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Vespers en metten
ما يقال في رفع بخور عشية و باكر
De Verzen van de Cimbalen
أرباع الناقـوس
Xere pi`ctavroc: `etav-e2 Pau Shere pie estavros, etav  إيه طاف: شيريه بيسطافروس
esh pa-tshois erof, shere : إيش باتشويس إيه روف
`ero4: xere pi`mhav: `etavxw pie emhav, etav koo em  إيه طاف: شيريه بى إمهاف
pef sooma en gietf.
. كوامبيف صوما إن خيتف
`mpe4-cwma n
` q3t4.
Gegroet zij het Kruis waar mijn Heer op  السالم للقبر الذي.السالم للصليب الذي صلب عليه ربي
gekruisigd is, gegroet zij het graf, waarin
.وضع فيه جسده
Zijn lichaam heeft gelegen.
Pi`ctavroc pe pen-hoplon: Pie estavros pe pen : بيسطافروس بيه بين هوبلون
hoplon, pie estavros pe : بيسطافروس بيه تين هيلبيس
pi`ctavroc
pe
tenhelpic: ten helpies, pie estavros : بيسطافروس بيه بين طاجرو
pi`ctavroc pe pentagro: qen pe pen takhro, gen nen خين نين هوج هيج نيم نيـن
hokh hekh nem nen
. إثليبسيس
nen-hogheg nem nen`0liyic.
ethliepsies.
Het kruis is ons wapen, het kruis is onze الصليب هو سالحنا الصليب هو رجاؤنا الصليب هو
hoop, het kruis is onze steun in onze
.ثباتنا فى ضيقاتنا وشدائدنا
verdrukking en nood.
5s`rom-pi Shere ne Mareeja, tie et-  تي إتشرومبي:شيريه نيه ماريا
shrompie ethnesoos, thie  ثي إيه طاس ميسي:إثنيه سوس
e0necwc: 03etacmici nan: `mF5 etas miesie nan, em
. إم إفنوتي بي لوغوس:نان
Efnoetie
pie
Loghos.
pilojoc.
Xere

ne

Maria:

Wees gegroet Maria, de schone duif, die God het
Woord, voor ons gebaard heeft.

.السالم لمريم الحمامة الحسنة التي ولدت لنا اللـه الكلمة

Xere ne Mari`a: qen ovxere Shere ne Mareeja, gen  خين أو شيريه:شيريه ني ماريا
oe-shere
ef-oe-wab, : شيريه نيه ماريا:إفؤواب
e4ovab: xere ne Mari`a: `0mav shere
ne
Mareeja,
.إثماف إمفي إثؤواب
ethmav em fie eth-oe`mf3=e=0v.
wab.
Wees gegroet Maria, met een heilige groet, wees  السالم لك يا مريم أم: سالم مفدس:لسالم لك يا مريم
gegroet Maria, de Moeder van de Heilige.
.القدوس

I=3c P=xc `nca4 nem foov: `n0o4 Iesoes pie Igristos insaf
nim fo-oe, insof insof pe
`n0o4 pe nem 2a `eneh: qen nim sha eneeh, gen o hi
ovhvpoctacic `novwt: ten- pos-ta-sies in o-oet, ten
o-osht immof ten tie oovw2t `mmo4 ten5`wov na4.
oe naf.

إيسوس بخرستوس إنصاف نيم
 إنثوف إنثوف بيه نيم شا:فـؤو
 خين إوهي بوسطاسيس:إيه نيه
 تين أو أوشت:إن أوأوت
.إمموف تين تي أوأوناف

Jezus Christus is Hij, gisteren, vandaag en voor :  أمس و اليــوم و إلي األبـــد:يســـوع المسيح هـو هـو
altijd, één in wezen, wij knielen voor hem en
. نسجد له ونمجـــده: بأقنـوم واحد
ٍ
verheerlijken Hem.

` Povro `nte 5hir3n3: moi nan Ip oero inti tie hirinie,  موى:إ بؤرو إنتي تى هيرينى
moi nan in tik hirinie, نان ا نتيك هيرينى سيم ني نان
`ntekhir3n3: cemni nan `ntek- sem nie nan in tik
 كانين نوفى نان:انتيك هيرينى
hirinie, ka nen novi nan
hir3n3: xa nennobi nan e` bol.
.ايفول
ivol.
O Koning van de vrede, geef ons Uw vrede,  و:  قــرر لنا سالمك:  أعطنـا سالمـك: يا ملك السـالم
schenk ons Uw vrede, en vergeef ons onze
.اغفـــــر لنا خطايانا
zonden.

Gwr

`ebol

5ek`kl3ci`a:

`nnigagi:
`aricobt

`nneckim 2a `eneh.

`nte Khor ivol in nie khazj-  إنتيه:جور ايفول إن ني جاجى
ie, inti tie ik-lie-seeje,
`eroc: arie sovt iros, in nis  آرى سوفت:تى إك اكليسيا
 إ ن نيسكيم شا إينيه:إيروس
kiem sha eneeh.

Verstrooi de vijanden, van de Kerk, versterk :  فال تتزعزع:  و حصنها: فـرق أعـــداء الكنيســــة
haar, zodat zij niet wankelt voor altijd.
.إلي األبد

qen Emmano-iel Pennotie,  خين تى:إممانوئيل بين نوتى
gin tin mie tie tino, gin
tenm35 5nov: qen `p`wov `nte ip o-oe inti pif jot, nim  خين إ بؤو إنتي:ميتى تينو
.  نيم بي ابنيفما إثؤوأب:بيفيوت
pie Ipnevma es-o-web.
Pe4iwt: nem Pi=p=na =e=0v.
Emmanov3l

Pennov5:

Emmanuël onze God, is nu in ons midden, in de  و:  بمجـــد أبيه:  في وسطنا اآلن: عمانوئيــل إلهنــا
glorie van Zijn Vader, en de Heilige Geest.
.الــروح القـــــدس

`Nte4`cmov `eron t3ren: `nte4- Intif ismoe iron tierin,  إنتيف:إنتيف إسمو إيرون تيرين
intif to-vo in nen hiet,  إنتيف طا:طوفو إن نين هيت
tovbo `nnenh3t: `nte4talso intif tal-etsho in nie sho
 إنتيه ني:لتشو إن ني شونى
`nni2wni: `nte nenyvx3 nem nie, inti nen ipsi-shie
. ابسيكى نيم نين سوما
nim nen soma.
nencwma.
Moge hij ons allen zegenen, en onze harten :  و يشفي أمــراض:  و يطهـر قلوبنـا: ليباركنا كلنـا
zuiveren, en de ziekten genezen, van onze zielen
.نفوسنـا و أجسادنــا
en lichamen.

Tenovw2t `mmok `w P=xc: nem Ten oe-osht immok o pie تين أوأوشت امموك أو بي
Igristos, nim pek jot in  نيم بيك يوت إن:اخرستوس
Pekiwt `n`aja0oc: nem Pi=p=na aghasos, nim pie Ipnevma
es-o-web, zje av ashk ak : نيم بي إبنيفما إثؤواب:أغاثوس
=e=0v: ge ava2k akcw5 `mmon.
.جى أف أشك آكسوتى إممون
sotie immon.
Wij knielen U O Christus, tezamen met Uw  والـروح:  مع أبيك الصالح: نسجد لك أيها المسيح
Goede Vader, en de Heilige Geest, want U bent
. ألنك صلبت و خلصتنا:القــدس
gekruisigd en heeft ons verlost.

Tijdens de Vespers

في رفـع بخـور عشيـة

Gewaardig U, o Heer, ons deze nacht zonder بغيــر
تفضَّـل يـاربُ أن تحفظنــا في هــذه اللـيلــة
ِ
zonde te bewaren.

.خـَطيـّـة
Gezegend zijt Gij, Heer, God van onze vaderen, ،ُّك أنتَ أيـَّهــا الـربُ إلهُ آبائِنــا و ُمتـزايــ ُد بــركـة
ُ ُمبـار
zeer gezegend en vol van heerlijkheid is Uw
. آميــن.ُمـك القـُـدوسُ مملـو ُء مجــداً إلى األبـَـد
َ واس
Heilige Naam in eeuwigheid. Amen.
Moge Uw genade over ons komen, o Heer, zoals ألن
َّ ،ك
فلتكـُن
ُرحمتـك علينا يـارب
َ كمثــل اتكالنـا عليـ
َ
ِ
wij ons op U verlaten, want aller ogen hopen op
ك أنتَ الـذي تـُعطيهــم
ِّأعيُــن الكـل
َ  ألنـ.تترجـاك
َ
U, want Gij geeft hun te zijner tijd hun spijze.

.طعا َمهــم في حينـ ِه
.ا ْس َمعنـْا يا اللـهُ ُمخلِصُنـا يا َرجا ُء أقطـار األرض كلهـا
وأنت يـاربُ تحفظنـا وتنجِّينـا وتنقـذنـا مـن هـذا الجيـل
. آميـن.وإلى األبـ ِد
ُ ُمبـار
.ـك
َ ُ  عـَلمني َعــدل، ُك أنتَ يـارب
ُ ُمبـار
.ُقــوقـك
 فهِّمني ح، ُك أنتَ يـارب
َ
ُ ُمبـار
.ك
َ ِّ أنـِر لي ِبــر، ُك أنتَ يـارب
.رحمتـك دائمـةُّ إلى األبــ ِد
ُيـارب
َ

Hoor ons aan o God onze Verlosser, hoop van alle
einden der aarde.
En Gij, Heer, bewaart ons, verlost ons en behoedt
ons vanaf deze generatie tot in eeuwigheid. Amen.
Gezegend zijt Gij, o Heer, leer mij Uw
gerechtigheid. Gezegend zijt Gij, o Heer,
onderricht mij Uw gerechtigheid.
Gezegend zijt Gij, o Heer, verlicht mij door Uw
gerechtigheid. Heer, Uw genade duurt voort tot in
eeuwigheid.
Verwerp de werken van Uw handen niet, o Heer, ك صرتَ لنـا
َ  ألنـ.ك ياربُ ال ترفـُضهــا
َ أعما ُل يـَديـ
want Gij zijt voor ons een toevlucht geworden van
.جيــل
جيــل إلى
ملجـا ً من
ٍ
ٍ
geslacht tot geslacht. Ik heb tot de Heer geroepen
ُ
ُ
أنا
ُطلبت إلى الـرب
en sprak: “Wees mij genadig en verlos mijn ziel, ، إرْ َحمني وخلصْ نَفسي:وقلــت
want ik heb tegen U gezondigd.”
ُ
.إليــك
أخطــأت
فإني
َ
Heer, tot U neem ik mijn toevlucht, dus verlos  وعلمني أن أصن َع،ك فخلصني
ُ
ُيارب
َ التجـأت إليــ
mij. Leer mij Uw wil te doen,
want Gij zijt mijn God, bij U is de bron des levens
en in Uw licht, o Heer, zien wij het licht.
Bestendig Uw genade voor wie U kennen en Uw
gerechtigheid voor de oprechten van hart.
Aan U is de zegen, aan U is de lofprijzing, aan U
is de verheerlijking, o Vader, Zoon en Heilige
Geest, die zijt vanaf het begin, nu en tot in
eeuwigheid. Amen.
Het is goed de Heer te loven en Uw naam te
psalmzingen, o Allerhoogste, Uw genade in de
morgenstond te verkondigen en Uw trouw in elke
nacht.

.مـَشيئـَتــك
ُ وعنـدك ينبــو
،ع الحيــا ِة
،ألنـك أنتَ هــو إلهي
َ
َ
ُ
.النــور
عـايـن
َ وبنــور
َ
ُ ك يـاربُ نـ
ِ
رك
لـلـذيــن
ـك
َ ُّ وبــ،يعــرفــونــك
َ
َ
َ ُ ت رحمتـ
ِ فلتأ
.ب
ِ لل ُمسـتقيـمي القـلــو
ُّ  لـك يحـ.ُلـك تجبُ البركـة
.ق التسبيـ ُح
َ
ُ
، ُواإلبـن والـرو ُح القـُـدس
ُ أيّها اآلب،لـك يَنبغي التمجيـ ُد
َ
ُ
. آميـن.واآلن وإلى األبَـ ِد
البـدء
الكائــن منـذ
َ
ِ
ُ
السمـك أيهـا
 والترتيـ ُل،اإلعتـراف لـلـرب
جيـ ُد هـو
َ
 وحقـِّك في كـ ُ ِل،ك في الغـَدوات
َ  أن يُخَبـَر بـرحمتـ.العلي
.ليلـ ٍة

Tijdens de Metten
Laat ons lofprijzen met de engelen, zeggende:
“Ere zij God in den hoge, vrede op aarde, en in
de mensen een welbehagen.”
Wij prijzen U, wij zegenen U, wij dienen U, wij
aanbidden U, wij belijden U, wij verheerlijken U
en zeggen U dank voor Uw grote heerlijkheid.
Heer, Koning van de hemel, God, Almachtige
Vader; Heer, de Ene, Eniggeboren Zoon, Jezus
Christus en de Heilige Geest.
Heer God, Lam Gods, Zoon van de Vader, Gij
die de zonden der wereld wegneemt, ontferm U
over ons.
Gij die de zonden der wereld wegneemt,
aanvaard onze smeekbeden.
Gij die gezeten zijt aan de rechterhand van de
Vader, ontferm U over ons.
Gij alleen zijt de Heilige, Gij alleen zijt de
Allerhoogste, mijn Heer Jezus Christus, met de
Heilige Geest, in de heerlijkheid van God de
Vader. Amen.
Ik zal U dag aan dag zegenen en Uw Heilige
Naam prijzen in eeuwigheid en tot in de eeuwen
der eeuwen. Amen.
Sinds de nacht haast mijn geest zich tot U, mijn
God, want Uw wetten zijn een licht op aarde.
Ik overdenk Uw wegen, want U bent mij tot een
hulp geworden. In de morgen, Heer, hoort U
mijn stem, in de morgen sta ik voor U, en ziet U
mij.

في رفـع بخـور باكــر
:قائليــن
فلنـُسب ُح م َع المالئكـة
َ
األرض السَّالم وفى
“المجـ ُد للـه في األعالي وعلى
ِ
“.الناس الم َسرة
ِ
ُ
ونعتـرف
.لـك
نـُس
َ  نسجــ ُد.ــك
َ  نخد ُم.باركــك
َ
َ
ُ  نـ.ّبحــك
ُ  نـْنطــ.لـك
كــرك من أجــ ِّل ِعظــم
 ن ْش.بمجــدك
ق
َ
َ
َ
،ــدك
َ َمج
َضابط
ُ أيها الـربُ المالـ
َ ُ اللـهُ اآلب،ك على السْمــوات
ُ اإلبـن الواحـ ُد الوحيـ ُد يســـو
ُ
،ُع المسيح
ُ والـرب، ِّالكل
.والــرو ُح القــدس
َّ رافــ ُع خطيـة،ابــن اآلب
ُ
،أيهــا الـربُ اإللهُ حمـ ُل اللـه
. ارحمنــا،العالـم
 أي ُهـا.إليـك
 اقبـ ُل طلباتنـا،يا حامـ ُل خطيـَّة العالـم
َ
ْ ُالجالـس
. ارحمنــا،عـن يَميـن أبيـه
ُ ك العالي ياربى يسـو
َأنت
ع
َ  أنتَ وحـُد. ُوحـدك القـدوس
َ
. آميـن.ب
المسي ُح والـرو ُح
ِ  مجـداً للـه اآل.القـدس
ِ
.اسمــك القــ ُّدوس إلى األبــ ِد
 وأسب ُح،يــوم
ِّكــك كل
َ
َ أبار
ٍ
ِ
. آميــن.وإلى أبــ َد األبــ ِد
َّ ،ك يا إلهي
أوامـرك هي
ألن
َ
َ ُمنـ ُذ الليـل رُوحي تُبكـر إليـ
.األرض
نـو ُر على
ِ
ً باكــرا.ً  ألنـك صرتَ لي ُمعينــا،ك
ُ
َ كنـت أتلــو في طرقـ
ُ
.أمامـك وتــراني
أقــف
 بالغــداة،صوتي
َ
َ يـاربُ تسم ُع

Trisagion

الثــالثــة التقـــديســات

Heilige God, Heilige Sterke, Heilige
Onsterfelijke, geboren uit de Maagd,
ontferm U over ons.
Heilige God, Heilige Sterke, Heilige
Onsterfelijke, voor ons gekruisigd, ontferm
U over ons.
Heilige God, Heilige Sterke, Heilige
Onsterfelijke, voor ons gekruisigd, ontferm
U over ons.
Glorie aan de Vader en de Zoon en de
Heilige Geest, nu en altijd en tot in de
eeuwen der eeuwen. Amen.
Heilige Drie-eenheid, ontferm U over ons,
Heilige Drie-eenheid, ontferm U over ons,
Heilige Drie-eenheid, ontferm U over ons.
O Heer, vergeef onze zonden,
o Heer, vergeef onze overtredingen,
o Heer, vergeef onze ongerechtigheden.
Heer, gedenk de zieken onder Uw volk,
genees ze omwille van Uw Heilige Naam.
Gedenk onze vaders en broeders die zijn
heengegaan, o Heer, laat hun zielen in
vrede rusten.
U die zonder zonde bent, Heer, ontferm U
over ons, U die zonder zonde bent, Heer,
help ons en neem onze smeekbeden aan.

الحي الـذي ال
ُّ  قــُّدوسُ القـو،ُقــُّدوسُ اللـه
ُ قـُّـدوس،ى
ُّ
ُ
. ارحمنـا، الذي ُولِـ َد ِمن العـذرا ِء،مـوت
َ يـ
الحي الـذي ال
ُّ  قــُّدوسُ القـو،ُقــُّدوسُ اللـه
ُ قـُّـدوس،ى
ُّ
ُ
. ارحمنــا،ب عنـا
ُ  الـذي،مـوت
َ ِصل
َ يـ
الحي الـذي ال
ُّ  قــُّدوسُ القـو،ُقــُّدوسُ اللـه
ُ قـُّـدوس،ى
ُّ
ُ
. ارحمنــا،ب عنـا
ُ  الـذي،مـوت
َ ص ِل
َ يـ
اآلن وكلِّ أوا ٍن
ب
َ ،واالبــن والـرو ُح الـُقـدس
ِ المجـ ُد لآل
ِ
. آميـن.الدهـور
دهـر
وإلى
ِ
ِ
ُ
.الثالـوث القـدوسُ ارْ ح ْمنـَا
أيُّهـا
ُ
.الثالـوث القـدوسُ ارْ ح ْمنـَا
أيُّهـا
ُ
.الثالـوث القـدوسُ ارْ ح ْمنـَا
أيُّهـا
.يـاربُ ا ْغـفـرْ لنــا خطايـَانا
.يـاربُ ا ْغـفـرْ لنــا آثـا َمنـا
.يـاربُ ا ْغـفـرْ لنــا زالتـَنـا
ك
يـاربُ افـْتقـ ْد مــرضى
َ  اشفهــ ْم من أجــلِّ اسم،شعبـك
َ
.القــّدوس
. يـاربُ نيح نفــوسهــم،الــذيــن رقــدوا
آبا ُؤنــا وإخوتـُنـا
َ
ْ يـا
، يامن بال خطيـ ٍة. يـارب ارْ ح ْمنـ َا،من هُـ َو بال خطيـ ٍة
.إليـك
 واقبـلْ طلباتنـا،ياربُ اعنـَّا
َ

ُ
Want aan U komt toe glorie, roem en de . ياربُ ارْ َحـم.المثلث
َّ
ُك المجـ ُد والعـزةُ والتقـديـس
َ ألن لـ
drievoudige heiliging. Heer ontferm U, Heer
ْ
. آميـن.بـارك
ُياربُّ ارْ َحـم يارب
ontferm U, Heer zegen ons. Amen.
Maak ons waardig in dankbaarheid te bidden:  أبانــا الــذي في:واجعلنـا مستحقيـن أن نقـول بشكـر
Onze Vader…
....السمــوات

Introductie tot de Doxologieën مقـدمــة الـذكصـولـوجيـات
Xere ne ten5ho `ero: `w 03=e=0v Shere ne tin tie ho iro,
oo thie ith-oe-web ithe0meh `n`wov: `etoi `mpar0enoc meeh in oo-oe, it oi im
`nc3ov niben: 5macnov5 `0mav partheenos in seejoe
nieveen, tie mas noetie
`mP=xc.
ithmav im pie Igristos.

:شيريه نيه تين تيهو إيه رو
:أوثي إثؤواب إثميه إن أوأو
إتؤى أم بارثينوس إن سيو
 تى ما إسنوتى إثماف إم:نيفين
.بخرستوس

Gegroet zij U, Wij vragen U op iedere tijd, U, السالم لك نسالك أيتها القديسة الممتلئة مجداً العذراء كل
Heilige, glorie-rijke, altijd Maagd, Moeder Gods,
.حين والدة اإلله أم المسيح
de Moeder van Christus,

Aniov`i `nten`procevx3: `e`p2wi Anie oe-wie in tin :آنى أوؤى إنتين إيروس إفشى
ipros ivshie, i-ipshooi ha
ha pe23ri `mmen-rit: `nte4xa pe shierie im minriet, in إيه إبشويس هابيه شيريه إم
 إنتيف كا نين نوفى نان:مينريت
tif ka nin novie nan ivol.
nennobi nan e` bol.
.إيفول
draag onze gebeden op aan Uw geliefde Zoon tot
vergeving van onze zonden.

.أصعدى صلواتنا إلى إبنك الحبيب ليغفر لنا خطايانا

nan: Shere thie itas miesie  إم:شيريه ثى إيطاس ميسى نان
nan, im pie oe-ooinie
`mpiovwini
`nta`fm3:
P=xc inta ifmie, pie Igristos :بي أوأويني إنطا إفمى
بخرستوس بين نوتي تي بارثيه
pin
noetie,
tie
Pennov5: 5par0enoc =e=0v.
.نوس إثؤواب
partheenos ith-oe-web.
Xere

03`etacmici

Gegroet zij U, U heeft ons het ware Licht, السالم لل تى ولدت لنا النور الحقيقى المسيح إلهنا العذراء
Christus onze God, gegeven.

.القديسة

Ma5ho `mPu `e`hr3i `egwn: Matie ho im Iptshois, i-  إيه إهري:ماتى هو إم إبتشويس
ihrie i-khon, intif ir oe  إنتيف إير أوناي نيم:إيه جون
`nte4erovnai nem nenyvx3: nai nim nin ipsie-shie,
 إنتيف كا نين نوفي:نين إبسيشي
intif ka nin novie nan
`nte4xa nen-nobi nan e` bol.
.نان إيفول
ivol.
Heilige Maagd, bid voor ons bij onze Heer, dat إسألى الرب عنا ليصنع رحمة مع نفوسنا ويغفر لنا
Hij zich over onze zielen ontfermt en onze zonden
. خطايانا
vergeeft.

Mari`am: Tie partheenos Mariam,  تي ثيه:تي بارثيه نوس ماريام
tie the-o-tokos ith-oe-  تي إبروس:أو طوكوس إثؤواب
50e`otokoc =e=0v: 5`procta-t3c web, tie ipros-taties i-tin
 إنتيه إبجيه:طاتيس إيه تينهوت
`etenhot: `nte `pjenoc `nte hot, inte ip kheenos inte
.نوس إنتيه تي ميت رومى
tie mit roomie.
5metrwmi.
%par0enoc

Maagd Maria, Heilige Moeder Gods, trouwe أيتها العذراء مريم والدة اإلله القديسة الشفيعة األمينة
voorspraak van het menselijk geslacht,
.لجنس البشرية

`egwn: Arie ipris vi-vien i-ihrie
i-khon,
nahrin
pie
nahren P=xc f3etare`gfo4: Igristos fie it a-ree ikhhopwc
`nte4er`hmot
nan: fof, ho-poos intif ir
ihmot nan, im pie koo
`mpixw `ebol `nte nennobi.
ivol inte nin novie.
Ari`precbevin

`e`hr3i

آرى إبريسفيه فين إيه إهري إيه
 ناهرين بخرستوس في:جون
 هوبوس إنتيف:إت آريه إجفوف
 إمبي كو إيفول:إرإهموت نان
.إنتيه نين نوفي

bid voor ons tot Christus, uit U geboren, om de إشفعى فينا أمام المسيح الذى ولدتيه لكى ينعم لنا بمغفرة
genade voor de vergeving van onze zonden.
.خطايانا

ne
oo
tie  تي:شيريه ني أوتي بارثيه نوس
Xere ne `w 5par0enoc: 5ovrw Shere
partheenos, tie oe-ro
`mm3i `n`al30in3: xere `p2ov2ov immie in alie-thienie,  شيريه:أورو إممي إن آليثيني
 آريه:إبشوشو إنتيه بينجيه نوس
`nte penjenoc: `are`gfo nan shere ipshoe-shoe inte
.إجفو نان إن إممانوئيل
pin
kheenos,
a-ree
ikhfo
`nEmmanov3l.
nan in Emmanoe-iel.
Gegroet zij U, Maagd en ware Koningin. Gegroet السالم لك أيتها العذراء الملكة الحقيقية الحقانية السالم
zij U, Roem van ons geslacht, U bracht ons
.لفخر جنسنا ولدت لنا عمانوئيل
Emmanuel.

`w Tin tie ho a-rie pin
meevie, oo-tie ipros ta
5`proctat3c `etenhot: nahren ties i-tin hot, nahrin pin
Iesoes
pie
Penu I=3c P=xc: `nte4xa tshois
Igristos, intif ka nin
nennobi nan e` bol.
novie nan ivol.
Ten5ho

`aripenmevi:

 أوتى:تين تيهو آرى بين ميفئى
:إبروس طاتيس إيه تينهوت
ناهرين بين شويس إيسوس
 إ نتيف كا نين نوفى:بخرستوس
.نان إيفول

Wij bidden U, gedenk ons, U trouwe voorspraak, نسألك أن تذكرينا أيتها الشفيعة المؤتمنة أمام ربنا يسوع
voor onze Heer Jezus Christus, tot vergeving van
.المسيح ليغفر لنا خطايانا
onze zonden.
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ذوكصولوجية عيدي الصليب

`Anon hwn qa nilaoc: ni23ri Anon hoon ga nie laos,
nie shierie en ortho`nor0odo7oc:
`ntenovw2t zoksos, en ten oe-oosht
em pie estavros, ente
`mpi+: `nte Penu I=3c P=x=c.
Pentshois Iesoes pie
Egristos.

 ني: آنون هون خاني الؤس
 إن: شيري إن أورثوذوكسوس
: تين أوأوشت إم بيسطافروس
إنتيه بيـن تشويس إيسوس
. بخرستوس

En ook wij, dit volk, de zonen van de نحن أيضا ً معشر الشعوب أبناء األرثوذوكسيـين نسـجد
Orthodoxen, buigen neer voor het Kruis,
. لصليب ربنا يسوع المسيح
van onze Heer Jezus Christus
Pavloc pi`apoctoloc: e4gw Pavlos pie apostolos, ef
khoo em ep tajo em pie
`mptai`o `mpi+: ge tenna2ov2ov estavros, zje ten na shoe
`mmon an: `eb3l qen pi+ `nte shoe emmon an, e-viel
gen pie estavros ente pie
P=x=c.
Egristos.

 إفجو: بافلوس بى آبوسطولوس
 جيه:إم إبطايو إم بيسطافروس
 إيفيل: تيـن ناشوشو إممون آن
إنتيه
بيسطافروس
خين
. بخرستوس

Paulus de Apostel, zegt over de eer van het بولس الرسول ينطق بكرامة الصليب قائالً ليس لنا أن
Kruis: “Wij zullen niet roemen, anders dan
. نفتخر اإل بصليب المسيح
in het Kruis van Christus.”
Tenerhvmnoc `w ni-pictoc: Ten er himnos oo nie
pistos, em Pentshois
`mPenu
I=3c
P=x=c:
ovoh Iesoes pie Egristos,
tenovw2t `mpe4+: pi2e =e=0=v oewoh ten oe-oosht em
pef estavros, pie she eth`n`a0anatoc.
oe-wab in athanatos.

: تين إرهيمنوس أوني بيسطوس
إم بين تشويس إيسوس
 أووه تين أوأوشت: بخرستوس
 بي شيه: إمبيف إسطافروس
. إثؤواب إن آثاناطوس

Laten wij lofzingen O gelovigen, tot onze أيها المؤمنين فلنسبح ربنا يسـوع المسـيح ونسجد لصليبه
Heer Jezus Christus, en neerbuigen voor
. الخشبة المقدسة غير المائتة
Zijn Kruis, het onsterfelijke en heilige
hout.

pi+: Ten shoe shoe immok
oo pie estavros, fie etav
f3`etav`i2i egwk `nI=3c: ge `ebol ieshie
e-khook
en
hiten pektvpoc: an2wpi en- Iesoes, zje evol hieten
pek tiepos, an shoopie
`elev0eroc.
en e-levtheros.
Ten2ov2ov

`mmok

`w

تين شوشو إمموك أو
 في إيه طاف: بيسطافروس
 جيه: إيشي إيه جوك إن إيسوس
 آن: إيفول هيتين بيك تيبوس
. شوبي إن إيه ليفيثيه روس

Wij roemen in u O kruis, waarop Jezus is نفتخر بك أيها الصليب الذى ُصلب عليـك يسـوع أنه من
ًقـِبل مثالك صرنا احرارا
gekruisigd, want door uw toonbeeld, zijn
wij bevrijd.
nem Roo-oe en nie orthozoksos, nem pie shashf
=7`ntajma `najjeloc: ce2ov2ov en taghma en ankhelos,
`mmok `w pi+: `nte Pen=c=w=r se shoe shoe emmok oo
pie
estav-ros,
ente
`n`aja0oc.
Pensootier en aghathos.
Rwov

`nnior0odo7oc:

رؤو إن ني أورثوذوكسوس نيم
: شاشف إن طاغما إن آنجيلوس
سيه شوشو إمموك أو
 إنتيه بين سوتير: بيسطافروس
.إن آغاثوس

De monden van de Orthodoxen, en de أفواه األرثوذكسيـين والسـبع الطـغمات المالئكية
zeven rangen van de engelen, roemen in u
. يفتخرون بك أيها الصـليب الذى لمخلصنا الصالح
O Kruis, van onze Goede Verlosser.
Tentalo

`mmok

`w

`fna25

`nni`xricti`anoc:

nenmo5

`ndvnatoc:

`ntenw2 `ebol r3twc.

pi+: Tenta-lo emmok o pie
estavros, ef nash tie en
`egen egristianos, ezjen nen
en
zienatos,
ovoh motie
oewoh en ten oosh evol
rietos.

أو
إمموك
طالو
تين
 إفناشتي إننى: بيسطافروس
إيه جين نيـن: إخريستيانوس
 أووه إن تين: موتي إنذيناطوس
. أوش إيفول ريتوس

Met moed dragen wij u, op onze halzen O  ناصر المسيحيـين. نحملك على أعناقـنا أيها الصـليب
kruis – de steun van de Christenen, en wij
. ًبشجاعة ونصرخ جهارا
roepen openlijk:

Xere nak `w pi+: `fra2i Shere nak oo pie
estavros, ef rashie en nie
`nni`xricti`anoc:
pi`sro
ovbe egristianos, pie etshro
pitvrannoc: nem pentagro oe-ve pie tieranos, nem
pen takhro anon ga nie
anon qa nipictoc.
pistos.

: شيريه ناك أوبيسطافروس
: إفراشي إن ني إخريستيانوس
بي إتشرو أوفيه بي تيران نوس
 نيم بيـن طاجروا آنون خاني:
. بيسطوس

Wees gegroet O Kruis, de vreugde van de السالم لك أيها الصليب فرح المسيحيين الغالب ضد
Christenen, de overwinning tegen de tiran,
.المعاندين وثباتنا نحن ِمعشر المؤمنين
de bevestiging van ons, gelovigen.
Xere

nak

`nnipictoc:
`nnimartvroc:

`w

pi+:

ovoh
2a

`ebol `nnovbacanoc.

`fnom5 Shere nak oo pie
estavros, ef nomtie en
`ptagro nie pistos, oewoh ep
`ntovgwk takhro en nie martieros,
sha en toe khook evol en
noe vasanos.

