
Pek;yronoc 
Pek;yronoc V] sa eneh: All/louia .  بيیكك  إإثرروونووسس  إإفنووتي  شا  إإيینيیهھ  .  أألليیلوويیا  

 كررسيیكك  يیا  هللا  إإلى  ااألبدد  .  هھھھلليیلوويیا

Au[nwn 
Au;[non ;nje nefcaji ;ehote ouneh...   إإتشنوونن  إإنجيیهھ  نيیفف  ساجي  إإيیهھووتيیهھ  أأوونيیهھ  .أأفف..  

 كالمهھ  أأليینن  منن  االددهھھھنن  ...

Vai etaf enf 
Vai etaf enf ;e;pswi : ;n;ouyucia ;cs/p : 
hijen pi;ctauroc : qa ;poujai ;mpengenoc. 

فايي  إإيیتافف  إإنفف  إإيیهھ  إإبشوويي  .  إإنن  أأووثيیسيیا  إإسس  شيیبب  .  
  هھھھيیجيینن  بي  إإستافررووسس  .  خا  إإبب  أأووجايي  إإمم  بيینن  جيینووسس

  هھھھذذاا  االذذيي  أأصعدد  ذذااتهھ  ذذبيیحة  مقبوولة  على  االصليیبب  عنن  خالصص  جنسنا
Afswlem ;erof : ;nje pefiwt ;n;agayoc 
: ;m;vnau ;nte han;arwhi : hijen 
]golgoya. 

هھ   ررووفف  .  إإنجيی ووليیمم  إإيی ووتت  إإنن  أأفف  ش فف  يی بيی
يینن   ي  .  هھھھيیج انن  أأررووهھھھ هھ  هھھھ افف  إإنتيی اثووسس  .  إإمم  إإفن أأغ

  تي  غوولغووثا  .
  فاشتمهھ  أأبووهه  االصالح  في  االمساء  على  االجلجثة

Agioc 
Agioc oYeoc : Agioc ic,/roc : Agioc 
ayanatoc : o ek paryenou gennet/c 
: ;ele;/con ;/mac. 

يیررووسس  .  أأجيیووسس   أأجيیووسس  أأووثيیئووسس  .  أأجيیووسس  إإسس  ش
اططووسس  .  أأوو  إإكك  ب ان وونن  أأث اررثيینوو  جيینيیتيیسس  .  إإيیليیس

  إإيیماسس  .
  سس  االقوويي  .  قددووسس  االحي  االذذيي  ال  يیمووتت  .  االذذيي  وولدد  منن  االعذذررااء  .  ااررحمنا  .قددووقددووسس  هللا  .  

Agioc oYeoc : Agioc ic,/roc : Agioc 
ayanatoc : o ;ctauroy/c d/mac 
: ;ele;/con ;/mac. 

يیررووسس  .  أأجيیووسس   أأجيیووسس  أأووثيیئووسس  .  أأجيیووسس  إإسس  ش
اناططووسس  .  أأوو   تافررووتيیسس  ذذيیماسسأأث وونن    إإس .  إإيیليیس

  إإيیماسس  .
  .  ااررحمنا  .  صلبب  عناسس  االقوويي  .  قددووسس  االحي  االذذيي  ال  يیمووتت  .  االذذيي  قددووقددووسس  هللا  .  

Doxa Patri ke Uiw ke agiw Pneumati : 
ke nun ke ;a;i ke ic touc ;e;wnac 
twn ;e;wnwn ;am/n. 

وو   هھ  إإيی اترريي  كيی ا  ب اتي  .  ذذووكس وو  إإبنيیفم هھ  أأجيی كيی
هھ  آآ يینن  كيی وونن  إإيي    كيین اسس  طط هھ  أأوون ططووسس  إإيی هھ  إإس كيی

  إإيیهھ  إإوونوونن  أأميینن  .
  االمجدد  لآلبب  ووااإلبنن  وواالررووحح  االقددسس  .  ااآلنن  ووكلل  أأوواانن  ووإإلى  ددهھھھرر  االددهھھھوورر  آآميینن  .

Agia Triac : ;ele;/con ;/mac. .  أأجيیا  ترريیاسس  إإيیليیسوونن  إإيیماسس  
  أأيیهھا  االثالووثث  االقددووسس  ااررحمنا  .


