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 يا مرقس الرسول     

 واالنجيلى الشاهد 

 .آلالم االله الوحيد

 

   Abba Markoc piapoctoloc@ ouoh 

pìeuàggelictyc@ pime;re qa nìmkauh@ `nte 

pimonogenyc ̀nnou]. 

 أتيت وأنرت لنا    

 بانجيلك وعلمتنا 

 اآلب واالبن 

 .والروح القدس

   Ak̀i akerouwini eron@ hiten pek̀euàggelion@ 

ak̀tcabon `m̀Viwt nem `pSyri@ nem pìPneuma 

=e=;=u. 

 وأخرجتنا من الظلمة    

 . الى النور الحقيقى

 وأطعمتنا خبز الحياة 

 .الذى نزل من السماء

   Akenten ebolqen `p,aki@ eqoun `epiouwini 

`mmyi@ aktemmon ̀mpiwik ̀nte `pwnq@ etaf`i ̀epecyt 

ebolqen ̀tve. 

 تباركت بك كل    

 . قبائل األرض

 وأقوالك بلغت الى 

 .أقطار المسكونة

   Au[ìcmou `n`qryi `nqytk@ `nje nivuly tyrou 

`nte `pkahi@ ouoh nekcaji auvoh@ sa auryjc 

`n]oikoumeny. 

 السالم لك أيها الشهيد    

 . السالم لالنجيلى

 السالم للرسول 

 .مرقس ناظر االله

   <ere nak `w pimarturoc@ ,ere 

pìeuàggelictyc@ ,ere pìapoctloc@ abba Markoc 

pi;ewrimoc. 

 أطلب عنا ياناظر االله   

 االنجيلى مرقس  

  ليغفر الرسول

 .لنا خطايانا

   Twbh `m`P=o=c `èhryi `ejwn@ w pi;ewrimoc 

`n`eùaggelictyc@ Abba Markoc pìapoctoloc@ 

`ntef ,a nennobi nan ̀ebol. 
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 فى السموات،  ثالثة أسماء    

 أنت توشحت بها، 

 يا ناظر اإلله اإلنجيلي، 

 .مرقس الرسول

   Somt `nran etqen nivyouì@ `n;ok akervorin 

emmwou@ pi;ewrimoc `neuaggelictyc@ abba 

Markos pìpoctoloc. 

 توشحت بثالثة أكاليل،    

 هي الثالثه أسماء الكاملة، 

 أي اآلب واإلبن، 

 .والروح القدس

   Akervorin `mpisomt `n`,lom@ pisomt `nran 

etjyk `ebol@ `ete vaipe `Viwt nem `pSyri@ nem 

pìPneuma =e=;=u. 

 أنت شهيد،  أنت رسول،   

 وأنت المختار الثاني، في

 .اإلنجليين

   N;ok oùapoctoloc@ `n;ok on oumarturoc@ 

`n;ok on pe pimah ̀cnau@ ̀ncwtp ̀n`eùaggelictyc. 

 وأصدقاؤك الرسل،     

 األخرون يفخرون بك، 

 وأقوالك بلغت، 

 .إلى أقطار المسكونة

   Nek kèsvyr `n`apoctoloc@ cesousou `mmwou 

`e`hryi `ejwk@ ouoh nekcaji auvoh@ sa auryjc 

`n]oikomeny. 

 ويفخرون بك،    

 الذين غرستهم على األرض، 

 في كل إقليم مصر،

 .ُمثمرين

   Cesousou `mmwou `n`qryi `nqytk@ `nje 

nỳetakto jou hijen pikahi@ qen `t,wra tyrc 

`n,ymi@ auviri ̀ebol eu]karpoc. 

 أُطلب من الرب عنا،    

 يا ناظر اإلله اإلنجيلي، 

 مرقس الرسول، 

 .ليغفر لنا خطايانا

   Twbh `m`P=o=c `èhryi `ejwn@ w pi;ewrimoc 

`n`eùaggelictyc@ Abba Markoc pìapoctoloc@ 

`ntef ,a nennobi nan ̀ebol. 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 