: شيريه ناك أوبيسطافروس
 أووه: إفنومتي إن ني بيسطوس
 شا: إبطاجرو إنني مارتيروس
إنطو جوك إيفول إن نوفا
. سانوس

Wees gegroet O Kruis, de vertroosting van de  وثبات الشهداء.السـالم لك أيـها الصليب عزاء المؤمنين
gelovigen, de bevestiging van de martelaren,
.حتى أكملوا عذاباتهم
totdat hun leed voleindigd was.

Xere nak `wpi+: pihoplon `nte Shere nak oo pie  بي:شيريه ناك أوبيسطافروس
estavros, pie hoplon en  شيريه ناك:هوبلون إنتيه إتشرو
pi`sro: xere nak `w pi+: pie etshro, shere nak oo  بي إثرونوس: أوبيسطافروس
pie
estavros,
pie
.إم بي أورو
pi`0ronoc `mpiovro.
ethronos em pie oero.
Wees gegroet O Kruis, het wapen van de السـالم لك أيـها الصليب سالح الغلبه السـالم لك أيـها
overwinning, wees gegroet O Kruis, de Troon
.الصليب عـرش الملك
van de Koning.

Xere nak `w pi+: pim3ini `nte Shere nak oo pie  بي: شيريه ناك أوبيسطافروس
estavros, pie mienie ente  شيريه: ميني إنتيه بي أوجاي
piovgai: xere nak `w pi+: pie oe khai, shere nak oo  بي: ناك أوبيسطافروس
pie estavros, pie oe. أوأويني إيه طاف شاي
piovwini e` ta42ai.
ooinie etaf shai.
Wees gegroet O Kruis, het Teken van de السـالم لك أيـها الصليب عـالمه الخـالص السالم لك
verlossing, wees gegroet O Kruis, het
.أيـها الصليب النـور المشرق
schitterend licht.

Xere nak `w pi+: 5c34i `nte Shere nak oo pie  تي: شيريه ناك أوبيسطافروس
estavros, tie siefie ente  شيريه: سيفي إنتيه بي إبنفما
Pi=p=n=a: xere nak `w pi+: pie Epnevma, shere nak  تي مومي: ناك أوبيسطافروس
oo pie estavros, tie
. إن ني خاريزما
5movmi n
` ni-xaricma.
moemie en nie garisma.
Wees gegroet O Kruis, het zwaard van de السـالم لك أيـها الصليب سـيف الـروح السـالم لك أيـها
geest, wees gegroet O Kruis, de bron van
. الصليب ينبوع النعـم
de genade.
Xere nak `w pi+: pi0vcavroc Shere nak oo pie  بي: شيريه ناك أوبيسطافروس
estavros, pie thie savros :ثي صافروس إنتيه ني آغاثون
`nte ni`aja-0on: xere nak `w ente nie aghathon, shere : شيريه ناك أوبيسطافروس
nak oo pie estavros, sha
. إبجوك إيفول إن ني إيه أون
pi+: 2a `pgwk `ebol `nni`ewn.
ep khook evol en nie eon.
Wees gegroet O Kruis, de schat van de  السالم لك أيـها.السـالم لك أيـها الصليب كـنز الخيرات
goedheid, wees gegroet O Kruis, tot het
. الصليب إلى كمال الدهور
einde der tijden.
Xere nak `w pi+: f3-`eta Shere nak oo pie
estavros, fie e-ta ep oero
`povro
Kwctantinoc:
ol4 Kostantienos, olf nemaf
nema4 `epipolemoc: a42ari e-pie polemos, af sharie
en nie Barbaros.
`nniBarbaroc.

جيه شيريه ناك أو بيسطافروس
 في إيه طا إبؤرو:
 أولف نيه ماف: كونسطانتينوس
 أفشارى إن: إيه بي بوليه موس
.ني بارباروس

Wees gegroet O Kruis, dat de Keizer قائلين السالم لك أيها الصـليب الذى حمله الملك
Constantijn, met zich droeg naar de
.قسـطنطين معه الى الحرب وقتل البربر
oorlog, en daarmee de Barbaren versloeg.
`$tai`3ovt jar `ema2w: `nge Ef tajoet ghar e-ma
shoo, enzje pie mienie
pim3ini `nte pi+: `nte I=3c P=x=c ente pie estavros, ente
Iesoes pie Egristos ep
`povro: Pennov5 `n`al30inoc.
oero,
Pennoetie
en
aliethienos.

إفطايوت غار إيه ماشو إيه
 إنجيه بي ميني إنتيه: ماشو
 إنتيه إيسوس: بيسطافروس
 بين نوتي إن: بخرستوس إبؤرو
. آليثينوس

Zeer eervol, is het teken van het Kruis, van مكرمة جـداً عالمة الصليب الذى ليسوع المسيح الملك
Jezus Christus de Koning, onze ware God.
. إلهنا الحقيقى

`epi`ctav-roc: Fie e-tav ashf e-pie
estavros, sha intef sootie
2a`nte4cw5 `mpen-jenoc: anon em pen khenos, anon ze
de hwn marentaio4: enw2 hoon maren tajof, en
oosh evol en khoo
`ebol engw `mmoc.
emmos.
F3`etava24

في إيه طاف أشف إيه
 شا إنتيف سوتي: بيسطافروس
 آنون ذيه: إم بين جيه نوس
 إنؤش: هون مارين طايوف
. إيفول إنجو إمموس

Hij is gekruisigd op het kruis, om ons الذى ُصـلب عـلى الصـليب حتى خلص جنسـنا ونحن
geslacht te verlossen, laten wij het vereren,
. أيضـا ً فلن ّكرمه صارخين قائلين الصليب هو سالحنا
roepende en zeggende:
Pi`ctavroc pe pen-holpon: Pie estavros pe pen
hoplon, pie estavros pe
pi`ctavroc
pe
tenhelpic: ten helpies, pie estavros
pi`ctavroc pe pentagro: qen pe pen takhro, gen nen
hokh hekh nem nen
nen-hogheg nem nen`0liyic.
ethliepsies.

: بيسطافروس بيه بين هوبلون
بيسطافروس بيه تين هليبـيس
: بيسطافروس بيه بين طاجرو:
خين نين هوج هيج نيم نيـن
. إثليبسيس

Het kruis is ons wapen, het kruis is onze  الصليب هو. الصليب هو رجاؤنا.الصليب هو سالحنا
hoop, het kruis is onze steun, in onze nood
. ثـباتنا فى ضيقاتنا وشدائدنا
en verdrukkingen.
P=x=c Zje ef esmaroo-oet enzje
pie Egristos Pennoetie,
Pennov5: nem pe4`ctavroc nem pef estavros en ref
`nre4tanqo: f3`etava24 `e`hr3i tan-go, fie etav ashf e`egw4: 2a `nte4cotten qen ehrie e-khoof, sha entef
sot-ten gen nen novie.
nennobi.
Ge

`4`cmarwovt

`nge

جيه إف إسمارؤوت إنجيه
 نيم بيف:بخرستوس بين نوتى
 فى:إسطافروس إنريف طانخو
إيه طاف أشف إيه إهرى إيه
 شاإنتيف سوتين خين: جوف
. نين نوفي

Want gezegend is Christus onze God, en Zijn ألنه مبارك المسيح إلهنا وصـليبه المحي الذى ُصلب
Levengevende Kruis, waarop Hij gekruisigd is,
. عـليه حـتى خلصنا من خطايانا
om ons te verlossen van onze zonden.

Tenhwc `ero4 ten5`wov na4: Ten hoos erof ten tie oooe naf, ten er hoe-o
tenerhov`o sici `mmo4: hwc tshiesie immof, hoos
`aja0oc ovoh `mmairwmi: nai nan aghathos oewoh em mai
roomie, nai nan kata pek
kata pekni25 n
` nai.
nieshtie en nai.

تين هوس إيه روف تين تي أو
 تينير هؤو تشيسى: أووناف
 هوس آغاثوس أووه: إمموف
 ناي ناي كاطا: ى رومي
َّ إمما
. بيك نيشتي إن ناي

Wij prijzen en verheerlijken Hem, en verhogen نسبحه ونمجده ونزيده علواً كصـالح ومحب البشـر
Hem zeer, U die Goed zijt en Menslievend bent,
. إرحمنا كعظيم رحمتك
ontferm U over ons volgens Uw grote genade.

voor de Maagd Maria Tijdens de Vespers
للسيدة العذراء في رفـع بخـور عشيـة
`Ere `pcolcel `mMariam: qen Ere ep-solsel em Mariam, : إيرى إبسول سيل إمماريام
gen nie fie-oewie etsa خين نى فيؤوى إتسا إبشوى سا
nif3ov`i etca`p2wi: caovinam epshooi, sa oewie nam em : أوى نام إمبيس مين ريت
pes menriet, es toovh emإسطوفه إمموف إى إهرى
`mpecmenrit: ectwbh `mmo4 mof e-ehrie e-khoon.
.إيجون
`e`hr3i `egwn.
Het sieraad van Maria, is in de hoogste hemelen, زينة مريم فى السموات العلوية عن يمين حبيبها تطلب
aan de rechterhand van haar geliefde, Hem vra.منه عنا
gende namens ons.

Kata `fr35 `eta4goc: `nge Kata efrietie etaf khoos, : كاطا إفريتى إيطاف جوس
enzje Davied gen pie : إنجى دافيد خين بى إبسالموس
David qen piyal-moc: ge epsalmos, zje as o-hie erats جى إسؤهى إير اتس إنجى تى
enzje tie oero, sa-oewie
 سا اوى نام إمموك: أورو
ac`ohi `eratc `nge 5ovrw: nam emmok ep oero.
.إبؤرو
caovinam m
` mok `povro.
Zoals David heeft gezegd, in het Boek van de كما قال داود فى المزمور قامت الملكة عن يمينك أيها
Psalmen: “Aan Uw rechterhand O koning, stond
. الملك
de Koningin”.

Colomwn mov5 `eroc: qen pigw Solomoon moetie eros, gen  خين: سولومون موتى إيروس
pie khoo ente nie khoo, zje  جى تاسونى: بيجو إنتى نى جو
`nte nigw: ge tacwni ovoh tasoonie oewoh ta eshferie,  تابوليس إممى: أووه تا إشفيرى
ta polies emmie Jerosaliem.
.ييرو ساليم
ta`2feri: tapolic `mm3i I=l=3=m.
Salomo heeft haar genoemd, in het Lied :  وقال أختى صديقتى:  فى نشيد األنشاد: سليمان دعاها
der Liederen: “Mijn zuster en bruid, mijn
. مدينتى الحقيقية أورشليم
ware stad Jeruzalem.”
qen Aftie mienie ghar eros,  خين: أفتى مينى غار إيروس
gen han miesh en ran ev  جى: هان ميش إنران إفتشوسى
hanm32 `nran ev-soci: ge am3 etshosie, zje a-mie evol : آمى إيفول خين بيك إيبوس
`ebol qen pek3poc: `w 03etcwtp gen pek ie-pos, oo thie .أوثى إت سوتب عن آروماطا
et sootp en aroomata.
`n`arwmata.
A45m3ini

jar

`eroc:

Hij heeft een teken van haar gegeven, met vele :  بأسماء كثيرة عالية قائال: ألنه أعطى عالمة عنها
eervolle namen, zeggende “Kom uit uw tuin, O
. أيتها العنبر المختار: أخرجى من بستانك
uitverkoren aroma.”

Xere ne `w 5par0enoc: 5ovrw Shere ne oo tie partheenos,  تي:شيريه ني أوتي بارثيه نوس
tie oe-ro immie in alie`mm3i `n`al30in3: xere `p2ov2ov thienie, shere ipshoe-shoe  شيريه:أورو إممي إن آليثيني
inte pin kheenos, a-ree  آريه:إبشوشو إنتيه بينجيه نوس
`nte penjenoc: `are`gfo nan ikhfo nan in Emmanoe-iel.
.إجفو نان إن إممانوئيل
`nEmmanov3l.
Gegroet zij U, Maagd en ware Koningin. Gegroet السالم لك أيتها العذراء الملكة الحقيقية الحقانية السالم
zij U, Roem van ons geslacht, U bracht ons
.لفخر جنسنا ولدت لنا عمانوئيل
Emmanuel.

`w Tin tie ho a-rie pin meevie,  أوتى:تين تيهو آرى بين ميفئى
oo-tie ipros ta ties i-tin hot, :إبروس طاتيس إيه تينهوت
5`proctat3c `etenhot: nahren nahrin pin tshois Iesoes pie
Igristos, intif ka nin novie ناهرين بين شويس إيسوس
Penu I=3c P=xc: `nte4xa nan ivol.
 إ نتيف كا نين نوفى:بخرستوس
.نان إيفول
nennobi nan e` bol.
Ten5ho

`aripenmevi:

Wij bidden U, gedenk ons, U trouwe voorspraak, نسألك أن تذكرينا أيتها الشفيعة المؤتمنة أمام ربنا يسوع
voor onze Heer Jezus Christus, tot vergeving van
.المسيح ليغفر لنا خطايانا
onze zonden.

voor de Maagd Maria Tijdens de Metten
للسيدة العذراء في رفـع بخـور باكــر
`Wovnia5 `n0o Mari`a: 5cab3 Oo-oeneejatie

entho
Mareeja, tie sa-ve oewoh en
ovoh `ncemne: 5-mah`cnov5 semne, tie mah esnoetie en
eskienie, pie a-ho em
`n`ck3n3: pi`aho `m=p=natikon.
epnevmatiekon.

 تى سافى:أوؤنياتى إنثوماريا
 تى ماه إسنوتى:أووه إنسيمنى
 بى آهو إم إبنفما:إن إسكيني
.تيكون

Gezegend bent u O Maria, wijs en rein, de :  القبة الثانية:  الحكيمة العفيفة: طوباك أنت يا مريم
Tweede Tabernakel, de schat van de Geest.
. الكنز الروحي

`nka0aroc: Tie etshrom epshal en :تى إتشروم إبشال إنكاثاروس
katharos, thie etas moetie ثى إيطاس موتى خين بين
03`etacmov5 qen penkahi: ovoh gen pen kahie, oewoh as : أووه أسفيرى نان إيفول:كاهى
fierie nan evol, en oe karpos
.إنؤكاربوس إنتى بى إبنفما
acfiri nan `ebol: `novkarpoc ente pie Epnevma.
%srom`p2al

`nte Pi=p=na.
De zuivere tortelduif, die in ons land heeft
geroepen, en ons bracht, de Vrucht van de Geest.

.  لنا ثمرة الروح: في أرضنا وأينعت:  التي نادت: اليمامة النقية

Epnevma
em
`mparakl3ton: Pie
paraklieton, fie etaf ie
f3`eta4`i `egen Pe23ri: hi-gen ezjen pe Shierie, hiezjen
nimwov `nte Piiorda-n3c: kata nie moo-oe ente pie
Jorzanies, kata ep-tiepos
`ptvpoc `nNw`e.
en No-e.
Pi=p=na

 فى:بى إبنيفما إمباراكليتون
 هيجين:إيطافئى إيجين بيشيرى
:نى موؤ إنتى بى يورذانيس
.كاطا إبتيبوس إن نوئى

De Geest de Parakliet, kwam neer op uw Zoon, :  في مياه األردن:  الذي حل على إبنك: الروح المعزي
in de wateren van de Jordaan, volgens het
. كمثال نوح
toonbeeld van Noach.

%srompi jar `ete `mmav: `n0oc Tie etshrompie ghar e-te تى إتشرومبى غار إيتى إمماف
emmav, enthos as hie :  إنثوس أسهى شين نوفى نان:
achi2ennov4i nan: `n5hir3n3 shennoefie nan, en tie  نى: إنتى هيرينى إنتى إفنوتى
.إيطاس شوبى شانى رومى
`nte F5: 03-`etac2wpi 2a hierienie ente Efnoetie,
thie etas shopie sha nie
nirwmi.
roomie.
Want die duif, heeft ons verklaard, de vrede van
God, jegens de mensheid.

 الذي صار:  بسالم هللا:  هي بشرتنا: ألن تلك الحمامة
. للبشر

tenhelpic: Entho hooi oo ten  تى: إنثو هوى أوتين هيل بيس
helpies, tie etshrom  آرى: إتشروم إبشال إن نو إيتى
5srom`p2al `nno`3te: `are-`ini epshal enno ie-te, a-re  آرى فاى: إينى إمبى ناى نان
.خاروف خين تينيجي
`mpinai nan: `are4ai qaro4 qen ienie em pie nai nan, are fai garof gen te nezjtenegi.
ie.
`N0o

hwi

`w

Zoals u ook O onze hoop, de rationele tortelduif,  أتيت لنا:  اليمامة العقلية: وأنت أيضا ً يا رجائنا
ons genade heeft gebracht, en Hem gedragen
.  وحملته في بطنك: بالرحمة
heeft in Uw schoot.

`Ete fai pe I=3c: pimici `ebolqen E-te fai pe Iesoes, pie  بى ميسى: إيتى فاى بى إيسوس
miesie evol gen Efjot,  أفماسف نان: إيفول خين إفيوت
`Fiwt: avmac4 nan `ebol `nq35: avmasf nan evol en  إفئير بين: إيفول إنخيتى
gietie, af er pen khenos
.جينوس إنريمهى
a4er penjenoc `nremhe.
en rem-he.
Dat is Jezus, de Eniggeborene van de Vader; Hij  وحرر:  ولد لنا منك:  من اآلب: إى يسوع المولود
is voor ons uit u geboren, en heeft onze geslacht
. جنسنا
bevrijd.

marentaovo4: Fai ghar ma-ren ta oeof, evol gen pen hiet en
`ebolqen
penh3t
`n2orp: shorp, menensoos on
menencwc on qen penkelac: gen pen ke las, en oosh
evol en khoo emmos.
enw2 `ebol engw `mmoc.
Fai

jar

: فاى غار مارين طا أوؤف
: إيفول خين بين هيت إنشورب
مين إنسوس أون خين بين
 إنؤش إيفول إنجو: كيالس
.إمموس

Laten wij daarom verklaren, eerst met ons hart, : ً  بلساننا أيضا:  اوالً وبعد ذلك: فلنقل هذا من قلبنا
dan ook met onze tong, verkondigend en
. صارخين قائلين
zeggend:

بينشوس
جى
Ge Penu I=3c P=x=c: ma0ami`o Zje Penshois Iesoes pie إيسوس
Egrestos, ma thamio nak en  ماثا ميوناك إن:بخرستوس
nak `n`qr3i `nq3ten: `noverfei egrie en gie-ten, en oe-erfee  إنؤ إرفى إنتى: إخرى إنخيتين
ente pek Epnevma eth-oe`nte
Pek=p=na
=e=0v:
ev5- wab, evtie zokso-lokheeja  إفتى: بيك إبنيفما إثؤواب
. ذوكصولوجيا ناك
nak.
do7oloji`a nak.
“O onze Heer Jezus Christus, maak in ons een  لروحك: ً إجعل لك فينا هيكال: يا ربنا يسوع المسيح
heiligdom, voor Uw Heilige Geest, die U
. ً يعطيك تمجيدا: القدوس
verheerlijkt.”

ne oo tie  تي:شيريه ني أوتي بارثيه نوس
Xere ne `w 5par0enoc: 5ovrw Shere
partheenos, tie oe-ro  شيريه:أورو إممي إن آليثيني
`mm3i `n`al30in3: xere `p2ov2ov
immie in alie-thienie,  آريه:إبشوشو إنتيه بينجيه نوس
`nte penjenoc: `are`gfo nan shere ipshoe-shoe inte
.إجفو نان إن إممانوئيل
pin
kheenos,
a-ree
ikhfo
`nEmmanov3l.
nan in Emmanoe-iel.
Gegroet zij U, Maagd en ware Koningin. Gegroet السالم لك أيتها العذراء الملكة الحقيقية الحقانية السالم
zij U, Roem van ons geslacht, U bracht ons
.لفخر جنسنا ولدت لنا عمانوئيل
Emmanuel.

`w Tin tie ho a-rie pin
meevie, oo-tie ipros ta
5`proctat3c `etenhot: nahren
ties i-tin hot, nahrin pin
Penu I=3c P=xc: `nte4xa tshois
Iesoes
pie
Igristos, intif ka nin
nennobi nan e` bol.
novie nan ivol.
Ten5ho

`aripenmevi:

 أوتى:تين تيهو آرى بين ميفئى
:إبروس طاتيس إيه تينهوت
ناهرين بين شويس إيسوس
 إ نتيف كا نين نوفى:بخرستوس
.نان إيفول

Wij bidden U, gedenk ons, U trouwe voorspraak, نسألك أن تذكرينا أيتها الشفيعة المؤتمنة أمام ربنا يسوع
voor onze Heer Jezus Christus, tot vergeving van
.المسيح ليغفر لنا خطايانا
onze zonden.

Doxologie voor Aartsengel Michaël
ذكصولوجية رئيس المالئكة ميخائيـل
Mi,ayl `p`ar,wn `nna nivyoui@
`n;of on etoi `nsworp@ qen
nitaxic `naggelikon@ efsemsi
`mpe`m;o `mP=o=c.

Miecha-iel ep argon en
na nie fie-oewie, enthof
et-oi en shorp, gen nie
taksies en ankheliekon,
ev shem-shie em pe
emtho em Eptshois.

ميخائيل إب أرخون إن نا ني
 إنثوف إيتوي إن:فيئوي
 خين ني طاكسيس إن:شـورب
 إيف شمشي إم بيه:أنجيليكون
.إمثو إم إبتشويس

Michaël het hoofd van de hemelsen, hij is de  فى الطقــوس: هـــو األول:ميخائيـل رئيس السمائييـن
eerste, onder de rangen van de engelen, dienende
. يخـدم أمـام الـرب:المالئكيـة
voor de Heer.

Sare V] ouwrp nan@ `nnefnai
nem nefmetsenhyt@ hiten
ni]ho `nte Mi,ayl@ pinis]
`nar,yaggeloc.

Sha-re Efnoetie oe-oorp  إن:شاريه إفنوتي أو أورب نان
nan, en nef nai nem nef :نيف ناي نيم نيف ميت شينهيت
met shenhiet, hieten nie  بي:هيتين ني تيهو إنتي ميخائيل
tieho ente Miecha-iel,
.نيشتي إن أرشي أنجيلوس
pie nieshtie en arshie
ankhelos.

God zend tot ons, Zijn genade en : بسـؤال ميخائيـل: مراحمه ورأفاته:إن اللـه يُـرسل لنـا
barmhartigheid, door de smekingen van Michaël,
.رئيس المالئكـة العظيــم
de grote aartsengel.

Saujwk `ebol `nje nikarpoc@
hiten nentwbh `mMi,ayl@ je
`n;of etqent `eqoun `eV]@
ef]ho `e`hryi `ejwn.

Shav khook evol enzje
nie karpos, hieten nen
toobh em Miecha-iel,
zje enthof et gent e-goen
e-Efnoetie, ef tieho eehrie e-khoon.

شافجوك إيفول إنجيه ني
 هيتين نين طوفه إم:كاربوس
 جي إنثوف إت خنت:ميخائيل
 إف تيهو:إيه خون إيه إفنوتي
.إيه إهـري إيجون

De oogst wordt vervolmaakt, door de voorbeden  ألنه قريــب الى: بطلبــات ميخائيــل:وتكمــل األثمار
van Michaël, want hij is dicht bij God, en vraagt
. يسأل ّعنــــــا:اللـه
Hem namens ons.

Taio niben e;naneu@ nem
dwron niben etjyk `ebol@
eunyou nan `ebol `m`pswi@ hiten
`Viwt `nte niouwini.

Tajo nieven ethna-nev,
nem dooron nieven et
zj-iek evol, ev neejoe
nan evol e-epshooi,
hieten Efjoot ente nie
oe-ooinie.

 نيم:طايـو نيفين إثنا نيف
:ذورون نيفين إت جيك إيفـول
:إفنيو نان إيفـول إم إبشوي
.هيتين إفيـوت إنتيه ني أو أويني

Iedere gave die goed is, en elk geschenk dat  إنما تهبط لنـا من: وكل موهبة تامة:كل عطية صالحة
volmaakt is, daalt van boven neder, van de
. من عنـد أبى األنــوار:فـوق
Vader der lichten.

Marenhwc
`nten]`wou@
`ntenouwst `n}`triac =e=;=u@ etoi
`n`omooucioc@ e;myn `ebol sa
`eneh.

Maren hoos en ten tie
oo-oe, en ten oe-oosht
en tie Etreejas eth-oewab, et oi en omooesios, eth-mien evol
sha eneh.

:مارين هـوس إن تين تي أو أو
إن تين أوأوشت إن تي إترياس
 إت أوي إن أومو:إثؤواب
. إثمين إيفـول شا إينيه:أوسيوس

Laat ons prijzen en verheerlijken, en knielen : المقدس المساوى: ونسجـد للثالوث:فلنسبح ونمجــد
voor de Heilige, Wezensgelijke Drie-eenheid,
.الـدائم إلى األبــد
die tot in eeuwigheid is.

Ari`precbeuin `e`hryi ejwn@ w
pi`ar,yaggeloc =e=;=u@ Mi,ayl
`par,wn `nna nivyou`i@ `ntef,a
nennobi nan e` bol.

Arie epres-ve-vien e-ehrie
e-khoen, oo pie arshie
ankhelos
eth-oe-wab,
Miecha-iel ep argoon en na
nie fie-oewie, entef ka nen
nove nan evol.

أري إبريسفيفين إيه إهـري إيه
 أو بي أرشي آنجيلوس:جون
 ميخائيل إب أرخون إن:إثؤواب
 إنتيف كا نين:نا ني فيؤوي
.نوفي نان إيفـول

Wees onze voorspraak, O heilige aartsengel,  رئيس: الطاهـر ميخائيـل:إشفـع فينــا يارئيـس المالئكة
Michaël het hoofd van de hemelsen, dat Hij onze
. ليغفــر لنــا خطايانــــا:السمائييـن
zonden vergeeft.

Doxologie voor alle Hemelsen
ذكصولوجيـة للسمائييـن كلهــم
Sasf (=z) n
` ar,yaggeloc@ ce`ohi
`eratou euerhumnoc@ `mpe`m;o
`mpipantokratwr@
eusemsi
`mmuc-tyrion ethyp.

Shashf en arshie ankhelos,
se o-hie eratoe ev erhiemnos, em pe emtho em
pie pantokrator, ev shemshie em miestierion et-hiep.

:شاشف إن إرشى أنجيلوس
:سيؤهى إيراطو إف إرهيمنوس
:إمبى إمثو إمبى بانطوكراطور
إف شيمشى إم ميستيريـون
.إتهيب

Zeven aartsengelen, prijzen staande, voor de  أمام الضابط: وقـوف يسبحـون:سبعة رؤسـاء مالئكة
Pantokrator, en dienen het verborgen mysterie.
. يخدمـون الســر الخفي:الكـل

Mi,ayl pe pihouit@ Gabriyl pe
pimah `cnau@ Ravayl pe pimah
somt@ kata `ptupoc n
` }`triac.

Miecha-iel pe pie hoewiet,  غابرييل:ميخائيل بى بى هويت
Ghabrie-jiel pe pie mah  رافائيل بى:بى بى ماه إسناف
esnav, Rafa-iel pe pie mah  كاطا إبتيبوس إن:بى ماه شومت
shomt, kata ep-tiepos en tie
.تى إترياس
Etreejas.

Michaël is de eerste, Gabriël is de tweede,  رافائيل هـو: غبريال هـو الثاني:ميخائيل هو األول
Rafaël is de derde, een symbool van de Drie. كمثال الثالوث:الثالث
eenheid.

Couriyl Cedakiyl@ Cara;iyl
nem
Ananiyl@
nainis]
`nreferouwini =e=;=u@ nyetwbh
`mmof `eh
` ryi `ejen picwnt.

Soerie-jiel,
Sedakie-jiel,
Sarathie-jiel nem Ananiejiel, nai nieshtie en ref er
oe-ooinie eth-oe-wab, nie etoobh emmof e-ehrie ezjen
pie soont.

 ساراثييل نيم:سورييل سيداكييل
 ناى نيشتى إنريف إر:آنانييل
 نى إت طوفه:أوؤينى إثؤواب
إمموف إى إهرى إيه جين
.بيسونت

Soriël Sedakiël, Sarathiël en Ananiël, de  هؤالء المنيرون: سراثيال وأنانيال:سولاير سداكيال
lichtende grote heiligen, die tot Hem
. األطهار يطلبـون منه عن الخليقــة:العظماء
bidden voor de schepping.
Ni<erobim nem niCeravim@
ni`;ronoc
nimet=o=c
nijom@
pi`ftoou `nzwon `n`acwmatoc@
etfai qa piharma `n:eoc.

Nie Sheroebiem nem nie
Serafiem, nie ethronos
nie met tshois nie khom,
pie eftoe en zoo-on en
asoomatos, et fai ga pie
harma en the-os.

:نى شيروفيـم نيم نى سيرافيـم
نى إثرونـوس نى ميتشويس نى
 بى إفتـو إنزوؤن إن:جوم
 إطفاى خابي:آسوماطوس
.هارما إنثيـؤس

De Cherubim en de Serafim, de Tronen, : الكراسي الربوبيات والقـوات:الشاروبيـم والسيـرافيـم
Heerschappijen en
Machten, en de Vier  الحاملون:واألربعـة المخلوقات الغيـر المتجسدين
Onstoffelijke Dieren, dragende de Troon van
.مركبة اللـه
God.

Pijout `ftou `m`precbuteroc@
qen ]ek`klyci`a `nte nisorp
`mmici@
`euhwc
`erof
qen
oumetatmounk@ euws `ebol
eujw `mmoc.

Pie khoet eftoe em
epresvieteros, gen tie
eklieseeja
ente
nie
shorp, em mesie, ev
hoos erof gen oe-met at
moenk, ev-oosh evol evkhoo emmos.

بى جوت إفتـو إم إبريسفى
 خين تى إك إكليسيا:تيـروس
.إنتى نيشورب إم ميسى
إف هـوس إيـروف خين أوميت
 إفـؤش إيفـول إفجـو:أتمونك
.إموس

De Vierentwintig Oud-sten, in de kerk van de . في كنيســة األبكـار:ً األربعة والعشـرون قسيســا
eerstgeborenen, prijzen Hem onophoudelijk,
: صارخيـن قـائليــن:يسبحونـه بال فتـور
roepende en zeggende.

Je agioc `o :eoc@ nyetswni “Heilige God, de zieken  نى:جى آجيوس أوثيؤس
matal[wou@ agioc Ic,uroc@ genees hen, Heilige  آجيوس:إتشونى ماطا لتشوؤ
Sterke, schenk rust aan  نى إيطاف إنكـوت:يسشيروس
nyetauenkot P=o=c ma`mton de ontslapenen O Heer.
إبتشويس ما إمطون نوؤ
nwou.
Zje akhios o the-os, nie et shoonie ma talet-shoo-  الراقــدين: قـدوس القـوي: المرضي إشفهـم:قـدوس اللـه
oe, akhios is shiros, nie etav en kot Epshois ma
.يارب نيحهـم
emton noo-oe.

athanatos,  إسمو:آجيــوس آثاناتـــوس
Agioc
A;anatoc@
`cmou Akhios
`etek`kly-ronomi`a@ mare peknai esmoe e-tek eklierono-  مارى بيــك:إيتيــك إكليرونوميا
meeja, ma-re pek nai  أوى: هيرينى.ناى نيم تيــك
nem tekhiryny@ oi `ncobt nem tek hierienie, oi en
.إنســوفت إمبيك الؤس
`mpeklaoc.
sovt em pek la- os.
Heilige Onsterfelijke, zegen Uw erfdeel,  ولتكن رحمتـك: بارك ميـراثـك:قـدوس الذي ال يموت
en moge Uw genade en vrede, een vesting
. حصنا ً لشعبـك:وسالمك
zijn voor Uw volk.
Je `,ouab ouoh `,ouab@ `,ouab
P=o=c cabaw;@ `tve nem `pkahi
meh `ebol@ qen pek`wou nem
pektaio.

Zje ek-oe-wab oewoh ekoe-wab ek-oe-wab Epshois
sava-oot, etfe nem epkahie
meh evol, gen pek oo-oe
nem pek tajo.

