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 دراِزى طخسا
  .ـدنوخونگـوپ: كهنا
  .دمشيحا ـدانهگـوپ :عّما
 شالما وَعل أرعا) مرات 3( ىبمرومِ  الهاال تشبوحتا: كهنا
  .لمينلعَ  ه،انِ دّ عِ  لخو ب نيناشا،لو  طاوا َسْوراو 

  ا لَعلمين.بُكل ِعّدانتشبوحتا تا أالها بمرومه وإلِّد أرا شالما وأمود طاوا تا بنيناشا 

  .آمين :عّما

  واألعياد اآلحاد في
  الكاهن يبدأ المساء، أو الصباح صالة وجود عند

  .هللويا. ربثا بإيتا كشكرنوخ:  كهنا
  .هللويا. مزمرنوخ كبيره  عمه وبينث: شماشه
  .إهللويا.هللوياهللويا: كهنا

  . إّمن شالما:مصالوخ: شماشه
    الكاهن يبدأ المساء، أو الصباح صالة وجود عدم
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  ةاإلعتيادي واأليام لتذكارتوا واألعياد اآلحاد في
 .بحنينوثوخ لمحيلوثن وآالهن مارنيا  مزخم: كهنا
 وتا هخثوث تا هويله دپشال قديشه ىلرازِ  دخدموختَ 

 كل،د  مارا عزيزا دبرونوخ برحمه محيال دكيانن خالص
  .لعلمين

 الربّية لألعياد
. ابتريصوث بشموخ مهويمنه وآالهن مارن يا مزخم: كهنا

 رازى ديمهغ دپيشي. وحقاني كميلتا  بهيمانوثا وموديانه
 دپيشيوتَ . ابقديشوث وپغرايْ  نايْ يَ گْ دِ  ومقدشانه محسيانه

 اتخملياث من رحوقهو . بزهيوثا هِصْپيِ  وبهونه بلبواثا هموقرو 
 ِدْئِوْذلوخ صخال إلِّد طالوخ شبوحهوتَ . بنظيفوثا هْمطومي
 بابا لدكو  مارا بدايموثا دنعمتوخ شپيخه برحمه طالن
  .لعلمين.دقوذشا وروحا وبرونا

  .آمين: عّما
  :زمورالم هذا أو اليوم مزمور

. قديشا روخبطو  بشاره وماني ببيثوخ، بعامر ماني مريا: كهنا
  .مذبحوخ قامديا مارن  مقملي دخوشاوه بنظيفوثا
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 وكمحكه. زديقوثا وكآوذ موما دال دكراخش إيما: شماشه
  .بلوشانه حولتا ليثو  بكمه حقوثا

  . كشاقل  ال لقريوه وبلصا. خورِه تا بيشتا كاوذ  وال: كهنا
  .مياقرك  مريا من ولزدأه .مجگرانا بإيِنه وموسلياله: شماشه
  .كياول  ال هبفايدَ  ارهپو. لـگكمدا  وال خورِه تا يامهوك: كهنا

  وال الهكين  آني دآوذ ماني. كشاقل  ال لزكايا وبلصا: شماشه
  .عالمول كمزعزع

 عالم ول عالم من شاددقو  وروحا وبرونا بابا تا شوحا: كهنا
 امدقيا مارن  مقملي ىدخوشاوِ  بنظيفوثا. وآمين آمين

  .مذبحوخ
  .إّمن شالما: مصالوخ: شماشه
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  وأالعياد لآلحاد القنكي أنشودة قبل صالة
 وعليا ارام وكرسي دربوثوخ، شويحا مار ترونوس دقامِ : كهنا

 حاومذب. دحوبوخ دكبيروثا هيبانا وبيما. دإيقاروخ
 نيأخ. شوحوخ دكشاره وأثرا. رمزوخ دنصوله محسيانا

 مريزَ مْ دكِ  ىكرووِ دِ  ألپه دإمِّ  دمرعيثوخ وياله ديوخ عما
.  وخدكمقدشيل ىدمالخِ  ودرابه دسراپه وربواثا. طالوخ
 داناع بكل. وكمشبحوخ وكقيروخ. وكسغذوخ كبركوخ

  .لعلمين شا،ذدقو  وروحا وبرونا بابا ل،و دك مار
  . آمين: عّما

  القنكي أنشودة ويرتلون

  .إّمن شالما: شماشه
  واألعياد لآلحاد صالة

 موثادبسي طاوا ريخا وآالهن مارن بگاون فايح وكود: كهنا
 شخلنمخ دحقوثوخ، بيذعثا ناثنيـَ گ وبهري دحوبوخ

 وتاما شميا، من عزيزا دبرونوخ گليانا  دقبلوخت
 بحتامشو  بإيتوخ بطاال دال ومشبحوخلوخ شكروخلوخ

 اياوبر  مارا إيوت تودآي. ىطووِ  وكول عون كول  مليثا
  .  لعلمين دكول،
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  اإلعتيادية واأليام للتذكارت 
.  لپَرَءا كآثاي  دال إمَّن وطاواثوخ ديوخ عون ُكّال   ومبدل: كهنا

 بإيتوخ بطاال دال وكمشبحوخلوخ كشكروخلوخ
 مارا تإيو  تودآي. ىطووِ  وكول عون لكُ   مليثا مشوبحتا
  .لعلمين دكول، وبرايا

 امشيح إيشوع والخ. َمودينن دخوال مارا الخو.آمين: عّما
  ܀شاثندنو  ـاروقاپ واّتو. ـغرينپد منحمانا داّتو. مشبحينن

 إيوت دآيت. كمشبحوخ  مشيحا إيشوع وطالوخ. كشكروخ  دكول مارا يا طالوخ
 .ـيناثنگد مخلصانا إيوت وآيت. ـغرنپد منحمانا

 ماخلش ولِمزمر لمريا لَمودايو طاو) واألعياد اآلحاد في(: شماشه
 إيذاي َدخيائيث أشِّيِغث) األعتيادية األيام في( .مريما

  .مريا لمذبحاخ وإْثَكرِْكثْ 

 األيام يف( .عليا شموخ تا ومشبوحه مريا تا شكارا طاوايله )واألعياد اآلحاد في(
  .مريا يا مذبحوخ وخذيري بنظيفوثا إيداثي مخوللي )األعتيادية

 مشيحا إيشوع والخ. َمودينن دخوال مارا الخو: عّما
  ܀وشاثندن اروقاپ واّتو. دپغرين منحمانا داّتو. مشبحينن

