
   بؤونه 11تقال فى  ـ للشهيد اقلوديوس ابن الملك آدامذكصولوجية 

 

 أريد مخبراً فيه رحمة   

 وأعطيه أجرته 

 .وأرسله إلى مصر

  Eioues oufaisini: e>re pinai n>q/tf: 
n>ta] m>pefbe,e naf: n>taouorpf e>q>r/i 
e></mi. 

 ليفتش المدن والقصور   

 فيجيب لى أخبارك 

 .يا أقلوديوس أخى

  Tefmoust n>ni]mi: nem nikact/rion: 
n>ten peksini n/i: w> Klaudioc pacon. 

 يا نور عينى وقوة جسدى   

 السراج المضئ 

 .ى مائدتىعل

  V*ouwini n>te nabal: t>jom n>te 
pacwma: piq/bc eterouwini e>jen 
tat>rapeza 

 أبواى اللذان ولدانى   

 تنيحا واقلوديوس 

 .أخى ربانى حسناً 

  Naio] e>tauj>voi aum>ton m>mwou 
Klaudioc pacon: afsans m>moikalwc. 

 هوذا قصر الملك خراب   

 ألنه ليس فارساً اليوم 

 .مثلك فى الحرب

Ic pipallation m>p>ouro: efoi n>safe 
m>voou: je m>,on matoi m>pekr/]: qen 
pipolemoc. 

هوذا أهل مدينتى خدعونى   

قائلين اقلوديوس أخيك فى 

الحرب ويؤلموننى بقولهم لى إن 

أخى اقلوديوس مضى إلى 

 .الحرب

  Ic niremtabaki: auerhalm>moi: je 
Klaudioc pecon: qen pipolemoce. Ouoh 
n>touqici n/i: je Klaudioc pacon 
afsenaf e>h>r/i: e>pipolemoc. 

ووجدت اقلوديوس فى صعيد   

مصر يقبل األتعاب كل يوم على 

 .اسم المسيح

  Aijimi n>klaudioc: qen v>mar/c n></mi: 
efsepqici m>m/ni: eybe v>ran m>P,\c\. 

لتفرح كورة مصر إلى أساسها   

 ألنهم أودعوك فيها 

 .يا اقلوديوس أخى

  Mare t>,wra n></mi: rasi sa neccen]: 
je aujalok e>roc: w>Klaudioc pacon. 

صنعها عرفنى بالخطية التى   

 .أخى يا أريانوس حتى قتلته
  Matamoi e>penobi: n>te pacon: Arianoc: 
san>tekqwtebm>mof. 

أرنى الحربة التى وضعتها فى   

جنبه فالقها أنا فى جنبى أيضاً 

 .وأموت

  Matamoi e>]c/fi: e>takhitc e>pefc>vir: 
n>tahitc e>vwihw: n>tamou m>pefr/]. 

 اعلمنى بدمه الذى أهرقته   

فالحسه بلسانى وال أتركه يمس 

 .األرض

  Matamoi e>pefc>nof: e>takvonf e>bol: 
n>talojhf qen palac: n>na,af e>soh 
m>p>kahi. 

وفيما تقوله هذا ثاؤغنيسطا   

 .جاء أوالدها وأخذوها إلى بيتها
  Et0 ecjw n>nai: n>je Yeog>nicta: au0 
n>je neca>lwou0: auolce>pec/i. 



   بؤونه 11تقال فى  ـ للشهيد اقلوديوس ابن الملك آدامذكصولوجية 

بصلوات القديس اقلوديوس 

 الرب ينعم لنا بغفران 

 .خطايانا

  Hi\t\e\n\ n>te pia>gioc Klaudioc Po\c\ 
a>rih>mot nan m>pi,w e>bol n>te nennobi. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 



 ذكصولوجية آدام ثانية تقال للشهيد اقلوديوس ابن الملك

 

 

 فلنجتمع اليوم   

 يا أيها المسيحيين لكى نكرم 

القديس السيد اقلوديوس 

صارخين جهاراً قائلين السالم 

لجندى المسيح القديس السيد 

 .اقلوديوس

  Marenywou] m>voou: w>ni,>r/ctia>noc: 
hina n>tentaio>: m>v/e\y\u\ kuri Klaudioc. 
Enws e>bol r/toc: je ,ere pigenneoce 
pimatoi m>P,\c\ v/e\y\u\ kuri Klaudioc. 

السالم للشهيد القديس السيد   

اقلوديوس الذى قبل تعب 

 .العذاب

  <ere pi&: v/e\y\u\ keri klaudioc 
v/e>taf sepqici n>nibacanoc. 

السالم للشهيد القديس السيد   

اقلوديوس ذى االسم الحلو البطل 

 .الشجاع

  <ere pi& :  v/e\y\u\ keri klaudioc: va 
piran etholj: piswij n>genneoc. 

بصلوات حامل الصليب   

 . القديس السيد اقلوديوس

 الرب ينعم لنا بغفران 

 .خطايانا

  Hiten nieu,/: n>te piaylovoroc m>~ 
pia>gioc kuri Klaudioc: Po\c\ a>rih>mot 
nan m>pi,w e>bol n>te nennobi. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 



    آدام للشهيدين العظيمين مار بقطر واقلوديوسذكصولوجية 

 

 كان قائد فى    

 إنطاكية اسمه اقلوديوس 

 .ابن الملك

   Bon ouctratilat/c: qen Tantio>,ia>: 
e>perfan pe Klaudioc: ous/rin>ourope. 

 كان صديق بال عيب    

لألسفهسالر اسمه بقطر بن 

 .رومانوس

   Bon ous>v/r n>ata[ni n>te 
pictratilat/c e>pefran pe Biktwr 
p>s/ri n>Rwmenoc. 

 وكانا بتوليين    

 منذ صغرهما كمثل 

 .يوحنا بن زكريا

   Hanparyenoc gar ne: icjen 
toumetkouji: m>v>r/] n>Iw\a\: p>s/ri 
n>Za,ariac. 

أحبا الوحدة كمثل إيليا    

 .والرحمة كمثل كرنيليوس
   Aumenenre piwrf: m>v>r/] n>Iliac: nem 
]metna/t: m>v>r/] n>Korn/lioc. 

وأحبا حسن الصوم أكثر من    

 .وليمة بيت الملك
   Aumenre p>cai: n>te ]n/ctia> e>hote 
pia>ricton: n>tep>/im>p>ouro. 

 اعلموا الملك بالذى    

 انه فنفاهما إلى يصنع

 .صعيد مصر

   Autame p>ouro: e>n/e>tou0ri m>mwou: 
aferxwrizin m>mwou: e>v>mar/cn>,/mi. 

ولبسا اإلكليل الذى للشهادة    

 .وعيدا مع المسيح فى ملكوته
   Auervorin m>pi,>lom: n>te ]met&: 
auersai nem P,\c\: qen tefmetouro. 

بصلوات أنبا بقطر    

واقلوديوس الرب ينعم لنا 

 بغفران 

 .خطايانا

   Hi\t\e\n\ n>te a>pa Biktwr nem 
Klaudioc Po\c\ a>rih>mot nan m>pi,w e>bol 
n>te nennobi. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 