:جى إكـؤواب أووه إكـؤواب
:إكـؤواب إبتشـــويس صافـاؤت
:إتفى نيـــم إبكاهى ميه إيفــول
خين بيــــــك أوؤنيـــم بيــك
.طايـو

Heilig, heilig, heilig, is de Heer der Heerscharen  السماء: رب الصباؤوت:قـدوس قـدوس قـدوس
(Sabaot) “hemel en aarde zijn vol, van Uw glorie
. من مجـدك وكرامتــك:واألرض مملوءتان
en eer.”

Ausanjoc `mpi =a=l@ sare nan
nivyou`i ouoh `mmwou@ je agioc
`amyn =a=l@ pi`wou va pennou]
pe.

Af shan khos em pie
allieloeja, sha-re na nie fieoe-wie oewoh em moo-oe,
zje akhios amen allieloeja,
pie oo-oe fa Pennoetie pe.

:أفشان جــوس إمبى آلليلويــا
شــارى نانى فيـــؤوى أووه
 جى آجيــــوس آميــن:إممــوؤ
 بى أوؤفـــا بيـــن:الليلويـــا
.نــوتى بى

En wanneer zij zeggen Halleluja, antwoorden de  قائليـن قــدوس: يتبعهم السمائيـون:إذا ما قالـوا هلليلويا
hemelsen: “Heilig amen halleluja, glorie zij onze
.  المجــد هــو إللهنا: هلليلويا.آميـن
God.”

A=r=ipr
...
@
ni`ctrati`a
`naggelikon@
nem
nitagma
`nepouranion@ `ntef ,a nennobi
nan ebol.

Arie epres ve-vien e-ehrie أري إبريسفيفيـن إيه إهري إيه
e-khoon, nie stra-teeja en : نى ستراتيا إن أنجيليكون:جون
ankhelie-kon, nem nie :نيم نى طاغما إن إيبورانيـون
taghma en epoeranion, entef
....إنتيف
ka nen novie .

Wees onze voorspraak, O engelenscharen,  والطغمــــات: أيهــا العساكـــر المالئكيـــة....إشفعــوا
en de hemelse rangen, dat Hij onze zonden
... ليغفـــــر:السمائيــــة
vergeeft.

Doxologie voor Johannes de Doper
ذكصولوجيـة للقـديس يوحنـا المعمـدان

Doxologie voor onze vaders de apostelen
ذكصـولـوجيـة لآلبـاء الـرسـل
Kurioc
Iycouc
Pi`,rictoc@
afcwtp `nnefapoctloc@ `ete
Petroc
nem
An`dreac@
Iwannyc nem Iakwboc.

Kierios
Iesoes
pie بي
إيسوس
كيريوس
Egriestos , af sootp en  أف سوطب إن نيف:إخرستوس
nef
apostolos,
e-te  إيتى بيتروس نيم:آبوسطولوس
Petros nem Anedreas, . يؤانس نيم ياكوبوس:أنذرياس
Jo-annies nem Jakobos.

Onze Heer Jezus Christus, heeft Zijn apostelen  وهم بطـرس: اختار رسله:الـرب يسـوع المسيح
gekozen dat zijn Petrus en Andreas, Johannes en
. ويوحنـا ويعقـوب:وأنـدراوس
Jakobus.

Loipon
Villippoc
nem
Ma;eoc@ Bar;olomeoc nem
:wmac@ Iakwboc `nte Alveoc@
nem Cimwn pikananeoc.

Liepon Filippos nem :ليبون فيليبـوس نيم ماتثيـؤس
Matte-os, Bartholome- :بارثولوميؤس نيم توماس
os
nem
Toomas,  نيم:ياكوبـوس إنتى ألفيؤس
Jakobos ente Alfe-os,
.سيمون بى كانانيـؤس
nem Siemon pie Kanane-os.

En Filippus en Mattheus, Bartolo-meus en :وفيلبس ومتى وبرثولماوس وتوما ويعقـوب بني حلفي
Tomas, Jakobus de zoon van Alfeus, en
.وسمعان القاناني
Simon de Kanaaniet.

:addeoc
nem
Mat;iac@
Pauloc nem Markoc nem
Loukac@
nem
`pcepi
`nte
nyma;ytyc@ nyetaumosi `nca
Pencwtyr.

Thaddeos nem Matthias,
Pavlos nem Markos nem
Loekas, nem epsepie
ente nie mathieties, nie
etav
moshie
ensa
Pensootier.

:ماتثيــاس
نيـم
تاديـؤس
بافلــوس نيـم ماركـوس نيـم
 نيـم إبسيبى إنتى نى:لوكاس
 نى إيطــاف موشى:ماثيتيــس
.إنسابيـن سوتيــــر

Taddeus en Mattias, Paulus en Marcus en  وبقيـة: وبولس ومرقس ولوقـا:وتداوس ومتياس
Lucas, en de rest van de discipelen, die on. الذين تبعــوا مخلصنا:التالميــذ
ze Verlosser volgden.
Mat;iac vyetafswpi@ `n`tsebi`w
`nIoudac@ nem `pjwk `ebol nem
`pcepi@
`nnyetaumosi
`nca
Decpota.

Matthias
fie
etav  إن:ماتثياس في إيطاف شـوبى
shoopie, en et-shevio en  نيـم إبجـوك:إتشيفيـو إن يـوداس
Joedas, nem ep khook  نى إيطاف:إيفـول نيـم إبسيبى
evol nem epsepie, nie
.موشى إنسا ذيس بوطــا
etav
moshie
ensa
zespota.

Matthias werd gekozen, in plaats van  وكامل بقيـة: عوضا ً عن يهـوذا:متياس الـذي صار
Judas, en werd geteld met de rest, die de
. الذين تبعـوا السيـد:التالميذ
Meester volgden.
Apou`qrwou senaf `ebol@ hijen
`pho `m`pkahi tyrf@ ouoh noucaji
auvoh@
sa
auryjc
`n]oikoumeny.

A-poe egroo-oe shenaf :آبو إخـروؤ شيناف إيفـول
evol, hiezjen ep-ho em :هيجين إبهـو إم إبكاهى تيـرف
ep kahie tierf, oewoh  شا:أووه نوساجى أف فـوه
noe sazj-ie av foh, sha
.أفريجس إنتى إيكومينى
avriekhs en tie iekoemenie.

Hun stemmen klonken voort, over heel het  وبلغ كالمهم: وجه األرض كلها:خرجت أصواتهم إلى
aangezicht der aarde, en hun woorden reikten, de
.إلى أقطار المسكونة
einden der wereld.

Twbh ....@ `w na=o=c `nio]
`n`apoctoloc@ nem pi`sbe`cnau
`mma;ytyc@ `ntef ,a nenobi nan
`ebol.

Toobh em Eptshois e-ehrie  أوناشــويس إنيـوتى إن...طوبه
e-khoon, oo natshois en  نيــم بى إشفى:آبوسطولـوس
jotie en apostolos, nem pie
... إنتيف:إسنــاف إمماثيتيــس
eshve esnav em-mathieties,
entef ka nen novie nan evol.

Bidt tot de Heer namens ons, O mijn meesters en  اإلثـنان والسبعـون: يا سادتي اآلبـاء الرسـل:.…أطلبوا
vaders de apostelen, en de tweeënzeventig
..… ليغفــر:ًتلميذا
discipelen, dat Hij onze zonden vergeeft.

Doxologie voor de heilige Markus de Evangelist
ذكصـولـوجية للقـديس مارمـرقـس البشيـر
Markoc piapoctoloc@ ouoh
pieuaggelictyc@ pime;re qa
ni`mkauh@ `nte pimonogenyc
`nnou].

Markos pie apostolos, ماركوس بى آبوسطولوس أووه
oewoh pie ev-ankhe-  بى ميثرى:بى إيف أنجيليستيس
liesties, pe methre ga nie  إنتى بيه:خانى إمكافه
em kavh, ente pie mono.مونوجينيس إن نوتى
khenies en noetie.

O Markus de Apostel, en de Evangelist, de  اإلله: الشاهــــــد آلالم:يامـرقـس الــرســول واإلنجيلي
getuige van het leed, van de Eniggeboren God.
.الوحيـــــد

Ak`i akerouwini `eron@ hiten
pekeuaggelion@
ak`tcabon
`m`Viwt nem Psyri@ nem
Pi`pneuma =e=;=u.

Ak-ie ak er oe-ooinie eron, :أكئى أكئير أوؤينى إيرون
hieten pek ev ankhelion, ak  أك:هيتين بيك إيف إنجيليون
et savon em Efjoot nem : نيم إبشيرى.إتسافون إم إفيـوت
Epshierie,
nem
pie
.نيم بى إبنفما إثـؤواب
Epnevma eth-oe-wab.

U kwam en verlichtte ons, door uw Evangelie, : وعلمتنا اآلب واإلبن: بإنجيلك:أتيت وأنرت لنـا
en leerde ons de Vader en de Zoon, en de
.والــروح القــدس
Heilige Geest.

Akenten
`ebolqen
`p,aki@
`eqoun
`epiouwini
`mmyi@
aktemmon `mpiwik `nte `pwnq@
etaf`i e` pecyt `ebolqen `tve.

Ak enten evol gen ep
kakie, e-goen e-pie oeooinie emmie, ak temmon em pie ooik ente ep
oon-g, etaf ie e-pesiet
evol gen etfe.

:أك إينتين إيفول خين إبكاكي
:إيخون إيبى أوؤينى إممى
:أكتيمون إمبى أويك إنتى أبؤنخ
إيطاف إى إيبيسيت إيفـول خين
.إتفى

U bracht ons uit het donker, naar het Ware Licht,  وأطعمتنا: إلى النـور الحقيقي:وأخرجتـنا من الظلمة
en gaf ons van het Brood des Levens, dat neer. الـذي نـزل من السماء:خبـز الحياة
daalde uit de hemel.

Au[i`cmou `n`qryi `nqytk@ `nje
nivuly tyrou `nte `pkahi@ ouoh
nekcaji auvoh@ sa auryjc
`n]oikoumeny.

Av etshie esmoe en egrie en
gietk, enzje nie fielie tieroe
ente ep kahie, oewoh nek
sazj-ie av-foh, sha av-riekhs
en tie ie-koemenie.

:أفتشى إسمو إن إخرى إنخيتك
إنجى نى فيلى تيـرو إنتى
 أووه نيك ساجى أف:إبكاهى
 شا أفريجس إنتى:فـوه
.إيكومينى

Al de stammen van de aarde, werden : وأقـوالـك بلغت إلى: كل قبائـل األرض:تباركت بك
gezegend door u, en uw woorden hebben
.أقطـار المسكونة
gereikt, tot de einden der wereld.

<ere nak `w pimarturoc@ ,ere
pieuaggelictyc@
,ere
pi`apoctloc@
abba
Markoc
pi;ewrimoc.

Shere nak oo
martieros, shere pe
ankheliesties, shere
apostolos, Markos
theo-riemos.

pe :شيرى ناك أوبى مارتيروس
ev :شيرى بى إيف آنجيليستيس
pe :آبوسطولوس
بى
شيرى
pie
.ماركوس بى ثيؤريموس

Wees gegroet O martelaar, wees gegroet  السالم للـرسول: السالم لإلنجيلي:السالم لك أيها الشهيـد
evangelist, wees gegroet apostel, Markus de
.مرقـس ناظــر اإلله
Godsziener.

Twbh ....@ `w pi;ewrimoc
`neuagge-lictyc@ abba Markoc
pi`apoctoloc@ `ntef ,a nennobi
nan e` bol.

Toobh em Eptshois e-ehrie  اوبى ثيؤريموس إن... طوبه
e-khoon, oo pie theo-riemos  ماركوس بى:إيف آنجيليستيس
en ev ankheliesties, Markos  إنتيف كانين نوفى:آبوسطولوس
pie apostolos, entef ka nen
.نان إيفــول
novie nan evol.

Bidt tot de Heer namens ons, O Godsziener en : مرقـس الـرسول: يا ناظـر اإلله اإلنجيلي: ….. أطلب
evangelist, Markus de apostel, dat Hij onze
.ليغفــر لنـا خطـايانـا
zonden vergeeft.

Doxologie voor de heilige Georgius (St Joris)
ذكصولوجية للشهيد مارجرجس
S`asf (=z) `nrompi afjokou
`ebol@ `nje vy=e=;=u Gewrgioc@ `ere
pi`sbe `nouro `nanomoc@ eu]hap
`erof `mmyni.

Shashf en rompie af
kho-koe evol, enzje fie
eth-oe-wab Georgios, ere pie eshve en oero en
anomos, ev tie hap erof
em mienie.

شاشف إنرومبى أفجوكــو
 إنجى في إثـؤواب:إيفــول
 إيـرى بى إشفى:جيؤرجيـوس
 إفتى هاب:إنؤرو إن آنوموس
.إيـروف إممينى

De heilige Georgius, heeft zeven jaren voltooid, ً  ملكا07  وال: القـديس جاورجيوس:سبع سنين أكملها
terwijl hij dagelijkt werd veroordeeld, door
. يحكمـون عليه كل يــوم:منافقيـن
zeventig goddeloze koningen.

Mpou`svwnh
`mpeflogicmoc@
oude pefnah] etcoutwn@ oude
tefnis] `n`agapy@ `eqoun `e`pouro
P=,=c.

Em poe esh foonh em pef :إمبو إشفونه إمبيف لوجيسموس
lokhiesmos,
oe-ze
pef :اوذى بيف ناهتى إتسوتون
nahtie et soe-toon, oe-ze tef :أوذى تيف نيشتى إن آغابى
nieshtie en aghapie, e-goen
.إيخون إبؤرو بى إخرستوس
ep oero pie Egriestos .

Zij konden zijn gedachten niet veranderden,  وال: وال إيمانه المستقيم:ولم يقدروا أن يميلوا أفكاره
noch zijn oprechte geloof, noch zijn grote liefde,
. في الملك المسيح:عظم محبته
voor Christus de Koning.

Nafer'lin nem Dauid@ je
aukw] `eroi `nje nie;noc tyrou@
alla qen `vran `nI=y=c Panou]@
ai[i m
` pa[i m
` `psis nemwou.

Naf er epsalien nem
Davied, zje av kootie eroi
enzje nie ethnos tieroe, alla
gen efran en Iesoes
Panoetie, ai-etshie em pa
etshie em ep shiesh nemoo-oe.

 جى:ناف إيربسالين نيم دافيد
آفكوتى إيروى إنجى نى إثنوس
 الالخيـن إفران إن إيسوس:تيرو
 آيتشى إمباتشى إم:بانوتى
.إبشيش نيمـوؤ

Hij zong met David, zeggend: “Alle volken  لكن: أحاط بي جميع األمم:ًوكان يـرتـل مع داود قائال
omringden mij, maar in de naam van Jezus mijn
. أنتقمـت منهم:بإسم يسـوع إلهي
God, heb ik ze overwonnen.”

Ounis] gar pe pektaio@ `w pa=o=c
`pouro Gewrgioc@ ere P=,=c rasi
nemak@ qen Ieroucalym `nte
`tve.

Oe-nieshtie ghar pe pek
tajo, oo pa tshois ep
oero Georgios, e-re pie
Egriestos rashie nemak,
gen Jerosaliem ente etfe.

:أونيشتى غــار بي بيك طايــو
إبــؤرو
أوباتشويس
 إيــرى بي:جيـؤرجيوس
 خين:إخرستوس راشى نيمــاك
.ييـروســاليــم إنتى إتفيــه

Groot is uw eer, O mijn meester en koning : ياسيـدي الملك جاورجيوس:عظيمة هي كرامتك
Georgius; Christus verblijdt zich met u, in
. في أورشليم السمائية:المسيح يفـرح معـك
het hemelse Jeruzalem.
<ere nak `w pimarturoc@ ,ere
piswij
`ngenneoc@
,ere
pia;lovoroc@
pa=o=c
`pouro
Ge`wrgioc.

Shere nak oo pie
martieros, shere pie etshoikh en khen-ne-os,
shere pie athloforos, pa
tshois ep oero Georgios.

:شيــرى ناك اوبى مارتيــروس
شيــرى بى تشويج إنجيــه نيـــه
بى
شيــرى
:أوس
باتشــويس
:أثـلوفــوروس
.إبــؤرو جيؤرجيـــــوس

Wees gegroet O martelaar, wees gegroet  السالم: السالم للشجاع المجاهـد:السالم لك أيها الشهيـد
moedige held, wees gegroet strijder, koning
. سيـدي الملك جاورجيوس:لالبس الجهاد
Georgius (St Joris).

Twbh ....@ `w pi`a;lovoroc
`mmartu-roc@
pa=o=c
`pouro
Ge`wrgioc@ `ntef ,a nennobi
nan ebol.

Toobh em Eptshois e-ehrie  أوبى أثـلوفــوروس:....طوبه
e-khoon, oo pie athloforos  باتشويس إبـؤرو:إممارتيــروس
em martieros, pa tshois ep
... إنتيف:جيؤرجيــوس
oero Georgios, entef ka nen
novie nan evol.

Bidt tot de Heer namens ons, O strijder  سيدي الملك: أيها الشهيـد المجاهـد: …. أطلب
martelaar, mijn meester koning Georgius, dat Hij
... ليغفــر:جاورجيوس
onze zonden vergeeft.

Doxologie voor de heilige Filopatier Mercurius
ذكصـولـوجية للشهيـد أبو سيفيـن
Vilopatyr
Merkourioc@
pirem`njom
`nte
P=,=c@
af]hiwtf `n]panopli`a@ nem
piqwk tyrf n
` te pinah].

Filopatier Merkorios, pie
rem en khom ente pie
Egriestos , af tie hiotf en tie
panoopleeja nem pie gook
tierf ente pie nahtie.

 بي:فيلوباتيــر ميركوريــوس
ريــم إن جــوم إنتيه بي
 أفتي هيـُّوتف إنتي:إخرستوس
 نيــم بي خــوك تيرف:بانوبليـ َّــا
.إنتيــه بي ناهتي

Filopatier Mercurius, de krachtige van Christus,  لبس: القـــوي بالمسيح:محب اآلب مرقـوريـوس
deed de helm aan, en de hele wapenuitrusting
. وكل ســالح االيمــان:الخــوذة
van het geloof.

Ouoh af[i qen tefjij@ `n]cyfi
`nro`cnau@ ;yeta piaggeloc `nte
P=o=c tajroc@ qen tefjij
`nou`inam.

Oewoh af etshie gen tef zjiezj, en tie siefie en ro
esnav,
thie
e-ta
pie
ankhelos, ente Eptshois
takh-ros, gen tef zj-iezj en
oe-wie nam.

:أووه آفتشي خين تيف جيـج
 ثي إيه:إنتي سيفي إنرو إسناف
طا بي آنجيلوس إنتيه إبتشويس
 خين تيف جيـج إنـو:طاجـروس
.إينـام

En
hij
nam
in
zijn
hand,
het  الـذي ثبـّـتــه مالك: السيــف ذا الحديـن:وأخــذ بيــده
tweesnijdendzwaard, dat de engel des Heren,
. في يــده اليمنى:الـرب
vestigde in zijn rechterhand.

Afsenaf `epipolemoc@ qen
]jom
`nte
P=,=c@ afsari
`eniBarbaroc@
qen
ounis]
`nerqot.

Af shenaf e-pie polemos, gen tie khom ente
pie Egriestos , af sha-rie
e-nie Barbaros, gen oenieshtie en er-got.

:أفشيه ناف إيه بي بوليه موس
خين تي جـوم إنتيه بي
 أفشاري إيه ني:إخرستوس
 خين او نيشتي إن:بارباروس
.إرخوت

Hij trad in de oorlog, met de kracht van : وقـتل البربـر: بقـوة المسـيح:مضى الى الحرب
Christus, en hij doodde de Barbaren, met
.بجراحات عظيمة
grote wonden.
Afernumvin `ebolha na `pkahi@
ouoh afkw] `nca na nivyou`i@
af[oji qen pi`ctadion@ `nte
]metmarturoc.

Af er niemfien evol ha na
ep kahie, oewoh af kootie ena nie fie oe-wie, af etshozj-ie gen pie estazion,
ente tie met martieros.

أفئيــر نيمفيــن إيفــول ها نا
 أووه أفكــوتي إيه ناني:إبكاهي
 أفتشوجي خيـن بي:فيــؤوي
 إنتيــه تي ميــت:إسطــاذي أون
.مارتيـــــروس

Hij weigerde het aardse, en vroeg het hemelse, : وتشـجـع فى: وطلب السمائيات:تيقـظ عن األرضيات
en werd aangemoedigd in de strijd, van het
.ميـدان الشهـادة
martelaarschap.

Af]sipi
`nDekioc@
piouro
`nacebyc@
hiten
tefnis]
`nhupomony@ nem `pqici `nte
nibacanoc.

Af tie shiepie en Dekios, أفتي شيـبي إن ذيـه كيـه أوس
pie oero en a-sevies,  هيتيـن:بي أورو إن آسيه فيـس
hieten tef nieshtie en  نيم:تيـف نيشتي إنهيبـومـوني
hiepo-monie, nem ep .إيخيسي إنتيـه ني فاصانــوس
giesie ente nie vasanos.

Hij schande Decius, de goddeloze koning, : بصبــره العظيــم: الملك المنافـق:أفضح داكيــوس
door zijn grote geduld, en de pijn van de
.وتعــب العذابــات
martelingen.
Qen nai afervorin `mpi`,lom
`natlwm@ `nte ]metmarturoc@
afersai nem ny`e;ouab tyrou@
qen `t,wra `nte ny`etonq.

Gen nai af er forien em
pie eklom en atloom,
ente tie met martieros,
af er shai nem nie ethoe-wab tieroe, gen et
goora ente nie et ong.

خين نـاي أفئيرفـورين إمبي
 إنتيـه تي ميت:إكلـوم إن أتلـوم
 أفئيـر شاي نيم ني:مارتيـروس
 خين إتخـورا:إثـؤواب تيـرو
.إنتيـه ني إتؤنخ

Zo droeg hij de kroon van het martelaarschap,  وعـّيد مع: غير ال ُمضمحل:لبس أكليـل الشهادة
وبهـذا
َ
die niet verwelkt, en hij vierde met alle heiligen,
. فى كـورة األحياء:جـميع القـديسيـن
in het land der levenden.

<ere nak `w pimarturoc@ ,ere
piswij `ngenneoc@ ,ere pi`a;lovoroc@ Vilopatyr Merkourioc.

Shere nak oo pie
martieros, shere pie etshoikh en khen-ne-os,
shere pie athloforos,
Filopatier Merkorios

أوبي
ناك
شيـــــريه
 شيريه بي:مارتيــــــروس
:شويج إنجيــه نيـــه أوس
:شيريــه بي أثلوفــــوروس
.فيلوباتيـــــر ميركوريوس

Wees gegroet O martelaar, wees gegroet  السالم: السالم للشجاع البطل:السالم لك أيها الشهيـد
moedige held, wees gegroet strijder,
. محب اآلب مرقـوريـوس:للمجاهـد
Filopatier Mercurius.
Twbh ....@ `w pia;lovoroc
`mmartu-roc@
Vilopatyr
Merkourioc@ `ntef ,a nennobi
nan ebol.

Toobh em Eptshois eehrie e-khoon, oo pie
athloforos em martieros,
Filopatier Merko-rios,
entef ka nen novie nan
evol.

طوبه إيه إم إبتشويس إيه إهـري
بي
أو
:جون
إيه
:أثلـوفـــــــوروس إم مارتيروس
 إنتيف:فيلوباتيـر ميركوريـوس
.كا نين نوفي نان إيفـول

Bidt tot de Heer namens ons, O strijder,  محب اآلب: أيها الشهيد المجاهـد: …. أطلب
martelaar, Filopatier Mercurius, dat Hij
. ليغفــر لنـا خطايانـــا:مرقـوريـوس
onze zonden vergeeft.

Doxologie voor de heilige Mina de wonderdoener
ذكصولـوجية للشهيـد مارمينا العجايبى
Eswp
oun
`nte
pirwmi@ E-shoop oen ente pie
jemhyou `mpikocmoc tyrf@ roomie, zjem heejoe em
pie kosmos tierf, entef
`ntef]`oci `ntef'u,y@ ou pe tie o-sie entef epsieshie,
paiwnq `ne`vlyou.
oe-pe pai oon-g en eefleejoe.

إيه شــوب أون إنتيــه بي
 جيم هيــو إمبي:رومي
 إنتيــف تى:كوزمــوس تيــرف
 أوبي:أوسى إنتيــف إبسيشى
.بــاي أونخ إن إيــه إفليــو

Wat baat het de mens, als hij de gehele  فما هي: كله وخسـر نفسه:إذا ربح اإلنســان العالـم
wereld won, en zijn ziel verloor, dit zou
. الحيـاة الباطلـة:هــذه
een ijdel leven zijn.
Pi`agioc apa Myna@ afcwtem
`nca ]`cmy `nnou]@ af,w
`mpikocmoc tyrf `ncwf@ nem
pef`wou e;natako.

Pie akhios ava Mina, af  أفسوتيم:بى آجيـوس آبا مينا
sootem en sa tie esmie  أفكو:إنساتي إزمي إن نوتي
en noetie, af koo em pie :إمبي كوزموس تيـرف إنسوف
kosmos tierf ensoof,
.نيم بيف أو أوو إثناطاكو
nem pef oo-oe ethnatako.

De heilige abba Mina, hoorde de Goddelijke : وتـرك عنه العالم: سمع الصوت اإللهي:القـديس آبامينا
stem, en hij verliet de hele wereld, en haar
.كله ومجـده الفاسـد
verdorven eer.

Af] `ntef'u,y `e`vmou@ nem
pefcwma `epi`,rwm@ afsep
hannis]
`mbacanoc@
e;be
Psyri `mV] etonq.

Af tie entef epsieshie e- :أفتى إنتيف إبسيشي إى إفمـو
efmoe, nem pef sooma :نيم بيف سوما إيه بي إكـروم
e-pie ekroom, af shep :أفشيب هان نيشتي إمفاصانـوس
han nieshtie em va- .إثفيـه إبشيـري إم إفنوتي إتؤنخ
sanos, ethve epshierie
em Efnoetie et oon-g.

Hij gaf zijn ziel tot aan de dood, en zijn lichaam  وقبَّــ ِل عذابات: وجسده للنــار:وبـذل نفسه للموت
tot aan het vuur, en ontving grote leed, omwille
. ألجــل ابن اللـه الحي:عظيمة
van de Zoon van de Levende God.

E;be vai aPencwtyr@ olf
`eqoun `etefmetouro@ af] naf
`nni`aga;on@ nyete `mpe bal nau
`erwou.

Ethve fai a Pensootier,  أولف إيه:إثفيه فاي آبين سوتير
olf iegoen e-tef met oro,  أفتي:خون إبتيف ميت أورو
af tie naf en nie  ني إيتي:ناف إن ني آغاثون
aghathon, nie e-te em pe
.إمبي فال ناف إيه رؤو
val nav eroo-oe.

Daarom hief onze Verlosser hem op, tot Zijn : وأعطاه الخيرات: إلى ملكوته:فلهـذا رفعه مخلصنا
Koninkrijk, en gaf hem de goede gaven, die geen
.التي لم تـرها عيـن
oog heeft gezien.

<ere nak `w pimarturoc@ ,ere Shere nak oo pie :شيري ناك أوبي مارتيروس
piswij
`ngenneoc@
,ere martieros, shere pie et- شيــري بي شويج إنجيــه نيـــه
shoikh en khen-ne-os, : شيــرى بى آثلوفـوروس:أوس
pia;lovoroc@
pi`agioc
apa shere pie athloforos, pie
.بى آجيــوس آبامينا
Myna.
akhios ava Mina.
Wees gegroet O martelaar, wees gegroet  السالم: السالم للشجاع المجاهـد:السالم لك أيها الشيـد
moedige held, wees gegroet strijder, de heilige
. القـديس أبامينا:لالبس الجهاد
abba Mina.

Twbh ....@ `w pia;lovoroc
`mmartu-roc@ pi`agioc apa Myna@
`ntef ,a nennobi nan ebol.

Toobh em Eptshois e-ehrie  أوبى آثلوفـوروس:..طوبه
e-khoon, oo pie athloforos
:إممارتيروس
em martieros, pie akhios  إنتيف كانين:بى آجيـوس آبامينا
ava Mina, entef ka nen
.نـوفى نان إيفـول
novie nan evol.

Bidt tot de Heer namens ons, O strijder  ليغفـر: القـديس أبامينا: أيها الشهيـد المجاهــد:.... اطلب
martelaar, de heilige abba Mina, dat Hij
.لنا خطايانـا
onze zonden vergeeft.

Doxologie voor de heilige, de martelares Dimjana
ذكصولـوجيـة للقـديسـة الشهيــدة دميانـة
}alou
`ncaby
`mpar;enoc@
]cwtp `nkuria `mmyi@ ]selet
`nte P=,=c@ ]agia Dumi`any.

Tie aloe en-savie em :تي آلو إنصافي إمبارثيه نوس
parthenos, tie sootp en  تي:تي صوتب إن كيريا إممي
kieria emmie, tie shelet  تي:شيليت إنتيه بي إخرستوس
ente pie Egriestos, tie
.آجيــَّا تيمياني
akhia Dimianie.

De wijze maagdelijke jonge vrouw, de  البـارة عـروس: الحكيمة المختارة:الصبيـة العـذراء
ware uitverkoren vrouw, de bruid van
. القـديسة دميانـة:المسـيح
Christus, de heilige Dimjana.

:ai icjen tecmetalou@ acmeh
`ebol qen ]covia@ acmoc]
`nnikocmikon@
acmenre
`n]par;eni`a.

Thai is zjen tes-met a- :ثاي يس جين تيس ميت آلو
loe, asmeh evol gen tie :إسميه إيفــول خين تي صوفيــا
sofia, asmostie en nie :أسمــوستي إن بي كوزميكـون
kosmiekon, asmen-re en
.أس مينريه إنتي بارثينيـا
tie parthenia.

Zij was vervuld met wijsheid, vanaf haar  فـبغضت: من الحكمة منـذ صباها:هذه التى إمتألت
jeugd, ze haatte het wereldse, en had de
. وأحبت البتوليــة:العالميات
maagdelijkheid lief.
Acswpi `n]ar,y@ `nlumyn `nte
pioujai@
`;mau
`n`hme
`mpar;enoc@ qen pipurgoc eta
peciwt kotf.

As shoopie en tie arshie,
en liemien ente pie oekhai, ethmav en ehme
em parthenos, gen pie
pierghos e-ta pes-joot
kotf.

 إن:أس شـوبي إنتي أرشي
 إثماف:ليميـن إنتيـه بي أو جـاي
 خين بي:إن إهميـه إمبارثينـوس
بيــرغـوس إيه طا بيـس يــوت
.كوتـف

Ze werd het hoofd, en een haven van redding, en  وأما ً لألربعيـن:صارت رئيسـة وميناء للخالص
de moeder van veertig maagden, in de toren die
. بنـاه لها أبوهـا: فى القصر الـذى:عــذراء
haar vader had gebouwd.

Afjwl `ebol `mP=,=c@ actac;o
`mmof `nje tefseri@ etacmenre
`mmof `nje Demi`any@ af[i
`n]metmarturia.

Af-khool evol em pie
Egriestos , as tasto emmof
enzje tef sherie, etas men-re
emmof enzje Dimianie, afetshie en tie met martieria.

:أفجول إيفـول إم بي إخرستوس
أسطاسطو إمموف إنجيه تيف
 إيه طاس مينريه إمموف:شيري
 أفتشي إنتي ميت:إنجيه تيمياني
.مارتيريـا

Toen hij Christus verloochende, heeft zijn  الـتي: ر ّدته أبنتــــــه دميـانـة:ولمـا كـفــــــر بالمسيح
liefhebbende dochter Dimjana, zijn geloof
. فـنـــال الشـهــــادة:أحبتــــه
herstelt, en hij ontving het martelaarschap.
E;be vai afouwrp `nje `pouro@
afouahcahni
qen
necqici@
acsep `mkah n
` oumys `ncop@ ac[i
`n]metmarturia.

Ethve fai af oe-oorp
enzje ep-oero, af oeahsahnie gen nes giesie,
as shep em kah en oemiesh ensop, as-etshie
en tie met martieria.

إثفيه فـاي أف أوأورب إنجيه
 أف أو آهساهني خين:إبـؤرو
 أس شيب إمكاه إن:نيس خيسي
 أستشي إنتي:أو ميش إنصوب
.ميت مارتيريــا

Daarom gaf de koning het bevel, om haar te : الملك أمــــره بتعذيبهـــا:من أجــــل هــذا أرســـل
martelen, zij verdroeg het vele lijden, en ontving
. ونالـت الشهـــــادة:فقبلت آالمات عــدة
het martelaarschap.

