تحتفل الكنيسة بعيد الغطاس المجيد لما فيه من أحداث هامة وإعالنات إلهيه
تخص خالصنا ..ولعل أول كل هذا ظهورهللا المثلث األقانيم وقت عماد السيد
المسيح ..لذلك يطلق علي هذا العيد (عيد الظهور اإللهي) ..فاآلب ينادي ا
قائال عن
الرب يسوع وهو في الماء "هذا هو أبني الحبيب الذي به سررت" ( مت ،)17 :3
مستقرا علي السيد المسيح ليعلن أنه
بينما الروح القدس يحل في شكل حمامة
ا
المخلص الذي أتي لخالص العالم بصنع الفداء العجيب..
ويقول في ذلك القديس أوغسطينوس " :بجوار نهر األردن ننظر ونتأمل المنظر
اإللهي ال موضوع أمامنا ..فلقد أعلن لنا إلهنا نفسه عن نفسه بكونه ثالوث في
واحد ..أي ثالثة أقانيم في طبيعة إلهية واحدة".
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الحان رفع الحمل
بعد االنتهاء من صالة رفع بخور باكر  ..ورسم التونى  ..يصلي الخورسين لحن ابؤرو انتى تى
هيرينى في زفه الحمل ويرفع الحمل بلحن اللي القربان بعد االنتهاء من لحن ابؤرو
 +يا ملك السالال اعطينالا سالالمك قالرر  +ابالوورو انتالالي تالي هيرينالالي  :مالوي نالالان انتيالك هيرينالالي :
سيمني نان انتيك هيريني  :كا نين نوفي نان ايفول.
لنا سالمك واغفر لنا خطايانا .
 +فرق اعالداء البيعالة  :وحصالنها  :فالال  +جور ايفول اني جاجي  :انتي تي اكليساليا  :اري سالوبت
ايروس  :انيسكم شا اينيه .
تتزعزع الي االبد
 +عمانوئيل الهنالا  :فالي وسالطنا االن  + :اممانوئيالالل بينالالوتي  :خالالين تالالين مالالي تالالي تينالالو  :خالالين
ابووو انتي بيف يوت  :نيم بي بنفما اثوواب .
بمجد ابيه  :و الروح القدس
 +ليباركنالالالالالالالالالالالالا كلنالالالالالالالالالالالالا  :ويطهالالالالالالالالالالالالر  +انتيف اسمو ايرون تيرين  :انتيالف طوفالو انالين هيالت :
قلوبن الالالا :ويا الالالفي ام الالالرا  :نفوس الالالنا ان تيالالف تالتاالالو انالالي شالالوني  :انتالالي نالالين ابسياالالي نالاليم نالالين
سوما .
واجسدنا .
 +نسالالجد لالالك ايه الالا المسالاليح مالالع ابي الالك  +تين اؤؤشت امموك او بالي خريسالتوس  :ناليم بيالك يالوت
الصالالالح والالالروح القالالدس ألنالالك ولالالدت ان اغ الالاثوس :نالالاليم بالالالي ابنيفمالالالا اثالالالوؤاب :جالالالي اكتاالالالي
اوومس أك سوتي اممون.
وخلصتنا .
لحن ني صافيف تيرو
يالالالا كالالالل حكمالالالاء إسالالالرائيل صالالالناع خيالالالوط ني صافيف تيرو انتياله بيسالرائيل  :نالي ات ايرهالوب
ال الالالذهب  ،اص الالالنعوا ثوب الالالا ا هاروني الالالا ا الئق الالالا ا ايه نالي كالاب ان نالوب  :مالا ثالاميو ان او اشالتين ان
رون  :كاطا إبطايو انتي ميت أوويب .
بكرامة الكهنوت .

امبين يوت  +سوتيس امين
ابينا المكر انبا  ...رئيس الكهنة حبيب
المسيح
خلصت حقا ا و مع روحك

امبين يوت اتطايوت ان ارشي ايرفس بابا
افا  ...بي منريت انتي بي خريستوس
سوتيس امين كي طو ابنفماتي سو
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طاي شوري
المجمرة الذهب النقي
الحاملة العنبر التي في يد
هارون الكاهن يرفع
بخوراا علي المذبح

طاي شوري ان نوب انكاثاروس اتفاي خابي
اروماطا اتخين نين جيج ان أأرون بي اويب ايف
تالي اوو اسطوي نوفي ايي اباوي ايجين بي ما
انيرشوؤشي.

ما يقال في هيتنيات عيد الغطاس المجيد

الكل

بافاعات والدة اإلله القديسة مريم.
يارب أنعم لنا بمغفرة خطايانا.

هيتين ني إبريسفيا انتي تي ثيوطوكوس إثوواب
ماريا .ابتاويس ري إهموت نان إمبي كو إيفول
انتي نين نوفي.

ب

بافاعات رئيس المالئكة الطاهر
ميخائيـل رئيس السمـــــــــائيين و
غبريال رافائيل و سورئيل .
سداكيئيل سراثيئيل أنانيئيل
والطغمات السمائية .يارب ..

هيتين ني إبريسفيا انتي بي ارشي انجيلوس
اثوواب ميخائيل نيم غابرييل رافائيل نيم سورييل
سداكيئيل سراث يئيل أنانيئيل نيم ني طغما ان
ايبورانيون  .إبتاويس......

ق

بافاعات السابق الصابغ يوحنا
المعمدان .يارب ...

ق

بصلوات سادتي اآلباء الرسل وبقية
التالميذ .يا رب اغفر .......

ب

بصلوات ناظر اإلله اإلنجيلي مرقس
الرسول يا رب اغفر.......

ق

ب

بصلوات رئيس الامامسة المبارك
اسطفانوس أول الاهداء .يا
رب.......
بصلوات المجاهدين الاهداء سيدي
الملك جيورجيوس .ثيودوروس
االسفهسالر .فلوباتير مرقوريوس .
أنبا مينا البياضي يا رب.......

