيته لرسلك القديسين قل لنا مثلهم إني أعطيكم *

 .سالمي 

 

ا أتركه معكم من اآلن سالمي أنا الذي أخذته من أبي أن*

 .وإلى األبد 

 

 

بهذه التسبحة  يا مالك هذا اليوم الطائر إلى العلو*

 .أذكرنا لدى الرب ليغفر لنا خطايانا 

 

المرضى أشفهم الذين رقدوا يا رب نيحهم وأخواتنا *

 .الذين في كل شدة يا ربي أعني وإياهم 

 

 

يباركنا هللا وليبارك أسمه القدوس كل حين تسبحه *

 .ائمة في أفواهنا د

 

 

 

إف فاي خانو : سينا إي إنجي ني مارتيروس *

إف فاي خانو : يؤس كسينا إي إنجي ني ذي. فاسانوس 

 .بوليتيا

خين بيف أو أو نيم : إفنا إي إنجي إبشيري إمفنوتي *

كاتا نيف : إفناتي إمبي أواي بي أواي : فابيفيوت 

 .إهفيؤي إيتاف أي تو 

يس بي مونوجن: بخرستوس بي لوغوس إنتى إفيوت *

ثاي إثميه : إك إي تي نان إنتيك هيريني : إننوتي 

 .إنراشي نيفين 

إننيك أجيوس أن أبسطولوس : كاطا إفريتي إيتاكتيس *

إك إيجوس نان إمبوريتي جي تاهريني تي تي إمموس : 

 .نوتين 

: ثي إي طاي تشيتس هيتين بايوت : تاهريني أنوك *

م شا بيسجين تينو ني: أنوك تي كو إمموس ني موتين 

 .إينيه 

 

إتهليل إي إبتشيسي : بي أنجيلوس إنتى باي إي هوأو *

: أري بين ميفئ خا إتهي إمبشويس : يمنوس هنيم باي 

 .إنتيف كانين نوفي نان إيفول 

ني إيطاف إنكوت إبتشويس : ني إتشوني ماتالتشو أو *

: نين إسنيو إتكي خين هوج هيج نيفين : ما إمطون نوأو 

 .ين إيرون ني مو أووباشويس أري فو إيث

تي نا إسمو إي : إف إي إسمو إيرون إنجي إفنوتي *

إنسيو نيفين إري بيف إسموك : ن إثؤواب ابيف ر

 .ناشوبي إفمين إيفول خين رون 

نيم بي : جي إف إسمارؤوت إنجي إفيوت نيم إبشيري *



مبارك األب وابن والروح القدس الثالوث الكامل *

 .ونمجده  نسجد له

تين أو أوشت : تي إترياس إتجيك إيفول : إبنفما إثؤواب 

 .اسإمموس تين تي أوأوون

                    

 

 

 

ثالوث : والروح القدس : لألب واالبن : تعالوا نسجد *

 .واحد في الجوهر

وقلوبنا : وأضئ عقولنا : بصالحك : أعنا يا سيدي *

 .معاً 

 

 .كما تستحق : المالئكة : يمجدونك : ألن الحقيقة *

 .بصوت البوق: قائالً سبحوا الرب : داود صرخ *

 

 

ملك : يسوع المسيح : ونمجد : سبح من أجل هذا ن*

 .المجد 

ألنه أمر : باركي اسمه : السبعة الكواكب السائرة*

 .فكانت إلى كل زمان 

: النار والثلج : وجميع األعماق : هوذا التنانين *

 .يسبحون ملك المجد 

ربنا : لكي نبارك: أيها المسيحيون: اجتمعوا معي اليوم*

 .يسوع المسيح

 

جاء من أجل : غير المحوى: نايسوع المسيح إله*

 .من قيل صالحه: خالصنا

 

نيم بي :أمويني مارين أو أوشت إم إفيوت نيم إبشيري *

 .إن أوموسيس: إبنفما إثؤواب 

: وس ثخين تيك ميت أغا: فو إيثين إيرون باشويس *

 .نيم نين هيت إفسوب: إم بين نوس  أري أو أويني

إنجي ني أنجيلوس : إفتي أو أوناك : جي غار أليثوس *

 .كاتا إم إب شاناك: 

إسمو : أووه أفجو إمموس :دافيد أف أوش إيفول *

 .خين أو إسمي إنسال بينغوس: إإبشويس إيفول 

إن : أووه تين تي أوأو : إثفي فاي مارين هوس *

 .ى أب أوأو إبؤرو إنت: خرستوسبإيسوس 

جي : إف إسمو إبيفران : شاشف إم فوستير إت كوتي *

 .إنسيو نيفين : أفهون هان أفشوبي 

أو أكروم نيم : نيم ني نون تيرو : إيبي ني إذراكون *

 .إفهوس إإبورو إن ني إأون : أوشيون 

هينا : أو ني إخرستيانوس : ثو أوتي نيمي إم فو أو *

 .بخرستوس  إم بين شويس إيسوس :إنتين إسمو 

أف إ : بي أخوريتوس : إيسوس بخرستوس بين نوتي *

 .هيتين تيف ميت إخرستوس : إثفي بين سوتي 

: خين أوجو  إم فيري : كي بالين جو إم إبشويس *

 .نيم نيف إشفيري : ساجي إم بيف أوأو 

ما أو . هوس إيروف : ليبون خين ني إتتشوسي *



حدثوا بمجده : نشيداً جديداً : و أيضاً أنشدوا للرب*

 .وعجائبه

: أيها المالئكة: سبحوه ومجدوه: و أيضاً في األعالي*

 .القيام حوله

 

ى مريم :من أجل العذراء: أعطنا ميراثاً في ملكوتك*

 .الملكة

 

 .مع مالئكتك: فلنسبحك :في اآللهة يا رب: من يشبهك*

النشيد في : ألنه يليق بك: أيها األزلي: تباركت بالحقيقة*

 .صهيون

 .مع المزمار: الموسيقى: باألرغن: ويسبحونه*

 

 .بالصنوج: سبحوه: قبل الدهور: غير المرئي*

 

أيها : وتهللوا به: باإلله الرحيم: افرحوا أيها الصديقين*

 .بهموالمستيقمون بقل

 

: سبحوه بالدفوف: يسبح قائالً : رتلأسمعوا الم*

 .والصفوف

 

 .اآلن وكل أوان: ونباركه: مع كل نسمة: نسجد له*

 

 يا ربنا يسوع المسيح: اغفر لنا: هوذا نصرخ اآلن*

 

 

حتى : جاء إلى العالم: الذي ال يفحص: هللا الصالح*

 .خلصنا

 .اتو ناهراف ني إت أوهي إر: س وأوبي أنجيلي: أوناف 

إثفي : خين تيك ميت أورو : موي نان إن أو ميروس *

 .ماريا تي أورو : تي بارثينوس 

 

مارين : ني نوتي إبشويس : نيم إت أوني إمموك *

 .نيم نيك أنجيلوس: هوس إروك 

إف إر : أوبي إ إونين: إك إسماروؤوت أليثوس *

 .إنجي بي جوخين سيون : إيريبي ناك 

إنتى بي : خين بي أورغانون : روف أووه إف إسمو إي*

 .نيم أو إبسالتيريون : موسيكون 

أري : خاجو أو إن ني إأون : باي إت إشناف إيروف *

 .خين هان كيم فالون : هوس إيروف 

أووه : خين إفنوتي بي نا إيت : راشي أو ني ذيكيئوس *

 .ني إت سو تون خين بو هيت : ثيليل إمموف 

إسمو : إفهوس إنجو إمموس : سوتيم بي إروبسالفتيس *

 .نيم هان خوروس : إيروف خين هان كيم كيم 

تين إسمو : نيم نيفي نيفين : تين أو أوشت إمموف *

 .تي نو نيم إنسيو نيفين : إيروف 

جي : أووه تين جو إمموس : إبي تين أوش إيفول *

 .أوبين شويس إيسوس بخرستوس : كونان إيفول 

أفئي إبي : نتون بي أماري: أغاثوس  إفنوتي بي*

 .شا إنتيف سوتي إممون: كوسموس 

: أوبين نيب بخرستوس : إكؤواب إكؤواب إكؤواب *

 .ثي ثيؤتوكوس: شيري ماريام 

جي : إفهوس إبوريف سونت : إبسيشي نيفين إفسوب *

 .أو إفنوتي إم بيجونت : هان إثفا إن كوب 

تي : سوبي أالشيت: أو إبتشويس أنوك بيك فوك *

 .  نيم تيك ماف إن بارثينوس:  ناهوس إيروك



: السالم لمريم: يا ملكنا المسيح: قدوس قدوس قدوس*

 .والدة اإلله

قائلين ربوات : يسبحون خالقهم: كل األنفس معاً *

 .يا هللا ال تغضب: أضعاف

 . و أمجد أمك العذراء: الحقير أسبحك: يا رب أنا عبدك*

 

 

 

 

 

 

 

* السالم لك يا م ريم  0واصيح بأعلى صوتي والقول 0وبمعونتها أتكلم  0أمدح عذراء بتول +

0السالم لك يا مر يم  0بالميالد األعظم بالبشرى سر وقال  0بشرك غبريال   

الجالس في  0ألمم الشعب جليل ا* 00السالم  0وأصيح أنا معكم  0تعالوا بجمعكم اليوم لنتقدم + 

*00السالم  0عليه أشرق نور الرب  0الظلمة   

من نار  0خلص أدم وبنيه * 00وبابنك تم الموعود السالم  0حلف الرب لداود بالحق ولم يندم + 

00السالم  0ورده إلى نعيم كان فيه  0جهنم   

ذلك الحبل المختار * 00كالمه في المزمور السالم  0فرح معنا حين تم  0م مسرور وداود الي+ 

00السالم  0ر اذكزرع بغير ب 0أعجوبة لمن يفهم   

زالت اللعنة * 00من الرب تالله العظيم السالم  0فرح لتمام القسم  0رأس اآلباء إبراهيم + 

0السالم  0بحلوله في ست األبكار  0وعتقنا من بعد عدم  0والعار   

إن  0شهد اشعياء نبوة * 00السالم  0جيال والى كل األ 0لجميع من تقدم  0سماء أنت ومثال + 

00السالم  0منك ويولد زمنيا  0االبن تجسم   

ضوء النجم * 00ووقف حيث كان عمانوئيل السالم  0للمجوس وتقدم  0صار النجم كالدليل + 

00السالم  0ه وولهيرودس حقق 0وأرشدهم في الظلمة  0نظروه   

 0ظفر به الركبان * 00السالم  0نه ملك ارض ا 0قتل المولود وزعم  0طلب المكار ورضى + 

00السالم  0وكل منهم قدم مرا وذهبا مع لبان   



 0غاب عقلي وهام * 00أنى  عاجز اللسان السالم  0وأنا حقا أعلم  0عقلي في وصفك حيران + 

00السالم  0قسقام  لكيف هرب لجب 0في من أحيانا بعد عدم   

قال اآلباء * 00السالم  0منه الميرون صنعوه  0بلسم فطلع شجر ال 0في المطرية استضافوه + 

00السالم  0ووضعوا ما هو مشروح   0كما أوصى والهم  0بالروح   

لوال الرب اإلله * 00السالم  0اختار فيها كل لبيب  0كم لك آيات عظام  0كم لك من أعاجيب + 

00السالم  0 ءلبقينا في رق اعدا 0آلدم تقدم  لخال ص 0  

 0نظر العشر كلمات * 00أعطاه ربه لوحين السالم  0وجبل بحر القلزم  0فيدين موسى في را+

*00السالم  0ورآك عوسج بثبات  0كتبت  من غير قلم   

حين  0والرب قد أحيانا * 00السالم  0وللحق هديت  0كم من شعوب وأمم  0هوذا قد رديت + 

00السالم  0والى  الحق هدانا 0ء وتألم اج  

يا رب نجنا ألننا شعبك * 00السالم  0وشريكه أسقفنا  0وامنحيه وافر النعم  0ال تنسى بطركنا +

00السالم  0ارحمنا  0وغنم رعيتك   

0ونصيح بأعلى صوت السالم لك يا مريم  0ب ارحم ر نصرخ يا 0والى الرب القوات +  

 

 

:م يقال الهوس الرابعث  

 لهوس الرابعا

 841المزمور 

يلويا سبحوه في الل. سبحوا الرب من السماوات *

 .األعالي 

 .سبحوه يا جميع مالئكته الليلويا سبحوه يا جميع جنوده*

سبحوه أيتها الشمس والقمر الليلويا سبحيه يا جميع *

 .كواكب النور

الليلويا و يا أيتها المياه . سبحيه يا سماء السماوات *

 .التي فوق السماوات

 .كانت لتسبح جميعا ً السم الرب الليلويا ألنه قال ف*

 

 .الليلويا أقامها إلى األبد وإلى أبد األبد : وأمر فخلقت *

يضع لها أمرا فلن تتجاوزه  الليلويا سبحي الرب من *

 إزمو: الليلويا . إزمو إيشويس إيفول خين نيفيئوي *

 .إيروف خين ني إتتشوسي 

الليلويا إزمو : إزمو إيروف نيف أنجيلوس تيرو *

 .إيروف نيف ذيناميس تيرو 

الليلويا إزمو إيروف .إزمو إيروف بيري نيم بيوه *

 .نيسيو تيرو إنتى بي أو أويني 

نيم ني : إزمو إيروف نيفيئوي إنتى نيفيئوي الليلويا *

 .إن نيفيئوي : كيمو أو إتسا إبشوي 

جي : مارو إزمو تيرو إغفران إم إبشويس الليلويا *

 .جوس أووه أفشوبيإنثوف أف

 



 .األرض 

الليلويا النار والبرد : أيتها التنانين وجميع األعماق *

 .صفة الصانعة كلمته اوالثلج والجليد والربح الع

ويا األشجار المثمرة الجبال العالية وجميع اآلكام الليل*

 .وكل األرز 

  

الليلويا الهوام وكل الطيور . الوحوش وكل البهائم *

 .ذات األجنحة 

الليلويا الرؤساء وكل : ملوك األرض وكل الشعوب *

 .حكام األرض

 

 .الشبان والعذارى الليلويا الشيوخ والصبيان *

 

فليسبحوا جميعاً اسم الرب الليلويا ألنه قد تعالى اسمه *

 .دهح

ويرفع : شكره كائن على األرض وفي السماء الليلويا *

 .قرن شعبه

 

سبحاً جميع قديسيه الليلويا بني إسرائيل الشعب *

 .القريب إليه

 . هليللويا هلليلويا هلليلويا*

أفتاهو أو : الليلويا . إنثوف أفهون هين أووه أفسونت *

 .إراتو شا إينيه نيم شا إينيه إنتى بي إينيه

إزمو : الليلويا . أفكو إن أوهون أووه إن نيف سيني *

 .آإبشويس إيفول خين إبكاهي

أواكروم أو : الليلويا . ثي إذراكون نيم ني نون تيرو *

ستالوس أو إبنفما إن ساراثيو ني ألوشيون أو إخري

 .إتيئري إم بيف ساجي 

 .ني تواو إتتشوسي نيم نية كاالمفوو تيرو *

 .ني إشئين إم فاي أوتاه نيم ني شين سيفي تيرو: الليلويا 

ني : الليلويا . ني ثيريون نيم ني تيف نو أوي تيرو *

 .في نيم ني هاالتي إتؤي أنتيهتتشا

الليلويا : يم ني الؤس تيرو ني أورو أو إنتى إبكاهي ن*

 .ني أرخون نيم ني ريفتي هاب تيرو إنتى إبكاهي: 

الليلويا ك هان . هان خيلشيري نيم هان بارثينوس *

 .خيللوي نيم هان ألوأوي

جي : مارو إزمو تيرو إإفران إم إبشويس الليلويا *

 .ي بيفران إممافتفجأفيتشيسي إن

يم إن إهري بيف أوأونه إيفول شوب هيجين إبكاهي ن*

إفئا تشيسي إم إيتاب إنتى بيف : خين إتفي الليلويا 

 .الؤس

الليلويا نين : أو إزمو إنتى ني إثؤواب تيرو إنتاف *

. الليلويا . شيري إم بسرائيل بيالؤس إت خينت إيروف 

 .الليلويا . الليلويا 

 841لمزمور ا

 

الليلويا ألن تسبحته في . أنشدوا للرب نشيداً جديداً *

 .عة القديسين بي

الليلويا وبنو صهيون . سرائيل بخالقه إافليفرح *

جي آري : جو إم أبشويس خين أوجو إمفيري اللسلويا *

 .بيف أزمو خين إت اكليسيا أنتى ني اثؤواب

ماريف أونوف أنجي بسرئيل إيجين في إيتاف ثاميوف *



 .فليتهللوا بملكهم 

 

فليسبحوا اسمه القدوس بصف الليلويا بدف ومزمار *

 .فليرتلوا له 

 

ألن الرب يسر بشعبه الليلويا يعلي الودعاء بالخالص *

. 

 

لون على لهتي الليلويا و. يفتخر القديسون بمجد *

 .مضاجعهم 

الليلويا وسيوف ذات حدين . ات هللا في حناجرهم تعليم*

 .في أيديهم

وبيخات في ت ليصنعوا نقمة في األمم الليلويا و*

 .الشعوب 

الليلويا وأشراقهم بأغالل . ليو نقسوا ملوكهم بقيود *

 .لأليدي من حديد 

 

هذا المجد كائن في  اباً الليلويوليصنعوا بهم حكماً مكت*

 . جميع قديسيه 

 

 يا هليللويا هليللويا هليللو*

 .أورو والليلويا نين شيري إنسيون مارو ثليل إيجين ب. 

