
 برمهات71 وتوت  71 قال فىت ذكصولوجية عيد الصليب

الشعوب أبناء  معشرنحن أيضاً   

 نسجد لصليباالرثوذكسيين 

 .ربنا يسوع المسيح

   Anon hwn qa nilaoc@ nisyri `nor;odoxoc@ 

`nten`ouwst ̀mpi`ctauroc@ ̀nte pen=o=c I=y=c P=,=c. 

 ينطق بولس الرسول   

 قائال بكرامة الصليب 

بصليب أن نفتخر إال  ليس لنا

 .المسيح

   Pauloc pìapoctoloc@ efjw `m`patio 

`mpìctauroc@ je tennasousou `mmon an@ `ebyl 

qen pìctauroc ǹte P=,=c. 

 أيها المؤمنون فلنسبح    

 . ربنا يسوع المسيح

ونسجد لصليبه الخشبة المقدسة 

 غير المائتة

   Tenerhumnoc `w nipictoc@ `mpen=o=c I=y=c P=,=c@ 

ouoh `ntenouwst `mpef`ctauroc@ pise =e=;=u 

`n`a;anatoc. 

 الصليب  تفتخر بك أيها   

  عليك يسوعالذى ُصلب 

صرنا ألنه من قبل مثالك 

 .احراراً 

   Tensousou `mmok `w pi`ctauroc@ vyètau`isi 

`ejwk `nI=y=c@ je `ebolhiten pektupoc@ answpi 

en`eleu;eroc. 

والسبع  أفواه األرثوذكسيين   

الطغمات المالئكية يفتخرون بك 

الذى لمخلصنا  أيها الصليب

 .الصالح

   Rwou `nnior;odoxoc@ nem sasf `ntagma 

`naggeloc@ cesousou `mmok `w pìctauroc@ `nte 

penCwtyr ̀n`aga;oc. 

 نحملك على أعناقنا    

 ناصر المسيحيين أيها الصليب 

 .جهارأ بشجاعة نصرخ

 

   Tentalo `mmok `w pìctauroc@ `vnas] 

`nnì,rictìanoc@ `ejen nenmo] `ndunatoc@ ouoh 

`ntenws ̀ebol rytwc. 

 م لك أيها الصليب فر  السال   

لمعاندين الغالب ضد ا المسيحيين

 .وثباتنا نحن معشر المؤمنين

   <ere nak `w pìctauroc@ `vrasi `nnì,rictìanoc@ 

pì[ro oube piturannoc@ nem pentajro anon qa 

nipictoc. 

 السال م لك أيها الصليب عزاء   

 وثبات الشهداء المؤمنين 

 .حتى أكملوا عذاباتهم

   <ere nak `w pi`ctauroc@ `vnom] `nnipctoc@ ouoh 

`ptajro `nnimarturoc@ sa `ntoujwk `ebol 

`nnoubacanoc. 
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ال م لك أيها الصليب سال  الس   

السال م لك أيها الصليب الغلبة 

 .عرش الملك

   <ere nak `w pìctauroc@ pihoplon `nte pì[ro@ 

,ere nak `w pìctauroc@ pì;ronoc ̀mpiouro. 

ا الصليب عالمة السال م لك أيه   

السال م لك أيها . الخالص

 .الصليب النور المشرق

   <ere nak `w pi`ctauroc@ pimyini `nte pioujai@ 

,ere nak `w pìctauroc@ piouwini `etafsai. 

الصليب سيف  السال م لك أيها   

السال م لك أيها الصليب  .الرو 

 .ينبوع النعم

   <ere nak `w pìctauroc@ ]cyfi `nte pìPneuma@ 

,ere nak `w pìctauroc@ ]moumi ̀nni,aricma. 

 سال م لك أيها الصليب ال   

 السال م لك . كنز الخيرات

 أيها الصليب إلى 

 .كمال الدهور

   <ere nak `w pìctauroc@ pi;ucauroc `nte 

ni`aga;on@ ,ere nak `w pi`ctauroc@ sa `pjwk `ebol 

`nnìewn. 

 قائلين السال م لك    

أيها الصليب الذى حمله الملك 

 قسطنطين معه إلى الحرب 

 .وقتل البربر

   Je ,ere nak `w pìctauroc@ vyèta `pouro 

Kwctantinoc@ olf nemaf `epipolemoc@ afsari 

`nniBarbaroc. 