هيتين ني إبريسفيا انتي بي برودروموس
امفابتستيس يوانس بي ريفتي اموس .
إبتاويس.....
هيتين ني إفاي انتي ناشويس انيوتي إن
أبوسطولوس نيم ابسيبي انتي ني ماثيتيس .
ابتاويس......
هيتين ني إفاي انتي بي ثيوريموس إن إيف
أنجيليستيس ماركوس بي
أبوسطولوس.ابتاويس......
هيتين ني إفاي انتي بي أرشي ذياكون
إتسماروؤت استيفانوس بي شورب إممارتيروس.
إبتاويس......
هيتين ن ي إفاي انتي ني أثلوفوروس إممارتيروس
باشويس إبورو جيورجيوس  .ثيودوروس بي
ستراتالتيس  .فيلوباتير مرقوريوس .فا مينا انتي
ني فايات .إبتاويس......
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ق

ب

ق

ق

بصلوات عرائس المسيح سيدتي
القديسة بربارة ويوليانة ودميانة
ومارينا  .يا رب ..
بصلوات سادتي االباء المحبي
الوالدهم االنبا بياوى واالنبا بوال
والقوي القديس انبا موسي االنبا
ايسذورس القس مكسيوس
ودوماديوس انبا ارسانيوس انبا
يحنس القصير انبا صموئيل
المعترف .يا رب ..
بصلوات أبائنا البطاركة القديسين
األنبا أثناسيوس الرسولي و انبا
كيرلس عمود االيمان وديسقوروس
مصباح االرثوذكسية البابا كيرلس
السادس .يا رب......
بصلوات األبوين محبي أوالدهما أنبا
أنطونيوس و أنبا بوال وباخوميوس
والثالثة مقارات القديسين  .انبا
شنودة رئيس المتوحدين .يا
رب......

هيتين ني افاي انتي ني شيليت انتي بي
خريستوس تي اجيا اممي بربارة نيم يولياني نيم
دمياني نيم ماريني ابتايوس ...
هيتين ني إفاي انتي ناشويس انيوتي إمماي نو
شيري افا بياوي نيم افا بافلي  .نيم بي جوري
أثوواب افا موسي  .افا ايسيذوروس بي
ابرسفيتيروس .مكسيموس نيم دومديوس  .افا
ارسانيوس افا يونس بي كولوفوس افا صموئيل
بي اومولوجيتيس ابتايوس ...
هيتين ني إفاي انتي نين يوتي إثوواب إ
بطريارشيس فا أثناسيوس بي أبوسطولوليكوس
نيم افا كيرلس بي ستيلوس انتي بي ناهتي نيم
ديوسقوروس اب خيبس انتي اورثوذكسيا افا
كيرلس بي ما سوؤو  .إبتاويس......
هيتين ني إفاي انتي ناشويس انيوتي إمماي نو
بافلي نيم باخوميوس
شيري فا أنطونيوس نيم فا
َ
نيم بي شومت اثوواب مكاريوس افا شينوتي بي
ارشي ماندريتيس  .إبتاويس......

ب

بصلوات االنبا رويس  .يارب ........

هيتين ني إفاي انتي بنيوت اثوؤاب انذيكيئوس افا
تيجي ثيوفانيوس  .إبتاويس......

ق

بصلوات قديسي هذا اليو كل واحد
وواحد بإسمه .يا رب.......

هيتين ني إفاي انتي ني إثوواب انتي باي إيهوؤ
بي أواي بي أواي كاطا بيفران .إبتاويس......

ب

الكل

بصلواتهم إحفظ حياة أبينا المكر
رئيس الكهنة البابا األنبا (.).......يا
رب .....
يارب انعم لنا بمغفرة خطايانا
نسجد لك ايها المسيح مع ابيك
الصالح والروح القدس النك اعتمدا
وخلصتنا

هيتين نو إفاي أريه إبونخ إمبين يوت إتطايوت إن
أرشي إرفس بابا فا ( .).......إبتاويس......
اري اهموت نان امبكو ايفول انتي نين نوفي
تين اؤؤشت امموك بي خريستوس نيم بيك يوت
ان اغاثوس نيم بي بنفما اثوواب جي اكتاي
اوومس اك سوتي اممون ناى نان
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البولس

البولس فصل من رسالة معلمنا القديس بولس الرسول إلي تلميذة تيموثاوس .
بركاتة المقدسة فلتكن معنا امين
ألَنَّهُ قَدْ َ
ظ َه َر ْ
ور
صةُ ِل َج ِميعِ النَّ ِ
ت نِ ْع َمةُ هللاِ ْال ُم َخ ِلِّ َ
اس ُ ،م َع ِلِّ َمةً ِإيَّانَا أ َ ْن نُ ْن ِك َر ْالفُ ُج َ
َوال َّ
اض ِر ُ ،منْت َِظ ِرينَ
ش َه َوا ِ
يش ِبالت َّ َعقُّ ِل َو ْال ِب ِ ِّر َوالت َّ ْق َوى فِي ْال َعالَ ِم الْ َح ِ
ت ا ْل َعالَ ِميَّةَ َ ،ونَ ِع َ
َّ
ْ
ِّ
ْ
ْ
اركَ َو ُ
سه ُ
ور َم ْج ِد هللاِ ال َع ِ
صنَا يَ ُ
َّ
ظ ِيم َو ُم َخ ِل ِ
سوعَ ال َمسِيحِ  ،الذِي َبذَ َل نَ ْف َ
ظ ُه َ
الر َجا َء ال ُم َب َ
أل َ ْج ِلنَا ِ ،ل َك ْي َي ْف ِد َينَا ِم ْن ُك ِِّل إِثْ ٍم َ ،ويُ َ
سنَ ٍة
صا ً َ
ط ِِّه َر ِلنَ ْف ِس ِه َ
ش ْعبا ً خَا ِّ
غيُورا ً فِي أ َ ْع َما ٍل َح َ
ت َ َكلَّ ْم ِب َه ِذ ِه َو ِع ْ
س ْل َ
ت
سا ِ
ض ُعوا ِل ِ ِّ
ظ َو َوبِ ِّْخ ِب ُك ِِّل ُ
ان  .الَ يَ ْست َ ِه ْن ِبكَ أ َ َحدٌ  .ذَ ِ ِّك ْر ُه ْم أ َ ْن َي ْخ َ
لر َيا َ
ط ٍ
صا ِلحٍ َ ،وال َ َي ْ
طعَنُوا فِي أ َ َح ٍد ،
َوال َّ
ين َويُ ِطي ُعوا َ ،و َي ُكونُوا ُم ْست َ ِع ِدِّينَ ِل ُك ِِّل َ
ع َم ٍل َ
سالَ ِط ِ
َاصمِينَ ُ ،حلَ َما َء ُ ،م ْ
اس ألَنَّنَا ُكنَّا ن َْحنُ
ع ٍة ِل َج ِميعِ النَّ ِ
ظ ِه ِرينَ ُك َّل َودَا َ
َو َي ُكونُوا غَي َْر ُمخ ِ
غ ِبيَا َء  ،غَي َْر َ
أَيْضا ً قَ ْبالً أ َ ْ
ت ُم ْخت َ ِلفَ ٍة ،
ت َولَذَّا ٍ
ش َه َوا ٍ
ست َ ْع َبدِينَ ِل َ
ضا ِِّلينَ ُ ،م ْ
طا ِئعِينَ َ ،
ضنَا َب ْعضا ً َولَ ِك ْن ِحينَ َ
ظ َه َر
عا ِئشِينَ ِفي ْال ُخ ْب ِ
ضينَ َب ْع ُ
س ِد َ ،م ْمقُوتِينَ ُ ،م ْب ِغ ِ
َ
ث َوالْ َح َ
ْ
َ
ِّ
ْ
ْ
َ
ْ
ُ
َ
ُ
ضى َر ْح َمتِ ِه
ت
ق
م
ب
ل
ب
،
ن
َح
ن
َا
ه
َا
ن
ل
م
ع
ر
ب
ي
ف
ل
ا
م
ع
أ
ب
ال
ُ
ه
ن
ا
س
ح
إ
و
هللا
َا
ن
ص
ل
خ
َ
م
ف
ط
ْ
ْ
ِ َ ٍ ِ ِ ٍ ِّ َ ِ
َ ُِ َ
لُ ُ ُ ِ ِ
ِ َِ ْ َ
ع
سو َ
علَ ْينَا ِبيَ ُ
صنَا ِبغَ ْس ِل ْال ِميالَ ِد الثَّا ِني َوت َْجدِي ِد ُّ
س َكبَهُ ِب ِغنًى َ
الروحِ ْالقُد ُِس  ،الَّذِي َ
خَلَّ َ
اء ْال َح َيا ِة األ َ َب ِد َّي ِة ...
ب َر َج ِ
س َ
َص ُ
صنَا َحتَّى ِإذَا ت َ َب َّر ْرنَا بِ ِن ْع َم ِت ِه ن ِ
ْال َمسِيحِ ُم َخ ِِّل ِ
ير َو َرثَةً َح َ
نعمة اللـه اآلب فلتحل علي أرواحنا يا بائي وإخوتي  .مين
الكاثوليكون

