
 
Recipe for Fetter Elmalak 

 
Start by dissolving 2 teaspoonful dry yeast, 1 tablespoonful flour and 2 
teaspoonful of sugar in 1 tablespoonful of warm water in a cup. 
 
Cover the cup and keep in a warm place until the mixture rise 
 
Then add it to a mixture of: 
4 cups of flour, prefer 3 white and 1 whole wheat  
3/4 cup oil 
1 cup sugar 
1 + 1/4 water and knead the dough  
 
Cover it and keep in a warm place until it rise 
 
Then while praising the Archangel 's praise (audio file available on the 
website) start by taking pieces of the dough and making round biscuit like 
fetter, placing it on an oil brushed cookie sheet 2 inches apart. If you 
have the stamp, stamp them. 
 
Put the fetter in a warm place until rise then bake in the oven at 350 
degrees until desired color. 
 
May his blessings be with us Amen. 



 مالك السالم و التهليل خادم رب القوات  رئيس جند السموات ياالسالم لك يا ميخائيل 
 

 و سماك ميخائيل تفسيره عظيم القوات  البسك حلة و اكليل شرفك باعلي الدرجات
 

 ة في القيامة و الزحمةو أعطاك بوق النعم قلدك بسيف النقمة و مالك حكمة ورحمة
 

 و وهبك عزم و نصرة صاحب سطوة و مقدار  مالك هللا قدرة و أعطاك سيفا من نار
 

 أسكنته وطن الويل والي األرض طرحته  صرعت سطانائيل من اعلي مرتبته
 

 تمحي أجرامه مو طعامه النار جواه و ل  جعلت الجحيم مثواه و عساكره قدامه
 

 و جلست علي تخته طغماتك زانوها  بته عساكرك ملكوهارياسته و مرت
 

 حين نقول يا ميخائيل يولون منكسرين جميع جند الشياطين يصيرون من اسمك فزعين
 

 يا ولي سر النعمة يا رئيس كل الطغمات  سالمي عليك دايما يا مدبر كل الجهات
 

 ه و افوميه و ارسترخساؤبستثو آمراته  صنعت عجائب شتي مع البار دروثيؤس
 

 قد أغنيت المسكين الراجي طلباتك  السالم لك يا ميخائيل يا من بشفاعتك
 

 و أنا بطول أيامي أقول يا ميخائيل جميع كل عظامي تصيح النهار و الليل
 

 يا معظم بالتبجيل ذو العجب الباهر السالم لك يا ميخائيل يا صاحب الصيت الفاخر
 

 يا قوة لكل هزيل يا شفيع في المخلوقين لك يا ميخائيل يا معونة للمساكين السالم
 

 في الشعوب المسيحيين مانع كل مصائب السالم لك يا ميخائيل صانع كل عجائب
 

 الطالب عن مياه النيل و الزراعات و الثمرات  السالم لك يا ميخائيل يا شفيع في المخلوقات
 

 الكل يقولون يا اله المالك ميخائيل أعنا أجمعين  أفواه كل المؤمنينتفسير اسمك في 