ا الليلوي. مارو إزمو أبيفران إثؤواب خين أو خوروس*

خين أو كيم كيم نيم أو بسال تيريون مارو أربسالين 

 .إيروف

الليلويا . جي إبشويس ناتي ماتي إيجين بيف الؤس *

 .إفناتشيسي أن ني ريم رافش خين أو أوجاي

إف اشوشو إممو أو إنجي ني إثؤواب خين أو أو أو *

 .ثليل إممو أو هيجين نوما إنينكوتأالليلويا إف 

الليلويا . إتكي خين تو إشفوفي  ني تشيسي إنتي إفنوتي*

 .هان سيفي إنرو إسناف إتكي خين نوجيج

. إإيجين إيري إن أوتشي إم بشيش خين بي إثنوس *

 .الليلويا نيم هان سوهي خين ني الؤس 

الليلويا . إإيجين سوله إنهان أوروأو خين هان بيذيس *

ني إتطايوت إفتو أو خين هان بيذيس إنجيج أم  مني

 .فينيبي 

الليلويا . إيجين إيري إنخيتو إن أوهاب أف أسخيوت إ*

 .باي أو أوفاي أفشوب خين ني أثؤواب تيرو إنتاف 

 الليلويا الليلويا الليلويا *

 رد المزمور الثالث من الهوس الرابع في شهر كيهكم

 .يليق إللهنا المجد والتسبيح *

 

 .سبحوا الرب إلهنا بحسن المزمار*

 .إنجي بي أو أو نيم بي إسمو  إف إراناف إم بين نوتي*

 .بتشويس بين نوتي جي ناني أو إبسالموس‘إسمو إ *

 

 851المزمور 

 .إزمو إفنوتي خين ني إثؤواب تيرو إنتاف الليلويا* .سبحوا هللا في جميع قديسيه الليلويا*



 .سبحوه في جلد قوته الليلويا*

 

 .سبحوه على مقدرته الليلويا*

 

 .سبحوه ككثرة عظمته الليلويا*

 

 .سبحوه بصوت البوق الليلويا*

 

 .لليلوياا رة ومزمارسبحوه بقيثا*

 

 .سبحوه بدفوف وصفوف الليلويا*

 

 .سبحوه بأوتار وأرغن الليلويا*

 

 .سبحوه بصنوج حسنة الصوت الليلويا*

 

 .سبحوه بصنوج التهليل الليلويا*

 

 

 .كل نسمة فلتسبح اسم الرب إلهنا الليلويا*

 

 .المجد لألب واالبن والروح القدس*

 .ن آمين اآلن وكل أوان وإلى دهر الداهري*

 

 .المجد إللهنا الليلويا*

 .المجد إللهناالليلويا*

 .إزمو إيروف خين بي تاجور إنتى تيف جوم الليلويا *

 .إزمو إيروف إإهري هيجين تيف ميتجوري الليلويا *

إزمو إيروف كاتا إب آشاي إنتى تيف ميت نشتي *

 .الليلويا 

 .إزمو إيروف خين أو إزمي إنسال بينغوس الليلويا *

 .إزمو إيروف خين أوبسالتيريون نيم أوكيثارا الليلويا *

إزمو إيروف خين هان كيم كيم نيم هان خورس *

 .الليلويا 

إزمو إيروف خين هان كاب نيم أو أورغانون الليلويا *

. 

إزمو إيروف خين هان كيم فالون إنيسيتو إزمي *

 .الليلويا 

إزمو إيروف خين هان كيم فالون إنتى أوي إشليلوي *

 الليلويا 

 

نيفي نيفين مارو إزمو تيرو إغفران إم إبشويس *

 .بينوتي الليلويا 

 .ذوكصابتري كي إيو كي أجيو إبنفماتي الليلويا *

إأونون  نكي نين كي أ إي كي يستوس إأوناس تو*

 آمين الليلويا 

 . ذوكصاصي أوثيئوس إيمون الليلويا*

 .بي أو أوفا بينوتي بي الليلويا *

 

 



 

, ذوا بأيديكم ذوات العشرة أوتار القيثارة التي لداود المرتل وأرغن الموسيقي والبوق الروحاني خ

 أبباركوا الرب من السماوات باركوه في األعالي باركوا الرب إلهنا :واصرخوا بتهليل قائلين 

, فيإلهنا تليق أصوات المزمار , إسمه وسبحوه سماء السماوات بدفوف شجية الصوت ومجدوا 

رح إسرائيل فأنشدوا إللهنا نشيداً جديداً ولي, ويحسن له النشيد في صهيون والنذور في أورشليم 

واشكروا , أدخلوا إلى ديار قدسه , رتلوا له باتفاق الصفوف وتمجيد روحانية , بالرب إلهه 

 .فلنسبحه بغير فتور , وأمه مطهرة , ا له شعباً مبرراً ورتلوا إلسمه العالي ألنه جعلن, بالتهليل 

 .لصتنا خمع أبيك الصالح والروح القدس ألنك أتيت و, سجد لك أيها المسيح إلهنا ن

 بصالية آدام مرتبة على شرح أيكوتيإ

أيها المسيح : خلص عبدك : طلبتك من عمق قلبي *

 .إلهنا 

 .لخاطئ أنا ا: و أنقذني : رباطات الخطية :حل عني *

أصغ : أيها الصالح : لكي تخلصني : كن لي معيناً *

 .لسماعي 

أزمنة : أعطني يا إبن هللا :عاجالً : فليدركني صالحك *

 . ةلذيذ

يا ملك : وثبتني : تحت ستر ظل جناحيك : أسترني *

 .األباد 

قبلت : وفي ستة أيام : خلقت البرية كلها : في ستة أيام *

 .األألم بالجسد 

 

: إشف أمراضنا : أبارك أسمك : رات كل يوم سبع م*

 .وكن معنا 

إصنع معنا  : أيها السيد : تمجد أسمك : هوذا كل البرية *

 .رحمة 

 

إلى األنقضاء : كن لنا حارساً : لك الربوبية والسلطان *

نوهيم  إم بيك : خين شوك إم باهيت : أيكوتي إنسوك *

 .أو بخرستوس بين نيب : فوك 

أووه : ه إنتى إفنوتي ففول إيفول هاروي ك إن ني إسنا*

 . أنوك خابيف إرنوفي : ماتو جوي 

إثريك سوتي إممون ك أوبي : جنيتي إم فو إثيوس *

 .أغاثوس سومس سوتيم إيروي 

موي : ماريس تاهوي إن كوليم : اثوس يك ميت أغذ*

 .إني نوسيو إن نوتيم : ني إيوس ثيؤس 

أوو : خا إت خيبي إنتى نيك تينه : إك إرخيبي إجوي *

 .أ إبؤرو إن إنييه : تاجروي ام

: سو غار إن إهوؤ ك أكثاميو إن تي إكتيسيس تيرس *

 .أكشيب إمكاه خين إتساركس : نيم سو غار إن إيهوؤو 

ماتالتشو : تي نا إسمو إبيكران : إميني  شاشف إنسوب*

 .أووه شوبي نيمان : 

أو : سي تي أو أو إمبيكران : يس تي أكيتيسيس تيرس *

 .أري أووي نيمان : بي ذيس بوتيس 

شوبي : نيم تي إكسوسيا : ثوك تي تي ميت شويس *

 .شاتي سينتيليا : نان إن أوريف رويس 



. 

: يا يسوع يا أبن هللا : لكي تخلصني : أسرع  يا إلهي *

 .تراءف علي  

 

 

: حلو هو إسمك القدوس :  تجثو أمامك: كل ركبة *

 .سيدنا إغفر لي 

 

: بثالثة تقديسات معاً : تبارك إسمك : كل األلسن معاً *

 .نسألك أن ترحمنا 

 

 

أعطني : يا ملك المجد : عن خطاياي : ك هرد وج*

 .سالمك 

يا رب حطمهم : وكل أعدائنا : اللهم أمحها : كل أثامي *

. 

ملك  يا: وتفحص كلياتي : أنت تعرف أفكاري *

 .إسمك مبارك : السموات 

 .طهر قلبي : أيها األبن القدوس : قلباً طاهراً إخلقه في*

 أسصمع: ال تنزعه مني : روحك القدوس *

 .وأعني : عفي لض

 

 .أنا الضال : وردني : وإسمعني عاجالً  : أمل سمعك *

 

 

أيها : و أفهمني : في طريق عدلك : ثبت لي ناموساً *

 .النور المشرق 

 

أو : وي إثريك سوتي إمم: إيوس إمموك بانوتي * 

 .أووه شينهيت خاروي : إيسوس إبشيري إم إفنوتي 

 

بيكران : إمبيك إمثو إيفول : كيلي نيفين سيك أولج *

 .نيب كوني إيفول  بين: إثؤواب هولج 

 

إكؤواب : سي إسمو إبيكران : الؤس نيفين إفسوب *

 .تينتي هو إيروك ناي نان : شومت إن سوب 

أو إبؤرو : وفي ماتا ستو إمبيك هو ك سافول إن نان*

 موي نان إنتيك هيريني : إنتى إبؤؤو 

أووه إن نين : إفنوتي إك إسولجو : نا أنوميا تيرو *

: اميفئي ن*إكسو أون إن . أو  إبشويس ماثيفيو: جاجي 

: أو إبؤرو إنتى نيفي أووي : إك خوتجيت إن ناتشلوت 

 .بيكران إتسمارؤوت

يري إن أو إبش: إك إسونتف إنخيت : أوهيت إفؤواب *

 .ماتوفو إم باهيت : في إثؤواب 

سوتيم : إمبير أولج إيفول هاروي : بيك إبنفما إثؤواب *

 .ي وأري فو إيثين إير: إيتا ميت جوب 

 

 

أووه : سوتيم إيروي إنكوليم : ريك بيك ماشج إروي *

 .أنوك خابي إت سوريم : ماتا ستو 

 

 

: هي إف مويت إنتى تيك ميثمي : سيمني نوموس ني *

 .أوبي أو أويني إيتاف شاري : ووه ما كاتي ني أ

تين أو : أوميت أورو إن إينيه : تيك ميت أورو بانوتي *

 .إمموك شاني إينيه :  أوشت إم إبشيري إم إفنوتي



 

: نسجد لك يا أبن هللا : ملكوت أبدي : لكوتك يا إلهي م*

 .إلى األبد 

 

 .ونخدمك : فلنرتل لك : أمنت بك : أنت إبن هللا *

 

 

: طهرنا من خطايانا : العالم إرحمنا : يا حامل خطية *

 .ومن كل شرورنا 

 

 

أعطنا : أيها اإلله الحقيقي : أثامنا الكثيرة : أترك لنا *

 .خالصاً 

: أعطني برودة : تبارك إسمك : معاً  كل األنفس*

 .وأكتب أسماءنا 

: إهدني إلى طريق : ال تهلكني عاجالً : تأن على *

 األرض غير المضمحلة 

يا ملكنا : فلنرفعه معاً : وأبارك إسمك : وم باكر قأ*

 .إرحمنا 

 

 

على : أنت المتحنن : وحملك خفيف : حلو عهو نيرك *

 .خايقته 

يا : ال تصنع الحكم : ب لي إستج: في زمن مقبول *

 . ملكنا معي 

و األخر : أنت هو األول: محبوب هو إسمك القدوس *

 معاً 

 .يا سيدي كل حين  يّ أنظر إل: فرق عني كل األبالسة *

تين : أي ناهيتي إيروك: إيوس ثيئوس إنثوك *

تين : تين إرهيمنوس إيروك : إرهيمنوس إيروك 

 .شيمشي أمموك

: إنتى بي كوسموس ناي نان : نوتي في إيت أولي إم إف*

 .كونان نيم نين بيت هو أو نيفين : ماتوفو إن نين نوفي 

أوبي : إنوميا  اإنتين إين: كونان إيفول إم إب أشاي *

 .موي نان إن أو سوتيريا : نوتي إنتى إفمي 

موي ني : سي إسمو إبيكران : إبسيشي نيفين إفسوب *

 .أووه إسخين بيران : إن او إكفوب 

ماريف : إمبير تاكوي إن كوليم : أو أو إنهيت نيمي *

 .إنتى إبكاهي إن إتلوم /: تشي مويت ني 

: إسمو إبيكران  اإنت: شاي ثونت إم إفتاف إن شورب *

 .أوبين نيب ناي نان : مارين تشيسي إفسوب 

إنثوك : تيك إتفو أسي أوأو : أفهولج إنجي بيك ناهفيف *

 .ثاميو إيجي إفريف : بي شانا إهتيف 

: إك إسوتيم إيروي إن أوهاب : خين أوسيو أفشيب *

 .أوبين نيب نيمي 

إنثوك : بي بيكران إثؤواب : هوس ألوشو مينريتف *

 . نيم ني خا إإفسوب : ي هويت ببي 

جوشت : إن ذيافولي نيفين : جور إيفول هاروي *

 .أو تانيب إنسيو نيفين : إإخري إيجوي 

: بوتاه إنتى تيك ميثمي إم: تشو إن إخري أن خيتين *

 .ماتوفو إمباهيت : بانوتي إنتا إفمي 

 

: كانين نوفي نان إيفول : تي نان إنتيك هيريني إممي *

 .تيك أغابي شا إيفول: أووه سيمني نيمي 



طهر قلبي : يا إلهي الحقيقي : إغرس فينا ثمرة عدلك *

. 

 

و أنعم : و إغفر لنا خطايانا : أعطنا سالمك الحقيقي *

 .إلى األنقضاء علّي بمحبتك 

 

ديح آدام بعد آيكوتيم  

لكى * 0اعطنى لسان فصيح  0يا ربى يسوع المسيح  0افتح فاى  بالتسبيح  واقول بقلب جريح +

0علمنى احكامك  0ياربى يسوع المسيح  0وأشكر فضل انعامك  0سبح اسمك ا  

* ياربى يسوع المسيح ارحم صنعة يديك  0وممجد فى قديسيك  0قدوس اسمك وعجيب + 

0تسبيحك حلو ولذيذ  0يا ربى يسوع المسيح  0التسابيح والتماجيد  0مستحق ومستوجب   

* اسمك حلو عندى  0ى يسوع المسيح يا رب 0مديت نحوك يدى  0صرخت طول النهار + 

0التتخلى عنى 0يا ربى يسوع المسيح  0يا رب ال تهملنى  0جعلت اتكالى عليك   

جرحنى العدو بسهام * بمعونك اشملنى  0نزعه منى يا ربى يسوع المسيح تال0روحك القدوس + 

0ودمك هو لى ترياق  0اعطنى جسدك مرهم  0وجرحه فى حاق  0  

اشتاقت * اجعلنى من قسمك  0يايسوع المسيح  0كل يوم ابارك اسمك  0 سبع مرات كل يوم+ 

0تنسانا يا ربى يسوع المسيح برحمتك ال 0كاالرض العطشانه  0نفسى اليك   

شهاداتك  0ثبتها بشهاداتك  0يا ربى يسوع المسيح  0امألها من خيراتك  0ال تنسى بيعتنا + 

0اغسلنى من اثمى   0وع المسيح يا ربى يس 0كالشهد داخل فمى  0حلوة فى حلقى   

رتب * رب القوات فلنركع له بخشوع  0نسجد للرب يسوع المسيح  0نشكر صانع الخيرات + 

0ارفع شأن ملتنا 0يا ربى يسوع المسيح  0وبقولك ثبتنا  0فينا احكامك   

يا * ينبوع كل الخيرات  0يا ربى يسوع المسيح  0ارفع شأن المسيحين فى جميع المسكونة + 

0وورثهم ملكوتك 0وارفع شأنهم باسمك  0وبارك ميراثك  0رب خلص شعبك   

وعجيبة  0أزلية ومرتفعة * زلية أسيادة 0وسيادتك يا ملكى  0ملكوت ابدى  0ملكوتك يا الهى + 

0يا ربى يسوع المسيح سيد كل ممالك  0هى أفعالك   

تنتهى * ملكك غير متناهى  0يا ربى يسوع المسيح  0والمال كله فانى  0ممالك الدنيا تزول + 

0أنت كنز الفقراء  0يا ر بى يسوع المسيح  0تفنى كنوز االمراء  0الممالك   

أغنيهم من  0من فضلك اغنيهم  0وااليتام ربيهم  0ى أشفيهم ضفقراء شعبك اغنيهم والمر+

0أنت غنى المحتاجين  0يا ربى يسوع المسيح  0وأوف عن المديونين  0فضلك   



غالى * يسوع المسيح غالى القيمة  0لنا الحجر الكريم  0فلنا درة ثمينة  0جين ان كتا محتا+ 

0الغافر كل األثام  0المسيح  اسمه يسوع 0أغلى من الدنيا تمتم  0القيمة وكريم   

سبحوه يا * تعترف له كل الشعوب والملوك يسبحونه  0سامع لمن يدعوه  0غافر كل الذنوب + 

0أنت تبلغنا المطلوب  0يا ربى يسوع المسيح  0عوب مجدوه يا كل الش 0كل األمم   

* دة ويا من طبعه الج 0يا ربى يسوع المسيح  0ومراحمك موجودة  0مطلوبنا ملكوتك + 

0انت على الكل صابر  0يا ربى يسوع المسيح  0وليس له قط نظير  0صاحب جودة وكريم   

ال نعرف * ال تحوجنا لغيرك  0يا ر بى يسوع المسيح  0علينا بتدابيرك  0يبصير ومتطلع + 