 إيوت دآيت. كمشبحوخ  مشيحا إيشوع وطالوخ. كشكروخ  دكول مارا يا طالوخ
  .ـيناثنگد مخلصانا إيوت وآيت. ـغرنپد منحمانا
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 ماوعذ عالم من. دقوذشا َولروحا وَلْورا الوا شوحا: شماشه
  . وامين آمين لعالم

  . وآمين آمين عالم ول عالم من شاذدقو  وروحا وبرونا بابا تا شوحا

 ... مارا الخو: عّما
  .عّمان شالما: نصلي: شماشه
  .أمن شالما: مصالوخ

 يتوآ. دپغرن منحمانا بحقوثا ماري يا إيوت آيت: كهنا
 .دخاين أمين ونطارا. گيناثند  طاوا مخلصانا ايوت
 كلب ومشبحوخ وخذوسغ دشكروخ لزيِمووخ مارن طالوخ
  .لعلمين دكول مارا عدانا

  .  آمين:  عّما
  .حّيا الالها عّما كولِّه  وشبَّح قلخون آريم: شماشه

  .بيخايي ألها تا ُكلوخون  ومشبحو قلوخون َمعلو

 إثراحم. امايوث ال قّديشا. حيلثانا قّديشا. آالها قّديشا: عّما
  .علين

  .إلن مراحم. مايوثا ال قّديشا. خيالنا قّديشا. آالها قّديشا
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  .دقوذشا ولروحا ولورا الوا شوحا: شماشه
  .دقودشا وروحا وبرونا بابا تا شوحا

 إثراحم. امايوث ال قّديشا. حيلثانا قّديشا. آالها قّديشا: عّما
  .علين

  .إلن مراحم. مايوثا ال قّديشا. خيالنا قّديشا. آالها قّديشا

  .وامين آمين لعالم وعذّما عالم من: شماشه
  .امينو  آمين عالم ول عالم من

 ...آالها قّديشا: عّما
  .عّمان شالما: نصلي: شماشه
  .أمن شالما: مصالوخ
  جلوس

ى  ديشِ ق دبگاود مايوثا وال وخيالنا ومشوبحا قّديشا: كهنا
 مارن اي مجاوبلن. كمنونوخ  منوخ. عجبونه وكنايخ كعامر
 امار  انادّ عِ  بكل عادتوخ دإيله دخ إلن ومراحم وخوس

  .لعلمين شا،ددقو  وروحا وبرونا بابا: لو دك
  . آمين: عّما
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  واألعياد لآلحاد القراءات قبل صالة
 وخدمصيث تا ِديَّنْ  ىخوشاوِ  الهنآو  مارن يا مبهر: كهنا

 نوهال. ىوآالهايِ  ىانِ يّ مخِ  ديوخ پوگدانه وفهموخ
 دوإمو  احوب: فايدا منايْ  دشقلوخ ديوخ ورحمه بنعمتوخ
 وحاش طالوخ ومزمروخ. وپغرا گيانا  تا يدكنافع وخالص
 روحاو  وبرونا بابا ل،و دك مارا عدانا بكل بطاال، دال دايم

  .لعلمين وقوذشا،
  .آمين: عّما

  اإلعتيادية واأليام للتذكارت 
 وننه ومبهر. بناموسوخ ماري يا َحكِّيِمى أُوْذَلنْ : كهنا

 هاووخد وهلن. بحقوثوخ گيناثن  ومقادش. بيذيثوخ
 مارا داناع لبكُ  لپوگدنوخ ومكمالنه. لتنياثوخ طياعه
  .لعلمين دكول،

  .آمين: عّما
  .بارخمار )فالن(..د ـراپلِسـ وَمصيثو إتوو :شماشه

 يقول ثم اليوم لذلك المخصص)  شورايا( المزمور الكاهن يبدأ القراءة نهاية وعند
  . الشماس
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  .ماربارخ. أّحاي )فالن( دلواث گرتاأ شليحا ـولوسپ: شماشه
 وعند اإلنتهاء من قراءة نص الرسالة، يقول حافظ الطقس:

  .شاقدي إلونگاليون لشماءا بإيقارا كالن  قيموخ: شماشه
  .إهلِّلويا. هلِّلويا. هلِّلويا: عّما
  .اليوم لذلك المخصص) زومارا: (يقولون ثم

  .وشالو هواو بشليا :شماشه
  .عمخون شالما: كهنا
  .روحاخ وعم عّماخ: عّما
  ...د اكاروزوث  مشيحا إيشوع دمارن قّديشا إونگاليون: كهنا
  .مارن لمشيحا شوحا: عّما
  :يقول وبانتهائه ،األنجيل ويقرأ

  .أمينائيث الالها وشوحا: كهنا

  .مارن لمشيحا شوحا: عّما
  جلوس
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  )الكاروزوثا( الطلبات
: أمروخو  طلبوخ. وبإمود بهيمانوثا كولــَّن  قيموخ: شماشه
  .إلـَّن مراحم مارن

  وقوف
  .إلــَّن مراحم مارن: عّما

  .مّنوخ كطلبوخ.  سواليا دكولــّه وآالها درحمه، بابا: شماشه

  .دكول ومدبرانا ـاَون،گبـ دَغم وأخاال مخلصانن: شماشه
  .مّنوخ كطلبوخ

.  إيتاثا دُكّال و  علما، دكولــّه وثبتا وتفاقوثا شينا تا: شماشه
  .مّنوخ كطلبوخ

 عمريدك مهويمنه وتا. أثرواثن ُكّال   وتا أثرن تا: شماشه
  .مّنوخ كطلبوخ.ـَويگبـ

. ـيرهپد وفريئوثا دشاتا وقشطوثا ـوخهپد بسمتا تا: شماشه
  .مّنوخ كطلبوخ.علما بكولــّه شينا وتا

 البابا ماس هنا يذكر(مار  قّديشه دببواثن صاحوثا تا: شماشه

  .مّنوخ كطلبوخ.إّميي دكخدمي َأن ُكالّ  وتا ،)واألسقف والبطريرك
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 ُكّال   وتا بأوقانا دإيال أن تا وروخانا دكريهه بساما تا: شماشه
  .مّنوخ كطلبوخ.  إيقا خلق مر
 يناثنب من ومشونيال ـِرشالپدِ  وعنيذه عنيَذن تا: شماشه
  .مّنوخ كطلبوخ.دقيمتا إلمود
 إّمن ومزد. بنعمّتوخ مارن مشيحا لكولــَّن مخالص: شماشه

