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بعيد الغطاس المجيد لما فيه من أحداث هامة وإعالنات إلهيه  الكنيسة تحتفل

وقت عماد السيد  هللا المثلث األقانيم.. ولعل أول كل هذا ظهورخالصنا تخص

المسيح.. لذلك يطلق علي هذا العيد )عيد الظهور اإللهي(.. فاآلب ينادي قائالا عن 

(، 17: 3مت سررت" )الرب يسوع وهو في الماء "هذا هو أبني الحبيب الذي به 

ا علي السيد المسيح ليعلن أنه  الروح القدس بينما يحل في شكل حمامة مستقرا

 ..الفداء العجيب المخلص الذي أتي لخالص العالم بصنع

: "بجوار نهر األردن ننظر ونتأمل المنظر القديس أوغسطينوس ويقول في ذلك

موضوع أمامنا.. فلقد أعلن لنا إلهنا نفسه عن نفسه بكونه ثالوث في اإللهي ال

 واحد.. أي ثالثة أقانيم في طبيعة إلهية واحدة".

 

http://st-takla.org/Coptic-Faith-Creed-Dogma/Coptic-Rite-n-Ritual-Taks-Al-Kanisa/Dictionary-of-Coptic-Ritual-Terms/7-Coptic-Terminology_Kaf-Kaaf-Laam/Al-Kanisa-Kaneesa__Church.html
http://st-takla.org/FAQ-Questions-VS-Answers/03-Questions-Related-to-Theology-and-Dogma__Al-Lahoot-Wal-3akeeda/051-More-about-Slavation-in-Christianity.html
http://st-takla.org/FAQ-Questions-VS-Answers/03-Questions-Related-to-Theology-and-Dogma__Al-Lahoot-Wal-3akeeda/074-Christian-Trinity-VS-Pagan-Thalouth.html
http://st-takla.org/pub_newtest/Arabic-New-Testament-Books/01-Matthew/Engeel-Matta_Chapter-03.html
http://st-takla.org/FAQ-Questions-VS-Answers/03-Questions-Related-to-Theology-and-Dogma__Al-Lahoot-Wal-3akeeda/059-Is-Paraclete-the-Holy-Spirit.html
http://st-takla.org/FAQ-Questions-VS-Answers/03-Questions-Related-to-Theology-and-Dogma__Al-Lahoot-Wal-3akeeda/052-Death-of-Jesus-VS-Human-Sin.html
http://st-takla.org/Gallery/Saints-and-Figures/01-Alef-A-E-I-O/Saint-Augustine-of-Hippo.html
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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 

 اغفر لنا خطايانا .لنا سالمك  و

+ ابالوورو انتالالي تالي هيرينالالي : مالوي نالالان انتيالك هيرينالالي : 

 سيمني نان انتيك هيريني : كا نين نوفي نان ايفول.

+ فرق اعالداء البيعالة : وحصالنها : فالال 

 تتزعزع الي االبد

+ جور ايفول اني جاجي : انتي تي اكليساليا : اري سالوبت 

 ايروس : انيسكم شا اينيه .

الهنالا : فالي وسالطنا االن : + عمانوئيل 

 بمجد ابيه : و الروح القدس

+ اممانوئيالالل بينالالوتي  : خالالين تالالين مالالي تالالي تينالالو : خالالين 

 ابووو انتي بيف يوت : نيم بي بنفما اثوواب .

+ ليباركنالالالالالالالالالالالالالا كلنالالالالالالالالالالالالالا : ويطهالالالالالالالالالالالالالر 

قلوبنالالالالا :وياالالالالفي امالالالالرا :  نفوسالالالالنا 

 واجسدنا .

+ انتيف اسمو ايرون تيرين :  انتيالف طوفالو انالين هيالت : 

تيالالف تالتاالالو انالالي شالالوني : انتالالي نالالين ابسياالالي نالاليم نالالين ان

 سوما .