 مكرمة جداً    

 عالمة الصليب 

الذى ليسوع المسيح الملك إلهنا 

 .الحقيقى

   Ftaìyout gar `emasw@ `nje pimyini `nte 

pìctauroc@ `nte I=y=c P=,=c `pOuro@ penNou] 

`n`aly;inoc. 

الذى ُصلب على الصليب    

 . حتى خلص جنسنا

ونحن أيضاً فلنكرمه صارخين 

 .قائلين

   Vỳetaùasf `epìctauroc@ sàntefcw] 

`mpengenoc@ `anon de hwn marentaiof@ enws 

`ebol enjw ̀mmoc. 

 الصليب هو سالحنا    

 الصليب هو رجاؤنا 

 الصليب هو ثباتنا 

 .فى ضيقاتنا وشدائدنا

   Pìctauroc pe penhoplon@ pìctauroc pe 

tenhelpic@ pi`ctauroc pe pentajro@ qen 

nenhojhej nem nen`;li'ic. 

ألنه مبارك المسيح إلهنا    

 وصليبه المحيى 

 الذى ُصلب عليه 

 حتى خلصنا 

 .من خطايانا

   Je `f`cmarwout `nje P=,=c penNou]@ nem 

pef̀ctauroc `nreftanqo@ vyètauasf `e`hryi `ejwf@ 

sa `ntef cotton qen nennobi. 
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 نسبحه ونمجده    

 ونزيده علواً 

 كصالح ومحب البشر 

 .كإرحمنا كعظيم رحمت

   Tenhwc `erof ten]ẁou naf@ tenerhoùo [ici 

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

kata peknis] ̀nnai. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 ـ من مخطوطات األديرة برمهات  71 -توت  71تقال فى  لعيد الصليب المجيدذكصولوجية 

أيها : تعالوا جميعاً معاً اليوم    

 جدلنس: الشعوب محبى المسيح

 .األقدس المساوى: للثالوث

   Amwini  t3rov  evcop  `mfoov : `w  nilàoc  

`mmai  P˜ƒ : `ntenovw2t  `n5`trìac : e0ovab  

`n`omoovcioc . 

ذاك الذى صلبوه على    

: فى مدينة أورشليم: الصليب

 .كرأفاته الكثيرة: أنار أمامنا

   F3etava24  `epìctavroc : qen  5polic  IŒœ� : 

a4erovwini  hìth3  `mmon : kata  ne4met2enh3t  

et`o2 

فى كورة : كل مدينة وكل قرية   

: بُِشَرت بالصليب: الرومان

 .وصل لهم ومجدوه

   Baki  niben  nem  timi  niben : `nte  `txwra  

`nnirwmèoc : avhi2ennov4i  `mpi+ : foh  2arwov  

av5̀wov  na4 . 

األبناء : فلنجتمع يا أحبائى   

: لنعيد ونفرح: األرثوذكسيون

 .ونسجد للصليب

   Maren0wov5  `w  namenra5 : ni23ri  

`n`or0odo7on : `ntener2ai  nem  ovovno4 : ovoh  

tenovw2t  ̀epi+ . 

فى السماء : اليوم صار فرحاً    

بظهــور : وعلى األرض

 .لمحىالصليب ا

   Bon  ovra2i  2wpi  `mfoov : qen  `tfe  nem  

higen  pikahi : `èhr3i   `egen  piovwnh  `ebol : `nte  

pìctavroc  ǹre4tanqo . 

الصليب : الصليب هو رجاؤنا   

: الصليب جعلنا نسجد: هو ثباتنا

 .أمام الديان

   Pìctavroc  pe  tenhelpic : pìctavroc  pe  

pentagro : pi`ctavroc  a4̀0renovw2t : `mpèm0o  

`mpìkr3t3c. 

: ألن الصليب يكون عظيماً    

حتى : منيـراً أمامنـا: ومرتفع جداً 

 .نسجد للمسيح

   Ovni25  jar  pe  pi`ctavroc : ovoh  e4soci  

`ema2w : e4erovwini  hi`th3  `mmon :  2a  

`ntenovw2t  ̀mP˜ƒ . 

  . . . . . Ge  `4̀cmarwovt  ̀nge  `fiwt   nem   p̀23ri    . . . ألنه مبارك اآلب واألبن    

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 