  .إلــَّن ومراحم. وشالموخ شينوخ
  .إلــَّن مراحم مارن :عّما

 ذشادقو  وروحا وبرونا بابا تا بغذاذه گيناثن:  شماشه
  .مسلموخ

 تممم وكمنونوخ كطلبوخ  خيالنا آالها مريا يا مّنوخ: كهنا
حنينوثا و  ورحمه. خليتوخ بإيداثن وشپوخ. نعمتوخ إمن

 شوقانا اتو  ديوخـنِهى دَعّما گدألهوثوخ دهاوا تا حوسايا د
 لوخطا دمگوبيلوخ. دمرعيثوخ ياله دكوال دخطياثا
 حاورو  وبرونا بابا دكول، مارا ديوخ ورحمه بنعمتوخ
  .لعلمين دقوذشا

  جلوس
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   التقادم
  و هذه:. أأو الجوقة ترتل ترتيلة عن القربان وتنشد ترتيلة األسرار الخاصة بالمناسبة

 تا. قرْيه دپشلن كولَّن:  مريال نشبح تاو: وعّما شماشه
 بحوبّا. خوَسغذو  َشكروخ. وأالهاْيه شويْحه براْزه. بوساما
 پَغرِه لوخشق. وبَهيمانوثا بمشتاقوثا :ُكّال د  لمارا وزدوثا
 نَهنگ  قلهشوِ  :دّين خالص مَبَدل دويحا. برونا ديشوع

 لِرش يلهإ وَدها. ْدِدمِّه بشپخته بابه دإمّ . وكمصالحلن
. پليئا هوليلِ  يلهإ خا. دكمشاديره دبابا ومَيمنه. َمذبحا

 دال ادويح شكپايِ   كديوم.  إيتا وبگاود. بشَمّيا يلإل
. دُكل قدشانام دپَغره لِدوحا. فوثاظْ بنِ  دقرووخ َهّيو: َحّشا

  .طالوخ دايم شوحا :وأمروخ خذاذهبِ  كولـَّن  ومعيطوخ

  مسقلوا. هخاث لخايه وتونو  قريه: الهاال نَقرِّو قوربانا :هذه او
 مشبحوا دروحا وبزميراثا. محسيانا ودّما ار َپغل گيانوخون
 هغرِ َـ پ. ليِوهصبَ  وخلصلن گيبن  نخثله ملكا دلبر . وشكوروا

 قارالهوك. قّديِشى ـّال كُ   به ـَصخيپـكو . نلَّ كمياو   ودمِّه
  .ياننخمَ  قّديش. قّديش قّديش
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 يَقيرا ِمهَوذ َدمشيحا پَغرِه: بَمريا َصبريث مَصّبارو :هذه او
 وَعم. ِله َقَرونث كوّلن.  َوورِحِّمثا بِذحِّلثا. قوذشا َعلَمذَبح
  .هاآال َمريا قّديش. قّديش قّديش ِله نَيبِّو ماالخه

 لَمذبحا قيرايَ  ودمِّه دمشيحا پَغرِه: بَمريا تكلي تكلونا :هذه او
 دَمالخه وأمِّ  .ألـِّه وُخقرْ  نكولَّ   وحوبّا زدوثادِ  بگاوِ . قديشا

   .أالها َمريا قّديش. قّديش قّديش. مَشبحوْخِلهْ 
 يثاندثود ربكومره: لعالم كومرا  َدّتو )الموتى قداس في( :هذه أو

 دال قبالم وحادِ  ،ـَينپحال دهوا مشيحا ومحسيانن،
 ،دينا يكورسَ   دثاِقن ما ،َحْوِبى شوقان شالينن خا من موما،
 ِوثَنسيت حشت دِوى يانن،خدَ  بحشاو ـيرگ ـاستپمـ

  .ـورقاننپ مطل
 اقذلنوكمپ ديَّنْ  خالص مبدل دويحا شلهپـد مشيحا: كهنا

 بلَّهْ قا آوو. ودقيامته ودقورته وثهمد تخرونا دأوذوخ
  . آمين لعلمين. وبرحمته بنعمته. إيذن من آذي لدوحثا

  

  يقرع المحتفل الصينية بالكأس ثالثًا
   



14 
 

 صيپهو  دريه پيشي )مرات ثالث( وآالهن مارن بپوگدانوخ
 رش وآالهاي ومخيانه وقديشه مشوبحه رازى آني

. شميا من ىدتتِ  گها  دمارن إيثيته ول محسيانا مذبحا
  .آمين لعلمين عدانا بكول شوحا طاله
 مقودشا وپايش .ِگلِيه  بپثواثا آذي قوربانا قبيال پايش :عّما

 عون ات طالن دهاوه تا. دقوذشا وبروحا دآالها بتنيثا
 عمتهبن دشميا بملكوثا علمين عالمِدل وخايه وخالص
  .دمشيحا

الوا ولورا ولروحا دقوذشا، عل مذبح قوذشا شوحا : كهنا
  الها.امِّه دإمريم نهِوى دوخرانا، دوثولتا 

 قّديشا امذبحد لِّ إ. دقودشا وروحا وبرونا بابا تا شوحا او هذه:
  دآالها يمِّه مريم دبثولتا. تخرونا هاوه

 دورا شليحاو. وامين آمين لعالم وعذّما عالم من: عّما
  .َبوريثا َشينا دنهِوى صالو ديحيذا ورحماو

 أيهوب دبرونا شليحه. وآمين آمين عالم لو  عالم من او هذه:
    .ببريثا شينا وهاده مصالوا ّكاناديَ 
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الكنيسة  شفيع( مار دوخران وآمين، آمين عّما ُكلـّه  نِْيَمرْ : كهنا

 وسهِدى دنصح كينه  عم قوذشا مذبح عل )مار توما أو
  .دإثكلل

نيسة شفيع الك( مار تخرونوخ وآمين آمين عّما كولـّه  آمر او هذه:

 ىدِ وسه دنصيرا دكينه إمه قديشا مذبحا إلد )مار توما أو
  .مكوله دپـشال

 قيمتاخدوَ . ينعنيذَ  كلهون  سوراخ عل شخيو ها: عّما
  .إنون تقيم بشوحا شويحتا

 اشويحت دبقيمتوخ. نعنيذ كوال  دمخال ألمودوخ او هذه:
  .بمقيمتـّا بشوحا

  وقوف
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  اإليمان صورة
 پايشدك ما دكل برايا. ُكل  أحيذ بابا آالها بخا كمهيمنوخ

