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Veneration Hymns
Blessed are You
indeed,
with
Your
good
Father, and the
Holy Spirit, for
You
have
(come/risen) and
saved us.

Blessed are You
~K;cmarwout
~K;cmarwout
إسمارؤوت
مبارك انت بالحقيقة إك
;al/ywc : nem  نيم ﭘيﻚ:مع ابيﻚ الصالح آليثوس
Pekiwt ;n;agayoc :والروح القدس ألنﻚ يوت إن آغاثوس
: nem Pipneuma ﭘﻨيﭭما
نيم ﭘﻲ
)قمت/(اتيت
|e|y|u
:
je  ﭼيﻪ أك:إثؤواب
.وخلصتﻨا
(ak;i/aktonk)
إي أك سوتﻲ
akcw] ;mmon.
.إممون

Rejoice
O
Theotokos, the
Virgin,
the
intercessor of the
world
the
Saviour
our
God; we present
praise to Him
and we exalt
you.

Rejoice O Theotokos
<ere ye;otoke
<ere
ye;otoke شيريﻪ ثيﻪ أوطوكيﻪ
paryene
ﭘارثيﻪ نيﻪ أو
;o;precbebou
ce ﭘريﺴﭭيﻪ ﭬو سيﻪ
;upertou kocmou
إﭘير طو كوزمو
ton cwt/ri;a ke
ton Yeon ;/mwn : طون سوتيريَّا كيﻪ
طون ثيﻪ أون
procverin
pantatwn umnon  ﭘروس فيﻪ:إيمون
;/mwn
: ﭘانداطون
رين
cemegalinomen.  سيﻪ:إمﻨون إيمون

إفرحﻲ يا والدة اإللﻪ
العذراء يا شفيعة فﻲ
العالم عﻨد المخلص
 نقدم لﻪ كل،إلهﻨا
.ونعظمﻚ
،تﺴبيحﻨا
ِ

.ميﻪ غاليﻨومين
+Rejoice
Theotokos,
Virgin,
Mother

O
the
the
of

#<ere ye;otoke إفرحﻲ يا والدة شيريﻪ ثيﻪ أوطوكيﻪ+
paryene
:  مﻲ: والدة ﭘارثيﻪ نيﻪ،اإللﻪ العذراء
m/tertou
عمانوئيل يا غير تيرطو إممانوئيل
Emmanou/l t/c

ﭘﻲ
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ﭘيﻨا

تيس

.مجربة بزواج

.روغامﻲ

Immanuel who pina pirogam/.
is not provoked
with marriage.
Rejoice O you
who is of the
rank
of
the
angels; Rejoice
O our intercessor
before our God
the Father; We
exalt you.

<ere y/etaxic
;naggelon : ,ere
y/proctaci;a
;/mwn tou Patri
ke ton Yeon
;/mwn
:
cemegalinomen.

إفرحﻲ يا طقس شيريﻪ ثﻲ إيﻪ
 إفرحﻲ يا طاكﺴيس إن أنجيﻪ،المالئكة
 شيريﻪ ثﻲ:شفيعتﻨا عﻨد اآلب لون
طاسيَّا
ﭘروس
.نعظمﻚ
،إلهﻨا
ِ
إيمون طوﭘاطري
كيﻪ طون ثيﻪ أون
 سيﻪ ميﻪ:إيمون
.غاليﻨومين

+Rejoice
O
Theotokos, the
Virgin, to You O
God
is
due
praise in Zion,
and the vows
will be fulfilled
to
You
in
Jerusalem; We
exalt you.

#<ere ye;otoke
paryene : ;nyok
V] ;fersau nak :
;nje pijw qen
Ciwn : eue] nak
;nhaneu,/
qen
I|l|/|m
:
cemegalinomen.

شيريﻪ ثيﻪ أوطوكيﻪ
 إنثوك:ﭘارثيﻪ نيﻪ
إفﻨوتﻲ إف إر شاﭪ
 إنﭽيﻪ ﭘﻲ جو:ناك
 إﭪ إيﻪ:خين سيُّون
تﻲ ناك إن هان
إﭬﺸﻲ خين يﻪ
 سيﻪ ميﻪ:روساليم
.غاليﻨومين

Rejoice O you
full of grace,
Mary the Lord is
with you.

<ere
ke إفرحﻲ يا ممتلئة شيريﻪ كيﻪ خاريطو
,aritwmen/
.نعمة يا مريم الرب ميﻪ نﻲ ماريَّا
Mari;a ;o Kurioc ميﻪ
أوكيريُّوس
.معﻚ
ِ
metacou.

.طاسو
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إفرحﻲ يا والدة+
 أنت،اإللﻪ العذراء
يا للا يجب لﻚ
فى
التﺴبيح
 وتوفى لﻚ،صهيون
،الﻨذور فى أورشليم
.نعظمﻚ
ِ

Holy
is
the
Father the King,
/ who observes
our humility, /
the essence of
glory; / and the
Holy Spirit.

Holy is the Father the King
~Agioc ictin
~Agioc ictin : ;o :إستين
آجيوس
Pat/r
أوﭘاتير ﭬاسﻲ ليﭫ
Bacileucin
:  ثيﻪ ﭘين ثيﻪ:سين
yepenyebi;o
:
 جيﻪ نوس إن:ﭬيﳳو
genoc ;ndoxin :
tou Pneuma tou  طو ﭘﻨيﭭما:ذوكﺴين
;agiou.
.طو آجيو

+Righteous
is
the Father, / Our
supporter in all
our weaknesses,
/ for the sake of
the
heavenly
life; / and the
Holy Spirit.

#Dikeoc ictin :
o;
Pat/r
;eoubo;/yin
:
yepenyebi;o
:
zw/n
;n;epouranion
:
tou Pneuma tou
;agiou.

:ذيكيﻪ أوس إستين
أوﭘاتير إيﻪ أوﭬو
 ثيﻪ ﭘين ثيﻪ:إيثين
 زو إين إن إيﻪ:ﭬيﳳو
طو
:ﭘورانيون
.ﭘﻨيﭭما طو آجيو

Praise belongs to
the Father, / The
treasury of our
humility,/ Jesus
the heavenly; /
and the Holy
Spirit.

~?panoc ictin : ;o
Pat/r yucaurin
: yepenyebi;o : I|/|c
;nepouranion
:
tou Pneuma tou
;agiou.

:إستين
المديح يليق باآلب إيﭙانوس
ثﻲ
اتضاعﻨا أوﭘاتير
كﻨز
 ثيﻪ ﭘين:الﺴمائى صاﭬرين
ويﺴوع
 إيﺴوس إن:ثيﻪ ﭬيﳳو
.والروح القدس
 طو:إيﻪ ﭘورانيون
.ﭘﻨيﭭما طو آجيو

+The Lord is the
Father, / He who
speaks in Truth /
who took the
form of our
humility; / and
the Holy Spirit.

#Kurioc ictin :
o;
Pat/r
laleucin
:
yepenyebi;o
:
matouc
;nepouranion
:
tou Pneuma tou
;agiou.

:الرب اآلب المتكلم كيريُّوس إستين+
:بالحق الﺴمائى الذى أوﭘاتير الليﭫ سين
:شابهﻨا فى اتضاعﻨا ثيﻪ ﭘين ثيﻪ ﭬيﳳو
ماطوس إن إيﻪ
.والروح القدس
طو
:ﭘورانيون
.ﭘﻨيﭭما طو آجيو
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قدوس اآلب الملﻚ
الذى نظر إلﻲ
وجﻨس
اتضاعﻨا
والروح
المجد
.القدس
عادل هو اآلب+
معيﻨﻨا فى ضعفﻨا
من اجل الحياة
الﺴمائية والروح
.القدس

Honoured is the
Father, / He who
rejoices in our
humility / the
true,
the
heavenly, / and
the Holy Spirit.

Nimioc ictin : ;o
Pat/r xaleucin
: yepenyebi;o :
ontwc
;nepouranion
:
tou Pneuma tou
;agiou.

:مكرم هو اآلب نﻲ ميُّوس إستين
المتهلل بإتضاعﻨا أوﭘاتير إك صاليﭫ
 ثيﻪ ﭘين ثيﻪ:الﺴمائى سين
الحق
 أونضوس إن:ﭬيﳳو
.والروح القدس
 طو:إيﻪ ﭘورانيون
.ﭘﻨيﭭما طو آجيو

+The shepherd is
the Father, / He
who speaks for
the sake / of our
tribulations, the
heavenly Cross;
/ in the Holy
Spirit.

#Pimenoc ictin :
o;
Pat/r
raraucin
:
yepenyebi;o
:
Ctauroc
;nepouranion
:
tou Pneuma tou
;agiou.

:ﭘﻲ ميﻨوس إستين
:أوﭘاتير راراﭬﺴﲔ
:ثيﻪ ﭘين ثيﻪ ﭬيﳳو
سطاﭬروس إن إيﻪ
طو
:ﭘورانيون
.ﭘﻨيﭭما طو آجيو

Honoured is the
Father, / He who
shines over our
tribulations,
/
with
the
heavenly light; /
and the Holy
Spirit.

Timioc ictin : ;o
Pat/r umonvin :
yepenyebi;o
:
vwct/r
;nepouranion
:
tou Pneuma tou
;agiou.

:مكرم هو اآلب تﻲ ميُّوس إستين
:المﺸرق على مذلتﻨا أوﭘاتير إيمونفين
:الﺴمائى ثيﻪ ﭘين ثيﻪ ﭬيﳳو
بالﻨور
فوستير إن إيﻪ
.والروح القدس
طو
:ﭘورانيون
.ﭘﻨيﭭما طو آجيو

+Hail to He who
is of the Father /
who rejoices in
our humility /
the
heavenly
truth indeed; /
and the Holy
Spirit.

#<ere
ictin
ictin : ;o Pat/r
'aleucin
:
yepenyebi;o
:
;w;ntwc
;nepouranion
:
tou Pneuma tou
;agiou.

إستين
شيريﻪ
أوﭘاتير
:إستين
 ثيﻪ:ﭘصاليﭫ سين
:ﭘين ثيﻪ ﭬيﳳو
أونضوس إن إيﻪ
طو
:ﭘورانيون
.ﭘﻨيﭭما طو آجيو

Page 6

اآلب هو الراعى+
المتكلم من اجل
الصليب
مذلتﻨا
الﺴمائى والروح
.القدس

الفرح كائن على+
باآلب
الدوام
المبتهج بتواضعﻨا
الﺴمائى
والحق
.والروح القدس

Seven
times
everyday, I will
praise
Your
Name, with all
my heart, O God
of everyone.

Sunday Theotokia
Sasf
;ncop :سبع مرات كل يوم شاشف إنصوﭖ إمميني
;mm/ni : ;ebolqen من كل قلبﻲ اسبح إيﭭوﻝ خين ﭘاهيت تيرف
pah/t t/rf : : تينا إسمو إيه ﭘيﻚ ران.إسمﻚ يا رب الكل
إﭘﺘﺸويْس إم ﭘي إيه
]na;cmou ;epekran
.إﭘﺘيرف
: P_ ;mpi;e;pt/rf.