الكاثوليكون من رسالة معلمنا القديس يوحنا الرسول األولي  .بركاتة المقدسة
فلتكن معنا امين
سوعَ ه َُو ابْنُ هللاِ ه َ .هذَا ه َُو الَّذِي أَت َى
َم ْن ه َُو الَّذِي يَ ْغ ِل ُ
ب ْالعَالَ َم  ،إِالَّ الَّذِي يُؤْ ِم ُن أ َ َّن يَ ُ
اء فَقَ ْ
الرو ُح ه َُو الَّذِي يَ ْش َهدُ ،
ط  ،بَ ْل بِ ْال َم ِ
سوعُ ْال َمسِي ُح  .الَ بِ ْال َم ِ
اء َوالد َِّم َ .و ُّ
بِ َماءٍ َودَ ٍم ،يَ ُ
ْ
ٌ
َّ
ْ
ُ
َ
َ
َ
ْ
ُّ
َ
َّ
َ
ُ
اآلب َ ،والك ِل َمة ،
اء ه ْم ثالثة :
ُ
س َم ِ
الرو َح ه َُو ال َحق  .فإِن الذِينَ يَش َهدُو َن فِي ال َّ
أل َ َّن ُّ
ض ُه ْم ثَالَثَةٌ :
ُس َ .وهَؤُ الَ ِء الثَّالَثَةُ ُه ْم َو ِ
َو ُّ
احدٌ والَّذِينَ يَ ْش َهدُو َن فِي األ َ ْر ِ
الرو ُح ْالقُد ُ
ْ
َّ
ْ
ُ
ْ
َ
ُ
َّ
َّ
َ
اس فَ َ
اح ِد  .إِ ْن كنا نَقبَ ُل َ
الرو ُح َ ،وال َما ُء َ ،والدَّ ُم َ .والثالثة ُه ْم فِي ال َو ِ
ُّ
ش َهادَة ُ هللاِ
ش َهادَة َ الن ِ
َّ
َ
َ
ْ
َ
َ
ْ
ُ
َّ
ش َهادَة هللاِ التِي قدْ َ
ي َ
ع ِن ابْنِ ِه َ .من يُؤْ ِم ُن بِاب ِْن هللاِ ف ِعندَهُ
ش ِهدَ بِ َها َ
أ َ ْعظ ُم  ،ألن َه ِذ ِه ِه َ
ص ِد ُِّق هللاَ فَقَدْ َجعَلَه ُ َكاذِبا ً  ،ألَنَّهُ لَ ْم يُؤْ ِم ْن بِال َّ
ال َّ
ش َهادَةِ الَّتِي قَدْ
ش َهادَة ُ فِي نَ ْف ِس ِه َ .م ْن الَ يُ َ
ش َهادَة ُ  :أ َ َّن هللاَ أ َ ْع َ
ي ال َّ
ي
َ
ش ِهدَ بِ َها هللاُ َ
طانَا َحيَاة ً أَبَ ِديَّةً َ ،و َه ِذ ِه ْال َحيَاة ُ ِه َ
ع ِن ابْنِ ِه َ .و َه ِذهِ ِه َ
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س ْ
ت لَهُ الْ َحيَاة ُ َ .كت َ ْبتُ َهذَا
ْس لَهُ ابْنُ هللا ِ فَلَ ْي َ
فِي ا ْبنِ ِه َ .م ْن لَهُ ا ِال ْب ُن فَلَهُ ْال َحيَاة ُ َ ،و َم ْن لَي َ
إِلَ ْي ُك ْم أ َ ْنت ُ ُم ْال ُمؤْ ِمنِي َن بِا ْس ِم اب ِْن هللاِ ِل َك ْي ت َ ْعلَ ُموا أ َ َّن لَ ُك ْم َحيَاة ً أَبَ ِديَّةً َ ،و ِل َك ْي تُؤْ ِمنُوا بِا ْس ِم اب ِْن
ي الثِِّقَة ُ الَّتِي لَنَا ِع ْندَه ُ  :أَنَّهُ إِ ْن َ
ب َم ِشيئَتِ ِه يَ ْس َم ُع لَنَا َ .وإِ ْن ُكنَّا
س َ
طلَ ْبنَا شَيْئا ً َح َ
هللاِ َ .و َه ِذ ِه ِه َ
َ
َ
َّ
ْ
ِّ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ت التِي طلبْنَاهَا ِم ْنه ُ  .إِ ْن َرأى أ َحدٌ
الطلبَا ِ
نَ ْعلَ ُم أَنَّهُ َم ْه َما طل ْبنَا يَ ْس َم ُع لنَا  ،نَ ْعل ُم أ َّن لنَا ِ
ت  ،يَ ْ
طيَّةً لَ ْيسَ ْ
ت.
ْس ِل ْل َم ْو ِ
ت ِل ْل َم ْو ِ
ب ،فَيُ ْع ِ
طلُ ُ
ئ َخ ِ
أَخَاهُ يُ ْخ ِط ُ
طي ِه َحيَاةًاللَّذِينَ يُ ْخ ِطئُونَ لَي َ
ْس أل َ ْج ِل َه ِذ ِه أَقُو ُل أ َ ْن يُ ْ
طيَّةٌ َ ،وتُو َجدُ
طيَّةٌ ِل ْل َم ْو ِ
ب ُ .ك ُّل إِثْ ٍم ه َُو َخ ِ
تُو َجدُ َخ ِ
طلَ َ
ت  .لَي َ
َ
ْ
ئ  ،بَ ِل ْال َم ْولُودُ ِم َن هللاِ يَ ْحفَظُ
َ
س ْ
ت ِلل َم ْو ِ
ت  .نَ ْعل ُم أ َّن ُك َّل َم ْن ُو ِلدَ مِنَ هللاِ الَ يُ ْخ ِط ُ
خ ِ
َطيَّةٌ لَيْ َ
َّ
ْ
َ
ض َع فِي ال ِ ِّ
سهُ َ ،وال ِ ِّ
ش ِ ِّري ِر .
ير ال َ يَ َمسُّهُ  .نَ ْعلَ ُم أنَّنَا ن َْح ُن ِمنَ هللا ِ َ ،والعَالَ َم ُكلهُ قَدْ ُو ِ
ش ِ ِّر ُ
نَ ْف َ
ْ
ْ
َ
َ
َ
َ
ف ال َح َّ
ق فِي ا ْبنِ ِه
َونَ ْعل ُم أ َّن ا ْب َن هللاِ قَدْ َجا َء َوأ ْ
عطانَا بَ ِ
يرة ً ِلنَ ْع ِر َ
ص َ
ق َ .ونَ ْحنُ فِي ال َح ِّ ِ
اإللَهُ ْال َح ُّق َوالْ َحيَاة ُ األَبَ ِديَّة ُ.
يَ ُ
سوعَ ْال َمسِيحِ َ .هذَا ه َُو ِ
ال تحبوا العالم وال األشياء التي في العالم ألن العالم يزول وشهوته معه
وأ ّما من يعمل بمايئة اللـه فإنه يثبت إلي األبد
مرد األبركسيس عيد الغطاس المجيد