Piehme
=e=’=u
`mpar;enoc@
`enauswpi nemac qen pipurgoc@
au[i `n]-metmarturia@ qen
pi`ehoou `nouwt nemac.

Pie ehme eth-oe-wab em
parthenos, e-nav shoopie
nemas gen pie pierghos, avetshie en tie met martieria,
gen pie eho-oe en oe-oot
nemas.

بي إهميه إثؤواب إمبارثيه
 إيه ناف شوبي نيه ماس:نـوس
 أفتشي إنتي:خبن بي بيـرغـوس
 خين بي إيه هـوؤ:ميت مارتيريا
.إن أو أوت نيه ماس

De veertig heilige maagden, die met haar : معها فى القصر:واألربـعـون عــــذراء الذين كانــــوا
waren in de toren, ontvingen het
. فى يــــوم واحــد:نالــــوا الشهــادة معها
martelaarschap, in één dag met haar.
Wounia]
`n;o
Dumi`any@
]selet
`nte
pinumvioc@
]mona,y `mpar;enoc@ ]cwtp
`mmyi` mmarturoc.

Oo-oe-neejatie
entho
Dimianie, tie shelet ente
pie
niemfios,
tie
monagie em parthenos,
tie sootp emmie em
martieros.

Gezegend bent u Dimjana, de bruid van de
bruidegom, de maagdelijke non, de
uitverkoren ware martelares.
Twbh `mP=o=c `e`hryi `ejwn@ `w
]selet `nte P=,=c@ ]agia
Dumi`any@ `ntef ,a nennobi nan
`ebol.

 تي:أو أو نيــاتي إنثــو تيمياني
شيليــت إنتيــه بي نيمفيـــوس
:تي مونــاخي إمبارثيــه نــوس
تي صوتــب إممي إم
.مارتيــروس

 عــروس الختـن الراهبـة البـتـول:ت يادميانه
ِ طوباك أن
. الشهيـدة الحقيقيـة:المختـارة

Toobh em Eptshois e... طوبه إيه إم إبتشويس
ehrie e-khoon, oo tie أوتي شيليت إنتيه بي
shelet ente pie Egriestos,
:إخرستوس
tie akhia Dimianie, entef  إنتيف كا نين:تي آجيا تيمياني
ka nen novie nan evol.
....

Bidt tot de Heer namens ons, O bruid van  القـديسة: ياعـروس المسيح:أطلبى من الــرب عنا
Christus, de heilige Dimiana, dat Hij onze
. ليغفـر لنا خطايانا:دميانه
zonden vergeeft.

Doxologie voor de heilige Antonius vader der monniken
ذكصولـوجيــة لألنبا أنطونيــوس أبـو الــرهبــان
Bwl `ebol qen netenhyt@
`nnimokmek `nte ]kakia@ nem
nimeu`i
etsebswb@
et`iri
`mpinouc `n,aki.

Vool evol gen ne ten  إن:فـول إيفـول خين ني تينهيت
hiet, en nie mok mek  نيم:ني موك ميك إنتيه تي كاكيا
ente tie kakeeja, nem nie  إتئيري:ني ميفئي إتشيب شوب
mevie et-shev shoov, et
. إمبي نوس إتكاكي
ierie em pie noes en
kakie.

Wendt af van uw harten, de gedachten van het : أفكار الشــر والظنون الخداعـة:أنزعــوا مـن قلوبكم
kwaad, en de misleidende overdenkingen die het
.التى تظلم العقـــــل
verstand verduisteren.

Arinoin
qen
ou]`h;yf@
`nnika;ar-twma et[oci@ `nte
penmakarioc n
` iwt@ pa=o=c pinis]
abba Antwni.

Arie no-ien gen oe-tie :آري نوإين خين أوتي إهثيف
eh-thief, en nie kathar-  إنتيه:إنني كاثارطوما إتـتشوسي
tooma et-etshosie, ente  باتشويس:بين ماكاريوس إنيوت
pen makarios en joot, pa
.بي نيشتي آفا أنطوني
tshois pie nieshtie ava
Antonie.

Begrijp met inzicht, de grote wonderen,  التى ألبينا: إلى المعجزات العالية:تـفهموا بتأمل
van onze gezegende vader, mijn grote
. سيـدى العظيم أنبا أنطونيوس:الطوباوى
meester abba Antonius.
Vai etafswpi nan `n[aumwit@
`nlumyn `nte pioujai@ af;whem
`mmon qen ou`erouwt@ `eqoun
`epiwnq `n`eneh.

Fai etaf shoopie nan en
etshav mooit, en liemien
ente pie oe-khai, af thoohem emmon gen oe e-roeoot, e-goen e-pie oon-g en
eneh.

فاي إيه طاف شوبي نان إن
 إن ليمين إنتيه بي:تشاف مويت
 أفثوهيم إممون خين أو:أوجاي
 إيه خون إيه بي:إر أو أوت
.أونخ إن إيه نيه

Hij werd voor ons een gids, en een haven tot  ودعانـا: مرشــداً وميناء خالص:هذا الــذى صار لنــا
behoud, die ons met vreugde opriep, tot het
. إلى الحيــاة األبديـة:بفرح
eeuwige leven.

Api`c;oinoufi `nte nef`arety@ ]
`m`pounof `nnen'u,y@ `m`vry]
`mpiarwmata@
etryt
qen
piparadicoc.

A pie estoi noefie ente
nef a-retie, tie em ep
oenof en nen epsie-shie,
em efrietie em pie
aroomata, et-riet gen pie
paraziesos.

آبي إسطوي نوفي إنتيه نيف
 تي إم إبؤنوف إن نين:آريه تي
 إم إفريتي إمبي:إبسيشي
 إتريت خين بي:آروماطا
.باراذيسوس

De wierook van zijn deugdzaamheid, gaf : مثـل العـنـبر: أعطى الفـرح لنفوسنا:بخـور فـضائله
vreugde aan onze zielen, zoals de
.ال ُمزهــر فى الفـردوس
bloeiende amber, in het paradijs.
Marentajron qen pinah]@
etcoutwn qen oume;myi@ `nte
pinis] Antwnioc@ enws `ebol
`enjw `mmoc.

Maren takhron gen pie :مارين طاجرون خين بي ناهتي
nahtie, et-soetoon gen  إنتيه:إتصوطون خين أو ميثمي
oe-methmie, ente pie  إنؤش:بي نيشتي أنطونيوس
nieshtie Antonios, en
.إيفـول إفجـو إمموس
oosh evol en khoo
emmos.

Laat ons waarlijk stand-vastig zijn, in het  الـذي للعظيـم: فى اإليمـان المستقيـم:فلنثبـت بالحقيقـة
oprechte geloof, zoals de grote Antonius,
. صارخين قائليـن:أنطونيوس
roepende en zeggende:
Je aikw] ouoh aijimi@ ai`eretin
ouoh ai[i@ aikwlh ouoh ]nah]@
je cena`aouwn nyi.

Zje ai-kootie oewoh ai :جي آي كوتي أووه آي جيمي
zj-iemie, ai e-re tien  آي:آي إيه ريتين أووه آي تشي
oewoh ai et-shie, ai-  جي سينا آ:كوله أووه تي ناهتي
koolh oewoh tie nahtie,
.أوأون ني
zje se-na a-oe-oon nie.

ُ
ُ ت فأخـ
ُ  سألـ:دت
ُ طلبت فـوجــ
ُ
“Ik zocht en ik vond, ik vroeg en ik kreeg,  أنه:رعت وأؤمن
 قـ.ذت
ik klopte en
.سيفـُتح لى
<ere peniwt abba Antwnioc@
piqybc `nte ]metmona,oc@
,ere peniwt abba Paule@
pimenrit `nte P=,=c.

Shere penjoot Anto-nios,  بي:شيريه بين يـوت أنطونيوس
pie gievs ente tie met :خيبس إنتيه تي ميت موناخوس
monagos,
 بي:شيـري بين يـوت آفا بافليه
shere penjoot ava Pavle, pie
.مينريت إنتيه بي إخرستوس
menriet ente pie Egriestos .

Wees gegroet onze vader Antonius, de lamp van
het klooster-wezen, wees gegroet onze vader
abba Paulus, de geliefde van Christus.

: مصبـاح الـرهبنـة:السالم آلبينـا أنطونيـوس
. حبيب المسيح:السالم ألبينا أنبا بوال

Twbh `mP=o=c `e`hryi `ejwn@ `w
na=o=c `nio] `mmainousyri@ abba
Antwnioc nem abba Paule@
`ntef ,a nennobi nan e` bol.

Toobh em Eptshois e-ehrie
e-khoon, oo na-tshois en
jotie em mai noe shierie,
ava Antonios nem ava
Pavle, entef ka nen novie
nan evol.

Bidt tot de Heer namens ons, O onze meesters en
vaders die hun kinderen lief hadden, abba
Antonius en abba Paulus, dat Hij onze zonden
vergeeft.

طوبه إيه إم إبتشويس إيه إهـري
 أوناتشويس إنيـوتي:إيه جـون
آفـا
:نوشيـري
إمماي
 إنتيف:أنطونيـوس نيم آفـا بافليه
.كا نين نوفي نان إيفــول

إطلبا من الـرب عنا ياسيدى األبويـن محبى
.أوالدهما أنطونيـوس وأنبا بوال ليغفــر لنا خطايانا

Doxologie voor de heilige abba Mozes de Zwarte
ذكصولـوجيــة تقــال للقــديس أنبــا مــوسى األســود
Pisorp
`mmarturoc
=e=;=u@
`etafjwk `ebol `nkalwc@ qen
pitwou `nte Sihyt@ pe peniwt
=e=;=u abba Mwcy.

Pie shorp em-martieros
eth-oe-wab: etaf khook
evol en-kaloos, gen pie
too-oe ente Shiehiet, pe
penjoot ethoe- wab ava
Moosie.

 بى شورب إممارتيروس
 إيطاف جوك إيفول:إثؤاب
 خين بى توؤ إنتى:إنكالوس
 بي بينيوت إثؤاب آفا: شيهيت
.موسى

De eerste heilige martelaar, die waarlijk  فى جبــل، القـديس الــذي كمل حسنــا،الشهيــد األول
vervolmaakt is, op de berg Shihiet, is onze
. هـو أبــونا القـديس أنبا مـوسى،شيهات
heilige vader abba Mozes.
Afswpi gar `nouref]@ efoi
`nho] oube nide-mwn@ af`ohi
`eratf hijen ]petra@ kata
`ptupoc m
` pi`ctauroc.

Af shoopie ghar en oe-  إفؤى: أفشوبى غار إنؤريفتى
reftie, ef-oi en hotie oe-  أفؤهى:إنهوتى أوفى نى ذيمون
ve nie zemoon, af-ohie  كاطا:إيراتف هيجين تى بيترا
eratf hiezjen tie petra,
.إبتيبوس إمبى استافروس
kata ep tiepos em pie
estavros.

Want hij werd een strijder, die door de  ووقــف، مخــوفــــا ً ضد الشياطين،ً ألنه صار محاربـا
duivels werd gevreesd, hij stond op de
.على الصخـرة كمثــال الصليــب
rots, als een symbool van het Kruis.

Hiten tefnis] `nhupo-mony@
nem piqici nte nibacanoc@
afervorin
`m-pi`,lom@
`nte
]metmar-turoc.

Hieten tef nieshti en
hiepomonie, nem ep
gisie ente nie vasanos,
af er forien em pie
eklom, ente tie met
martieros.

 هيتين تيف نيشتى
 نيم إبخيسى:إنهيبومونى
:فاسانوس
نى
انتى
 انتى:أفئيرفورين إمبى إكلوم
.تى ميت مارتيروس

Door zijn grote geduld, en het leed van de  لبـــــس إكليـــــل، وتعــب العــذابات،بعـظــم صبــره
martelingen, droeg hij de kroon, van het
.الشهـــادة
martelaarschap.
Afhwl `e`p[ici qen pi`pneuma@
`eqoun
`enef-ma`nemton@
`etafcebtw-tou
`nje
P=o=c@
`nny`e;mei m
` pefran =e=;=u.

Af hool e-ep et-shiesie
gen pie pnevma, e-goen
e-nef ma en-emton, etaf
seb-too-toe
enzje
Eptshois, en nie ethmeej
em pef ran eth-oe-wab.

 أفهول إى إبتشيسى خين بى
 إيخون إى نيف ما ان:إبنفما
 إيطاف سيفتوتو إنجى:إمطون
 إن نى إثمى إمبف ران:إبشويس
.إثؤاب

Hij vloog in de geest naar de hoogten, naar de  التى، إلى مواضع النيـاح،ذهـب بالــروح إلى العلــو
plaats van rust, die de Heer bereid heeft, voor
. لمحبى اسمه القــدوس،أعـدهـا الــرب
hen die Zijn Heilige Naam lief-hebben.

Afcwjp nan `mpefcw-ma@ nem
pef`cpyleon =e=;=u@ e;renjwk
`ebol `nqytf@ `mpefer`vmeu`i
ettaiyout.

Af sookh-b nan em pef  نيم: أفسوجب نان امبيفوما
sooma, nem pef espie-  إثرين:بيف إسبيليؤن إثؤاب
leon eth-oe-wab, ethren  امبيف:جوك إيفول إنخيتف
khook evol en gietf, em
.إرأفمفئى إتطايوت
pef er efmevie et-tajoet.

Hij liet voor ons zijn lichaam, en zijn ، لنكمـل فيها، ومغـارته المقــدسـة،وأبقى لنــا جسـده
heilige cel achter, zodat wij daar mogen
.تذكاره المكــرم
volbrengen, zijn eervolle gedach-tenis.
Enws `ebol enjw `mmoc@ je V]
`nabba Mwcy@ nem ny`etaujwk
`ebol ne-maf@ `ariounai nem
nen'u,y.

En oosh evol en khoo : إنوش إيفول إنجو إمموس
emmos, zje- Efnoetie en  نيم بى:جى إفنوتى إن آفا موسى
ava Moosie, nem nie  آرى:إيطاف جوك إيفول نيماف
etav khook evol nemaf,
.أوناى نيم تين إبسيشى
arie oe-nai nem nen
epsie-shie.

Nu dan, laten wij uit-roepen en zeggen: “O God  والـذيـن كملـــوا، يا إله أنبـا مـوسى،اذ نصرخ قائـليـن
van abba Mozes, en van hen die vol-maakt zijn
. اصنع رحمة مع نفـوسنــا،معـه
geworden met hem, ontferm u over onze zielen.”

Ouoh
`ntensasni
`eni-ws@
`etafcebtwtou
`n-ny=e=;=u@
`etauranaf icjen `p`eneh@ e;be
tou`agapy `eqoun `erof.

Oewoh enten shash-nie
e-nie-oosh, etav seb-tootoe en nie eth-oe-wab,
etav ra-naf ies zjen ep
eneh, ethve toe aghapie
e-goen erof.

Dat wij de belofte verkrijgen, die Hij heeft
bereid voor de heiligen, die Hem hebben
behaagd van aanvang af, wegens hun grote liefde
voor Hem.

Twbh `mP=o=c `e`hryi `ejwn@ `w
pa=o=c `niwt abba Mwcy@ nem
nefsyri `n`ctaurovoroc@ `ntef
,a nennobi nan `ebol.

 أووه إنتين شاشنى إينى
 إيطاف سيفتوتو إن نى:أوش
 إيطافر اناف يسجين إب:إثؤاب
 إثفى تو آغابى إيخون:إينيه
.ايروف

 الـذيــن، ال ُمعــدة للقـديسيــن،ونفــوز بالمواعيــد
. ألجـل حبهــم فيــه،أرضوه منذ البـدء

Toobh em Eptshois e-  أوباشويس: …  طوفه
ehrie e-khoon, o pa-  نيم:إنيوت آفا موسى
tshois en joot ava ان
ثيفشيرى
Moosie, nem nef shierie
..  إنتيف:استافروفوروس
en estavro-foros, entef
ka nen novie nan evol.

Bid tot de Heer namens ons, o mijn meester en  وأوالده لبـاس، ياسيـدى اآلب أنبــا مـوسى،أطلب عنا
vader abba Mozes, en al zijn zonen de kruis. ليغفــر لنــا خطـايـانـا،الصليب
dragers, dat Hij onze zonden vergeeft.

Doxologie voor de heiligeabba Arsenius, de leraar van de kinderen
van de keizers
ذكصولـوجيــة لألنبا أرســانيـوس معـلم أوالد المــلــوك
Arcenioc pinis] `ncaq@ af,w
`mpikocmoc tyrf `ncwf@ nem
pef`wou e;na-tako@ afcwtem
`nca-]`cmy `nnou].

Arsenios pie nieshtie en
sag, af koo em pie
kosmos tierf ensoof,
nem pef oo-oe ethnatako, af sootem en sa tie
esmie en noetie.

 أرسانيوس بى نوخ
أنساخ أفكو بكوزموس تيرف
إنسوب نيم تيف أوأو
ايثناتاكو أفسوتيم إنسانى
.إزمى ام افنوتى

Arsenius de grote leraar, verliet de gehele ، تـرك العـالـم كلـه عنـه،ارسـانيـوس كبيـر المعلميـن
wereld, met haar vergan-kelijke eer, toen
. وسمع الصـوت اإللهي،ومجـده الفـاني
hij de stem van God hoorde:

Je vwt `ebolha nirwmi@
ek`enohem `ntek'u,y@ Arcenioc
afhwl `e`p-safe@ afsepqici
emasw e;be P=,=c.

Zje foot evol ha nie
roomie, ek-e nohem
entek
epsie-shie,
Arsenios af hool e-ep
sha-fe af shep giesie
emasho ethve Piegristos.

 جى فوت إيفول هانى رومى
إيك إنوهيم إنتيك إبسيكى
أرسانيوس أفهول إبشافى أفشيب
.خيسى أم ماشو أثفى بخرستوس

“Ontvlucht de mensen, dan zult u uw ziel  ارسـانيـوس، وأنت تخـلص نفسـك،إهـرب مـن النـاس
redden.” Arsenius ging naar de wildernis, en  واحتمـل أتعـاب كثيـرة مـن أجـل،مضى إلي البـريـة
omwille van Christus verdroeg hij veel leed.
.المسيـح

Apek`c;oinoufi sws `ebol@
`apekcwit cwr `ebol@ e;be
nek`slyl
e;myn
`ebol@
pek,arwf nem nekermwou`i.

A pek estoi noefie
shoosh evol, a-pek sooit
soor evol, ethve nek
eshliel ethmien evol,
pek karoof nem nek er
moo-oewie.

 ابيك اسطونيوفى شوشى
ايفول آبيك سويت سور
ايفول أثفى نيك أشليل اثمين
ايفول بيك خاروف نيك بيك
.ايرمو أوى

Uw zoete geur is verspreid, en uw naam is  مـن أجـل صـلواتـك، وصيتـك قـد ذاع،بخـورك قـد فـاح
bekend geworden, door uw aanhoudende
.الـدائمـة وصمتـك ودمـوعـك
gebeden, uw zwijg-zaamheid en tranen.

Ni,oroc `nnimona,oc@ nem
ny=e=;=u tyrou eucop@ cesousou
`mmwou hijen niqici@ etaksopou
e;be Pi,rictoc.

Nie goros en nie monagos,  نى خورس أن نى موناخوس
nem nie eth-oe-wab tieroe نيم نى أثواب تيرو ايف سوب
evsop,
se
shoe-shoe سى شوشو ام مؤوهيجين نى
emmoo-oe hiezjen nie
.خيسى ايتا شوبو باخرستوس
giesie, etak sho-poe ethve
Piegristos.

De koren van mon-niken, en alle heiligen ،ً والقـديـسيـن جميعـهـم معـــــا،مصـاف الـرهبـان
tezamen, roemen in het leed, dat u omwille  مـن أجـل،يفتخـــرون لألتـعـــاب الـتـــــي احتملتهـا
van Christus verdragen hebt.
.المسيـح
<ere nak `w pi`ctau-rovoroc@
,ere pirefmisi `nkalwc@ ,ere
pimenrit
`nte
Pi,rictoc@
peniwt e;ouab abba Arcenioc.

Shere nak oo-pie stavroforos, shere pie ref mieshie
en kaloos, shere pie menriet
ente Piegristos, penjoot
ethoewab ava Arsenios.

 شيرى ناك أو بى
 شيرى بى ميشى إن:استافروس
 شيرى بى منريتأنتى:كالوس
 بنيوت اثؤواب:بخرستوس
.آجيوس أفا أرسانيوس

Wees gegroet o kruis-drager, wees gegroet ، السالم للمجاهد الحسن،السالم لك أيها الالبس الجهاد
goede strijder, wees gegroet o geliefde van . أبينا القديـس األنبـا ارسانيـوس،السالم لحبيـب المسـيح
Christus, onze heilige vader abba Arsenius.

Twbh `mP¡ `e`hryi `ejwn@
peniwt e;ouab `ndikeoc@ abba
Arcenioc `pcaq `nte nisyri
`nniou-rwou@ `ntef,a nennobi
nan e` bol.

Toobh em Eptshois e-ehrie
e-khoon, penjoot eth-oewab en zieke-os, abba
Arsenios ep sag ente nie
shierie en nie oe-roo-oe,
entef ka nen novie nan evol.

 بنيوت: …  طوفه
 أفا:اثؤواب ان ذيكيئوس
أرسانيوس بى انا خوريتس
انتيف كانين نوفى نان
..ايفول

Bid tot de Heer namens ons, onze heilige recht-  يـــا أبــانـــا القـديـس البـار،اطلـب مـن الـرب عنـــا
vaardige vader, abba Arsenius de leraar van de  ليغفـر لنـا،األنبـا ارسـانيـوس معـلم أوالد الملوك
kinderen van de keizers, dat Hij onze zonden
.خطـايـانـا
vergeeft.

Afsluiting van de Doxologieën
Swpi `n;o `ere comc `ejwn@ qen
nima et[oci etere,y n
` qytou@ `w
ten¡ `nnyb tyren ];e`otokoc@
etoi `mpar-;enoc `ncyou niben.

ختـام الــذكصــولــوجيــــات

Shoopie inso e-re soms iekhon, gen nie ma et-etshosi
et-erie in gieto, o ten shois
in nev-tiren ti theotokos, etoi em parthenos inseejo
nieven.

:شوبى إنثو إيرى سومس إيجون
خين نى ما إتتشوسى إيطاريكى
 أوتين شويس إن نيب تيرين:إنخيتو
 إتؤى إمبارثينوس:تى ثيؤطوكوس
.إنسيو نيفين

Wees onze behoedster, in de hoogten waar u ت
ِ  التي أن، في المواضع العالية،ت ناظـرة علينا
ِ كوني أن
bent, o ons aller vrouwe de Moeder Gods, de . والـدة اإلله العـذراء كل حيـن،كائنة فيها يا سيدتنـا كلنا
Altijd-Maagd.

Ma]ho
`mvyetaremacf@
Pencwtyr `naga;oc@ `n-tef`wli
`nnaiqici
`ebol-haron@
`ntefcemni nan n
` tefhiryny.

Matie ho em fie etar emasf,
Pensotier
in
aghathos, intef o-lie in
nai gisie evol haron,
intef semnie nan intef
hirinie.

:ماتيهو إمفى إيطارى ماسف
 إنتيف:بين سوتير إن آغاثوس
:أولى إنا خيسى إيفول هارون
إنتيف سيمنى نان إنتيف
..هيرينى

Vraag Hem die u hebt gebaard, onze Goede  أن يـرفـع، ُمخ ِلصنـا الصالح،إســـألي الــذي ولـدتـ ِه
Verlosser, dat Hij van ons alle smarten
. ويُقـرر لنـا سالمه،عنـا هــذه األتعـاب
wegneemt, en in ons Zijn vrede bevestigt.

ne
oo
tie  تي:شيريه ني أوتي بارثيه نوس
Xere ne `w 5par0enoc: 5ovrw Shere
partheenos, tie oe-ro
`mm3i `n`al30in3: xere `p2ov2ov immie in alie-thienie,  شيريه:أورو إممي إن آليثيني
 آريه:إبشوشو إنتيه بينجيه نوس
`nte penjenoc: `are`gfo nan shere ipshoe-shoe inte
.إجفو نان إن إممانوئيل
pin
kheenos,
a-ree
ikhfo
`nEmmanov3l.
nan in Emmanoe-iel.
Gegroet zij U, Maagd en ware Koningin. Gegroet السالم لك أيتها العذراء الملكة الحقيقية الحقانية السالم
zij U, Roem van ons geslacht, U bracht ons
.لفخر جنسنا ولدت لنا عمانوئيل
Emmanuel.

`w Tin tie ho a-rie pin
meevie, oo-tie ipros ta
5`proctat3c `etenhot: nahren ties i-tin hot, nahrin pin
Iesoes
pie
Penu I=3c P=xc: `nte4xa tshois
Igristos, intif ka nin
nennobi nan e` bol.
novie nan ivol.
Ten5ho

`aripenmevi:

 أوتى:تين تيهو آرى بين ميفئى
:إبروس طاتيس إيه تينهوت
ناهرين بين شويس إيسوس
 إ نتيف كا نين نوفى:بخرستوس
.نان إيفول

Wij bidden U, gedenk ons, U trouwe voorspraak, نسألك أن تذكرينا أيتها الشفيعة المؤتمنة أمام ربنا يسوع
voor onze Heer Jezus Christus, tot vergeving van
.المسيح ليغفر لنا خطايانا
onze zonden.

Begin van de Geloofsbelijdenis
Wij verheffen u, Moeder van het ware Licht, wij
verheerlijken u, heilige Moeder Gods, want u
baarde ons de Verlosser van de wereld; Hij
kwam en verloste onze zielen.
Glorie zij U, onze Meester en Koning, Christus,
trots van de apostelen, kroon van de martelaren,
blijdschap
van
de
rechtvaardigen,
standvastigheid van de kerken, vergeving van de
zonden.
Wij verkondigen de Heilige Drie-eenheid; de
Ene God. Wij aanbidden Hem, wij verheerlijken
Hem.
Heer ontferm U, Heer ontferm U, Heer zegen
ons. Amen.

بــدء قـانـــــون اإليمــان

 ون ُمجـدك أيتُهـا العـذرا ُء،ي
ّ نُعظمـك يَا أ ُّم النـو ُر الحقيق
ُت لنـا ُمخلص
ِ  ألنــ ِك ولـد، َوالـدة ُ اإلل ِه،ُ القـديســة
.وخلص نفُــوسنـا
 أتى،العالــم
َ
 فخــ ُر،ك يـَـا سيــ ُدنـا و َملكنـا المسي ُح
َ المجــ ُد لــ
، إكليـ ُل ال ُّشهــداء،الــر ُّســل
ُ  ثبــ،تهليــ ُل الصِّ ديقيــن
ُ  غـ ُفــ،ات الكنائـس
.ران الخطايـَـا
ُ  الهــ،نـ ُبشـ ُر بالثالــوث القــدوس
ُ  نسجـــ ُد لـه،وت واحــ ُد
.ُونـ ُمجّ ـده
. أميــن. يـاربُ بـارك. يـاربُ ارحْ ــم.يـاربُ ارحْ ــم

eloofsbelijdenis (Credo)
In waarheid geloven wij in één God: de
Almachtige Vader, Schepper van hemel en
aarde, van al wat zichtbaar en onzichtbaar is.
Wij geloven in één Heer Jezus Christus,
Eniggeboren Zoon van God, vóór alle tijden
geboren uit de Vader, licht uit licht, ware God
uit de ware God, geboren, niet geschapen, één in
wezen met de Vader, en door wie alles
geschapen is.
Hij is voor ons, mensen, en omwille van ons heil
uit de hemel neergedaald. Hij heeft het vlees
aangenomen door de Heilige Geest en uit de
Maagd Maria, en is mens geworden. Hij werd
voor ons gekruisigd onder Pontius Pilatus.
Hij heeft geleden, is begraven en is verrezen uit
de doden op de derde dag, volgens de Schriften.
Hij is opgevaren ten hemel, zit aan de
rechterhand van Zijn Vader. Hij zal wederkomen
in Zijn heerlijkheid om te oordelen de levenden
en de doden, aan Zijn rijk komt geen einde.
Ja, wij geloven in de Heilige Geest die Heer is
en het leven geeft, die voortkomt uit de Vader,
die met de Vader en de Zoon tezamen wordt
aanbeden en verheerlijkt, die gesproken heeft
door de profeten.
Wij geloven in de Ene, Heilige, Universele en
Apostolische Kerk. Wij belijden één doopsel tot
vergeving van de zonden.

Tenjoust `ebol qa `thy
`n]`anactacic `nte nirefmwout@
nem piwnq `nte pi`e`wn e;nyou@
`amyn.

قــانـون اإليمــان

، ِّ ضابطُ الكل، ُ اللـهُ اآلب،بالحقيقـة نـ ُؤمـ ُن بإل ِه واحــ ِد
ُ خالـ
. ما يُـ َرى وما ال ي ُــ َرى،ق ال َّسماء واألرض
ُ ب واح ٍد يسو
ُ ُ نـ
، ابـ ُن اللـه الـوحيـد،ع المسي ُح
ٍ ؤمن بـر
ُ  إله،ور
َ المولـو ُد من اآلب قـ َبْل
ِ  نـو ُر من نـ،كل الدهُّـور
ُ حـ
 مساو لآلب في،ق
ٍ  مـولـو ُد غيـ َر مخلو،ق
ِ ق من إله حـ
.شئ
َ  الـذي به،الجـوهـ ِر
َ كان
ٍ كل
ْ ،من أجْ لنـا نحــ ُن البشـ ُر
ْ هــذا الـذي
،ومن أجـلِّ خالصنا
ْ
ْ  وتجســ َد،زل من ال َّسماء
ومن
من الــروح القُــدس
َ نـ
ب عنــا على عهـــد
َ  ُوصلِـ،س
َ  وتأنــ،مريــ َم العــذراء
.س البـ ُنطي
َ بيـالطُـ
وتألـ َم وقـ ُبِـ َر وقـا َم من األمـوات في اليـوم الثالث كمـا في
،الـ ُكتــب
،س عــن يميــن أبيــ ِه
َ  وجلـ،وصعــ َد إلى ال َّسمــوات
َ
، َوأيضا ً يأتي في مجــد ِه ليـُـديـ َن األ َحيــا َء واأل ْمــوات
.س لمـ ُل ِكـه انقضــا ُء
َ الــذي ليـ
ُ  الـربُ المحيى ال ُمنبثـ،نعــْم نُـؤمــ ُن بالــروح الـ ُقــدس
ق
.مــ ْن اآلب
ُ  الناطــ،نسجــ ُد له ونـ ُمجّ ــدهُ مع اآلب واالبـن
ق في
.األنبيـــــاء
ُ  ونعتــ.وبكنيســ ٍة واحـد ٍة مقــدسـ ٍة جامعـ ٍة رســوليــ ٍة
رف
.بمعمــوديـ ٍة واحــد ٍة لمغفـــرة الخطايـــــا

Ten khoest evol ga et تين جوشت إيفـول خا إتهي إن
hie in tie anastasies ente تي آناسطاسيس إنتي ني إيريف
nie ref moo-oet nem pie موؤوت نيم بي اونخ إنتي بي إيه
on-g ente pie e-oon
.أو ني إسنيـو آمين
ethneejoe, amien.

En verwachten wij de opstanding van de doden en وننتظــــــر قيامـــة األمــــوات وحيـاة الدهـــــــر اآلتي
het leven van het komende rijk. Amen.
.آميــــــــن

Na de doxologieën bidt de Celebrant het gebed فى دورة الصليب فى عشية والدورة األولي فى باكر
F5 nai nan (O God ontferm U over ons). De بعد ( إفنوتي ناي ناي ) يُقال لحن الصليب والملك
gelovigen antwoorden driemaal “Heer ontferm قسطنطين بعدما تـُقال (كيريه ليسون ) الكبيرة ثالث
U” op de lange wijze en vervolgens wordt een
. مرات
hymne gezongen voor het Kruis en Koning
Constantijn: Etaven ni`cqai.

