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 منهج الطقس: أولا 
 مصطلحات كنسية
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 األوانى و أدوات الخدمة الكنسية: أولا 

 األوانى و أدوات الخدمة المتعلقة بالدم

  :األباركة 
على  و معاه ميةفى الكأس  يتحط عصري عنب

المذبح في القداس و يتحول بحلول الروح 
 دم السيد المسيحالقدس الى 

 

  :المستري 
من الفضة أو الذهب في نهايتها صليب ملعقة 

 تستخدم في تناول دم السيد المسيح

 

 :القارورة 
المريون أو : من الزجاج ممكن يتحط فيهإناء  

 األباركة أو الماء

أبونا بينقل األباركة من القارورة للكاس قبل ما 
 تتحول لدم ربنا

 

 :الكرىس 
بيتحط الكريس بيبقى على المذبح في النص و  

 بس جواه الكأس

بيفكرونا بعرش ربنا و إن في قليب ماينفعش حد 
 يملك غري ربنا
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 جسدنى و أدوات الخدمة المتعلقة بالاألوا

  :إناء الذخرية 
جواه مناولة إناء صغري مدّور و متغطي بيبقى 

عشان مناولة الناس اللي  (جسد مغموس بالدم)
 مش قادرة تحرض القداس

توصل هللا  عايزةو  ولدها بكللكنيسة تهتم ا
 لكل أحد

 

  :الصينية 
إشارة للزمود ... بنحط الجسد فيه طبق مدّور 

 اللي اتولد فيه ربنا

  :قبة الصينية 
 تشري إلى النجم الذى ظهر للمجوس

 

 :اللفافة 
 في وسطها صليب اللفافة حتة قماش 

تستخدم فى لف الحمل و فرش المذبح و تشري 
 إلى أكفان السيد المسيح

بنغطي بيها وشنا و احنا بنتناول الجسد أثناء 
الستة  يالشاروبيم و السريافيم ذو زيالتناول 
 يغطون وجوههم أمام مجد ربنا لماأجنحة 
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 األوانى و أدوات الخدمة المتعلقة بالبخور

  :البخور 
 السماء بتطلع الليصلوات القديسني ليشري 

لسماء لن صلواتنا ترتفع إ يفّكرنالسماء لصعوده 
 فالله يسمع حىت للخطاة... ل يعوقها ئش 

 

  :الشورية 
. لى الثالوث القدوسإسالسل تشري  3لها * 

 يتصلوا في النهاية معاا ألن الثالوث هو إله واحد
ألنها  العذراءبطن الشورية تشري الى بطن * 

 (جرمة)تحمل فحم متحد بنار 
طبيعة ) المسيح السيد الجرمة ترمز لطبيعة* 

 (واحدة لهوت متحد بالناسوت

 

 :درج البخور 
 أبونامكانه على يمني  ... البخور نحط فيهوعاء  

 على المذبح
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 أدوات موسيقية

  :الدف 
 على شكل دايرة جزءان من المعدن أو الفضة *
يظبط بنرضب بيه في بعض األلحان عشان * 

 إلهنا إله نظام...  اإليقاع
ماعدا )ل يستخدم الدف في أيام الصوم الكبري * 

 ده و أيام البصخة ألننا في الوقت( السبت و األحد
نرفع عنا كل أدوات البهجة و نحزن على خطايانا 

 ليغفرها لنا هللا

  :الرتيانتو 
مثلث الشكل و الخر جزء .. تتكون من جزءان * 

 عصا و يتكون من المعدن
بنرضب بيه مع الدف و مع بعض في انسجام * 

 يعملوا صوت أحلى
ألننا جسد  مع بعض إخواتنا نشتغل معيعلمنا * 

 فنكّمل بعضالمسيح الواحد ، 

 

 أدوات أخرى في الخدمة

 :البشارة 
كتاب العهد  فيهاعلبة معدنية على المذبح  *

 األربعة األناجيلالجديد أو 
فيه ناحية بيبقى عليها صورة الصليب أو * 

 و الناحية التانية صورة العدرا... القيامة 
في دورات البخور و أوشية  بيشيلها الشماس* 

صل وت لزماإلنجيل ليعلن أن البشارة باإلنجيل 
يعين لزم نعيش اإلنجيل ... لكل العالم من خاللنا 

 عشان نوّصله لكل الناس
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  :الشمعدان 
 ده اللي بيتحط عليه الشمع حوالني المذبح
 إشارة إلى المالكني على قرب السيد المسيح

 