  . خزيا كپايش  وال خزيا
. برياثا دُكّال  بوخرا وحيد آالها برد. مشيحا يشوع مريا وبخا
 آالها. رياب پشله وال علمه كولي  قم هويا پشله بابه دمن آوا

 مثبته پشال بإيداثه. دبابه كيانا  برد. حقـّاني آالها من حقـّاني
. نيناشاب أخني. دمسبابن آوا. مندي كل  بريا وپشله. هعلم

 من اگوشم  وشقله. شميا من نخثله. دّين خالص ومسبب
 مريم من هوهويل بطينا وپشله. برناشا وپشله. دقوذشا روحا
 طيوسدپن بيوماثا صليوا وپشله. حشا وطإنه. بثولتا

  دإيله دخ لهقم دطالثا وبيوما. قويرا وپشله ومثله. پيالطس
 دآثهب خرتا اهوگ. دبابه يمنه من وتوله. لشمّيا وسقله. كثيوا
 وحار . دقوذشا بروحا كمهيمنوخ.وميثه هبيخاي نتدداي
 وبخذا .ّياناَمخِ  روحا كپالط.  وبرونا بابا ندم آوا. دحقوثا

 تا. َمعموديثا خذاب وكقيروخ. قاثوليقي وشليحيتا قّديشتا إيتا
  .لميندلعالم ع هوبخاي هدپغر  وبقيمتا. ْدخطّياثا شوقانا
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 واثندبب تخرونا مبَدل مصالو. إّمن شالما مصالوخ: شماشه
 وُكّال . ربّنياثاو  وربّانه. وشماشه وقاشه. وأپسقوپه قاثوليقه

. وثادحق بهيمانوثا آذي علما من وپلطال دمشونيال أن
 بنونن وُكّال . وخثواثن وأخواثن. ويّماثن ببواثن وُكّال 
 نويه ّال وكُ . دمشيحا بآيه مهويمنه ملكه وُكّال . وبناثن
. ثادوك ودكول دآخا وموديانه َسْهِدهْ  وُكّال . وشليحه
 ينثب دِمن بقيامتا ييإمَّ  طالن ياول دِكمَكلِّال، دآالها
. شمّياد بملكوثا دخايه ويرتوثا وساما طاوا، إمود ميِثى،

  .بارخمار
 طالن وخدنعمت شپختا ألتيروثا مريا يا كَشكروخلوخ:  كهنا

 كبيروثا  مسبب ،ىومحيلِ  ِيىحطا اُوْخو  دكود
 دپغرا قديشه لرازى دمقرووخ تا كمَّطوتَّن.  دمرحمانوثوخ

  دزخمي تا منوخ عون بطالبا أخني. دمشيحوخ ودما
 دموخخ حقاني وبهيمانوثا كميال  حوبا بگو. گيناثن
 وشكر اوإيقار  تشبوحتا طالوخ ومسقوخ طالن وخلخليت
  . علمين ولعالم وبدايموثا دها وسغاذا

  .آمين: عّما
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  .إّموخون شالما: كهنا
  .روحوخ وإّمد إّموخ: عّما

  .ادمشيح بحوبِّه خا تا خا شالما هّلو أخواثي: شماشه
  جلوس
  :هذه أو للسالم، نشيداً  الجوقة ترتل

 ناوشي شالما:لعّماخ شالما طوِرى نشقلون: وعّما شماشه
 زروء .دمخالصالن دثيله مشيحا دعلما شينه لعموخ هاو

  َمِقمْ  .ماالخى دإمِّ  شوحا دمزمريلوخ دإيتا بياله حوياذا
 طورن. أرا كلَّه  من قطال ومباطل. ملكي ومشاين. كهنه
 ْوَمْرِحقْ  .ِعدَّاِنى ْبكولْ  كقاَرى  دإّلوخ. ْدَسَغاذوخ لكنشا
 إيذا ْپُشوط. وخْ ِبْحَنان ْكريِهى  يْوَبْسم ْبطاووثوخ َمْرِئى

  .إّالنْ  ونْ حُ  َماَرنْ . إيِقى ِدياليْ  أنْ  ُكلْ   تا ِديُّوخْ  ْدرَْحِمى
  : الشماس يستأنف ثم

 شتيخنتاوب بموكاخا كولَّن  ومنونوخ وطلبوخ شكروخ: شماشه
 ـيشيپدكـ هيباِنى راِزى بآني وخورو رندا قومو. مريا من

 ايدز  شالما وبصلوثِه دمصاله قروله كهنا.  مقودِشه
 وبص معلو وهونوخون لتيخ إينوخون َمكيپو. طلوخون
 عّدانا بآذي ومنونو طلوبو وبكشيروثا برإيشوثا شميا
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 شود بلبِّه دمصاله وماني. دمحكه مجاسر ال وناشا
 شالما ويهصلبو  قيمه هاووتون وبزدوثا بهديوثا. مصاله
  .  إّمن
 .بابا دأالها وحوبه مشيحا إيشوع دمارن نعمه: كهنا

 لوبكو  دها ،كلن إمِّد يههو  دقوذشا، دروحا وشريكوثا
  .علمين ولعالم عدانا

  .آمين: عّما
  تخمليثوخون هاوا إليل: كهنا
 ملكا ودسرايل ودسحق دأوراهم أالِهه ـيبوخگلـ: عّما

  .مشوبحا
  .ُمقروا كپايش  دكل مارا آالها تا قوربانا: كهنا
  .وكمواجب كاليق:  عّما

  .إّمن شالما: شماشه
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 كول  من وشكر اِمىمَّ كِ   كول  من شوحا كاليق  :كهنا
 غيذاس شما تا. برياثا كول  من ورومراما وسغذتا. ىلوشانِ 

 وروحا وبرونا بابا. مشوبحتا ليثايوثوختد ومشوبحا
. هبمرحمانوث وعمارِهْ . بنعمته علما دبريله. دقوذشا

. مايوثه تا بثار  نعمه وهوله. بحنينوثه بنيناشا ومخولصله
. هدعالي ألپايه وكسغذي كبركي  ماري يا ماروثوخ تا

 دنورا مشمشانه دروحانه وگوده. قديشه دمالخه وربواثا
 سراپهو  قديشه كرووِّهْ   وإمِّد. مشبحيك  شموخ تا ودروحا
 كمزمري  كود.  كمقروي  ماروثوخ تا سغذتا روحانه