De hymne voor het Kruis en Koning Constantijn: `Etaven ni`cqai

)لحن للصليب والملك قسطنطين ( إيه طاف إين ني إصخاي
`Etaven ni`cqai `nhir3ni-kon Etav en nie es-gai en
hierieniekon
ente
`nte
Kwnctantinoc
`eqovn Konstantienos e-goen e`eRako5 ge ma-`20am `m`fro Rakotie zje ma eshtam
`nnierf3ov`i `awovn `m`fro `nni- em efro en nie er fie oewie a-oo-oen em efro en
ek`kl3ci`a.
nie eklieseeja.

إيه طاف إن ني إصخاي إن
إنتيه
كون
هيريني
كونسطانتينوس إيه خون إيه
راكوتي جيه ما إشطام إم إفرو
إن ني إيرفي أوؤي آأوأون إم
. إفروإن ني إكليسيَّا

De vredige decreten van Constantijn bereikten لما وردت مكاتبات السالم التي لقسطنطين إلي
Alexandrië, met daarin geschreven: „Sluit de .اإلسكندرية قائالَ أبواب البرابي وإفتحوا أبواب الكنائس
poorten van de tempels en open de poorten van
de kerken.“

Een Paralexis

باراليكس

`Ani `epickopoc cwtem avra2i: A-nie episkopos sootem av آتى إيه بيسكوبس سوتيم أف
rashie, a-nie epres-vieteros آنى إبرسفيتيه روس أو: راشى
`ani`precbvteroc ovno4 `mmwov oe-nof emmo-oe a-pie  آبى شاشف إن: نوف إم مؤو
shashf en taghma ente tie
`api2a24
`ntajma
`nte eklieseeja tie oo-oe em  تي: طاغما إنتيه تي إكليسيا
. أوأو إم إفنوتي إنتيه إتفيه
5ek`kl3ci`a 5`wov `mF5 `nte `1tfe. Efnoetie ente etfe.
De bisschoppen hoorden het en werden verblijd, االساقفة سمعوا ففرحوا والقساوسة ابتهجوا وسبع رتب
de priesters verheugden zich, en de zeven rangen
.الكنيسة مجدوا السماء
van de Kerk, verheerlijkten de God des Hemels.

en
las
en  نا: آش إنالس إن سوماتيكوس
`ncwmatikoc Ash
somatiekos na esh sazj- إش صاجي إيه بيك نيشتي إن
na`2cagi `epekni25 `n0e-l3l: `w ie e-pek nieshtie en  أوبى الؤس إم بيستوس: ثيه ليل
. خين ني إكليسـَّا تيرو:
pilaoc `mpictoc qen niek`kl3ci`a theliel, oo pie la-os em
pistos gen nie eklieseeja
t3rov.
tieroe.
`A2

`nlac

Welke lichamelijke tong, kan spreken van uw أي لسان جسدي يقدر أن ينطق بعظم سرورك أيها
grote blijheid, O gelovig volk, in alle kerken.
.الشعب المؤمن في جميع الكنائس

`M`fnav etavcwtem `eni-`cqai: Em ef nav etav sootem e- إم إفناف إيه طاف سوتيم إيه ني
nie es-gai, ente ep oero إبؤرو
 إنتيه: إصخاي
`nte `povro Kwn-ctantinoc: ge Konstantienos, zje ma esh  جيه ما إش ثام: كونسطانتينوس
tam em efro en nie erfie-oema`20am `m`fro `nnierf3ov`i: wie, a-oo-oen em efro en  آ: إم إفرو إن ني إيرفي أو َّوى
. أوأون إم إفرو إن ني إكليسـَّا
nie eklieseeja.
`awovn m
` `fro `nniek`kl3ci`a.
Zij hoorden de decreten, van Koning Constantijn  اغلقوا أبواب:ًعندما سمعوا كتب قسطنطين الملك قائال
met daarin geschreven: „Sluit de poorten van de
.البراري وافتحوا أبواب الكنائس
tempels en open de poorten van de kerken.“

Ma`20am `nni`3ov `nni-demwn: Ma esh tam en nie eejoe en ماإش ثام إن ني إيـَّو إن ني ذيه مون

nie zemon, oewoh a-oo-oen  أووه آ أوأون إن ني إيو إنتيه:
ovoh `awovn `nni-`3ov `nte F5: en nie eejoe ente Efnoetie, أوأونياتف إم باي الؤس فا َّى: إفنوتي
َّ  إيه طاف جوس إم با:
oo-oe nie-jatf em pai la-os ى أو أهساهني
`wovniat4 `mpai laoc fai: fai, etaf khos em pai oe ah
. ناف
sahnie naf.
`eta4goc `mpai ovahcahni na4.
“Sluit de huizen van de duivels, en open de  مغبوط هذا.أغلقوا بيوت الشياطين وافتحوا بيوت اللـه
huizen van God, zalig is het volk, tot wie dit
.الشعب الذي قيل له هذا األمر
bevel werd gesproken.”

nie-jatk
oo
`Wovniatk `w Kwn-ctantinoc: Oo-oe
Konstantienos, zje ak
ge aktanqo `mpinah5: e0be fai tan go em pie nahtie,
`aF5 tanqok: qen `0metovro ethve fai a-Efnoetie tan
gok, gen eth-met-oero
`nte nifiov`i.
ente nie fie-oe-wie.

: أوأونياتك أو كونسطانتينوس
: جيه أك طانخو إم بي ناهتي
: إثفيه فاي آ إفنوتي طانخوك
خين إثميت أورو إنتيه ني
.فيؤوي

Zalig bent u O Constantijn, want u hebt het  فلذلك أحياك،طوباك يا قسطنطين ألنك أحييت اإليمان
geloof verlevend, waarvoor God u het leven
.اللـه في ملكوت السماوات
heeft gegeven, in het Koninkrijk der Hemelen.

Twbh `mPu `e`hr3i `egwn: pau Toovh em Eptshois eehrie e-khoon, pa tshois
`povro Kwnctantinoc: nem, ep oero Konstantienos,
#lan3 5ovrw: `nte4 xa nem Ie-lanie tie oeroo,
entef ka nen novie nan
nennobi nan e` bol.
evol.

طوبه إم إبنتشويس إيه إهري إيه
إبؤرو
باتشويس: جون
 نيم إيالني تي: كونسطانتينوس
 إنتيف كانين نوفي نان: أورو
. إيفول

Bidt tot de Heer namens ons, mijn meester أطلب من الرب عنا يا سيدي الملك قسطنطين وهيالنة
Koning Constantijn, en Helena de Koningin, dat
.الملكة ليغفر لنا خطايانا
Hij onze zonden vergeeft.

De Expositie van het Feest van het Kruis wordt gelezen:
الطرح الذي يُقال فى عشية وباكر عيدي الصليب بطريقة الشعانين
`nge As er pie thiemien enav, enzje Ielanie tie
`#lan3 5ovrw: `epi2e =e=0v `nte oeroo, e-pie she eth-oepi`ctavroc: pi2e etave2 Pau wab ente pie estavros,
pie she etav esh pa`ero4.
tshois erof.
Acer`epi0vmin

`enav:

: أس إير إيه بى ثيمين إيه ناف
 إيه بي: إنجيه إيالني تي أورو
: شيه إثؤواب إنتيه بيسطافروس
بي شيه إيه طاف أشف باتشويس
. إيه روف

Koningin Helena verlangde het hout van اشتهت الملكة هيالنة أن تنظر خشبة الصليب المقدس
het Heilige Kruis, waarop de Meester
.التي صلب السيد عليها
gekruisigd was, te zien.
`Mpecxatotc `ebol `e`pt3r4: Em pes ka tots evol e- إمبيف سكاطوطس إيفول إيه
eptierf, es kootie ensoof إسكوتي إنصوف خين: إبتيرف
eckw5 `ncw4 qen ovsi22wov: gen oe etshiesh shoo-oe, إثفيه بيه صناهتي: أو إتشيشؤو
.إيه خون إيه روف
2a tecgem4 qen ov`cpod3: e0be sha tes zjemf gen oe
espozie, ethve pes nahtie
pecnah5 `eqovn `ero4.
e-goen erof.
Zij zocht er vurig naar, en bleef net zo lang ق و اجتهاد حتي
ٍ فلم تمل البتة بل كانت تطلبه باشتيا
zoeken totdat zij het gevonden had, omwille van
.وجدته من أجل أمانتها
haar oprechte geloof.

Die dag was er vreugde in de hemel en op aarde,
omwille van de verschijning van het
Levengevende Kruis. Wij buigen neer voor het
Kruis, het onsterfelijke hout waarop Christus
gekruisigd is om ons te verlossen van onze
zonden.
Koningin Helena ging met drieduizend soldaten
naar Jeruzalem om het Kruis te zoeken. De
Joden spraken met elkaar en zeiden: “Wij zullen
niet toestaan dat zij het Kruis vinden, zelfs als
we daar voor moeten sterven.”
Toen bad Judas en zei: “O Heer de Pantokrator,
de Heer der Machten, die troont op de Cherubim,
toon ons het Kruis. Gij die de omvang der
hemelen meet met Zijn handpalm, en de aarde
met Zijn vuist, toon Uw kruis omwille van de
heerlijkheid van Uw Heilige Naam.”
Op dat moment spleet de aarde zich in drie
paden, en een zoete glorievolle geur verspreidde
zich. Toen zij begonnen te graven vonden ze drie
kruizen, en zij konden niet achterhalen welke
toebehoorde aan onze Verlosser. Op dat uur
passeerden enkele mensen, die een doodskist
droegen. Judas liet hen de kist neerleggen. Op de
doodskist plaatsen zij zowel het eerste als het
tweede kruis, maar de dode persoon stond niet
op. Toen zij het derde Kruis op de kist legden
ging de dode persoon overeind zitten.
Toen boog Koningin Helena zich neer in
aanbidding, en alle aanwezige mensen riepen uit
en zeiden: “Gezegend is de Heer Jezus en Zijn
Levengevende Kruis, waarop Hij gekruisigd is,
om Zijn volk te redden.” Aan Hem zij de glorie,
in eeuwigheid.

كان فرح اليوم في السماء وعلي األرض من أجل ظهور
 نسجد للصليب الخشبة الغير المائتة.الصليب المحيي
.التي صُـ ِلب السيد عليها حتى خلصنا من خطايانا

، وأخذت معها ثالثة آالف جندي،قامت هيالنة الملكة
ومضت إلي أورشليم لتطلب الصليب فتشاور اليهود مع
 لو وصل األمر الي أن نموت كلنا ال:بعضهم قائلين
.نـُظهر الصليب
 أيها الرب اإلله الضابط الكل رب:ًفصلي يهوذا قائال
 يا من قاس.الصباؤوت الجالس علي الشاروبيم اظهر لنا
السماء بشبرة واألرض بقبضته اظهر صليبك لكي يتمجد
.اسمك القدوس
.وفي تلك الساعة افترقت األرض إلي ثالثة طرق
 ولما حفروا وجدوا.وأعبق طيب رفيع عظيم الكرامة
. ثالثة صلبان معا ً ولم يعلموا أيهما هو صليب مخلصنا
 فأمر يهوذا أن يضعوا.وفي تلك الساعة جازوا بميت
 ولما وضعوا عليه الصليب.نعش الميت علي األرض
األول والثاني ولم يقم وضعوا الصليب الثالث فجلس
.الميَّت

فخـَّرت الملكة وسجدت له وجميع الشعب معا ً وهم
 مبارك الرب يسوع وصليبه المحيي:صارخين قائلين
.الذي صُـلب عليه حتى خلص شعبه
.له المجد دائما

En eveneens:
Gegroet zij het Kruis, het teken van de
overwinning dat gegeven is aan de Christenen,
om ze te sterken. Gegroet zij het Kruis, de boom
in het paradijs; haar zoetgeurende takken geven
leven aan een ieder. Gegroet zij het Kruis, het
teken van de verlossing dat Constantijn zag
schitteren aan de hemelen.

وأيضا
السالم للصليب عالمة الظفر الذي أ ُعطي للمسيحييـن
 السالم للصليب الشجرة التي في.ليتقو ّوا من قبله
 السالم. التي أغصانها العطرية تحيي كل أحد.الفردوس
للصليب عالمة الخالص الذي رآه قسطنطين يضئ في
.وسط السماء

Gegroet zij het Kruis, dat zo vurig gezocht is
door Koningin Helena totdat zij het vond, samen
met de nagels. Gegroet zij het Kruis, dat in bitter
water gelegd is en het tot zoet water gemaakt
heeft om de dorst van de gelovigen te lessen.
Gegroet zij het Kruis, waarin Isaak de
Samaritaan heeft geloofd, en allen die met hem
waren.

السالم لك أيها الصليب الذي طلبته الملكة هيالنة باجتهاد
 السالم للصليب الذي جُعـِل في.حتي وجدته مع المسامير
.المياه الـ ُ َّمرة فصارت حلوة وشرب منها المؤمنون
السالم للصليب الذي استحق ان يؤمن به إسحق
.السامري وكل الذين معة

Gegroet zij het Kruis, de trots van de Christenen,
het kruis waarop de Heer is gekruisigd om Zijn
volk te redden. Gegroet zij het Kruis, de
lampenstandaard van zuiver goud waarop de
lamp, Emmanuël, ontstoken is. Gegroet zij het
Kruis, de scepter van amandelhout waarop het
bloed van het Lam is vergoten. Gegroet zij het
Kruis, het onvernietigbare teken in de handen
van de Allerhoogste, gelijk een versierde kroon.

السالم للصليب فخر المسيحيـين الذي صُـ ِلب عليه الرب
 السالم للصليب المنارة الذهب.حتي خلص شعبه
.المصفي التي أوقد عليها المصباح الذي هو عمانوئيل
السالم للصليب (قضيب) خشبة اللوز الذي قطر عليه دم
 السالم للصليب الرشم الذي ال يحل الذي في يدي.الحمل
.العالي مثل تاج مزخرف

Gegroet zij het Kruis, waarop onze Verlosser is
gekruisigd, en waarop Hij Zijn handen heeft
uitgestoken om iedereen tot zich te roepen. Door
een enkele boom is Adam uit het paradijs
verbannen, en door het gezegende kruishout is
hij weer teruggebracht tot zijn eerste staat. Wij
vragen de barmhartige Heer dat Hij ons de
vergiffenis van onze zonden schenkt.

السالم للصليب الذي صُـلب الرب عليه فبسط يديه
 من قبل شجرة واحدة نـُفي آدم إلي.وجذب كل أحد اليه
 ومن قـِبـل عـود الصليب المبارك ُر َّد،خارج الفردوس
 فنسأل الرب المتحنن ان ينعم لنا.إلي رتبته مرة أخري
.بغفران خطايانا

Dan zingt men de volgende respons, en deze wordt ook gezongen na
ieder Evangelie tijdens de processie van het Feest van het Kruis.
) مرد الطرح ( ويقال أيضا بعد كل مرد إنجيل فى دورة باكر الثانية
`Ebol hiten pe4`ctav-roc: nem Evol hieten pef estavros,
nem tef anastasies ethte4anactacic =e=0v: a4tac0o oe-wab, af tasto em pie
`mpirwmi `nkecop: `eqovn `epi- roomie en kesop, e-goen
e-pie paraziesos.
paradicoc.

: إيفول هيتين بيف إسطافروس
: نيم تيف أناسطاسيس إثؤواب
أفطاستو إمبي رومبي إن كيه
 إيه خون إيه بي: صوب
. باراذيسوس

Door Zijn kruis, en Zijn Heilige Verrijzenis,  رد اإلنسان مرة أخري،من قبل صليبه وقيامته المقدسة
bracht Hij de mens weer terug, naar het Paradijs.
.إلي الفردوس

Evangeles van het procesi
أناجيل الدورة
(1) Voor het Altaar
 قدام اهيكل الكبير-1
(Psalm 104:4, 138:1,2)
Hij maakt Zijn engelen geesten, Zijn dienaars tot
een vlammend vuur. Ik zal U psalmzingen voor
de engelen. Ik zal mij nederbuigen naar het
paleis Uwer heiligheid. Halleluja.
Het Evangelie volgens St. Johannes: (1:44-52)
De volgende dag wilde Hij naar Galilea
vertrekken en Hij vond Filippus. En Jezus zeide
tot hem: Volg Mij .Filippus nu was uit Betsaida,
de stad van Andreas en Petrus.
Filippus vond Natanaël en zeide tot hem: Wij
hebben Hem gevonden, van wie Mozes in de wet
geschreven heeft en de profeten, Jezus, de zoon
van Jozef, uit Nazaret.
En Natanaël zeide tot hem: Kan uit Nazaret iets
goeds komen? Filippus zeide tot hem: Kom en
zie.
Jezus zag Natanaël tot Zich komen en zeide van
hem: Zie, waarlijk een Israëliet, in wie geen
bedrog is !Natanaël zeide tot Hem: Vanwaar
kent Gij mij? Jezus antwoordde en zeide tot
hem: Eer Filippus u riep, zag Ik u onder de
vijgeboom .

1:1:4،1:171المزمور
 وخدامه نارا,الذى صنع مالئكته أرواحا
 وأسجد قدام, أمام المالئكة أرتل لك.تلتهب
. الليلويا.هيكلك المقدس
25-11 :1 اإلنجيل من يوحنا
في الغد اراد يسوع ان يخرج الى الجليل
 و كان11 *فوجد فيلبس فقال له اتبعني
فيلبس من بيت صيدا من مدينة اندراوس و
 فيلبس وجد نثنائيل و قال له12 *بطرس
وجدنا الذي كتب عنه موسى في الناموس و
*االنبياء يسوع ابن يوسف الذي من الناصرة
 فقال له نثنائيل امن الناصرة يمكن ان14
يكون شيء صالح قال له فيلبس تعال و
 و راى يسوع نثنائيل مقبال اليه10 *انظر
*فقال عنه هوذا اسرائيلي حقا ال غش فيه
 قال له نثنائيل من اين تعرفني اجاب14
يسوع و قال له قبل ان دعاك فيلبس و انت
14 *تحت التينة رايتك

Natanaël antwoordde Hem: Rabbi, Gij zijt de
Zoon van God, Gij zijt de Koning van Israël!
Jezus antwoordde en zeide tot hem: Omdat Ik tot
u gezegd heb: Ik zag u onder de vijgeboom,
gelooft gij? Gij zult grotere dingen zien dan
deze.
En Hij zeide tot hem: Voorwaar, voorwaar, Ik
zeg ulieden, gij zult de hemel open zien en de
engelen Gods opstijgen en nederdalen op de
Zoon des mensen .Glorie zij aan God tot in
eeuwigheid.

ifto in zo-on in
asomatos, et fai ga pie
et4ai qa piharma `nte F5:
harma inte Ifnotie, oe-ho im
ovho `mmov`i nem ovho `mmaci: moe-ie nem oe-ho im masie, oe-ho in romie nem oeovho `nrwmi nem ovho `n`a3toc.
ho in a-ietos.

Pi`4tov

`nzwon

`n`acwmatoc: Pie

اجاب نثنائيل و قال له يا معلم انت ابن هللا
 اجاب يسوع و قال27 *انت ملك اسرائيل
له هل امنت الني قلت لك اني رايتك تحت
 و قال21 *التينة سوف ترى اعظم من هذا
له الحق الحق اقول لكم من االن ترون
السماء مفتوحة و مالئكة هللا يصعدون و
.ً ينزلون على ابن االنسان*والمجد هلل دائما

De vier onbelichaamde dieren, dragende de Troon van
God, het gezicht van een leeuw en het gezicht van een
rund, het gezicht van een mens en het gezicht van een
adelaar.

بىىىىىىىىىىىىىى افتىىىىىىىىىىىىىو إن زوؤون ان
 ايىىىىت فىىىىاى خىىىىابى.أسىىىىوماتوس
 أوهىىىو ام.هارمىىىا انتيىىىه افنىىىوتى
:مىىىىىوئى نىىىىىيم اوهىىىىىو ام ماسىىىىىى
أوهىىىوان رومىىىى نىىىيم أوهىىىو إن آ
.إيتوس

. الحاملين مركبة هللا,األربعة حيوانات غير المتجسدين
. ووجه أنسان ووجه نسر,وجه أسد ووجه ثور

(2) Voor het icoon van de Heilige Maagd Maria
 أمام أيقونة السيدة العذراء-5
(Psalm 87:3,5,7)
Heerlijke dingen zijn van u te zeggen, o gij stad
Gods. Hij, de Allerhoogste, bevestigt haar in
eeuwigheid .Al haar bewoners verblijden zich.
Halleluja.
Het Evangelie volgens St. Lucas: (1:39-56)
Maria dan maakte zich op in die dagen en reisde
met spoed naar het bergland naar een stad van
Juda .En zij ging het huis van Zacharias binnen
en groette Elisabet .En toen Elisabet de groet van
Maria hoorde, geschiedde het, dat het kind
opsprong in haar schoot, en Elisabet werd
vervuld met de Heilige Geest.

0،2،::40المزمور
 هو,أعمال مجيدة قد قيلت عنك يا مدينة هللا
 ألن سكنى,العلى الذى اسسها إلى األبد
.الفرحين جميعهم فيك هلليلويا
24-:4 :1 اإلنجيل من لوقا
 فقامت مريم في تلك االيام و ذهبت:4
 و17 *بسرعة الى الجبال الى مدينة يهوذا
*دخلت بيت زكريا و سلمت على اليصابات
 فلما سمعت اليصابات سالم مريم11
ارتكض الجنين في بطنها و امتالت
*اليصابات من الروح القدس

En zij riep uit met luider stem en sprak:
Gezegend zijt gij onder de vrouwen en gezegend
is de vrucht van uw schoot.En waaraan heb ik dit
te danken, dat de moeder mijns Heren tot mij
komt ?Want zie, toen het geluid van uw groet in
mijn oren klonk, sprong het kind van vreugde op
in mijn schoot .En zalig is zij, die geloofd heeft,
want wat vanwege de Heer tot haar gezegd is,
zal volbracht worden.
En Maria zeide: Mijn ziel maakt groot de Heer ,
en mijn geest heeft zich verblijd over God, mijn
Heiland ,omdat Hij heeft omgezien naar de lage
staat zijner dienstmaagd. Want zie, van nu aan
zullen mij zalig prijzen alle geslachten ,omdat
grote dingen aan mij gedaan heeft de Machtige.
En heilig is zijn naam ,en zijn barmhartigheid
van geslacht tot geslacht voor wie Hem vrezen.
Hij heeft een krachtig werk gedaan door zijn
arm, en Hij heeft hoogmoedigen in de
overlegging huns harten verstrooid ;Hij heeft
machtigen van de troon gestort en eenvoudigen
verhoogd ,hongerigen heeft Hij met goederen
vervuld en rijken heeft Hij ledig weggezonden.
Hij heeft Zich Israël, zijn knecht, aangetrokken,
om te gedenken aan barmhartigheid ,(gelijk Hij
gesproken heeft tot onze vaderen) voor Abraham
en zijn nageslacht in eeuwigheid .En Maria bleef
ongeveer drie maanden bij haar en keerde terug
naar haar huis .Glorie zij aan God tot in
eeuwigheid.

 و صرخت بصوت عظيم و قالت15
مباركة انت في النساء و مباركة هي ثمرة
 فمن اين لي هذا ان تاتي ام ربي1: *بطنك
 فهوذا حين صار صوت سالمك11 *الي
*في اذني ارتكض الجنين بابتهاج في بطني
 فطوبى للتي امنت ان يتم ما قيل لها من12
 فقالت مريم تعظم نفسي14 *قبل الرب
* و تبتهج روحي باهلل مخلصي10 *الرب
 النه نظر الى اتضاع امته فهوذا منذ14
 الن القدير14 *االن جميع االجيال تطوبني
 و27 *صنع بي عظائم و اسمه قدوس
21 *رحمته الى جيل االجيال للذين يتقونه
صنع قوة بذراعه شتت المستكبرين بفكر
 انزل االعزاء عن الكراسي و25 *قلوبهم
 اشبع الجياع خيرات و2: *رفع المتضعين
 عضد21 *صرف االغنياء فارغين
 كما كلم22 *اسرائيل فتاه ليذكر رحمة
 فمكثت24 *اباءنا البراهيم و نسله الى االبد
مريم عندها نحو ثالثة اشهر ثم رجعت الى
ً بيتها* والمجد هلل دائما

Tensici `mmo qen ovem`p2a: nem Ten et shisie immo gen oe تين تشيسى اممو خين أو إيم
em-ipsha, nem Elisavet te  نيم اليصافيت تيه:ابشا
`Elicabet
tecvjjen3c:
ge sin-khenies, zje tes maro-  جيه تيسماروؤت انثو:سيجينيس
te`cmarwovt `n0o qen nihi`omi: ot inso gen nie hie-jomie,  اف ازماروؤت:خين نى هيومى
`4`cmarwovt `nge `povtah `nte if esmaro-ot inzje ip oe-ta .انجيه اب اوتاه إنتيه تيه نيجى
tenegi.

inte te nezj-ie.

Wij vereren u met waardigheid, tezamen met Elisabet uw
nicht, zeggende “Gezegend bent u onder de vrouwen, en
gezegend zij de vrucht van uw schoot.”

 مباركىة: قىائلين. مع اليصابات نسيبتك,نرفعك باستحقاق
. ومباركة هى ثمرة بطنك,أنت فى النساء

(3) Voor het icoon van de Aartsengel Gabriël
 أمام أيقونة المالك غبريال-3
(Psalm 34:7,8)
De Engel des Heren legert Zich rondom wie
Hem vrezen, en redt hen .Smaakt en ziet, dat de
Heer goed is; welzalig de man die bij Hem
schuilt .Halleluja.
Het Evangelie volgens St. Lucas: (1:26-38)
In de zesde maand nu werd de engel Gabriël van
God gezonden naar een stad in Galilea, genaamd
Nazaret ,tot een maagd, die ondertrouwd was
met een man, genaamd Jozef, uit het huis van
David, en de naam der maagd was Maria.
En toen hij bij haar binnengekomen was, zeide
hij: Wees gegroet, gij begenadigde, de Heer is
met u .Zij ontroerde bij dat woord en overlegde,
welke de betekenis van die groet mocht zijn.
En de engel zeide tot haar: Wees niet bevreesd,
Maria; want gij hebt genade gevonden bij God.
En zie, gij zult zwanger worden en een zoon
baren, en gij zult Hem de naam Jezus geven .
Deze zal groot zijn en Zoon des Allerhoogsten
genoemd worden, en de Heer God zal Hem de
troon van zijn vader David geven ,en Hij zal als
koning over het huis van Jakob heersen tot in
eeuwigheid, en zijn koningschap zal geen einde
nemen.
En Maria zeide tot de engel: Hoe zal dat
geschieden, daar ik geen omgang met een man
heb?

4،0::1المزمور
.يعسكر مالك الرب حول كل خائفيه وينجيهم
 طوبى.ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب
.هلليلويا.لالنسان المتكل عليه
:4-54 :1 اإلنجيل من لوقا
 و في الشهر السادس ارسل جبرائيل54
المالك من هللا الى مدينة من الجليل اسمها
 الى عذراء مخطوبة لرجل من50 *ناصرة
*بيت داود اسمه يوسف و اسم العذراء مريم
 فدخل اليها المالك و قال سالم لك ايتها54
المنعم عليها الرب معك مباركة انت في
 فلما راته اضطربت من كالمه54 *النساء
:7 *و فكرت ما عسى ان تكون هذه التحية
فقال لها المالك ال تخافي يا مريم النك قد
 و ها انت:1 *وجدت نعمة عند هللا
:5 *ستحبلين و تلدين ابنا و تسمينه يسوع
هذا يكون عظيما و ابن العلي يدعى و يعطيه
 و يملك:: *الرب االله كرسي داود ابيه
على بيت يعقوب الى االبد و ال يكون لملكه
 فقالت مريم للمالك كيف يكون:1 *نهاية
*هذا و انا لست اعرف رجال

En de engel antwoordde en zeide tot haar: De
Heilige Geest zal over u komen en de kracht des
Allerhoogsten zal u overschaduwen; daarom zal
ook het heilige, dat verwekt wordt, Zoon Gods
genoemd worden.
En zie, Elisabet, uw verwante, is eveneens
zwanger van een zoon in haar ouderdom en dit is
reeds de zesde maand voor haar, die
onvruchtbaar heette .Want geen woord, dat van
God komt, zal krachteloos wezen .En Maria
zeide: Zie, de dienstmaagd des Heren; mij
geschiede naar uw woord. En de engel ging van
haar heen .Glorie zij aan God tot in
eeuwigheid.

 فاجاب المالك و قال لها الروح القدس:2
يحل عليك و قوة العلي تظللك فلذلك ايضا
 و:4 *القدوس المولود منك يدعى ابن هللا
هوذا اليصابات نسيبتك هي ايضا حبلى بابن
في شيخوختها و هذا هو الشهر السادس لتلك
 النه ليس شيء غير:0 *المدعوة عاقرا
 فقالت مريم هوذا انا امة:4 *ممكن لدى هللا
الرب ليكن لي كقولك فمضى من عندها
ً المالك* والمجد هلل دائما

pie
a4nav Ghabreej-iel
ankhelos, af naf irof
`ero4 `nge Dani3l: e4`ohi `erat4 inzje Daneej-iel, ef ohie
higen
ne4fat:
higen iratf hizjen nef-fat,
hizjen nen is fotoe im ifnen`cfotov `m`fiaro.
jaro.
Jabri3l

piajjeloc:

 آف ناف:غبرييل بى انجيلوس
 آف أوهى:ايروف انجيه دانييل
:ايراتف هيجين نيف فات
.هيجين نين اسفوتو ام اف يارو

Gabriël de aartsengel, is door Daniël gezien,  علىىىى, واقفىىىا علىىىى قدميىىىه. رآه دانيىىىال,غبريىىىال المىىىالك
staande op zijn voet, bij de oever van de rivier.
.شاطئ النهر

(4) Voor het icoon van de Aartsengel Michaël
 أمام أيقونة المالك ميخائيل-4
(Psalm 103:20,21)
Looft de Heer, al zijn engelen, gij krachtige
helden die zijn woord volvoert .Looft de Heer,
al zijn heerscharen, gij zijn dienaren, die zijn wil
volbrengt .Halleluja.
Het Evangelie volgens St. Mattheüs: (13:4452)
Het Koninkrijk der hemelen is gelijk aan een
schat, verborgen in een akker, die een mens
ontdekte en verborg, en in zijn blijdschap erover
gaat hij heen en verkoopt al wat hij heeft en
koopt die akker .Evenzo is het Koninkrijk der
hemelen gelijk aan een koopman, die schone
parelen zocht .

51،57:17:المزمور
 المقتدريين,باركو الرب يا جميع مالئكته
 باركوا الرب يا. الصانعيين قوله,بقوتهم
.هلليلويا. خدامه العاملين ارادته,جميع قواته
2:-11 :1: اإلنجيل من متى
 ايضىىىا يشىىىبه ملكىىىوت السىىىماوات كنىىىىزا11
مخفىىى فىىي حقىىل وجىىده انسىىان فاخفىىاه و مىىن
فرحه مضى و بىاع كىل مىا كىان لىه و اشىترى
 ايضىىىىىا يشىىىىىبه ملكىىىىىوت12 *ذلىىىىىك الحقىىىىىل
*السماوات انسانا تاجرا يطلب اللئ حسنة

Toen hij een kostbare parel gevonden had, ging
hij heen en verkocht al wat hij had, en kocht die.
Evenzo is het Koninkrijk der hemelen gelijk aan
een sleepnet, neergelaten in de zee, dat allerlei
bijeenbrengt .Wanneer het vol is, haalt men het
op de oever, en zet zich neer en verzamelt het
goede in vaten, doch het ondeugdelijke werpt
men weg.
Zo zal het gaan bij de voleinding der wereld. De
engelen zullen uitgaan om de bozen uit het
midden der rechtvaardigen af te zonderen ,en zij
zullen hen in de vurige oven werpen; daar zal het
geween zijn en het tandengeknars .Hebt gij dit
alles verstaan? Zij zeiden tot Hem: Ja.
Hij zeide tot hen: Daarom is iedere
schriftgeleerde, die een discipel geworden is van
het Koninkrijk der hemelen, gelijk aan een heer
des huizes, die uit zijn voorraad nieuwe en oude
dingen te voorschijn brengt .Glorie zij aan God
tot in eeuwigheid.