هذذذذذذذا هذذذذذذو ابنذذذذذذي الحبيذذذذذذب الذذذذذذذي جذذذذي فذذذذاي بذذذذي باشذذذذيري بامنريذذذذت إيتذذذذا
تابسيشي تي ماتي إنخيتف
به سرت نفسي
جي فاي بي باشيري؛ با //مي  ///ن ري //////+////+////ت
ايطا  //+/////طا ابسي///؛ شي تي ما //+/////+////تي انخي///تف
وصنع مشيئتي ،اسمعوا لذه ألنذه هذو آف إيذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذر
بذذاشوس سذذوتيم إنسذذوف جذذي إنثذذوف بذذي
المحيي.
بيريف تانخو
أف ايالالر بالالا أواوت سالالوت  //اي ///نصالالو +/////+////+////اوف جالالي // //+/////
نصو///؛اوف بي بي ري //+/////+////ف طا  /نخو
مبارك أنت بالحقيقة مع أبيك الصذالح أ إك إزمذاروشوت آليثذذوس نذيم بيذذك يذذوت إن
والروح القدس ألنك اعتمدا وخلصتنا .أغاثوس نيم بى إبنيفما إثذؤواب جذى أكتشذي
اوومس اك سوتى إممون ناي ناااا اااان
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األبركسيس

