
 برمهات92 تقال فى عيد البشارة المجيدذكصولوجية 

 السماء تطلع الآلب من    

 على سكان االرض  

 فلم يجد من يشبه مريم 

 .العذراء

    Aviwt joust `ebol qen `tve@ `ejen nyetsop 

hijen pikahi@ `mpefjem vyet̀oni `mmoc@ `mMaria 

]par;enoc. 

 أرسل إليها غبريال     

 مالئكة العظيم رئيس ال

 فبشرها بفرح قائال 

 .هكذا

    Afouwrp saroc `nGabriyl@ pinis] 

`nar,yaggeloc@ afhisennoufi nac `nourasi@ 

`mpairy] efjw ̀mmoc. 

 تلئة نعمة مالسالم للم    

ة عند هللا الرب معك وجدت نعم

 .اآلب

    <ere ;ye;meh `n`hmot@ ouoh P=o=c sop neme@ 

`arejimi gar ̀nou`hmot@ qaten V] Viwt. 

 ألنك ها تحبلين     

 وتلدين ابناً ويدعى 

 . اسمه يسوع

 ابن العلى

     Hyppe gar teraerboki@ ouoh `ntemici 

`nousyri@ eumou] `epefran je I=y=c@ Psyri 

`mvyet[oci. 

 ويعطيه الرب االله     

 كرسى داود أبيه 

 ويملك على بيت يعقوب 

 .إلى أبد األبد

    Ef̀e] naf `nje P=o=c V]@ `mpì;ronoc `nte 

Dauid pefiwt@ `fnaèrouro `ejen `pyi `nIakwb@ sa 

`eneh ̀nte pìeneh. 

 واليكون لملكه نهاية     

 وبعد أن تلديه تظلى 

 .عذراء

    Ouoh `nnaerqàe@ swpi `nte tefmetouro@ ouoh 

menenca ̀;remacf@ `erèohi ̀ereoi ̀mpar;enoc. 

 فأجابت مريم العذراء     

 . هوذا أنا أمة للرب

 ليكن لى كقولك فمضى 

 .المالك

    Peje Marìa ]par;enoc@ je `anok ic ]bwki 

`nte P=o=c@ ec̀eswpi kata pekcaji@ afsenaf `ebol 

`nje pi`aggeloc. 

 . نسجد لك أيها المسيح    

 . نك أحببت جنسناأل

. وأتيت إلى بطن العذراء

 .وتجست منها

    Tenouwst `mmok `w P=,=c@ vyetakmai 

`mpengenoc@ ak̀i `e`;mytra `n]par;enoc@ ak[icarx 

`ebol ̀nqytc. 

نسبحك ونمجدك ونزيدك     

. كصالح ومحب البشر. رفعة

 .إرحمنا كعظيم رحمتك

    Tenhwc `erok ten]wou nak@ tenerhoùo [ici 

`mmok@ hwc `aga;oc ouoh `mmairwmi@ nai nan 

kata peknis] ̀nnai. 

 



 عيد الميالد المجيدذكصولوجية 

 

 :نا فرحا  حينئذ امتأل فم    

  :ولساننا تهليل  

  :ألن ربنا يسوع المسيح

 .ولد في بيت لحم

    Tote rwn afmoh `nrasi@ ouoh penlac qen 

ou;elyl@ je pen=o=c I=y=c P=,=c@ aumacf qen 

By;leem. 

  :السلم لمدينة الهنا    

  :مدينة االحياء

  :مسكن الصديقين

 .التي هي اورشليم

    <ere ]baki `mpenNou]@ `tpolic `nte nỳetonq@ 

`vmaǹ-swpi ̀nnidikeoc@ ̀ete ;ai te Ieroucalym. 

  :السلم لك يا بيت لحم    

  :مدينة االنبياء

عن ميلد  :الذين تنبأوا

 .عمانوئيل

    <ere ne `w By;leem@ `tpolic `nnìprovytyc@ 

nỳetau`er`provyteuin@ e;be `pjinmici 

`nEmmanouyl. 

 :اشرق لنا نحن ايضا  اليوم     

  :النور الحقيقي

  :من مريم العذراء

 .العروس النقية

    ApìOuwini `nta`vmyi@ afsai nan hwn `mvo`ou@ 

qen ]Par;enoc Mariam@ ]selet `nka;aroc. 

  :مريم ولدت مخلصنا    

  :محب البشر الصالح

  :في بيت لحم اليهودية

 .كأقوال األنبياء

    Maria acmici `mpenCwtyr@ pimairwmi 

`n`aga;oc@ qen By;leem `nte ]Ioude`a@ kata 

ni`cmy ̀nte nìprovytyc. 