0فى ايمانك ثبتنا  0انت هو ابن هللا  0بانجيلك صدقنا 0غيرك اله   

نتهلل * باسمك  نتهلل  0يا ربى يسوع المسيح  0من كل ملل  وانهضنا 0ثبتنا على االيمان + 

بهجتنا هى  0سرورنا تسابيحك +  0تسبيحك بهجة وسرور  0يا ربى يسوع المسيح  0بالمزمور 

وصنعت الشر  0لك وحدك انا أخطيت * العظمة لك وحدك 0يا ربى يسوع المسيح  0جدك م

0وتغلب فى احكامك  0لتصدق فى أقوالك  0أمامك   

 0ارحم نفسى المتضعة  0يا ربى يسوع المسيح  0ومراحمك متسعة  0أحكامك حق وعدل + 

0رحنى على شمالكالتط 0يا ربى يسوع المسيح  0وأتكلت على أقوالك 0أتضعت امام مجدك   

أصرخ * كما قبلت العشار  0أسألك ان تقبلنى  0مع القوم االشرا ر  0على شمالك ال توقفنى + 

اللهم أغفر ذنوبة  0برأسى مطاطى   وأنا 0بصوت العشار   

*  0وال سيد بال غفر ان  0ليس عبد بال خطية  0وأنت طبعك اال حسان  0الخطية من طبعى + 

0يا ربى يسوع المسيح أهدينى الى سبلك  0رحمة هى من قلبك وال 0الغفران من عندك   

اعطينى * طينى عوالت وبة ا 0أسألك ان تقبلنى  0والعمر فرغ منى  0سبلك تاهت عنى  + 

0اغفر لى كل ذنوبى  0يا رب يسوع المسيح  0ونقينى من كل عيوبى  0التوبة والغفران   

* اشف كل حواسى  0بى يسوع المسيح يا ر 0كحمل ثقيل قاسى  0ذنوبى تقلت فوق رأسى +

0مراحمك يا الهى أكثر من رمل البحار  0كقطرات االمطار  0مراحمك يا الهى   

يا رب ارحم نفسى * كاألنهار الجارية  0مراحمك يا الهى  0كينابيع المياة  0مراحمك يا الهى +

0يارب أمح اثمى بصالحك اذكرنى  0يا رب خلصنى   0  

نسألك * 0ورازقهم بالقوت  0الخالق كل نفوس  0 رب الصباؤوت هللا 0قدوس قدوس قدوس + 

 يلويالآمين ال 0( 1)وشركاؤه اساقفتنا  0أدم رئاسة بطركنا  0يا ملكنا 

0بصالية آدام على ثيؤطوكية يوم األحدإ  

ووالدة : لنمجد يسوع المسيح : تعالوا أيها الشعوب *

 .مريم العذراء : اإلله 

: س إن تين تي أو أو إم بخرستو: أمويني ني الؤوس *

 .نيم تي ثيؤتوكوس ماريا تي بارثينوس 



 

تمجد كل : لتي لألرثوذوكسين ا: كل المدن والقرى *

 .مريم العذراء : حين 

مريم : للمتلئة نعمة : السالم : كل األجناس تقول *

 .العذراء 

مريم :يا مريم الملكة : تكلم بكرامتك  :داود النبي *

 .العذراء 

: أيتها القبة الثانية: نعظمك بإستحقاق : من أجل هذا *

 . مريم العذراء 

مريم : يمجدون كل حين: ة السمائي: السبع طغمات *

 . العذراء 

 .مريم العذراء : يا أم السيد: والصديقون : ها األنبياء *

مريم : لكي نمجد: اليوم مع الرسل : إجتمعوا ومجدوا *

 .العذراء 

مريم : ولدته وهو اإلله : الحقيقي: يسوع المسيح إلهنا *

 .العذراء 

مريم : اتوكل الطغم: أكثر من المالئكة : مرتفعة جداً *

 . العذراء 

ألجل : يسبحون الملك المسيح : كل الشعوب المؤمنين *

 .مريم العذراء : والدة اإلله 

 

 

مريم : أم الرؤوف : النقية  مريم: مريم العروس *

 .العذراء 

إفرحوا بالمسيح ك من أجل السماء : ملوك األرض *

 .مريم العذراء : الجديدة 

 

: من أجل النقية : بك إحفظ شع: تباركت أيها المسيح *

إفتي أو : إن أورثوذوكسوس : فاكي نيم تي مي نيفين *

 .وسنماريا تي بارثي:أو إنسيو نيفين 

إن : إمبي شيري تيس موس : جينوس نيفين سي جو *

 .ماريا تي بارثينوس:أو أو 

ماريا تي : ساجي إييس تايو :دافيد بي إبروفيتيس *

 .ارثينوسماريا تي ب:أورو

تي إسكيني : إممو أكسيوس : إثفي فاي تين إشيسي *

 .ماريا تي بارثينوس:إمماه إسنوتي 

إفتايو : إتخين أورانوس : شاشف إن تاغما نيفين *

 .ماريا تي بارثينوس:إنسيو نيفين 

إثماف إم بي : نيم ني ذيكيئوس : إبي ني إبروفيتيس *

 .ماريا تي بارثينوس:ذيس بوتيس 

: إمفو أو نيم ني أبوسطولوس : أو ناف  ثو أوتي أو*

 .ماريا تي بارثينوس:هينا إنتين تي أو أو 

: بي أليثينوس : إيسوس بخرستوس بين نوتي *

 . ماريا تي بارثينوس:يسي إمموف هوس نوتيمأس

نيم ني : إهوتي ني أنجيلوس : إكتشوسي سي ماشو *

 .ماريا تي بارثينوس:تاغما تيرو 

إفهوس إ إبؤرو : ستوس الؤوس نيفين إن ني بي*

 .ماريا تي بارثينوس:إثفي تي ثيؤتوكوس : بخرستوس

 

إثماف إم بي : ماريا تي كاثاروس : ماريا تي شيليت *

 .ماريا تي بارثينوس:يت تنا

أفراشي خين بخرستوس : ني أورو أو إنتى إبكاهي *

 .ماريا تي بارثينوس:إثفي تي في إمفيري :

إثفي : إبيكالؤوس  أريه: إك إسماروؤت أوبخرستوس *

 .ماريا تي بارثينوس:تي كاثاروس

إيتاجرو إم : إن تي ثيئوتوكوس : أونيشتي بي إيتايو *



 .مريم العذراء 

أكثر من جميع : والدة اإلله :عظيمة هي كرامة *

 .مريم العذراء : القديسين 

مريم : وثبات طهارتنا : هي والدة اإلله : إكليل فخرنا *

 .العذراء 

 

من أجل : أيها المسيحيون : إفرحوا وتهللوا *

 .مريم العذراء : الممتلئةمجداً 

مريم : الفتاة الحكيمة: ا والدة اإلله زينت نفوسنا ي*

 . العذراء 

من أجل النقية : إحفظ شعبك : نطلب إليك أيها المسيح *

 .مريم العذراء : 

من أجل سيدتنا  وملكتنا :إغفر لشعبك : إبن هللا إلهنا  يا*

 .مريم العذراء : 

 

مريم : من قبل غير المنحل: بمثالك : فرق األعداء *

 .العذراء 

 

السالم لوالدة : الذي ليسوع المسيح : للعرش  السالم*

 .مريم العذراء : اإلله 

: من أجل والدة اإلله: نيحهم أيها المسيح : أنفس أبائنا *

 .مريم العذراء 

 

من أجل : إحفظ نيقوديموس : يا ملكنا يسوع الرؤوف*

 .مريم العذراء : أمك العروس 

 .ثينوسرماريا تي با:بين توفو 

: بي تي ثيئوتوكوس : بي إكلوم إنتى  بين شوشو *

 .ماريا تي بارثينوس:إيتاجرو إم بين توفو 

 

ثي  إثفي: أوني إخرستيانوس : راشي ثليل إمفو أو *

 .ماريا تي بارثينوس:إثميه إن أو أو

تي ألو : أو تي ثيئوتوكوس : سولسيل إن نين إبسيشي *

 .ماريا تي بارثينوس:إن سافي 

: أريه إبيك الؤوس : توبه إمموك أوبخرستوس  تين*

 .ماريا تي بارثينوس:إثفي تي كا ثاروس 

: كو إيفول إم بيك الؤوس : إيوس ثينوس بين نوتي *

 .ماريا تي بارثينوس:يس إن نيب إثفي تين شو

هيتين تي :إم بيك توبوس : فورج إيفول إن ني جاجي *

 .ماريا تي بارثينوس:إتفول إيفول

 

: إنتى إيسوس بخرستوس : ثرونوس إشيري بي *

 .ماريا تي بارثينوس:شيري تي ثيئوتوكوس

: ما إمتون نو أو أوبخرستوس : إبسيشي إن نين يوتي *

 .ريا تي بارثينوسما:إثفي تي ما إسنوتي

: أريه إنيكوديموس : أوبين نيب إيسوس بي نائيت *

 .ماريا تي بارثينوس:إثفي تيك ماف تي شيليت 

 

 

 



 حن ليبونل

و أيضا إذا ما إجتمعنا للصالة فلنبارك إسم ربي يسوع *

. 

 

وكلنا ت نناأل ألننا نباركك يا ربي يسوع نجنا بإسمك*

 .عليك 

 

والروح ألنك أتيت  لكي نسبحك مع أبيك الصالح*

 وخلصتنا 

 

 ..المجد*

 ...األن *

إتي إيروس إفشي مارين إسمو : ليبون أنشان ثو أوتي *

 .س وإنتى باشويس إيس: إيبي ران 

 

ناهمين : أوباشويس إيسوس : جي تين نا إسمو إيروك *

 .جي أن إرهيلبيس إيروك : خين بيك ران 

نيم : نيم بيك يوت إن أغاثوس : إثرين هوس إيروك *

 جي أكئي إكسوتي إممون : بي إبنفما إثؤواب 

 

 ..ذوكسابتري *

 ..كي نين *

 

 

 

 

 

 ىلقطعة األولا

(8) 

 .مدعوة صديقة أيتها المباركة في النساء القبة الثانية *

 

 .التي تدعى قدس األقداس وفيها لوحاً *

 

 .العهد والعشر الكلمات هذه المكتوبة بأصبع هللا *

 

اليوطة إسم الخالص الذي ليسوع سبقت أن دلتنا على *

خين : إت إسماروأوت  أوثي: سيموتي إيرو ذيكيؤس *

 .جي تي ماه إسنوتي إن إسكيني : ني هيومي 

إنتى ني : ثي إيتو موتي إيروس جي ثي إثؤواب *

 .إيري ني إبالكس إنخيتس : إثؤواب 

ناي إيتاف : إنتي تي ذياثيكي نيم بي ميت إنساجي *

 .إنجي بي تيب إنتى إفنوتي : إسخيتو 

بيران : ا تنان إمبي يو: وب إن إرسيم مينين سي إرش*



 .المسيح 

هذا الذي تجسد منك بغير تغيير وصار وسيطاً لعهد *

 .جديد

 

 من قبل سفك دمه المقدس طهر المؤمنين شعباً مبرراً *

 

من أجل هذا كل واحد يعظمك يا سيدتي والدة اإلله *

 .القديسة كل حين 

 

ونحن أيضاً طلب أن نفوز  برحمة شفاعتك عند محب *

 .بشرال

 .إنتى إيسوس بي إخرستوس : إن أوجاي 

ين أوميت آت شيبتي : فاي إيتاففتشي ساركس إنخيتي *

 .إف ذياثيكي إمفيري : أفشوبي إم ميسيتيس : 

: إنتى بيف إسنوف إثؤواب : إيفول هيتين إف نوجخ *

 .إفالؤس إف إثمايوف: أفتوتو إن ني إثناهتي 

سي إمموتاشويس يإثفي فاي أو أون نيفين ك سي إتش*

 .إثؤواب إنسيو نيفين : تي ثيؤتوكوس 

هيتين ني :إثرين شاشني إفناي : آنون هون تين توبه *

 .إنتوتف إمبي ماي رومي : إبريس فيا 

(2) 

من يقدر أن ينطق بكرامة القبة التي صنعها موسى *

 .على جبل سيناء 

جميع المثاالت التي صنعها بمجد كقول الرب وك*

 .أعلنت له 

 

تلك التي كان هارون وبنوه يخدمون فيها بمثال العالء *

 .وظل السملئيات 

 

شبهوك بها يا مريم العذراء القبة الحقيقية التي في *

 .داخلها هللا 

 .من أجل هذا نعظمك باستحقاق بتماجيد نبوية *

 

ألنهم تكلموا من أجلك بأعمال كريمة أيتها المدينة *

 .المقدسة التي للملك العظيم 

 

أل ونطلب أن نفوز برحمة شفاعتك عند محب سن*

إيتا : إم إبتايو إن تي إسكيني : نيم بثينا إش ساجي *

 .هيجين إبتو  أو إن سينا : مويسيس ثا ميوس 

: كاتا إيساجي إم إبشويس : أفثاميوس خين أو أو أو *

 .يروأو إيتاف تاموف إ: نيم كاتاني تيبوس تيرو 

شيري شيمشي إنخيتس ك  نيم نيف: ثي أري أأرون *

 .نتى نا إتفي‘نيم إتخيتفي : خين إبتيبوس إنتى إبتشيسي 

ماريا تي بارثيوس ك تي : أفنتين ثوني إيروس *

 .إيري إفنوتي ساخون إمموس : أسكيني إممي 

خين هان : إممو أكسيوس : إثفي فاي تين إتشيسي *

 .ون إم إبرفيتيك: إمنولوجيا 

تي : إنهان إهفي أوي إفتايوت : جي أفساجي إثفيتي *

 .إنتى بي نيشتي إن أورو : فاكي إثؤواب 

 

هيتين ني : إثرين شاشي إفناي : تين تيهو تين توبه *

 .إنتوتف إمبي ماي رومي: إبريسفيا 



 .البشر

 

لتفسير األولا  

 0قائال يا موسى  0ر الذى كلم موسى من فوق جبل الطو 0الساكن فى النور  0أبدأ باسم هللا + 

0كما عنه تنبأون  0العلمك بما كان  0سرورا مانهض فر حا   

وجميع ما  0وابنىهناك قبة تكون لك شبه مظال  0واصعد الى اعلى الجبال  0انهض يا موسى + 

0هذه هى  شهادة لألسرائليين  0قلته لك اكتبه فى الحال   

 0 وعلى شوارعها 0بة بالحجر الصوان وابنى فيه ق 0انظر هذا المكان  0اسرع يا موسى + 

0ولجمع ما يحتاج اليه البناؤون  0واعمل لها اربعة اركان   

داخل مع خارج 0وأطليها يا موسى بالذهب واالبريز  0فسحة كالدهليز  0واعمل خارج القبة + 

0بالذهب الموزون  0من اعلى الى اسفل  0كرامة للتكريس  0  

 0يكون من فوقها  0عمدان  ألربعة 0واعمل حول المذبح  0بان مذبح للقر 0واعمل داخل القبة + 

( 2)0ايجين بى ايلالستيريون  0بأجنحة مفروشة  0من الذهب كروبان   

وفيه شور ية هار  0يالمن المخفى  0وفيه القسط الذهب  0تابوت العهد المطلى  0واجعل فيها +

0مع عصا هارون 0وفيه لوحا العهد  0من الذهب المصفى  0ون   

وزينها يا 0تشعل كجمر النار  0وفيه المائدة الذهب  0تار خمن الذهب الم 0وفيه المنارة + 

  0واجعل فيها ايضا سبعة سروج ينيرون  0موسى بسائر كل االنوار 

لمردا  

اسفعى فينا فى يوم  0يا أم الرحمة  0يا مشتملة باالنوار  0يا مملوءة نعمة  0لسالم لك يا مريم ا 

0يا ابنة صهيون 0نك نلنا الخالص باب 0الزحمة   

 

 

 

( 00 -46:  1لوقا )من : ثم يقول الكاهن االنجيل +   

 0وتتهلل روحى باهلل مخلصى النه نظر الى تواضع أمته  0فقالت مريم تعظم نفسى الرب + 

قدوس اسمه ورحمته  0صنع بى القوى عظائم  0هوذا منذ اآلن تعطينى الطوبى جميع االجيال 

أبديا آمين والمجد هلل دائما 0جيال لخائفيه الى جيل اال  

لقطعة الثانيةا  

(1)  



ثي : إن نوب إن ساسا نيفين : تي كيفوتوس إتؤشج *

.إيتاف ثاميوس خين هان شي إن آت إرهولي   

: أس إر شورب إن تي ميني ك إم إفنوتي بي لوغوس *

.خين أوميت أتفورج : في إيطاف شوبي إنرومي   

: أوميثنوتي استوفيوت : سناف وواي بي إيفول خين إأ*

.أن أو موأوسيوس نيم أفيوت : وي أن أتاكو أإس   

إن : خوريس سينوسيا : نيم أو ميت رومي إثؤواب *

.كاتا تي إيكونوميا : أوموأوسيوس نيمان   

إ أف : اوني أتثوليب : ثاي إيتاف تشيس إنخيتي *

.كاتا أو هيبوستاسيس : هوتب إيروس   

. إثفي فاي أوؤن *  

..نون هون آ*  

ب من كل ناحية المصنوع هالتابوت المصفح بالذ*

.من خشب ال يسوس   

سبق أن دلنا على هللا الكلمة الذي صار إنساناً بغير *

.إفتراق   

 

واحد من إثنين الهوت قدوس بغير فساد مساٍولألب *

. 