اإلبركسيس فصل من أعمال بائنا الرسل األطهار المامولينا بنعمة الروح القدس
بركة صلواتهم و طلباتهم فلتكن معكم و معي يا أبائي و اخواتي جميعا ا أمين
صي ٌح ُم ْقتَد ٌِر فِي
ث ُ َّم أ َ ْقبَ َل ِإلَى أَفَ ُ
ي ْال ِج ْن ِس َر ُج ٌل فَ ِ
ي ا ْس ُمهُ أَبُلُّ ُ
وس إِ ْس َك ْندَ ِر ُّ
س يَ ُهو ِد ٌّ
س َ
ب َ .كا َن َهذَا َخبِيراًفِي َ
ق
الر ِّ
ار ِب ُّ
بِ َ .و َكانَ َوه َُو َح ٌّ
ق َّ
ْال ُكت ُ ِ
الروحِ يَت َ َكلَّ ُم َويُ َع ِلِّ ُم ِبتَدْقِي ٍ
ط ِري ِ
ارفا ً َم ْع ُمو ِديَّة َ يُو َحنَّا فَقَ ْ
ط َ .وا ْبتَدَأ َ َهذَا يُ َجا ِه ُر فِي ْال َم ْج َمعِ  .فَلَ َّما
َما يَ ْخت ُّ
َص ِب َّ
بَ .
الر ِّ ِ
ع ِ
َ
َ
س ِم َعهُ أ َ ِكيالَ َو ِب ِري ْس ِكالَّ أ َخذَاهُ ِإلَ ْي ِه َما َوش ََر َحا لَهُ َ
ق َ .و ِإذْ َكانَ
ط ِريقَ َّ
الر ِّ ِ
َ
ب ِبأ ْكث َ ِر تَدْقِي ٍ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
اإل ْخ َوة ُ ِإلَى التَّالَ ِمي ِذ َي ُحضُّونَ ُه ْم أ َ ْن َي ْق َبلُوهُ  .فَلَ َّما َجا َء
َب
ت
ك
ة
ي
ئ
َا
خ
أ
ى
ل
إ
َازَ
ت
ج
ي
ن
أ
ُ
د
ي
ر
ِ
ْ
َ
َ
يُ ِ
َ ِ
ِ
ْ
َ
َّ
عدَ َكثِيرا ً ِبالنِِّ ْع َم ِة الذِينَ َكانُوا قَدْ آ َمنُوا ألنَّهُ َكانَ بِا ْشتِدَا ٍد يُ ْف ِح ُم ال َي ُهودَ َج ْهرا ً ُمبَ ِيِّنا ً
سا َ
َ
َ
ُّ
َ
ْ
َ
ْ
ُ
ُ
ُ
ُ
ْ
ُ
َّ
َ
َ
َ
َّ
س َب ْعدَ َما
ل
و
ب
ن
أ
وس
ث
ن
ور
ك
ي
ف
وس
ل
ب
أ
ن
ا
ك
ا
م
ي
ف
ث
د
ح
ف
ح
ِي
س
م
ال
ُو
ه
ع
و
س
ي
ن
أ
ب
ت
ك
ال
ِب
َ
ُ
ِ
ُ
ِ
َ
ُ
ِ َ ُ َ َ َ ُ َ
َ
َ
ِ
َ
الرو َح
اجت َازَ فِي النَّ َو ِ
ْ
سأَلَ ُه ْم  « :هَ ْل قَ ِب ْلت ُ ُم ُّ
احي ْال َعا ِل َي ِة َجا َء ِإلَى أَفَ ُ
س  .فَإِذْ َو َجدَ تَالَ ِميذَ َ
س َ
سأَلَ ُه ْم « :
الرو ُ
س ِم ْعنَا أَنَّهُ يُو َجدُ ُّ
ح ْالقُد ُ
ُس » فَ َ
ُس لَ َّما آ َم ْنت ُ ْم ه » قَالُوا لَه ُ َ « :والَ َ
ْالقُد َ
ع َّمدَ
س ِ « :إ َّن ُيو َحنَّا َ
فَ ِب َماذَا ا ْعت َ َمدْت ُ ْم ه » فَقَالُوا ِ « :ب َم ْع ُمو ِديَّ ِة ُيو َحنَّا » فَقَا َل ُبولُ ُ
ِب َم ْع ُمو ِديَّ ِة الت َّ ْو َب ِة قَا ِئالً ِلل َّ
سوعَ »  .فَلَ َّما
ي ِب ْال َمسِيحِ َي ُ
ش ْع ِ
ب أ َ ْن ُيؤْ ِمنُوا ِبالَّذِي َيأ ْ ِتي َب ْعدَهُ أ َ ْ
ُس
الرو ُ
علَ ْي ِه ْم َح َّل ُّ
سو َ
ب يَ ُ
س ِم ُعوا ا ْعت َ َمدُوا ِبا ْس ِم َّ
ح ْالقُد ُ
س َيد َ ْي ِه َ
ض َع ُبولُ ُ
ع َ .ولَ َّما َو َ
الر ِّ ِ
َ
ُ
علَ ْي ِه ْم فَ َ
ت َو َيتَنَبَّأونَ ...
ط ِفقُوا يَت َ َكلَّ ُمونَ ِبلُغَا ٍ
َ
لم تزل كلمة الرب تنمو وتكثر وتعتز وتثبت في بيعة اللـه المقدسة  .مين
لحن ليوحنا المعمدان يقال في عيد الغطاس وعيده

اسم فخر هو اسمك يا نسيب اوران انشوشو بى بيك ران  :او بي
عمانوئيل انت عظيم في جميع سينجنيس ان امانوئيل  :انثوك اونيشتي
خين ني اثؤواب تيرو  :يؤانس بي رفتي
القديسين يا يوحنا المعمدان
اومس
اورانين شوشو بي بكران اوبي،سينجنيس ان امانوئ///ل انثوك او نياتي خين
اثواب تيو يونيس بي ريفتي .او///////مس
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انت مرتفع اكثر من البطاركة  :اك تشوسي إني باطري ارشيس  :اك
طايوت إني ابروفيتيس  :جى امبى اوشون
ومكرم اكثر من االنبياء:
ألنه لم يقم طونف خين ني جين ميسي  :انتى ني
في مواليد :النساء من يشبهك
هيومي افئوني امموك
اوسي
/////
.
اكتاو/////.//.////./////
+++اي/
./////////////.///////.////.//// . ///./////.//////.///. ////////.////ني باطري
 //.//////.////////.///. //. //.//. ///. ////// ///// ////يا//ارشي ///.يس
 /////أيو/////.////اوت
//////
//////
اك طا
+++اي
اي //////.///.///.//////.////.////.///./////.//////.///.
ني ابرو  // /////././///////.///.///.//.//.//. //././///// .//////////في//اتي ///.يس
(+++عالي)جي امبي  //// /اواون تو//////// ///. //// ///. //////// ./// .//
. //////.///////.// //// ////////او او او نف خني ////.///.////.///. ///جيني ميسي
////.///./ ././././././ //. //////// //
+++انتي بي . ///هي اي او //اومي////.///./////. //////. ///
//////.///.///.///.////
اف اواني  ////.//./////././///////.//////.//.//.//.//././////. /////////مو////ك
تعالوا اسمعوا الحكيم  :لسان الذهب امويني سوتيم ابي سوفوس  :بي الس
ثاشدوسيوس ينطق بكرامة السابق :اننوب ثيؤدوسيوس  :افجو ام بي طايو
امبي فابتيستيس  :يوأنس بي رفتي اومس
يوحنا المعمدان
ايبي
/////.////.
سوتي///
/
اويني
+++امو///
//.///.////./////.//.///.//////صوفوس بي ال //////س انو./////.////.///ب ثيو ///
////دوسيوس افجو ///امبطايو.////// ///اوامبي فا  /.////.///////بتيس تي .ايس
يو//////اني////.///.///يس بي ري .// /// .فتي اومس

اشفع فينا  :ايها السابق الصابغ  :اري بريسفافين اى اهري ايجون  :او بي
يوحنا المعمدان  :ليغفر لنا خطايانا ابرودروموس امفابتيستيس  :يوأنس بي
رفتي اومس  :انتيف كانين نوفي نان ايفول
محير عيد الغطاس المجيد

ب

باتشويس ايسوس بى اخريستوس :
ربي يسوع
المسيح الذى فذذذذى ايطذذذذاف اتشذذذذي اومذذذذس خذذذذين بذذذذي
إعتمد في االردن :
يوردانيس
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باتاالو /////يالس ايسالوس بالي  /////اخرسالالتوس فالي ايطالا  /////فتاالي اومالالس
خين بي يو  /رزانيس
ق

لكي يطهر نفوسنا
دنس الخطية

 :من اك أي طوفذذو انذذين ابسيشذذي :ايفذذول هذذا
ابثوليب انتى افنوفي

اك اي طوفو  /////انين اي  - /////ابسياي~ ايفول هالا  - /////اب ثالولي~ب
انتي اي  -افنوفي
ب

الشاروبيم والسيرافيم  :ني شيروبيم نيم ني سيرافيم  :ني
انجيلوس نيم ني ارشي انجيلوس
المالئكة ورشساء المالئكة

ني شروبي /////نيم ني سي  - /////ايرافي ///ني أ //////نجيلو~س نيم ني
ارشي انجيلوس
ق

العساكر
والكراسي
والقوات

والسالطين :ني ستراتيا نيم ني اكسوسيا  :ني
والربوبيات اثرونوس ني ميت تشويس نيجوم.

