
 أبيب 02هاتور و  5تقال  ذكصولوجية الشهيد تادرس بن يوحنا الشطبى

بنا يسوع المسيح تحنن على ر   

دموع االرملة ببلدة نايين وأقام 

 .لها ابنها

   Apen=o=c I=y=c P=,=c@ sanàh;yf qa ni`ermwou`i@ 

`nte ]̀,yra et qen Naìn@ aftounoc pecsyri nac. 

وثيؤدوروس االسفهسالر    

 تحنن على دموع االرملة 

 التى ببلدة أوخيطس 

 .وخلص لها أوالدها

   :e`odwroc pìctratilatyc@ afsanah̀;yf qa 

ni`ermwou`i@ et qen Eu,ytoc@ aftouje necsyri 

nac. 

 فلهذا نمدح مع المرتل    

 داود قائلين تدوس 

 الثعبان وملك 

 .الحيات

   E;be vai tener,oreuin@ nem pihumnodoc 

Dauid@ je `e`khwmi `ejen ouhof@ nem 

oubacilickoc. 

 أطلب من الرب عنا    

 أيها الشهيد المجاهد 

 ثيؤدوروس االسفهسالر 

 .لنا خطايانا ليغفر

   Twbh `mP=o=c `èhryi `ejwn@ `w pi`a;lovoroc 

`mmarturoc@ :eodwroc pìc`tratilatyc@ `ntef ,a 

nennobi nan `ebol. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 أبيب 02هاتور و  5تقال  ذكصولوجية الشهيد تادرس بن يوحنا الشطبى

على ربنا يسوع المسيح تحنن    

دموع أرمله نايين وأقام لها 

 .بنهاا

   Apen=o=c I=y=c P=,=c@ sana ̀h;yf qaniermwouì@ 

`nte ],yra et qen Naìn@ aftou noc pecsyri nac. 

 كل جنس البشر    

 سكان اقليم أفخيتوس 

 نظروا قوتك العظيمة 

 .أيها الشهيد ثيؤدوروس

   Genoc niben `nte nirwmi@ etsop qen `txwra `b 

Eu,ytoc@ aunau etek nis] `mmetgwri@ `w pi`agioc 

:eodwroc. 

لما نظروا سالحك علي    

وسطك وقتلت التنين مهلك 

 األطفال الصغار وأنقذت 

 .أوالد األرملة

   `M̀vnau etekqok ̀ejen tek]pi@ ouoh qwteb 

`mpìdrakon@ ̀nreftake kouji `nalou@ aknohem 

`nnisyri ̀nte],yra. 

 لما ذبحت الشيطان    

 التنين العظيم الشرير 

 من قبل ثبات اإليمان 

 .وسيف الروح القدس

   Etak qolqel `m`pcatanac@ pinis] `mpìdrakon 

ethwou@ hiten piqellibs `nte pinah]@ nem `tcyfi 

`nte pìPneuma =e=;=u. 

ثيؤدوروس االسفهسالر    

األمير الحقيقي المقاتل حسنا 

 .القوى الغالب

   :eodwroc pìCtratilatyc@ pìagwnytyc `mmyi@ 

pirefmisi ̀nkalwc@ pijwri ̀nref̀[ro. 

 الذى كمل عليك    

 القول النبوى ألنك 

 دست على الثعبان 

 .ملك الحيات

   Vỳet afjwk `ebol `ejwf@ `nje `pcaji 

`mpìprovytikon@ je ak hwmi `ejen ouhof nem 

oubacilickoc. 

 السالم لك أيها الشهيد    

 السالم للشجاع البطل 

 السالم للمجاهد 

 .ثيؤدوروس االسفهسالر

   <ere nak `w pimarturoc@ ,ere piswij 

`ngenneoc@ ,ere pìa;lovoroc@ :eodwroc 

pìCtratilatyc. 

 أطلب من الرب عنا    

 أيها الشهيد المجاهد 

 ثيؤدوروس االسفهسالر 

 .لنا خطايانا ليغفر

   Twbh `mP=o=c `èhryi `ejwn@ `w pìa;lovoroc 

`mmarturoc@ :eodwroc pìC̀tratilatyc@ `ntef ,a 

nennobi nan `ebol. 

  

  
 



 أبيب 21طوبه و 21تقال فى  ذكصولوجية الشهيد تادرس المشرقى

 الغالب أنت األسد    

 فى وسط الحروب 

يؤدوروس تعلى صهيل الفرس يا

 .المشرقى

   N;ok oumoùi efhelhem@ qen `ymy] 

`nnipolemoc@ `ejen oùh;o efhemhem@ ;eodwroc 

pìAnatoleoc. 

 اذا ما أعطيت صوتك    

 تسقط البرابرة 

وتصرع أعداءك األشرار الذين 

 .هم الشياطين

   Ouoh aksan] `mpek`qrwou@ sauhei `n,eni 

barbaroc@ sausai `nje nekjaji ethwou@ `ete nai 

ne nidiaboloc. 

 قتلت التنين الكائن    

تحت السلم وأكملت جهادك بغير 

 .ملل

   Akqwteb `mpìdrakon@ etcapecyt `n]mouki@ 

akjwk `ebol ̀mpek̀agwn@ qen oucwouten ̀n`atriki. 

 غطست فى بحيرة النار    

من أجل هللا بالحقيقة أنت 

وصديقيك الونديوس 

 .وبانيكاروس

   Ak] [ìwmc nak e;be V]@ qen ]lumny 

`n`,rwm@ aly;wc `n;ok nem nek̀svyr `cnou]@ 

Leontioc nem Panikaroc. 

 ألجل هذا كرمك    

 بابتهاج داود 

 فخذك تقلد بسيفك على 

 أيها الجبار

   E;be vai aftai`o `mmok@ `nje Dauid qen 

ouounof@ je mour `ntekcyfi `epek̀aloj@ vyète 

ouon ̀sjom `mmof. 

يؤدوروس تاطلبوا عنا يا   

  والونديوس وبنيكاروس

 ليغفر لنا 

 .خطايانا

   Twbh `mP=o=c `èhryi `ejwn@ :eodwroc 

pìAnatoleoc@ nem Leontioc nem Panikaroc@ 

`ntef ,a nennobi nan ̀ebol. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 