+I remembered
Your name, and
I was comforted,
O King of the
ages, and God of
all gods.

#Aier;vmeu;i
;mpekran : ouoh
aijemnom]
:
;pouro ;nni;ewn :
V] ;nte ninou].

آي إر إف ميﭭﺌي إم ﭘيﻚ
ْ
آي ﭼيﻢ
 أووه:ران
ْ
 إﭘﺆرو إن ني إيه:نومﺘي
 إفنوتي إنﺘيه ني:أون
.نوتي

،إسمﻚ
ذكرت+
 يا ملﻚ،فتعزيت
. وإلﻪ اآللهة،الدهور

Jesus Christ our
true God, who
has come, for
our
salvation,
was incarnate.

I|/|c
P|,|c
Pennou]
:
pi;al/yinoc
:
v/;etaf;i
eybe
pencw]
:
afercwmatikoc.

إيسوس ﭘي خرسﺘوس
ﭘي
:ﭘين نوتي
 في إيه طاف:آليثينوس
 أف:إي إﺛﭭيه ﭘين سوتي
.إرصوماتيكوس

،يﺴوع المﺴيح إلهﻨا
 أتى،الحقيقﻲ الذي
،من أجل خالصﻨا
.متجﺴدا

+He
was
incarnate, of the
Holy Spirit, and
of Mary, the
pure bride.

#Af[icarx ;ebol : أفﺘﺸي صاركس إيﭭوﻝ،من
وتجﺴد+
:إﺛﺆواب
ﭘنيﭭما
ﭘي
خين
: qen Pi|p|n|a |e|y|u :
 ومن،الروح القدس
nem
;ebolqen  تي:العروس نيﻢ إيﭭوﻝ خين مار َّيا
،مريم
.شيليت إﺛﺆواب
Mari;a : ]selet
.الطاهرة
|e|y|u.

And changed our
sorrow, and all
our troubles, to
joy
for
our
hearts, and total
rejoicing.

: وكل أف فونه إم ﭘين هيﭭي،حزنﻨا
Afvwnh
ُ وقلب
:تيرف
هيج
هوج
ﭘين
نيﻢ
;mpenh/bi : nem
 إلى فرح،ضيقﻨا
penhojhej t/rf  نيﻢ: إيه أوراشي إن هيت. وتهليل ُكلﻲ،قلب
.أو ﺛيه ليل إيه إﭘﺘيرف
: ;eourasi ;nh/t :
nem
ouyel/l
;e;pt/rf.
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#Marenouwst
+فلﻨﺴجد لﻪ ،ونرتل متتتتتتارين أوأوشتتتتتتت
مريم ،إممتتتتوف :أووه إن تتتتتين ;mmof : ouoh
ألمﻪ،
;ntenerhumnoc :
الحمامة الحﺴﻨة.
إرهيﻢ نوس :إنﺘيف متا
;ntefmau Mari;a :
ماريَّا :تي تﺸرومﭙي إﺛنيه ][rompi eynecwc.

+Let us worship
Him, and sing to,
His
mother
Mary,
the
beautiful dove.

ونصرخ بصوت
قائلين:
التهليل
الﺴالم لﻚ يا مريم
ام عمانوئيل.

أووه إن تين أوش إيﭭوﻝ:
خين أو إسمي إن ﺛيه
ليل :ﭼيه شيريه نيه
إن
إﺛما
مار َّيا:
إممانوئيل.

Ouoh
;ntenws
;ebol : qen ou;cm/
;nyel/l : je ,ere
ne Mari;a : ;ymau
;nEmmanou/l.

And let us all
proclaim, with a
voice of joy,
saying Hail to
you O Mary, the
Mother
of
Emmanuel.

+الﺴالم لﻚ يا
مريم :خالص أبيﻨا
آدم :الﺴالم  ...ام
الملجأ :الﺴالم ...
تهليل حواء :الﺴالم
 ...فرح األجيال.

ماريتتتا:
شتتتيريه نيتتته
َّ

#<ere ne Mari;a
: ;pcw] ;nAdam
peniwt : |,|e :
;ymau
;mpima;mvwt : |,|e
: ;pyel/l ;nEu;a :
|,|e : ;pounof
;nnigene;a.

+Hail to you
Mary,
the
salvation of our
father
Adam,
Hail...
the
mother of the
Refuge, Hail...
the rejoicing of
Eve, Hail... the
joy
of
all
generations.

|<|e
:
;vrasi
;n~Abel pi;ym/i :
|,|e : ]paryenoc
;nta;vm/i : |,|e :
;vnohem ;nNw;e :
|,|e : ]atywleb
;ncemne.

Hail... the joy of
the
righteous
Abel,
Hail... the true
Virgin,
Hail...
the salvation of
Noah, Hail... the
chaste
and

سوس.

الﺴالم  ...فرح
هابيل البار :الﺴالم
 ...العذراء الحقيقية:
الﺴالم  ...خالص
نوح :الﺴالم  ...غير
الدنﺴة الهادئة.

إﭘسوتتتتي إن آدام ﭘينيوت:
شتتتيريه :...إﺛمتتتا

إم ﭘي

إﭘثيه ما إمفوت :شيريه...
ليل إن إيه ﭬا :شيريه: ...
إﭘﺆنوف إن ني جيه نيه آ.

شيريه :...إفراشي إن
آبيل ﭘي إﺛمي .شيريه:...
تي ﭘارﺛيه نوس إن طا
إفمي .شيريه :...إفنوهيﻢ
إن نو إيه :شيريه :...تي
أت ﺛوليب إن سيمنيه.
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undefiled.

+الﺴالم  ...نعمة
إبراهيم :الﺴالم ...
غير
اإلكليل
المضمحل :الﺴالم
 ...خالص إسحق
القديس :الﺴالم ...
ام القدوس.

شيريه :...إﭖ إهموت إن
أبراآم .شيريه :...ﭘي
أﺛلوم.
إن
إكلوم
شيريه :...إﭘسوتي إن
إيساآك ﭘيه إﺛﺆواب:
شيريه :...إﺛما إم في
إﺛﺆواب.

#|<|e : ;p;hmot
;nAbraam : |,|e :
pi;,lom ;naylwm :
|,|e : ;pcw] ;n~Icaak
peyouab : |,|e :
;ymau ;mv/|e|y|u.

+Hail... the grace
of
Abraham,
Hail...
the
unfading crown,
Hail...
the
redemption
of
Saint
Isaac,
Hail...
the
Mother of the
Holy.

الﺴالم  ...تهليل
يعقوب :الﺴالم ...
ربوات مضاعفة:
الﺴالم  ...فخر
يهوذا :الﺴالم  ...ام
الﺴيد.

شيريه :...إﭘثيه ليل إن
ياكوب :شيريه :...هان
إﺛﭭا إن كوب .شيريه:...
يوذا:
إن
إﭘﺸوشو
شيريه :...إﺛما إم ﭘي
ذيسﭙوطا.

|<|e : ;pyel/l
;nIakwb : |,|e :
han;yba ;nkwb :
|,|e : ;psousou
;nIouda : |,|e :
;ymau
;mpidecpota.

Hail...
the
rejoicing
of
Jacob,
Hail...
myriads
of
myriads, Hail...
the pride of
Judah, Hail... the
mother of the
Master.

+الﺴالم  ...كرازة
موسى :الﺴالم ...
والدة الﺴيد :الﺴالم
 ...كرامة صموئيل:
الﺴالم  ...فخر
إسرائيل.

شيريه :...إﭘﻬي أويْش
إممويْسيس :شيريه:...
إﺛما إم ﭘي ذيسبوتيس.
شيريه :...إﭘﻄايو إن
شيريه:...
صاموئيل:
إﭘﺸوشو إم ﭘي إسرائيل.

#|<|e : ;phiwis
;mMw;uc/c : |,|e :
;ymau
;mpidecpot/c : |,|e
:
;ptai;o
;nCamou/l : |,|e :
;psousou ;mP|i|c|l.

+Hail...
the
preaching
of
Moses,
Hail...
the Mother of
the
Master,
Hail... the honor
of
Samuel,
Hail... the pride
of Israel.
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الﺴالم  ...ثبات
أيوب البار :الﺴالم
 ...الحجر الكريم:
الﺴالم  ...أم
الحبيب :الﺴالم ...
إبﻨة الملﻚ داود.

شيريه :...إﭘﻄاجرو إن
يوب ﭘي إﺛمي :شيريه:...
ﭘي أوني إن آنامي.
شيريه :...إﺛما إم ﭘي
مينريت :شيريه :...إتﺸيه
ري إم إﭘﺆرو داﭬيد.

|<|e : ;ptajro
;nIwb pi;ym/i : |,|e :
pi;wni ;n;anam/i :
|,|e
:
;ymau
;mpimenrit : |,|e :
;tseri
;m;pouro
Dauid.

Hail...
the
steadfastness of
Job the just,
Hail...
the
precious stone,
Hail...
the
Mother of the
Beloved, Hail...
the daughter of
King David.

+الﺴالم  ...صديقة
سليمان :الﺴالم ...
رفعة الصديقين:
الﺴالم  ...خالص
اشعياء :الﺴالم ...
شفاء ارميا.

شيريه :...تي إشفيري إن
سولومون :شيريه:...
إﭘﺘﺸيسي إن ني ذيكيه
أون .شيريه :...إﭖ
أوجاي إن إيصائيَّاس:
ْ
شيريه :...إﭘﻄالﺘﺸو إن
ييه ريه ميَّاس.

#|<|e : ];sveri
;nColomwn : |,|e :
;p[ici ;nnidikeon :
|,|e : ;poujai
;n~?ca;/ac : |,|e :
;ptal[o
;nIeremiac.

+Hail...
the
friend
of
Solomon, Hail...
exaltation of the
just, Hail... the
redemption
of
Isaiah, Hail... the
healing
of
Jeremiah.

الﺴالم  ...علم
حزقيال :الﺴالم ...
نعمة دانيال :الﺴالم
 ...قوة إيليا :الﺴالم
 ...نعمة إليﺸع.

شيريه :...إﭖ إيه مي إن
ييزيه كييل :شيريه:...
خاريس طو دانييل.
شيريه :...إت جوم إن
إيليَّاس :شيريه :...ﭘي
إهموت إن إيه ليسيه
أوس.

|<|e
:
;p;emi
;nIezeki/l : |,|e :
,aric
tou
Dani/l : |,|e :
;tjom ;n~?liac :
|,|e : pi;hmot
;n~Eliceoc.

Hail...
the
knowledge
of
Ezekiel, Hail...
the grace of
Daniel,
Hail...
the power of
Elijah, Hail... the
grace of Elisha.
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+الﺴالم  ...والدة
اإللﻪ :الﺴالم  ...أم
المﺴيح:
يﺴوع
الﺴالم  ...الحمامة
الحﺴﻨة :الﺴالم ...
أم إبن للا.