  :اإلبريق و الطشت 
 أبونا بيغسل بيهم إيده أثناء القداس

 بيفكرونا بالنقاوة

 مالبس الخدمة

  :التونية 
 صلبان فيهامن الكتان أو الحرير  جلبية بيضاء

 أثناء القداس الشمامسةبيلبسها أبونا و 
الصلبان باأللوان الذهيب و  ...النقاوة  =أبيض 

إحنا مبسوطني و فخورين بخدمة األحرم و غريها 
 ربنا

 

  :الصدرة 
 أثناء القداس فوق التونيةبيلبسها أبونا 

 معناها إن فيه بهاء و عز للخدمة

 

 

 
  :التليج 
 أثناء القداس و أبوناالشمامسة  ممكن يلبسهحذاء من القماش لونه أبيض * 

 (قليب و حياتي كلها بيضاء)الخادم كله أبيض من رأسه إلى الرجلني  معناه إن* 
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 :الطيلسانة 
أثناء القداس و هي  سهافوق ر يلبسها أبونا 

لس الرسول عنها بو زي ما اتكلم. تشبه الخوذة 
 (خوذة الخالص)

في سفر  زي ما بنشوف ... هي برضه تاج ألبونا 
 قسيس يلبسون التيجان 92الرؤية ال 
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 القراءات و الكتب الكنسية: ثانياا 

 الكتب الكنسية

  :سالقطمار  
 "حسب اليوم"كلمة يونانية معناها * 
 طوال السنة قراءات القداسكتاب يحتوي على * 
 (ده اللي بنقرأ منه قرايات القداس)
  :كتب 2بيتقسم * 

أسبوع  -الصوم الكبري  -( أحاد –أيام ) سنوي 
 الخماسني -اآللم 

 

  :السنكسار  
 سري القديسني و الشهداء فيهكتاب * 
بعد ) يقرأ منه أبونا سرية قديس اليوم* 

 (ما عدا أيام الخماسني... اإلبركسيس 
كل قديس  لما أبوما يقرأه في القداس، نفتكر* 

صل وفي عيده لنتشفع به و نتمثل بصفاته فن
 كمان السما إحنا

 

  :الخولجي  
 و رفع البخور صلوات القداس اإللهي فيهكتاب * 
بيمسكه الشمامسة و بيتحط قدام ده اللي * 

 أبونا في القداس

 

  :خدمة الشماس  
الرمدات و األلحان اليت يقولها  فيهكتاب * 

القداس و األرسار و ) كل المناسبات فيالشماس 
 (األخرىاألعياد و المناسبات الكنسية 

خدمة + خولجي )ساعات كتري بيكون فيه كتب * 
ألحان المناسبات و + خولجي = بيكون ( الشماس
 األعياد
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  :اإلبصلمودية  
من هوسات و  التسبحة اليومية فيهكتاب * 

في ده اللي بنقرأ منه ) إبصاليات و ثيؤطوكيات
 (التسبحة

نصلي منه تسبحة عشية و تسبحة باكر و * 
 نصف الليلتسبحة 

فيه إبصلمودية مخصوص لشهر كيهك فيها * 
 المدائح الخاصة به

 

  :الدفنار  
سري قديسني و التأمل فيها و تماجيد  فيهكتاب * 

 في أعيادهم
بل لحن قخر التسبحة آ (لو سمح الوقت)نقرأه * 

 ختام الثيؤطوكيات

 

  :األجبية  
 القبطية يعين ساعة( أجب)من كلمة * 

ده ...  أو السبع سواعي السبع صلواتكتاب * 
 بنصلي منه السواعي قبل تقديم الحملاللي 

سبع صلوات نصليها على مدار اليوم و نتذكر ال* 
 :فيها أحداث من حياة ربنا يسوع المسيح

 في فجر األحد القيامةنتذكر :  باكر. 6
 الروح القدسنتذكر حلول :  الثالثةالساعة . 9
 ربنا يسوع صلبنتذكر :  السادسةالساعة . 3
ربنا  و موت الفداءنتذكر :  التاسعةالساعة . 2

 يسوع المسيح بالجسد

نتذكر إنزال ( : الغروب)الساعة الحادية عرش . . 5
 تكفينهو  جسد الرب يسوع عن الصليب

نتذكر ساعة ( : النوم)الساعة الثانية عرش . 1
 الدينونة

نتذكر أننا ننتظر ( : ثالث خدمات) نصف الليل. 7
 له نستعدمجئ ربنا يسوع و 
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 قداسالقراءات 

  :البولس  
بولس القديس رسائل هو قراءة فصل من إحدى 

 62ال الرسول

 