 فلمىىىا وجىىىد لؤلىىىؤة واحىىىدة كثيىىىرة الىىىثمن14
10 *مضى و باع كىل مىا كىان لىه و اشىتراها
ايضا يشبه ملكوت السماوات شبكة مطروحىة
 فلمىىا14 *فىىي البحىىر و جامعىىة مىىن كىىل نىىوع
امىىتالت اصىىعدوها علىىى الشىىاطئ و جلسىىوا و
جمعىىىوا الجيىىىاد الىىىى اوعيىىىة و امىىىا االرديىىىاء
 هكىىىذا يكىىىون فىىىي14 *فطرحوهىىىا خارجىىىا
انقضىىىاء العىىىالم يخىىىرج المالئكىىىة و يفىىىرزون
 و يطرحىونهم27 *االشرار من بين االبرار
فىىي اتىىون النىىار هنىىاك يكىىون البكىىاء و صىىرير
 قال لهم يسوع افهمىتم هىذا كلىه21 *االسنان
 فقال لهم من اجل ذلك25 *فقالوا نعم يا سيد
كىىل كاتىىب مىىتعلم فىىي ملكىىوت السىىماوات يشىىبه
رجىىىال رب بيىىىت يخىىىرج مىىىن كنىىىزه جىىىددا و
*عتقاء
.ً والمجد هلل دائما

Mixa3l `parxwn `nna nif3ov`i: Micha-iel ip argon in na
nie fie-o-wie, insof et-oi
`n0o4 etoi `n2orp: qen nita7ic in shorp, gen nie tak sies
`najjelikon: e42em2i `mpe`m0o in ankhelikon, ev shemshie im pie imso im
`mPu.
Ipshois.

نى
ان
ان
بى

ميخائيل اب أرخون ان نا
 انسوف ات أوى:فيؤوى
 خين نى تاكسيس:شورب
 اف شمشى ام:انجيليكون
.امثو ام ابشويس

Michaël het hoofd van de hemelsen, hij is de  هىىىىو األول فىىىىى الطقىىىىوس,ميخائيىىىىل رئىىىىيس السىىىىمائيين
eerste, onder de rangen van de engelenscharen,
. يخدم أمام الرب,المالئكية
dienend voor God.

(5) Voor het icoon van St Marcus de Evangelist
 أمام أيقونة مار مرقس اإلنجيلى-5
(Psalm 68:11,12)
De Heer geeft een machtswoord aan zijn
boodschappers .De koning der legerscharen is de
geliefde, en in de pracht van het huis van de
geliefde wordt de buit verdeeld .Halleluja.
Het Evangelie volgens St. Lucas: (10:1-12)
Daarna wees de Heer nog tweeenzeventig aan en
Hij zond hen twee aan twee voor Zich uit naar
alle steden en plaatsen, waar Hij zelf komen zou .
En Hij zeide tot hen: De oogst is wel groot, maar
arbeiders zijn er weinig. Bidt daarom de Heer
van de oogst, dat Hij arbeiders uitzende in zijn
oogst.
Gaat heen, zie, Ik zend u als lammeren midden
onder wolven .Draagt geen beurs of reiszak of
sandalen, en groet niemand onderweg .Welk huis
gij ook binnentreedt, zegt eerst: Vrede zij dezen
huize .En indien daar een zoon des vredes is, dan
zal uw vrede op hem rusten, maar zo niet, dan
zal hij tot u terugkeren.
Blijft in dat huis, eet en drinkt wat men u geeft,
want de arbeider is zijn loon waard. Gaat niet
van het ene huis naar het andere .En als gij in
een stad komt, waar men u ontvangt, eet wat u
wordt voorgezet ,en geneest de zieken, die er
zijn, en zegt tot hen: Het Koninkrijk Gods is
nabij u gekomen.

15،11:44المزمور
.الرب يعطى كلمة للمبشريين بقوة عظيمة
 وفى بهاء بيت.ملك القوات هو الحبيب
. هلليلويا.الحبيب قسموا الغنائم
15-1 :17 اإلنجيل من لوقا
 و بعد ذلك عين الرب سبعين اخرين ايضا1
و ارسىىلهم اثنىىين اثنىىين امىىام وجهىىه الىىى كىىل
مدينىىىة و موضىىىع حيىىىث كىىىان هىىىو مزمعىىىا ان
 فقىىال لهىىم ان الحصىىاد كثيىىر و لكىىن5 *يىىاتي
الفعلىىىة قليلىىىون فىىىاطلبوا مىىىن رب الحصىىىاد ان
 اذهبىىوا هىىا انىىا: *يرسىىل فعلىىة الىىى حصىىاده
 ال تحملىوا1 *ارسلكم مثل حمالن بين ذئىاب
كيسا و ال مزودا و ال احذية و ال تسلموا على
 و اي بيىىىت دخلتمىىىوه2 *احىىىد فىىىي الطريىىىق
 فىىان كىىان4 *فقولىىوا اوال سىىالم لهىىذا البيىىت
هنىىاك ابىىىن السىىىالم يحىىىل سىىىالمكم عليىىىه و اال
 و اقيمىىىوا فىىىي ذلىىىك البيىىىت0 *فيرجىىىع الىىىيكم
اكلىىىىين و شىىىىاربين ممىىىىا عنىىىىدهم الن الفاعىىىىل
*مستحق اجرته ال تنتقلىوا مىن بيىت الىى بيىت
 و اية مدينة دخلتموهىا و قبلىوكم فكلىوا ممىا4
 و اشفوا المرضىى الىذين فيهىا و4 *يقدم لكم
*قولوا لهم قد اقترب منكم ملكوت هللا

Maar als gij in een stad komt, waar men u niet
ontvangt, gaat naar buiten op haar straten en
zegt :Ook het stof van uw stad, dat aan onze
voeten kleeft wissen wij af tegen u; doch weet
dit, dat het Koninkrijk Gods nabijgekomen is .Ik
zeg u, dat het voor Sodom in die dag draaglijker
zal zijn dan voor die stad
.Glorie zij aan God tot in eeuwigheid.

Markoc

`nnov5.

ovoh Markos pie apostolos, :ماركوس بى أبوسطولوس
owoh pie ef ankhelisties,  بى:أووه بى ايف انجيليستيس
pime0re qa pie mesre ga nie im  انتيهبى:مثرى خا نى امكافه
inte
pie
pinonojen3c kavh,
.مونوجينيس ان نوتى
monokhenies in notie.

piapoctoloc:

pievajjelict3c:
ni`mkavh:

 و ايىىىىة مدينىىىىة دخلتموهىىىىا و لىىىىم يقبلىىىىوكم17
 حتىىى11 *فىاخرجوا الىى شىوارعها و قولىوا
الغبار الذي لصق بنا مىن مىدينتكم ننفضىه لكىم
و لكن اعلموا هذا انه قد اقتىرب مىنكم ملكىوت
 و اقىىول لكىىم انىىه يكىىون لسىىدوم فىىي15 *هللا
ذلىىىك اليىىىوم حالىىىة اكثىىىر احتمىىىاال ممىىىا لتلىىىك
.المدينة* والمجد هلل دائما

`nte

O Marcus de Apostel, en de Evangelist, de  الشاهد على آالم,مارمرقس الرسول واالنجيلى
getuige van het leed, van de Enige God.
.اإلله الوحيد

(6) Voor het icoon van onze vaders de apostelen
 أمام أيقونة سادتنا الرسل-6
(Psalm 19:3,4)
Hun, wiens stem niet wordt vernomen: hun stem
gaat uit over de ganse aarde en hun taal tot aan
het einde der wereld .Halleluja.
Het Evangelie volgens St. Mattheüs: (10:1-8)
En Hij riep zijn twaalf discipelen tot Zich en gaf
hun macht over onreine geesten om die uit te
drijven en om alle ziekte en alle kwaal te
genezen .En dit zijn de namen van de twaalf
apostelen: vooreerst Simon, genaamd Petrus, en
Andreas, zijn broeder; en Jakobus, de zoon van
Zebedeus, en Johannes, zijn broeder ;Filippus en
Bartolomeus; Tomas en Matteus, de tollenaar;
Jakobus, de zoon van Alfeus en Taddeus ;

1،::14المزمور
 فى كل األرض خرج,الذين التسمع اصواتهم
 وإلى أقطار المسكونة بلغت,منطقهم
.هلليلويا.أقوالهم
4-1 :17 اإلنجيل من متى
 ثم دعا تالميذه االثنىي عشىر و اعطىاهم سىلطانا1
علىىى ارواح نجسىىة حتىىى يخرجوهىىا و يشىىفوا كىىل
 و اما اسماء االثني عشر5 *مرض و كل ضعف
رسىىىوال فهىىىي هىىىذه االول سىىىمعان الىىىذي يقىىىال لىىىه
بطىىىرس و انىىىدراوس اخىىىوه يعقىىىوب بىىىن زبىىىدي و
 فيلبس و برثولماوس توما و متىى: *يوحنا اخوه
*العشار يعقوب بن حلفى و لباوس الملقب تداوس

Simon de Zeloot en Judas Iskariot, die Hem ook
verraden heeft.
Deze twaalf heeft Jezus uitgezonden en Hij
gebood hun, zeggende: Wijkt niet af op een weg
naar heidenen, gaat geen stad van Samaritanen
binnen ;begeeft u liever tot de verloren schapen
van het huis Israëls .Gaat en predikt en zegt: Het
Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen .
Geneest zieken, wekt doden op, reinigt
melaatsen, drijft boze geesten uit. Om niet hebt
gij het ontvangen, geeft het om niet .Glorie zij
aan God tot in eeuwigheid.

 سىىمعان القىىانوي و يهىىوذا االسىىخريوطي الىىذي1
 هىىؤالء االثنىىا عشىىر ارسىىلهم يسىىوع و2 *اسىىلمه
اوصىىاهم قىىائال الىىى طريىىق امىىم ال تمضىىوا و الىىى
 بل اذهبوا بىالحري4 *مدينة للسامريين ال تدخلوا
 و فيمىا انىتم0 *الى خراف بيىت اسىرائيل الضىالة
ذاهبىىىون اكىىىرزوا قىىىائلين انىىىه قىىىد اقتىىىرب ملكىىىوت
 اشفوا مرضى طهروا برصا اقيموا4 *السماوات
*موتى اخرجوا شياطين مجانا اخذتم مجانا اعطوا
.ً والمجد هلل دائما

a4ovwrp `mmwten: Iesos Pegrestos af oeorp im mo-ten, o-pie
`wpi =ib `n`apoctoloc: `eteten miet isnav in apostolos,
hiwi2 qen
nie0noc: `ereten e-te ten hie oish gen nie
esnos, e-re ten ai to in
aitov `n`xr3cti`anoc.
igris tie jenos.
I=3=c

P=x=c

ايسوس بى اخرستوس اف أو
 أو بى ميت:أورب ام موتين
 ايتى:اسناف ان أبو سطولوس
:تين هى أويش خين نى ايثنوس
.ايرى تين أيتو ان اخرستيانوس

Jezus Christus heeft u gestuurd, o twaalf  لتبشروا, أيها االثناعشر رسوال,أرسلكم يسوع المسيح
apostelen, om te prediken aan de naties, en ze te
,. وتصيروهم مسيحيين,فى األمم
bekeren tot het Christendom.

(7) Voor het icoon van St. Georgius (St. Joris)
 أمام أيقونة الشهيد مار جرجس-7
(Psalm 97:11,12)
Het licht heeft voor de rechtvaardige geschenen,
en vreugde voor de oprechten van hart .Gij
rechtvaardigen, verheugt u in de Heer en looft
zijn heilige naam .Halleluja.
Het Evangelie volgens St. Lucas: (21:12-19)
Maar voor dit alles zullen zij de handen aan u
slaan en u vervolgen, door u over te leveren in
de synagogen en gevangenissen, en u voor
koningen en stadhouders te leiden om mijns
naams wil .Het zal voor u hierop uitlopen, dat gij
zult getuigen .Neemt u daarom in uw hart voor,
niet vooraf te bedenken, hoe gij u zult
verdedigen .

15،11:40المزمور
وفرحا ً للمستقيمين،نور أشرق للصديقين
، إفرحوا أيها الصديقون بالرب.بقلبهم
.وإفتخروا لذكر قدسه الليلويا
14-15 :51 اإلنجيل من لوقا
 و قبىىل هىىذا كلىىه يلقىىون ايىىديهم علىىيكم و15
يطردونكم و يسىلمونكم الىى مجىامع و سىجون
*و تسىىاقون امىىام ملىىوك و والة الجىىل اسىىمي
 فضعوا فىي11 * فيؤول ذلك لكم شهادة1:
*قلوبكم ان ال تهتموا من قبل لكي تحتجوا

Want Ik zal u mond en wijsheid geven, welke al
uw tegenstanders niet zullen kunnen weerstaan
of weerleggen.
En gij zult overgeleverd worden zelfs door
ouders en broeders en verwanten en vrienden, en
zij zullen sommigen van u doden ,en gij zult
door allen gehaat worden om mijns naams wil .
Doch geen haar van uw hoofd zal teloor gaan ;
door uw volharding zult gij uw leven verkrijgen .
Glorie zij aan God tot in eeuwigheid.

 النىىي انىىا اعطىىيكم فمىىا و حكمىىة ال يقىىدر12
*جميىىع معانىىديكم ان يقاوموهىىا او يناقضىىوها
 و سوف تسىلمون مىن الوالىدين و االخىوة14
10 *و االقربىىاء و االصىىدقاء و يقتلىىون مىىنكم
و تكونىىىون مبغضىىىين مىىىن الجميىىىع مىىىن اجىىىل
 و لكىىن شىىعرة مىىن رؤوسىىكم ال14 *اسىىمي
* بصبركم اقتنوا انفسكم14 *تهلك
.ً والمجد هلل دائما

_=Z `nrompi a4gokov `ebol: `nge Shashf in rompie af khoko ivol, inzje fie es-of3=e=0v Jewrjioc: `ere pi`2be web Khe-or-khios, e-re
`novro `nanomoc: ev5hap ero4 pi ishve in oro in
anomos, ev tie hap irof
`mm3ni.
im minie.

شاشف ان رومبى اف جوكو
 انجيه فى ايثئواب:ايفول
 ايرى بى اشفو ان.جورجيوس
 اف تى هاب:أورو ان آنوموس
.ايروف اممينى

De heilige Joris heeft voltooid, zeven jaren,  وسىىىبعون ملكىىىا. سىىىبع سىىىنين أكملهىىىا القىىىديس جىىىرجس
terwijl hij dagelijkt werd veroordeeld, door
. يحكمون عليه كل يوم,منافقون
zeventig goddeloze koningen.

of voor een willekeurige Martelaar
أويقال هذا المرد ألى شهيد أخر
naak
obie ,شيرى ناك أوبى مارتيروس
_ Xere nak `wpim- artvroc: xere Sjèrie
martieros: sjèrie bie .شيرى بى تشويج ان جينيئوس
piswig
`njenneoc:
xere etsjoikh in khin nie oos:  بى.شيرى بى اثلوفوروس
)...(آجيوس
pia0loforoc: pi `ajioc (…….) . sjèrie bie asloo vooroos:
bie akheejos (…).
De vrede zij met u, u martelaar. De vrede zij met  السالم للبطل الشجاع السالم.السالم لك أيها الشهيد
de dappere held. De vrede zij met de strijdende,
)...( القديس,للمجاهد
de Heilige ( …… ).

(8) Voor het icoon van de Heilige Antonius (of een andere Heilige)
 أمام أيقونة األنبا أنطونيوس أو أى قديس من القدسين-8
(Psalm 68:35,3)
Wonderbaarlijk zijt Gij, o God, in uw heiligen;
Hij, Israëls God, verleent sterkte en volheid van
kracht aan zijn volk .Maar de rechtvaardigen
verheugen zich, zij juichen voor Gods
aangezicht en zijn blijde met vreugdebetoon .
Halleluja.
Het Evangelie volgens St. Mattheüs: (16:24-28)
Toen zeide Jezus tot zijn discipelen: Indien
iemand achter Mij wil komen, die verloochene
zichzelf en neme zijn kruis op en volge Mij .
Want ieder, die zijn leven zal willen behouden,
die zal het verliezen; maar ieder, die zijn leven
verloren heeft om Mijnentwil, die zal het vinden .
Want wat zou het een mens baten, als hij de
gehele wereld won, maar schade leed aan zijn
ziel? Of wat zal een mens geven in ruil voor zijn
leven?
Want de Zoon des mensen zal komen in de
heerlijkheid zijns Vaders, met zijn engelen, en
dan zal Hij een ieder vergelden naar zijn daden .
Voorwaar, Ik zeg u: Er zijn sommigen onder
degenen, die hier staan, die de dood voorzeker
niet zullen smaken, voordat zij de Zoon des
mensen hebben zien komen in zijn koninklijke
waardigheid .Glorie zij aan God tot in
eeuwigheid.

:،:2:44المزمور
 إله اسرائيل هو.عجيب هو هللا فى قديسيه
 الصديقون يفرحون.يعطى قوة وعزة لشعبه
. الليلويا.ويتهللون أما هللا ويتنعمون بالسرور
54-51 :14 اإلنجيل من متى
 حينئذ قال يسوع لتالميذه ان اراد احد ان51
ياتي ورائي فلينكر نفسه و يحمل صليبه و
 فان من اراد ان يخلص نفسه52 *يتبعني
*يهلكها و من يهلك نفسه من اجلي يجدها
 النه ماذا ينتفع االنسان لو ربح العالم54
كله و خسر نفسه او ماذا يعطي االنسان فداء
 فان ابن االنسان سوف ياتي50 *عن نفسه
في مجد ابيه مع مالئكته و حينئذ يجازي كل
 الحق اقول لكم ان54 *واحد حسب عمله
من القيام ههنا قوما ال يذوقون الموت حتى
يروا ابن االنسان اتيا في ملكوته* والمجد هلل
ً دائما

netenh3t: Vol ivol gen ne ten hiet,
in nie mok mek inte tie
`nnimokmek `nte 5xak`ia: nem kakeeje, nem nie mevie
nimev`i et2eb2wb: et`iri `mpinovc et-shev shov, et irie im
pie nos in kakie.
`nxaki.
Bwl

`ebolqen

:فول ايفول خين نيه تين هيت
:ان نى موك ميك انتيه تى كاكيا
:نيم نى ميفئ إت شيب شوب
.إيت ايرى ام بى نوس إن كاكى

Wendt af van uw harten, de gedachten van het  والظنون الخداعة التى تظلم,حلوا من قلوبكم أفكار الشر
kwaad, en de misleidende verdenkingen, die het
.العقل
verstand verduisteren.

(9) Voor de Noorderpoort
 أمام الباب البحرى-9
(Psalm 84:1,2)
Hoe liefelijk zijn uw woningen, o Heer der
heerscharen !Mijn ziel verlangt, ja smacht naar
de voorhoven des Heren. Halleluja.
Het Evangelie volgens St. Lucas: (13:22-30)
En Hij trok verder langs steden en dorpen,
predikende en reizende naar Jeruzalem .En
iemand zeide tot Hem: Heer, zijn het weinigen,
die behouden worden? Hij zeide tot hen :Strijdt
om in te gaan door de enge poort, want velen,
zeg Ik u, zullen trachten in te gaan, doch het niet
kunnen.
Van het ogenblik af, dat de heer des huizes is
opgestaan en de deur gesloten heeft, zult gij
beginnen buiten te staan en aan de deur te
kloppen zeggende: Heer, doe ons open, en Hij
zal antwoorden en tot u zeggen: Ik weet niet,
vanwaar gij zijt.
Dan zult gij beginnen te zeggen: Wij hebben
voor uw ogen gegeten en gedronken en in onze
straten hebt Gij geleerd .En Hij zal tot u spreken,
zeggende: Ik weet niet, vanwaar gij zijt; gaat
weg van Mij, alle gij werkers der
ongerechtigheid .Daar zal het geween zijn en het
tandengeknars, wanneer gij Abraham en Isaak en
Jakob zult zien en al de profeten in het
Koninkrijk Gods, maar uzelf buitengeworpen.
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مساكنك محبوبة أيها الرب إله القوات تشتاق
.الليلويا.وتذوب نفسى للدخول إلى ديار الرب
:7-5: :1: اإلنجيل من لوقا
 و اجتىاز فىىي مىدن و قىىرى يعلىم و يسىىافر55
 فقىىال لىىه واحىىد يىىا سىىيد5: *نحىىو اورشىىليم
51 *اقليىىىل هىىىم الىىىذين يخلصىىىون فقىىىال لهىىىم
اجتهىىدوا ان تىىدخلوا مىىن البىىاب الضىىيق فىىاني
اقول لكم ان كثيرين سيطلبون ان يىدخلوا و ال
 من بعدما يكىون رب البيىت قىد52 *يقدرون
قىىام و اغلىىق البىىاب و ابتىىداتم تقفىىون خارجىىا و
تقرعون الباب قىائلين يىا رب يىا رب افىتح لنىا
*يجيىىب و يقىىول لكىىم ال اعىىرفكم مىىن ايىىن انىىتم
 حينئىىىذ تبتىىىدئون تقولىىىون اكلنىىىا قىىىدامك و54
 فيقىىول50 *شىىربنا و علمىىت فىىي شىىوارعنا
اقول لكم ال اعرفكم من اين انتم تباعدوا عنىي
 هنىىىاك يكىىىون54 *يىىىا جميىىىع فىىىاعلي الظلىىىم
البكاء و صرير االسنان متى رايتم ابىراهيم و
اسحق و يعقوب و جميىع االنبيىاء فىي ملكىوت
*هللا و انتم مطروحون خارجا

En zij zullen komen van oost en west en van
noord en zuid en zullen aanliggen in het
Koninkrijk Gods .En zie, er zijn laatsten, die de
eersten zullen zijn en er zijn eersten, die de
laatsten zullen zijn .Glorie zij aan God tot in
eeuwigheid.

 و ياتون من المشىارق و مىن المغىارب و54
مىن الشىىمال و الجنىىوب و يتكئىون فىىي ملكىىوت
 و هىىىوذا اخىىىرون يكونىىىون اولىىىين و:7 *هللا
*اولون يكونون اخرين
.ً والمجد هلل دائما

tekmah`cnov5: Ak shan-ie gen tek mah
is-notie, im paroseeje et`mparovci`a
etoi
`nho5: oi in hotie, im pen isren
`mpen`0rencwtem qen ov`c0er- sotem gen oe-is-ter-ter,
zje tie so-on im mo-ten
ter: ge 5cwovn `mmwten an.
an.
Ak2an`i

qen

اك شان إى خين تيك ماه
 ام باروسيا ايتؤوى ان:اسنوتى
 امبين اثرين سوتيم خين:هوتى
 جيه تى سو أون:أو استير تير
.امموتين آن

En wanneer U weer komt, in Uw vreeswekkende  فال نسمع برعدة,اذا أتيت فى ظهورك الثانى المخوف
wederkomst, mogen wij U dan niet angstig horen
.أننى لست أعرفكم
zeggen, “Ik ken u niet.”

(10) Voor de Lakaan (midden voor het altaar)
) أمام اللقان (غسيل األرجل-17
(Psalm 29:3,4)
De stem des Heren is over de wateren, de God
der heerlijkheid doet de donder weerklinken, de
Heer over de geweldige wateren .De stem des
Heren is vol kracht. Halleluja.
Het Evangelie volgens St. Mattheüs: (3:13-17)
Toen kwam Jezus uit Galilea naar de Jordaan tot
Johannes, om Zich door hem te laten dopen .
Maar deze trachtte Hem daarvan terug te houden
en zeide: Ik heb nodig door U gedoopt te worden
en komt Gij tot mij ?Jezus echter antwoordde en
zeide tot hem: Laat Mij thans geworden, want
aldus betaamt het ons alle gerechtigheid te
vervullen. Toen liet hij Hem geworden.
Terstond nadat Jezus gedoopt was, steeg Hij op
uit het water. En zie, de hemelen openden zich,
en hij zag de Geest Gods nederdalen als een duif
en op Hem komen .En zie, een stem uit de
hemelen zeide: Deze is mijn Zoon, de geliefde,
in wie Ik mijn welbehagen heb .Glorie zij aan
God tot in eeuwigheid.

::54المزمور
. إله المجد ارعد.صوت الرب على المياه
. صوت الرب بقوة.الرب على المياه الكثيرة
.الليلويا
10-1: :: اإلنجيل من متى
حينئذ جاء يسوع من الجليل الى االردن الى
 و لكن يوحنا منعه11 *يوحنا ليعتمد منه
قائال انا محتاج ان اعتمد منك و انت تاتي
 فاجاب يسوع و قال له اسمح االن12 *الي
النه هكذا يليق بنا ان نكمل كل بر حينئذ سمح
 فلما اعتمد يسوع صعد للوقت من14 *له
الماء و اذا السماوات قد انفتحت له فراى
10 *روح هللا نازال مثل حمامة و اتيا عليه
و صوت من السماوات قائال هذا هو ابني
.ً الحبيب الذي به سررت*والمجد هلل دائما

A4erme0re `nge I=w=a: qen pi=d Af er mesre inzje
Joannes, gen pi ifto in
`nevajjelion:
ge
ai5wmc ev-ankhelion, zje ai tie
`mPa=c=wr: qen nimwov `nte oms im Pasotier, gen ni
mo-oe inte pi Jordanies.
piIordan3c.

:اف اير ميثيى انجيه يوأنس
:خين بى افتو ان ايف انجيليون
:جيه آى تى أو مس ام باسوتير
خين نى موؤو إنتيه بى
.يورذانيس

Johannes heeft getuigd, in de vier Evangeliën,  أنى عمدت مخلصى فى,شهد يوحنا فى األربعة االناجيل
zeggende ik heb mijn Verlosser gedoopt, in de
.مياه األردن
wateren van de Jordaan.

(11) Voor de Zuiderpoort
 أمام باب الكنيسة القبلى-11
(Psalm 118:19,20)
Ontsluit mij de poorten der gerechtigheid, ik zal
daardoor binnengaan, ik zal de Heer loven .Dit is
de poort des Heren, de rechtvaardigen gaan
daardoor binnen .Halleluja.
Het Evangelie volgens St. Mattheüs: (21:1-11)
En toen zij Jeruzalem naderden en te Betfage
kwamen, aan de Olijfberg, toen zond Jezus twee
discipelen uit, tot wie Hij zeide :Gaat naar het
dorp, dat tegenover u ligt, en terstond zult gij een
ezelin vastgebonden vinden, en een veulen bij
haar. Maakt haar los en brengt haar tot Mij .En
indien iemand u iets erover mocht zeggen, zegt
dan: de Heer heeft ze nodig. Hij zal ze terstond
terug zenden.
Dit is geschied, opdat vervuld zou worden
hetgeen gesproken is door de profeet, toen hij
zeide :Zegt der dochter Sions: Zie, uw Koning
komt tot u, zachtmoedig en rijdend op een ezel,
en op een veulen, het jong van een lastdier.
Nadat de discipelen heengegaan waren en
gedaan hadden, zoals Jezus hun had opgedragen ,
brachten zij de ezelin en het veulen en zij legden
hun klederen erop, en Hij ging daarop zitten .En
het merendeel der schare spreidde hun klederen
op de weg, anderen sloegen takken van de
bomen en spreidden die op de weg.
En de scharen, die voor Hem uit gingen en die
volgden, riepen, zeggende: Hosanna de Zoon
van David, gezegend Hij, die komt in de naam
des Heren; Hosanna in de hoogste hemelen !

57،14:114المزمور
افتحوا لى أبواب البر لكى أدخل فيها
 هذا هو باب الرب.واعترف للرب
. الليلويا.والصديقون يدخلون فيه
11-1 :51 اإلنجيل من متى
 و لما قربوا من اورشليم و جاءوا الى بيت1
فاجي عند جبل الزيتون حينئذ ارسل يسوع
 قائال لهما اذهبا الى القرية التي5 *تلميذين
امامكما فللوقت تجدان اتانا مربوطة و جحشا
 و ان قال: *معها فحالهما و اتياني بهما
لكما احد شيئا فقوال الرب محتاج اليهما
 فكان هذا كله لكي يتم1 *فللوقت يرسلهما
 قولوا البنة صهيون2 *ما قيل بالنبي القائل
هوذا ملكك ياتيك وديعا راكبا على اتان و
 فذهب التلميذان و فعال4 *جحش ابن اتان
 و اتيا باالتان و0 *كما امرهما يسوع
الجحش و وضعا عليهما ثيابهما فجلس
 و الجمع االكثر فرشوا ثيابهم في4 *عليهما
الطريق و اخرون قطعوا اغصانا من الشجر
 و الجموع الذين4 *و فرشوها في الطريق
تقدموا و الذين تبعوا كانوا يصرخون قائلين
اوصنا البن داود مبارك االتي باسم الرب
*اوصنا في االعالي

En toen Hij Jeruzalem binnenging, kwam de
gehele stad in rep en roer en zeide: Wie is dit ?
En de scharen zeiden: Dit is de profeet, Jezus,
van Nazaret in Galilea .Glorie zij aan God tot
in eeuwigheid.

 و لما دخل اورشليم ارتجت المدينة كلها17
 فقالت الجموع هذا يسوع11 *قائلة من هذا
النبي الذي من ناصرة الجليل* والمجد هلل
.ً دائما

F3ethemci higen niXerovbim: Fie et hemsie hizjen nie
Sherobiem, hizjen pie
higen pi`0ronoc `nte pe4`wov : isronos inte pef o-oe, af
a42e `eqovn `eI=l=3=m: ovpe she iegon e-Jerosaliem,
oe pe pai nishtie in
paini25 `n0ebi`o.
seveejo.

فى ايت هيمسى هيجين نى
 هيجين بى اثرونوس:شيروبيم
 آف شيه ايخون:إنتيه بيف أو أو
 أو بيه باى نيشتى:اى يروساليم
.ان ثيفيو

Hij die gezeten is op de Cherubijnen, op de troon  دخل إلى,الجالس على الشاروبيم على كرسى مجده
van Zijn glorie, kwam Jeruzalem binnen, wat
. ما هو هذا التواضع العظيم.أورشليم
een grote nederigheid.

(12) Voor het icoon van Johannes de Doper
 أمام أيقونة القديس يوحنا المعمدان-15
(Psalm 52:10,11)
Maar ik ben als een groenende olijfboom in het
huis van God. Ik zal uw naam verwachten, want
die is goed, in tegenwoordigheid van uw
gunstgenoten .Halleluja.
Het Evangelie volgens St. Lucas: (7:28-35)
Ik zeg u, onder hen, die uit vrouwen geboren
zijn, is niemand groter dan Johannes, maar de
kleinste in het Koninkrijk Gods is groter dan hij .
En toen al het volk dit hoorde, en ook de
tollenaars, hebben zij God gerechtvaardigd, daar
zij met de doop van Johannes gedoopt waren .
Maar de Farizeeen en de wetgeleerden
verwierpen voor zichzelf de raad Gods, daar zij
niet door hem gedoopt waren.
Waarmede zal Ik dan de mensen van dit geslacht
vergelijken en waaraan zijn zij gelijk ?

17،11 :25:المزمور
,وأنا مثل شجرة الزيتون المثمرة فى بيت هللا
اتمسك باسمك فأنه صالح قدام ابرارك
.الليلويا
:2-54 :0 اإلنجيل من لوقا
 الني اقول لكم انه بين المولودين من54
النساء ليس نبي اعظم من يوحنا المعمدان و
54 *لكن االصغر في ملكوت هللا اعظم منه
و جميع الشعب اذ سمعوا و العشارون برروا
 و اما:7 *هللا معتمدين بمعمودية يوحنا
الفريسيون و الناموسيون فرفضوا مشورة هللا
 ثم:1 *من جهة انفسهم غير معتمدين منه
قال الرب فبمن اشبه اناس هذا الجيل و ماذا
:5 *يشبهون

Zij zijn gelijk aan kinderen, die op de markt
zitten en elkander toeroepen het bekende: Wij
hebben voor u op de fluit gespeeld en gij hebt
niet gedanst wij hebben klaagliederen gezongen
en gij hebt niet geweend.
Want Johannes de Doper is gekomen, geen
brood etende of wijn drinkende, en gij zegt: Hij
heeft een boze geest !De Zoon des mensen is
gekomen, wel etende en drinkende, en gij zegt:
Zie, een vraatzuchtig mens en een wijndrinker,
een vriend van tollenaars en zondaars !En de
wijsheid is gerechtvaardigd door al haar
kinderen .Glorie zij aan God tot in eeuwigheid.

