
 توت 51تقال فى  ذكصولوجية الشهيد استفانوس أول الشهداء

 الشهيد المكرم    

 بنا يسوع المسيحالذي لر

 القديس استفانوس  

 .الذى تأويله اإلكليل

   Vyettaiyout `mmarturoc@ `nte pen=o=c I=y=c 

P=,=c@ vy=e=;=u `Ctevanoc@ `ete pefoùwhem pe 

pì,lom. 

 ه هللا الذي كشف ل   

 أسرارا عظيمة 

 واستنار وجهه 

 .مثل وجه مالك

   Vỳeta V] [wrp `erof@ `nhannis] 

`mmuctyrion@ af[iouwini `nje pefho@ `m`vry] 

`m`pho ̀nou`aggeloc. 

الذي رأى السموات مفتوحة    

. وربنا يسوع عن يمين أبيه

 والذين يرجمونه 

 .كان يطلب عن خالصهم

   Vỳetafnau `enivyouì euouyn@ ouoh pa=o=c I=y=c 

caouinam `mPefiwt@ nỳetauhìwni `ejwf@ 

naftwbh ̀nca pououjai. 

صارخا قائال يا ربى يسوع    

المسيح اقبل روحى اليك وال 

تحسب هذه الخطية علي هؤالء 

 .الناس

   Efws ebol efjw `mmoc@ je pa=o=c I=y=c P=,=c@ 

sep pàpneuma ̀erok@ ̀mperep painobi ̀enairwmi. 

ألنهم ال يدرون ماذا يصنعون    

يا رب ال . من أجل عمى قلوبهم

 .تبكتهم

   Je `ncecwoun `n`hli an@ qen nỳetoùiri `mmwou@ 

`e;be pi;wm ̀nte pouhyt@ P=o=c m̀percohi ̀mmwou. 

 أكمل سعيه ومات    

 على الحق 

 ولبس اكليل الشهادة 

 .غير المضمحل

   Pef̀dromoc afjokf ebol@ ouoh afmou ejen 

]me;myi@ afervorin `mpi`,lom `natlwm@ `nte 

]metmarturoc. 

السالم لك أيها المجاهد الذى    

لربنا يسوع المسيح القديس 

 .استفانوس الذى تأويله اإلكليل

   <ere nak `w pi`a;lytyc@ `nte pen=o=c I=y=c P=,=c@ 

vy=e=;=u `Ctevanoc@ ète pefoùwhem pe pì,lom. 

 طلب من الرب عنا ا   

ة المبارك يا رئيس الشمامس

  :استفانوس الشهيد األول

 .ليغفر لنا خطايانا

   Twbh `mP=o=c `e`hryi `ejwn@ `w pi`ar,ydiakwn 

et`cmarwout@ `Ctevanoc pisorp `mmarturoc@ 

`ntef ,a nennobi nan ebol. 

  

  
 



 توت 51تقال فى  سطفانوساقديس تذكار ظهور ونقل جسد الل

رئيس الشمامسة المبارك     

سطفانوس أول الشهداء الذى ا

رأى السموات مفتوحة فى وقت 

 .رجمه

   Pìarx3di`akwn  et`cmarwovt : `Ctefanoc  

pi2orp  `mU : eta4nav  `enif3ov̀i  evov3n : qen  

pic3ov  ̀npe4ginsi`wni . 

ظهر : وبعد ثالثمائة سنة   

سمه وأخبره بإ: للوقيانوس

 .وموضع جسده المدفون: المكرم

   Menenca  ”  `nrompi : a4ovwnh  `ebol  

`eLovkìanoc : a4tamo4  `mpe4ran  ettai3ovt : 

nem  pima  ̀mpe4cwma  et0omc 

: باحثين عنكذهبوا حفروا    

فحدثت : األساقفة والمؤمنون

وظهر تابوت : زلزلة عظيمة

 (جسدك)

   Av2e  av2wki  evkw5  `ncw4 : `nge  

ni`epickopoc  ke  nipictoc : ovni2monmen  de  

a42wpi : à 5̀cl3  ovwnh  ̀ebol 

للوقت : بخور برائحة عطرية   

والمالئكة أيضاً : قد فاحت منه

سبحوا قائلين المجد هلل فى 

 .األعالى

   Han`c0oinov4i  `ncogen : catot4  a42w2  `ebol  

`mmo4 : niajjeloc  on  a4hwc  evgoc : ge  ov̀wov  

`mF5  ̀nn3etsoci . 

: الكهنة حملوا جسدك   

حتى دخلوا : بالتراتيل والشموع

 .وبنوا كنيسة له: مدينة صهيون

   Niov3b  av̀wli  `mpe4cwma : qen  niyali`a  nem  

nimovlh : 2atov̀i  `eqovn  `eCiwn  5baki : avket  

ovek̀kl3cià  ǹta4 

حملت إمرأة  :وبتدبير هللا   

 معها لمدينة: جسدك

عوضاً عن جسد : طينيةالقسطن

 .زوجها

   Hiten  5oikonomi`a  `mF5: ov̀chimi  acsi  

`mpe4cwma : nemac  2a  Kwctantinopolic: 

`n`t2ebi`w  ̀mpicwma  ̀mpechai . 

والكهنة معه : جاء البطريرك   

وحملوا الجسد على : والشعب

 .وبنوا كنيسة له: أعناقهم

   A4̀i  `nge  pipatriarx3c : niov3b  nema4  nem  

pilàoc : av̀wli  `mpicwma  hi  novnahbi : avket  

ovek̀kl3cià  ǹta4 . 

 : أطلب من الرب عنا   

 : يا رئيس الشمامسة المبارك    

ليغفر : الشهداءسطفانوس أول ا

 .خطايانا  لنا

   Twbh  `m`Pu . . . . . . . . : `w pi`arx3di`akwn  

et`cmarwovt : `Ctefanoc  pi2orp  `mmartvroc : 

`nte4xa  nennobi . . . 

  

  

  

  

  
 