  :الكاثوليكون  
باقي ) رسائل الجامعةهو قراءة فصل من إحدى 

 :و هى (الرسل
كعلمنا يهوذا / الرسول  رسالة معلمنا يعقوب 6

 الرسول
 الرسول رساليت معلمنا بطرس 9
 الرسول رسائل معلمنا يوحنا 3

 

  :اإلبركسيس  
 (عمل)كلمة يونانية معناها * 
 أعمال الرسليقصد بها سفر * 
 (في عهد الرسل) األولى عن الكنيسةيتكلم * 

 

  :السنكسار  
 (سرية قديس اليوم)زي ما حكينا عنه فوق 

  :الزممور و اإلنجيل  
جزء من أحد األناجيل + آيات قليلة من مزمور * 
يتحدد حسب قديس اليوم أو مناسبة ...  2ال

 اليوم
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 رتب الشمامسة: ثالثاا 
 شماس كلمة يونانية تعىن خادم 

 

  :البصالتس  
عن )التسابيح و األلحان  دوره يرتل...  مرتلتعىن * 

 (فهم و بروح الصالة

  :األغنسطس  
و هو يقرأ القراءات الكنسية ... قاريء تعىن * 
يدرس الكتاب لزم . ( ..في القداس و الصلوات)

و يعرف فكر الكنيسة و  كويسالمقدس 
 عقيدتها

  :ايبوذياكون  
 النظامو يهتم بأمور ...  مساعد الشماستعىن * 

 في الكنيسة

  :ذياكون  
 .الكهنوتيةو هى أول درجات ...  خادمتعىن * 
و  أبوناالخدمات و هو عني  كلفي  أبونايساعد * 

 األسقف
 يناول الدم المقدس في القداس ممكن* 

  :أرىش ذياكون  
ينظم عمل كل ...  رئيس الشمامسةتعىن * 

 و يساعد األسقف الشمامسة
مثل القديس اسطفانوس أول الشهداء و * 

 رئيس الشمامسة

 



 مدرسة مار إفرام الرسياني

قبطي –منهج أولى ابتدائي   

 
 16 

 القبطيمنهج : ثانياا 
و أبانا الذي (الجزء األول) الحروف  
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 حروف اللغة القبطية
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(أ): نطقه  a A  ألفا 

Agp ساعة أجپ 

 

   
 

 
( ب): نطقه

(ڤ) /  b B يتاڤ  
Beni يينڤ  نخلة 
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( غ): نطقه
(ن( / )ج/ )  j J غما  

J̀raf3 كتاب إغرافي 

 

   
 

 
( د): نطقه

(ذ/ )  d D دلتا 
Dani3l لاداني دانييل 
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( ي): نطقه
 اىّ  e E خفيفة

Enkot ينام إنكوت 

 

   
 

 
: استخدامه

(1)رقم   سوو ^ 6 
6 ̀ngwm كتب 1 سوو إنجوم 
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( ز): نطقه  

z Z زيتا 
Zenzen   سحلية ِزنِزن 

 

   
 

 
( ي): نطقه

 ايتا # 3 عميقة 
3i         بيت إي 
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( ث): نطقه

( ت)أو   ثيتا ( 0 
0armi شاكوش ثارمي 

 

   
 

 
( ي): نطقه

 يوتا i I قصرية 
Ioh قرم يوه 

 

   
 



 مدرسة مار إفرام الرسياني

قبطي –منهج أولى ابتدائي   

 
 23 

 
( ك): نطقه  

k K  ّاكب  
Kemkem دف كيمكيم 

 

   
 

 
: نطقه

( ل)  l L  (الڤل)لول  
Li7 ستارة ليكس 
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( م): نطقه  m M مي 

Movlh شمعة موله 

 

   
 

 
( ن): نطقه  n N ين  

Naghi أسنان ناجهي 
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: نطقه

( اكس)  اكىس & 7 
&om3 مسطرة إكسومي 

 

   

 

 
( و): نطقه
(ةقصري)أو  o O  خفيفة  

Ovro ملك أورو 
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 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  اذنِك 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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 الليلويا فاي بي بي
 قداديس السبت و األحد و األيام الفرايحيفي تقديم الحمل في  قالي 

    
هلليلويا هذا هو اليوم الذي 

صنعه الرب فلنفرح و نبتهج فيه 
خلصنا يا رب سهل سبلنا  يا رب

 سم الرب هلليلويااتي بمبارك اآل

الليلويا فاي بى بي ايهوؤو ايطا 
مارين ثيليل . ابتشويس ثاميوف

او . انتني اونوف اممون انخيتف
ايك اى ناهمني او ابتشويس 

ابتشويس ايك اى سوتني نني 
اف اسمارؤؤت انجى في . مويت

اثنيو خني افران ام ابتشويس 
 الليلويا

All3loia fai pe pi`ehoov 

`eta Pu 0amio4 : 

maren0el3l ̀ntenovno4 

`mmon ̀nq3t4 : ̀w Pu 

ek`enahmen ̀w Pu 

ek`ecovten nenmwit : 