يشبهون اوالدا جالسين في السوق ينادون
بعضهم بعضا و يقولون زمرنا لكم فلم
 النه جاء:: *ترقصوا نحنا لكم فلم تبكوا
يوحنا المعمدان ال ياكل خبزا و ال يشرب
 جاء ابن:1 *خمرا فتقولون به شيطان
االنسان ياكل و يشرب فتقولون هوذا انسان
اكول و شريب خمر محب للعشارين و
 و الحكمة تبررت من جميع:2 *الخطاة
.ً بنيها*والمجد هلل دائما

`Mpe ovon twn4 qen niginmici: Im pe oe-on tonf gen nie
zjen misie, inte nie hi`nte nihiomi e4oni `mmok: `n0ok jomie ef o-nie immok,
ovni25 qen n3=e=0v t3rov: I=w=a insok oe-nishtie gen nie
es-o-web tiro, Joannes
pire45wmc.
pie ref tie oms.

ام بيه أو أون تونف خين نى
 إنتيه نى هيومى:جين ميسى
 انثوك أو:اف اونى امموك
:نيشتى خين نى اثؤاب تيرو
.يؤنس بى ريف تى أومس

Temidden van hen geboren uit vrouwen, is  أنت عظيم فى جميع. لم يقم فى مواليد النساء من يشبهك
niemand zoals u, u bent groot onder de heiligen,
. يايوحنا المعمدان,القديسين
O Johannes de Doper.

De Afsluitende Canon
Voor Mettens, Vespers en de Goddelijke Liturgie
قانون الختام فى رفع بخور عشية وباكروالقداس اإللهى
`Am3n =al: (Do7a patri) (Ke Amien allieloja,Zoksa ... آمين الليلويا ذوكصا باتري
patrie…Ke nien…
.... كيه نين
nvn)
Amen Halleluja,Glorie aan de Vader…Nu
en altijd…

....  اآلن.... آمين هلليلويا المجد لآلب

Tenw2 `ebol `engw `mmoc ge Ten oosh evol en khoo
emmos zje oo Pentshois
`wPenu I=3c P=x=c: f3`etava24 Iesoes pie Egristos, fie
`epi-`ctavroc
ek
`eqwmqem etav ashf e-pie estavros
`m`pcatanac
capec3t ek e-goom gem em
epsatanas sa pe siet en
`nnensalavg.
nen etshalavkh.

تين أوش إيفول إنجو إمموس
جيه أو بين تشويس إيسوس
 في إيه طاف آشف: بخرستوس
إيه بيسطافروس إك إيه خوم
خيم إم إبصاطاناس صابيه سيت
. إن نين إتشاالفج

Wij roepen en zeggen O onze Heer Jezus نصرخ قائلين يا ربنا يسوع المسيح الذي صُلب علي
Christus, die gekruisigd is op het Kruis,
.الصليب اسحق الشيطان تحت اقدامنا
vertrap de satan onder onze voeten.

De goddelijke liturgie
ما يقال في القداس اإللهي
Men zingt de Psalm A=l vai pe pi
(Halleluja, dit is de dag), en na het
dankgebed zingt men Cw;ic amyn
(waarlijk verlost). Dan bidt de Celebrant
het absolutiegebed en zingen de gelovigen
}souri . Dan zingt men de hymne Fai

`eta4en4 en de voorbeden.

بعد تقديم الحمل يقال لحن الليلويا فاي بيه بي
 و بعـد اإلنتهاء من صالة الشكر يقال لحن،
 ثم يقال لحن،  تحليل الخدام، سوتيس آمين
تي شوري و لحن (فاي إيه طاف إينف) ثم
. الهيتنيات

De hymne Fai `eta4en4
لحن (فاي إيه طاف إينف)

De hymne Fai `eta4en4
)لحن (فاي إيه طاف إينف
Fai `eta4en4 `e`p2wi: `nov0vci`a Fai etaf enf e-epshooi, :فاي إيه طاف إينف إيه إبشوي
en oe thieseeja es shiep,  هيجين:إن أوثيسيا إيس شيب
ec23p: higen pi+: qa `povgai hiezjen pie estavros, ga  خا إبؤجاي إم بين:بيسطافروس
ep oe-khai em pen
.جيه نوس
`mpenjenoc.
khenos.
Hij heeft zichzelf aangeboden, als een هذا الذى أصعد ذاته ذبيحة مقبولة على الصليب عن
welgevallig offer, op het kruis, voor de
.خالص جنسنا
redding van ons geslacht.
A42wlem `ero4: `nge Pe4iwt Af sho em erof, enzje  إنجيه بيف:أف شوليم إيه روف
pefjoot en aghathos, em  إم إف ناف:يوت إن آغاثوس
`n`aja0oc:
`m`fnav
`nte ef nav ente han a-roehie,  هيجين تي:إنتيه هان آروهي
hiezjen tie gholghotha.
.غولغوثا
han`arovhi: higen 5joljo0a.
Zijn Goede Vader, rook de geur, in de
avond, op Golgotha.

.فأشتمه أبوه الصالح وقت المساء على الجلجثة

De Voorbeden
Vóór het stuk voor de heiligen van de dag
ما يقال في الهيتنيات
بعد الربع الخاص بمار جرجس وبعد شفيع الكنيسة أى قبل قديسي اليوم
Hiten ni`precbi`a `nte 50e`otokoc Hiten nie ipresveeje inti هيتين ني ابريسفيا إنتي تى ثيه
tie se-o-tokos es-o-wab ماريا
إثؤاب
أوطوكوس
=e=0v Mari`a: Pu ari`hmot nan Maria, Eptshois arie  آري إهموت نان إمبي.إبتشويس
ehmot nan em pie ko
. كو إيفـول إنتيه نين نوفي
`mpixw `ebol `nte nennobi.
evol ente nen novie.
Door de voorspraken van de Moeder Gods, de بشفاعات والـدة اإلله القديسة مـــريم يارب أنعم علينا
heilige Maria, Heer…
.بمغفــرة خطايانا

Hiten ni`precbi`a `nte pi2a24 Hieten nie epresveeja هيتين ني ابريسفيا إنتي بي
ente pie shashf en arshie شاشف إن آرشى آنجيلوس نيم
`narx3ajjeloc nem nitajma
ankhelos
nem
nie ني طغما إن ابورانيون
... آري إهموت.إبتشويس
`n`epov-ranion: Pu...
taghma en e-poeranion,
Eptshois...
Door de voorspraak van de zeven aartsengelen
en alle hemelse rangen, Heer…

.بشفاعات رؤساء المالئكة السبعة و الطغمات السمائية
... يارب أنعم

Hiten nievx3 `nte nau `nio5 Hieten nie evshie ente هيتين ني أفشى إنتي إنتي
na tshois en jotie en ناشويس انيوتى إن آبوسطولوس
`n`apoctoloc nem `pcepi `nte apstolos nem epsepie نيم إبسيبى إنتي ماثيتيس
ente nie mathieties,
... آري إهموت. إبتشويس
nima03t3c: Pu...
Eptshois...
Door de voorbeden van mijn meesters en vaders
de apostelen, en de rest van de discipelen,
Heer…

.بصلـــــوات سادتى اآلبـــاء الـرسل وبقيـة التالميـــــذ
... يارب أنعم

Hiten nievx3 `nte pi0ewrimoc Hieten nie evshie ente هيتين ني افشى إنتي بي ثيؤو
pie the-o rie mos en ev ريموس إن إف آنجيليستيس
`n`evajjelict3c
Markoc ankhelesties Markos pie ماركوس بي آبوسطولوس
apostolos, Eptshois...
.... آري إهموت. إبتشويس
pi`apoctoloc: Pu...
Door de voorbeden van de godsziener, de
evangelist, Markus de apostel, Heer…

Hiten ni`eu,y@ `nte piar,ydiakwn
et`cmarwout
Ctevanoc pisorp `mmar-turoc@
P[oic ari`hmot...

.بصلـــــوات ناظـر اإلله اإلنجيلى مرقس الرســــول
... يارب أنعم

Hieten nie evshie ente هيتين نى إفشى إنتى بى أرشى
pie arshie ziakon et ذياكون إتئسماروت إستيفانوس
esmaro-oet Stefanos pie إممارتيروس
شورب
بى
shorp em martieros,
.... آري إهموت. إبتشويس
Eptshois…

Door de voorbede van de gezegende aartsdiaken, بصلوات رئيس الشمامسة القديس اسطفانوس اول
Stefanus de eerste martelaar, Heer …
...  يارب أنعم. الشهداء

Hiten nievx3 `nte nia0loforoc Hieten nie evshie ente
nie athloforos em mar`mmartvroc : pau `povro
tieros pa tshois ep oero
Je`wrjioc:
Filo-pat3r Georgios,
Filopatier
Merkovrioc apa M3na `nte Merkoerios, ava Mina
ente
nie
Fajat,
niFaiat . Pu...
Eptshois…

هيتين نى إفشى إنتى نى
إممارتيروس
أثلوفوروس
, باتشويس إبؤورو جيؤرجيوس
 أفا مينا, فيلوباتير ميرقوريوس
.  إبتشويس. إنتى نى فايات
....آري إهموت

Door de voorbeden van de overwinnende , سيدى الملك جاورجيوس, بصلوات المجاهدين الشهداء
martelaren , mijn meester koning Georgius , ...  يارب أنعم.  أبا مينا البياضى, فيلوباتير ميرقوريوس
Philopatier Mercurius , Abba Mina van Bayad
Heer …

Hiten ni`evx3 `nte pau `povro Hieten nie ev shie ente هيتين ني إفشي إنتيه باتشويس
pa-tshois
ep
oero إبؤرو كونسطانتينوس نيم إيالني
Kwnctantinoc: nem, `#lan3 Konstantienos, nem Ie- ... تيف ماف تي أورو إبتشويس
lanie tef mav tie oero,
te4mav 5ovrw: Pu...
Eptshois...
Door de voorbeden van mijn meester Koning بصلوات سيدي الملك قسطنطين وأمه الملكة هيالنه يا
Constantijn, en Helena zijn moeder de Koningin,
...رب
Heer…

Hiten ni`eu,y@ `nte nen-io]
e;ouab `ndikeoc pi-jwri e;ouab
abba `Mwcy nem abba Arcenioc
`pcaq `nte nisyri `nniourwou@
P¡...

Hieten nie evshie ente
nenjotie eth-oe-wab en
zieke-os pie khoorie eth-oewab ava Moosie, nem ava
Arsenios ep sag ente nie
shierie en nie oe-roo-oe,
Eptshois...

هيتين نى إفشى إنتى نينيوتى
 بى جورى, إثؤواب إن ذيكيؤس
 نيم أفا, إثؤواب أفا موسى
أرسانيوس إبساخ إنتى نى
. شيرى إنى أوروؤو إبتشويس
....آري إهموت

Door de voorbede van onze heilige recht- ,  القوى القديس األنبا موسى, بصلوات أبائنا القديسين
vaardige vaders de sterke heilige abba Mozes en
...  يارب أنعم, واألنبا أرسانيوس معلم أوالد الملوك
abba Arsenius, de leraar van de kinderen van de
keizers, o Heer…

Hiten nievx3 `nte ni=e=0v `nte Hieten nie evshie ente هيتين ني أفشى إنتي ني إثؤواب
nie eth-oe-wab ente pai إنتي باى إيهؤو بي أؤواى بي
pai`ehoov piovai piovai kata eho-oe pie oe-wai pie
أؤواى كاطا بيفران إبتشويس
oe-wai kata pef ran,
pe4ran: Pu...
....آري إهموت
Eptshois...
Door de voorbeden van de heiligen van deze
dag, iedereen bij naam, Heer…

... يارب أنعم.بصلوات قديسي هذا اليوم كل واحد بإسمه

Hiten novevx3 `areh `e`pwnq Hieten noe evshie areh
e-ep on-g em penjoot et
`mpeniwt
ettai-`3ovt tajoet en arshie erevs pa
ava
(.........),
`narx3`erevc papa abba (...): pa
Eptshois...
Pu...

هيتين نو أفشى آريه ابؤنخ امبين
يـوت إتطايوت إن أرشى ايرفس
 آرى.  إبتشويس.... بابا آفا
أهموت نان إمبي كو إيفول إنتي
....آري إهموت. نين نوفى

Door hun voorbeden bewaar het leven van onze ).........( بصلواتهم أحفظ حياة أبينا المكرم رئيس الكهنة
geëerde vader de hogepriester paus abba (…),
.يا رب أنعم علينا بمغفرة خطايانا
Heer…

Tenovw2t `mmok `w P=xc: nem Ten oe-oosht emmok o
pie Egristos, nem pek
Pekiwt `n`aja0oc: nem Pi=p=na joot en aghathos, nem
=e=0v: ge ak`i akcw5 `mmon: nai pie Epnevma eth-oewab, zje ak-ie ak sootie
nan.
emmon, nai nan.

تين أؤوشت إمموك أو بي
إخرستوس نيم بيك يوت إن
أغاثوس نيم بي إبنيفما إثؤواب
جى آك طونك ى آكسوتى
. إممون ناى نان

Wij aanbidden U O Christus, met Uw Goede نس جد لك أيها المسيح مع أبيك الصالح والروح القدس
Vader, en de Heilige Geest, want U bent
. ألنك قمت و خلصتنا
gekomen en heeft ons verlost, ontferm U over ons.

Het Responsorium van de Praxis
مرد اإلبركسيس
Xere pi`ctavroc: f3`etave2 Shere pie estavros, fie شيريه بيسطافروس في إيه
etav esh pa-tshois erof, : طاف إيش باتشويس إيه روف
Pau `ero4: 2a`nte4 cw5 `mmon: sha entef sootie emmon, شا إنتيف سوتي إممون إيفول
evol gen nen novie.
. خين نين نوفي
`ebolqen nennobi.
Gegroet zij het Kruis, waarop mijn Heer werd السالم للصليب الذي صلب عليه ربي حتي خلصنا من
gekruisigd, om ons te verlossen, van onze
.خطايانا
zonden.

Na de lezing uit het Sinexarium wordt de hymne voor het Kruis en
Koning Constantijn gezongen, gevolgd door de Mohayyar.
وبعد السنكسار يقال لحن ( إيه طاف إين ني إصخاي ) كما جاء فى رفع بخور عشية وباكر
عيد الصليب
De hymne voor het Kruis en Koning Constantijn: `Etaven ni`cqai

)لحن للصليب والملك قسطنطين ( إيه طاف إين ني إصخاي
`Etaven ni`cqai `nhir3ni-kon Etav en nie es-gai en
hierieniekon
ente
`nte
Kwnctantinoc
`eqovn Konstantienos e-goen e`eRako5 ge ma-`20am `m`fro Rakotie zje ma eshtam
`nnierf3ov`i `awovn `m`fro `nni- em efro en nie er fie oewie a-oo-oen em efro en
ek`kl3ci`a.
nie eklieseeja.

إيه طاف إن ني إصخاي إن
إنتيه
كون
هيريني
كونسطانتينوس إيه خون إيه
راكوتي جيه ما إشطام إم إفرو
إن ني إيرفي أوؤي آأوأون إم
. إفروإن ني إكليسيَّا

De vredige decreten van Constantijn bereikten لما وردت مكاتبات السالم التي لقسطنطين إلي
Alexandrië, met daarin geschreven: „Sluit de .اإلسكندرية قائالَ أبواب البرابي وإفتحوا أبواب الكنائس
poorten van de tempels en open de poorten van
de kerken.“

Een Paralexis

باراليكس

`Ani `epickopoc cwtem avra2i: A-nie episkopos sootem av آتى إيه بيسكوبس سوتيم أف
rashie, a-nie epres-vieteros آنى إبرسفيتيه روس أو: راشى
`ani`precbvteroc ovno4 `mmwov oe-nof emmo-oe a-pie  آبى شاشف إن: نوف إم مؤو
shashf en taghma ente tie
`api2a24
`ntajma
`nte eklieseeja tie oo-oe em  تي: طاغما إنتيه تي إكليسيا
. أوأو إم إفنوتي إنتيه إتفيه
5ek`kl3ci`a 5`wov `mF5 `nte `1tfe. Efnoetie ente etfe.
De bisschoppen hoorden het en werden verblijd, االساقفة سمعوا ففرحوا والقساوسة ابتهجوا وسبع رتب
de priesters verheugden zich, en de zeven rangen
.الكنيسة مجدوا السماء
van de Kerk, verheerlijkten de God des Hemels.

en
las
en  نا: آش إنالس إن سوماتيكوس
`ncwmatikoc Ash
somatiekos na esh sazj- إش صاجي إيه بيك نيشتي إن
na`2cagi `epekni25 `n0e-l3l: `w ie e-pek nieshtie en  أوبى الؤس إم بيستوس: ثيه ليل
. خين ني إكليسـَّا تيرو:
pilaoc `mpictoc qen niek`kl3ci`a theliel, oo pie la-os em
pistos gen nie eklieseeja
t3rov.
tieroe.
`A2

`nlac

Welke lichamelijke tong, kan spreken van uw أي لسان جسدي يقدر أن ينطق بعظم سرورك أيها
grote blijheid, O gelovig volk, in alle kerken.
.الشعب المؤمن في جميع الكنائس

`M`fnav etavcwtem `eni-`cqai: Em ef nav etav sootem e- إم إفناف إيه طاف سوتيم إيه ني
nie es-gai, ente ep oero إبؤرو
 إنتيه: إصخاي
`nte `povro Kwn-ctantinoc: ge Konstantienos, zje ma esh  جيه ما إش ثام: كونسطانتينوس
tam em efro en nie erfie-oema`20am `m`fro `nnierf3ov`i: wie, a-oo-oen em efro en  آ: إم إفرو إن ني إيرفي أو َّوى
. أوأون إم إفرو إن ني إكليسـَّا
nie eklieseeja.
`awovn m
` `fro `nniek`kl3ci`a.
Zij hoorden de decreten, van Koning Constantijn  اغلقوا أبواب:ًعندما سمعوا كتب قسطنطين الملك قائال
met daarin geschreven: „Sluit de poorten van de
.البراري وافتحوا أبواب الكنائس
tempels en open de poorten van de kerken.“

Ma`20am `nni`3ov `nni-demwn: Ma esh tam en nie eejoe en ماإش ثام إن ني إيـَّو إن ني ذيه مون

nie zemon, oewoh a-oo-oen  أووه آ أوأون إن ني إيو إنتيه:
ovoh `awovn `nni-`3ov `nte F5: en nie eejoe ente Efnoetie, أوأونياتف إم باي الؤس فا َّى: إفنوتي
َّ  إيه طاف جوس إم با:
oo-oe nie-jatf em pai la-os ى أو أهساهني
`wovniat4 `mpai laoc fai: fai, etaf khos em pai oe ah
. ناف
sahnie naf.
`eta4goc `mpai ovahcahni na4.
“Sluit de huizen van de duivels, en open de  مغبوط هذا.أغلقوا بيوت الشياطين وافتحوا بيوت اللـه
huizen van God, zalig is het volk, tot wie dit
.الشعب الذي قيل له هذا األمر
bevel werd gesproken.”

nie-jatk
oo
`Wovniatk `w Kwn-ctantinoc: Oo-oe
Konstantienos, zje ak
ge aktanqo `mpinah5: e0be fai tan go em pie nahtie,
`aF5 tanqok: qen `0metovro ethve fai a-Efnoetie tan
gok, gen eth-met-oero
`nte nifiov`i.
ente nie fie-oe-wie.

: أوأونياتك أو كونسطانتينوس
: جيه أك طانخو إم بي ناهتي
: إثفيه فاي آ إفنوتي طانخوك
خين إثميت أورو إنتيه ني
.فيؤوي

Zalig bent u O Constantijn, want u hebt het  فلذلك أحياك،طوباك يا قسطنطين ألنك أحييت اإليمان
geloof verlevend, waarvoor God u het leven
.اللـه في ملكوت السماوات
heeft gegeven, in het Koninkrijk der Hemelen.

Twbh `mPu `e`hr3i `egwn: pau Toovh em Eptshois eehrie e-khoon, pa tshois
`povro Kwnctantinoc: nem, ep oero Konstantienos,
#lan3 5ovrw: `nte4 xa nem Ie-lanie tie oeroo,
entef ka nen novie nan
nennobi nan e` bol.
evol.

طوبه إم إبنتشويس إيه إهري إيه
إبؤرو
باتشويس: جون
 نيم إيالني تي: كونسطانتينوس
 إنتيف كانين نوفي نان: أورو
. إيفول

Bidt tot de Heer namens ons, mijn meester أطلب من الرب عنا يا سيدي الملك قسطنطين وهيالنة
Koning Constantijn, en Helena de Koningin, dat
.الملكة ليغفر لنا خطايانا
Hij onze zonden vergeeft.

De Mohayyar van het Feest van het Kruis
محير عيدي الصليب
Pau I=3c P=x=c: f3`etava24 Pa tshois Iesoes pie
Egristos, fie itav ashf e`epi`ctavroc:
ek
`eqwmqem pie estavros, ek e-goom
`m`pcatanac
capec3t
`nnen gem em epsatanas sa pe
siet en nen et shalavkh.
salavg.

: باتشويس إيسوس بخرستوس
فى إيه طاف أشف إيه
 إك إى خوم خيم:بيسطافروس
إم إبصاطاناس صابيه سيت إن
. نين إتشاالفج

O mijn Heer Jezus Christus die gekruisigd يا ربي يسوع المسيح الذى صلب على الصليب اسحقت
is op het Kruis, vertrap de satan onder
.الشيطان تحت أقدامنا
onze voeten.
Nicerafim Nie sherobiem nim nie
serafiem nie ankhelos
niajjeloc nem niarx3ajjenim nie arshie ankhelos
loc nictratia nem nie7ovcia nie strateeje nim nie
eksoseeje nie isronos nie
ni`0ronoc nimetsoic nigom.
met tshois nie khom.
Nixerovbim

nem

 ني:ني شيروبيم نيم ني سيرافيم
انجيلوس نيم ني أرشي
 ني ستراتيا نيم ني:انجيلوس
إكسوسيا ني إثرونوس ني ميت
.تشويس ني جوم

De Cherubijnen, de Serafijnen, de engelen, de :الشار وبيم والسيرافيم المالئكـة ورؤساء المالئكـة
aartsengelen. De vorstendommen, de machten, العساكر والسالطين والروبوبيات والقوات صارخين
de tronen de heerschappijen, en de krachten.
:قائلين

Evw2 `ebol evgw `mmoc ge Ev oosh evol ev khoo : افؤش ايفول إفجو امموس
emmos zje oe-oo-oe em جيه أ و أ و أو إم إفنوتي خين
ov`wov `mF5 qen n3etsoci nem Efnoetie gen nie et etshosie  نيم أو هيرينى: ني إتشوسى
nem oe hierienie hiezjen pie
ovhir3n3 higen pikahi nem ov- kahie nem oe tie matie gen  نيم أو تي: هيجين بي كاهى
. ماتي خين ني رومي
nie roomie.
5ma5 qen nirwmi.
roepen uit zeggende: “Ere zij God in den hoge,  المجد للـه فى األعالى وعلى األرض:صارخين قائلين
vrede op aarde, en in de mensen een
. السالم وفى الناس المسرة
welbehagen.”

Het Responsorium van de Psalm
مرد المزمور
ألليلويا
ألليلويا
A=l =al I=3c P=x=c `P23ri `mF5: Allieloja allieloja, Iesoes إيسوس
pie Egristos Epshierie em بخرستوس إبشيري إم إفنوتي
f3etava24
`epi`ctavroc
ek Efnoetie, fie etav ashf e-pie فى إيه طاف أشف إيه
estavros ek e-goom gem em
`eqwmqem `m`pcatanac capec3t epsatanas sa pe siet en nen بيسطافروس إك خوم خيم إم
et
shalavkh,
allieloja إبصاطاناس صابيه سيت إن
`nnen salavg =al =al.
. نين إتشاالفج ألليلويا ألليلويا
allieloja.
Halleluja Halleluja, Jezus Christus de Zoon van  الذى صلب، يسوع المسيح ابن اللـه،هلليلويا هلليلويا
God die gekruisigd is op het Kruis, vertrap de  هلليلويا، اسحق الشيطان تحت أرجلنا،على الصليب
satan onder onze voeten, Halleluja, Halleluja.
. هلليلويا

Het Responsorium van het Evangelie
مرد اإلنجيل بطريقة الشعانين
`$tai`3ovt jar `ema2w: `nge Ef tajoet ghar e-ma shoo,  إنجيه: إفطايوت غار إيه ماشو
enzje pie mienie ente pie : بي ميني إنتيه بيسطافروس
pim3ini `nte pi+: `nte I=3c P=x=c estavros, ente Iesoes pie : إنتيه إيسوس بخرستوس إبؤرو
Egristos ep oero, Pennoetie
. بين نوتي إن آليثينوس
`povro: Pennov5 `n`al30inoc.
en aliethienos.
Zeer eervol, is het teken van het Kruis, van ألنها مكرمة جداً عالمة صليب يسوع المسيح الملك إلهنا
Jezus Christus de Koning, onze ware God.
.الحقيقي
`Ebol hiten pe4`ctav-roc: nem Evol hieten pef estavros,
nem tef anastasies ethte4anactacic =e=0v: a4tac0o oe-wab, af tasto em pie
`mpirwmi `nkecop: `eqovn `epi- roomie en kesop, e-goen
e-pie paraziesos.
paradicoc.

: إيفول هيتين بيف إسطافروس
: نيم تيف أناسطاسيس إثؤواب
أفطاستو إمبي رومبي إن كيه
 إيه خون إيه بي: صوب
. باراذيسوس

Door Zijn kruis, en Zijn Heilige Verrijzenis,  رد اإلنسان مرة أخري،من قبل صليبه وقيامته المقدسة
bracht Hij de mens weer terug, naar het Paradijs.
.إلي الفردوس

Twbh `mPu `e`hr3i `egwn: pau Toovh em Eptshois e-ehrie طوبه إم إبنتشويس إيه إهري إيه
e-khoon, pa tshois ep oero إبؤرو
 باتشويس: جون
`povro Kwnctantinoc: nem, Konstantienos, nem Ie-lanie  نيم إيالني تي: كونسطانتينوس
tie oeroo, entef ka nen
 إنتيف كانين نوفي نان: أورو
#lan3 5ovrw: `nte4 xa novie nan evol
. إيفول
nennobi nan e` bol.
Bidt tot de Heer namens ons, mijn meester أطلب من الرب عنا يا سيدي الملك قسطنطين وهيالنة
Koning Constantijn, en Helena de Koningin, dat
.الملكة ليغفر لنا خطايانا
Hij onze zonden vergeeft.

De Aspasmos Adam
األسبسمس اآلدام
Aven pi`2bwt `nte `Aarwn: Av en pie esh voot ente أف إين بي إشفوت إنتيه آ آرون
A-aron, hiezjen ep-she هيجين إبشيه إنتيه بيسطافروس
higen `p2e `nte pi+: `etave2 ente pie estavros, etav إيه طاف إيش باتشويس إيه
Pau `ero4: 2a`nte4cw5 `mmon. esh pa-tshois erof, sha .روف شا إنتيف سوتي إممون
entef sootie emmon.
Zij vergeleken de staf van Aäron, met het صلب ربي
ُ شبهوا عصا هارون بخشبة الصليب التي
kruishout, waarop mijn Heer werd gekruisigd,
.عليها حتي خلصنا
om ons te verlossen.
Dat wij U mogen prijzen, met de Cherubim, en
de Serafim, roepende en zeggende:

لكي نسبحك مع الشاروبيم والسيرافيم صارخين قائلين

Ge `xovab `xovab `xovab: Pu Zje ek-oe-wab ek-oe- جي اكؤواف اكؤواف اكؤواف
wab ek-oe-wab, Ep- ابشويس بي بانطوكراطور اتفي
pipantok-ratwr: `tfe nem tshois pie pantokrator, نيم ابكاهي ميه ايفول خين بيك
. أو أو نيم بيك طايو
`pkahi meh `ebol: qen pek`wov etfe nem ep kahie meh
evol, gen pek oo-oe nem
nem pektai`o.
pek tajo.
“Heilig Heilig Heilig, O Heer de Pantokrator,  السماء،قدوس قدوس قدوس أيها الرب ضابط الكل
hemel en aarde, zijn vol van Uw glorie en Uw
.واألرض مملوءتان من مجدك وكرامتك
eer.”

)=c: Ten tie ho erok o Eejos تين تيهو إيروك أو إيوس ثيئوس
The-os, ethrek areh e-ep إثريك آريه إى إب أونخ أم بين
e0rek`areh
`e`pwnq
`mpen- oon-g
em
pen
) .. ( بطريارشيس آفا
patri`arx3c: papa abba (..) patriarshies, pa pa ava بي أرشي ارفس ماطجروف
. هيجين بيف اثرونوس
piarx3`erevc: matag-ro4 higen (...) pie arshie erevs, ma
takhrof hiezjen pef
pe4`0ronoc.
ethronos.
Ten5ho

`erok

`w

V=c

Wij vragen U O Zoon van God, bewaar het leven
van onze patriarch, paus abba (…) de
aartspriester, bevestig hem op zijn zetel.

)........( نسألك يا ابن هللا أن تحفظ حياة بطريركنا أنبا
.رئيس الكهنة ثبته على كرسيه

De Aspasmos Watos
األسبسمس الواطس
Pi`ctauroc pe penhoplon: Pie estavros pe pen بين
hoplon, pie estavros pe
> pi+ pe tenhelpic : > p+ ten helpies, pie estavros
pe pen oekhai, pie
pe
penovgai : >pi+ pe
estavros pe pen sjoesjoe,
pen2ov2ov .

بيسطافروس بيه
بيسطافروس بيه: هوبلون
بيسطافروس: تين هيلبيس
: بيه بين أوجاى
بيسطافروس بيه بين
. شوشو

Het kruis is ons wapen, het kruis is onze hoop, ، الصليب خالصنا، الصليب رجاؤنا،الصليب سالحنا
het kruis is onze steun in onze verdrukking en
.الصليب فخرنا
nood, halleluja, halleluja, halleluja.

A=l =al =al. Pau I=3c P=x=c: allieloja, allieloja, allieloja.
Pa tshois Iesoes pie
f3`etava24 `epi`ctavroc: ek Egristos, fie itav ashf e`eqwmqem `m`pcatanac capec3t pie estavros, ek e-goom
gem em epsatanas sa pe
`nnen salavg: cw5 `mmon ovoh
siet en nen et shalavkh,
nai nan...
sootie emmon oewoh
nai nan…

الليلويا
الليلويا
الليلويا
: باتشويس إيسوس بخرستوس
فى إيه طاف إيش إيه
 إكئيه خوم خيم: بيسطافروس
إيم إبصاطاناس صابيه سيت
 سوتى. إن نين إتشاالفج
... إممون أووه ناىناى

O mijn Heer Jezus Christus die gekruisigd is op  يا ربى يسوع المسيح الذى،هلليلويا هلليلويا هلليلويا
het Kruis, vertrap de satan onder onze voeten. . اسحق الشيطان تحت أرجلنا،صلب على الصليب
Verlos ons en ontferm U over ons…
.... خلصنا وارحمنا

De gelovigen zingen Psalm 150
)151(  وهـو المزمور،وأثناء التوزيع يسبح الشعب بالمزمـور اآلتي
Doxa ci Kurie doxa ci.

Zoxsasie
kie-reja,
zoksa-sie. Allie-loja.

.ذوكصاسي كيريه ذو كصاسي
الليلويا
. المجـد لك.المجـد لك يارب

Glorie aan U, O Heer, Glorie aan U. Halleluja,

Refrein Psalm 150
مرد التوزيع
`mF5: Iesoes pie Egristos إيسوس بخرستوس إبشيري إم
Epshierie em Efnoetie, إفنوتي فى إيه طاف أشف إيه
f3etava24 `epi`ctavroc.
fie etav ashf e-pie
. بيسطافروس
estavros.
I=3c

P=x=c

`P23ri

Jezus Christus de Zoon van God, is
gekruisigd op het Kruis.

. يسوع المسيح ابن اللـه صلب على الصليب

`Cmou `eV] qen ny=e=;=u tyrou Esmo Efnoetie gen nie إسمو إيه إفنوتي خين ني
eth-oe-wab, tiro intav.
.إثـؤواب تيـروإنطاف الليلويا
`ntaf.
Looft God in zijn Heiligen, Halleluja.

