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 منهج الطقس: أولا 
 رفع بخور عشية و باكر
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 ترتيب عشية و باكر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (عشية و باكر)احنا السنة دي هرنكز على طقس رفع بخور  
 

  

للشعب و الكاهن  صلوات استعدادصلوات رفع بخور عشية و باكر هي  †
 لستقبال السيد المسيح في القداس

في عيد )على األقل باكر بس ...  ماينفعش نعمل قداس من غري رفع بخور †
 (الميالد و الغطاس و القيامة

أما رفع بخور باكر بيكون قبل القداس .. رفع بخور عشية بيكون ليلة القداس  †
 لعلى طو

 :ترتيب الستعداد للقداس †
 ةالزمامري و تسبحة عشي .1
 رفع بخور عشية .2
 لمزامري و تسبحة نصف اللي .3
 رالزمامري و تسبحة باك .4
 ررفع بخور باك .5
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 طقس رفع بخور

 صالة الشكر. 1

 

 :بيبدأ الصالة إنه يقول...  بييجي بيقف قدام الهيكل أبونايبدأ رفع بخور بإن  .1
 ارحمنا يا هللا – ايليسون ايماس †
 باسم الب و البن – خني افران امفيوت †
 (و إحنا بنكّمل)...  في السماوات أبانا الذييا  –جي بنيوت اتخني  †

 

 من الشمال لليمني أبونا بيفتح سرت الهيكل .2

 
و فتح سرت الهيكل ... إشارة ألن ربنا نقلنا لليمني اللي بريمز في الكتاب لناحية ربنا 

 لفتح باب السماءبيشري 
 

 و بيّدي مطانية إلخوته الكهنة و للشعب( لربنا)أبونا بيسجد للهيكل  .3

 
و لزم كلنا نكون تائبني و مش زعالنني من ...  توبةمطانية هي كلمة يونانية معناها 

 حد ول حد زعالن مننا عشان نعرف نصلي
 

 :صالة الشكرأول حاجة بيصليها أبونا  .4

 (األجبية زي)هي بداية كل صلوات الكنيسة * 
 بني هللا و البرشية رافع الصليب كعالمة للمصالحةو هو أبونا بيصلي * 
و يخرج برجله ( رمز القوة و العظمة)ناخد بالنا إن أبونا بيدخل الهيكل برجله اليمني األول * 

 (عشان يبقى باصص على الهيكل مش مديله ضهره)الشمال بضهره 
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 خمس أيادي بخور و أبونا يحط...  ألبوناس الشورية بعد صالة الشكر يقرب الشما: رس البخور .5
 في الشورية

 
الذين  (زكريا  - هارون -ملكي صادق -نوح -هابيل)رجال العهد القديم  5تشري الي 

 قربوا لله تقدمات مقبولة فتنّسم منها رائحة الرضا

 دورة البخور. 2

 

فيها السالم للثالوث القدوس قطع موزونة بالنغم نعطي دي ) أرباع الناقوس بيقول الشعب .1
 (وللكنيسة والعذراء والمالئكة والقديسني

أمويين مارين : تعالوا فلنسجد للثالوث القدوس ( الثالثاء  –الثنني  –الحد ) تقال باللحن األدام * 
 أوأوشت

نسجد لالب والبن والروح ( السبت  –الجمعة  –الخميس  –الربعاء ) تقال باللحن الواطس * 
 تني أوأوشت إم إفيوت: القدس 

 
 –السالمة )و هو يقول الثالث أواىش الصغار  مرات 3حول المذبح  أبونايدور : في أثناء كده .2

ب و النجيل مرددا رساا مردات رافعا الصلي قدامهو يدور الشماس ( الجتماعات  –األباء 
 وايشاأل
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 .على شكل صليبيبخر قدام الهيكل بعد كده أبونا بيخرج من الهيكل و  .3

السالم لك يا ممتلئة ... نعطيك السالم مع غربيال المالك"ويقول  العذراءناحية بحري أليقونة   – 1
 "نعمة الرب معك

وسادتي اآلباء الرسل وصفوف الشهداء وجميع  المالئكةالسالم لمصاف  يقول  يبخر غربا و* 
 "القديسني 

 "ليوحنا بن زكريا، السالم للكاهن ابن الكاهنالسالم "وهو يقول  يوحنا المعمدانقبلي ل* 

 "محب البرش الصالح ألنه ترأف علينا وخلصنا لمخلصنافلنسجد "رشقاا ناحية الهيكل ويقول * 