  :وَْكْمري لخنا خا وكقارى بطاال دال وكمشبحي
  ركوع

 ملْيه الدي خيالنا آالها مريا. لهقّديشا قّديشا قّديشا: عّما
 برد ات أوشعنا. بمروِمى أوشعنا. تشبحاثِه من وأرا شميا
 وشعناأ. دمريا بشمِّه ثهاوبد دثيله بريخاله داويذ،
  .بمرومه

  .)ُشبحام دزيِوه لهيثاپ ومن ْدپـََيْدتِهْ  كيانا  من :الصوم في(
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 )تكرر( ريام يا كشكروخلوخ  شميانه خيالواثا ْدأنْ  وإمِّهْ : كهنا

 بدوميا دإيله آوا. قپلوخ من پليطا. تنيثا آلالها وكمبرخوخ
 خطافا هلخشيوال. دإيثوثوخ وصورتا دمنوخ وزهريرا ديوخ
. دأودا ثادميو  وشقله مسوپقله گيانه  إال. خواثوخ دهاوه
 دِكَمِقرُوخ اراز  آذي. دخالص تخرونا طالن وشوقله
  .قاموخ

 قديشاثا اثهبإيد لوخما شقله. مسولما دِپشله ليله بأو: كهنا
 كمشاكيروخو . كول  أحيذ باِبهْ  أالها لگيبوخ إينه ومورمله
 إخلو شقولو: ميرهو  ِديِّهْ  تلميذه تا ووِّلِّهْ  وتويره ومبورخله

 مپوال ايشكپ  دمبدلوخون. پغري إيله آذي. كولوخون  ِمنِّهْ 
  .دخطياثا شوقانا تا
  .آمين: عّما
 يشاثاقد بإيداثه شقله دمُعشيال ما باثر من هادخ: كهنا

 لميذهت تا لهوهوِ  ومبورخله وكمشاكيروخ. دخمرا قطخا
. ِدمِّي يلهإ آذي كولوخون  منِّهْ  وشتو شقولو: وميره ِديِّهْ 

  مبدلو  دمبدلوخون دهيمانوثا رازا عالمدل خثته دوصيا
  .ِدخِطياثا شوقانا تا شپيخا بپايش كبيرى
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  آمين: عّما
  .تخروني تا ْأُوذوال. آني دأوذوتون إيمن كل:  كهنا
  .وكقيروخ كمهيمنوخ:عّما
   جلوس

 وقيهومش محيله أودوخ أخني جمعلن دِكمپقذتن ودخ: كهنا
 ناشوثن شتوخبلو . لِْپراَءا كأثيا  دال ربثا نعمه طالن دهولوخ
. نپلتن ملوخوموق رپيوثن وموعليلوخ. بآالهوثوخ ْدَمِختِّن

 ومزوكيلوخ. گناهن  وشوقلوخ. مياثتن وموخيلوخ
 وقصنوثان ومونصيروخ. ليذعثن وموبهيروخ. لحطايوثن
 عون والك  ومبدل دنعمتوخ شپيخه برحمه محيال دكيانن
 وإيقارا تاتشبوح طالوخ كمسقوخ.  طالن ونعمتياثوخ ديوخ
  .علمين ولعالم وبدايموثا دها. وسغاذا وشكر
  .إّمن شالما: بلّبوخون مصالو: شماشه
 خدكمقروو  قوربانا آذي قبوله. خيالنا آالها مريا: كهنا

 مريم مارت لمعادل بثولتا تا نعمتياثوخ هالكُ   مبدل طالوخ
. قاموخ دشپيرى وزديقى كينى  ببواثا ومبدل. طووانيثا
  .هوموديان ىسهدِ  وكوال. وشليحى نويِّى الكُ   ومبدل
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 بواثنب ومبدل. قاثوليقي قديشتا أيتا هكوال  ومبَدل   
 اقاثوليق) فالن( ومار. ْدُروِمه پاپا) فالن( مار قديشه
. عيثندمر ) ميطراپوليطا( اپسقوپا) فالن( ومار. بطريركا
  .اثاوربّني وربّانه وشماشه وقاشه أپِّسقوپه ومبدل
 الكُ   مبدل آذي لقوربانا قبول وآالهن مارن يا نعم     
  الكُ   دلومب. وإيقه سنيقه الكُ   ومبدل. وحشانه غبينى

 شونيالوم دپرشال عنيذى كريِهى ومعوذِبى. ومبدل ُكال
  .وخلرحمت وكساپر دكناطر آذي عما ومبدل. بيناثن من

 الكُ   مبدل آذي قوربانا قبول وآالهن مارن يا نعم     
 آنا اثيبإيد وصلوثا. قديشا مذبحوخ قامد قيمه دإيال ان

 .ايْ كناه  وشووق ديايْ  مطلبات مجاوب. كطلبي  حطايا
  .خطياثايْ  ومحاسي

 يذكر( مذيتا ومبدل. بگاوه وعماره آذي أثرا ومبَدل     

. ياقو  بشورا ومحاميله. بگاوه وأتاوه آذي) المدينة اسم
  .قشيه مخياثا كول  بنعمتوخ منَّهْ  ومفت
 محيله أودوخ )مرات ثالث تكرر( يمار  يا أخني وَهم     

 اموخق وقيمه بشموخ جميعه دإيووخ هومشوقي هيــپورِ 
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 وكود .برونوخ دمن دوميا بسپيثا وقبالن. آذي بعدانا
.  بتخاراو  وبمعلوِيهْ  ومشبوِحهْ  ورويزِهْ  پصيِخهْ  أخني

 ّياناومخ وقديشا ومزدآنا رابا آذي لرازا كأذوخله
 مارند ودقيامِتهْ  ودقورتِهْ  ودموثِهْ  دحشِّهْ . وآالهايا

  .مشيحا يشوعإ ومخلصانن
  .إّمن شالما هومَصلويِ  قيمه هاووتو وبزدوثا بهديوثا: شماشه
  وقوف

 آذي قورباناد إلّ  وشاره قّديشا روحوخ ماري يا وآثه: كهنا
 تا يمار  يا طاالن دهاوه. ومقادشله ومبارخله ِدئيالوخ

 اراب إمود وتا. ىحطاهِ د شوقانا وتا. وبىحد اياسحو 
  دإمِّ . شمياد بملكوثا خاثه خايِّ  وتا. ميثه مبينث دقيامتا

 اربث يآذ ثاو مدبران لهكُ   ومبدل. قاموخ ار يدشپ آنا الكُ 
 لوخوكمشبحوخ كشكروخلوخ.  إمَّنْ  ِدئوذلوخ ومعوجبتا

