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 أواًل: منهج الطقس
 مبنى الكنيسة
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 مبنى الكنيسةتطور 
 في العهد القديم:

عصر اآلباء البطاركة )إبراهيم و إسحق  من .1
 موسي:  ==< لحد و يعقوب(

كان اآلباء يعبدون هللا في الجبال و األودية 
مكانش فيه أماكن و أي مكان كانوا فيه، 

...  مكانش فيه كنايسمستقلة للعبادة )
لربنا في الحتت  مذبح كل واحد بيعملكان 

  اللي بيمشي فيها(
 ونا يعقوبمذبح بيت إيل اللي بناه أب

الملك  ==< لحدفي عصر موسي النبي  .2
 سليمان:
لت هي فض و...  خيمة االجتماعأقيمت 

 مكان العبادة الوحيد

 
 شكل خيمة االجتماع زي ما ربنا شرح لموسى

العهد  ==< لحد في عصر الملك سليمان .3
 :الجديد

ي   هيكل سليمانتم بناء هيكل الرب و ُسمِّ

 
 سنين 7هيكل سليمان كان فخم جدًا و اتبنى في 
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 :الجديدفي العهد 

 
... و دي اللي ربنا أسس فيها سر اإلفخارستيا )أول  بيت القديس مرقس أول كنيسة

 و من ساعتها و الكنايس بتنتشر في العالم كله...  .قداس في التاريخ(

 :3الكنيسة ممكن تبقى مبنية على شكل من  †

جسد بابا يسوع عشان الكنيسة هي  :الصليب  
... و رسالة الكنيسة إنها تجمع كل  المصلوب

 والدها و توديهم عند الصليب

 
تعبر عن طبيعة الكنيسة األبدية،  :الدايرة  

 ال بداية لها و ال نهايةفالدائرة 

 
زمان الطوفان،  بفلك نوحتفكرنا  :السفينة   

 اللي جواه نجى ألنه ال خالص خارج الكنيسة
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شكل السفينة هو أكتر األشكال انتشارًا ... لو دققنا في شكل كنيستنا هنالقيها 

على شكل سفينة ... و المنارة اللي عليها صورة العدرا زي صاري السفينة اللي عليه 
 الشراع بتاعها

 مبنى الكنيسة مكونات
كل كنيسة ليها منارة جنب مبنى  :المنارة 

 الكنيسة اللي بنصلي فيها

 فوقها صليبو المنارة * 

المنارة بترشدنا للكنيسة ... نشوفها من بعيد * 
 )عشان عالية( فنعرف إن كنيستنا هنا

  المنارة برضه جواها .... الجرس* 
وقت تقديم جرس الكنيسة بيدق  :الجرس  

 عشان ينبه الشعب إن القداس بدأ الحمل

برضه الجرس بيدق لما يزور الكنيسة البابا أو * 
 األسقف ... فرحًا إنه جه

 

 مبنى الكنيسة تدشين
 بالميرونالكنيسة )بيت ربنا( عالمة تكريسها و تخصيصها لربنا هي تدشينها  †
بعد التدشين، بيتحول المبنى العادي لكنيسة ... يعني خالص بقى بيت ربنا بس ... و يتعمل  †

 فيه قداسات و يبقى فيه خدمة

 

اللي يكرس الكنيسة و الحاجات 
اللي فيها )المذبح و األيقونات( 

... و  الزم يكون البابا أو األسقف
بيبقى ليها صلوات بطقس 

 خاص
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 الهيكل
 البيت العظيمكلمة هيكل معناها:  :الهيكل  

الترجمة اليونانية و القبطية هي )بي إيرفي( * 
 المكان الذي صار سماءيعني 

القبة  -قدس االقداس لهيكل :ل ألقاب تانية* 
السماء الثالثة )ألن العدرا هي  -العظيمة

 السماء الثانية(

ليه الهيكل اتسمى كده؟؟ تعالوا نشوف جواه * 
 إيه؟

 
أول شرق ال نالقيه في حضن اآلب  :حضن اآلب  

باصين عليه و احنا الهيكل )عشان نبقى ما ندخل 
 (بنصلي

بيترسم عليه صورة السيد المسيح ضابط الكل * 
( ... هو الخالق اللي في إيده الباندوكراطور)

 األرض و الملك اللي يقول: كن، فيكون
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هو مائدة الرب المقدسة اللي  :المذبح  
يشير لقبر السيد بيتحط عليها أواني الخدمة ... و 