 األوايش. 3

 
 :و بتتقال امىت و هي دي األوايش و معانيها الروحية... بيقول األوايش بعد كده أبونا 
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 الروحيةالمعاني  امىت؟ قالتتب وشيةاأل

ماعدا )دائما  باكرع بخور رف الرميض
 (السبوت

الرميض ليعينهم  عشان ولدهاتطلب الكنيسة * 
 هللا طوال اليوم

واحد من تؤكد اهتمام الكنيسة بصحة كل  
 ، سواء الروحية أو النفسية أو الجسديةولدها

السبوت عدا ما ) باكررفع بخور  المسافرين
 (واآلحاد واألعياد السيدية

 المسافرين عشان ولدهاتطلب الكنيسة * 

و إتها ولدها، اهتمام الكنيسة بسالمة تؤكد  
 زي األم حضنها مستنية إنهم يرجعوا

 (دائما) عشيةرفع بخور *  الراقدين

 (السبت فقط)باكر رفع بخور * 
 من الرميض والمسافرين بدلا 

ربنا و ... ألن عشية اليوم تشري الي نهاية العرم * 
 كان في القرب في باكر السبت يسوع

عارفني ) تؤكد علي وحدة الكنيسة وخلود أبنائها
 (بقى رقاد بس< --إننا هنقوم من األموات 

في  للكنيسة يقدمون عطاياهم الناسكان *  و األعياد السيدية باكر اآلحاد القرابني
 اآلحاد واألعياد السيدية

ول  ن الكنيسة ل تنظر حسب المظهرإتؤكد 
فهي تطلب من اجل  ... يهمها التقدمات المادية

الذين قدموا والذين يريدون أن يقدموا وليس 
 عندهم

 الذكصولوجيات. 4
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زي ما بنقولها في صالة  (في عشية)تفضل يا رب أن تحفظنا بعد األوايش بيقول الشعب  .1
 بيةاألجبزي صالة باكر في  "فلنسبح مع المالئكة"في باكر بنقول أما ...  النوم

 (مقدمة الذكصولوجيات) ...شريي ني تني تي هو إيرو /  والسالم لك قدوس هللابعد كده  .2
 جيد للقديسني وأعياد الكنيسةو هي تما الذكصولوجياتبنقول  .3
أونياتي "عن باكر  "اري ابسولسيل"في عشية بتبدأ بذكصولوجية العدرا مريم و هي تختلف  †

 "انثو ماريا
 شوبي إنثو إريه سومس إجون: بختام الذكصولوجياتو بتنتهي  †

 
 يدور حول المذبح مرة واحدة بعد كدهيد بخور  يحطالهيكل  أبونا يدخل: في أثناء كده .4
 يبخر بالطريقة اللي أخدناها في الرتم األوليزنل ويعطي ثالث أيادي بخور رشقاا ثم  بعد كده .5

 (العدرا و الماليكة و الرسل و القديسني و الشهدا و يوحنا)
 عند المنجلية لإلنجيلو بعدين  .6

 

http://al7an.madraset-elshamamsa.com/php/Raf3B5or/Zoks3adra3asheya.php
https://dl.dropbox.com/s/hdo9yutifhpmqzx/5etamElzoksologeyat.mp3
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و هو بيلف بيحط الصليب ...  أبونا بيلف في صحن الكنيسة زي الرسمة اللي قدامنابعد كده  .7
 معلى راس الناس و يّديهم بركة و يسلم عليهم و يفتقدهم و يصلي عشانه

 قانون اإليمان و إفنوتي ناي نان. 5
 نقانون اإليمابعد كده بنقول  .1

 
ويقول افنوتي ناي  شمعات 3اليمين بالصليب و يده الهيكل رافعاا  قدام بعد كده أبونا بيقف .2

 نان

 
و سبب  عمل الصليب كان نور وحياةشمعات إشارة إلي أن  3للصليب وال أبونامسك 

 رحمة للعالم كله

 أبونا ويقول" يقرر لنا رحمته"و " يرحمنا"تبدا الطلبات وتنتهي ناحية الرشق موجهة هللا لكي  .3
وينظر ... ناحية الشمال لن جهة الشمال تعين الرفض أي ل ترفضنا وهو ينظر " اسمعنا"