+ نسالالالجد لالالالك ايهالالالا المسالالاليح مالالالع ابيالالالك 

الصالالالح والالالالروح القالالالدس ألنالالالك ولالالالدت 

 وخلصتنا .

+ تين اؤؤشت امموك او بالي خريسالتوس : ناليم بيالك يالوت 

كتاالالالي اان اغالالالاثوس:  نالالاليم بالالالي ابنيفمالالالا اثالالالوؤاب:  جالالالي 

 أك سوتي اممون. اوومس

 

 
 

 

يل صالالالالناع خيالالالالوط يالالالا كالالالالل حكمالالالالاء إسالالالالرائ

ا  ا الئقالالالالا ا هارونيالالالالا الالالالالذهب ، اصالالالالنعوا ثوبالالالالا

 بكرامة الكهنوت .

ني صافيف تيرو انتياله بيسالرائيل : نالي ات ايرهالوب 

ايه نالي كالاب ان نالوب : مالا ثالاميو ان او اشالتين ان   

  رون : كاطا إبطايو انتي ميت أوويب .

 

 

 

 
 

ابينا المكر  انبا ... رئيس الكهنة حبيب 

 المسيح

اتطايوت ان ارشي ايرفس بابا  امبين يوت

 انتي بي خريستوس بي منريتافا ... 

ا و مع روحك  سوتيس امين كي طو ابنفماتي سو خلصت حقا

 

 
 

 تيرو لحن ني صافيف

 امبين يوت + سوتيس امين

 الحان رفع الحمل
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المجمرة الذهب النقي 

الحاملة العنبر التي في يد 

هارون الكاهن يرفع 

 بخوراا علي المذبح

طاي شوري ان نوب انكاثاروس اتفاي خابي 

جيج ان أأرون بي اويب ايف  اروماطا اتخين نين

تالي اوو اسطوي نوفي ايي اباوي ايجين بي ما 

 انيرشوؤشي.

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

ل
لك
ا

 

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 

 ن نوفي.انتي ني

 ب

بافاعات رئيس المالئكة الطاهر 

و  ميخائيـل رئيس السمـــــــــائيين

.  سورئيلغبريال  رافائيل و 

  أنانيئيل سراثيئيل سداكيئيل

 . يارب ..والطغمات السمائية

هيتين ني إبريسفيا انتي بي ارشي انجيلوس 

نيم غابرييل  رافائيل نيم سورييل اثوواب ميخائيل 

ني طغما ان  نيم أنانيئيل يئيلسراث سداكيئيل

 . إبتاويس......ايبورانيون

 ق
بافاعات السابق الصابغ يوحنا 

 ... المعمدان. يارب 

هيتين ني إبريسفيا انتي بي برودروموس 

امفابتستيس يوانس بي ريفتي اموس . 

 إبتاويس.....

 ق
بصلوات سادتي اآلباء الرسل وبقية 

 ....... اغفر التالميذ. يا رب

ن ني إفاي انتي ناشويس انيوتي إن هيتي

أبوسطولوس نيم ابسيبي انتي ني ماثيتيس . 

 ابتاويس......

 ب
بصلوات ناظر اإلله اإلنجيلي مرقس 

 الرسول يا رب اغفر.......

هيتين ني إفاي انتي بي ثيوريموس إن إيف 

أنجيليستيس ماركوس بي 

 أبوسطولوس.ابتاويس......

 ق

ارك بصلوات رئيس الامامسة المب

اسطفانوس أول الاهداء. يا 

 رب.......

هيتين ني إفاي انتي بي أرشي ذياكون 

إتسماروؤت استيفانوس بي شورب إممارتيروس. 

 إبتاويس......

 ب

بصلوات المجاهدين الاهداء سيدي 

الملك جيورجيوس. ثيودوروس 

االسفهسالر. فلوباتير مرقوريوس .  

 أنبا مينا البياضي يا رب.......

ي إفاي انتي ني أثلوفوروس إممارتيروس هيتين ن

باشويس إبورو جيورجيوس . ثيودوروس بي 

ستراتالتيس . فيلوباتير مرقوريوس.  فا مينا انتي 

 ني فايات .إبتاويس......