ني ستراتيا  /////نيم ني إ/////ك سوسيا ///ني إ //////ثرونو~س نيمت شالو
/يس ني جو
ب

صارخين قائلين  :المجد هلل افؤس ايفول افجو امموس  :جيه أوش أو
ام افنوتي خين ني اتتشوسي
في األعالي

إفالالوت ايفالالو + /////اول افجالالو + /////او امالالو///س جالالي او///اواو امفنالالوتي
~خني ايتي اتاوسي
ق

و علي األرض السالم  :وفي نيم أو هيريني هيجين بي كاهي  :نيم
أوتي ماتي خين ني رومي
الناس المسرة.

نيم او هير + /////ني هيجي  /////انبي كا//هي نيم او  //////تي ما~تي خني
اي رومي
اجيوس الكبيرة بالتكملة

 +قدوس هللا ،قدوس القوى ،قدوس
الحي الذي ال يموت ،الذي ولد من
العذراء ،ارحمنا.

 +اجيوس اوثي اوس اجيوس اس
شيروس اجيوس اثاناطواو اكبر ثينو جي

ني تيس أليسون ايماس
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 ( +قدوس هللا ،قدوس القوى ،قدوس ( +اجيوس اوثي اوس اجيوس اس
شيروس اجيوس اثاناطواو ان يورذاني
الحي الذي ال يموت ،الذي اعتمدا،
فابتيستيس) 2
ارحمنا2 ).
 +المجد لآلب واالبن والروح القدس + ،ذوكصابتري كي أيو كي اجيو ابنيفماتي
 ،كي نين كي اا اي كي اسطوس اي اووة
اآلن وكل اوان وإلي دهر الدهور.
ناس طون  .ايه اوون نون امين .
مين.
 +امين اجي ياترياس  ،اليسون ايماس
 +ايها الثالوث القدوس ،إرحمنا.

( أ2) //////
(#عاليه)(2)//////////////////
(#سريعه)(2)///////////////
(بطيئه)///// /////
///جي أيو///
(سريعه) ( /////////بطيئه)///
(عاليه وبطئه)  // "////ط
// " /// .///ط  ~ /// ///+اواوس
اوثي أي او( ///هاديه)/////س
(عاليه جدا ) ( /// +///هاديه) /////ط
 //"///.///ط  //"///.///+ط
أجي ايو ///س اس شي  /يرو///س اجيوس اثاناطوس اكبر ثينو جي ني تيس
أليسون ايماس
( أجي ايو ///س اس شي  /يرو///س اجيوس اثاناطوس او إين يورذاني
فابتيستيس أليسون ايماس)2
سنجاري قداس عيد الغطاس المجيد

ابصالموس تو دافيد
مزمور عن داود
الليلويا الليلويا الليلويا
الليلويا الليلويا الليلويا
مبارك اآلتي باسم الرب ،باركناكم فسذذذماروشت انجذذذى فذذذي اثنيذذذو خذذذين افذذذران ام
مذذن بيذذذت الذذذرب ،أنذذذت هذذذو إلهذذذي ابتشويس  :أن اسمو ايروتين ايفول خين ابئي ام
فأشذذذذكرك ،إلهذذذذي أنذذذذت فأرفعذذذذك .ابتشذذويس  :انثذذوك بذذى بذذانوتي تينذذا اوشنذذه نذذاك
ايفول  :انثوك بى بانوتي تينا تشاسك الليلويا
هلليلويا
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ابسالموس تو دافيد اللي  + /////ايلو +///او او يا  /// . /// .الي  + /////ايلو ///
 +اواويا ///الليلويا
اي . //فسماروؤت انجي في اثنيو  /خين افرا //// .//// ./// + //// . ///.///
 ///// /// // ///./ //./ // . /ن امبتاو////. //// //// . /////يس
أ/////./ //////ن اسمو ايروتين ايفول خين بئي ( //// //عاليه) /// //// /// /// /// /
 ///// // ////ابتاو //// . ////. //// . /// //يس
انثوك بي با نوتي تي ناتي او اونه نا… .ك اي…..فول انثوك بي با بنوتي تينا
تااسك الليلويا
مرد مزمور عيد الغطاس المجيد

الليلويذا الليلويذا ايسذذوس بذي اخريسذذتوس
الليلويذذذا الليلويذذذا يسذذذوع المسذذذيح ابذذذن
ابشذذيري ام افنذذوتي افتشذذي اومذذس خذذين
هللا اعتمد في االردن الليلويا الليلويا
بي يوردانيس الليلويا الليلويا
انجيل القداس االلهي قبطي ا ا

بي اناويس اووة بين توتي اووة بين سوتير اووة بين اووة روتي رين
ايسوس بي اخرستوس ابايري امفنوتي اااا ااا تووونخ  ..بي اووة نا افا اينية اي
افنوتي امبي إهلي ناف ايروف اينيه بي مونوجنيس اننوتي في اتكي خين كينف
امبفيوت انثوف بي تاف صاجي اووه ثاي تي تي ميت ميثريه انتي يؤانيس ايهوتي
ايطاف أواورب هاروف انجي ني يود ي أ ايفول خين ياروساليم انهان أوويب نيم
هان ليفيتيس هينا انتو شينف جي انثوك نيم اووه افؤاوانه امبيف جول ايفول اووه
افؤاونه جي انوك أن بي بخرستوس
بي اووة اوفا بين نوتي بي ااااا
ذوكصاصي كيري ....
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انجيل القداس االلهي عربي ا ا