 

.ت طاهر بغير مباضعة مساو لنا كالتدبير وساون*  

 

ر الدنسة و إتحد به هذا الذي أخذه منك أيتها الغي*

.كأقنوم  

...من أجل هذا *  

..نحن أيضاً *  

(2)  

إنتى نين شيري إمبي : إبسيشي نيفين إفسوب *

إي تي إسكيني إنتى : أفئيني إنهان ذورون : غسرائيل 

.إبتشويس   

نيم بي : نيم بي أوني إممي : بي نوب نيم بي هات *

.نيم بيهي أكين ثينون : شينس إتساتي   

ولي هخين هان شي إن أت إر: أوكيفوتوس أفثاميو إن *

.ساخون نيم سافول : : أفاللوس إن نوب :   

إم إب أو : ماريا تي بارثينوس :تي جوله غار هوي *

.ساخون نيم سافول : أو إنتى تي ميث نوتي   

 

إم إفنوتي : إن أوالؤس إفؤش : جي أري إيني إيخون *

.هيتين بي تو فو : بي شيري   

.. إثفي فاي تين تشيس*  

كل األنفس معاً من بني إسرائيل قدموا قرابين إلى *

.قبة الرب   

 

الذهب والفضة والحجر الكريم والحرير المغزول *

.واألرجوان   

صنعوا تابوتاًمن خشب ال يسوس صفحوه بالذهب *

.داخالً وخارجاً   

 

بلة بمجد و أنت أيضاً يا مريم العذراء متسر*

. الالهوت داخالً وخارجاً   

 

.ألنك قدمت شعباً كثيراً هلل إبنك من قبل طهارتك *  

.من أجل هذا نعظمك *  



. جي أفساجي إثفيتي *  

..تين تيهو تين توبه*  

 

..ألنهم تكلموا *  

..نسأل ونطلب *  

 

لتفسير الثانىا  

ألضع  0وبالذهب اطليه  0قم اصنع لى تابوتا  0بصوت عالى يناديه  0قال الرب لموسى + 

0وبالذهب تطلون  0من خشب ال يسوس  0 وأجعل عهدى فيه 0سرى فيه   

 0مديحك فى فمى  0وفيع القسط الذهب بالمن العقلى  0تشبهت يا مر يم بتابوت العهد المطلى + 

.بنة صهيونإنقرئك كل سالم يا  0احلى من العسل   

 

 0وأنقذ ادم  0الحى الغير  منظور  0حملت ابن هللا  0كمصباح النور  0يا نجمة  تضوى + 

  0فردوس وهم فرحون لوعاد هو وبنوه الى ا 0كان مأسور بعد ان 

 0انت هى تابوت  0وحملت فى أحشاك ابن هللا الكلمة  0ورت العالم بعد ان كان ظلمة ن+

 0وفرح الصديقون  0انت هى قوتنا  0انت هى الحكمة 

 0شاك وحملت فى أح 0وارسل اليك الكلمة بروح قدسه زانك  0وشاء واختارك  0لما اراد هللا + 

0نك كسائر البشريين بولدتيه ورضع ل 0الرب الهك   

دخل فيه وخرج  0مقفوال باألقفال  0رأيت بابا فى المشرق  0فى رؤياه وقال  0حزقيال تنبأ + 

0وبحالة مختومين  0ولم يمسه ضرر  0الملك المتعال   

 0شعبه  ويخلص 0الرب المتعال  0سوف يظهر منك  0فى نبوات وأمثال  0وكم شهدوا عنك + 

  0يا شور ية هارون 0نا الغفران لبابنك ن 0فىآخر األجيال 

لمردا  

00 – 10:  1النجيل من لو ا-  

أنزل االقوياء عن الكراسى ورفع المتضعين  0وفرق المستكبرين بفكر قلوبهم  0نع قوة بذراعهص

رحمته كما وذكر  0عضد اسرائيل فتاه  0وأرسل األغنياء فارغين  0أشبع الجياع من الخيرات  0

0والمجد هلل دائما  0رعه الى األبد زقال البائنا ابراهيم و  

 = = = = = = == = = = = = = = = = = = = = = = 

 

 



 

 

لقطعة الثالثةا  

(1)  

هيتين ني : إيتوهوبس إم موف : بي إيالستيريون *

.إفؤي إنهيكون : شيروبيم   

إيطافتشي ساركس : إي تي إفنوتي بي لوغوس *

.خين أوميت آت شيفتي : وتي  آت أتشني أ: إنخيتي   

نيم أو ريف كو : إنتى نين نوفي : إفشوبي إنتوفو *

. إنتى نين آنوميا : إيفول   

. إثفي فاي أوؤن *  

..نون هونآ  

.الغطاء المظلل عليه بالكروبين المصورين *  

 

أي هللا الكلمة الذي تجسد منك أيتها التي بال *

.عيب بغير تغيير   

 

. اً لخطايانا وغافراً ألثامن وصار تطهير*  

 

..من أجل هذا *  

..ونحن أيضاً *  

(2)  

إفهوبس : إفؤي إنهيكون : شيروبيم إسناف إن نوب *

.خين نووتينه إنسيو نيفين : إمبي إيالستيريون   

إفهوبس : إفؤي إنهيكون : شيروبيم إسناف إن نوب *

.خين نووتينه إنسيو نيفين :إمبي إيالستيريون   

إنتى : هيجين بي ما إثؤواب : ي إي إهري إف إرخيف*

.خين ني إسكيني إمماه إسنوتي : ني إثؤواب   

نيم ني آنا إن إثفا : ني آنا آنشو إنشو : إنثو هوي ماريا *

.سي إرخيفي إيجو : إن إثفا   

إفكي خين تي ني جي فاي : إفهوس إيبوريف سونت *

.خوريس نوفي هي شيفتي : إيطافتشي إمبين إيني   

*..فاي تين تشيسي إثفي    

..توبه  نتين تيهو تي*  

كروباً ذهب مصوران مظلالن على *

.الغطاء بأجنحتهما كل حين   

 

يظلالن على موضع قدس األقداس في القبة *

.الثانية   

 

و أنت أيضاً يا مريم ألوف ألوف وربوات *

.ربوات يظللون عليك   

 

مسبحين خالقهم وهو في بطنك هذا الذي أخذ *

  الخطية والتغيير شبهنا ما خال

..نعظمك  من أجل هذا*  

 

 



..ألنهم تكلموا *  

..نسأل ونطلب*  

 

 لتفسير الثالثا

هو ابن هللا  1وفيه الجسد قربان  1وعليه المائدة ذهب  1مذبح للغفران  1يا مريم صرت + 

 1لكل نقى طاهر يسكن نعيم الفردوس  1المعطى الغفران  1الحى 

وضوئك يا  1مأل كل االقطار  1ونو ره يتآلآل  1شتملة باالنوار الم 1انت هى المذبح العالى +

 1وسائر كل طقوس  1فقت كل مراتب  1فاق كل شموس وأقمار  1مربم 

لكل جسد ونفوس  1معطى كل حياة  1وايضا الكراسى  1واالربعة حيوانات  1فقت الرؤساء + 

1 

يا مملوءة  1كالمصباح  تضىء 1يا نجمة تضوى  1بخورك عنبر فاح  1يا زهرة االطياب + 

 +1بابنك نلنا الخالص ونعيم الفردوس  1بدء االفراح  اي 1نعمة 

وحوله الوف  1وعليه رب القوات  1دانيال تنبأ فى رؤياه بثبات قال رأيت كرسيا مع نور + 

 1يسبحون هللا الملك القدوس  1ربوات مع طغمات  1وألوف 

باب  1ك اآلباء اسم 1الحى الناطق  1لت ابن هللا وحم 1بكرسى هللا الخالق  1تشبهت يا مريم + 

 1يا بكر وعروس  1وكم وصفوا عنك  1المشارق 

وحملتيه فى  1بيت النبوة والرؤساء  1من نسل نقى طاهر  1من أصل يسى  1الرب اختارك + 

 1( 8)هوس رومى انتى  ليوس  1ولدتيه ورضع لبنك  1يابكر وعروس  1أحشاك 

 ردملا

 ( 72 – 61:  لو)االنجيل من + 

وأقام لنا قرن خالص  من بيت داود  1سرائيل  النه افتقد وصنع نجاة لشعبه امبارك الرب اله + 

ومن  1خالص من اعدائنا  1ليذكر رحمته كما تكلم من أفواه أنبيائه االطهار  منذ البدء  1عبده  

 1الله دائما والمجد ل 1ليصنع رحمة مع أبائنا ويذكر عهده المقدس  1أيدى كل مبغضينا 

 لقطعة الرابعةا

(8) 

 .أنت هي قسط الذهب النقي المخفي المن في وسطه *

 

إن نووب إت نوفيوت :إنثو بي بي إستامنوس*

 .إن إهوي خين تيف ميتي : إيري بي مان نهيب :



خبز الحياة الذي نزل لنا من السماء و أعطى الحياة *

 .للعالم 

 

 ..من أجل هذا *

 ..ونحن أيضاً *

إيطاف إي إي بي سيت : ك إنتى إب أونخ بي أوي*

 نان إيفول خين إتفي إم إب أونخ إمبيكوزموس:

 .إثفي فاي أوؤون  *

 ..أنون هون *

 

 

 

(2) 

 .يليق بك أن يدعى إسمك قسط الذهب المخفي المن *

 

 .لبني إسرائيل : شهادة : في القبة : فذاك وضع *

 

 

في من أجل الخيرات التي صنعها معهم الرب اإلله *

 .برية سيناء 

و أنت أيضاً يا مريم حملت في بطنك المن العقلي الذي *

 .أتى من األب 

 

وولدته بغير دنس و أعطانا جسده ودمه الكريمين *

 .فحيينا إلى األبد 

 ..من أجل هذا *

 ..ألنهم تكلموا *

 ..نسأل ونطلب*

جي بي : إثرو موتي إي بي ران : ومي غار إيرو تإف*

 .إيري بي مانناهيب إنخيتف :إستامنوس إن نوب 

شاف كاف خين تي إسكيني : ين إيتي إمماف مي ف*

 .إنتى نين شيري إمبي إسرائيل : إنؤميت ميثري :

إنجي : إيطاف إيتو نيمو أو : ثفي ني بيث نانيف إ*

 .هي إبشافي إنسينا :إفنوتي : إبتشويس 

إمبي : أريه فاي خين تي ني جي :إنثو هوي ماريا *

 . تإيطافئي إيفول خين إفيو: إيتون ماننا إن نو 

نيم : أفتي نان إمبيفسوما : أري ماسف أتشينيه توليب *

 .أن أونخ شا إينينه : بيف إسنوف إت طايوت 

 ..إثفي فاي تين تشيسي *

 .جي أفساجي إثفيتي *

 ..تين تيهو تين توبه*

 لتفسير الرابعا

يا حجر  1عليك يا والدة االله  1رمزا وأشارة 1والمن مخفى فيه  1يا قسط ذهب غالى + 

 1يا أبنة  صهيون  1طوباط يا مريم  1يا سفينة النجاة  1الجوهر 



وشفى  1وولدت ابن االنسان  1وصار فى أحشاك المحجوب  1يا سلم يعقوب  حملت الديان +

 1بعد ان كان مدفون  1وأقام الميت  1وفتح أعين عميان  1كل المرضى 

 1وكرمة مغروسة  1وار نالمملوءة ا 1يا قبة موسى  1هار نورت االز 1يا عصا هارون + 

 1يا جوهر مكنون  1وبابنك نلنا الغفرات  1حاملة األثمار 

هذا  1الرب اختار صهيون وسكن فيها بثبات  1وقال على القيثارات  1داود قال فى المزمور +

 1ورمزا واشارات عليك يا مريم يا ابنة صهيون  1كله مثال 

 1ارتفعت جدا  1رضع لبن ثدييك  بفيه وولدته  1فسكن فيك االله  1حسنك الرب اختار + 

 1واالبرار والصديقون  1فقت كل الرؤساء  1وصرت كأعال سماه 

من  1يا ابنة  يواقيم  1المملوءة انوار  1وايضا السيرافيم  1يا ست االبكار  1فقت الشاروبيم + 

 1ون بعد ان كان مسج 1ابنك خلص آدم  1نسل االبرار  

 1بابنك زالت الظلمة  1يا نور االنوار  1يا أم الرحمة  1الطهار اياطهر  1يا مملوءة نعمة + 

 1بعماد الميرون  1وورثنا الملكوت  1وقد صرنا أحرار 

 

 لمردا

 ( 77 – 73:  8لو ) النجيل من ا

دمه بطهارة لنخ 1القسم الذى حلف البراهيم ابينا ليعطينا الخالص بدون خوف من أيدى أعدائنا : 

وأنت أيها الصبى تدعى نبى العلى النك تسبق بالمسير أمام الرب لتد  1اتنا يوبر امامه كل أيام ح

 1والمجد هلل دائما : لمغفرة خطاياهم  1طريقه وتعطى علم الخالص لشعبه 

 لقطعة الخامسةا

(8) 

أنت المنارة الذهب النقي الحاملة المصباح المتقد كل *

 .حين 

ر العالم غير المتقرب إليه الذي من النور الذي هو  نو*

 .غير المدنى منه 

 

اإلله الحق من اإلله الحق الذي تجسد منك بغير تغيير *

. 

 

إتفاي : تو فيوت  إن نوب إت: إنثو تي تي ليخينيا *

 .إثموه إنسيو نيفين : خابي المباس 

بي أت : إيتي إف أو أويني إمبي كوزموس *

إن : بي إيفول خين بي أو أويني : إشخونت إيروف 

 . أت إشخونت إيروف 

إيفول خين أونوتي إنتا إفمي : بي نوتي إنطا إفمي *

خين أوميت أت :  إيتاف تشي ساركس إن خيتي: 

 .شيفتي 



بظهوره أضاء علينا نحن الجلوس في الظلمة وظالل *

 .الموت 

 

: بشركة أسراره: إلى طريق السالم : وقوم أرجلنا *

 .المقدسة 

 

 ..من أجل هذا *

 ..ونحن أيضاً *

: أف إر أوو أويني إيرون : تيف باروسيا  هيتين*

 . نيم إتخيفي إم إفمو : خا ني إتهيمسي خين إبكاكي 

إي إفمويت إنتى تي : أفسوتين نين إتشاالفج *

إنتى نيف ميستيريون : هيتين تي كينونيا : هيريني 

 .إثؤواب 

 .إثفي فاي أوؤن *

 ..آنون هون *

(2) 

لرتب العلوية لم تقدرأن تشبهك أيتها المنارة كل ا*

 .الذهبية حاملة النور الحقيقي 

 

 .فتلك صنعت من ذهب مختار نقي ووضعت في القبة *

 

تدبر بأيدي البشر إذ يعطي زيت لمصابيحها نهاراً *

 .وليالً 

 

 

والذي في بطنك يا مريم العذراء أضاء لكل إنسان أت *

 .إلى العالم 

 

 .ر ولدته وشفانا من خطايانا ألنه هو شمس الب*

 

 

 ..من أجل هذا نعظمك *

 ..ألنهم تكملوا *

 ..نسأل ونطلب *

إمبو إشتين ثو نو : إيسوس نيفين إتخين إبتشيسي *

 . أوتي ليخنيا خابي أوو أويني إممي : إيرو 

شاف ثاميوس خين أونوب : ي مين إيتي إم ماف ث*

أسوتب إنكاثاروس ك شاف كاس خين تي إسكيني : 

. 