 ألن اليمني يرمز لقوة هللا فيحفظنا في يمينه الحصني" احفظنا"ناحية اليمني ويقول 

 
السيد المسيح  خالصفي كل الجهات و هو يحمل الصليب إشارة إلي أن  أبوناو يدور 

 شمل العالم كلهعلي الصليب 

النبوات ثم تقرا هنا ( ماعدا السبوت والحاد ) في رفع بخور باكر في صوم نينوي و الصوم الكبري 
 الطلبات
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 اإلنجيل+ أوشية اإلنجيل . 6

 

 :وراهيكون الشماس ب و أوشية اإلنجيلبعد كده أبونا بيقول  .1
 (ألن الصليب سبق اإلنجيل المكتوب) الصليب يتقدمه وحول رأسه ( البشارة) اإلنجيلرافعاا  †
 لالزممور واإلنجيبعد كده الشماس أو أبونا بيقرأ  .2

 
بنسمع و نبقى ... و نبقى ساكتني خالص ... أثناء قراءة اإلنجيل لزم كلنا نقف 

 بمنتهى الهتمام و الخشوع

 األوايش و التحاليل و الختام. 7

 

 (حسب الوقت)بعد كده أبونا بيقول  .1
 )الموضع –اآلباء  –السالم ) أوايش الصغارالثالث  †
 أوشية المياه أو الزروع أو األهوية حسب الوقت من السنة †
 أوشية الجتماعات †

 احتياجات أولدها في يد هللا الصانع الخريات و ضابط الكل الكنيسة تهتم أن تضع كل 

 ... )خني بي اخريستوس(و  )أبانا الذي(بعد كده  .2
الثالث ناحية الغرب ... األول و الثاني رساا ناحية الرشق ...  تحاليل 3أبونا بيصلي بعد كده  .3

 (الشعب)
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 الحل للشعب للدخول في أرسار الكنيسة المقدسةبتّدي الكنيسة  

 
 "أمني الليلويا ذوكصابرتي"الشعب يرتل لحن الختام  .4

 
 ه الذي أعطانا نعمة الوقوف أمامه و فيخر صلواتنا نعطي كل المجد للّ آفى 

 محرضه له كل المجد

 

أما في باكر أبونا بيدي ( امضوا بسالم)لو في عشية أبونا بيدي الشعي حل إنه ينرصف : آخر حاجة
هيبدأمن غري حل النرصاف ألن القداس ...( محبة هللا اآلب و نعمة ابنه الوحيد )الربكة بس 



 مدرسة مار إفرام الرسياني

قبطي –منهج ثانية ابتدائي   

 
 15 

 القبطيمنهج : ثانياا 
و أبانا الذي (الجزء الثاني) الحروف  
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 حروف اللغة القبطية
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(پ): نطقه  p P بي 

Pocta بريد پوسطة 
 

   

 

 
(ر): نطقه  r R رو 

Rwmi إنسان رومي 
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(س): نطقه  c C سيما 
Cim عشب سيم 

 

   

 

 
(ت): نطقه  t T ڤتا  
T3b صباع تيب 
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( و)أو ( ڤ): نطقه

(ي)أو   v V إبسيلون 
Vmnolo1jia تسبيح إمنولوجيا 

 

   
 

 
(ف): نطقه  f F في 

Fe سماء في 
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( ك): نطقه

(خ)أو ( ش)أو   x X كي 
X̀rwm   نار إكروم 

 

   
 

 
(ابس): نطقه  y Y إبيس 
Yit         تسعة إبسيت 
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( و): نطقه
 أوميجا w W طويلة
Wmc معمودية أومس 

 

   
 

 
(ش): نطقه  شاي @ 2 

@w رمل شو 
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(ف): نطقه  فاي $ 4 

$ai يرفع فاي 
 

   

 

 
(خ): نطقه  q Q خاي 

Qen في أو ب خني 
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(ه): نطقه  h H هوري 

Hwc يسّبح هوس 
 

   
 

 
أو ( چ): نطقه

(ج)  g G چنچا 
Gwm   كتاب جوم 

 

   



 مدرسة مار إفرام الرسياني

قبطي –منهج ثانية ابتدائي   

 
 24 

 

 
(تش): نطقه  s S تشيما 

Salog قدم تشالوج 

 

   
 

 
(يت): نطقه  تي % 5 

 يعطي تي %

 

   



 مدرسة مار إفرام الرسياني

قبطي –منهج ثانية ابتدائي   

 
 25 

 البسملة

 