 المجيد الغطاسما يقال في هيتنيات عيد 

 طاي شوري 
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 ق

بصلوات عرائس المسيح سيدتي 

القديسة بربارة  ويوليانة ودميانة 

 ومارينا . يا رب ..

بي  هيتين ني افاي انتي ني شيليت انتي

خريستوس تي اجيا اممي بربارة نيم يولياني نيم 

 دمياني نيم ماريني ابتايوس ...

 ب

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 

 يا رب ... المعترف

 نو إمماي انيوتي ناشويس انتي إفاي ني هيتين

. نيم بي جوري  بافلي افا نيم بياوي افا شيري

أثوواب افا موسي . افا ايسيذوروس بي 

ابرسفيتيروس.  مكسيموس نيم دومديوس . افا 

ارسانيوس افا يونس بي كولوفوس افا صموئيل 

 ابتايوس ... بي اومولوجيتيس

 ق

طاركة القديسين بصلوات أبائنا الب

األنبا أثناسيوس الرسولي و انبا 

كيرلس عمود االيمان وديسقوروس 

مصباح االرثوذكسية البابا كيرلس 

 السادس. يا رب......

هيتين ني إفاي انتي نين يوتي إثوواب إ  

بطريارشيس  فا أثناسيوس بي أبوسطولوليكوس 

نيم افا كيرلس بي ستيلوس انتي بي ناهتي نيم 

اب خيبس انتي اورثوذكسيا افا ديوسقوروس 

 كيرلس بي ما سوؤو . إبتاويس......

 ق

بصلوات األبوين محبي أوالدهما أنبا 

أنطونيوس و أنبا بوال وباخوميوس 

والثالثة مقارات القديسين . انبا 

شنودة رئيس المتوحدين. يا 

 رب......

هيتين ني إفاي انتي ناشويس انيوتي إمماي نو 

يم  فا بافلَي نيم باخوميوس شيري  فا أنطونيوس ن

نيم بي شومت اثوواب مكاريوس افا شينوتي بي 

 ارشي ماندريتيس . إبتاويس......

 بصلوات االنبا رويس . يارب ........ ب
هيتين ني إفاي انتي بنيوت اثوؤاب انذيكيئوس افا 

 تيجي ثيوفانيوس . إبتاويس......

 ق
بصلوات قديسي هذا اليو  كل واحد 

 سمه. يا رب.......وواحد بإ

هيتين ني إفاي انتي ني إثوواب انتي باي إيهوؤ 

 بي أواي بي أواي كاطا بيفران. إبتاويس......

 ب

بصلواتهم إحفظ حياة أبينا المكر  

رئيس الكهنة البابا األنبا ).......(.يا 

 رب .....

هيتين نو إفاي أريه إبونخ إمبين يوت إتطايوت إن 

 .....(. إبتاويس......أرشي إرفس بابا  فا )..

ل
لك
ا

 

 يارب انعم لنا بمغفرة خطايانا

نسجد لك ايها المسيح مع ابيك 

 عتمدااالصالح والروح القدس النك 

 وخلصتنا

 ري اهموت نان امبكو ايفول انتي نين نوفيا

تين اؤؤشت امموك بي خريستوس نيم بيك يوت 

كتاي اان اغاثوس نيم بي بنفما اثوواب جي 

 ناى نان اك سوتي اممون اوومس

 

 

 

 



- 6 - 

 

 

 

 

.  تلميذة تيموثاوسبولس الرسول إلي  القديس البولس فصل من رسالة معلمنا

 امينالمقدسة فلتكن معنا بركاتة 

 

ألَنَّهُ قَدْ َظَهَرْت نِْعَمةُ هللاِ اْلُمَخِلَِّصةُ ِلَجِميعِ النَّاِس ، ُمعَِلَِّمةً إِيَّانَا أَْن نُْنِكَر اْلفُُجوَر 