`4`cmarwovt ǹge 

f3e0n3ov qen ̀fran m̀Pu 

all3lovia 

  

 
اليوم فرايحي ( ... 91ل  92آية )اللي بنصليه في سفر الغروب  661اللحن ده من مزمور 
 فبنفرح ألن ربنا فّرحنا 

 بي اهموت غار
 قبل البولس خاصة في قداسات األعياد قالي 

    

https://dl.dropbox.com/s/uyxy876fxs7g8t6/WlRo7akAidan.mp3
https://dl.dropbox.com/s/o852ukwf1gx630c/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%A7%20%D9%81%D8%A7%D9%8A%20%D8%A8%D9%8A%20%D8%A8%D9%8A.mp3
https://dl.dropbox.com/s/uyxy876fxs7g8t6/WlRo7akAidan.mp3
https://dl.dropbox.com/s/hw401tb3rly6dw0/BiEhmotGhar.mp3
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نعمة ربنا يسوع المسيح 
تكون مع روحك الطاهرة يا 

سيدي المكرم رئيس 
) .  .  . ( الكهنة البابا انبا 
) .  .  . (  اوابينا السقف انب

فليكن الكلريوس و كل 
الشعب معافني من الرب 

 امني يكون

بي اهموت غار امبني تشويس 
ايف : ايسوس بي اخريستوس 

: ايشوبي نيم بيك اجيون ابنيفما 
باتشويس انيوت ايطايوت ان اريش 

نيم بني يوت ) .  .  . ( : ايرفس بابا افا
ماري ) .  .  . ( : ان ابيسكوبوس افا 

: اكلريوس نيم بي لؤس تريف بي 
اوجاي خني ابتشويس جى امني اس 

 ايشوبي

Pi`hmot jar ̀mpenu I=3=c P=x=c 

e4`e2wpi nem pek`ajion 

`pnevma : pasoic ̀niwt 

ettai3ovt ǹarx3 ̀erevc papa 

abba(  .  .  .  .  nem peniwt 

`n`epickopoc abba  .  .  .  .  Mare 

pìkl3roc nem pilaoc t3r4 

ovgai qen Pu ge am3n 

ece2wpi 

  

 من البطرك للشعب... صالة عشان كل الكنيسة  

 عيد الميالد إنجيلمرد 
 بعد اإلنجيل في قداس عيد الميالد قالي 

    
نجم ارشق فى المشارق 

حىت : و المجوس تبعوه :
: أدخلهم بيت  لحم 

 وسجدوا لملك الدهور

انى : أوسيو افشاى خني نى مان شاى 
شا انتيف : ماغوس موىش إن سوف 

أف أوؤشت ام ابؤرو : اينو اي فيثلئيم 
 إن نى إيه أون

Ovciov a42ai qen niman2ai : 

animajoc mo2i ̀ncw4 2a 

`nte4enov ̀eB30leem 

avovw2t m̀`povro ǹnièwn 

  

 

 

https://dl.dropbox.com/s/p3ogkfdn9tpahph/EngilMilad.mp3
https://dl.dropbox.com/s/p3ogkfdn9tpahph/EngilMilad.mp3
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يسوع ( :  2) الليلويا 
المسيح ابن هللا ولد فى 

 بيت لحم

ايسوس بخريستوس (.  2) الليلويا 
ابشريي ام افنوتي فى ايطاف ماسف 

 خني فيثلئيم

= A=l A=l A=l A=l : I_119=3c P=xc 

`P23ri m̀f5 : ̀f3etavmac4 : 

qen B30leem 

هذا الذي ينبغي له 
المجد مع أبيه الصالح 

اآلن  والروح القدس من
 وإلي األبد

ف نيم يب نايبري بر إري بي أوؤ إفاي 
بنفما إبيف يوت أن آغاثوس نيم بي 

 س جني تينو نيم شا إينيهيواب ؤثإ

Fai ère pìwov ère prepina4 

nem pe4iwt ǹaja0oc nem 

pi`pnevma e0ovab icgen 5no 

nem 2a eneh 

ب والبن آلألنه مبارك ا
والروح القدس الثالوث 

 الكامل نسجد له ونمجده

وت انجى افيوت نيم ؤجى اف اسمارو
ؤواب تى ابشريي نيم بي ابنفما اث
ؤوشت وترياس اتجيك ايفول تني ا

