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 )من سوفق دنتني( إنُو نُو نوهرو شارِيروبلحن  :بعد اإلنجيل

  .ووهـــوم آلُو قـــدفُشْـــكَثْو وملوثُصـــم بريو مـــويمـــكـــاد قُ
ــاالخُ ــورمــ ــو دنــ ــ ثو نحــ ــالْ عمه ودصــ ــاف شــ   .ويثُبِهِطــ

ـ  يرثُبِ. خمو عوموه شلُويمار لُ ـ  وو شـر و دبـار ملكُ ـ  . خبِ شـالح منـ خ م سوينوثُك.  
دعتــر ــيــ ــوبِ يورو شُــ ــنْخ، دبعــ ــامي فْباع كَســ ــوث عــ   .نــ

  

Post Gospel Hymn: Tune eno no nuh-ro sha-ri-ro (mas sofeq dnet-né) 

kad qoy-mo mar-yam bas-lutho wmeth-kash-fo qdom aloho. 

malakho dnu-ro nḥeth sé-deh wam’a-taf shal-hé-bi-tho. wemar loh 

shlomo ’amekh, birtho dbar malko shro bekh, shlaḥ menekh mes-ki-

nutho. d’atiro shore b’ubekh dansaba’ kaf-nuth ’amé. 
 
 

Translation: While Mary was standing in prayer, beseeching God, an angel of light, 

clothed in flames, descended unto her. He said: “Peace be with you, O palace in 

which the King’s Son shall dwell. He took away your poverty. For the Rich-One shall 

indwell your womb in order to assuage the hunger of the world.” 

قائالً ب يالموشح باللهبينما كانت مريم قائمةً بالصالة متضرعةً َأمام اهللا، هبط إليها المالك النوراني  :الترجمة
في َأحشائك  ليح يالغن ألنانزعي عنك الفقر، . ة التي حل فيها ابن الملكصورالسالم معك أيتها المق": لها

  ."ليشبع جوع العالم
  