قفوا بخوف أما هللا و انصتوا لسماع االنجيل المقدس
ف صل من باارة معلمنا مار يوحنا الباير التلميذ الطاهر بركاتة ...
علي جميعنا امين
من مزامير ابينا داود النبي بركاتة  ...علي جميعنا امين
مبارك اآلتي باسم الرب  ،باركناكم من بيت الرب  ،أنت هو إلهي فأشكرك  ،إلهي
أنت فأرفعك  ...هلليلويا
مبارك هو االتي بأسم ر ب اله القوات  .ربنا و الهنا و مخلصنا و ملكنا كلنا
يسوع المسيح أبن هللا الحي الذي له المجد دائمأ  ...الي األبد أمين
َللَاُ لَ ْم َي َرهُ أ َ َحدٌ قَ ُّ
ش َهادَة ُ
َ َّ
ي َ
ط  .ا َ ِالبْنُ ْال َو ِحيدُ الَّذِي ه َُو فِي ِح ْ
ض ِن اآل ِ
ب ه َُو َخب ََّر َ .و َه ِذ ِه ِه َ
ُ
يم َك َهنَةً َوالَ ِو ِيِّينَ ِل َي ْسأَلُوه ُ :
ور َ
س َل ْال َي ُهودُ ِم ْن أ ُ
ُيو َحنَّا ِحي َن أ َ ْر َ
ش ِل َ
سأَلُوه ُ :
« َم ْن أ َ ْنتَ ه »  .فَا ْ
ف َولَ ْم يُ ْن ِك ْر َوأَقَ َّر أ َ ِِّني لَ ْستُ أَنَا ْال َمسِي َح  .فَ َ
عت ََر َ
اب :
ي أَنْتَ ه » فَأ َ َج َ
« ِإذا ً َماذَا ه ِإي ِليَّا أ َ ْنتَ ه » فَقَا َل  « :لَ ْستُ أَنَا »  « .أَلنَّ ِب ُّ
ع ْن نَ ْفسِكَ ه
سلُونَا ه َماذَا تَقُو ُل َ
ي َج َوابا ً اللَّذِينَ أ َ ْر َ
« الَ »  .فَقَالُوا لَهُ َ « :م ْن أ َ ْنتَ ِلنُ ْع ِط َ
ارخٍ ِفي ْال َب ِ ِّر َّي ِة  :قَ ِّ ِو ُموا َ
ي
ب َك َما قَا َل ِإ َ
ط ِريقَ َّ
الر ِّ ِ
ص ْوتُ َ
» .قَا َل  « :أَنَا َ
ص ِ
ش ْع َيا ُء النَّ ِب ُّ
سأَلُوهُ  « :فَ َما َبالُكَ ت ُ َع ِِّمدُ ِإ ْن ُكنْتَ لَسْتَ ْال َمسِي َح
سلُونَ ِم َن ْالفَ ِ ِّري ِس ِيِّينَ  .فَ َ
» َ .و َكانَ ْال ُم ْر َ
س ِط ُك ْم قَا ِئ ٌم الَّذِي
ي ه »  .أ َ َجا َب ُه ْم يُو َحنَّا  « :أَنَا أ ُ َ
ع ِِّمدُ ِب َماءٍ َولَ ِك ْن ِفي َو َ
َوالَ ِإي ِليَّا َوالَ النَّ ِب َّ
ق أ َ ْن أ َ ُح َّل
لَ ْست ُ ْم ت َ ْع ِرفُونَهُ  .ه َُو الَّذِي يَأْتِي بَ ْعدِي الَّذِي َ
ار قُد َِّامي الَّذِي لَ ْستُ بِ ُم ْست َِح ِّ ٍ
ص َ
عب ِْر األ ُ ْرد ُِِّن َحي ُ
ْث َكانَ يُو َحنَّا يُعَ ِِّمدُ َ .وفِي
ور ِحذَائِ ِه » َ .هذَا َكانَ فِي بَيْ ِ
ُ
ت عَب َْرة َ فِي َ
سيُ َ
َّ
َ
ً
ْ
َ
طيَّةَ ْالعَالَ ِم َ .هذاَ
َ
َّ
َ
َ
َ
َّ
ُ
سوعَ ُمقبِال إِليْ ِه فقا َل  « :ه َُوذا َح َمل َللَاِ الذِي يَ ْرف ُع َخ ِ
ْالغَ ِد نَظ َر يُو َحنا يَ ُ
ار قُد َِّامي ألَنَّهُ َكا َن قَ ْب ِلي َ .وأَنَا لَ ْم أ َ ُك ْن أَع ِْرفُهُ .
ه َُو الَّذِي قُ ْلتُ َ
عنْهُ يَأْتِي بَ ْعدِي َر ُج ٌل َ
ص َ
لَ ِك ْن ِليُ ْ
الرو َح
اء » َ .و َ
ع ِِّمدُ بِ ْال َم ِ
ش ِهدَ يُو َحنَّا  « :إِنِِّي قَدْ َرأ َ ْيتُ ُّ
ظ َه َر ِ ِإل ْس َرائِي َل ِلذَلِكَ ِجئْتُ أ ُ َ
سلَنِي
س َم ِ
َازالً ِمثْ َل َح َما َم ٍة ِم َن ال َّ
اء فَا ْستَقَ َّر َ
علَيْ ِه َ .وأَنَا لَ ْم أ َ ُك ْن أَع ِْرفُهُ لَ ِك َّن الَّذِي أ َ ْر َ
ن ِ
َّ
َّ
ْ
َ
ً
ً
َ
َ
َ
َ
عل ْي ِه ف َهذا ه َُو الذِي يُعَ ِِّمدُ
َازال َو ُم ْ
ع ِِّمدَ بِال َم ِ
اء ذاكَ قا َل ِلي  :الذِي ت ََرى ُّ
ست َ ِق ِّرا َ
ِأل ُ َ
الرو َح ن ِ
ش ِهدْتُ أ َ َّن َهذَا ه َُو ا ْب ُن َّ
َللَاِ  ...والمجد للـه دائما
الروحِ ْالقُد ُِس َ .وأَنَا قَدْ َرأ َ ْيتُ َو َ
بِ ُّ
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مرد أنجيل قداس عيد الغطاس المجيد

فاي بيه بي هيب انتيه افنوتي  :في
هذا هو حمل هللا  :حامل خطيئة
ايت اولي ام افنوفي امبي كوزموس :
العالم  :الذي جاء بقرن خالص :
في ايطاف ايني ان أوطاب انسوتي :
ليخلص شعبه
اثريف نوهيم ام بيف الشس
الليلويذذذذا الليلويذذذذا الليلويذذذذا الليلويذذذذا الليلويذذذذذا الليلويذذذذذذ ا :الليلويذذذذذا الليلويذذذذذذا
يسذذوع المسذذيح ابذذن هللا اعتمذذد فذذي ايسذذذوس بذذذي اخريسذذذتوس ابشذذذيري ام
افنذذذذوتي  :افتشذذذذي اومذذذذس خذذذذين بذذذذي
االردن
يوردانيس
فاي أري بي أوش أري بيريبي ناف :
هذا الذي ينبغي له :المجد مع
نيم بيف يوت أن آغاثوس  :نيم بي
أبيه الصالح :والروح القدس :من
أبنفما أثوواب  :اس جين تينو نيم شا
اآلن وإلي األبد .
إينيه.
جى اف اسمارووت انجى افيوت نيم
ألنه مبارك االب واالبن :والروح
ابشيري  :نيم بي ابنفما اثؤواب :تى
القدس :الثالوث الكامل  :نسجد
ترياس اتجيك ايفول  :تين اششوشت
له ونمجده.
امموس تى نتي او اوناس .
أسبسمس دا عيد الغطاس المجيد