 اآلب اسمب
  البنو 
 : القدس الروح و

  آمني:  واحدإله 

 إم إفيوت إفرانخني 
 إبشريينيم 
 :إثؤواب ماڤبي إبنينيم 

 آمني: إن أوأوتأونوتي 

Qen ` fran  `m`fiwt 

nem  ̀p23ri 

nem  pi`pnevma  `e0ovab: 

Ovnov5  ̀novwt: Am3n   

 محادثة
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  Qen  ov5ma5 خني أوتيماتي أهالا 

  ovgai أوجاي مع السالمة

  ov2ep ̀hmot إهموتأوشيب  شكراا 

  Qa  pekhwn بيكهونخا  اذنك  بعد 

  Qa  pehwn بيهونخا  اذنك  بعد 

     Nane toovi يطوئوناني  الخريصباح 

 تصبح على خري
 (سعيدة ليلة)

  No4ri   ̀egwrh إيجورهنوفري 

   No4ri 2ai شاينوفري   سعيد  عيد

 الصالة الربانية
 مستحقنياجعلنا 

  شكر ب أن نقول
 إنجوس إن إم إبشاأريتني 
 أوشيب إهموتخني 

Ariten   ̀nem`p2a  `ngoc  qen  

ov2ep`hmot 

 الذي في أبانايا 
  السموات

 اتخني بينيوتي چ
 نيفيؤوي

Ge peniwt etqen nif3ov`i  

 يچإنو ڤماريفطوو سمكاليتقدس 
 بيكران

Mare4tovbo ̀nge pekran 

تيك ميت  إنجيماريسيئ   ملكوتكليأت 
 أوورو

Marec`i `nge tekmetovro    

 . مشيئتكلتكن 
: السماء فيكما 
 .األرضعلى  كذلك

 :ماريف شوبيبييت هناك 
 :اتفي خنيإم إفرييت 

 بيكاهي نيچهينيم 

Petehnak    mare42wpi    :  

`m`fr35   qen  ̀tfe: 

nem  higen  pikahi  :  

  لغدل الذيخزبنا 
 .اليوم ناأعط

 راسيت إنيتبني أويك  
 إمفوأوو نانمييف 

Penwik   ̀nte  rac5  

m3i4  nan  ̀mfoov  
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 لنا أغفر و
  ناذنوب

 إت إيرون ني اكأووه 
 ولڤإينان 

Ovoh   xa  n3 et`eron 

nan  ̀ebol    

 نحن نغفركما 
 أيضا 

 
 . إلينا مذنبنيلل

ينكو تإن  هونإم إفرييت 
 ولڤيا

 إنتانإن ني إتي أو أون 
 إيريؤو

` m`fr35 hwn   ̀ntenxw   

`ebol  

ǹn3̀ete  ovon  ̀ntan  ̀erwov  

في  تدخلناول 
 . تجربة

إيخون  إمبري إنتنيأووه 
 إيبرياسموس

Ovoh   ̀mperenten   ̀eqovn  

èpiracmoc    :   

من  نجنالكن 
 . الرشير

بي ها  ولڤناهمني إيالال 
 بيتهوؤو

alla  nahmen  `ebol ha 

pipethwov  

 يسوع المسيحب
  ربنا

 بي اخريستوسخني 
 بني تشويس ايسوس

Qen    Pìxrictoc   I3covc  

Pen_soic  

 الملك لكألن 
 والقوة 

 
. إلى األبد المجد و

 . آمني

تي ميت تي  ثوكي چ
 نيم تي جوم أوورو
: شا إينيه بي أوأوونيم 
 آمني

Ge , 0wk te  5metovro  nem  

5gom 

nem  pi`wov   2a  ̀eneh  :  

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

    
نعطيك السالم مع غربيال المالك 
قائلني السالم لك يا ممتلئة نعمة 

 الرب معك

تي نيميب شريى تيسموس تني 
نيم غربئيل بي انجيلوس جى 

شريى كيه خاريتوميين اوكرييوس 
 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 حني 
 خطايانا

تي أوؤونى هوس اثفي فاي تني 
ثيئوطوكوس انسيو نيفني ماتي 
هو ابتشويس اى اهري ايجون 
 انتيف كانني نوفي نان ايفول

E0be fai ten5ẁov ne : 

hwc 0èotokoc `nc3ov 

niben : ma5ho ̀ePu ̀e`hr3i 

`gwn : ǹte4xa nennobi 

nan ̀ebol 

 

 (22:  1لوقا )يا ممتلئة نعمة السالم لك ... نفتكر تحية المالك المبرش جربائيل للعدرا  