 بكمامه .دمشيحوخ يقيرا بدما زونتا بإيتوخ بطاال دال
 وشكارا إيقاراو  تشبوحتا مسقوخ. ىگليِ   اثاو وبپث پثيخه
 بكلو  دها. ومخّيانا وقديشا بيخايِّ  شموخ تا وسغذتا
  .علمين ولعالم عدانا

  جلوس
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 يا ريَمش. ناِيىرآدأ رابا وشينا. دعاليه شالما مشيحا: عّما
 كاِبرْ   شوب. دَعلما پنياثه بأرِبى وشالموخ شينوخ ماري
 ملكوثا ّمدأ كهنوثا  ومشاين. قاثوليقي قّديشتا بإيتوخ
 دكجيلي غهپلي لعّمه ومشاين. ْدأرا پَاثِه من شّراثا ومباطل
  .ادآاله وبزدوثا وهديه نيخه خايه دخايوخ شّراثا،

 وقوف
 يوثندطم ريخا وآالهن مارن يا مباسم: كهنا  فقط التبخير اثناء

 نالمخلّ و . دحوبوخ دبسيموثا هنيئا بريخا ودسريوثن
 بجياال دپلطله طاوا اناـڤـشي يا. دخطيثا شختا من بگاوه
  يلنحاسمو . بدإرتان وكپاصخ. لسكرتن وخزيله. إالن

 وخبنعمتّ  كيذوخ  دال وان دكيذوخ أن وخطياثن گنهان
  .دّيوخ ورحمه
  .بارخمار. آمين: شماشه
 يبدگ  دنعمتوخ مرحمانوثا وآالَهن مارن يا كَمقرواَلن:  كهنا

 أخني ودك  ىوآالهايِ  خيانهمو  وقديشه مشوبحه رازى آني
  .كطاوُخ  ال
  .آمين: عّما
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 درازى يبهلگ دشموخ حقاني بهيمانوثا ماري يا كَقْرُوخ:  كهنا
 وكرشموخ. بحنينوثوخ وكتوروخ. قديشه آني

. شيحام إيشوع مارن ْدَمِخيَّانن ودما پغرا. بمرحمانوثوخ
  .لعلمين دقوذشا وروحا وبرونا دبابا بشمه

  .آمين: عّما
 ايشوع ندمار  ياناخم بپغرا طيما َمرْ  دمَّا رشيما كـپايش:  كهنا

  .لعلمين دقوذشا وروحا وبرونا دبابا بشمه. مشيحا
  .آمين: عّما
 إيشوع ندمار  محسيانا بدما قديشا پَغرا رشيما كپايش:  كهنا

  .لعلمين دقوذشا وروحا وبرونا دبابا بشمه. مشيحا
  .آمين: عّما
 هوخويخِ  هيذومح هوتيمِ  هوكميلِ  هومُقدشِ  پريْشه پشال: كهنا

 هآالهايِّ و  هومخيانِ  هوقديشِ  هشويحِ  آني رازى هوختيمِ 
 بابا. وبحتامش دتليثايوثا ومشوبحا سغيذا بشما. هِبخذاذِ 
 احوساي تا ماري يا طالن ادهاو . دقوذشا وروحا وبرونا
 مبينث دقيامتا رابا إمود وتا دحطاِهى شوقانا وتا ىدحوبِ 
 إيتا تاو  طالن. دشميا بملكوثا خاِثى خايِّى وتا. ميِثى

 كولوب دها. دوكثا لودبكُ  دآخا. مارن دمشيحا قديشتا
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  .علمين عالم ول. عداِنى
  جلوس
 .بابا دآالها وحوِبه مشيحا إيشوع دمارن نعمه: كهنا

 كولوب دها. الندكُ  إمِّه ويهه دقوذشا دروحا وشريكوثا
  .عالم علمين ُول عدانا

  . آمين: عّما
 يقيرا دّمهو  دپغره لرازا رُوخقَ  وإيقارا بزدوثا كولَّن:  شماشه

 َحِشه خروخت. حقاني وبهيمانوثا صپيا بلّبا. دمخلصانن
 پغرا. هادآال إيحيذايا مبدالن مبيد. بقيمِته ومتخملوخ

. شقله بنيناشا من مايوثتا وال تاايذ محكَينيثا وگيانا مايوثا
  طعيوثا نم قّديشه وبپوگدانِه مخّيانه دِيه وبناموِسى
 ثِهمدبرانو  كولـَّه  ومباثر. دحقوثا ليذيثا كّمقرولن
 من وقمله .بصليوا دكيانن ريشا مجوربا پشله ِدمبدالـَن،

 ديِّه ازهر  طالن ومسولمله. لشمّيا وسقله ميثه، بينث
 َبَدمْ  أخني اده.إّمن نعمِته كولـَّه  تخروخ دبگويي. قديشه
 دخاْيه تاخلي قبلوخ َمكيخا، وبعجبونا شپيخا، بحوبّا

 مشركوخ ودش .اشونر ـپ وبَحّشا صپيثا وثابصل. أبدينايي
 نهن،گ  من دأروخ أخني كود.  دتياووثا بإمود دإيتا براِزى

 نم وشوقانا رحْمه وطلبوخ خطّياثن، إلِّد ومپشمنوخ
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  .ْدَأخواثن ـنْههگ وشوقوخ. دكول مارا آالها
  .وخطّياثن گنهن  طالن شووق مريا يا: عّما

  .وقلعياثا پِْلُغونِهْ  من نيتاثن ـُخْ پومصا: شماشه
  .وخطّياثن گنهن  طالن شووق مريا يا: عّما

  .ثاِمُنو جْودِ  ِكْنَتا  ِمنْ  گَيناَثنْ   صاپايْ  كود:  شماشه
  .وخطّياثن گنهن  طالن شووق مريا يا: عّما

  .ادقوذش بروحا مقدشه وپيشوخ قوذشا شقلوخ: شماشه
  .وخطّياثن گنهن  طالن شووق مريا يا: عّما

 دخذاذه وثابكاميل قبلوخ دهونن وبحوياذا بتفاقوثا: شماشه
  .رازه بآني لشريكوثا

  .وخطّياثن گنهن  طالن شووق مريا يا: عّما
 صخال وتا دپغرن قيمتا تا مريا يا طالن دهاوا: شماشه

  .دگيناثن
  .علمين عالمدل خايه وتا: عّما

  .إّمن شالما مصالوخ: شماشه
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 ومقادش .وخطياثن نگنه  بحنينوثوخ مريا يا شووق :كهنا
 وثادبدايم وآالهن مارن ومخشخلن. بنعمتوخ سپواثن
. ليِّىگ  وبپثواثا صپيا بلبا قاموخ قيموخ موما دال