هيتين هان جيج : سي إركي فيرنيتيس إيروس *

إمبي إيهؤو : إفتي ني إنسانيس المباس : إنرومي 

 .نيم بي إيجوره 

 

: ماريا تي بارثينوس : في  إتكي خين تي ني جي *

إثنيو إيبي : أف إر أو أويني إيرومي نيفين 

 .كوزموس 

: إنتى تي ذيكي أوسيني : إنثوف غار بي إفري *

 .إيفول خين نين نوفي : تشون أري ماسف أفتال

 ..في فاي تين تشيسي ثإ*

 . جي أفساجي إثفيتي *

 ..تين تيهو تين توبه *

 

 



 

 لتفسير الخامسا

بعة س و فيها: من الذهب المختار : رة اقم اصنع من: فوق جبل الطور أجهار : هللا كلم موسى + 

 ( . 8)توس نيم تى كيفو:  من داخل القبة  :  تنير ليل و نهار : سروج  

: طوباك يا مريم : طوباك يا مختارة  : من الذهب العال : و صنع منارة : فصنع كما قال + 

 ( . 2)آنون خاتى  اخرستيانوس  :  و نورك أشرق فينا : فسرت االمثال 

و عليت  : على كل االقطار : و شعاع نورها أشرق :  المملوءة  أنوار  : أنت هى  المنارة  +

 . فيك الرب القدوس :   حل بروح قدسه: اآلباء االبرار  عن:  يامريم 

:  بك يامريم فزنا  :  محاطة باالنوار  : شجرة مغروسة :  فوق جبل الطور  :  رآك موسى+ 

 ( . 3)فى سائر  بى كوسموس : من نال ما نلت : بفرح و بهجة و سرور  

و قد : عن كل المخلوقات  :و الرب فضلك : فى االرض و ال فى السموات : ليس من يشبهك +

 ( . 8)تىا تشرومبى اثنيسوس : سماك اآلباء : فى أسفار و نبوات : نك عشهدوا 

 1ولدتيه ورضع لبنك كبشارة بى انجيلوس  1كمال : فى  المزمور قد قال :   داود أبوك +

رسل لها وا 1الذى أنشاها  1وهو الملك الديان  1يا أبن االنسان وانسان حل فيها  1وقال ايضا +

 روح

 

 

 لمردا

 ( 71 – 71:  8لو )ن ماالنجيل + 

من أجل تحنن رحمة الهنا بهذه الذى افتقدنا به مشرقا من العالء ليضىء للجالسين فى الظلمة : 

 1المجد هلل دائما  1لتستقيم أرجلنا الى سبل السالم  1وظالل الموت 

 لقطعة السادسةا

(8) 

 .لنار المباركة أنت هي المجمرة الذهب الحاملة جمر ا*

 

 .المذبح يطهر الخطايا ويمحو اآلثام  الذي يؤخذ من*

 

أي هللا الكلمة الذي تجسد منك ورفع ذاته بخوراً إلى *

: إن نوب إن كاثاروس : إنثوتي تي شوري *

 .إ ن إكروم إت أسماروؤوت : إتفاي خابي جيبس 

إيفول خين بي ما إن : إمموف  في إيتو إتشي* 

إنتيف : شاف توفو  إن نينوفي : إرشو أوشي 

 .أولي إن ني آنوميا 



 .هللا أبيه 

 

 ..من أجل هذا *

 ..ونحن أيضاً *

إيتافتشي ساركس : إي تي إفنوتي بي لوغوس *

: أف أولف إي إبشوي إنؤ إسطوي نوفي : إنخيتي 

 . شا إفنوتي بيف يوت 

 ..آنون هون . ثفي فاي أوؤن إ*

 ..أنون هون *

(2) 

 أخطئ في شئ إذا ما دعونك حينئذ بالحقيقة ال*

 .رة الذهب مالمج

 

 .فتلك يرفع فيها البخور المختار أمام األقداس *

 

 

ويرفع هللا هناك خطايا الشعب من قبل المحرقات *

 .ورائحة البخور 

 

 

و أنت أيضاً يا مريم حملت في بطنك غير المنظور *

 .كلمة اآلب 

 

عن هذا الذي أصعد ذاته ذبيحة مقبول على الصليب *

 .خالص جنسنا 

 

 .من أجل هذا نعظمك بإستحقاق بتماجيد نبوية *

 

ألنهم تكلموا من أجلك بأعمال كريمة أيتها المدينة *

 .المقدسة التي للملك العظيم 

 

نسأل ونطلب أن نفوز برحمة بشفاعتك عند محب *

آي : إن تي شوفت آن إن إهلي : وتي آليثوس ت

 .إن نوب  جي تي شوري: شان موتي إيرو 

شاف طاللو إي إبشوي : ثي مين إيتي إم ماف *

إمبي : إمبي إسطوي نوفي إتسوتيب : إنخيتس 

 .إمثو إن ني إثؤواب 

إن ني نوفي : شاري إفنوتي ك أولي إم ماف *

نيم بي : إيفول هيتين بي إتشليل : إنتى بيالؤس 

 .إستوي إنتى بي إستوي نوفي 

: ني جي آري فاي خين تي : إنثو هوي ماريا *

إن لوغوس إنتى  :إم بي آت إشناف إيروف 

 .إفيوت 

: إنؤثيسيا إس شيب : فاي إيتاف إنف إيإبشوي *

خا إبؤجاي إمبين : هيجين بي إستافروس 

 .جينوس 

خين : إممو أكسيوس : ثفي فاي تين إتشيسي إ*

 .إم إبروفيتيكون : هان إيمنولوجيا 

إنهان إهفيؤيي إف : جي إفساجسي إثفيتي  *

يشتي إن نإنتى بي : تي فاكي إثؤواب :يوت تا

 .أوورو 

: إثرين شاشني إفناي : تين تيهو تين طوبه *

: إنتوتف نيه إبرسيفيا : هيتين نيه إبريسيفيا 

 .إنتوتف إمبي ماي رومي 



 .البشر 

 

 لتفسير السادس ا

 1مالء كل االقطار  1وبخورها وعنبرها  1الحاملة جمر النار  1يا شورية هارون + 

 1كما عنك تنبأون  1وبك تم الموعد 1من حر النار 1ا مريم فزنا بوجودك ي

وحل فى  1اله نور من نور  1حملت ابن ا هلل  1فيه طيب وبخور  1أنت هى الشورية + 

 1ورضع لبنك كسائر المخلوقين  1ولدتيه  1تسعة شهور  1بطنك 

حملت  1هر يا حجر الجو 1يا أينة داود  1فيها بخور من عنبر  1يا شورية هارون + 

 1وكسر فخ االركون  1وفك كل وثاقات  1هار جوظهر منك ا 1المعبود 

نقرئك كل  1وبك نلنا االفراح  1ومالء المسكونة  1بخور طيبك فاح  1انت هى الشورية + 

 1فى كل مسا وصباح  يا عامود دين االرثوذوكسين  1سالم 

روائح طيبك  1اليك الرب أراد و 1أختى وصديقتى  1فى نشيد األنشاد  1سليمان قال عنك + 

 1فى النبوات يشهدون  1وقال عنك أمثال  1من عنبر وزاد  1 حفا

احفظى  1يا هيكل طاهر وحجاب للقدوس  1أم ايسوس بى اخريستوس  1طوباك يا مريم +

 1الشعب مجتمعون  1وجميع من فى البيعة  1شعب أبنك شمامسة وقسوس 

وحملت  1كوان ومالء كل األ 1نورك أشرق فينا  1ياهيكل منصان  1السالم لك يا مريم + 

 1وولدتيه انسان بالالهوت متحدون   1ابن هللا الديان  1الخالق 

 

 

 

 

 لمردا

 ( 32 – 21:  2لو )اال نجيل من + 

الن عينى قد أبصرتا خالصك الذى أعددته قدام  1اآلن ياسيدى اطلق عبدك بسالم كقولك : 

 1والمجد هلل دائما أبديا آمين  1م ومجدا لشعبك اسرائيل نورا استعلن لألم 1جميع الشعوب 

 رح آدامط

 (على الستة القطع االولى من ثيؤطوكية األحد ) 



من يقدر ان ينطق بعظمة كرامة  1دعيت أيتها العذراء مريم القبة الثانية التى للقديسين     

 1البتولية التى لوالدة االله 

معا يسبحون الرب االله  سكل االنف 1عليه كاروبيم المجد  انت هى التابوت الذى وضعوا        

 1ويقدمون له القرابين ويعطونها للكهنة 

وداخل التابوت يوجد قسط الذهب  1وكان فى القبة مائدة ذهب وخبز الوجوه الموضوع عليها      

ء ذى نزل من السما8الن خبز الحياة ال 1المملوء من المن هؤالء يشبهون مر يم العذراء 

 1أيتها القديسة كل مجد وكر امة يا والدة االله  النه يليق بك 1هويسوع المسيح 

كل المساواة العالية التى أنعم هللا  1أنت هى المنارة الحاملة المصباح الممتلىء بنار الالهوت     

سة مر يم وظهرت لنا لما تجسد من هذه العر هلنا بها فى السماء وعلى االرض كعظيم رحمت

 1رة الذهب الغالى التى فيها عنبر المجم

حينئذ بالحقيقة ال أخزى اليوم الذى قلت أنك أنت هى المجمرة الذهب النقية التى فيها جمر     

 1الحاملة البخور والجمر المختار  1التى فى يد هارون رئيس الكهنة  1النار مع عنبرها 

 المن هللاوهو يسوع المسيح ابن  1ع عنبره السالم لمريم المجمرة النقية التى فيها الجمر م         

أنت هى الزهرة اللتى للبخور من أصل يسى وأنت هى عصاة 1العقلى الذى نزل من السماء 

 1هارون 

ارتفعت جدا أكثر من  1السالم للتى ولدت خالق الكل ماسيا الهنا ملك السماءواالر ض       

ى نتشبه به ذألنك أنت هى الطريق الحقيقى ال 1األنبياء والرسل والمالئكة والشهداء والقديسين 

 1حتى نصل الى موضع الراحة 

اشفعى فينا أمام ابنك الحبيب ملك المجد فى يوم الدين لكى يرحمنا وثبتنا على االيمان النمستقيم    

 آمين 0ويغفر  لنا خطايانا  0

 

 

 

لحسنة التي ولدت لنا هللا االسالم لمريم الحمامة *

 . الكلمة

 

 .زهرة البخور التي أينعت من أصل يسي  أنت*

ثي : تي إتشرومبي إثنيسوس : شيري ني ماريا *

 .إم إفنوتي بي لوغوس : إيتاس ميسي نان 

: إنتى بي إستوي نوفي : إنثوتي تي إهريري *

 .خين إثنوني إن بيسي : ثي إيتاس فيري إيفول 



 

 

عصا هرون التي أزهرت بغير غرس وال سقي هي *

 .مثال لك 

 

يا من ولدت المسيح إلهنا بالحقيقة بغير زرع بشر و *

 .أنت عذراء 

 

من أجل هذا كل واحد يعظمك يا سيدتي والدة اإلله *

 .القديسة كل حين 

 

عند  ونحن أيضاً نطلب أن نفوز برحمة بشفاعتك*

 .محب البشر 

: يفول إإيطاف فيري : ي إشفوت إنتى آ أرون ب*

 .وس ني إفؤي إن تيب: خوريس إتشونيم إتسو 

بين نوتي : أوثي إيتاس ميس بي إخريستوس *

: أتشيني إسبير ما إن رومي : خين أوميثمي 

 إسؤي إمبارثينوس

سي تشيسي إمموه : إثفي فاي أو أون نيفين *

 .إثؤواب إنسيو نيفين : تاشويس تي ثيؤطوكوس 

: ي إفتاي نإثرين شاش: أنون هون تين توفه  *

 .مبي ماي روميإنتوتف إ: هيتين ني إبريس فيا 

 

مدعوة أنت بالحقيقة أيتها القديسة مريم القبة الثانية *

 .التي لألقداس 

 

تلك الموضوع فيها عصا هرون والمجمرة المقدسة *

 .التي للبخور 

 

أنت مشتعلة بالطهارة من داخل ومن خارج أيتها القبة *

 .النقية مسكن الصديقين 

 

 

 .وباويتك ن طدوطغمات العالء وصفوف األبرار يمج*

 

 . عظمك بإستحقاق بتماجيد نبوية نمن أجل هذا * 

: أوثي إثؤاب ماريا : سيموتي إيرو ذيكيؤس *

ني إثؤواب  إنتى: جي تي ماه إسنوتي إن إسكيني 

. 

إنجي بي إشفوت إنتى : ثي إيتوكي إنخيتس *

إنتى بي : نيم تي إهريري إثؤواب : آىرون 

 .إستوي نوفي 

أوتي : ساخون نيم سافول: تي جوله إمبي توفو *

إفما إنشوبي إن ني ذيكيئوس : إسكيني إنكاثاروس 

. 

 

نيم إيخوروس إنتى ني : ني تاغما إنتى إبتشيسي *

إن ني : ذوكسازين سي إير إف :إثمي 

 .ماكاريسموس 



ألنهم تكلموا من أجلك بأعمال كريمة أيتها المدينة *

 المقدسة التي للملك العظيم 

 

نسأل ونطلب أن نفوز برحمة بشفاعتك عند محب *

 .البشر

خين : إممو أكسيوس : إثفي فاي تين إتشيسي *

 .إم إبروفيتيكون : هان إيمنولوجيا 

: إنهان إهفي أوي إفتايوت : جي أفساجي إثفيتي *

 .إنتى بي نيشتي إن أورو : ي فاكي إثؤواب ت

هيتين : إثرين شاشني إفتاي : تين تيهو تين توبه *

 .تف إمبي ماي رومي إنتو: ني إبريسفيا 

 

 (عربى ) لتفسير السابع ا

ظهر  منك ينبوع  1يا ابنةيواقيم وصرت كأعال سماه وفقت الكاروبيم  1دعيت أم االله + 

 1وحطم فخ االركون  1رد الخروف الضال و1وأبرأ كل سقيم  1الحياة  

يازهرة األطياب  1وفيه كل األسرار    1يا تابوت العهد  1يا مملوءة أنوار  1باقية موسى + 

 1يا عصا هارون  1يا كنز الجوهر  1بخورك مأل االقطار  1

ومن  1احبه الرب وسكن فيه  1يا هيكل طاهر  1والمن مخفى فيه  1يا قسط ذهب غالى + 

 1حامل السر المكنون  1يا مذبح طاهر  1بعد الموت يحييه  1يؤمن باسمه 

وكم ضربوا عنك  1كنزا ومنارة  1األباء سماك  1يا ست العذارى  1السالم لك يا مر يم + 

 1فى شورية هارون  1يا بخور العنبر  1رمزا واشا رة  1

بك يا مر يم  1ت ورب الصباؤ 1يا كرسى هللا األب  1مسكن للثالوث  1يا هيكل وحجاب + 

 1( 8)اتسونى ان سولومون   1طوباك يا مر يم  1فزنا بنعيم الملكوت 

عند  1وأرجو شفاعتك فى الموقف يوم الدين  1ء وسكين النى خاطى 1ال تنسى عبدك + 

 ( 8)1ومن قد سلفوه  1لكى يغفر لى ذنبى  1كونى لى عونا ومعين  1يسوع أبنك 

 لمردا

                           = == = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = 

 طرح آدام                                                                      

 على القطعة السابعة من ثيؤطوكية يو األحد                                         

   طوباك انت يا مريم  1ختارك له مسكنا االن هللا الكلمة  1يم العذراء رمطوباك انت يا    

 1لعذراء القبة الثانية التى هلل األب ا



لكننى أسأل  1ظيم أقدمه الى مقامك يا والدة االله مرنمريم أى مديح وأى تمجيد واى تع.    

ونرتل بصوت الفرح  1تحنن الهنا ان يلهمنا حكمة سمائية لكى نقول يسيرا مما يليق  بكرامتك 

 1افرحى يا فخر المؤمنين األرثوذكسيين التى بها ورثوا الملكوت  1كذا قائلين هوالتهليل 

 1ووصلوا الى النعيم  1من قبلها خلصوا من أسر العدو افرحى يا بهجة الصديقيتن التى    

افرحى يا من األنبياء والحكماء تنبأوا ان منك يتجسد  1افرحى يا أبنة يواقيم والسيدة حنة 

افرحى يا والدة االله التى أزهرت الطيب  1ا نحن المسيحيين بنو الملكوتنصر1المخلص ويولد

 1هارون التى أزهرت وأورقت من غير سقى افرحى يا عصاة  1الذكى الذى من أصل يسى 

افرحى ايتها القبة  1افرحى يا من حملت الذى ال يحويه مكان فى السماء وال على األرض 

افرحى أيتها الممجدة 1افرحى ايتها المشتملةيبالطهارة داخلها وخارجها  1الثانية التىللقديسيين 

افرحى ايتها 1ع أكثر من نور الشمس افرحى يا من ضياؤها يلم 1من جميع الطغمات السمائية 

افرحى يا  1افرحى أيتها المتمنطقة بالفرح والتهليل  1الطريق الذى يوصلنا الى كورة االحياء 

افرحى ايتها  1افرحى ايتها القبة الحقيقية الداخلة قدس االقداس  1ابنة صهيون نسل الملك داود 

اشفعى فينا عند أبنك  1لئة نعمة الرب معك افرحى أيتها الممت 1المذبح السمائى قدس القديسين 

 1أمين  1الحبيب ليغفر لنا خطايانا 

 لقطعة الثامنةا

أبارك أسمك يا : من كل قلبي : سبع مرات كل يوم *

 رب الكل

 

 وإله األلهه: يا ملك الدهور : سمك فتعزيت أذكرت *

 

أتي من أجل : الحقيقي الذي : يسوع المسيح إلهنا * 

 .  متجسداً : خالصنا 

 

العروس : ومن مريم : من الروح القدس : وتجسد *

 الطاهرة  

 

 

إيفول خين باهيت : شاشف إنسوب إمميني *

إبتشويس إمبي : تينا إسمو إي بيك ران : تيرو 

 .إي إب تيرف 

أووه إي جيم : إي إرفميفئي إمبيك ران *

إفنوتي : إب أورو  إن ني إي أون : نومتي 

 .إنتى ني نوتي 

نوتي بي إيسوس بي إخرستوس بين *

أف : في إيتاف إي إثفي بين سوتي : أليثينوس 

 .إرسوماتيكوس 

خين بي إبنفما : أفتشي ساركس إيفول *

: خين بي إبنفما إثؤواب : نيم إيفول : إثؤواب 

 .تي شيليت إثؤواب : ول خين ماريا فنيم إي



وتهليل : إلي فرح قلب : وكل ضيقنا : وقلب حزنناً *

 .كلي 

 

 .الحمامة الحسنة : ألمه مريم : ونرتل :فلنسجد له *

 

 

: السالم لك يا مريم : التهليل قائلين : ونصرخ بصوت *

 .أم عمانوئيل 

 

 : الص أبينا آدملك يا مريم خ..السالم *

 لسالم  أم الملجأا

 :تهليل حواء .. السالم  

 .فرح األجيال : السالم  

 :فرح هابيل البار .. السالم *

 

 :العذراء الحقيقية  ...السالم 

 :خالص نوح .. السالم  

 .غير الدنسة الهادئة  ...السالم  

 :نعمة إبراهيم  ..السالم*

 السالم اإلكليل غير المضمحل  

 :م خالص إسحق القديس لسالا

 