 المسيح

األغطية اللي بتغطي المذبح بتتعمل من * 
 الكتان )رمز النقاوة(

 

بيتحط فيه يشير لكرسي هللا ... و  :الكرسي  
 اللي بيبقى فيه الدم الكاس

 بيسمى برضه: الفلك أو التابوت* 

 
وسط الهيكل ... و من فوقه المذبح في 

 الكرسي

 

 

هو اللي أبونا  :اللوح المقدس  
... بيتحط على  بيقدس عله الجسد

 المذبح

مستطيل من بيبقى عبارة عن * 
و مكتوب عليه الحرفين: ألفا  الخشب

و أوميجا )يعني ربنا هو البداية و 
 النهاية(

عند الضرورة، ممكن القداس * 
يتعمل في أي حتة بشرط يكون فيه 

 لوح مقدس و متدشن بالميرون

 

 و بيشير للحجر اللي كان على قبر السيد المسيح اإلبروسفارينالغطا اللي على الكرسي اسمه: 
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 حامل األيقونات

 

و أيس ُيظهر هيبته او قداسته وعفته هى عبارة عن رسم دقيق لقد يقونة الكنسيةاأل †
 بساطته و وداعته وأشجاعته 

 و حامل األيقونات هو الحامل الخشبي اللي نالقيه قدام الهيكل و عليه أيقونات †
ن الكنيسة رّتبته عشان نفضل شايفين  † ن و معنى مَعيَّ األيقونات دي ليها ترتيب مَعيَّ

 نكون شبههمالقديسين قدامنا و احنا بنصلي و نحاول 
 

 :األيقونات †
ألن دي أهم صورة و  السيد المسيح الفادي على الصليبفي الجزء الفوقاني نالقي صورة  .1

 أكتر صورة توضح محبة ربنا لنا
)ألنهم هم بس اللي كانوا معاه وقت  يوحنا الجبيبو على شماله  العدرا مريمو على يمينه  .2

 الصليب(
اللي ربنا أسس فيها يوم خميس العهد سر اإلفخارستيا  تحتها صورة العشاء الرباني .3

 )التناول( اللي به نقدر نتحد به لّما نتناول جسده و دمه
 )أعمدة الكنيسة( 12التالميذ ال على يمين و شمال الصورة نالقي  .4
البحرية(: العدرا مريم )الملكة عن يمين الملك( و على اليمين )الناحية  على يمين الهيكل .5

صورة البشارة )لما المالك جبرائيل بّشر العدرا( و بعد كده المالك ميخائيل )رئيس المالئكة و 
 من أعلن قيامة السيد المسيح( ثم أيقونات الشهداء و القديسين

نا المعمدان )و أحيانًا قبلها صورة )الناحية الِقبِلية(: صورة القديس يوح على شمال الهيكل .6
 تانية للسيد المسيح( ثم أيقونات الشهداء و القديسين

أبواب للهيكل: الوسطاني )الرئيسي أو الملوكي ألنه بيوصل للمذبح على طول( و  3فيه  :األبواب 
 اليمين و الشمال
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 :بيض النعام †
 النعام بين الصورمن الحاحات الجميلة اللي بنشوفها في كنيستنا : بيض  .1
البيض عمومًا بيرمز للقيامة و الحياة الجديدة )ألن الكتكوت بيخرج لوحده من البيضة و تبدأ  .2

 حياته(
المقصود من النعام ألن عندما تبيض النعامة تدفن بيضها وتبقي بعيدة عنه ولكن عينها  .3

 رعاناعليه مثال لربنا يسوع ألنه تركنا في العالم ولكن عينه علينا دائمًا وي

 

 خورس الشمامسة

 

 خورس الشمامسة بين صحن الكنيسة )مكان الشعب( و بين الهيكل †
 عن الصحن ساللم 3بيرتفع عادة  †
 فيه المنجليتين و كرسي األسقف †

  

 
 :لسرج و القناديلا

 قدام صورة كل قديس فيه قنديل منّور )ألن نور ربنا أشرق في القديس ده( .1
 طبعًا صورة ربنا مفيش قدامها قنديل ألن هو النور الحقيقي .2



 مدرسة مار إفرام السرياني

طقس –منهج ثانية حضانة   

 
 