. طالن ويلتاه بيله ديوخ برحِمى دمنوخ آيا وبِْبستاهوثا
  .أمروخ وهادخ قاروخلوخ ذاذهغب النكد 
  وقوف

. َملكوثوخ ياأث. شّموخ دشامقُ  شپايِ . ْبشَمّيا لهدي باَبن: عّما
 َهلـَّن .بأرا َهم هاَدخ شَمّياب لهدي خد . جبونوخع ههاو 

 ثنوخطّيا گنَهن  طالن وشووق. دإديو دسونقانن خمالُ 
. إلَّن )دحطيلي( الدمُتعدي آنا تا شوقلن أخني دَهم خد 
 دديّوخ َسَببم. مبيشا ْمخالصلـَن إالَّ . لجورابا َمبيرتِّن وال
  .آمين. علمين لعالم وتْشبوحتا وخيَله: َملكوثا إيلـَه
.  حمهر  مليا وبابن طاوا آالهن. خيالنا آالها مريا إين :كهنا

 يا ال .دمرحمانوثوخ مكبيروثا وكمنونوخ منوخ كطلبوخ
 النمخالصنطور و  إال لجورابا مبيرتان ماري يا ال. ماري
 خيالو  ملكوثا إيال يُّوخد دمِبي. وخيلواثِه بيشا من

 بدايموثاو  دها. وبأرا بشميا وشولطانا وگباروثا وزخموثا
  .علمين عالم ول
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  .آمين: عّما
  ركوع
  .َعمخون شالما: كهنا
  إموخون شالما
  .روحاخ وَعم ّماخوعَ : عّما
  .روحوخ وإّمد وإموخ

  .بَشلموثا ياإيه لقّديشه قوذشا: كهنا
   .بكاميلوثا كاليق  قديشه تا قودشا
. قّديشا روحا حاذ قّديشا، برا حاذ قّديشا، آوا حاذ: عّما

  .ينآم .لمينعَ  لعالم َقّديشا َولروحا وَلورا الوا شوحا
 قّديشا روحاو  وبرونا بابا تا شوحا. قّديشا روحا خا قّديشا، برونا خا قّديشا، بابا خا

  آمين علمين لعالم

  .حّيا الالها شّبح: شماشه
  .بيخايه آالها تا مشبحوا

 َزونه بخولهون هَوحنانِ  رحماو َوعَلين بعيِته، ِله تشبوحتا: عّما
  . وِعّدانه

  .وعّدانه زونه بكولـّي وحنينوثِه رحْمه وألـَّن بأيِته، طاِله تشبوحتا
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 نهنگ  ومحاسي قّديشا، بپغروخ پغرن مقادش: وعّما كهنا
 اي دحنينوثوخ، بزوپا خوشاَون ومنظف زكايا، بدّموخ
  .لعلمين دكيانن إمود مشيحا
  .بارخمار: شماشه
 مالك  مشيحا إيشوع مارن يَّانندمخ دنْعمه خليتا: كهنا

  .كوّلن  دإمِّ  برحمه
 اِسهك  ِوشتاو. عيتا أمرا َدورا پَغرِه قـَبِّل أّحاي: شماشه

  .ملكوثا بيث بَهيمانوثا
  او هذه:

 طِخهق وشتوا. أيتا كمَره  دبرونا پغره قبولوا: أخواثي
  .ملكوثا بكو بهيمانوثا
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  واألعياد لآلحاد التسبحة
 لموثا هبَحشِّ  غلبله. سغيذا َملكا إيشوع ماَرن:وعّما شماشه
 َملكوثبْ  خاثه  بخايه. دِْكْمَوِعْدَلن آالها برد ܀قشيا
 يناش بَأثَرن وَمشري. أوقانه ُكل  منَّن مباطل ܀َرْوَما

 اموخق وپلطوخ. إمُّوخْ  خايوخ ْددِّنحوخ وبيوما ܀ورَحمه
 نعمتوخ تا. لشّموخ شكروخ أوشعنه بگو ܀عجبونوخ مخ

 حوبّوخ وبهيره .ناشوثن تا رَحموخ دزدال ܀دِْگْنَسنْ  لِگْيِبهْ 
 شوحا .حوسايوخ بگو ْشوقلوخ گناَهنْ ܀ميثوَثن علْ 

.  ثروخأ ِدْبگو ايقاروخ مبورخا ܀خليتوخ إلِّد لِشمُّوخ
 مخشخ نعمتوخ وبگو ܀ُحبِّهْ  ْمَسَببْ  َحْوِبهْ  كشاوقْ 

 بُكل ماروثوخ وتا ܀آلالهوثوخ وسغذوخ دشكروخ. نلّ لك
  ܀وآمين آمين.شوحا َمسقوخ. عّدانا
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  الكبرى َاَألْعيادِ  في
 لقودشا دشقال: إيداثا أن مارن مزخم :وعّما شماشه

 يرهپ دياوي: يوماثا بكل ومستِهال ܀گنِههْ   لحوساي
 دزمري مستيهال: دمهولهال كّماِمى  وأن ܀خآلالهوث
 ال مزدآنا قال: دشوحوخْ  قاال ِدْشِمْيال وناثا ܀شوحا
 إمود ارم خازا شود: رابا حنانوخ ىزيخِ   وأيِنى ܀َشَماِلهْ 
 ُكلْ   َدْمِري أوذال: قديش ِدزميرا ىولوشانِ  ܀بريخا
 ܀دبهرا أثراب مارن مرخش: بإيتا وثيال ْدزال وأقِلهْ  ܀حقوثا
 كنشن  ܀ثِهْ خا بخايِّ  مارن ْمَخثِّثْ : حّيا پغروخ دخال پغره

 بتثا وإّمن܀عونِهْ  الكُ   طاِله مزد: ماروثوخ تا دساغذ
 تا َطرا هپثوخل ܀شوحا دپَروخ أتروخ بكاوه: رابا حوبّوخ
 لمباط): يـَْرِدفونو (܀نخدمت هم قاموخ وأورا: نونيثن
  ...منَّن
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  االعتيادية وااليام الموتى وقداس التذكارات في
 تا ماري اي طالـَن هاوا. بهيمانوثا دشقلـَّن رازه :وعّما شماشه

 شيحام آيت. ادهم برايو  دأودا بدميوثا. دگنهن حوسايا
 گنهه  .وشوقلوخ محوسيلوخ ودموخ بپغروخ. دعلمه ملكا