 اوناستي  امموس تني

Ge `4`cmarwovt ǹge f̀iwt nem 

`p23ri nem Pipna e0v : 5triac 

etg3k `ebol tenovw2t `mmoc 

ten5ẁov nac 

 

 تبعوا النجم اللي وّصلهم على الزمود... و المجوس كمان  

 هيتنية العدرا
 (قبل البولس)أول هيتنية  قالت 

    
 بشفاعات والدة اإلله القديسة
مريم ، يا رب انعم لنا بمغفرة 

 خطايانا

هيتني ني ابريسفيا انىت تي 
: ثيؤطوكوس اثؤواب ماريا 
ام : ابتشويس اري اهموت نان 
 بيكو ايفول انىت نني نوفي

Hiten ni`precbia ̀nte 

50èotokoc =e=0=v maria : 

Pu àrìhmot nan : ̀mpixw 

`ebol ǹte nennobi 

https://dl.dropbox.com/s/uyxy876fxs7g8t6/WlRo7akAidan.mp3
https://dl.dropbox.com/s/oc1semjte1klmvn/Hiten3adra.mp3
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و طبعاا أولهم لزم تكون ... شفاعة الماليكة و الشهدا و القديسني في الهيتنيات بنطلب 

 أمنا العدرا

 المالك ميخائيلهيتنية 
 هيتنية العدرابعد  قالت 

    
بشفاعات رئيس المالئكة الطاهر 

يارب . ميخائيل رئيس السمائيني 
 انعم علينا بمغفرة خطايانا

هيتني ني ابريسفيا انيت بي اريش 
انجيلوس اثؤواب ميخائيل اب 

ابتشويس : ارخون اننا ني فيؤوي 
اري اهموت نان ابي كوايفول 

 انىت نينوفي

Hiten ni`precbìa ǹte 

piarx3ajjeloc `e0ovab 

Mixahl `parxwn 

`nnanif3ovì : P̀soic 

`ari`hmot nan m̀pixw èbol 

`nte nennobi 

 

 و أولهم رئيس الماليكة ميخائيل... يعد ما طلبنا شفاعة العدرا، نطلب شفاعة الماليكة  

 ثوك تي تي جوم
 في سواعي البصخة المقدسة في أسبوع اآللم بدلا من الزمامري قالي 

    

https://dl.dropbox.com/s/uyxy876fxs7g8t6/WlRo7akAidan.mp3
https://dl.dropbox.com/s/iwmaxb9lkh35q0y/HitenMalak.mp3
https://dl.dropbox.com/s/uyxy876fxs7g8t6/WlRo7akAidan.mp3
https://dl.dropbox.com/s/wod32zd9ul7h078/ThokTeTiGom.mp3
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لك القوة و المجد و الربكة و العزة 
عمانوئيل إلهنا و . آمني إلى األبد 

 ملكنا

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

إمانوئيل بني نوتى بني . أمني 
 أوورو

)wk te 5gom nem piwov 

Nem pìcmov nem piamahi 

2a èneh am3n . 

Emmanov3l pennov5 

penovro 

لك القوة و المجد و الربكة و العزة 
األبد آمني يا ربى يسوع إلى 

 المسيح

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

أمني باتشويس إيسوس 
 بخرستوس

)wk te 5gom nem pìwov 

nem pìcmov nem piamahi 

2a èneh am3n pasoic 

I33covc Pixrictoc 

لك القوة و المجد و الربكة و العزة 
 إلى األبد آمني

ك تى تى جوم نيم بى أوأوو نيم ثو
بى إسمو نيم بى أماهى شا إينيه 

 أمني

)wk te 5gom nem pìwov 

nem pìcmov nem piamahi 

2a èneh am3n 

 

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

 و هو قوتنا و تسبحتنا...  يخّلصنا

 (أول ربع)رايش ني 
 تمجيد العدرا مريمفي  قالي 

     
مريم أم  :لهالفرح لك يا والدة اإل

 يسوع المسيح
ماريا :راىش نى أوتى ثيؤطوكوس

 إن إيسوس بخرستوس ڤإثما
Ra2i ne w 50eotokoc : 

Maria 0̀mav ǹI3covc 

Pixrictoc 

 

https://dl.dropbox.com/s/v7lkh9eb7kauei7/RashyNe-AwelRob3.mp3
https://dl.dropbox.com/s/v7lkh9eb7kauei7/RashyNe-AwelRob3.mp3
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