
 أبيب 91أسقف قـفط والشهيد ـ تقال فى ( بضابا)ذكصولوجية القديس أنبا باتابى  

أيها الكوكب العظيم الراعى    

أنبا باتابى األسقف : القديس

 .والشهيد المختار

   W pinis] mvwct/r: pimancwou eyu : 
abba Patapi piepickopoc: ouoh picwtp 
m>&. 

: ألنك اعترفت أمام أريانوس   

أؤمن بيسوع المسيح، رب إنى "

 ."كل الخليقة، هللا ضابط الكل

   Je akermeyre nahren Arianoc: 
]nah] nI/\c\ P,\c\: Po\c\ nte ]kt/cic t/rc:  
ouoh V] pipantokratwr. 

 ميخائيل رئيس المالئكة    

 : ظهر لك وقال

 ."السالم لك أيها العظيم"

   Mi,a/l par,iaggeloc: afouonhk nak 
ebol: ouoh afjw m>moc nak: (je ,ere 
nak w pinis].) 

ألنك استحققت ثالثة أكاليل،    

والمجد السماوى، وعيدت مع 

 .المسيح، فى كورة األحياء

   Akerempsa mpi3 n,lom: nem piwou 
nte tve: akersai nem P,c: qen t,wra 
nte n/etonq. 

 : نعظمك مع داود المرتل   

 ألنك أنت هو 

 لكاهن إلى األبد على طقس ا

 .ملكى صادق

   Wcautoc ten[ici mmok: nem 
pihumnodoc Dauid: je nyok pe piou/b 
sa eneh: kata ttaxic mMel,icedek. 

أبا : عظيمة هى كرامتك   

المسيح يفرح : باتابى األسقف

 فى أورشليم السمائية: معك

   Ounis] gar pe pektaio: abba Patapi 
piepickopoc: ere P,c rasi nemak: qen 
Ieroucal/m nte tve. 

البس : أطلب من الرب عنا   

أبا باتابى : الجهاد الشهيد

 .ليغفر لنا خطايانا: األسقف

   Twbh mPoc ehr/i ejwn: w 
piaylovoroc m>&: abba Patapi 
piepickopoc: ntef ,a nennobi nan ebol. 
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الراعى : األساس الثابت 

أنبا : فى كنيسة اآلب: المبارك

 .بضابا األسقف

  Picen5  ettagr3ovt : pimaǹecwov  

et`cmarwovt : qen  5ek̀kl3cià  `nte  `Fiwt : abba  

Petape  pìepickopoc . 

الذى أحب ربنا يسوع مع     

عائشين بال : بن خالتهاأندراوس 

 .مجاهدين فى البرية: تعب

    F3eta4menre  Penu  Iœƒ : nem  Anedriac  

`p23ri  `ncwnmav : evwnq  `novmetatqici : 

everàjwn  qen  pi2a4e . 

: لما رأى األسقف وجهك    

وأكليل أيضاً : منيراً مثل القمر

 .رسمك كاهناً : على رأسك

    Eta  pìepickopoc  nav  `epekho : erovwini  

`m`fr35  piioh : ov̀xlom  on  hi  tek̀afe : a4tahok  

`nov`precbvteroc . 

فى : هذا أزددت   ألجل    

وصرت  : الصلوات واألصوام

 .ينير للخطاة: مصباحاً 

    E0be  fai  akerhov̀o : qen  haǹ2l3l  nem  

hann3cti`a : ovoh  ak2wpi  `novq3bc : e4erovwini  

`enire4ernobi . 

للبابا بطرس : ظهر المالك    

: ليرسمك أسقفاً : خاتم الشهداء

 .شهدت بإستحقاقكالسماء 

       ̀A pi`ajjeloc  ovwnh  `ebol : `e  papa  Petroc  

ieromartvroc : `0re40a2k  `nov`epickopoc : 5fe  

acerme0re  ge  a7ioc . 

: كنت  ترى الروح القدس    

كنت  تكشف : وهو يقدس القرابين

تبكته عليها  :خطايا كل واحد

 .بوداعة 

    Naknav  `epi�n�  …Ÿ– : e4er`ajiazin  `n50vcìa : 

nakovwnh  `nninobi  `novon  niben : ekcohi  `mmo4  

qen  ovmetremrav2 . 

جالساً : لما رأيت  ضابط الكل    

اشتقت  : فوق الشاروبيم

فحينئٍذ تمثل بك : ستشهادلإل

 شعبك

    Etaknav  `epipantwkratwr : e4hemci  higen  

nixerovbim : aksi22wov  `e5martvri`a : h3ppe  

peklaòc  a4ten0wnk . 

: أمتأل موضع األستشهاد    

وهم يحملونكم : بمالئكة فرحين

 مسبحين تسبحة النصرة: للسماء

    Pima  `n5martvrìa  a4meh : qen  hanajjeloc  

evra2i :  ev`wli  `mmwten  2a  `tfe : evhwc  

`mpihvmnoc  ̀mpìsro . 

: السالم لك أيها الشهيد    

ذو الثالثة : األسـقف األمـين

 .سمكاالرئيس كمعنى : أكاليل

    Xere  nak  `w  piU : pi`epickopoc  `etenhot : 

fa  pi2omt  `n`xlom  `natlwm : pìafe  kata  

pekran . 

أيها : أطلب من الرب عنا    

أنبا بضابا : الشهيد المجاهد

 ......ليغفر: األسقف

    Twbh `m`Pu . . . . : `w  pìa0loforoc  `mU : 

abba  Petape  pi`epickopoc : `nte4xa  nennobi . . . 
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