.سبحوا اللـه في جميع قديسيه

gen pie إسمو إيه روف خين بي طاجرو
`Cmou `erof qen pitajro `nte Esmo irof
takhro, inte tef khom.
.إنتيه تيف جوم الليلويا
tefjom.
Looft Hem in zijn machtig uitspansel.
` Cmou `erof `eh
` ryi hijen
tefmetjwri.
Looft Hem om zijn machtige daden.

.سبحــوه في جلــد قوتــه

Esmo
irof
e-iehrie إسمو إيه روف إيه إهـري
hiezjen, tef met khorie. .هيجين تيف ميت جوري الليلويا
.سبحــوه على مقدرتـــه

` Cmou `erof kata `p`asai `nte Esmo irof kata ep a- إسمو إيه روف كاطا إب آشاي
shaai, inte tev met
.إنتيه تيف ميت نيشتي الليلويا
tefmetnis].
nishtie.
Looft Hem naar zijn geweldige grootheid.
`

Cmou

`erof

`ncalpiggoc.

qen

. هلليلويا.سبحــوه ككثــرة عظمته

ou`cmy Esmo irof gen o-esmie, إسمو إيه روف خين أو إسمي
insal-pen-ghos.
.إنصالبين غـوس الليلويا
.سبحـوه بصــوت البـــوق

Looft Hem met bezuingeschal.
`Cmou `erof qen ou'altyrion
nem ouku;ara.

Esmo irof gen o-ipsal إسمو إيه روف خين أو
tie-rejon, nem o-kisarah. إبصالتيريون نيم أو كيثارا
.الليلويا
.هلليلويا.سبحــوه بمزمار وقيثــارة

Looft Hem met harp en citer.

`Cmou `erof qen hankemkem nem Esmo irof gen han kem- إسمو إيه روف خين هان كيم
kiem, nem han goros.
.كيم نيم هان خوروس الليلويا
han,oroc.
Looft Hem met tamboerijn en reidans.
`Cmou `erof qen hankap nem
ouorganon.
Looft Hem met snarenspel en fluit.
`Cmou `erof qen hankumbalon
`enece tou`cmy.
Looft Hem met klinkende cimbalen.

. هلليلويا.سبحـوه بدفــوف وصفــوف

Esmo irof gen han kaab, إسمو إيه روف خين هان كاب
nem o-orghanon.
.نيم أوأوغانـون الليلويا
.سبحــوه بأوتــار وأرغــن
Esmo irof gen han kiem إسمو إيه روف خين هان كيم
valoon,
ie
nie-cito فالون إيه ني سيه طـو إسمي
esmie.
.الليلويا
.سبحــوه بصنــوج حسنــة الصوت

`Cmou `erof qen hankumbalon Esmo irof gen han kiem إسمو إيه روف خين هان كيم
va-loon, inte o-wie .فالون إنتيه أو إشليلـوؤي الليلويا
`nte ou`e`slylou`i.
eshlie-lo-wie.
Looft Hem met schllende cimbalen.

.سبحــوه بصنــوج التهليـــل هلليلويا

Nifi niben marou`cmou tyrou Nivie niveen, maro نيفي نيفين مارو إسمو تيـرو إيه
esmo tiro, e-efran em إفـران إم إبتشويس بين نوتي
`e`vran `mP=o=c pennou].
Eptshois
pennoetie,
.الليلويا
Allie..
Alles wat adem heeft, love de Here.
Halleluja.

.كل نسمة فلنسبح اسم الـرب إلهنا هلليلويا

Doxa Patri ke `Ui`w ke `agi`w Zoksa patrie ke e-jo ke ذوكصابتـري كيه إيو كيه آجيـو
akhio ipnev-matie.
.إبنفماتي
`Pneumati.
.المجـد لآلب واإلبـن والــروح القـدس

Ere zij de Vader, de Zoon en de Heilige
Geest.

Ke nun ke `a`i ke ic touc `e`wnac Ke nien ke a-ie ke istos كيه نين كيه آ إيه كيه إسطوس
twn e` `wnwn `amyn. Allylouia ie o-nas ton ie o-non, إيه أوناس طون إيه أونـون آمين
Amen
.الليلويا
Nu en altijd, en tot in eeuwen der eeuwen.
Amen. Halleluja,
=a=l@ doxa ci o :eoc `ymwn.
Allylouia

 هلليلويا.اآلن وكل أوان وإلى دهـــر الدهـور آمين

Allie-loja Zok-sasie o الليلويا الليلويا ذوكصاسي أوثيه
sie os iemon, Allie-loja.
.أوس إيمون الليلويا
.المجــد لك يارب هلليلويا

Ere zij ons God.
=a=l@ pi`wou va penNou] pe.
Iycoc P`i,rictoc p
` syri `mV]
cwtem `eron ouoh nai nan.

Pie o-va pennotie pe.
Allie-loja Iesos peEgriestos ipshirie em
efnoetie so-teem e-ron
oewoh nai nan.

U bent Jezus de Christus. Verhoor ons. En
ontferm U over ons.

الليلويا الليلويا بي أوأوفـا بين
 إيسوس بي.نوتي بيه الليلويا
إخرستوس إبشيـري إم إفنـوتي
.سوتيـم إيه رون أووه نـاي نـان

 يســوع المسيح إبن اللـه إسمعنــا.المجـد إللهنـا هلليلويا
.وأرحمنــا

De Afsluitende Canon
Voor Mettens, Vespers en de Goddelijke Liturgie
قانون الختام فى رفع بخور عشية وباكروالقداس اإللهى
`Am3n =al: (Do7a patri) (Ke Amien allieloja,Zoksa ... آمين الليلويا ذوكصا باتري
patrie…Ke nien…
.... كيه نين
nvn)
Amen Halleluja,Glorie aan de Vader…Nu
en altijd…

....  اآلن.... آمين هلليلويا المجد لآلب

Tenw2 `ebol `engw `mmoc ge Ten oosh evol en khoo
emmos zje oo Pentshois
`wPenu I=3c P=x=c: f3`etava24 Iesoes pie Egristos, fie
`epi-`ctavroc
ek
`eqwmqem etav ashf e-pie estavros
`m`pcatanac
capec3t ek e-goom gem em
epsatanas sa pe siet en
`nnensalavg.
nen etshalavkh.

تين أوش إيفول إنجو إمموس
جيه أو بين تشويس إيسوس
 في إيه طاف آشف: بخرستوس
إيه بيسطافروس إك إيه خوم
خيم إم إبصاطاناس صابيه سيت
. إن نين إتشاالفج

Wij roepen en zeggen O onze Heer Jezus نصرخ قائلين يا ربنا يسوع المسيح الذي صُلب علي
Christus, die gekruisigd is op het Kruis,
.الصليب اسحق الشيطان تحت اقدامنا
vertrap de satan onder onze voeten.

ثمرة الغصن الرطيب في مدح الصليب
 11برمهات– 11توت

أبىىىىىىىىىىىىىىىدي باسىىىىىىىىىىىىىىىم الثىىىىىىىىىىىىىىىالوث
ونصىىىىىىيح جميعىىىىىىا ً بىىىىىىأعال صىىىىىىوت
لمىىىىىىىىىىىىىا أراد الملىىىىىىىىىىىىىك الىىىىىىىىىىىىىديان
دبىىىىىىىىىىىىىر تىىىىىىىىىىىىىدبيرا باالحسىىىىىىىىىىىىىان
فظهىىىىىىىىىر للملىىىىىىىىىك قسىىىىىىىىىطنطينوس
وكىىىىىىىىان محبىىىىىىىىا السىىىىىىىىم ايسىىىىىىىىوس
أبىىىىىىىىىىىىىواب الكنىىىىىىىىىىىىىائس فىىىىىىىىىىىىىتحهم
وأهلىىىىىىىىك جميىىىىىىىىع مىىىىىىىىن يتىىىىىىىىبعهم
ارسىىىىىىىل عسىىىىىىىاكر فىىىىىىىي الوديىىىىىىىان
وأهلىىىىىىىك جميىىىىىىىع عبىىىىىىىاد األوثىىىىىىىان
فطىىىىىىىىار عليىىىىىىىىه حىىىىىىىىرب البربىىىىىىىىر
وقىىىىىىىىىام بالليىىىىىىىىىل وهىىىىىىىىىو يتفكىىىىىىىىىر
فظهىىىىر لىىىىه فىىىىي السىىىىماء عالمىىىىات
واوحىىىىىىىىي إليىىىىىىىىه فىىىىىىىىي الرؤيىىىىىىىىات
قىىىىىىىىىىائال يىىىىىىىىىىا ملىىىىىىىىىىك األفىىىىىىىىىىراح
فىىي بريىىق الحىىرب يصىىير لىىك فىىالح
أعمىىىىل هىىىىذه العالمىىىىة تنىىىىال منىىىىاك
فصىىىىىىنع كمىىىىىىا قىىىىىىال لىىىىىىه المىىىىىىالك
فطلىىىىىىىىىىىىىىع للبربىىىىىىىىىىىىىىر وغلىىىىىىىىىىىىىىبهم
وظفىىىىىىىىىىىىىر بىىىىىىىىىىىىىالقوم وشىىىىىىىىىىىىىتتهم
فلمىىىىىا رجىىىىىع مىىىىىن حىىىىىرب البربىىىىىر
فقىىىىال أيىىىىن صىىىىليب المسىىىىيح يظهىىىىر
قىىىىىىالوا لىىىىىىه فىىىىىىي مدينىىىىىىة أورشىىىىىىليم
وهىىىىىىو صىىىىىىىار لىىىىىىىه زمانىىىىىىىا قىىىىىىىديم
والملكىىىىىىىىة هيالنىىىىىىىىة اتىىىىىىىىت إليىىىىىىىىه
قائلىىىىىىىة انهىىىىىىىض وحىىىىىىىارب عليىىىىىىىه
اذ بالصىىىىىىىىىىليب تغلىىىىىىىىىىب أعىىىىىىىىىىداك
هللا اختىىىىىىىىىىىىىىىىىىارك واصىىىىىىىىىىىىىىىىىىطفاك
فجمعىىىت عسىىىكر مىىىع جىىىيش عظىىىيم

الحىىىىىىىىىىىىىىىىىىي رب الصىىىىىىىىىىىىىىىىىىباؤوت
شىىىىىىيريه نىىىىىىاك أوبىىىىىىي اسىىىىىىتافروس
أن يظهىىىىىىىىىىر صىىىىىىىىىىليبه باإليمىىىىىىىىىىان
شىىىىىىيريه …………………….
بعىىىىىىىىىىىىىد هىىىىىىىىىىىىىالك دقلىىىىىىىىىىىىىديانوس
شىىىىىىيريه …………………….
وبيىىىىىىىىىىىوت البرابىىىىىىىىىىىي أهىىىىىىىىىىىىدمهم
شىىىىىىيريه …………………….
ينىىىىىىىىىىىىىىادوا فيهىىىىىىىىىىىىىىىا باإليمىىىىىىىىىىىىىىىان
شىىىىىىيريه …………………….
فجمىىىىىىىىع جيوشىىىىىىىىا مىىىىىىىىع عسىىىىىىىىكر
شىىىىىىيريه …………………….
مثىىىىىىىىل صىىىىىىىىليب مىىىىىىىىع ارشىىىىىىىىادات
شىىىىىىيريه …………………….
اعمىىل صىىليب علىىى رؤوس السىىالح
شىىىىىىيريه …………………….
بىىىىىىىإرادة يسىىىىىىىوع تغلىىىىىىىب أعىىىىىىىداك
شىىىىىىيريه …………………….
وهلىىىىىىىىىىىىىك اعىىىىىىىىىىىىىداءه وبىىىىىىىىىىىىىددهم
شىىىىىىيريه …………………….
جلىىىىىىىىس بىىىىىىىىين العظمىىىىىىىىاء يتفكىىىىىىىىر
شىىىىىىيريه نىىىىىىاك أوبىىىىىىي اسىىىىىىتافروس
صىىىىىىىىليب المسىىىىىىىىيح فيهىىىىىىىىا مقىىىىىىىىيم
شىىىىىىيريه …………………….
وهىىىىىىي تخضىىىىىىع مىىىىىىا بىىىىىىين يديىىىىىىه
شىىىىىىيريه …………………….
بالصىىىىىىىىىىىىىىليب تنىىىىىىىىىىىىىىال منىىىىىىىىىىىىىىاك
شىىىىىىيريه …………………….
ومضىىىىىت بسىىىىىرعة إلىىىىىى أورشىىىىىليم

فسىىىىىىمعت بهىىىىىىا المىىىىىىدن واألقىىىىىىاليم
ولمىىىىىا وصىىىىىلت المدينىىىىىة باإلمكىىىىىان
ارتجىىىىىىىىىىىت المدينىىىىىىىىىىىة بالسىىىىىىىىىىىكان
طلعىىىىىىىىوا أكىىىىىىىىابر تلىىىىىىىىك البلىىىىىىىىدان
وجىىىىدوا جىىىىيش ملكىىىىة مىىىىع سىىىىلطان
احتىىىىارت المدينىىىىة فىىىىي ذاك الحىىىىين
فسىىىىىىىىىىىىىىىألتهم كىىىىىىىىىىىىىىىالم بىىىىىىىىىىىىىىىاللين
قائلىىىىىىىىىىة اخبرونىىىىىىىىىىي بالصىىىىىىىىىىحيح
أنىىىىىي وضىىىىىعوه اليهىىىىىود بالصىىىىىريح
قىىىىىىىىىىىىالوا لهىىىىىىىىىىىىا يىىىىىىىىىىىىا مليكتنىىىىىىىىىىىىا
لىىىىىىىىيس هىىىىىىىىو فىىىىىىىىي ايىىىىىىىىام مىىىىىىىىدتنا
قالىىىىىىىىىت الملكىىىىىىىىىة يىىىىىىىىىا حضىىىىىىىىىىار
ليتحققىىىىىىىىىىىىىوا تلىىىىىىىىىىىىىك األخبىىىىىىىىىىىىىار
احضىىىروا لهىىىا ثىىىالث رجىىىال يهىىىود
قالىىىىىىىت لهىىىىىىىم يىىىىىىىا قىىىىىىىوم جحىىىىىىىود
قائلىىة اخبرونىىي عىىن صىىليب المسىىيح
وكىىىىىىىىىان فىىىىىىىىىيهم واحىىىىىىىىىد فصىىىىىىىىىيح
فأجىىىىىىىىىىىىابوا عليهىىىىىىىىىىىىا باالنكىىىىىىىىىىىىار
فحسىىىىىىىىبتهم فىىىىىىىىي دخىىىىىىىىان ونىىىىىىىىار
قىىىىىالوا اطلقينىىىىىا ونحىىىىىن نقىىىىىول لىىىىىك
فىىىىىىىىي أي مكىىىىىىىىان نحىىىىىىىىن نعلمىىىىىىىىك
قىىىىىىىىىال يهىىىىىىىىىوذا كىىىىىىىىىالم مىىىىىىىىىوزون
هىىىىىىىىىاتوا لنىىىىىىىىىا انىىىىىىىىىاس فحىىىىىىىىىاتون
فحتىىىىىىىىىىىىىوا الكىىىىىىىىىىىىىوم والمكىىىىىىىىىىىىىان
فلىىىىم يعلمىىىىوا أيهمىىىىا صىىىىليب الىىىىديان
اال وميىىىىىىىىىىىىىىت أتىىىىىىىىىىىىىىي علىىىىىىىىىىىىىىيهم
أمىىىرت الملكىىىىة ان يحضىىىىروه إلىىىىيهم
قالىىىىىىىىىىىىىىىت الملكىىىىىىىىىىىىىىىة إنزلىىىىىىىىىىىىىىىوه
ففرحىىىىىىىىىىىوا الجميىىىىىىىىىىىع لمىىىىىىىىىىىا رأوه
وضىىىىىىىىعوا عليىىىىىىىىه األول والثىىىىىىىىاني
صىىىىىىىىىىاحوا الجميىىىىىىىىىىع بىىىىىىىىىىالعبراني
حملىىىىىىىىىىىىىوه بىىىىىىىىىىىىىإكرام وتهليىىىىىىىىىىىىىل
هىىىىىىىىىذا اليىىىىىىىىىوم عظىىىىىىىىىيم وجليىىىىىىىىىل

شىىىىىىيريه …………………….
وعسىىىىىىىىىاكرها ملكىىىىىىىىىوا أألركىىىىىىىىىان
شىىىىىىيريه …………………….
ينظىىىىىروا هىىىىىذا األمىىىىىر الىىىىىذي كىىىىىان
شىىىىىىيريه …………………….
لمىىىىىا نظىىىىىروا أم الملىىىىىك قسىىىىىطنطين
شىىىىىىيريه …………………….
عىىىىىىىن صىىىىىىىليب يسىىىىىىىوع المسىىىىىىىيح
شىىىىىىيريه …………………….
هىىىىىىىىىىىىذا شىىىىىىىىىىىىيء قىىىىىىىىىىىىديم عنىىىىىىىىىىىىا
شىىىىىىيريه …………………….
ائتىىىىىىىىىىوا لنىىىىىىىىىىىا أنىىىىىىىىىىىاس اخيىىىىىىىىىىىار
شىىىىىىيريه …………………….
يحقىىىىىىىىىىىوا األزمىىىىىىىىىىىان والعهىىىىىىىىىىىود
شىىىىىىيريه …………………….
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الغصن الرطيب في مدح الصليب
أبىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىدأ باسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىم هللا الىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىديان
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ونسىىىىىىىىأل مىىىىىىىىن مىىىىىىىىريم فخىىىىىىىىر األكىىىىىىىىوان
تعىىىىىىىىىىىالوا نمجىىىىىىىىىىىد صىىىىىىىىىىىليب ايسىىىىىىىىىىىوس
ألنىىىىىىىىىىىىىه قهىىىىىىىىىىىىىر ابلىىىىىىىىىىىىىيس المنجىىىىىىىىىىىىىوس
جىىىىىىىىىىاء وتجسىىىىىىىىىىد مىىىىىىىىىىن ابنىىىىىىىىىىة يىىىىىىىىىىواقيم
وكىىىىىىىىىىىىىىىىل اآلبىىىىىىىىىىىىىىىىاء مىىىىىىىىىىىىىىىىن قىىىىىىىىىىىىىىىىديم
حىىىىىىىىىىىىىىىول عىىىىىىىىىىىىىىىن حىىىىىىىىىىىىىىىواء الهفىىىىىىىىىىىىىىىوة
مىىىىىىىىىىن بعىىىىىىىىىىد أن كانىىىىىىىىىىت فىىىىىىىىىىي شىىىىىىىىىىقوة

الىىىىىىىىىىىىدائم علىىىىىىىىىىىىى تىىىىىىىىىىىىوالي األزمىىىىىىىىىىىىان
الىىىىىىىىذي علىىىىىىىىق فىىىىىىىىوق بىىىىىىىىي اسىىىىىىىىتافروس
وبىىىىىىىىىىىىىىه تهىىىىىىىىىىىىىىزم قىىىىىىىىىىىىىىوة الشىىىىىىىىىىىىىىيطان
أن توصىىىىىىىىىىىىىىىىىلنا إلىىىىىىىىىىىىىىىىىى الفىىىىىىىىىىىىىىىىىردوس
الىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىرب الملىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىك القىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىدوس
وبىىىىىىىىىىىىه خلصىىىىىىىىىىىىت سىىىىىىىىىىىىائر النفىىىىىىىىىىىىوس
وخلىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىص آدم وإبىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىراهيم
برسىىىىىىىىىىىم إشىىىىىىىىىىىىارة بىىىىىىىىىىىي اسىىىىىىىىىىىىتافروس
بالصىىىىىىىىىىىىىىىىىىىليب صىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاحب القىىىىىىىىىىىىىىىىىىىوة
وخلصىىىىىىىىىىىنا مىىىىىىىىىىىن ضىىىىىىىىىىىيق الحبىىىىىىىىىىىوس

خلىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىص آدم مىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىن اللعىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىين
أمىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا الملىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىك قسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىطنطين
دبرتهيالنىىىىىىىىىىىىىىىىة الملكىىىىىىىىىىىىىىىىة فقصىىىىىىىىىىىىىىىىدت
واحضىىىىىىىىىىىىىرت اليهىىىىىىىىىىىىىود واستقصىىىىىىىىىىىىىىت
رد عليهىىىىىىىىىىىىىىىىىا اليهىىىىىىىىىىىىىىىىىود مكىىىىىىىىىىىىىىىىىابرين
ومىىىىىىىىىىىن يعلىىىىىىىىىىىم فىىىىىىىىىىىي هىىىىىىىىىىىذا الحىىىىىىىىىىىين
زادت علىىىىىىىىىىىىىىىىىيهم هىىىىىىىىىىىىىىىىىىذا السىىىىىىىىىىىىىىىىىىؤال
وإال أهلىىىىىىىىىىىىىىىىىىىك كىىىىىىىىىىىىىىىىىىىل الرجىىىىىىىىىىىىىىىىىىىال
سىىىىىىىىىىىىلموا إليهىىىىىىىىىىىىا الرجىىىىىىىىىىىىل المىىىىىىىىىىىىاهر
وقىىىىىىىىىىىىىىالوا أنىىىىىىىىىىىىىىه ذو علىىىىىىىىىىىىىىم بىىىىىىىىىىىىىىاهر
شىىىىىىىىاهد\ يهىىىىىىىىوذا فىىىىىىىىي الملكىىىىىىىىة هيالنىىىىىىىىة
فسىىىىىىىىىىىىىار معهىىىىىىىىىىىىىا ليظهىىىىىىىىىىىىىر مكانىىىىىىىىىىىىىه
صىىىىىىىىىىىىعدت الملكىىىىىىىىىىىىىة فىىىىىىىىىىىىوق الكىىىىىىىىىىىىىوم
فانبعثىىىىىىىىىىىت روائىىىىىىىىىىىح بخىىىىىىىىىىىوم مشىىىىىىىىىىىموم
ضىىىىىىىىىبطوا وظفىىىىىىىىىروا بثالثىىىىىىىىىة صىىىىىىىىىلبان
وبوضىىىىع احىىىىداهما قىىىىام الميىىىىت فىىىىي الحىىىىال
طلعىىىىىىىىىىىىوا وطىىىىىىىىىىىىافوا فىىىىىىىىىىىىي أورشىىىىىىىىىىىىليم
وهىىىىىىىىىىو يصىىىىىىىىىىيحون بصىىىىىىىىىىوت عظىىىىىىىىىىيم
ظهىىىىىىىىىىىرت للوقىىىىىىىىىىىت روائىىىىىىىىىىىح طيىىىىىىىىىىىب
فيىىىىىىىىىىىىا لىىىىىىىىىىىىه مىىىىىىىىىىىىن أمىىىىىىىىىىىىر عجيىىىىىىىىىىىىب
عرفىىىىىىىىىت هيالنىىىىىىىىىة أبنهىىىىىىىىىا بمىىىىىىىىىا كىىىىىىىىىان
فهلىىىىىىىىىىىىىىل وثبىىىىىىىىىىىىىىت فىىىىىىىىىىىىىىي اإليمىىىىىىىىىىىىىىان
غلمانىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا كثيىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىرة ارسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىلها
لبنيىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىان البيىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىع وعمارتهىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا
فلنشىىىىىىىىىىىىىىىىىىكر صىىىىىىىىىىىىىىىىىىانع الخيىىىىىىىىىىىىىىىىىىرات
ونمجىىىىىىىىىىىىىىىىد صىىىىىىىىىىىىىىىىليب رب القىىىىىىىىىىىىىىىىوات
قويىىىىىىىىىىىت بالصىىىىىىىىىىىليب كىىىىىىىىىىىل الشىىىىىىىىىىىهداء
وهزمىىىىىىىىىىىىىىىىىىت عسىىىىىىىىىىىىىىىىىىكر األعىىىىىىىىىىىىىىىىىىداء
كىىىىىىىىىىىل المىىىىىىىىىىىؤمنين صىىىىىىىىىىىاروا فىىىىىىىىىىىرحين
السىىىىىىىىىىىىىىىىىىيما الملىىىىىىىىىىىىىىىىىىك قسىىىىىىىىىىىىىىىىىىطنطين
لىىىىىىىىىىىىىىىىيس لنىىىىىىىىىىىىىىىىا فخىىىىىىىىىىىىىىىىر صىىىىىىىىىىىىىىىىحيح
كمىىىىىىىىىىىىىىا قىىىىىىىىىىىىىىال بىىىىىىىىىىىىىىولس الفصىىىىىىىىىىىىىىيح
مجىىىىىىىىىىىىدوا الىىىىىىىىىىىىرب المجىىىىىىىىىىىىد العظىىىىىىىىىىىىيم
وعظمىىىىىىىىىىىىىىىىىىىوا صىىىىىىىىىىىىىىىىىىىليبه الكىىىىىىىىىىىىىىىىىىىريم
نىىىىىىىىىىىىىزل المسىىىىىىىىىىىىىىيح إلىىىىىىىىىىىىىى الجحىىىىىىىىىىىىىىيم
ورفعهىىىىىىىىىىىىىىىىىىىم إلىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى أوج النعىىىىىىىىىىىىىىىىىىىيم
هىىىىىىىىىىىىىىىىىذا هىىىىىىىىىىىىىىىىىو يىىىىىىىىىىىىىىىىىم األفىىىىىىىىىىىىىىىىىراح
وأبونىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا آدم قىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىد اسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىتراح
ونسىىىىىىىىىىىىىىىىىىأل مىىىىىىىىىىىىىىىىىىن رب المعونىىىىىىىىىىىىىىىىىىة

وكىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىل اآلبىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاء األولىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىين
فىىىىىىىىىىىأرد ظهىىىىىىىىىىىور صىىىىىىىىىىىليب القىىىىىىىىىىىدوس
مدينىىىىىىىىىىىة أورشىىىىىىىىىىىليم وفيهىىىىىىىىىىىا دخلىىىىىىىىىىىت
عىىىىىىىىىىىىىن مكىىىىىىىىىىىىىان بىىىىىىىىىىىىىي اسىىىىىىىىىىىىىتافروس
هىىىىىىىىىىىىذا أمىىىىىىىىىىىىر لىىىىىىىىىىىىه مىىىىىىىىىىىىدة سىىىىىىىىىىىىنين
أيىىىىىىىىىىىىىن يوجىىىىىىىىىىىىىىد ذلىىىىىىىىىىىىىىك الطىىىىىىىىىىىىىىافوس
قائلىىىىىىىىىىىىة أعلمىىىىىىىىىىىىوني حقيقىىىىىىىىىىىىة الحىىىىىىىىىىىىال
الغىىىىىىىىىائبين ومىىىىىىىىىن هىىىىىىىىىم هنىىىىىىىىىا جلىىىىىىىىىوس
وهىىىىىىىىو يهىىىىىىىىوذا الىىىىىىىىذي بيىىىىىىىىنهم حاضىىىىىىىىر
يىىىىىىىىىىدرى سىىىىىىىىىىائر الكتىىىىىىىىىىب والنىىىىىىىىىىاموس
لهىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا محبىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة وأمانىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة
إلىىىىىىىىىىىىىىىى تىىىىىىىىىىىىىىىل يعلىىىىىىىىىىىىىىىو الطىىىىىىىىىىىىىىىافوس
وأمىىىىىىىىىىرت بحفىىىىىىىىىىر المثىىىىىىىىىىال المرسىىىىىىىىىىوم
فعرفىىىىىىىىىىوا أنىىىىىىىىىىه موضىىىىىىىىىىع بسىىىىىىىىىىتافروس
وجىىىىىىىىىىىىىىدوها فىىىىىىىىىىىىىىي ذلىىىىىىىىىىىىىىك المكىىىىىىىىىىىىىىان
فتحققىىىىىىىىىىىىوا إنىىىىىىىىىىىىه صىىىىىىىىىىىىليب ايسىىىىىىىىىىىىوس
بالتسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىبيح مىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىع التكىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىريم
السىىىىىىىىىىالم لصىىىىىىىىىىليب الملىىىىىىىىىىك القىىىىىىىىىىدوس
لمىىىىىىىىىىىىىا اصىىىىىىىىىىىىىعدوا ذلىىىىىىىىىىىىىك الصىىىىىىىىىىىىىليب
ظهىىىىىىىىر مىىىىىىىىن مغىىىىىىىىارة بىىىىىىىىي اسىىىىىىىىتافروس
وأرسىىىىىىىىىىىىىلت إليىىىىىىىىىىىىىه رسىىىىىىىىىىىىىال ببيىىىىىىىىىىىىىان
بسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىيدنا الملىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىك القىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىدوس
بىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىألموال وتحىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىف معهىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا
وجىىىىىىىىىىىىوائز وهىىىىىىىىىىىىدايا مىىىىىىىىىىىىع ملبىىىىىىىىىىىىوس
ونسىىىىىىىىجد ألسىىىىىىىىمه فىىىىىىىىي كىىىىىىىىل األوقىىىىىىىىات
مخلصىىىىىىىىىىىىىىىىىىىنا الملىىىىىىىىىىىىىىىىىىىك القىىىىىىىىىىىىىىىىىىىدوس
وخلصىىىىىىىىىىىىىت بىىىىىىىىىىىىىه مىىىىىىىىىىىىىن الضىىىىىىىىىىىىىراء
وقهىىىىىىىىىىىىرت كىىىىىىىىىىىىل ملىىىىىىىىىىىىك منجىىىىىىىىىىىىوس
بىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاعالء شىىىىىىىىىىىىىىىىىىىأن المسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىيحيين
بالصىىىىىىليب قطىىىىىىع مىىىىىىن البربىىىىىىر الىىىىىىرؤوس
إال بصىىىىىىىىىىىىىىىىىليب يسىىىىىىىىىىىىىىىىىوع المسىىىىىىىىىىىىىىىىىيح
تلميىىىىىىىىىىىىىذ سىىىىىىىىىىىىىيدنا الىىىىىىىىىىىىىرب إيسىىىىىىىىىىىىىوس
ورتلىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىوا إللهنىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا بىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىالتفخيم
واشىىىىىىىىىىىىىىىىىىكروا اسىىىىىىىىىىىىىىىىىىمه القىىىىىىىىىىىىىىىىىىدوس
وخلىىىىىىىص المسىىىىىىىجونين بىىىىىىىه مىىىىىىىن قىىىىىىىديم
وأسىىىىىىىىىىىىىىىىىىكنهم جنىىىىىىىىىىىىىىىىىىة الفىىىىىىىىىىىىىىىىىىىردوس
بىىىىىىىىىىىىىىىه زالىىىىىىىىىىىىىىىت عنىىىىىىىىىىىىىىىا اآلتىىىىىىىىىىىىىىىراح
بعىىىىىىىىىدأن كىىىىىىىىىان فىىىىىىىىىي أسىىىىىىىىىر وحبىىىىىىىىىوس
ان يرحمنىىىىىىىىىىىىا فىىىىىىىىىىىىي يىىىىىىىىىىىىوم الدينونىىىىىىىىىىىىة

بشىىىىىىىىىىىىىىىىىىفاعة العىىىىىىىىىىىىىىىىىىذراء الحنونىىىىىىىىىىىىىىىىىىة
يىىىىىىىىىىا رب يىىىىىىىىىىا عزيىىىىىىىىىىز يىىىىىىىىىىا رحمىىىىىىىىىىان
احفىىىىىىىىىىىىظ بطريىىىىىىىىىىىىرك هىىىىىىىىىىىىذا الزمىىىىىىىىىىىىان
وأيضىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا ً الكهنىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة الكرامىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة
ورتب البيعة بالتمـــــــــام

مىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىريم ريحانىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىةالنفوس
يىىىىىىىىىىىا حاضىىىىىىىىىىىر فىىىىىىىىىىىي كىىىىىىىىىىىل مكىىىىىىىىىىىان
وجميىىىىىىىىىىىع األسىىىىىىىىىىىاقفة أيهىىىىىىىىىىىا القىىىىىىىىىىىدوس
وكىىىىىىىىىىىىىىىىىىل الشمامسىىىىىىىىىىىىىىىىىىة والخىىىىىىىىىىىىىىىىىىدام
احفظهــــــم من شر المنجوس