 . أم القدوس .. السالم  

 :السالم تهليل  يعقوب *

 :السالم ربوات مضاعفة  

 :السالم فخر يهوذا  

 .أم السيد .. السالم  

 : السالم كرازة موسي *

نيم بين هوج هيج : أف فونه إمبين هيفي *

يل إس نيم أو ثيل: إي أوراشي إنهيت : تيرف 

 .إب تيرف 

أووه إنتين إرهيم : مارين أوؤشت إمموف *

تي إتشرومبي : إنتيف ماف ماريا : نوس 

 .إثنيسوس 

خين أو إسمي إن : أووه إنتين أوش إيفول *

إثماف إن : شيري ني ماريا  جي: ثيليل 

 .إممانوئيل 

 : آدام بين يوت  نإبسوتي إ: شيري ني ماريا *

 : ن إيفا إب ثيليل إ: ني ماريا شيري 

 ني جينيئا  إب أو نوف إن: يري ني ماريا ش

 : أفراشي إن إفيل بي إثمي : شيري ني ماريا *

 تي بارثينوس إنتا إفما : شيري ني ماريا 

 إفنوهيم إن نو إي : شيري ني ماريا 

 تي أتثوليب إن سيمني : شيري ني ماريا 

 إب إهموت إن أبرام : شيري ني ماريا *

 ي إكلوم  إن أتلوم ب: شيري ني ماريا 

إبسوتي إن إيساك بي : شيري ني ماريا 

 إثؤواب 

 إثماف إمفي إثؤواب: شيري ني ماريا 

 إبثليل إن ياكوب : شيري ني ماريا *

 إتفي إنكوب  هان: شيري ني ماريا 

 إبشوشو إن يودا : يري ني ماريا ش

 إثماف إمبي ذيس بوتا : شيري ني ماريا 

 ش إم مويسيس إبهي أوي: شيري ني ماريا *

 إثماف إمبي ذيسبوتيس : شيري ني ماريا 

 إيطايو إن صاموئيل : شيري ني ماريا 



 :لسالم والدة السيد ا

 :السالم كرامة صموئيل  

 .لسالم فخر إسرائيل ا

 :السالم ثبات أيوب البار *

  

 :الحجر الكريم : لسالم ا

 .أم الحبيب  ..السالم  

 . السالم أبنة الملك داود  

 

 :صديقة سليمان .. السالم *

 :السالم رفعة الصديقين  

 

 :خالص إشعياء .. السالم  

 .شفعاء إرميا .. السالم  

 :علم حزقيال .. السالم *

 :نعمة دانيال .. السالم  

 : يا ليالسالم قوة إ 

 .  لسالم نعمة اليشعا

 :والدة اإلله .. السالم *

 :أم يسوع المسيح .. السالم  

 

 :السالم الحمامة الحسنة  

 أم أبن هللا. السالم  

 .وقالوا : جميع األنبياء : التي شهد لها : السالم لمريم *

 

 . ال ينطق بمثلها : بوحدانية : هوذا هللا الكلمة *

 

 

 إبشوشو إمبي إسرائيل : شيري ني ماريا 

 إيطاجرو إنيوب بي إثمي : شيري ني ماريا *

 بي أوني إن آنامي : شيري ني ماريا 

 إثماف إمبي مين ريت : شيري ني ماريا 

 .م إب أورو دافيدإتشيري إ: شيري ني ماريا 

 تي إشفيري إنسولومون : ني ماريا * 

 إبتشيسي إن ني ذيكيئون : شيري ني ماريا 

 إيؤجااي إن إيسائياس : شيري ني ماريا 

  او إن بيريميشإبتالت: ني ماريا  يشير

 إبئيمي إن بيزيكيل : شيري ني ماريا *

 خاريس تو دانييل : شيري ني ماريا 

 ن إيلياس إتجوم إ: شيري ني ماريا 

 إيليسوس  بي إهموت إن: شيري ني ماريا 

 تي ثيؤتوكوس : شيري ني ماريا *

إثماف إن إيسوس : يري ني ماريا ش

 بخرستوس 

 وس ستي إتشرومبي إثني: شيري ني ماريا 

 إثماف إن يوس ثيوس : يري ني ماريا ش

: إيطاف إرميثري ناس : شيري ني ماريا *

أفجو إمموس أووه : إنجي ني إبروفيتيس تيرو 

. 

إيتافتشي سار: هيبي إفنوتي بي لوغوس *   

إن أت ساجي : خين أوميت أواي : إنخيتي 

.إمبيس ريتي   

إنتى : إيهوتي بي إشفوت : تيتشوسي آليثوس *

.أوثي إثميه إن إهموت  :آآرون   

 

 



:  من عصا  هرون: بالحقيقة  أكثر : مرتفعة أنت *

 .أيتها الممتلئة نعمة 

 

 

 . بتوليتها : ألنها مثال : إال مريم : ماهي العصا *

 

 

أبن العلي الكلمة : بغير مضاجعة : حبلت وولدت *

 .الذاتي 

 

 

 . باب الكنيسة : أفتح لنا يا رب : عاتها اوشف: بصلواتها*

 

 

مفتوحة : أجعليأبوالكنائس : يا والدة اإلله : أسألك *

 .للمؤمنين 

 

 .ليغفر لنا : عند حبيبها : أن تطلب عنا : فلنسألها *

جي : أش بي بي إشفوت إيفيل إي ماريا *

.إنتيس بارثينيا : إنثوف بي إب تيبوس   

: خوريس سينوسيا : كي أسميسي أس إيرفو*

بي لوغوس إن : إم أبشيري إمفي إتتشوسي 

.إينيا   

 

 

آأون : نيم نيس إبريسفيا : هيتين نيس إفشي *

.إم إفرو إنتى تي إكليسيا : نان إبتشويس   

كا إفرو : أوتي ثيؤتوكوس : تي تي هو إيرو *

.إفؤين إن ني بيستوس : إن ني إك إكليسيا   

: إثريس توبه إيجون : مارين تيهو إيووس *

.إثريف كونان إيفول: ناهرين بين مينريت   

 

 

 

 

 د القطعة الثامنةعبديح يقال م

 لى شيرى نى ماريا وبنفس طريقتهاع

شيرى نى  1نظم بقلب صحيح  1شيرى نى ماريا  1أبدأ فيك بمديح ( 8)شيرى نى ماريا + 

 1بمديحك 11شيرى + 1ون قول غالى موز 1واشرح فيك واصبيح شيرى نى ماريا  1ماريا 

 1لك عندى عربون  11شيرى  1يا بدء االفراح  11كل ذليل محتاج شيرى  11شيرى 



 1ى المونى لعزا 11شير  1يا طب عيونى  11شيرى  1ثمرة عربونى  11شيرى + 

 1كم على يقولون  11شيرى 

 1ومديحك غالى  111شيرى  1ما علمواا حالى  11شيرى  1شيرى تاهوا عزالى + 

 1كالذهب الموزون  11رى شي

شيرى 1وسكن فيك المتعال  11شيرى  1شيرى ببشلير وأقوال  1جاءك غبريال  1شيرى +

 1سر خفى مكنون  111

 1صرت كسمائه  11شيرى  1شرق بقدرته أو 111شيرى  1حل بكلمته  111شيرى + 

 1يا عوسج بغصون  11شيرى 

 1واستيقظ كالنائم  111رى شي 1صار فيك قائم  11شيرى  1مخلص العالم  11شيرى +

  1ومخمور بفنون  111شيرى 

بهدايا  11شيرى  1قال بنات صور  111شيرى  1داود فى المزمور  111شيرى + 

 1شيرى قاال فيك بفنون  1ونذور 

شيرى  1على شبه ومثال  11شيرى  1ذك رتك االمثال  1شيرى نى ماريا  +

 1 شبه عصا هارون 111والفاخورى ايضا قال شيرى 111

 111شيرى  1حول العرش وقوف  111شيرى  1ربوات ثم ألوف  111شيرى + 

  1وشهداء متصلون 

ومشيتى  111عن كل االوصاف شيرى  11شيرى  1زدت فى االوصاف 11شيرى +

 1وسميت صهيون  111شيرى  1 فبعفا

أمنت  111شيرى  1بان العذراء وضعت  111شيرى  1سالومى شهدت   111شسرى  + 

 1والخاتم مصون  111يرى ش 1واعتقدت 

 1وخرج من بطنك  111شيرى  1شيرى بان يسوع ابنك  1أشعياء قال عنك 111شيرى + 

 1ونظرته العيون  11شيرى 

شبه ندى  111شيرى  1بان يسوع يظهر  111 شيرى 1صوفونيوس خبر  111شيرى + 

 1حوله صفوف ال يحصون  11شيرى  1ومطر 

والن فيك بان  11شيرى 1وتنبأوا بايقان  111شيرى  1خبروا منذ زمان  11شيرى + 

حيرت العلماء  111شيرى  1طوباك ثم كوباك  11ورأته العيون شيرى  111شيرى  1 11

 1قهرنا االركون  111ى رشي 1بوجود الروح واللماء  111شيرى  1



حتى  1 11شيرى  1بان هذا الحبل حرام  111شيرى  1ظن لفيك اقوام  111شيرى + 

 1االموات والمجنون  111ى حل  وأقام شير

ووضعوا اجابة  11شيرى  1قبة وسحابة  111شيرى  1شبهك األباء  1شيرى نى ماريا + 

 1وجميعهم فيك محتارون  111شيرى  1

جاءوا  111مدحوا  ما لحقوه شسرى  111شيرى  1وام وسبقوه قغلب ا 111شيرى + 

 1يسر خفى مكنون  111شيرى  1بعده وجدوه 

يا مر يم يا  111شيرى  1من شأن كلبى  111شيرى  1رضا قلبى فيك  111سيرى + 

  1تاجى وانا دون  111شيرى  1حسبى 

وجعل فيها  111شيرىة  1زخرفها بااللوان  111شيرى  1قبة موسى كان  111شيرى +

 1بكل آله وفنون 111شيرى  1االركان 

قسط عالمة وال 111شيرى  1صلوات ةطلبى  111شيرى  1هللا فى القبة  111شيرى + 

 1المن فيها مكنون  111شيرى  1المحبة 

شيرى  1فيها زهرة العطر تقيد  111شيرى  1شيرى مجمرة التصعيد  1111شيرى +

 1وصفائح وقرون  111شيرى  1ياتابوت العهد الجديد  111

 111شيرى  1سبع سروج ينيرون  111شيرى  1نالوا نور من نور  111شيرى + 

 1باسم اآلب هارون  شيرى 111وقضيب كان مذخور 

 1وآيات وشواهد  111شيرى 1وبخور وصعائد  11شيرى  1هيكل بموائد  111شيرى + 

 1عنك يتنبأون  111شيرى 

ولقدسك  111شيرى  1فى القبة وجدوه  111شيرى  1وجميع ما وضعوه  111شيرى + 

 1عذراء بكر مصون  111شيرى  1ذكروه 

يا مريم  111شيرى  1ألب عساك عند ا 111شيرى  1الزم نترجاك  111شيرى + 

  1تراعينا بعيون  1طوباك 

فزت  111شيرى  1يا فردوس النعيم  111شيرى  1يا ابنة يوااقيم  1شيرى نى ما ريا + 

 1ولك الفرح يكون  111 ىشير 111بالتعظيم 

 

 

 

 



 لقطعة التاسعةا

التي : الزهرة المقدسة : يا مريم العذراء : دعيت *

 . للبخور 

 

: م نأصل رؤساء اآلباء : وأزهرت : ت التي طلع*

 . واألنبياء 

 

 وأسقت ثمراً : أزهرت :هارون الكاهن : مثل عصا *

 

 

: وبتوليتك : بغير زرع بشر : ألنك ولدت الكلمة * 

 ر فساد يبغ

 

 . ليغفر لنا : أسألي أبنك : كوالدة اإلله : فلهذا نمجدك * 

 

جي تي . مارياتي بارثينوس : أفموتي إيرو *

 .إنتى بي إستوي نوفي : ريري إثؤواب إه

أسفيري : ثي إيتاس تي أو أو إي إبشوي *

: خين إثنو ني إن ني باطريارشيس : إيفول 

 .نيم ني إبروفيتيس 

إنتى آىرون بي : إم إفريتي إمبي إسفوت *

إيفول أف أوبت إن : إيطاف فيري : أويب 

 .كاربوس 

أتشيني : جي أري إجفو إمبي لوغوس *

: إسؤي أن أت طاكو : نرومي إسبيرما إ

 .إنجي تي بارثينيا 

هوس : إثفي فاي تين تي أو أوني *

إثريف : ماتي هو إمبي شيري : ثيؤطوكوس 

 .كونان إيفول 

 

 ديحم

 ر  القطعة التاسعة على راشى أو ما ريايقال بعد تفسي

 1او ماريا راشى  1بعد ان كان نادم  1بك اصبح آلدم راشى أو ماريا ( 8)راشى أو ماريا + 

 1فاز واخزى األركون  1راشى او ماريا  1كان مخالف وآثم 

اعطيت تهليل راسى  11راشى  1وتاج اسرائيل  11راشى  1يا فرح هابيل  11راشى + 

 1من يمدحون  بجميع 111

يعقوب كان زعيم  111راشى : هوذا اسحق سليم  11راشى : يا نعمة ابراهيم  11راشى + 

  1ورآه بعيون جاءه يوسف  11راشى  1

وايضا فى  111راشى  1فيك شرح وأقوال  111راشى  1داود رتل وقال  111راشى + 

 1حكمة سولومون  111راشى  1االمثال 



زهرة  111راشى  1شبه سفينة نوح  111راشى  1ان الكرسى المشروح  111راشى + 

 1وأغصان الزيتون  111راشى  1عطرة تفوح 

يا ابنة يواقيم  111راشى  1اجنحة السيرافيم  11شى را 1مركبة شاروبيم  111راشى + 

 1شورية مع هارون  11راشى  1

يا فرحة  111راشى  1يا حكمة بولس  111راشى  1انت نعمة بطرس  111راشى + 

 1طهر المعترفين  111راشى  1س بفيل

يا قدس  111راشى  1وامانة توماس  111راشى  1يا خالص متياس  111راشى + 

 1ى انت غيرة سيمون راش 1األقداس 

 1كملت المقصود  11راشى  1بك الفرح بدأ  111راشى  1اكليل الشهداء  111راشى + 

 1انت قلعة وحصون  111راشى 

طفل  111راشى  1راشى على كتفك جملتيه  111من بعد ما وزلدتيه  11راشى +

 1كيف هذا االمر يهون  111راشى  1وأرضعتيه 

سر صار  1 11راشى  1عن الكون المرسوم  111ى راش 1هذا سر مكتوم  111راشى + 

  1يعد ان كان مكنون 111راشى  1مفهوم 

 111راشى  1يفحص هذه االسرار   111راشى  1من هو صاحب االفكار  111راشى + 

 1ال تدركه ظنون  111راشى  1هذا نور من نار 

أرويه  ما أقدر 111راشى  1وبعض معانيه  111راشى  1وان قلت أحويه  111راشى + 

 1للعالى والدون  11راشى  1

لكن  111راشى  1وصف شرفك قائم  111راشى  1وان قال الناظر  1111ر اشى + 

  1منك متصلون   111راشى  1بعزائم 

رح أدامط  

ألحداالقطعة التاسعة من ثيؤطوكية يوم  لىع  

 نأ لهناإتحنن  أسأل كننيل 0ينطق بكرامة مر يم  نأال يستطيع  ئلخاطا البائس و ينالس       

 نهاأجذاءا يسيرا مديحا لها متيقنا  أقولوبجسارة  بندىأ كيل 0منطقا وحكمة سمائية   منحنيي

يا من  فرحيا 0يا مريم يا فخر جنسنا شفيعة المؤمنين  فرحياأمدحها هكذا قائال  كيل ساعدنيت

حواء من هر منك خالص ظيا من  فرحيا  0آدم من سقطة الخطية  باناأولدت منك من رفع 

0 تطلقات المو  



 0مسكنا لرب القوات رتصيا من  فرحيا 0يا من تعلو على المالئكة من أجل طهارتها  فرحيا

 ألفراحايا من صار من قبلها كل  فرحيا 0يا كوكب أشرق ضياؤه على كواكب السماء  فرحيا

  0 إللهيةا

 فرحيا 0وف المالئكةصف هلترتعد  لذيايا من ولدت  فرحيا 0 لههاإيا عروس عريسها  فرحيا

البشارة  ليكإيا من قبلت  فرحيا 0 لمؤمنيناوأنارت عقول  0يا من صارت محال لحكمة الحكماء 

يا من شفاعتها مقبولة عند  فرحيا 0أحشاك  يف ليزألابحلول ابن هللا الكلمى  لمالئكياالطاهرة 

المائدة  يتهاأ فرحيا 0معدن الرأفة  لطيباحاملة  ألرضا يتهاأ فرحيا 0جنس البشرية  يفالرب 

0الملكوت  لىإيا من بشفاعتك نصل  فرحيا 0الحاملة لسر الغفران   

آمين  0نا عند ابنك الحبيب ليغفر لنا خطايانا ينسألك اذكر    

البتول يفديح أمدح م  

(هيكانوس  نإأوى  ييقال على ت)   

يا ستنا  ابنكب*ون يا جوهر  مكن0يا أصل األصول  0وأشرح فيها وأقول  0البتول  يفأمدح + 

0وبك نحن فرحون  0وبلغنا المنى  0خالص جنسنا   

بنة ايا  0 ربونيعثمرة *عند األقرانيون  0صلب عنا ومات  0من ست البنات  0تجسد بثبات + 

0وكم عنى يقولون  0 مونيال يصهيون عزال  

رح قدرته حل بكلمته وش* مكنون  فيخسر  0وقبلت ما قال  0 أقوالوببشائر  0جاك غبريال + 

0صرت كسمائه يا ابنة صهيون 0  

 0دائم تمجيده وعاهد تالميذه * ونحن بك فرحون  0وعتق العالم  0كان نادم  نأخلص آدم بعد + 