 
 12 

 :المنجليتين †
 )ما إن أنجيليون( مكان اإلنجيلمنجلية هي كلمة قبطية معناها:  .1
 و عليها من فوق كتب القراءات كتب الكنيسة ادوالب خشب بيبقى جواهعبارة عن  .2
القراءات القبطية فيه منجلية ناحية البحري )الرجال( باّصة على الهيكل و دي بتقرأ عليها  .3

 )تاخدو بالكم منها أيام البصخة(
المنجلية التانية ناحية القبلي )السيدات( باّصة على الشعب و دي بتقرأ عليها القراءات  .4

 العربية )في القداس على طول(

 مكان الشعب

 

 و السيدات على اليمين )بحري( فيه دكك الشعب ... الرجالة على الشمال صحن الكنيسة †
 )قبلي(

 بيبقى فيه األعمدة و األيقونات و مقصورات القديسين و اللقان †

 

 :كرسي األسقف
يجلس عليه ...  درجات وفوقه غالبًا قبة عليها صليب 3هو كرسي كبير له  .1

 يزور الكنيسةاألسقف لما 
 بيبقى على الناحية البحري عشان لما األسقف يقعد تبقى رعيته على يمينه .2
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بتزّين حوائط الكنيسة داير ما يدور أيقونات للقديسين )عهد قديم و جديد( ... هم  :األيقونات
 الكنيسة المنتصرة اللي في السماء و احنا الكنيسة المجاهدة اللي على األرض

 

 

لو المكان سمح بيبقى مع األيقونة مقصورة للقديس )ممكن يبقى فيها  :مقصورات القديسين
 جسده لو موجود( و مكان نوّلع فيه شمع و نحّطه و نصّلي قدام صورة القديس

 أوضة المعمودية
ألنها اللي  باب األسرارطبعًا المعمودية هي * 

 بتفتح باقي األسرار كلها

قبل بناء مباني خاصة بالكنائس )يعني أيام * 
في أي  بالتغطيسالرسل مثاًل( كانت المعمودية 

نهر موجود )زي فيلبس الرسول لّما عّمد الوزير 
 الحبشي(

لّما الكنيسة بقت ليها مبنى، كّرست أوضة * 
 أوضة المعموديةعشان تكون 

الزم يكون مكان األوضة دي و انت داخل * 
الزم تمّر عليها األول قبل ما الكنيسة بحيث 
ودية اللي في معم)زي أوضة ال تدخل الكنيسة

 كنيستنا اللي تحت(

 أيقونة عيد الغطاسبيزّين األوضة دي * 
)معمودية السيد المسيح( ... ألن معموديتنا 

 امتداد لمعمودّيته

 

في الكنايس األثرية )زي مصر القديمة( بيبقى عند باب الكنيسة حوض على  :اللقان 
 األرض بيتعمل فيه اللقان

)أعمدة  تلميذ 12عامود رمز ال 12األعمدة اللي بتشيل وزن الكنيسة ... عادة بيكونوا  :األعمدة
 اإليمان(
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 أماكن تانية في الكنيسة
 بيت لحم

اسمها بيت  بيتعمل فيها القرباناألوضة اللي * 
لحم )المكان اللي اتولد فيه ربنا( ... و بيبقى 

 فيها المخبز

دي في كنيستنا في المبنى اللي جنب * 
 الكنيسة الكبيرة، في الدور األخير

 

 :بيت الخدمة )الدياكونية(
 التقدمات والصدقات واحتياجات الكنيسة والخدمة فيهالمكان الذي تجمع  †
 البخور والشموع والستور واألواني او احتياجات الفقراء من مالبس ومأكوالت .. مثل: †

 ده متقسم عندنا لمكانين: المخزن اللي في الهياكل + أوضة لجنة الكنيسة اللي جنب القاعة* 

 
 : قاعة األغابي

 عشان لو بعد الصالة الناس تتجمع مع بعض و ياكلوا مع بعض األغابي*  
 كنيستنا القاعة اللي جنب الكنيسة الكبيرةدي في   * 
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 القبطي: منهج ثانياً 
و أبانا الذي )الجزء الثاني( الحروف  
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 حروف اللغة القبطية
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p P بي  

Perci خوخ بيرسي 

 

   

 

 
r R رو  

R3 شمس ري 
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 c C سيما  
Cim عشب سيم 

 

   

 

 
t T ڤتا  

T3b صباع تيب 
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v V إبسيلون 

Vioc ابن إيوس 
 

   

 

 
f F في 
Feq بطيخ فيخ 
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x X كي 