ْلعَالَِميَّةَ ، َونَِعيَش بِالتَّعَقُِّل َواْلبِِرِّ َوالتَّْقَوى فِي اْلعَالَِم الَْحاِضِر ، ُمنْتَِظِريَن َوالشََّهَواِت ا
َجاَء اْلُمبَاَرَك َوُظُهوَر َمْجِد هللاِ اْلعَِظيِم َوُمَخِلِِّصنَا يَُسوعَ اْلَمِسيحِ ، الَِّذي بَذََل نَْفسَهُ  الرَّ

اً َغيُوراً فِي أَْعَماٍل َحسَنٍَة ألَْجِلنَا ، ِلَكْي يَفِْديَنَ َر ِلنَْفِسِه شَعْباً َخاصِّ ا ِمْن ُكِلِّ إِثٍْم ، َويَُطِهِّ

يَاَسا ِت تََكلَّْم بَِهِذِه َوِعْظ َوَوبِِّْخ بُِكِلِّ ُسْلَطاٍن . الَ يَْستَِهْن بَِك أََحدٌ . ذَِكِّْرُهْم أَْن يَْخَضعُوا ِللِرِّ
ِّيَن ِلُكِلِّ َعَمٍل َصاِلحٍ ، َوالَ يَْطعَنُوا فِي أََحٍد ، َوالسَّالَِطيِن َويُِطيعُوا ، َويَكُ  ونُوا ُمْستَِعِد

َويَُكونُوا غَْيَر ُمَخاِصِميَن ، ُحلََماَء ، ُمْظِهِريَن ُكلَّ َودَاعٍَة ِلَجِميعِ النَّاِس ألَنَّنَا ُكنَّا نَْحُن 

ُمْستَْعبَِديَن ِلَشَهَواٍت َولَذَّاٍت ُمْختَِلفٍَة ، أَْيضاً قَْبالً أَْغبِيَاَء ، غَْيَر َطائِِعيَن ، َضاِلِّيَن ، 

َعائِِشيَن فِي اْلُخْبِث    َوالَْحَسِد ، َمْمقُوتِيَن ، ُمْبِغِضيَن بَْعُضنَا بَْعضاً َولَِكْن ِحيَن َظَهَر 
بُِمْقتََضى َرْحَمتِِه  الَ بِأَْعَماٍل فِي بٍِرِّ َعِمْلنَاَها نَْحُن ، بَلْ  -لُْطُف ُمَخِلِِّصنَا هللاِ َوإِْحَسانُهُ 

وحِ اْلقُدُِس ، الَِّذي َسَكبَهُ بِِغنًى َعلَيْنَا بِيَُسوعَ  َخلََّصنَا بِغَْسِل الِْميالَِد الثَّانِي َوتَْجِديِد الرُّ

ْرنَا بِنِْعَمتِِه نَِصيُر َوَرثَةً َحَسَب َرَجاِء اْلَحيَاةِ األَبَ   ِديَِّة ...اْلَمِسيحِ ُمَخِلِِّصنَا َحتَّى إِذَا تَبَرَّ

 نعمة اللـه اآلب فلتحل علي أرواحنا يا  بائي وإخوتي .  مين 

 

 
 

بركاتة المقدسة يوحنا الرسول األولي .  القديس  الكاثوليكون من رسالة معلمنا

 فلتكن معنا امين

 

 ه . َهذَا هَُو الَِّذي أَتَى َمْن ُهَو الَِّذي يَْغِلُب اْلعَالََم ، إاِلَّ الَِّذي يُْؤِمُن أَنَّ يَُسوعَ ُهَو ابُْن هللاِ 
وُح هَُو الَِّذي يَْشَهدُ ،  بَِماٍء َودٍَم، يَُسوعُ اْلَمِسيُح . الَ بِاْلَماِء فَقَْط ، بَْل بِاْلَماِء َوالدَِّم . َوالرُّ