0ن ويخلص عبيده من كيد األرك  

 ربوات ربوات*وتجسد منك رب العرش المكنون  0الملك أشتهى حسنك  0داود قال عنك +

0وشهداء متصلون  0وصفوف   طغمات 0حول العرش وقوف  0وألوف   

 0شهدت  يسالوم* ا مريم يا فخر البشريين يبك  0 طمئنانا يفوصرنا  0 زالت عنا األحزان+ 

0كنون مالعذراء ولدت آمنت واعترفت بالسر ال نإ  

يا كرمة  لرؤساءاشهد عنك  0ويعقوب رآك سلم سره مكنون  0سليمان أبوك صار ينشد بفنون + 

0 تنبأ ونية كما عنك يا بكر عروس 0 غروسةم  

ضللت حواء * والختم حصن مصون  0بان يسوع ظهر شبه ندى ومطر  0صوفونيوس خبر + 

0 خرج عريان عادم  لوالك مارجعون 0وصار يبكى نادم  0آدم   



 0 إللهاظهر منك  0وصفك يكلون  يف 0حيرت العلماء فالسفة مع حكماء  0وباك طوباك ط+

0ذاه كسائر  المخلوقينغ ورضع لبنه و 0سماه  يف لعاليا  

غلب فيك * ورية هارون ش يا 0واله شرف ذكرك  0وعظيم هو مجدك  0هو قدرك  اليع+ 

0بمديحك يرتاح كل ذليل محزون  ألفراحايا بدء  0المداح   

صلب عنا  0ائم د يقديم ازل* كون أبقوته  سبيحيسوع ابنك  لبيطيا مريم  0 لبيقفيك رضا + 

  0والتالميذ يكرزون استيقظ كالنائم  0وتألم 

لك كل التعظيم *  إلنجيليونا آلباءا 0ونادوا باستبشار  0 ألبراراالرسل  0 ألقطارا يفكرزوا +

  0وضعت المكنونو 0حملت السر العظيم  0يا ابنة يواقيم  0

يا  0نورت األكوان * مكنون  فيخبسر 0وقبلت ما قال  0 مثالأضربوا عنك  0موسى ودانيال +

0لوال ابنك ما كان كل الخالئق يعتقون  0فخر األيمان   

وسجدوا *  0بها المجوس حاضرون  0مرا وذهبا ولبان  0 ألعياناأتوا بها  0 إيمانبهدايا + 

وجنده محتارون 0ودس صار مرعوب روهي 0الرب المعبود  0للمولود   

يا * معونلشعب ابنك أج 0شفاعتك يوم الدين  0مسكين  ئعبدا خاط 0ي ذلك الحين فال تنسى  + 

0القوة والعون  0طالب من رب القدرة 0جرحى بك يبرأ  0ستى يا عذر اء  

 نحن المؤمنين 1 طمئنانا يفلنصير  1 يمانإوتوبة مع  1ونسأل من جوده الغفران +

 

 لقطعة العاشرةا

أن تطلبي عنا : أنت مستحقة أكثر  من جميع القديسين *

 . أيتها الممتلئة نعمة : 

 

 

من رؤساء اآلباء ومكرمة أفضل من  أنت مرتفعة جداً *

 .األنبياء 

 

 من الشاروبيم والسارافيم : بدالة أكثر : ولك سعي *

       

 

 ناسنفو: وشفيعة : فخر جنسنا : يقة قألنك أنت بالح*

إيهوتي ني إثؤاب : تي أوي إنهي كانوس *

أوثي إثمي إن : إثريه طوبه إيجون : تيرو 

 .إهموت 

إيهوتي ني باطرياشيس : تيتشوسي إي ماشو *

 .أووه تي طايوت إيهوتي ني إبروفيتيس: 

: خين أو باريسيا : أوأون تي جين موشي *

 .إيهوتي ني سيرافيم 

 

إبشوشو إمبين جينوس  بي: إنثو غار آليثوس *

 .إنتى نين إبسيشي: أووه تي إيروس تاتيس : 

 



 

 

في اإليمان : لكي يثبتنا : إشفعي فينا أمام مخلصنا *

 المستقيم 

 

 

:  لنفوز برحمة: بمغفرة خطايانا : وينعم لنا * 

 بشفاعاتك 

 

  

 

ناهرين بين : أري إبريس فيفين إيجون *

خين بي : سوتير هوبوس إنتيف تاجرون 

 .ن وناهتي إتسوت

 

إمبي كو إيفول إنتى : إنتيف إرهموت نان *

هيتين تي ني : إنتين شاشني إفناي : نين نوفي 

 .إبريسفيا

 عشر لقطعة الحاديةا

ألوف : التي لغير المتجسدين : كل األسماء العالية *

 . ورؤساء المالئكة : المالئكة 

   : أيتها المشتملة : عظمة طوباويتك : لم يبلغوا *

 .نود جمجد رب الب

   أكثر : والمعه : أكثر من الشمس : أنت مضيئة * 

 .ن الشاروبيم م

ليك ع: يرفرفون : ذو الستة األجنحة : والسارافيم *

 بتهليل 

: إنتى ني أسوماطوس : ران نيفين إتتشوسي *

 .ني آنا أتشو إن إنجيلوس

: إنتى ني ماكاريس موس: إمبو إشفو إإبتشيسي*

 .إنتى إبتشويس سافاؤت: أوأو 

تي أوي : إيهوتي إفري : تي هياكتين إيفول *

 .إيهوتي ني شيروبيم:إنالم إيروس

إريبي سي : نا بي سو إنتينه : نيم ني سيرافيم*

 .خين أوإإشليلوي: زين خاجو

 لقطعة الثانية عشرا

وأنت أكرم من : أرفع من السماء : مجدك يا مريم *

 . وسكانها : األرض 

 

إلي : المؤدي : ق الحقيقي يالطر: ألنك أنت بالحقيقة *

 . السموات 

  

  

تي : إتشوسي إيهوتي إتفي: بي أوأو أوماريا *

 .نيم ني إتشوب إنخيتف: طايوت إي إبكاهي

إتؤي : تي تي ستراتا إممي : إنثوغار أليثوس *

 .إي إبشوي إيني فيؤيي: إمما إمموشي

أري : إم إفراشي نيم إبثليل : أريتي هيوتي *

 .إنسيون: أو إتشيري: وجوم مورتي إن أ

اوثي غيتاس تي هيوتس ان ات هبسوا غنا * 



يا أبنة : و تمنطقت بالقوة :والتهليل : لبست الفرح *

 . صهيون 

 

: حتي سترت آدم : لباس السمائين : يا من لبست *

 . بلباس النعمة 

شا إنتيس هوبس عن آدام إن إت : ناني فيؤيي 

 .هيب سوامبي إهموت 

 

 لقطعة الثالثة عشرا

موضوع في وسطها : هي مريم العذراء : قبة حقيقية  *

 . الشهادات الصادقة : 

 

كل ناحية من : المصفح بالذهب : التابوت غير الدنس *

 . والغطاء الكاروبي : 

 

 : المخفي فيه المن : القسط الذهبي *

 

 

الذي هو نور : الحاملة النور الحقيقي : المنارة الذهبية *

 . ال يدني منه  الذي: العالم 

 

والبخور : الحاملة جمر النار : المجمرة الذهبية *

 العنبري : المختار 

  

التي : لمقدسة والزهرة ا: التي أزهرت : عصا هارون *

 .للبخور 

 

 

يا مريم : والدتك العجيبة : هذه جميعها معاً تدلنا علي *

 .  العذراء 

إفكي : تي ماريا تي بارثينوس: أو إسكيني إممي *

إنجي ني ميت ميث ريف إي : خين تيس ميتي 

 .تين هوت

إت أوشج إن نوب : تي كيفوتوس إن أتثوليب *

إن : نيم بي إيالستيريون: إنساسا نيفين 

 .شيروبيميكون

إيري بي ماناهيب : بي إستامنوس إن نوب *

إي : إنتى إفيوت : إيس بي لوغوس: إنخيتف

 .آفتشي ساركس إنخيتي 

فاي خابي أو أويني إممي  تتي ليخنيا إن نوب إ*

بي آت : إيتي إف أوأويني إمبي كوزموس : 

 .إشخونت إيروف

إتفاي خابي جيبس إن : تي شوري إن نوب *

إن : يم بي إستوي نوفي إتسوتب ن:إكروم 

 .أروماتا

: إيطاف فيري إيفول : بي إشفوت إنتى آآرون *

 .إنتى بي إستوي نوفي: نيم تي إهريري إثؤواب

إمبي : سي إرسيم مينين نان : وب سناي تيرو إف*

 أو ماري تي بارثينوس: جين ميسي إن إشفيري 



 لقطعة الرابعة عشرا

التي : بكرامة القبة يا موسي النبي : ينت نفوسنا ز*

 .زينتها 

 

موضع مغفرة : التي صنعها موسي : القبه االولي *

 . خطايا بني إسرائيل 

 

التي : وكجميع المثل : صنعها بمجد كقول الرب *

 .أعلمه بها 

 

تابوت مصفح بالذهب من داخل ومن : كان في القبة *

 .خارج 

  .يظالن عليه : وكاروبا ذهب : غطاء : كان في القبة *

  

  

 مخفي فيه : كان في القبة قسط ذهبي وكيل من * 

 

 

وسبعة سرج تضئ :  منارة من ذهب : كان في القبه *

 .عليها

 

في : والعود المختار : كان في القبة مجمرة من ذهب *

 وسطها

  

 

جميع : يستنشق رائحتها : زهرة بخور : كان في القبة *

 .آل البيت إسرائيل 

 

أو مويسيس بي : أكسول سيل إن نين إبسيشي *

إيتاك : خين إيتايو إن تي إسكيني : إبروفيتيس 

 .سيل سولس إيفول 

: إيطامويسيس ثاميوس : تي إسكيني إنهوتي *

إنتى نين شيري : إثؤما إنكا نوفي إيفول 

 .إمبسرئيل

كاطا إبساجي إم  :أفثاميوس خين أوأوأوو*

إيتاف : نيم كاتاني تيبوس تيرو: إبتشويس 

 .طاموف إيروف 

: كي خين تي إسكيني : أوأون أوكيفوتوس *

 .ساخون نيم سافول: ليوت إن نوب الإس

: كي خين تي إسكيني : أوؤن أو إيالستيريون *

كي خين تي إسكيني : هان شيروبيم إن نوب 

 .يتف إن إخري إنخ: إيري أوشي إمماتا هيب 

كي خين تي : وأون أو إسطامنوس إن نوب أ*

إن إخري : إسكيني إيري أوشي إممانا هيب 

 .إنخيتف 

: كي خين تي إسكيني : نوب  نأوأون أو ليخنيا إ*

 .إير أو أويني إيجوس: إيري بي شاشف إنخيتس 

كي خين تي : أو أون أو شوري إن نوب *

إتسوتب خين : إيري بي كينا مونون: إسكيني 

 .ميتي  تيس

 

كي : أو أون أو إهري ري إن إستوي نوفي *

إنجي نا : إفشوليم إيروس تيرو : خين تي إسكيني 

 .إبئي إمبي إسرائيل

 



 

هذه التي أزهرت بغير :  كان في القبة عصا هارون*

 .غرس وال سقي 

  

  

موضوعاً : وخبز التقدمة : مائدة ذهبية : كان في القبة *

 .عليها 

  

  

عن : يصعد الذبائح : رئيس كهنة :  كان في القبة*

 . خطايانا الشعب 

 

 

خطايا : يرفع هنالك : ضابط الكل : ذا إشتم رائحتها إ*

 .الشعب 

  

 

: عرفنا الذبيحة الحقيقية  :أبنة يواقيم : من قبل مريم *

 .لمغفرة الخطايا 

  

 

كي خين تي : أو أون أو إشفوت إنتى آآرون *

خوريس تشو : فاي إيطاف فيري إيفول : إسكيني 

 .نيم إتسو 

 

كي خين تي إسكيني : أوأون أو إترابيز إن نوب *

كي إي إهري إيجوس : إن تي إبروثيسيس  إبؤيك:

. 

 

: كي خين تي إسكيني : أوون أو أرشي إيرفيس *

إيجين ني نوفي : إف إن شوشو أوشي إي إبشوي 

 .إنتى بي الؤس

 

: إنجي بي با نتوكراتو : أفشان شوليم إيروف *

 إن ني نوفي إنتي بي الؤس : شاف اولي إم ماف 

 

إن : اكيم إتشيري إن يو: إيفول هيتين ماريا*

 .إنكا نوفي إيفول: سونين بي شوشو أوشي إممي 

 لقطعة الخامسة عشرا

 .زينها النبي  التي: كرامة القبة : ن يقدر أن يصف م*

 

 

تعجبوا : لما رآها المعلمون المختارون للكتب المقدسة *

 .جداً 

 

إم إبطايو إن تي إسكيني : يم بيثنا إش سلجي ن*

 .إنجي بي إبروفيتيس: إيطاف سيل سولس إيفول 

 

: ي سوتب إنساخإنجي ن: إيتاف ناف إيووس*

أفتشي إن فيري : إنتى ني إغرافي إثؤواب 

 .إيماشو



من الكتب : وفسروها : بفهمهم السامي : وفكروا *

 . المقدسة 

 

التي لرب : القبة الحقيقية : أبنة يواقيم  :ودعوا مريم *

 . الجنود 

 

بطهارتها : وذهبه المختار : بالعذراء : شبهوا التابوت *

 . 

 

يظالن : وكاروبا المجد : بالعذراء : شبهوا الغطاء *

 . عليها 

بمخلصنا : بالعذراء وكيلة المن : شبهوا القسط الذهبي *

 . 

 

: وسرجها السبعة :  بالكنيسة: شبهوا المنارة الذهبية *

 .بالسبع طغمات 

 

: بالعذراء وعنبرها : شبهوا المجمرة الذهبية *

 .بعمانوئيل 

 

: وبخورها المختار : يم الملكة ربم: زهرة البخور *

 .ببتوليتها 

 

 

التي صلب : بخشبة الصليب : شبهوا عصا هارون *

 .حتي خلصنا : ربي عليها 

  

بز التقدمة بجسد شبهوا المائدة الذهبية بالمذبح وخ* 

 أف: خين بوكاتي إتشوم : أفموك ميك إيفول *

 .خين ني إغرافي إثؤواب: إرمين إيفين إمموس 

جي تي : إتشيري إن يواكيم : أفموتي إي ماريا *

 .إنتى إبتشويس صابؤوت : إسكيني إممي 

بيس : نوس هيجين تي بارثي: أفئين تي كيفوتوس*

 .هيجين بيس توفو: كي نوب إتسوتب 

 

إيس ني شيروبيم إنتى : أفئين بي إيالستيريون *

 .رخيفي إيجوسإسي : إب أوأو 

هيجين تي : أفئين بي إسطامنوس إن نوب *

 .هيجين بين سوتير: بيف كيشي إممانا : بارثينوس

: هيجين تي إك إكليسيا : أفئين تي ليخنيا إننوب*

هيجين بي شاشف إن : خيتس بيس كي شاشف إن

 .تاغما 

هيجين تي بارثينوس : أفئين تي شوري إن نوب *

 .هيجين  إممانوئيل: بيس كينا مونون : 

هجين : أفئين تي إهريري إن إستوي نوفي *

: بيس كي إستوي نووفي إتتوتب : ماريا تي أورو 

 .هيجين تيس بارثينا 

 

هيجين إبشي : آفئين بي إشفوت إنتى آآرون *

: إيتاف إيش باتشويس إيروف : تى بيستافروسإن

 .شا إنتيف سوتي إممون

إن  هيجين بي ما: أفئين تي إترابيزا إن نوب *

هيجين : إبؤيك إن تي إبروثيسيس : إرشو أوشي 

 .إبسوما إم إبتشويس

: هيجي بين سوتير : أفئين بي أرشي إبريفس *

 .إنكا نوفي إيفول: بي شوشو أوشي إممي 



 . الرب 

 

بمخلصنا الذبيحة الحقيقية : شبهوا رئيس الكهنة *

 . لمغفرة الخطايا 

: علي الصليب :ذبيحة مقبولة : هذا الذي أصعد ذاته *

 . عن خالص جنسنا 

  

 .علي الجلجلة : وقت المساء : أبوه الصالح : فأشتمه *

  

مرة : إلي رئاسته : ورد آدم : فتح باب الفردوس * 

 . خري أ

عرفنا الذبيحة الحقيقية : إبنة يواقيم : من قبل مريم * 

 . المغفرة الخطايا 

 

 

: بشفاعاتك : أن نفوز برحمة  :ونحن أيضاً نطلب * 

 . عند محب البشر 

إن أو ثيسيا إس : نيف إي إبشوي في إليتاف إي*

خا إيؤجاي إمبين : هيجين بيستافروس: شيب 

 .جينوس

يوت إن آغاثوس  فإنجي بي: أفشوليم إيروف *

هيجين تي : إم إفناف إنتى هان آرو  هي :

 .غولغوثا

آفتاس : إم بي باراديسوس : أف أو أون إم إفرو *

 .إبتيف أرشي إنكيسوب : تو إن آدام 

أن : إتشيري إن يواكيم : اريا إيفول هيتين م*

 .إنكانوفي إيفول : سوئين بي شوشو أوشي إممي 

: شني إفناي اإثرين ش: آنون هون تين توبه *

 .  إنتوتف إمبي ماي رومي : هيتين ني إبريسفيا 
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: هان أتتشي إيبي إم موؤ : تيك ناي أو بانوتي *

.إنجي نيك ميت شينهيت : سي أوش إيماشو   

 

سي إيبي إنتوتك : ني تيل تيلي إممون هوؤ *

سي كي ناهرين :  بي كي شو إنتى إفيوم: تيرو 

.نيك فال   

: ني نوفي إنتى تا إبسيشي : يي آفير ماللون *

.ويس شإمبيك إمثو بات: ناي إث أوؤنه إيفول   

باتشويس إن نيك إربو : ني نوفي إيتاي إيتو *

.إينا أنوميا : أو ذيه إمبيرتي إهثيك : ميفئي   

تي بورني : جي بي تيلونيس أكسوتيف *

: تسا أو بي نام بي سوني إ: أكسوتي إمموس 

.باتشويس أك إر بيف ميفئي   

ما : خا بي ريف إرنوفي : أنوك هو باتشويس *

.أن أو ميطانيا : إتسافوي إنتا إيري   

: إمبي ريفير نوفي : جي إك أو أوش إم إفمو أن *

إنتيس أونخ إنجي تيف : إم إفريتي إنتيف تاستوف 

.إبسيشي   

ة وكثيرة جداً اراحمك يا إلهي غير محصم*

.هي رأفاتك   

 

 

: محصاة عندك جميعها : قطرات المطر *

كائن أمام عينيك : ورمل البحر   

 

 

هذه : كم بالحري خطايا نفسي ف* 

.أمامك يا ربي : الظاهرة   

 

: لخطايا التي صنعتها يا ربي ال تذكرها ا*

آثامي : وال تحسب   

 

 

: والزانية خلصتها : إن العشار أخترته ف*

.يا سيدي ذكرته: واللص اليمين   

 



 

أري : إيخون إي بيك أوجاي : ماتاستو إفنوتي *

.كاتا تيك ميت أغاثوس : أووي نيمان   

 

مارو : أووه إن نائيت : جي إنثوك أو آغاثوس *

.نيك ميت شينهيت  يإنج: طاهون إنكوليم   

إبتشويس إفنوتي بين : شينهيت خارون تيرين *

كاطا بيك نيشتي إن ناي : أووه ناي نان : سوتير 

 . 