3miX   مصر كيمي 

 

   
 

 
y Y إبسي 

aliY         ترتيلة إبصالي 
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w W أوميجا 

Wik خبز أويك 

 

   
 

 
 شاي @ 2
@ai أنف شاي 
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 فاي $ 4
$wi َشعر ُفوي 

 

   

 

 
q Q خاي 
Qaq رقبة خاخ 
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h H هوري 
H3t قلب هيت 

 

   
 

 
g G چنچا 
Gwm   كتاب جوم 
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s S تشيما 
Swm حديقة تشوم 

 

   
 

 
 تي % 5

%mi قرية تيمي 
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 البسملة

 

 اآلب اسمب
  االبنو 
 : القدس الروح و

  آمين:  واحدإله 

 إم إفيوت إفرانخين 
 إبشيرينيم 
 :إثؤواب ماڤبي إبنينيم 

 آمين: إن أوأوتأونوتي 

Qen ` fran  `m`fiwt 

nem  ̀p23ri 

nem  pi`pnevma  `e0ovab: 

Ovnov5  ̀novwt: Am3n   

 محادثة
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  Qen  ov5ma5 خين أوتيماتي أهاًل 

  ovgai أوجاي مع السالمة

  ov2ep ̀hmot إهموتأوشيب  شكراً 

  Qa  pekhwn بيكهونخا  اذنَك بعد 

  Qa  pehwn بيهونخا  اذنِك بعد 

     Nane toovi يطوئوناني  الخيرصباح 

 تصبح على خير
 سعيدة( ليلة)

  No4ri   ̀egwrh إيجورهنوفري 

   No4ri 2ai شاينوفري   سعيد  عيد

 الصالة الربانية
 مستحقيناجعلنا 

  شكر ب أن نقول
 إنجوس إن إم إبشاأريتين 

 أوشيب إهموتخين 
Ariten   ̀nem`p2a  `ngoc  qen  

ov2ep`hmot 

 الذي في أبانايا 
  السموات

 اتخين بينيوتي چ
 نيفيؤوي

Ge peniwt etqen nif3ov`i  

 يچإنو ڤماريفطوو سمكاليتقدس 
 بيكران

Mare4tovbo ̀nge pekran 

تيك ميت  إنجيماريسئي   ملكوتكليأت 
 أوورو

Marec`i `nge tekmetovro    

 . مشيئتكلتكن 
: السماء فيكما 

 .األرضعلى  كذلك

ماريف بيتي هناك 
 :شوبي

 :اتفي خينإم إفريتي 
 بيكاهي ينچهينيم 

Petehnak    mare42wpi    :  

`m`fr35   qen  ̀tfe: 

nem  higen  pikahi  :  
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  لغدل الذيخبزنا 
 .اليوم ناأعط

 راستي إنتيبين أويك  
 إمفوأوو نانمييف 

Penwik   ̀nte  rac5  

m3i4  nan  ̀mfoov  

 لنا أغفر و
  ناذنوب

 إت إيرون ني اكأووه 
 ولڤإينان 

Ovoh   xa  n3 et`eron 

nan  ̀ebol    

 نحن نغفركما 
 أيضا 

 
 . إلينا مذنبينلل

ينكو تإن  هونإم إفريتي 
 ولڤيا

 إنتانإن ني إتي أو أون 
 إيريؤو

` m`fr35 hwn   ̀ntenxw   

`ebol  

ǹn3̀ete  ovon  ̀ntan  ̀erwov  

في  تدخلناوال 
 . تجربة

إيخون  إمبير إنتينأووه 
 إيبيراسموس

Ovoh   ̀mperenten   ̀eqovn  

èpiracmoc    :   

من  نجنالكن 
 . الشرير

بي ها  ولڤناهمين إيالال 
 بيتهوؤو

alla  nahmen  `ebol ha 

pipethwov  

 يسوع المسيحب
  ربنا

 بي اخريستوسخين 
 بين تشويس ايسوس

Qen    Pìxrictoc   I3covc  

Pen_soic  

 الملك لكألن 
 والقوة 

 
. إلى األبد المجد و

 آمين. 