ﺛيه
تي
شيريه:...
أوطوكوس :شيريه:...
إﺛما إن إيسوس ﭘي
خرسﺘوس .شيريه :...تي
تﺸرومﭙي إﺛنيه سوس:
إن
شيريه :...إﺛما
إيوس ﺛيه أوس.

#|<|e
:
]ye;otokoc : |,|e :
;ymau ;nI|/|c P|,|c :
|,|e : ][rompi
eynecwc : |,|e :
;ymau
;nUioc
Yeoc.

+Hail...
the
Mother of God,
Hail...
the
Mother of Jesus
Christ, Hail... the
beautiful dove,
Hail...
the
Mother of the
Son of God.

الﺴالم لمريم التﻲ شيريه :...إيه طا <ere ne Mari;a :
شهد لها جميع إرميثريه ناس :إنﭽيه ني ;etauermeyre nac
ﭘروفيﺘيس تيرو :أووه : ;nje niprov/t/c
األنبياء وقالوا:
أﭬﺠو إمموس.
t/rou : ouoh
aujw ;mmoc.

Hail to you
Mary, who was
witnessed by, all
the prophets, and
they said.

H/ppe
]V
pilogoc
:
];etaf[icarx ;nq/
: qen oumetouai :
;natcaji
;mpecr/].

Behold God the
Word,
was
incarnate of you,
in
an
indescribable,
unity.

أنت تﺘﺸوسي آليثوس :إيه #Te[oci ;al/ywc
+مرتفعة
هوتيه ﭘي إشفوت :إنﺘيه آ : ;ehote pi;sbwt :
بالحقيقة أكثر من آرون :أوﺛي إﺛميه إن ;nte ~A;arwn : ;w
إهموت.
عصا هارون أيتها
y/eymeh ;n;hmot.

+You are truly
exalted,
more
than the rod, of
Aaron, O full of
grace.

+ما هﻲ العصا إال أشﭙيه ﭘي إشفوت :إيه #Aspe pi;sbwt
ﭬيل إيه ماريَّا :ﭼيه : ;eb/l ;eMari;a :
je
;nyof
مريم ألنها مثال إنثوف ﭘيه إﭘﺘيﭙوس :إن pe
تيس ﭘارﺛين َّيا.
بتوليتها.
;ptupoc
:
;ntecparyeni;a.

+What is the
rod, but Mary,
for it is the
symbol, of her
virginity.

هوذا للا الكلمة الذي
تجﺴد مﻨﻚ بوحدانية
ال يﻨطق بمثلها.

هيﭗ ﭘيه إفنوتي ﭘي
لوغوس :إيه طافﺘﺸي
صاركس إن خيﺘي :خين
اي :إن أت
أوميت
َّ
أوو ْ
صاﭼي إم ﭘيس ريﺘي.

الممتلئة نعمة.
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She conceived
and gave birth,
without a man,
to the Son of the
Highest,
the
Word Himself.

Acerboki acmici : :حبلت وولدت بغير أس إرﭬوكي أسميسي
,wric cunouci;a :  إم:مباضعة إبن العلﻲ خوريس سينوسيَّا
:إﭘﺸيري إم في إتﺘﺸوسي
;m;ps/ri
.الكلمة الذاتﻲ
.ﭘي لوغوس إن آيْذيَّا
;mv/et[oci
:
pilogoc ;naidi;a.

Through
her
prayers,
and
intercessions, O
Lord open unto
us, the gates of
the Church.

Hiten neceu,/ :  نيﻢ:بصلواتها وشفاعاتها هيﺘين نيس إﭬﺸي
nem nec;precbi;a :  آ أو أون:إفتح لﻨا يا رب باب نيس إﭘريسﭭيﳲا
;aouwn nan P_ :  إم إفرو:نان إﭘﺘﺸويْس
.الكﻨيﺴة
.إنﺘيه تي إكليسيَّا
;m;vro
;nte
]ekkl/cia.

+I entreat you, O
Mother of God,
keep the gates of
the Church, open
to the faithful.

#}]ho ;ero : ;w  أوتي:أسألﻚ يا والدة تي تيﻬو إيه رو+
]ye;otokoc
:  خا إفرو:ﺛيه أوطوكوس
إﭬﺆوين إن
:اإللﻪ إجعلﻲ أبواب إنني إكليسيَّا
ِّ
,a;vro
.ني ﭘيسﺘوس
مفتوحة
الكﻨائس
;nniek;kl/ci;a
:
euou/n
.للمؤمﻨين
;nnipictoc.

+Let us ask her,
to intercede for
us, before her
beloved, that He
may forgive us.

#Maren]ho ;eroc :فلﻨﺴألها أن تطلب مارين تيﻬو إيه روس+
:
e;yrectwbh :إﺛريس طوبه إيه جون
;ejwn : nahren :عﻨا عﻨد حبيبها ناهرين ﭘيس مينريت
.إﺛريف كونان إيﭭوﻝ
.ليغفر لﻨا
pecmenrit
:
eyref,w
nan
;ebol.

You are called,
O Virgin Mary,
the holy Flower,
of the incense

Aumou] ;ero :  ماريَّا تي:دعيت يا مريم أﭬموتي إيه رو
Mari;a ]paryenoc  ﭼيه تي:الزهرة ﭘارﺛيه نوس
العذراء
: je ];hr/ri |e|y|u :  إنﺘيه:التﻲ إهريري إﺛﺆواب
المقدسة
.إسﻄوي نوفي
ﭘي
ْ
;nte pi;cyoinoufi.

.للبخور

Page 12

ﺛي إيه طاس تي أوأو إيه
: أسفيري إيﭭوﻝ:إﭘﺸوي
ْ
خين إﺛنوني إن ني
 نيﻢ ني:ﭘاطريَّارشيس
.ﭘروفيﺘيس

طلعت
التﻲ+
وأزهرت من أصل
اآلباء
رؤساء
.واألنبياء

+Which
came
out,
and
blossomed, from
the roots of, the
patriarchs
and
the prophets.

# Y/;etac]ou;w
;e;pswi : acviri
;ebol : qen ;ynouni
;nnipatriar,/c :
nem niprov/t/c.

Like the rod, of
Aaron the Priest,
which
blossomed, and
brought
forth
fruit.

~M;vr/] ;mpi;sbwt :مثل عصا هرون إم إفريﺘي إم ﭘي إشﭭوت
ِّ إنﺘيه آ آرون ﭘي
: ;nte ~A;arwn :أوويب
الكاهن
أزهرت إيه طاف فيري إيﭭوﻝ أف
piou/b : ;etafviri
.وأوسقت ثمرا
.أوﭘت إن كارﭘوس
;ebol : afopt
;nkarpoc.

+For you gave
birth to, the
Word
without
the seed of man,
and
your
virginity,
was
not corrupted.

# Je ;are;jvo
;mpilogoc : a[ne
;cperma ;nrwmi :
ecoi ;nattako :
;nje teparyeni;a.

ﭼيه آريه إجفو إم ﭘي
 أتﺸنيه إس:لوغوس
 إس:ﭘيرما إن رومي
 إنﭽيه:أوي إن أت طاكو
ْ
.تيه ﭘارﺛين َّيا

ألنﻚ ولدت الكلمة+
بغير زرع بﺸر
.وبتوليتﻚ بغير فﺴاد

Wherefore
we
magnify you, as
the Mother of
God, ask your
Son, to forgive
us.

Eybe
vai
ten];wou ne :
hwc
ye;otokoc
ma]ho ;mpes/ri :
eyref,w
nan
;ebol.

فاي تين تي أوأو
إﺛﭭيه
ْ
ﺛيه
هوس
:نيه
أوطوكوس ماتي هو إم
 إﺛريف كونان:ﭘيه شيري
.إيﭭوﻝ

فلهذا نمجدك كوالدة
اإللﻪ إسألﻲ إبﻨﻚ
.ليغفر لﻨا
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O come all you
peoples / to see
the archangel /
proclaim unto
her / Hail Mary,
full of grace /
the Lord is will
you.

O come all you peoples
Deute pant/c
Deute pant/c  أو:ذيﭭﺘيه ﭘانديس إيالئي
;ila;i
:
;o  إمنون:أرشي أنﺠيه لي
ar,/aggeli
:  شيريه:أنا ﭘيﻢ ﭘومين
 كيه خاريﻄو ميه:ماريَّام
;umnon
 أوكيريُّوس ميه:ني
anapempomen
:
.طاسو
,ere Mariam :
ke,aritwmen/ : ;o
Kurioc meta cou.

تعالوا يا جميع
الﺸعوب لﻨﻨظر الﻲ
المالئكة
رئيس
 الﺴالم لﻚ يا:قائلين
.مريم وجدت نعمة
.الرب معﻚ

+ O Come all
you peoples /
that we may see
the
archangel
saying / “Hail to
you, O Mary /
for you have
found grace; the
Lord is with
you.”

#Amwini nilaoc
t/rou : ;ntennau
;epiar,/aggeloc :
eujw ;mmoc : je
,ere Mariam :
arejimi
gar
;nou;hmot : ouoh
P_ sop neme.

:آمويْني ني الؤس تيرو
إيه ﭘي
إن تين نا
 إفﺠو:أرشي آنﺠيلوس
إمموس ﭼيه شيريه
 آريه ﭼيمي غار:مار َّيام
 أووه:إن أو إهموت
.إﭘﺘﺸويْس شوﭖ نيه ميه

 تعالوا يا جميع+
الﺸعوب لﻨﻨظر إلﻲ
المالئكة
رئيس
 الﺴالم لﻚ يا:قائلين
.مريم وجدت نعمة
.الرب معﻚ

Hail Theotokos /
the
palace
adorned with the
Logos of the
Father. / Hail
Mary, full of
grace the Lord is
with you.

<ere Yeotoke :
to ,oron : ton
kocmon
:
to
logon : tou
patro : ,ere
Mariam
:
ke,aritoumen/ :
;o Kurioc meta
cou.

 طو:شيريه ﺛيه أوطوكيه
: طون كوزمون:خورون
: طو ﭘاترو:طو لوغون
 كيه:شيريه مار َّيام
 أو:خاريﻄو ميه ني
.كيريُّوس ميه طاسو

الﺴالم لوالدة االلﻪ
المزين
القصر
 الﺴالم.بكلمة اآلب
المملوءة
لمريم
.نعمة الرب معﻚ

+
Hail #<ere Yeotoke : : الﺴالم لوالدة شيريه ﺛيه أوطوكيه+
Theotokos / the ton kocmon : to  طو:االلﻪ القصر المزين طون كوزمون
palace adorned ,oron : to logon : طو لوغون:خورون
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بكلمة اآلب .الﺴالم
للعروسة .الﺴالم
للحكيمة المملوءة
نعمة .الرب معﻚ.

