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رابو يَْوِميه ْدحاذْ ْبَشابُو 

, ِميْن ُخوْل َيوِميْن , 

تاناْن ُووبُووُو  ْدبِيْه إيشْْْ

يْه  ْلبِيْريُووُو ُنوْلِهيْن , بِ

ْصوابات , تُْرونُوْس  إي

وبِيه إيوْياْهباْت  َدالُوُهو.

ييحيه , و ه بيروحو لَشْْْْ

هو نوُحومو ْلميويْْْه , 

ْبُرو ْلحاييه ,  َْْْْْْْ أُوف س

دبيْْْه  وو موران مين 

يه   َبُرو, َوفراق بيْريُوو

 .هالييويا وهالييويا 

Rabu yaume dḥad 

bshabo men kul 

yaumin. Dbe 

eshtakan ṭobotho 

lberyotho kulhen. 

dbe esṭabath trunus 

daloho, be 

ethyahbath ruḥo 

lashliḥe. be hwo 

nuḥomo lmithe, of 

sabro lḥaye, dbe 

qom moran men 

qabro, wafraq 

beryothe haleluya 

haleluya. 

 يوو نبير هو يوو األحد من نل األياو , وبه تسنن الفضيية لنل الخييقة وبه انبسوت)امتدت( مائدة هللا

لألحياء , وبِِه  او ربنا من القبر وبِِه ُمنَِح الروح القدس ليرسل , وبِِه انبعاٌث ليموتى , وأيضاً رجاٌء 

 .وخيص خييقته هالييويا وهالييويا 
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بَشفُرو هاو دنُوكاْه حاذْ 

بشابو, إيستحيف َكْيُسو 

دقوْم بار حايو  . دَعْمُطونو

بشوبحو رابو, َوافريْغ 

 .نيشيه دفورقونو 
 

طوْس نورونيه َونحيت 

بحيفو, َوطراف كيفيه عال 

قَبرو . َوقريب عيرو 

كيفو, وهو وعاكيل ل

 .أَصماح نوهرو دَْسبُرو

 

لمون بوْعيوتين أُو نَخفوثو, 

لحايو بَْينوث عانيديه, هو 

اليتواو تنوْن قوْم 

بزوخوثو, زيْل سابارين 

 لتالميذيه.

 
شوبحو لرومو ديثو لوثان, 

َوهوو نوشو مين بثولتو. 

ودَصبو وميث وقوم 

مين  ميطولوثان, َواقيمان

 .َمفولثو

Bshafro hau dnogah 

ḥad bshabo, estḥef 

gaiso d’amṭono. Dqom 

bar ḥayo bshubḥo rabo, 

wafreg nishe dfurqono. 

 

Tos nurone wanḥet 

bḥifo, waṭraf gefe ’al 

qabro. Waqreb ’iro 

’agel lkifo, ho asmaḥ 

nuhro dsabro. 

 

Lmun bo’yoten o 

nachfotho, lḥayo 

bainoth ’anide. Ho 

laitau tnon qom 

bzochutho, zel sabaren 

ltalmide. 
 

Shubḥo lromo detho 

lwothan, wahwo nosho 

men bthulto. Dasbo 

mith qom meṭulothan, 

waqiman men mafulto. 

 إذ  او األبن الحي بمجٍد عظيو وسوعت رايات الخالص. في فجر يوو االحد ُسِحقت جحافل الظالو,
 وار النورانيون ونزلوا بحّدةٍ وحيّقوا فوق القبر, وا ترب المالك ودحرج الحجر فأشرق نور الرجاء.
 .لماذا تويبن أيتها المهذبات الحي من بين األموات, ليس هو ههنا لقد  او بانتصار اذهبّن وبشرّن التالميذ

 .المجد ليسامي الذي أتى إلينا, وتجسد من العذراء , وإذ شاء مات و او ألجينا وأ امنا من سقوتنا
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ْْْار حْْْايو  يَومون ب

نْْحْْيْْْْت لَشْْْْْْْْيْْول 

ودوش عوْ سْْْْْْْيْْْْه 

ْْْْْ ْْْْْاو  ْْْْْو ب وت دمَْْْْْ

عومريْه, وإيتناحاو 

بشْْْْوبحو وأ يو الن 

ْْْه  , بريخو دبَْقيُومتي

 .حارار نول

Yaumon bar ḥayo 

nḥet lashyul, dosh 

’uqse dmauto 

bgau ’umre. 

Wethnaḥam 

bshubḥo waqim 

lan, brichu 

dbaqyomte ḥarar 

kul. 

نزل اليوو ابن الحي إلى الهاوية, وداس شْْْْْْْونة الموت في مسْْْْْْْننه, وبعث بالمجد وأ امنا, مبارك الذي بقيامته 

 حّررنا.
 

 

 

 

 