تي ميت تي  ثوكي چ
 نيم تي جوم أوورو

: شا إينيه بي أوأوونيم 
 آمين

Ge , 0wk te  5metovro  nem  

5gom 

nem  pi`wov   2a  ̀eneh  :  

Am3n  
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 ثالثًا: منهج األلحان
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 مرد إنجيل كيهك )أول و تاني أحد(
 اإلنجيل في قداسات شهر كيهك )أول أسبوعين(بعد  قالي 

    
نعطيك السالم مع غبريال المالك 

قائلين السالم لك يا ممتلئة نعمة 
 الرب معك

تين تي نيمبي شيرى تيسموس 
نيم غبرئيل بي انجيلوس جى 

شيرى كيه خاريتوميني 
 اوكيريوس ميتاسو

Ten5 ne ̀mpixereticmoc 

nem jabri3l piajjeloc : 

ge xere ke xaritwmen3 : 

`o kvrioc metacov 

له من اجل هذا نمجدك كوالدة اإل
سالي الرب عنا ليغفر لنا إكل حين 

 خطايانا

اثفي فاي تين تي أوؤونى هوس 
ثيئوطوكوس انسيو نيفين ماتي 

هو ابتشويس اى اهري ايجون 
 انتيف كانين نوفي نان ايفول

E0be fai ten5ẁov ne : 

hwc 0èotokoc `nc3ov 

niben : ma5ho ̀ePu ̀e`hr3i 

`gwn : ǹte4xa nennobi 

nan ̀ebol 

 

 (28:  1نفتكر تحية المالك المبشر جبرائيل للعدرا ... السالم لك يا ممتلئة نعمة )لوقا  

 بشفاعات والدة اإلله
 بعد مرد "قبلوا بعضكم بعضًا" تقال 

    

https://dl.dropbox.com/s/uyxy876fxs7g8t6/WlRo7akAidan.mp3
https://dl.dropbox.com/s/97g3mnca6ruuc1a/%D8%AA%D9%8A%D9%86%20%D8%AA%D9%8A%20%D9%86%D9%8A%D9%85%D8%A8%D9%8A.mp3
https://dl.dropbox.com/s/97g3mnca6ruuc1a/%D8%AA%D9%8A%D9%86%20%D8%AA%D9%8A%20%D9%86%D9%8A%D9%85%D8%A8%D9%8A.mp3
https://dl.dropbox.com/s/97g3mnca6ruuc1a/%D8%AA%D9%8A%D9%86%20%D8%AA%D9%8A%20%D9%86%D9%8A%D9%85%D8%A8%D9%8A.mp3
https://dl.dropbox.com/s/j476dcyey4hea7u/Beshafa3at.mp3
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بشفاعات والدة االله القديسة 
مريم ، يا رب انعم لنا بمغفرة 

 خطايانا

هيتين ني ابريسفيا انتى تي 
ثيؤطوكوس اثؤواب ماريا : 

ابتشويس اري اهموت نان : ام 
 بيكو ايفول انتى نين نوفي

Hiten ni`precbia ǹte 

50èotokoc =e=0=v maria : 

Pu àri`hmot nan : ̀mpixw 

`ebol ̀nte nennobi 

بيك أنسجد لك ايها المسيح مع 
الصالح والروح القدس ألنك اتيت 

وخلصتنا . رحمة السالم ذبيحة 
 التسبيح

تين اؤوشت امموك 
ان اوبيخريستوس نيم بيك يوت 

اغاثوس نيم بي بنيفما اثؤواب 
جى اك أي اك سوتى اممون 
ايليؤس ايرينيس ثيثيا ايه نيه 

 ثيؤس

Tenovw2t m̀mok ̀w Pxc 

nem Pekiwt ǹ`aja0oc : 

nem Pipnevma e0ovab ge 

aki akcw5 m̀mon . Eleoc 

`ir3n3c 0vcia ènecewc 

 

 
القدوس مقدمين في اللحن الجميل ده نطلب شفاعة ماما العدرا ... و نسجد للثالةث 

 ذبيحة ربنا بيحبها جدًا هي تسبيحنا ليه

 تى هيرينى
 الصوم الكبير لأليام )ما عدا السبوت و اآلحاد( اتفي قداسقراءة اإلنجيل بعد  قالي 

    
يفوق سالم هللا الذي 

كل عقل يحفظ قلوبكم 
 في المسيح يسوع ربنا

تي هيريني انتى افنوتي سى 
ايتتشوسي اينوس نيفين اس ايه 

اريه انيتنهيت خين بيخرستوس 
 ايسوس بين تشويس

%hir3n3 ̀nte F5 : 03et8soci 

`enovc niben : ec̀e`areh 

`nnetenh3t : qen P=x=c I=3=c 

Penu 

 