طو ﭘاترو :شيريه إت
شيليت :شيريه إت
صاﭬي :كيه خاريﻄو ميه
ني :أو كير ُّيوس ميه
طاسو.

: tou patro :
,ere ;tselet ,ere
;tcab/
:
ke,aritomen/ : ;o
Kurioc meta cou.

with the Logos
of the Father. /
Hail to the bride,
hail to the wise,
full of grace /
the Lord is with
you.

الﺴالم لﻚ يا والدة
االلﻪ يا من الروح
حل عليﻚ ومألك
من الﻨعمة يا أم
الختن العريس للا
والكلمة
مجدك
تجﺴد مﻨﻚ ألن
الﺴماء
مالئكة
تكرمﻚ دائما فﻲ
الفرح
البﺸريين
الﺸعوب
لجميع
المالئكة
رؤساء
يهتفون مع صفوف
قائلين:
المالئكة
إفرحﻲ يا مريم يا
ممتلئة نعمة .الرب
معﻚ.

شيريه ﺛيه أوطوكيته:

<ere Ye`otoke:
ton ;pneuma: ke
`upomen/:
t/c
pine pe nem n/yeb:
miyere:
nem
veuye:
ye`odozacye ke `o
Logoc
carkoki
dinamic:
yin
ouranon: aggelon
;ete;ki:
tecin
tecin;a:
pen;trop/c
;vreneye: ;apout/c
;ila;/:
ton ar,iaggeli:
alyinna
bapticma:
ton
ar,iaggeli: rasi
Mariam : ;o Kurioc
``meta cou.

Hail
to
the
Theotokos / to
whom the Holy
Spirit came and
filled with grace.
/ O mother of
the Bridegroom
/ the God of
glory,
the
Logos,
took
flesh and was
born of you. The
heavenly angels
always
give
honour to you
among mankind.
/ The joy of all
peoples,
the
archangels
rejoice. / O
Mary, full of
grace / the Lord
is with you.

إن طتتتتتتو ﭘنيﭭما :كيتتتتتته
إيﭙوميه ني :ذيتس ﭘي نتا
ﭘان إم نتتي ستتيس ميﺘيتتر
آنتتيﻢ فيﭫ ستتيه :ﺛيتته أو
ذوكصاستتتتتتتتﺘيه كيتتتتتتتته
أولوغتتتوس :صتتتاركوﺛيه
ذينتتاميس :طتتو أورانتتو:
أنﺠيتته لتتي إيتته تيتتﻚ إيتته:
إيتته تيميستتيه ستتيه ستتين
آن إﺛتتروﭘيس إفريتته نيتته
ﺛيه :ﭘانديس إيالئي :كيته
أرشي أنﺠيه لي :أليثينو:
ﭬاﭘﺘيزمتتتا :ستتتين أرشتتتي
ماريتام
أنﺠيلوس :راشي
َّ
كيتته ختتاريﻄو ميتته نتتي:
أوكيريُّوس ميه طاسو.
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+ Hail to the
Theotokos; hail
to the all-holy
virginity. / Hail
to the mother of
our Saviour. /
Rejoice,
O
Mary, you who
begot God. /
Rejoice, O holy
Virgin; / rejoice,
O mother of
Christ.

<ere Ye`otoke:
,ere
pan`agia
paryenia:
,ere
meyerye
;o
cwt/ri`a:
rasi
Mari`am:
;dre`ac`jv`e
V]:
rasi ]paryenoc
eyouab:
rasi
;ymau
;mPi`,rictoc.

Hail to heaven. /
Hail
to
the
chaste. / Hail to
the mother of
Christ. / Hail to
the bride. Hail to
the
wise.
/
Rejoice
O
mother of our
Saviour.
/
Rejoice, O light
of the world. /
Hail to the one
honoured
by
thee archangels.

<ere ;tve: ,ere ;w
cemne:
,ere
miyerye
;o
`<rictoc:
,ere
;tselet:
,ere
;tcabe: rasi `;ymau
;mpencwt/r: rasi
piou`wini
;mpikocmoc: ,ere
`af] `a,wraut/c:
ton `ar,/ `aggeli.

:شيريه ﺛيه أوطوكيته
 ﭘارﺛيته:آجيتا
َّ شيريه ﭘان
 شتتيريه ميﺘيتتر طتتو:نيتتا
َّ
:ماريتام
 راشي:سوتيريَّا
َّ
:إطاريتته إجفيتته إفنتتوتي
راشي أو تي ﭘارﺛيه نوس
إم

 راشي إﺛمتا:إﺛﺆواب

.ﭘي خرسﺘوس

 شيريه إت:شيريه إتفيه
 شيريه ميﺘير:سيمنيه
 شيريه:طو خرسﺘوس
 شيريه إت:إت شيليت
 راشي إﺛما إم.صاﭬي
 راشي ﭘي:ﭘين سوتير
ﭘي
إم
أوأويْني
 شيريه أوتي:كوزموس
 طو:إيه كوريﭫ ﺛيس
.أرشي أنﺠيه لي
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 الﺴالم لوالدة+
الﺴالم
.االلﻪ
.البتول
للقديﺴة
الﺴالم ألم مخلصﻨا
إفرحﻲ يا مريم يا
من ولدت للا الكلمة
ايتها
إفرحﻲ
العذراء الطاهرة
إفرحﻲ يا أم
.المﺴيح
.للﺴماء
الﺴالم
للعفيفة
الﺴالم
الﺴالم ألم المﺴيح
.الﺴالم للعروسة
.للحكيمة
الﺴالم
إفرحﻲ يا ام نور
العالم الﺴالم للتﻲ
رئيس
بﺸرها
.المالئكة

+ Rejoice, O
you who are
honoured / in the
sight of the
angelic choir. /
Rejoice,
O
Mary, full of
grace / the Lord
is with you.

Rasi
;ptaio
;m;vnau : ;nte
;p,oroc ;naggeloc
: rasi Mariam :
ke,aritomen/ : ;o
Kurioc meta cou.

راشﻲ إﭘطايو إم
إنتيﻪ
:إفﻨاﭪ
إن
إﭘخوروس
 راشﻲ:آنجيلوس
كيﻪ
:ماريَّام
:خاريطو ميﻪ نﻲ
ميﻪ
أوكيريُّوس
.طاسو

 إفرحﻲ يا كرامة+
صفوف
مﻨظر
المالئكة إفرحﻲ يا
مريم يا مملوءة
.نعمة الرب معﻚ

Blessed is your
delivery / and
bless is your
rejoicing heart. /
Hail Mary, full
of grace / the
Lord is with
you.

Eulogimenoc ;nje
;nnekec/n : ke
eulogimenoc t/c
karpic : peckari
oucarra : ,ere
Mariam
:
ke,aritomen/ : ;o
Kurioc meta cou.

نوس
إﭬلوجيميﻪ
:إنتﻲ جين نيﺴﻲ
إﭬلوجيميﻪ
كيﻪ
تيس
نوس
تيس
:كارﭘيس
:كارذي أوخارا
 كيﻪ:شيريﻪ ماريَّام
:خاريطو ميﻪ نﻲ
أو كيريُّوس ميﻪ
.طاسو

ميالدك
مبارك
ومبارك هو ثمرتﻚ
 إفرحﻲ،بفرح قلبﻚ
يا مريم يا ممتلئة
. الرب معﻚ.نعمة

+ Blessed are
you
among
women / and
blessed is your
fruit of your
womb. / He
rejoices in you,
O Mary / full of
grace; the Lord
is with you.

Te;cmarwout ;nyo
qen nihiomi :
;f;cmarwout ;nje
pekarpoc : ;nh/t
efrasi ;mMariam :
ke,aritomen/ : ;o
Kurioc meta cou.

إسمارؤوت
تيﻪ
إنثو خين نﻲ
إف
:هيُّومﻲ
إسمارؤوت إنﭽيﻪ
 إن:ﭘيﻪ كارﭘوس
هيت إف راشﻲ إم
كيﻪ
:ماريَّام
:خاريطو ميﻪ نﻲ
أو كيريُّوس ميﻪ
.طاسو

 مباركة أنت فﻲ+
الﻨﺴاء مبارك هو
ثمرتﻚ المفرح قلبﻚ
يا مريم وجدت
. الرب معﻚ.نعمة
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Intercede on our
behalf, O Lady
of us all the
Mother of God,
Mary,
the
Mother of Jesus
Christ, that He
may forgive us
our sins.

Ari;precbeuin
آري إپﺮيﺴڤﻴه ڤﻴﻦ إيه
`Ari;precbeuin
;e;hr/i ;ejwn :  أوتين:إهري إيه جون
;wten_
;nn/b تشويْس إن نيب تيرين
 ماريَّا:تي ثيه أوطوكوس
t/ren ]yeotokoc إثماﭪ إن إيسوس پي
: Mari;a ;ymau خرستوس إنتيف كانين
.نو ڤي نان إيڤﻮﻝ
;nI|/|c
P|,|c
:
;ntef,a nennobi
nan ;ebol.

إشفعﻲ فيﻨا كلﻨا يا
سيدتﻨا والدة االلﻪ
مريم ام يﺴوع
المﺴيح ليغفر لﻨا
.خطايانا

Rejoice O Theotokos
Rasi ne
Rejoice,
O Rasi
ne الفرح لﻚ يا والدة راشي نيه أوتي
Theotokos,
;w]ye;otokoc:
:االله مريﻢ ام يسوع ﺛيه أوطوكوس
Mary the mother Maria
;ymau إن
ماريَّا إﺛما
.المسيح
of Jesus Christ.
;nI/couc
ﭘي
إيسوس
Pi;,rictoc.

.خرسﺘوس

Rejoice
O
daughter
of
Zion; /rejoice, O
mother of the
King.
Rejoice
O...

Rasi ne ;w ;tseri الفرح لﻚ يا إبﻨة راشﻲ نيﻪ أو إت
;nCiwn:
yel/l :صهيون ونتهلل يا شيري إن سيُّون
;mmau
;ymau  ثيﻪ ليل إممو إثماﭪ... الفرح.ام الملﻚ
;mPouro.
Rasi
.إم إﭘؤرو
ne...

+ Rejoice, O
God our helper; /
shout to the God
of Jacob. Rejoice
O...

Yel/l
;mV]  إبتهجوا بالل ثيﻪ ليل إم إفﻨوتﻲ+
;mpenbo;/yoc:
 تﻲ:معيﻨﻨا هللوا إللﻪ ﭘين ﭬو إيثوس
]aloli
;mV] اللﻲ إم إفﻨوتﻲ إن
... الفرح.يعقوب
;nIakwb.
Rasi
.ياكوب
ne...
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Jacob will be
glad / Israel will
rejoice. Rejoice
O...