. يانوخگل  بگو نلّ لكو  وَمْخِشخْ . خمنو يِ مهُ دِ  وخطياثا
 مسقوخ. انهدشميّ  سذرِهْ  وأّمد. قاموخ پَلطوخ بِْبْستَـُهوثا
  .وآمين آمين.شوحا
. وذشادق دروحا دنعمه خليتا دبگاود أخني كولـَّن:  شماشه
 حهشوي رازه آني بشقاال نلَ ومشورك وخشخلن نلَ قرو 

 ِذىبغذا كولَّن  شكروخ. وآالهايه ومخّيانه وقّديشه
  .هوليي آالها تا ومشبحوخ

  .يماراإل كثيا  دال خليِته دلِّ إ طاِله شوحا: عّما

  .إّمن شالما مصالوخ: شماشه
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  صلوات ختامية
  لآلحاد واألعياد

 كولب وكاليق) تكرر( يوماثا بكول مارن يا كشكلـَه:  كهنا
 مشبوِحهول ولسغاذا لقيارا. شياثا بكول وكمواجب. زوِنى
 عمتوخبن ماري يا دموخشخلوخ. دربوثوخ هيبانا شما تا

 شموخ ات روحانه ددإمِّ . مايوثِهْ  دبنيناشا محيال لگنسا
 تنياثوخد وبخليوثا. مشركي دخليتوخ ىزِ وبرا. مقدشي
. سقيم عليثا آالهوثوخ تا وشكر دشوحا وقاِله. بسمي
 دقوذشا وروحا وبرونا بابا. دكول مارا اانعد بكل

  .لعلمين
  .خمارآمين، بار : شماشه

  هذهأو 
  لآلحاد واألعياد

 ومخييَّانن ومخلصانن وملكن ومارن آالهن مشيحا: كهنا
 خلنكمَّخش  ديِّهْ  ورحمه ِدبنعمتِّهْ . دخطياثن وشواقا
 نياوال آوو. دكول مقدشانا يقيرا ودمه پغره لشقاال
 ديان ىوخوشاوِ  ديان وبعواذه بتنياثن طاله دشپروخ
 نعربو  آذي ماري يا طاالن هاوه وشود. ديان ىوشوالنِ 
 اناشوق وتا دگناِههْ  حوسايا تا وبدشقلوخ دشقالن
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 خايِّ  وتا ميِثى بيناث دمن دقيامتا رابا إمود وتا دخطياثا
 بنعمته قامه دشپيرا آنا الكُ د  إمِّ . دشميا ثاكو بمل خاثِه

  .آمين ينلعلم ِديِّهْ  وبرحمه
  :هذه أو

  اإلعتيادية األيام في
 إديو خدثيلو . لوخ وكمبركوخ مشيحا يا كشكروخلوخ:  كهنا

 بتنيثوخو  ودموخ بپغروخ بشروكه. لبواثن وزيروخ يوما
 يرىپ دشقالن رازى دياويلن منوخ كطلبوخ.  آالهيتا
  .لعلمين ودپصخوثا ودشالما دإمود

  :هذه أو

  اإلعتيادية األيام في
 ديناِنى .وسغاذا وشكر) تكرر( يقاراإو  ماري يا تشبوحتا: كهنا

 مبدل حتامشوب تليثايوثوخ تا دمسقوخ بدايموثا إيووخ
 حوسايا ات بحنينوثوخ طاالن دهولوخ قديِشهْ  درازى خليتا
  .مينلعل دقوذشا وروحا وبرونا بابا: دكول امار  دگنهان

  .بارخمار. آمين: عّما
  وقوف
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  واألعياد والتذكاراتلآلحاد  بركة الختام
 گاودب بشميا دروحا بوركاثا بكول دكمبارخلن آوا: كهنا

 بونعر  ودمِّهْ  پغره كمياوالن) تكرر( ارنم مشيحا إيشوع
 وناطر .لكنشن مبارخ آوو .كمخبلي دال دخايِّ 

 خيالب وبسمله دثيله. ديَّان لعمَّا ومقادش. لجماعتن
 ىايبيخ وبنيشن .وآالهاي ومخييَّانى وقديشه شويحه هدراز 

  زراِرى كول  من ونطيِرى ختيِمى هاووتون مارانايا دصليوا
  .عالم علمين ول عدانا وبكول دها. وگليِّ  كسيِّ 

  .آمين: عّما
    أو هذه

 زيحوخلهموك دكمخدموخله مشيحا إيشوع مارن :كهنا
 ياِنىومخ وقديشه مشوبحه ديِّه برازى. وكميقروخله

 دملكوثه لبيـچ لشوحا مستهيالن آوو. وآالهايِّ 
. قامه ثواثادپ ولخوروثا. قديشه ديِّهْ  مالخه إمِّد ولپصاخا
. ِديِّهْ  وبرحمه بنعمته دإليل بأورشلم ِديِّهْ  مِنهْ ي دمن ولقياما
. رحمانوثهدم منهي شريا برياثا الكُ   دوإلِّ  وإالن شوحا طاله
  .آمين علمين عالم ول وبدايموثا دها
  .آمين: عّما
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  هذه أو

. بدمه نخطياث ومحيله. بپغره ننهگ  دمحوسيله آوا: كهنا
. هثدمرعي الهوي دمريا عما يا وأختون. بإيته طاله تشبوحتا
 بوركاثه ببتوخون وممطر. طاواثه إلوخون شاپخ

 بيشا من وآالهن مارن ومخالصلوخون. ونعمتياثه
 .ديشهق ودكوالى طونيثا مريم مارتد بصلوثا. وخيلواثه
. گليِّ و  كسيِّ   زراره كول  من ونطيِرى ختيمه وهاووتون

  .آمين علمين ول عدانا وبكول دها
  .آمين: عّما

  الموتى لقداس
 اماونوح. طوتا قيامتا) َلهْ ( ِلهْ  آوذ ماريكول آالها:كهنا

 بيناثن نم دپرشالومشونيال ِولميِثهْ . دزديقوثا مشوبحا
 ِمخْ  الورخش قامه دشپيرا ىوزديقِ  ىكينِ   ناِشى الكُ   إّمد

 آالهند ورحمانوثه حنينوثه لهكُ   كنشن  دوإلِّ . عجبونِه
 لزوانووخ هاشا. بدايموثا وثبتي وشپخي آثا. سغيذا
  علمين ولعالم

  .آمين: عّما



 
 

 

 


