
 برمودة 32هاتور و  7ذكصولوجية الشهيد العظيم مارجرجس تقال فى 

 : سبع سنين أكملها   

 : القديس جيؤرجيوس

 : السبعين ملكاً المنافقين

 .يحكمون عليه كل يوم

   Sasf (=z) `nrompi afjokou `ebol@ `nje vy=e=;=u 

Gèwrgioc@ `ere pìsbe `nouro `n`anomoc@ eu]hap 

`erof ̀mmyni. 

 :ولم يقدروا أن يميلوا أفكاره   

 :وال إيمانه المستقيم

 : وال عظم محبته 

 .في الملك المسيح

   Mpoùsvwnh `mpeflogicmoc@ oude pefnah] 

etcoutwn@ oude tefnis] `n`agapy@ `eqoun `e`pOuro 

P=,=c. 

 :وكان يرتل مع داود قائلً    

 :أحاط بي جميع األمم

 : لكن بإسم يسوع إلهي

 .انتقمت منهم

   Naf̀er'lin nem Dauid@ je aukw] `eroi `nje 

ni`e;noc tyrou@ alla qen `vran `nI=y=c paNou]@ 

ai[i `mpa[i ̀m`psis nemwou. 

 : عظيمة هي كرامتك   

 :يا سيدي الملك جيؤرجيوس

 : المسيح يفرح معك

 .في أورشليم السمائية

   Ounis] gar pe pektaio@ `w pa=o=c `pouro 

Gèwrgioc@ `ere P=,=c rasi nemak@ qen Ieroucalym 

`nte `tve. 

 : السلم لك أيها الشهيد   

 : السلم للشجاع المجاهد

 : السلم لللبس الجهاد

 .سيدي الملك جيؤرجيوس

   <ere nak `w pimarturoc@ ,ere piswij 

`ngenneoc@ ,ere pìa;lovoroc@ pa=o=c `pouro 

Gèwrgioc. 

 : أطلب من الرب عنا   

 : أيها الشهيد المجاهد

 : سيدي الملك جيؤرجيوس

 .ليغفر لنا خطايانا

   Twbh `mP=o=c `èhryi `ejwn@ `w pìa;lovoroc 

`mmarturoc@ pa=o=c `pouro Ge`wrgioc@ `ntef ,a 

nennobi nan ebol. 
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 صفوف الشهداء    

 واألبرار والصديقين 

يطوبونك أيها الملك 

 .جيؤرجيوس

   Ni,oroc `nte nimarturoc@ nem nì;myi nem 

nidikeoc@ eu`ermakarizin `mmok@ `w pi`ouro 

Gèwrgioc. 

 ألنك أنت العظيم فيهم    

من أجل اعترافك بعد سبع 

سنوات من الزمن لم يكن يذكر 

 .اسم المسيح

   Je `n;ok ounis] gar `nqytou@ `e;be teko 

mologia@ menenca sasf `nrompi `ncyou@ `mpèhli 

er`vmeùi ̀mP=,=c. 

 عترفت بالمسيح علنا ا

 بغير خوف 

 وكان سبعون ملكا مع 

 .أوثانهم النجسة

   Akouwnh `mP=,=c `ebol@ qen ouparrycia 

`n`aterho]@ afswpi `nhan `sbe `nouro@ nem 

noùidwlon et[wqem. 

 .قبلت آالمات منهم   

 سبع سنوات كاملة 

 عذبوك بعذابات 

 .عظيمه

   Aksep `mkauh`ebol hitotou@ `nsasf `nrompi 

etjeyk `ebol@ auer bacanizin `mmok@ qen ounis] 

`mbacanoc. 

 وبهذا الملك المسيح    

 كرمك جدا أكثر من 

 الشهداء ودعاك العظيم 

 .فيهم

   Qen nai aP=,=c piOuro@ ]taio `mmok `emasw@ 

`ehote pimarturoc@ afmou] `erok je ounis] 

`nqytou. 

 وألبسك سبع أكاليل    

 بيمينه ورفعك 

 معه إلى 

 .ملكوته بمجد وكرامه

   Afervorin `mmok qen tefjij@ `nou`i nam 

`nsasf `n`,lom@ afolk nemaf `etef metouro@ 

qen wou nem outaio. 

السلم لك يا شهيد ربنا يسوع    

السلم للشجاع المجاهد سيدي 

 .الملك جيؤرجيوس

   <ere nak `w pimarturoc@ `nte pen=o=c I=y=c P=,=c@ 

,ere piswij ̀ngenneoc@ pa=o=c p̀ouro Ge`wrgioc. 

 أطلب من الرب عنا    

 أيها الشهيد المجاهد 

سيدى الملك جيؤرجيوس 

 ...ليغفر

   Twbh `mP=o=c `èhryi `ejwn@̀w pi`a;lovoroc 

`mmarturoc@ pa=o=c `pouro Ge`wrgioc@ `ntef ,a 

nennobi nan ebol. 

 