~Fnayel/l ;nje يعقوب إفﻨا ثيﻪ ليل إنﭽيﻪ
Iakwb: ;fnaounof  إفﻨا أونوف: ياكوب.إسرائيل
;nje
Pi;cra/l. .إنﭽيﻪ ﭘﻲ إسرائيل
Rasi ne...

فيتهلل
ويفرح
...الفرح

+ They will
rejoice for ever. /
Indeed, and we
are buoyed with
hope.
Rejoice
O...

Cenayel/l sa  نتهلل الى االبد سيﻪ نا ثيﻪ ليل شا+
ni;eneh:
;nce  إن سيﻪ: نﻲ إيﻪ نيﻪ.ونترجى
نعم
ouhou;o
إن
أونﻪ
أو
...الفرح
;nouhelpic. Rasi
.أوهيلبيس
ne...

Rejoice O vine, /
that is ripe and
blossoming.
Rejoice O...

Vayel/l
تهللى ايتها الكرمة فا ثيﻪ ليل سوتتين
cwtten
;elol:  هيتين نوتﻲ: إيﭭول.المثمرة
الدسمة
hiten
noten .هو إم ﭘيركوتتين
...الفرح
;mperkotten.
Rasi ne...

+ My heart has
rejoiced; / for
this my tongue is
glad.
Rejoice
O...

Apah/t
;eou;frana:
palac
ouyel/l.
ne...

The dew, the
rain, and the
rejoicing / are
due to your
name. Rejoice
O...

Yaformen
hormona:
nayel/l
;mpekran.
ne...

 قلبى يفرح من آﭘاهيت إيﻪ أو+
eybe  إثﭭيﻪ ﭘاالس: إفرانيﻪ.اجل لﺴانى بتهليل
qen
.خين أوثيﻪ ليل
...الفرح

Rasi

الﻨدى والمطر مدالة ثوف رو مين
nem  نيم نا إﭖ: هوراما.اسمﻚ
على
ha ثيﻪ ليل إم ﭘيﻚ
...الفرح
Rasi
.ران
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Cena;tso
Many are all
your wonders,
and precious is
your glory / the
pride
of
all
virgins, O Mary
the fair dove.

Cena;tso
;nnesv/ri t/rou:
;nceso
;mpe;wou:
;psousou
;nniparyenoc
t/rou:
Maria
][rompi eynecwc:

Pen[oic
O Lord, our P[oic
Lord / how ;nyen ou;sv/ri: pe
hijen
wondrous
is pekran
Your name in all ;pkahi t/rf.
the earth.

Many are all
your wonders,
and precious is
your glory / the
pride
of
all
virgins, O Mary
the fair dove.

Cena;tso
;nnesv/ri t/rou:
;nceso
;mpe;wou:
;psousou
;nniparyenoc
t/rou:
Maria
][rompi eynecwc:

سيﻪ نا اتﺸؤو إن
إشفيري
نيﻪ
 إن سيﻪ شو:تيرو
:إم ﭘيﻪ أوأو
إﭘﺸوشو إن نﻲ
:ﭘارثيﻨوس تيرو
تﻲ
ماريَّا
تﺸرومﭙﻲ إثﻨيﻪ
.سوس

هﻲ
كثيرة
عجائبﻚ وغالﻲ
هو مجدك يا فخر
جميع العذاري
الحمامة
مريم
.الحﺴﻨة

ﭘين
الرب ربﻨا ما إﭘتﺸويْس
أو
اعجب إسمﻚ علﻲ شويْس
ﭘيﻪ
:إشفيري
.االرض كلها
ﭘيكران هيﭽين
.إﭘكاهﻲ تيرف
سيﻪ نا اتﺸؤو إن
إشفيري
نيﻪ
 إن سيﻪ شو:تيرو
:إم ﭘيﻪ أوأو
إﭘﺸوشو إن نﻲ
:ﭘارثيﻨوس تيرو
تﻲ
ماريَّا
تﺸرومﭙﻲ إثﻨيﻪ
.سوس
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هﻲ
كثيرة
عجائبﻚ وغالﻲ
هو مجدك يا فخر
جميع العذاري
الحمامة
مريم
.الحﺴﻨة

nem
nem
;n;,lom

نيم
مجدا مع اكراما أوأوأو
 إن تيﻚ:اإلكليل أوطايو
ألمﻚ
ماﭪ إن إكلوم
.العالﻲ
.إتﺸوسف

Glory
and
honour / to Your
mother, the high
crown.

Ou;wou
outai;o:
tekmau
;tsocf.

Many are all
your wonders,
and precious is
your glory / the
pride
of
all
virgins, O Mary
the fair dove.

Cena;tso
;nnesv/ri t/rou:
;nceso
;mpe;wou:
;psousou
;nniparyenoc
t/rou:
Maria
][rompi eynecwc:

سيﻪ نا اتﺸؤو إن
إشفيري
نيﻪ
 إن سيﻪ شو:تيرو
:إم ﭘيﻪ أوأو
إﭘﺸوشو إن نﻲ
:ﭘارثيﻨوس تيرو
تﻲ
ماريَّا
تﺸرومﭙﻲ إثﻨيﻪ
.سوس

Precious are all
your wonders /
your
gladness
and joy.

}na;tsou
;nne;sv/ri t/rou:
]naounof
nem
toyel/l.

عالية هﻲ عجائبﻚ تﻲ ناتﺸؤ إن نيﻪ
 تﻲ:جميعها وفرحﻚ إشفيري تيرو
نا أونوف نيم تو
.وبهجتﻚ
.ثيﻪ ليل

Many are all
your wonders,
and precious is
your glory / the
pride
of
all
virgins, O Mary
the fair dove.

Cena;tso
;nnesv/ri t/rou:
;nceso
;mpe;wou:
;psousou
;nniparyenoc
t/rou:
Maria
][rompi eynecwc:

سيﻪ نا اتﺸؤو إن
إشفيري
نيﻪ
 إن سيﻪ شو:تيرو
:إم ﭘيﻪ أوأو
إﭘﺸوشو إن نﻲ
:ﭘارثيﻨوس تيرو
تﻲ
ماريَّا
تﺸرومﭙﻲ إثﻨيﻪ
.سوس
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هﻲ
كثيرة
عجائبﻚ وغالﻲ
هو مجدك يا فخر
جميع العذاري
الحمامة
مريم
.الحﺴﻨة

هﻲ
كثيرة
عجائبﻚ وغالﻲ
هو مجدك يا فخر
جميع العذاري
الحمامة
مريم
.الحﺴﻨة

Precious are all
your wonders /
and glorified is
all
your
greatness.

}na;tsou
;nne;sv/ri t/rou:
ou;wou
;ebol
;nnekac t/rou.

عالية هﻲ عجائبﻚ تﻲ نا اتﺸؤو إن
إشفيري
كلها وممجدة هﻲ نيﻪ
 أؤو إيﭭول: تيرو.جميع عظائمﻚ
. إن نكاس تيرو

Vai pe ;vlim/n
This is the icon of
the
Theotokos:
Mary the mother
of the Son of God.

Vai pe ;vlim/n
;n]yeotokoc
:
Mari;a ;ymau ;n|U|c
Yeoc.

فاي ﭘيه إفليمين
هذه هي صورة
ْ
ﺛيه
والدةِّ اإلله مريﻢ إنﺘي
 ماريَّا:أوطوكوس
.أ ِّم اب ِّن هللا
إﺛما إن إيُّوس
.ﺛيﺌوس

A pillar of light: Ou;ctulloc
عمود مﻨير هو أو إس تيللوس إف
is Mary the eferouwini : pe  ﭘيﻪ: إر أوأويْﻨﻲ.مريم العذراء
virgin.
Mari;a ]p|ar| |y.
ماريَّا تﻲ ﭘارثيﻪ
.نوس
Patient is the Cunterb/ etai
Virgin / and paryenoc : qen
beautiful is her ;ymetniatc
virginity.
;ntecparyeni;a.
For this, our
Savior / raised
her up to His
kingdom.

هذه سين تيرﭬﻲ إيﻪ
صابرة
:طاي ﭘارثيﻪ نوس
العذراء وحﺴﻨة
ْ
 خين إثميت نياتس.هﻲ بتوليتها
.إن تيس ﭘارثيﻪ نيَّا

Eybe
vai فاي آﭘين
من أجل هذا إثﭭيﻪ
ْ
;apen|c|w|r : olc  أولس إيﻪ:مخلصﻨا رف َعها سوتير
ِ
;eqoun
خون إيﻪ تيف ميت
.إلى ملكو ِت ِﻪ
;etefmetouro.
.أورو
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He has given her
good things /
which no eye
has seen.

Af]
nac أفتﻲ ناس إن نﻲ
وأعطاها
;nniagayon
:  نﻲ إيﻪ تيﻪ:الخيرات التﻲ آغاثون
n/;ete ;mpebal  إم ﭘيﻪ ﭬال ناﭪ إيﻪ.لم ترها عين
nau ;erwou.
.رو أو

For you are the
high tower /
according to the
words of the
wise.

~Nyo gar pe ﭘيﻪ ﭘﻲ
pipurgoc et[oci
: kata ;pcaji كاطا
;mpicovoc.
إم ﭘﻲ

ت هﻲ البر ُج إنثو غار
ِ أن
العالﻲ كقو ِل ﭘيرغوس
:إتتﺸوسﻲ
.الحكيم
ِ
إﭘصاﭼﻲ
.صوفوس

For you are the
salvation
of
Adam / and all
his
children
together.

~Nyo gar oucw] إنثو غار أوسوتﻲ
;n~Adam : nem  نيم نيف:إن آدام
nefs/ri t/rou شيري تيرو إﭪ
eucop.
.صوﭖ

هﻲ
آدم
َ
بﻨي ِﻪ

ت
ِ أن
خالص
ُ
وجميع
.معا

You are truly: ~Nyo
gar :الخدر إنثو غار آليثيﻨون
ت هﻲ
ِ أن
ُ
the
bridal a; l/yinon
:  ﭘﻲ ما إن شيﻪ ليت.ﻲ الﻨَّقﻲ
ُّ الحقيق
chamber.
pima;nselet
.إن كاثاروس
;nkayaroc.
O Mary, the joy
of the angels! /
O Mary, the
pride of the
apostles!

