
  Ui`|lhl `n=e ui                           صالة                              
 

 =eu`smo|                     الشكر                                              
 

  Mapen|eu`smo= `n  -                                               فلنشكر
   

  o=] `muipe]epueq=  -                               صانع الخيرات      
  

  nane] oyos `nnah= ft              الرحوم اهللا                         
                                                              ___       

                fiw= `muenoc oyos`أبا ربنا                                  
                                                    ___      
    uennoyt oyos uencwp              و إلهنا و مخلصنا                

                                                                       __   __     
                             Ihc Uxc                 يسوع المسيح             

 
                  ve a]ep`ckeuazinألنه سترنا                             

 
   evwn a]epbohqin `epon`                              و حفظنا وأعاننا 

 
 a]`apes `epon a]|ou=en              و قبلنا اليه و شفق            

   
                     epo] a]t`aco `epon`علينا و عضدنا                   

 
    a]t=o=en a]en=en |a             و أتى بنا إلى                    

  
 e`sphi `e=ai oynoy qai`                  هذه الساعة                     

 
                  nqo] on mapentso`           هو أيضا فلنسأله         

 
    epo] souwc `n=e]`apes`     ان يحفظنا                                
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    epon ~en uai`esooy`       في هذا اليوم                               
                                                               ___                     

     eqy fai nem ni`esooyالمقدس و آل                                   
 

    ~hpoy `n=e uenwn=   أيام حياتنا                                     
 

     en siphnh niben~      بكل سالم                                      
 

  nve uiuan=okpa=wp`                                     الضابط الكل  
                                                                                 __ 

         Uoc Uennoytالرب إلهنا                                           
                                          _                                  

 fnhb Uoc ft ui`  -            ايها السيد الرب اإلله                        
 

 +uan=okpa=wp`fiw ضابط الكل ابو                                   
                                                                              __  

 muenoc oyos uennoyt`ربنا و إلهنا                                       
___  __     __                                                       

    oyos uencwp Ihc Uxcو مخلصنا يسوع المسيح                    
 

 en|eu`smo= `n=o=k+  نشكرك                                          
 

 ka=a swb niben nem    على آل حال                                   
 

     eqbe swb niben nemو من أجل آل حال                           
 

         en swb niben~و في آل حال                                    
 

        ve akep`ckuazin                 ألنك سترتنا                  
 

 evwn akepbohqin `epon`      و أعنتنا                                     
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 ak`apes `epon ak|ou=enو حفظتنا و قبلتنا                         
 

  -epok ak`taco. `epon ak`اليك و اشفقت علينا                     
 

     t=o=en aken=en |a  و أتيت                        و عضدتنا 
 

 e`sphi `e=aioynoy qai`     بنا إلى هذه الساعة                        
 

 eqbe fai =entso              من أجل هذا  نسأل                       
 

    -oyos =en=wbs `n=ek          و نطلب من                           
 

     me=agaqoc uimaipwmi       صالحك يا محب البشر               
 

     mhic nan eqpenvwk     إمنحنا أن نكمل                          
 

 ebol `muaike`esooy`        هذا اليوم                                  
                                               ___                                   

   eqy fai nem ni`esooy     المقدس و آل                           
 

 hpoy `n=e uenwn~ ~en=      أيام حياتنا بكل                      
 

 . siphnh niben nem =eksot.                  سالم مع  خوفك 
 

                - fqonoc niben ui`             آل حسد              
 

    pacmoc niben `enepgiaو آل تجربة و آل                      
 

   niben `n=e `uca=anac  فعل الشيطان                            
 

   uco[ni `n=e sanpwmi`   و مؤامرة الناس                         
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   [eyswoy nem `u=wn                               األشرار و قيام 
 

 e`u|wi `n=e sanvavi`             األعداء                             
 

  nhe=shu nem nheqoywns `ebol  الخفيين و الظاهرين      
 

     Ali=oy `ebol sapon    أنزعها عنا                               
 

-        nem ebolsa uek   ئر                                  و عن سا

 laoc =hp] nem `eb 
___            

sa uaima eqy `n=ak 

fai nh de eqnaney  

nem nhe=epno]pi cas 

           `mmwoy nan . 

ve `nqok ue `e=akt 

`muep|i|i nan `eswm 

`even niso] nen ni[l 

nem `even tvom     

  .  =hpc `n=e uivavi 

  oyos `muepen=en  
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        شعبك و عن                                 
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     موضعك المقدس هذا                       
 

   أما الصالحات                                  
 

i         و النافعات فأرزقنا                     
 

.                                             إياها  
 

                اعطيتنا          ألنك انت الذي 
 

              السلطان أن ندوس                 
 

          على الحيات و العقارب               
 

      و على آل قوة                              
 

    .                                         العدو 
 

  و ال تدخلنا                                       
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 e~oyn `euipacmoc alla`           فى تجربة                          
 

 nasmen `ebolsa uiue=swoy  .      .      لكن نجينا من الشرير
 

               en ui`smo= nem^بالنعمة                                 
 

        - nime=|ensh= nem tو الرأفات                                
 

 -me=maipwmi `n=e uek         و محبة البشر اللواتي                
 

 monogenhc `n|hpi uen[oicبنا                        البنك الوحيد ر
 

       oyos uennoyt oyosو الهنا                                         
                                                           ___   __  ___        

         uencwp Ihc Uxcو مخلصنا يسوع المسيح                        
 

 Fai `e=e `ebolsi          هذا الذي من                                     
 

 o=] `epe ui`woy nem=     قبله المجد                                      
 

  ui=aio nem ui`amasi      و اإلآرام و العزة                             
 

 nem t`upockynhcic ep  -                                   .    و السجود 
 

  upeui nak nema] nem`      تليق بك معه                                 
                                                      ___     __                        

 uiuna eqy `npe]=an~o          مع الروح القدس المحي                
 

 oyos `nomooycioc nemak       المساوي لك                               
 

               tnoy nem `nchoyاآلن و آل أوان                             
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 niben nem |a `enes                                       و إلى دهر    
 

 .n=e ni`enes =hpoy Amhn`    .                           أميناالدهور
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