هيبي اف اير ميثرى  :انجى يوأنس بي
ها قد شهد  :يوحنا الصابغ  :أني بابتيس تيس  :جى ايتي اومس ام
ابتشويس  :خين نيموشو انتى بي
عمدت الرب  :في مياه األردن.
يوردانيس
وسمعت صوت  :اآلب صارخا  :اووه اي سوتيم ايت اسمي  :انتى افيوت
أن هذا هو إبني حبيبي  :الذي به اسشوب ايفول  :جى فاي بى باشيري با
منريت  :ايطاي تيماتي انخيتف
سررت
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والشاروبيم ،يسجدون له باستحقاق،
والسارافيم ،بغير فتور
ليس لنا دالة ،عند ربنا يسوع
وشفاعاتك،
طلباتك
المسيح ،سوى
ِ
ِ
يا سيدتنا كلنا السيدة والدة اإلله.
لكي نسبحكَ  ،مع الشاروبيم،
والساروفيم ،صارخين قائلين.
قدوس قدوس قدوس ،أيها الرب
الضابط الكل ،السماء واألرض
مملوءتان ،من مجدك وكرامتك.
نسألك يا ابن هللا ،أن تحفظ حياة
بطريركنا ،البابا أنبا ( )...رئيس
األحبار ،ثبته على كرسيه.

أووه نى شيروفيم سى أوأوشت
إمموف إكسيوس نيم نى سيرافيم
خين أوميت آت مونك
باريسيا
إنؤو
إنتان
إممون
خاتين بين شويس إيسوس بى
اخرستوس خوريس نى طوفه
نيم نى إبريسفيا أوتين شويس إن
نيب تيرين تى ثيئوطوكوس
هينا انتين هوس ايروك نيم ني شيروفيم
نيم ني سيرافيم انؤس ايفول انجو
امموس .
جى اكؤواب اكؤواب اكؤواب ابتشويس
بي باندوكراتور اتفى نيم ابكاهي ميه
ايفول خين بيك اوشو نيم بيك طايو
تين نتي هو ايروك او ايوس ثيؤس اثريك
اريه اي ابؤنخ امبين باطري ارشيس بابا
افا  ....بي ارشي ايرفس ماطرجرو
هيجين بيف اثرونوس

أسبسمس واطس عيد الغطاس المجيد

ثليل ا افريتي انهان هيفي  :اوبي
:
الحمالن
مثل
تهــلـل
يوردانيس نيم بيف ازريموس  :جي افئي
أيها األردن وبريــته  :ألنه قد أتي
شاروك انجي بي هيب  :في ايت اولي ا
إليك الحمــل :حامل خطيــة العالم.
افنوفي ا بي كوزموس
الليلويا الليلويا الليلويا  :ايسوس
الليلويا الليلويا الليلويا  :يسوع
بخريستوس ابايري ا افنوتي  :افتاي
المسيــح ابن هللا  :اعتمــ َد في
اومس خين بي يوردانيس  :ناي نان
األردن  :إرحمنا كعظيم رحمتك
كاطا بيك نياتي ان ناي
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المزمور  150التوزيع

سذذذذبحوه هللا فذذذذى جميذذذذع قديسذذذذيه اسذذمو ا افنذذوتى خذذين نذذى اثذذوواب تيذذرو
انتاف الليلويا
الليلويا
سبحوه فى جلد قوته الليلويا

اسمو ايروف خين بذى تذاجرو انتذى تيذف
جوم الليلويا

سبحوه على مقدرته الليلويا

ا سذذذمو ايذذذذروف اايهذذذذرى هيجذذذذين تيذذذذف
ميتجورى الليلويا

سبحوه ككثره عظمته الليلويا

اسذذذمو ايذذذروف كاطذذذا ابشذذذاى انتى تيذذذف
ميتنيشتى الليلويا

سبحوه بصوت البوق الليلويا

اسذذذذذذذذمو ايذذذذذذذذروف خذذذذذذذذين او اسذذذذذذذذمى
انسالبينغوس الليلويا

سبحوه بمزمار وقيثار الليلويا

اسذذمو ايذذروف خذذين او ابسذذالتريون نذذيم
اوكيثارا الليلويا

سبحوه بدفوف وصفوف الليلويا

اسمو ايروف خين هان كيم كذيم نذيم هذان
خورس الليلويا

سبحوه بأوتار وأرغن الليلويا

اسذذذمو ايذذذروف خذذذين هذذذان كذذذاب نذذذيم
اورغانون الليلويا

سذذبحوه بصذذذنوه حسذذذنه الصذذذوت اسذذمو ايذذروف خذذين هذذان كذذيم فذذالون ان
سى تو اسمى الليلويا
الليلويا
سبحوه بصنوه التهليل الليلويا

اسمو ايذروف خذين هذان كيمفذالون انتذى
اوى اشيللوى الليلويا

كل نسمه فلتسذبح اسذم الذرب الهنذا نيفى نيفين مارو اسمو تيرو أي افذران
امبشويس بينوتى الليلويا
الليلويا
المجذذذذذد لذذذذذالب واالبذذذذذن والذذذذذروح ذوكسا باترى كى ايذو كذى اجيذو ابنفمذا
تى الليلويا
القدس الليلويا
االن وكذذذذذذذل اوان والذذذذذذذى دهذذذذذذذر كذذذى نذذذين كذذذى ا اى كذذذى اسذذذتوس اى
اوناسطون اى اوون أمين الليلويا
الداهرين الليلويا
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(الليلويا ) 2المجد اللهنا الليلويا

(الليلويذذذذذا )  2ذوكصاصذذذذذى اوثذذذذذي اوس
ايمون الليلويا

(الليلويا ) 2المجد اللهنا الليلويا

(الليلويا ) 2بى اوفا بينوتى بى الليلويا

يسذذذذذوع المسذذذذذيح اب هللا اسذذذذذمعنا ايسذذذذذوس بذذذذذى خريسذذذذذتوس ابشذذذذذيري ام
افنوتي سوتيم ايرون اووه ناي نان
وارحمنا
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