Mari;a
;vrasi فر ُح ماريَّا إفراشﻲ إن
مري ُم
;nniaggeloc
: :آنجيلوس
 مري ُم نﻲ،المالئك ِة
Mari;a ;psousou ماريَّا إﭘﺸوشو إن
.فخر الرس ِل
ُ
;nniapoctoloc.
.نﻲ آﭘوسطولوس
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Hymn of the Ten Strings
Today,
this
Virgin
has
received honour.
/ Today, this
bride
has
received glory. /
She
who
is
clothed
in
golden fringes /
embroidered in
many colours.
+ Plucking the
first string of his
harp / David
cried out, saying
/ “The Queen did
stand / at Your
right hand, O
King.” (Psalm
45:9)

Atai paryenoc
Atai paryenoc أطا ْي ﭘارثيﻪ نوس
[i
;noutai;o تﺸﻲ إن أوطايو إم
;mvoou
;atai فؤو أطا ْي شيليت
تﺸﻲ إن أو أو أو إم
selet
[i فؤو ثاي إت جولﻪ
ْ
;nou;wou ;mvoou خين هان إشتاتﻲ إن
yai etjolh qen ييب إنﻨوب إس سيل
han ;sta] ;nieb سول خين أوثو إن
.ريتﻲ
;nnoub
eccelcwl qen
ouyo ;nr/].
~ADauid kim
;mpisorp
;nkap
;nte
tefkuyara
efws
;ebol
efjw ;mmoc : je
;ac;ohi
;eratc
;nje ] /ourw/
caou;i
nam
;mmok ;pouro.

آداﭬيد كيم إم ﭘﻲ
شورﭖ إن كاﭖ إنتيﻪ
تيف كيثارا إفوش
:إيﭭول إفجو إمموس
ﭼيﻪ آس أوهﻲ إيﻪ
راتس إنﭽيﻪ تﻲ أورو
أووي نام إمموك
ِ صا
.إﭘؤرو
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هذه العذراء نالت
 هذه/مة/اليوم كرا
َ
اليوم
العروس نالت
َ
 هذه الملتحفة.جدا/مـ
موشاة
بأطراف
ب مزيﻨة بأنواع
ِ بالذه
.كثيرة

داود حرك الوتر
األول من قيثارتﻪ
 قا َمت:صارخا قائال
 عن يميﻨﻚ/لكة/المـ
:45 أيها الملﻚ (مز
.)9

Plucking
the
second string of
his harp / he
cried out, saying
/
“Hear,
O
Daughter,
and
behold,
and
incline your ear;
/ forget your
people and all
your
father’s
house” (Psalm
45:10)

Afkim ;epimah
2 ;nkap ;nte
tefkuyara
efws
;ebol
efjw ;mmoc : je
cwtem taseri
;anau
re/kpema/sj
;ari
;pwbs
;mpelaoc nem
;p/i t/rf ;nte
peiwt.

أفكيم إيﻪ ﭘﻲ ماه
إسﻨاﭪ إن كاﭖ إنتيﻪ
تيف كيثارا إفوش
:إيﭭول إفجو إمموس
ﭼيﻪ سوتيم طا شيري
آناﭪ ريﻚ ﭘيﻪ ماشج
آري إﭖ أوﭘﺶ إم ﭘﻲ
الؤس نيم إﭘئﻲ تيرف
.إنتيﻪ ﭘيﻪ يوت

وحرك الوتر الثانﻲ
من قيثارتﻪ صارخا
 اسمعﻲ يا ابﻨتﻲ:قائال
/وأميلﻲ
وانظري

+ Plucking the
third string of
his harp / he
cried out, saying
/ “All the glory
of the Kin’s
Daughter
is
within / clothed
in
golden
fringes,
embroidered in
many colours.”
(Psalm 45:13)

Afkim ;epimah
3 ;nkap ;nte
tefkuyara
efws
;ebol
efjw ;mmoc : je
;p;wou
t/rf
;n;tseri ;m;pouro
;n;e/cebw/n
ecjolh
qen
han ;sta] ;nieb
;nnoub.

أفكيم إيﻪ ﭘﻲ ماه
شومت إن كاﭖ إنتيﻪ
تيف كيثارا إفوش
:إيﭭول إفجو إمموس
ﭼيﻪ إﭘؤ أو تيرف إن
إتﺸيري إم إﭘؤرو إن
إيﻪ سيﻪ ﭬون إسجولﻪ
خين هان إشتاتﻲ إن
.ييب إن نوب

وحرك الوتر الثالث
من قيثارتﻪ صارخا
 ك ُّل مج ِد ابﻨ ِة:قائال
ـل/ن داخـ/الملﻚ مـ
بأطراف
مﺸتملة
موشاة بالذهب (مز
.)13 :45
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ك وانﺴﻲ شعبﻚ/أذنـ
:45 وبيتَ أبيﻚ (مز
.)10

Plucking
the
fourth string of
his harp / he
cried out, saying
/ “Virgins shall
be presented to
the King behind
her.”
(Psalm
45:14)

Afkim ;epimah
4 ;nkap ;nte
tefkuyara
efws
;ebol
efjw ;mmoc : je
eu;e ;ini ;eqoun
;mpi/ouro/
;nhanparyenoc
hivahou ;mmoc.

أفكيم إيﻪ ﭘﻲ ماه إفطو
إن كاﭖ إنتيﻪ تيف
كيثارا إفوش إيﭭول
 ﭼيﻪ:إفجو إمموس
إﭪ إيﻪ إيﻨﻲ إيﻪ خون
إم ﭘﻲ أورو إن هان
ﭘارثيﻪ نوس هﻲ فاهو
.إمموس

وحركَ الوتر الرابع
َّ
من قيثارتﻪ صارخا
/ يد ُخلنَ إلى:قائال

+ Plucking the
fifth string of his
harp / he cried
out, saying /
“Great is the
Lord, and greatly
blessed is He / in
the city of our
God, upon is
holy mountain.”
(Psalm 48:1)

Afkim ;epimah
5 ;nkap ;nte
tefkuyara
efws
;ebol
efjw ;mmoc : je
ounis] pe P_
;f;cmarwout
;e/masw/
qen
;ybaki
;mpennou]
hijen peftwou
eyouab.

أفكيم إيﻪ ﭘﻲ ماه إتيو
إن كاﭖ إنتيﻪ تيف
كيثارا إفوش إيﭭول
 ﭼيﻪ:إفجو إمموس
أونيﺸتﻲ ﭘيﻪ إﭘتﺸويْس
إف إسمارؤوت إيﻪ
ماشو خين إثﭭاكﻲ إم
ﭘين نوتﻲ هيﭽين ﭘيف
.طؤو إثؤواب

وحرك الوتر الخامس
من قيثارتﻪ صارخا
 عظيم هو الرب:قائال
 فﻲ/ جدا/ﺴبَّح
َ و ُم
مديﻨة إلهﻨا على جب ِل ِﻪ
.)1 :48 المقدس (مز
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ك عذارى (فﻲ/الملـ
:45 اثرها)خلفها (مز
. )14

Plucking
the
sixth string of
his harp / he
cried out, saying
/ “Wings of a
dove
covered
with
silver
embroidery / and
her neck with
garlands
of
gold.”
(Psalm
68:13)

Afkim ;epimah
6 ;nkap ;ntetef
kuyara efws
;ebol
efjw
;mmoc : je
hantenh
;n[rompi euosj
;ni/eb
;nha/t
ouoh nec kemo]
qen ouotouet
;nte ounoub.

أفكيم إيﻪ ﭘﻲ ماه سؤو
إن كاﭖ إنتيﻪ تيف
كيثارا إفوش إيﭭول
 ﭼيﻪ:إفجو إمموس
هان تيﻨﻪ إن تﺸرومﭙﻲ
إﭪ أوشج إن ييب إن
هات أووه نيس كيﻪ
موتﻲ خين أوأوت
.أوويت إنتيﻪ أونوب
ِ

وحرك الوتر الﺴادس
من قيثارتﻪ صارخا
 أجﻨحة حمامة:قائال
َّ مغ
/بفضة
/ﺸاة
ومﻨكباها
ِبصفرة
)13 :68 الذهب (مز
.

+ Plucking the
seventh string of
his harp / he
cried out, saying
/ “The mountain
of God, the
mountain
enriched; / the
mountain
congealed, the
mountain
enriched.”
(Psalm 68:15)

Afkim ;epimah
|z ;nkap ;nte
tefkuyara
efws
;ebol
efjw ;mmoc : je
pitwou
;nte
V]
pitwou
etkeni/;wou/t
pitwou et[/c
pitwou
etkeni;wout.

أفكيم إيﻪ ﭘﻲ ماه
شاشف إن كاﭖ إنتيﻪ
تيف كيثارا إفوش
:إيﭭول إفجو إمموس
ﭼيﻪ ﭘﻲ طوؤو إنتيﻪ
إفﻨوتﻲ ﭘﻲ طؤو إت
كيﻪ نﻲ أوأوت ﭘﻲ
طؤو إت تﺸيس ﭘﻲ
طؤو إت كيﻪ نﻲ
.أوأوت

وحرك الوتر الﺴابع
من قيثارتﻪ صارخا
/ جبل للا الجبل:قائال

Plucking
the
eighth string of
his harp / he
cried out, saying
/
“His
foundations are
in
the
holy
mountains; / the

Afkim ;epimah
8 ;nkap ;nte
tefkuyara
efws
;ebol
efjw ;mmoc : je
nefcen]
qen
nitwou

أفكيم إيﻪ ﭘﻲ ماه
إشمين إن كاﭖ إنتيﻪ
تيف كيثارا إفوش
:إيﭭول إفجو إمموس
ﭼيﻪ نيف سيﻨتﻲ خين
نﻲ طؤو إثؤواب آ
إﭘتﺸويْس مي ْﻲ إن نﻲ
.ﭘيلﻲ إنتيﻪ سيُّون

وحرك الوتر الثامن
من قيثارتﻪ صارخا
 أساساتﻪ فﻲ:قائال
،ة/دسـ/الجبال المقـ
أبواب
أحبَّ الرب
َ
،1 :87 صهيون (مز
.)2
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م الجبل المجبَّن/الدسـ
:68 الجبل الدسم (مز
.)15

Lord loves the e/youa/b ;aP_
gates of Zion.” mei
;nnipul/
(Psalm 87:1,2)
;nte Ciwn.
+ Plucking the
ninth string of
his harp / he
cried out, saying
/
“Glorious
things have been
spoke of you / O
city of God.”
(Psalm 87:3)

Afkim ;epimah
|y ;nkap ;nte
tefkuyara
efws
;ebol
efjw ;mmoc : je
aucaji eyb/]
;nhan
;hb/ou;i
e/utai/ou/t
]baki
;nte
~Vnou].

أفكيم إيﻪ ﭘﻲ ماه
إﭘﺴيت إن كاﭖ إنتيﻪ
تيف كيثارا إفوش
:إيﭭول إفجو إمموس
ﭼيﻪ أفصاﭼﻲ إثﭭيﱵ
أووي
إن هان إهفﻲ
ِ
إﭬطايوت تﻲ ﭬاكﻲ
.إنتيﻪ إفﻨوتﻲ

وحرك الوتر التاسع
من قيثارتﻪ صارخا
 تكلَّموا من أجلﻚ:قائال
ل كريمة يا/أعما/بـ
:87 مديﻨة للا (مز
.)3

Plucking
the
tenth string of
his harp / he
cried out, saying
/ “the Lord has
chosen Zion; /
He has adopted
her
for
a
dwelling
for
himself.” (Psalm
132:13)

Afkim ;epimah 0
;nkap
;nte
tefkuyara
efws
;ebol
efjw ;mmoc : je
;a~P[oic cwtp ;
/nCiw/n
afcwtp ;mmoc
;eouma ;nswpi
naf.