  :اشعياء النبي    

 :يصرخ بصوت التهليل قائل

  :انها تلد عمانوئيل

 .مخلصنا الصالح

    Ycàyac pi`provytyc@ `ws `ebol qen oùcmy 

`n;elyl@ je ec̀emici `nEmmanouyl@ penCwtyr 

`n`aga;oc. 

  :ها السموات تفرح    

  :رض تتهللواال

  :النها ولدت لنا عمانوئيل

 .نحن المسيحيين

    Ic nivyoùi eu`e`ounof@ nem `pkahi ;elyl@ je 

acmici nan ̀nEmmanouyl@ ̀anon qa nì,rictianoc. 

من اجل هذا نحن اغنياء،     

بالخيرات الكاملة، وبإيمان 

 .نرتل، قائلين الليلويا

    E;be vai tenoi `nramào@ qen nìaga;on etjyk 

`ebol@ qen ounah] ten`er'alin@ enjw `mmoc je 

allylouia. 

 

 
 



 عيد الميالد المجيدذكصولوجية 

 

  :الليلويا الليلويا    

  :الليلويا الليلويا

  :يسوع المسيح ابن هللا

 .ولد في بيت لحم

    Allylouia =a=l@ allylouia =a=l@ I=y=c P=,=c 

`pSyri `mV]@ aumacf qen By;leem. 

  :هذا الذى ينبغى له المجد

  :مع أبيه الصالح

  :والروح القدس

 .من اآلن وإلى األبد

Vai `ere pìẁou er`prepi naf@ nem Pefiwt 

`n`aga;oc@ nem pìPneuma =e=;=u@ icjen ]nou nem sa 

`eneh. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 



 عيد القيامة المجيد والخماسينذكصولوجية 

 

 :حينئذ إمتأل فُمنا فرحا      

  :ولساننا تهليل  

  :ألن ربنا يسوع المسيح

 .قام من بين األموات

    Tote rwn afmoh `nrasi@ ouoh penlac qen 

`ou;elyl@ je pen=o=c I=y=c P=,=c@ aftwnf `ebol qen 

nỳe;mwòut. 

  :بقوته أبطل الموت    

  :وجعل الحياة تضئ لنا

  :وهو أيضا  الذي مضى

 .إلى األماكن التي أسفل األرض

    Afkwrf `m̀vmou qen tefjom@ af̀;rèp`wnq 

`eròùwini `eron@ `N;of on vyètafsensaf@ `enima 

etcapecyt ̀m`pkahi. 

  :بوابو الجحيم    

  :رأوه وخافوا

فلم  :وأهلك طلقات الموت

 .تستطع أن تمسكه

    Nìmnout `nte `Amen]@ aunau `erof aùerho]@ 

aftako `nninakhi `m̀vmou@ `mpoùsjemjom `n`amoni 

`mmof. 

 :سحق األبواب النحاس    

  :وكسر المتاريس الحديد

  :وأخرج ُمختاريه

 .بفرح وتهليل

    Afqomqem `nhanpuly `n`homt@ afkws 

`nhanmo,louc `mbenipi@ af`ini `nnefcwtp `ebol@ 

qen ̀oùounof nem ̀ou;elyl. 

  :وأصعدهم معه إلى العلو    

  :إلى مواضع راحته

  :خلصهم ألجل إسمه

 .وأظهر قوته لهم

    Af̀olou `èp[ici nemaf@ `eqoun 

`enefmàn`emton@ afnahmou e;be pefran@ 

af`oùwnh `ntefjom nẁou ̀ebol. 

  :فلهذا نحن أغنياء    

  :الكاملة بالخيرات

  :وبإيمان نرتل

 .قائلين هلليلويا

    E;be vai tenoi `nramào@ qen nìaga;on etjyk 

`ebol@ qen `ounah] ten`ere'alin@ enjw `mmoc je 

allylouia. 

  :هلليلويا هلليلويا    

  :ا هلليلوياهلليلوي

  :يسوع المسيح ملك المجد

 .قام من بين األموات

    Allylouia =a=l@ =a=l =a=l@ I=y=c P=,=c `p̀Ouro `nte 

`p`ẁou@ aftwnf ̀ebol qen nỳe;mwòut. 

  :له المجد هذا الذي ينبغي    

  :مع أبيه الصالح

  :والروح القدس

 .من اآلن وإلى األبد

    Vai `ere pìẁou er`prepinaf@ nem Pefiwt 

`n`aga;oc@ nem pìPneuma =e=;=u@ icjen ]nou nem sa 

`eneh. 

 