أوبين نيب : إمبو ميفئي &ناي إك إيري *

: أك إي شوبي خين تين ميتي :  بخرستوس

.إكؤش إيفول إكجو إمموس   

 

: تي تي إمموس نوتين : جي تاهيريني أنوك *

.تي كو إمموس نيموتين : إت هيريني إم بايوت   

سيم ني نان إنتيك : إب أورو إنتيك هيريني *

.كانين نوفي نان إيفول : هيريني   

 

: إنتي تي إكليسيا : جور إيفول إن ني جاجي *

.إن نيكيم شا إينيه : سويت إيروس  آري  

خين : خين تين يتي تينو : إممانوئيل بين نوتي *

.م بي إبنفما إثؤواب ين: إب أو أو إنتى بيف يوت   

 

إنتيف توفو إن نين : إنتيف إسمو إيوون تيرين *

إنتى نين : إنتيف تالتشو إن ني شوني : هيت 

.إبسيشي نيم نين سوما   

 

نيم بيك : إخرستوس  تين أووشت إمموك أوبي*

يا سيدي علمني : أنا أيضاً الخاطئ و*  

. أن أصنع توبة :   

موت الخاطئ مثل أن : ألنك ال تشأ *  

.وتحيا نفسه : يرجع   

 

 

وعاملنا : خالصك دنا  ياهلل إلي ر* 

.كصالحك   

 

 

 

نك انت صالح ورحوم فلتدركنا ال* 

 رافاتك سريعا

 

: تراءف علينا كلنا أيها الرب اإلله * 

.مخلصنا وإرحمنا كعظيم رحمتك   

 

 

كن في : يا سيدنا المسيح : هؤالء أذكرهم *

صارخاً قائالً : وسطنا   

 

 

أتركه : سالم أبي : أعطيكم : المي أنا س*

. معكم   

 

 

قرر لنا : أعطنا سالمك : ملك السالم  يا*

.وأغفر لنا حطايانا : سالمك   



جي : نيم بي إبنفما إثؤواب : يوت إن أغاثوس 

.أكئي أكسوتي إممون   

 

 

فال : وحصنها : فرق أعداء الكنيسة *

. إلي األبد : تتزعزع   

 

بمجد : عمانوئيل إلهنا   في وسطنا اآلن * 

 أبيه والروح القدس 

 

 

أمراض : ويطهر قلوبنا : يباركنا كلنا ل*

. نفوسنا وأجسادنا   

 

 

 

مع أبيك الصالح : يها المسيح نسجد  لك ا* 

ألنك أتيت وخلصتنا : والروح القدس :   

 +ويقول الكاهن هذه الطلبة 0

 

وق لمولود غير مخ 0نور من نور اله حق من اله حق  0أيهاالمولود من االب قبل كل الدهور + 

ا نشكرك ي 0به كان كل شىء وبغيره لم يكن شىء مما كان  ىذال 0واحد مع االب فى الجوهر 

بشفاعة سيدتنا كلنا فخر  0ونتضرع الى صالحك يا محب البشر  0ربنا ومخلصنا يسوع المسيح 

هذه التى استحقت ان تصير اما فى ملىء الزمان  0جنسنا العذراء الطاهرة البتول مرتمريم 

وصلوات سائر مصاف الشهداء  0وبطلبات ابينا البكر الطاهر مارمرقس االنجيلى الرسول 

واغفر لنا خطايانا واتقذنا من آلثامنا الماضية  0ارحمنا يا هللا كعظيم رحمتك  0والقديسين 

فظنا واسترنا لئال نسقط فى تكاسلنا مرة أخرى وجدد فى احشائنا نعمة روح حوا 0والمستأنفة 

0وثبته فينا فى هذا الدهر  وفى الدهر اآلتى  0قدسك المعزى   

( لمجد لآلب واالبن والروح القدس ا) 00ذوكسابترى كى ايو كى أجيو ابنيفماتى +  



ال  0ح الهنا عندما تصغر ارواحنا يوامنحه لنا نحن عبيدك ايها المس 0فليدركنا عزاؤك سر يعا + 

 0لكن تحنن علينا ايها المسيح الكثير الرحمة  0وال من نفوسنا  0تبعد عن عقولنافى الشدائد 

ورسلك اللقديسين 0وسط تالميذك االطهار  واقترب منا ايها الحال فى كل مكان كما كنت حاال فى

احفظنا وخلصنا  0هكذا نحن عبيدك المشتاقين اليك  0تعزيهم وتريهم ذاتك فى كل حين 0االبرار 

0لكى نسبحك على الدوام   

ن وكل آوان والى دهر آلا)  0اى اونون امين  0اوناستون  ىكى نين كى اى كى يس توس ا+ 

0(الدهور آمين   

يال يا والدة االله مرتمريم  العذراء الطاهرة النه سر ان يحل فيك غير المحوى تغبطك كل االج+

 0طوبى لنا نحن المسيحيين النك صرت وسيلة تشفع فينا الليل والنهار  0عيننا و 0المسيح الهنا 

من أجل ذلك نعظمك مع غبريال رئيس المالئكة ونصرخ  0وأسلحة رؤسائنا مستقيمة بطلباتك 

0آمين  0السالم لك يا ممتلئة نعمة الرب معك  0تهليل هكذا قائلين بصوت الفرح وال  

الخ 000وبالحقيقة نؤمن  00الخ 000يقى قتقال نعظمك يا أمالنور الح+  

   م الطلبةالتالية آمين كيراليسونث

 

 

 

 

 

 

 

 

 

إفنوتي ناي نان*  

.إفنوتي سوتيم إيرون *  

.إفنوتي سومس إيرون *  

. إفنوتي جوشت إيرون *  

.وتي شينهيت خارون إفن*  

. أنون خابيك الؤس *  

.آنون خابيك إبالزما *  

نا مهللا أرحا ي*  

ا هللا اسمعنا ي*  

ا هللا أنظر إلينا ي*  

ا هللا أطلع علينا ي*  

اهللا تراءف علينا ي*  

حن شعبك ن*  

نحن جلبتك *  



.ناهمين إيفول خين نين جاجي *  

.ناهمين إيفول ها أو إهفون *  

. آنون خانيك إيفي أيك *  

.إيوس ثيؤس إنثوك *  

.أن ناهتي إيروك *  

.جي أكئي أكسوتي إممون *  

.جيم بين شيني خين بيك أوجاي *  

.أووه كانين نوفي *  

.نجنا من أعدائنا *   

نجنا من الغالء *   

نحن عبيدك  *   

أنت أبن هللا *  

آمنا بك *   

ألنك أتيت وخلصتنا *   

.تعهدنا بخالصك *   

وأغفر لنا خطايانا *   

 

 

* 

..قدوس قدوس قدوس ثم أبانا الذي : م تقال ث  

.تحليل نصف الليل الخاص بالكهنة +  

مزامير باكر                                                            +            

ذوكصولوجية باكر. +   

  

هاتجية باكر اآلدام وبنفس طريقتوويمكن أن يقال المديح التالي بعد ذكصول+   

 

 

 

                                                                    اسجد السم الثالوث                    *

 الرب االله العظيم

                                                                             لواحد فى الالهوت                ا

 المثلث االقاني

و                                                                         المجد و القوة             لك * 

 العظمة و السلطان



                                                                                  التسابيح  و السجو د            و

 فى كل اوان

رب                                                                  وس                     قدوس قدوس قد* 

 الصباووات

و                                                              لخالق كل نفوس                              ا

 رازقهم بالقوت

هو                                                                         مبارك و مقدس                    * 

 اسمك القدوس

الضابط                                                                     يها الثالوث االقدس                ا

 كل جنوس

                                                                صفوف رتب السموات                  * 

 المالئكة و القوات

الوف                                                                          يام حولك طغمات جنود      ق

 الوف ربوات

                                                                                واقفين       عساكر    *       

 شاروبيم و سيرافيم

بالتماجيد                                                                              اضعين نحوك ساجدينخ

 و التعظيم

الكراسى                                                                  رؤساء مع سالطين                * 

 بابرو اال 

قدوس قدوس  قائلين                                                              لليل صارخين   النهار وا

 اكؤواب

يقدمون لك                                                                    جميع صنعة االيدى       *  

 التماجيد

                                                                                        يسترضيك      لكل ا

 الملوك و العبيد

نسبحك                                                                                 ساعدنا يا قدوس    * 

 مع مالئكتك



العظمة                                                                             دوس قدوس قدوس      ق

 لك وحدك

                                                                                      امين الليلويا        * 

 التسابيح و االكرام

و على                                                                          المجد فى العال هلل           و

 االرض السالم

نسبحك                                                                 و المسرة بالناس                      * 

 ونبارك اسمك

نخدمك                                                                           لى اخر االنفاس               ا

 و نسجد لك

نخدمك                                                                          نعترف لك بالتعظيم          * 

 هارن فى كل

المالى                                                                              ن اجل مجدك العظيم     م

 كل االقطار

االب                                                                   المالك على السموات             *  

 الضابط الكل

و                                                                            االبن الوحيد رب القوات     و

 الروح المتفضل

ابن                                                              الرب يسوع المسيح                    * 

 االب  حمل هللا

 ارحمنا                                                                                     ك المجد و التسبيحل

 يا ابن هللا

ارحم                                                           يا حامل خطايا العالم                         * 

 صنعة يديك

و                                                                               امنع عنا الظالم                و

 ا اليكاقبل طلباتن

ارحمنا                                                                      ايها الجالس عن يمين االب   * 

 ايها البارى



انت                                                                             نت وحدك القدوس          ا

 وحدك العالى

بمجد هللا                                                                      مسيح          ياربى يسوع ال* 

 االب امين

الى                                                                           وح قدسه له التسابيح          ر

 ابد االبدين

كل يوم                                                                       اباركك كل يوم                  * 

 ابارك اسمك

ارحم                                                                   اصاحب الفضل على الدوام       ي

 فقراء شعبك

و انظر                                                                 منذ الليل تسرع روحى اليك     * 

 فى احكامك

وادرس                                                                               نت اتلو فى طرقك     ك

 فى اقوالك

االرض اهدينى                                                               الن اوامرك هى نور على  * 

 الى سبلك

و                                                                 قوم بالسنن و الفرض                ال

 افهمنى حقوقك

اقف                                                                  باكر تسمع صوتى                 * 

 امامك بالغداة

امين                                                                          قف امامك و ترانى              ا

 الليلويا

الذى                                                                ايها النور الحقانى                  * 

 يضى لكل انسان

و فى                                                                                          تى الى العالم     ا

 العالم كان

بمحبتك                                                                              اتيت الى العالم           * 

 للبشرية



ففرحت                                                                        ابطلت الظالم                  و

 كل برية

من رق                                                         خلصت ادم و بنيه                        * 

 الطاغوث

من طلقات                                                           عتقت امنا حواء                       و

 الموت

نسبحك مع                                                             اعطيتنا روح البنوة            * 

 كتكئمال

و نتلو                                                                   عترف لك بالقوة                   ن

 تسابيحك

و                                                                                  قد عبر الليل و فات    * 

 حان وقت الغدو

                                                                                       هضت المخلوقات ن

 لواتالتسابيح و الص

                                                                                عندما يعبر فينا             * 

 باكر وقت الغدوات

يا                                                                                  ايسوع منجينا              ي

 معطى الخيرات

                                                                                    فلتشرق فينا                * 

 االفكار النورانية

                                                                                 ينا           طا سيدنا ال تغي

 الظلمة العالمية

                                                                               نسبح لك عاقلين              * 

 مع داود بيقين

و نرتل                                                                                   نستيقظ فرحين        و

 لك قائلين

الى                                                                    ناى                      قد سبقت عي* 

 وقت االسحار



بالمزمار                                                                     ستيقظ و افتح فاى                 ا

 و القيثار

فانى                                                                            اسمعنى فى الغدوات        * 

 كتوكلت علي

رفعت                                                                    رفنى الحقيقه   فاني                ع

 نفسى اليك

تكون                                                                    اللهم يالهى                           * 

 غداوتى اليك

و جسدى                                                                        ذ عطشت اليك نفسى        ا

 مستر جيك

                                                                                  كم جسدا يظهر لك           * 

 فى موضع برية

و                                                                                         ى قفر ال يسلك         ف

 ليس فيه مياه

                                                                      ظهرت لك بطهارة                  *  

 الرى عزك بقواه

اشهى من                                                            ن رحمتك بطهارة                    ال

 كل حياة

حك فى و اسب                                                           فلتمجدك شفتاى                    * 

 حياتى

و تتطلع                                                                       باسمك ارفع يداى               و

 لصالتى

                                                                               من نعمتك تمتلى نفسى*  

 كشبعها من الشحم

و                                                                               شفتاى               تتهلل بك  و

 بحك فمىسي

اتلو اسمك فى                                                             اذا  ذكرتك  على فراشى        * 

 االسحار



امدح فيك ليل                                                              نت فكرى يا الهى                  ا

 و نهار

و تقبل                                                                                     يارب تسمعنا       * 

 طلباتنا اليك

كمثل                                                                        لتكن رحمتك علينا             ف

 اتكالنا عليك

يا                                                                             اللهم المهتم بنا               * 

 مدبر  كل االمور

و                                                               يكن عونك معنا                               ل

 بنورك نعاين النور

و                                                                          دبرنا بتدابيرك                  * 

 اغنينا  بفضل غناك

فال                                                              ال تحوجنا الى غيرك                      و

 نعرف احد سواك

المشتاق الى                                                           يا مدبر مختاريه                       * 

 خالص خلقه

                                                               ابل التائبين اليه                              ق

 الراجعين الى حقه

                                                            يارب بكل صالح                           *  

 اعددت هذه الليلة

ن نكون ا                                                           نعم علينا فى هذا الصباح                 ا

 بغير خطية

سهل                                                         و فى هذه الغدوات                           * 

 طرقى امامك

 و                                                                كى اقوم بثبات                             ل

 ادرس فى اقوالك

و اسبح                                                         و انشد بحقك كل يوم                         * 

 باقوالك



و                                                              استيقظ من النوم                               و

 اهلل بجاللك

و                                                                    بسالمك  يا ملكنا                      * 

 بفضل انعام يديك

و                                                         قدنا  و الن قمنا                                     ر

 توكلنا  عليك

                                                           لينا بلطفك                              تطلع ع* 

 ارحمنا و باركنا

                                                                  شرق علينا بنور وجهك                   ا

 قدسنا و طهرنا

و                                                                                 ها ما احسن و ما احلى *

 ابهج االخوة

                                                         ذا    سكنوا   جميعا                                  ا

 باتفاق و محبة

                                                                         اذا سكنوا فى دار                    *

 بمحبة حقيقية

                                                        الطهار                                   اما الرسل ك

 بمودة  انجيلية

طيبا فائقا                                                     يكونون طيبا على راس المسيح          * 

 ناردين

الى اسفل                                                                  لنازل على اللحية                  ا

 القدمين

الشيوخ                                                           يمسح فى كل ايام                            * 

 مع الشبان

                                                              الكهنة و الخدام                                   و

 يسبحون فى كل

                                                              هؤالء اذا اتفقوا بطهارة                    *  

 بروح هللا الديان



اسمو افنوتى                                                                  شبه القيثارة                      ك

 ان سيو نيفين

و                                                           بالمزامير و التسابيح                       *   

 االغانى الروحانية

                                                                 لمجد السم المسيح                             ا

 باكر و عشية

ستيقظ ا                                                        استيقظ يا مجدى                             * 

 ايها المزمار

و                                                                          ارتل تمجيدى                     و

 الحن بالقيثار

 