أفكيم إيﻪ ﭘﻲ ماه ميت
إن كاﭖ إنتيﻪ تيف
كيثارا إفوش إيﭭول
 ﭼيﻪ آ:إفجو إمموس
إﭘتﺸويْس صوتﭗ إن
سيُّون أف صوتﭗ
إمموس إيﻪ أوما إن
.شوﭘﻲ ناف

وحرك الوتر العاشر
من قيثارتﻪ صارخا
/اختار
 الرب:قائال
َ

Ari;precbeuin...
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ون ورضيها/صهيـ
:132 مﺴكﻨا لﻪ (مز
.)13

... اشفعﻲ

O King of peace, grant
us
Your
peace,
establish for us Your
peace, and forgive us
our sins.

Hymn of Joy
Pouro
Pouro ;nte ]hir/n/: moi
nan ;ntekhir/n/: cemni
nan ;ntekhir/n/: ,a
nennobi nan ;ebol.

يا ملﻚ الﺴالم أعطﻨا
سالمﻚ قرر لﻨا سالمﻚ
.واغفر لﻨا خطايانا

+
Disperse
the Jwr ;ebol ;nnijaji: ;nte
;aricobt
enemies,
of
the ]ekkl/cia:
Church, and fortify ;eroc: n; neckim sa ;eneh.
her, that she may not
be shaken forever.

 فرق أعداء الكﻨيﺴة+
وحصﻨها فال تتزعزع
.إلﻲ االبد

Immanuel our God, is
now in our midst, with
the glory of His
Father, and the Holy
Spirit.

Emmanou/l Pennou]:
qen tenm/] ]nou: qen
;p;wou ;nte Pefiwt: nem
Pi|p|n|a |e|y|u.

عمانوئيل إلهﻨا فﻲ
وسطﻨا اآلن بمجد أبية
.والروح القدس

+ May He bless us all,
and purify our hearts,
and
heal
the
sicknesses, of our
souls and bodies,

Ntef;cmou ;eron t/ren:
;nteftoubo
;nnenh/t:
;nteftal[o
;nniswni:
;nte
nen'u,/
nem
nencwma.

 ليباركﻨا كلﻨا ويطهر+
قلوبﻨا ويﺸفﻲ أمراض
.نفوسﻨا وأجﺴادنا

We worship You O
Christ, with Your
good Father, and the
Holy Spirit, for You
have come and saved
us.

Tenouwst ;mmok ;w
Pi;,rictoc: nem Pekiwt
;n;agayoc: nem Pi;pneuma
eyouab: je ak;i akcw]
;mmon.

نﺴجد لﻚ ايها المﺴيح
الصالح
ابيﻚ
مع
والروح القدس ألنﻚ
.اتيت وخلصتﻨا
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Glorification for St. Mary (1)

مديح أوﻝ لﺘمﺠيد السيدة العذراء مريﻢ
1- Hail to you O Mary, the Mother
of the Holy God,
Hail to you O Mary, the virgin and
bride,
Hail to you O Mary, the ark of
grace,
Hail to you O Mary, the fruit of
delectable taste

، الﺴالم لﻚ يا مريم يا اُم للا القدوس١الﺴالم لﻚ يا مريم يا بكر بتول
،وعروس
الﺴالم لﻚ يا مريم يا تابوت عهد
،الﻨعمة
.الﺴالم لﻚ يا مريم يا ثمرة لذيذة طعمة

2- Hail…, the bliss and paradise,
Hail…,who carried the
uncircumscribed,
Hail…, the friend of Solomon,
Hail…, the cure of troubled men

، الﺴالم لﻚ …يا جﻨة وفردوس٢،ت الغير محﺴوس
ِ الﺴالم لﻚ …حمل
،سليمان
ُ الﺴالم لﻚ …يا خليلة
.الﺴالم لﻚ …يا دواء يبرئ التعبان

3- Hail…, the example of virginity,
Hail…, the hope of Christianity,
Hail…, the pure and righteous plant,
Hail…, the safeguard from the evil
hand

، الﺴالم لﻚ …يا ذات البتولية٣،الﺴالم لﻚ …يا رجاء المﺴيحية
،الﺴالم لﻚ …يا زرع طاهر مبرور
.الﺴالم لﻚ …يا سالمة من الﺸرور

4- Hail…, the intercessor for
believers,
Hail…, the righteousness for
sinners,
Hail…, the light in the wilderness,
Hail…, the pure and the virtuous
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 الﺴالم لﻚ …يا شفيعة فﻲ٤،المؤمﻨين
،الﺴالم لﻚ …يا صالحا للخاطئين
،الﺴالم لﻚ …يا ضياء فﻲ البرية
.الﺴالم لﻚ …يا طاهرة ونقية

5- Hail…, the apparition, beautiful
and bright,
Hail…, the divine Judge’s bride,
Hail…,the dear and the precious,
Hail…, the faithful and righteous

، الﺴالم لﻚ …يا ظاهرة بأجلى بيان٥،الﺴالم لﻚ …يا عروسة للديان
،الﺴالم لﻚ …يا غالية وثميﻨة
.الﺴالم لﻚ …يا فاضلة وأميﻨة

6- Hail…, the mighty one in wars,
Hail…, the revered treasure of the
Lord,
Hail…, the tablet of the new
covenant,
Hail…, the helper of those in want

، الﺴالم لﻚ …يا قوية فﻲ الحروب٦،الﺴالم لﻚ …يا كﻨز للا المرهوب
،الﺴالم لﻚ …يا لوح العهد الجديد
.الﺴالم لﻚ …يا معونة ل َم ْن يُريد

7- Hail…, the pure offspring of
virtues,
Hail…, the pure temple in truth,
Hail…, the Mother of God,
Hail…, the pleasure of the highest
God

، الﺴالم لﻚ …يا نﺴل طاهر مغبوط٧،الﺴالم لﻚ …يا هيكل نقﻲ مضبوط
،الﺴالم لﻚ …يا والدة اإللﻪ
.الﺴالم لﻚ …يا الئقة لﻪ فﻲ عاله

8- Hail…, the stone of precious
price,
Hail…, the flower in the paradise
9- The meaning of your name,
Is in all the believers mouth,
They all say, “O God of the Virgin
Mary,
Help us all.
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 الﺴالم لﻚ …يا ياقوت غالﻲ٨،األثمان
.الﺴالم لﻚ …يا زهرة فﻲ البﺴتان
،إسمﻚ فﻲ أفواه
ِ  تفﺴير٩،كل المؤمﻨين
،الكل يقولون يا إلﻪ
.العدرا مريم أعﻨا أجمعين

Glorification for St. Mary (2)

مديح ﺛاني لﺘمﺠيد السيدة العذراء
1 - Hail to you, O Mary
O fair dove who is calling
With a voice full of rejoicing
Of a great mystery announcing

 الﺴالم لﻚ يا مريم-١
يا يمامة جليلﻪ تصيح
لﻨا بﺴر معظم
صوتها مبهج وفريح

2 - Hail to you, O vine
Whose fruitful branches blossom
With exalted understanding
The beginning of the spring of wisdom

 الﺴالم لﻚ يا كرمة-٢
عﻨقودها قد أثمر
رأس يﻨبوع الحكمة
وفهم عالﻲ معظم

3 - Hail to the hidden vessel
Before the beginning of time
Containing the Light of light
In the Father’s bosom at all time

 الﺴالم لإلناء المﺴتور-٣
قبل كون العالمين
المحتوي نور من نور
فﻲ حضن األب كل حين

4 - Hail to you, O hidden treasure
Carrying all mysteries
Through you, the promise was fulfilled
To all the pure forefathers

 الﺴالم لﻚ يا كﻨز خفﻲ-٤
حامل كل األسرار
وبﻚ الموعد وفﻲ
لﺴائر األباء األبرار

5 - Hail to you, O tabernacle
Of the patriarch Abraham
A hidden wisdom was revealed
That perplexed all wisdom

Page 32

 الﺴالم لﻚ يا مظلة-٥
أب األباء أبراهيم
حكمة خفية وظهرت
إحتار فيها كل فهيم

6 - Hail to the spring of Isaac
Watering the fruitful plant
Hail to the bright dawn
Shining in a wasteland

 الﺴالم ليﻨبوع اسحق-٦
مروى الزرع المثمر
الﺴالم لفجر مﺸرق
أشرق فﻲ عالم مقفر

7 - Hail to the joy of Jacob
All of the blessings’ root
The comfort of all people
Through her, the cure was removed

 الﺴالم لتهليل يعقوب-٧
وأصل كل البركات
وراحة للﺸعوب
وبها زالت اللعﻨات

8 - Hail to the famous field
With a gem in its midst
Joseph found it, so pure
Surpassing all treasures

 الﺴالم لحقل مﺸهور-٨
وفﻲ وسطﻪ الجوهر
وجده يوسف مبرور
ويفوق كﻨزا أبهر

9 - O pure chaste field
Whose Creator is in its midst
To whole is majesty and might
Who made the ashamed righteous

 يا حقال نقﻲ مبرور-٩
وفﻲ وسطﻪ خالق ال يرى
صير المﺸجوب مبرور
لﻪ العظمة والقدرة

10 - Hail to Noah’s ark
And the star, early and bright
Your shining is the coming dawn
For all creatures, their light

 الﺴالم لﺴفيﻨة نوح-١٠
والﻨجمة البدرية
اشراقﻚ فجر يلوح
نوره لكل البريﻪ

11 - O the untilled field
Which no man has planted
Its planting was watered
Through the truthful Holy Spirit

 يا حقال غير مفلح-١١
من ذاتﻪ بغير تفليح
سقاه صار مفلح
روحا قدوسا وصريح
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12 - Hail to the created one
Whose Creator is in her womb
By HIs hands she was made
And of her, He was born

 الﺴالم للمصﻨوعة-١٢
وصانعها هو جﻨيﻨها
وهﻲ بيده مبدوعة
وولد كصبﻲ مﻨها

13 - Blessed are you whose mystery
Is exalted, amazing and awesome
My mind is perplexed
Along with all this of wisdom

 طوباك يا من سرك-١٣
متعالﻲ عجيب ورهيب
احتار عقلﻲ فﻲ أمرك
بل وعقل كل نجيب

14 - How bright is your light
Shining for those in darkness? Satan
has deceived your servant
Making him deserving of Hades