 (ثالث و رابع أحد)مرد إنجيل كيهك 
 (آخر أسبوعني)بعد اإلنجيل في قداسات شهر كيهك  قالي 

    

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/uyxy876fxs7g8t6/WlRo7akAidan.mp3
https://dl.dropbox.com/s/85q759cl43uaw5d/%D8%AA%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D8%AA%D8%B4%D9%8A%D8%B3%D9%8A.mp3
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ليصابات أمع : ستحقاق انعظمك ب
قائلني مباركة انت فى : نسيبتك 
 و مباركة هى ثرمة بطنك: النساء 

تني تشيىس إممو خني أوو إم 
نيم إليصابيت تى سينجينيس : إبشا

إتسماروأوت إنثو خني نى  ـىچ: 
 ـىچإف إسماروؤوت إنـ: هيومى 

 ـىچإب أوطاه إنىت تى نيـ

Tensici m̀mo qen 

ovem̀p2a : nem Elicabet 

tecvjjen3c : ge 

et`cmarwovt ̀n0o qen 

nihiomi : ̀4`cmarwovt ǹge 

`povtah ̀nte tenegi 

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

اثفي فاي تني تي أوؤونى هوس 
ثيئوطوكوس انسيو نيفني ماتي 
هو ابتشويس اى اهري ايجون 
 انتيف كانني نوفي نان ايفول

E0be fai ten5ẁov ne : 

hwc 0èotokoc `nc3ov 

niben : ma5ho ̀ePu ̀e`hr3i 

`gwn : ǹte4xa nennobi 

nan ̀ebol 

  

 
مباركة انت في ... و بنفتكر تحية أليصابات للعدرا لّما ارتكض يوحنا الجنني في بطنها 

 (42:  1لوقا )النساء و مباركة هي ثرمة بطنك 

 و لدمك الكريم.. نسجد لجسدك المقدس 
 القداس قبل القسمة أثناء السجودفي آخر  قالت 

    
 Tenovw2t m̀pekcwma تني أو اوشت امبيك سوما اثؤواب نسجد لجسدك المقدس

e0ovab 

 Nem pek̀cno4 ettaì3ovt نيم بيك اسنوف اتطايوت و لدمك الكريم

 

https://dl.dropbox.com/s/uyxy876fxs7g8t6/WlRo7akAidan.mp3
https://dl.dropbox.com/s/kthj06jfkp4gkhw/NasgodLgasadak.mp3
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 واخدين بالنا إن ده جسد حقيقي و دم حقيقي... احنا داخلني نتناول كمان شوية  

 طون ثاناطونآمني آمني آمني 
 في ختام الرشومات قالي 

    
آمني آمني آمني بموتك 

وبقيامتك . يارب نبرش 
المقدسة وصعودك إلى 

 السموات نعرتف

آمني آمني آمني طون صاناطون سو 
كى تني : كرييى كاطا أنجيلومني 

أجيان سو أناصطاصني كى تني 
أنالي إبسني سو إنتيس أورانيس 

 أومولوغومنيسيه 

Am3n ̀am3n àm3n ton 0anaton 

cov Kvrie kata ajjellomen : ke 

t3n àjian cov ̀anactacin ke t3n 

`anal398yin cov ̀nt3c ovranic ce 

`omolojomen 

نسبحك نباركك نشكرك 
يارب وتترضع إليك يا 

 إلهنا

سيه إنومني سيه إفلوغومني سيه 
كى ذى أو : إفخاريستومني كرييى 

 ميطاصو أو ثيؤس إيمون

Ce `enomen ce evlojomen ce 

evxarictomen Kvrie : ke 

dèome0a cov ̀o 0eoc 3̀mwn 

  

 
و نسبحه . نعلن إيماننا بموت ربنا يسوع على الصليب ثم قيامته و صعوده إلى السماوات

 و نطلب منه يغفر خطايانا... ألنه فدانا و نشكره ألنه هياخدنا للسما 
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 الليلويا إي إي إيخون
 و أيام صوم نينوى( ما عدا السبوت و اآلحاد)بعد تقديم الحمل في أيام الصوم الكبري  قالت 