 

https://dl.dropbox.com/s/trfiowbv2umpsmn/TiHeriny.mp3
https://dl.dropbox.com/s/trfiowbv2umpsmn/TiHeriny.mp3
https://dl.dropbox.com/s/trfiowbv2umpsmn/TiHeriny.mp3
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اخطأت اخطأت يا ربي 
يسوع اغفر لي ألنه ليس 
عبد بال خطية وال سيد بال 

 غفران

اي ايرنوفي اي اير نوفي باتشويس 
ايسوس كو ني ايفول جى اممون 

فوك ان ات اير نوفي او ذي اممون 
 ايتشويس ان اتكو ايفول

Aiernobi aiernobi : Pau I=3=c 

xw n3i èbol : ge ̀mmon bwk 

`naternobi : ovde ̀mmon soic 

`natxw èbol 

ابانا الذي في السموات 
ليتقدس اسمك ليأتي 
ملكوتك ألن لك المجد 

 الى األبد

جى بينيوت اتخين ني فيووي ماريف 
طوفو انجى بيكران ماريسئ انجى 
تيك ميت اورو جي فوك بى بي اوو 

 شا ني اينيه

Ge peniwt etqen nif3ovì : 

mare4tovbo ̀nge pekran : 

marec̀i ̀nge tekmetovro : ge 

fwk pe pi`wov 2a ni`eneh 

بن ب و االمبارك اآل
والروح القدس الثالوث 

الكامل نسجد له و 
 نمجده

جى اف اسمارووت انجى افيوت نيم 
ابشيري : نيم بي ابنفما اثؤواب: تى 

ترياس اتجيك ايفول تين اؤؤوشت 
 امموس تين تي أو اووناس

Ge `4`cmarwovt ǹge f̀iwt nem 

`p23ri : nem Pipna e0v : 5triac 

etg3k `ebol tenovw2t `mmoc 

ten5ẁov nac 

ِذي َيُفوُق ُكلَّ َعْقل، َيْحَفُظ ُقُلوَبُكْم  7:  4أول ربع هو فيلبي *    " َوَساَلُم هللاِ الَّ
 َوَأْفَكاَرُكْم ِفي اْلَمِسيِح َيُسوَع "

الكبير ... يا رب اغفر لي ألنه ليس عبد بال ثاني ربع هو أحد أهم صلوات الصوم * 
 خطية وال سيد بال غفران

 ثوك تي تي جوم
 في سواعي البصخة المقدسة في أسبوع اآلالم بداًل من المزامير قالي 

    
 

https://dl.dropbox.com/s/uyxy876fxs7g8t6/WlRo7akAidan.mp3
https://dl.dropbox.com/s/wod32zd9ul7h078/ThokTeTiGom.mp3
https://dl.dropbox.com/s/wod32zd9ul7h078/ThokTeTiGom.mp3
https://dl.dropbox.com/s/wod32zd9ul7h078/ThokTeTiGom.mp3
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لك القوة و المجد و البركة و العزة 
إلى األبد آمين . عمانوئيل إلهنا و 

 ملكنا

ثوك تى تى جوم نيم بى أوأوو نيم 
إسمو نيم بى أماهى شا إينيه بى 

أمين . إمانوئيل بين نوتى بين 
 أوورو

)wk te 5gom nem piwov 

Nem pìcmov nem piamahi 

2a èneh am3n . 

Emmanov3l pennov5 

penovro 

لك القوة و المجد و البركة و العزة 
إلى األبد آمين يا ربى يسوع 

 المسيح

ثوك تى تى جوم نيم بى أوأوو نيم 
إسمو نيم بى أماهى شا إينيه بى 

أمين باتشويس إيسوس 
 بخرستوس

)wk te 5gom nem pìwov 

nem pìcmov nem piamahi 

2a èneh am3n pasoic 

I33covc Pixrictoc 

لك القوة و المجد و البركة و العزة 
 إلى األبد آمين

ثوك تى تى جوم نيم بى أوأوو نيم 
بى إسمو نيم بى أماهى شا إينيه 

 أمين

)wk te 5gom nem pìwov 

nem pìcmov nem piamahi 

2a èneh am3n 

 

 
يفدينا و  عشانبالصليب  هو رضينعظم السيد المسيح كملك ... ب ده إحنافي اللحن 

 ... و هو قوتنا و تسبحتنا يخّلصنا
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