ما أبهج نورك فﻲ ضياه- ١٤
يضئ على أهل الظلمة
عبدك أبليس أغواه
صيره من أهل الﻨقمة

15 - Therefore, woe to me
Life passed by, I did not perceive
The Vinedresser paid the labourers
But no wage did I receive
16 - Winter and summer have passed
I did not attain salvation
The time of reaping is come
I am still bound by temptation
17 - O Mother, throne, and virgin
The hope of those without hope
I entreat your Son’s forgiveness
Not to be among the left-side goats
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فيا ويلﻲ ويا أسفاه- ١٥
فات العمر وال ادراه
أجر الكرام اجراه
وأنا خالﻲ من األجرة
عبر الﺸتاء والصيف- ١٦
ولم أظفر بخالص
قرب الحصاد والهيف
وأنا مربوط بقصاص
يا رجاء من خاب رجاه- ١٧
أم وعرش وعذرا
عفو ابﻨﻚ اترجاه
ال يحﺴبﻨﻲ من اليﺴرا

تأخرت فﻲ المتجر- ١٨
فخابت مﻨﻲ التجره
جئت فﻲ الحادي عﺸر
راجﻲ قبض األجرة

18 - I delayed in my trading
My talent became useless
I came at the eleventh hour
Hoping to receive wages
19 - I desire you on Judgement Day
To heal my wounds with your power
The time of my departure is near
In that bitter hour

طمعان فيﻚ يوم الحﺸر- ١٩
وجرحﻲ بﻚ يبرا
وقت خروجﻲ حضر
وفﻲ الﺴاعة المرة

20 - Help me, I am in bondage
O Virgin, I belong to your goodness
Crown me with victory
Grant me tomorrow’s wages

جريﻨﻲ وأنا فﻲ اليﺴر- ٢٠
فﻲ حﺴبﻚ يا عذراء
البﺴيﻨﻲ إكليل الظفر
وأوفيﻨﻲ أجرة بكره

21 - Along with all Christians
We ask for peace and salvation
Your intercession we seek
O intercessor of all creation
22 - The mention of Your name
Is in all the believers’ mouths
They all say, “O God of the Virgin
Mary,
Help all of us!”
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مع كافة المﺴيحيين- ٢١
أجمع يكونوا فﻲ سالم
ولﺸفاعتﻚ طالبين
يا شفيعة فﻲ االنام
تفﺴير أسمﻚ فﻲ أفواه- ٢٢
كل المؤمﻨين
الكل يقولون يا إلﻪ العذراء
مريم
أعﻨا أجمعين

In the Name
Qen ;vran
In the name of the Qen ;vran ;mViwt nem بأسم اآلب واالبن والروح
Father, and the Son, Ps/ri nem Pi;pneuma .القدس الثالوث المﺴاوي
};triac eyouab
and the Holy Spirit, eyouab
;n;omooucioc:

the Holy and coessential Trinity:

Worthy,
worthy, Axia axia axia ];agia مﺴتحقة مﺴتحقة مﺴتحقة
worthy, is Saint Maria ]paryenoc.
.القديﺴة مريم العذراء
Mary the Virgin.
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Let us gather
Marenywou]
Let us gather, we the Marenywou] ;w pilaoc
I/couc
people the lovers of ;mmainou]
God, Jesus Christ, to Pi;,rictoc ;ntentaio (...)
honour (…)

فلﻨجتمع نحن الﺸعب
المحب لإللﻪ يﺴوع
)...( المﺴيح لﻨكرم

Ou;,lom
;nnoub:
ou;,lom ;nhat: ou;,lom
;n;wni
;mmargarit/c:
;e;hr/i ;ejen ;t;ave (...)

اكليل ذهب اكليل فضة
اكليل جوهرى على
(…) رأس

Saying Amen. Amen. Je ;am/n ;am/n ;am/n:
Amen. Alleluia. Glory all/louia pi;wou va
Pennou] pe.
be to our God.

امين امين امين الليلويا
المجد هو أللهﻨا

Cwtem taseri ;anau rek
pemasj:
;ari;pwbs
;mpelaoc nem ;p/i t/rf
;nte peiwt. Je ;apiouro
;er;epiyimin ;epecai: je
ou/i ;nyof pe Pe[oic.

ابﻨتﻲ
يا
اسمعﻲ
،وانظري وأميلﻲ أذنﻚ
ﺴ ْﻲ شعبﻚ وبيت
َ وان
أبيﻚ فيﺸتهﻲ الملﻚ
.حﺴﻨﻚ ألنﻪ هو سيدك

A crown of gold, a
crown of silver, a
crown of pearl stones
on the head of (…)

Hear, O daughter, and
see, and incline your
ear; forget also your
people,
and
your
father’s
house.
Because the king has
desired your beauty;
for he is your Lord.

May the peace of God be with you,
O people of Christ together, and
may you hear His joyful voice,
saying, :Enter into the joy
Paradise,” through the prayers of
(…)

وسالم للا يكون معكم يا شعب
المﺴيح بأجمعكم و بصوتﻪ الفرح
يﺴمعكم القائل ادخلوا الى فرح
)...( الفردوس بصالة
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The Conclusion of the Watos Theotokia

W Pen_\\ I|/|c P|,|c
O our Lord Jesus
W Pen_ I|/|c P|,|c: ،يا ربﻨا يﺴوع المﺴيح
Christ / who carries v/et;wli
;m;vnobi ،حامل خطية العالم
the sin of the world / ;mpikocmoc: opten hwn  الذين،أحﺴبﻨا مع خرافﻚ
count us with Your
.عن يميﻨِﻚ
nem
nekhi/b:
nai
sheep / who shall
etcaouinam ;mmok.
stand upon Your
right.
+ And in Your
awesome / Second
Coming may we
never / hear with
trembling, / “I do not
know you.”

Aksan;i
qen ،ظهورك الثانﻲ
 عﻨد+
ِ
،المخوف ال نﺴمع
tekmah;cnou]:
;mparoucia etoi ;nho]: ُ لَﺴت،برعدة "أنَّﻨِﻲ
".أعرفكم
;mpen;yrencwtem
qen
ou;cyerter: je ]cwoun
;mmwten an.

Rather may we be
worthy / to hear Your
tender voice / which
is full of joy, /
proclaiming and
saying,

Alla marener;pem;psa ،َبل نكون ُمﺴتحقين
;ncwtem: ;e];cm/ eymeh ،لﺴماع صوتﻚ الحﻨون
;nrasi:
;nte  يصرخ،ال ُم ْمتلئ فرحا
.قائال
nekmetsana;hy/f:
ecws ;ebol ecjw ;mmoc.

+ “Come unto Me /
O blessed of My
Father, / and inherit
the life / that endures
forever.”

Je
;amwini
haroi:  يا،ﻲ
َّ  "تعالوا إل+
n/et;cmarwout
;nte  رثوا،باركﻲ أبﻲ
َ ُم
Paiwt: ;ari;kl/ronomin  الدائمة إلى،الحياة
".األبد
;mpiwnq: eym/n ;ebol sa
;eneh.
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All the martyrs shall
come / bearing their
afflictions, / and the
righteous shall come
/ bearing their
virtues.

Cena;i ;nje nimarturoc:  حاملين،يأتﻲ الﺸهداء
،عذاباتهم
eufai qa noubacanoc: ويأتﻲ
،الصدِيقون
cena;i ;nje nidikeoc: حاملين
.فضائلهم
eufai qa noupol/tia.

+ The Son of God
shall also come / in
His Father’s glory /
to reward everyone /
according to his
works.

Fna;i ;nje Ps/ri ;mV]:  فﻲ، يأتﻲ إبن للا+
qen pef;wou nem va ،مجده ومجد أبيﻪ
Pefiwt: ;fna] ;mpiouai ،ويُجازي كل واحد
.كأعمالﻪ التﻲ عملها
piouai: kata nef;hb/oui
;etafaitou.

O Christ the Logos
of the Father, / the
only-begotten God, /
grant us Your peace,
/ that is full of ever
joy.

P|,|c
pilogoc
;nte ،أيها المﺴيح كلمة اآلب
Viwt:
pimonogen/c ،اإللﻪ الوحيد الجﻨس
;nnou]:
ek;e]
nan  المملوء،أعطﻨا سالمﻚ
.فرحا
;ntekhir/n/: yai eymeh
;nrasi niben.

+ As You have given
/ to Your holy
Apostles, / likewise
say unto us, / “My
peace I give to You.”

Kata ;vr/] ;etakt/ic: س ِل َﻚ
ُ لر
ُ ، كما أعطيتﻪ+
;nnek;agioc ;n;apoctoloc: ، قُ ْل لﻨا ِمثلهم،القديﺴين
ek;ejoc nan ;mpour/]: ."إنِﻲ أعطيكم سالمﻲ
je tahir/n/ ]] ;mmoc
nwten.

“My peace which I
have / taken, from
My Father / I leave
unto you / from now
and forever.”

Tahir/n/
;anok:  الذي أخذتﻪ،سالمﻲ أنا
y/etai[itc
hiten ، أنا أتركﻪ معكم،من أبﻲ
".من األن وإلى األبد
Paiwt: ;anok ],w ;mmoc
nemwten: icjen ]nou
nem sa ;eneh.
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 يا مالك هذا+
 إلى العلو،الطائر
 أُذكرنا،التﺴبحة
ليغفر
،الرب
.خطايانا

+ O the angel of this
day, / flying up to the
heights with this
hymn, / remember us
before the Lord / that
He may forgive us
our sins.

Piaggeloc
;nte
pai;ehoou: eth/l ;e;p[ici
nem
paihumnoc:
;aripenmeu;i qa ;th/ ;mP%:
;ntef,a nennobi nan
;ebol.

اليوم
بهذه
أمام
لﻨا

The sick, O Lord,
heal them; / those
who slept, repose
them; / and all our
brethren in distress, /
help us, my Lord,
and all of them.

N/etswni matal[wou:
n/;etauenkot
P%
ma;mton
nwou:
nen;cn/ou et,/ qen
hojhej niben: Pa%
;aribo;/yin ;eron nemwou.

 الذين،المرضى أشفهم
،رقدوا يا رب ن َِيحهم
وأخواتﻨا الذين فﻲ كل
 يا ربﻲ أعﻨا،شدة
.وإيَّاهم

+ May God bless us /
and let us bless His
holy name / and may
His praise / be
always on our lips.

Efe;cmou ;eron ;nje V]: بارك
ِ ُ ولﻨ،ُباركﻨا للا
ِ  ي+
tenna;cmou
;epefran  فﻲ كل،إسمﻪ القدوس
|e|y|u: ;nc/ou niben ;ere  دائمة فﻲ،حين تﺴبحتﻪ
.أفواهﻨا
pef;cmou: naswpi efm/n
;ebol qen rwn.

Blessed be the Father
and the Son / and the
Holy Spirit / the
perfect Trinity / we
worship Him and
glorify Him.

Je ;f;cmarwout ;nje ،بارك اآلب واإلبن
َ ُم
Viwt nem Ps/ri: nem  الثالوث،والروح القُدُس
ُّ
نﺴجد
،الكامل
Pi;pneuma
eyouab: لﻪ
.ُمجده
};triac etj/k ;ebol:
ِ ُ ون
tenouwst
;mmoc
ten];wou nac.
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