    
هلليلويا أدخل إلى مذبح هللا أمام 

أعرتف لك . هللا الذي يبهج شبابي
هلليلويا . يا هللا الهي بالقيثارة

. اذكر يا رب داود وكل دعته
 هلليلويا

الليلويا اى إيه إي ايخون شا بيما 
: إن ايرشوؤيش انىت افنوتي

ناهرين ابهو ام افنوتي فيئتافيت 
تي نا : ام ابونوف انىت تاميت آلو

أوأونه ناك ايفول افنوتي بانوتي 
أري افميفيئ : خني أو كيثارا

ابتشويس إن دافيد نيم تيف ميت 
 ريم رافش تريس الليلويا

=A=l: eìe`i `eqovn 2a pima 

`ner2wov2i ̀nte F5 : 

nahren ̀pho ̀mF5 

f3èta45 ̀m`povno4 ̀nte 

tametàlov : 5naovwnh 

nak ̀ebol F5 panov5 qen 

ovkv0ara : ̀ari f̀mev̀i ̀ePu 

`ndavid nem te4metrem 

rav2 t3rc : al 

في الكتاب  43مزمور )في الساعة الثالثة  42مزمور : اللحن يتكون من مزمورين  
الذي  132مزمور : احكم لي يا رب و انتقم لمظلميت و الزممور الثاني(: المقدس

 (عتهاذكر يا رب داود و كل د)يقال في صالة النوم 
لبيت هللا و األلحان و ( و كل رجال هللا)الزمموران يوضحان لنا مدى عشق داود 

 و هذه هي روح الصوم الكبري( ... التناول)المذبح 
 

  

https://dl.dropbox.com/s/uyxy876fxs7g8t6/WlRo7akAidan.mp3
https://dl.dropbox.com/s/rpdjk1dm6se881c/AlleloyaEi5on.mp3
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 ينريأوس بلحن 
 بعد الرتحيم قالي 

 
 كما كان هكذا يكون

 من جيل إلى جيل
 و إلى دهر الدهور امني

اوس بريين كي اسيت استني 
 ي ني آنچس يابوجينيأس 

 كي بانداس طوس ايئوناس
 طون ايئونون امني

Wcper3n ke ecte ectin 

apo jeneac ic jenean 

ke pantac tovc ̀e`wnac 

twn ̀ewnwn am3n 

 

 

و أحبائنا اللي سبقونا على ... بعد ما بنذكر القديسني و الشهداء في المجمع 
ما هما كملوا حياتهم مظبوط و يعين زي ... بنقول اللحن ده ... السماء في الرتحيم 

احنا كمان هنعمل كده و ... سلمونا اإليمان مظبوط و سبقونا على السماء 
 من جيل إلى جيل و إلى دهر الدهور... و ولدنا هيعملوا كده ... نحصلهم 
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 (أونياتو)مرد اإلنجيل السنوي 
 األيام السنوي بعد اإلنجيل في قداسات قالي 

   
دييس هذا طوباهم بالحقيقة ق

سمه االيوم كل واحد و واحد ب
 حباء المسيحأ

اؤو نياتو خني او ميثمي ني 
اثؤواب انىت باي ايهوؤو بي اواي 
بي اواي كاطا بيف ران ني مني 

 راتي انىت بى خريستوس

`Wovniatov qen ovme0m3i 

ni`e0ovab ǹte paìehoov 

piovai piovai kata pe4ran 

nimenra5 ̀nte Pi`xrictoc 

نا كلنا اشفعي فينا يا سيدت
له مريم السيدة العذراء والدة اإل

 م مخلصنا ليغفر لنا خطاياناأ

اري ابريسفافني اى ايهري ايجون 
اوتني تشويس انيب ترين تي 

ثيؤطوكوس ماريا اثماف امبني 
انتيف كانني نوفي نان : وتريس

 ايفول

Arìprecbevin ̀e`hri ̀egwn 

`w tenu ǹn3b t3ren 

50eotokoc maria 0̀mav 

`mpencwt3r : ̀nte4xa 

nennobi nan ̀ebol 

بن والروح القدس ب و المبارك اآل
 الثالوث الكامل نسجد له و نمجده

جى اف اسمارووت انجى افيوت 
ابنفما نيم بي : نيم ابشريي 

تى ترياس اتجيك ايفول : اثؤواب
تني اؤؤوشت امموس تني تي أو 

 اووناس

Ge `4̀cmarwovt ǹge f̀iwt 

nem ̀p23ri : nem Pipna 

e0v : 5triac etg3k èbol 

tenovw2t m̀moc 

ten5ẁov nac 

 

https://dl.dropbox.com/s/uyxy876fxs7g8t6/WlRo7akAidan.mp3
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