وَح ُهَو اْلَحقُّ . فَإِنَّ الَِّذيَن يَْشَهدُوَن فِي السََّماِء هُْم ثاَلَثَةٌ : اآلبُ  ، َواْلَكِلَمةُ ،  ألَنَّ الرُّ

وُح اْلقُدُُس . َوَهُؤالَِء الثَّالَثَةُ ُهْم َواِحدٌ والَِّذيَن يَْشَهدُوَن فِي األَْرِض هُْم ثاَلَثَةٌ :  َوالرُّ

وُح ، َواْلَماُء ، َوالدَُّم . َوالثَّالَثَةُ ُهْم فِي اْلَواِحِد . إِْن ُكنَّا نَْقبَُل َشَهادَةَ النَّاِس فََشَهادَ  ةُ هللاِ الرُّ
 أَْعَظُم ، ألَنَّ َهِذِه ِهَي َشَهادَةُ هللاِ الَّتِي قَدْ َشِهدَ بَِها َعِن ابْنِِه . َمْن يُْؤِمُن بِاْبِن هللاِ فَِعْندَهُ 

ُِّق هللاَ فَقَدْ َجعَلَهُ َكاِذباً ، ألَنَّهُ لَْم يُْؤِمْن بِالشََّهادَةِ الَّ  تِي قَدْ الشََّهادَةُ فِي نَْفِسِه . َمْن الَ يَُصِد

ةُ ِهَي َشِهدَ بَِها هللاُ َعِن ابْنِِه . َوَهِذهِ ِهَي الشََّهادَةُ : أَنَّ هللاَ أَْعَطانَا َحيَاةً أَبَِديَّةً ، َوَهِذِه اْلَحيَا

 البولس

 الكاثوليكون
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َكتَْبُت َهذَا فِي اْبنِِه . َمْن لَهُ ااِلْبُن فَلَهُ اْلَحيَاةُ ، َوَمْن لَْيَس لَهُ ابُْن هللاِ فَلَْيَسْت لَهُ الَْحيَاةُ . 
وا بِاْسِم ابِْن إِلَْيُكْم أَْنتُُم اْلُمْؤِمنِيَن بِاْسِم ابِْن هللاِ ِلَكْي تَْعلَُموا أَنَّ لَُكْم َحيَاةً أَبَِديَّةً ، َوِلَكْي تُْؤِمنُ 

ِّقَةُ الَّتِي لَنَا ِعْندَهُ : أَنَّهُ إِْن طَلَْبنَا شَْيئاً َحَسَب َمشِ  يئَتِِه يَْسَمُع لَنَا . َوإِْن ُكنَّا هللاِ . َوَهِذِه ِهَي الثِ

 َ ى أََحدٌ نَْعلَُم أَنَّهُ َمْهَما طَلَْبنَا يَْسَمُع لَنَا ، نَْعلَُم أَنَّ لَنَا الِطِّْلبَاِت الَّتِي َطلَبْنَاَها ِمْنهُ . إِْن َرأ

ِذيَن يُْخِطئُوَن لَْيَس ِلْلَمْوِت . أََخاهُ يُْخِطُئ َخِطيَّةً لَْيسَْت ِلْلَمْوِت ، يَْطلُُب، فَيُْعِطيِه َحيَاةاًللَّ 
تُوَجدُ َخِطيَّةٌ ِلْلَمْوِت . لَْيَس ألَْجِل َهِذِه أَقُوُل أَْن يُْطلََب . ُكلُّ إِثٍْم ُهَو َخِطيَّةٌ ، َوتُوَجدُ 

ْولُودُ ِمَن هللاِ يَْحفَظُ َخِطيَّةٌ لَيَْسْت ِلْلَمْوِت . نَْعلَُم أَنَّ ُكلَّ َمْن ُوِلدَ ِمَن هللاِ الَ يُْخِطُئ ، بَِل اْلمَ 

ي يُر الَ يََمسُّهُ . نَْعلَُم أَنَّنَا نَْحُن ِمَن هللاِ ، َواْلعَالََم ُكلَّهُ قَدْ ُوِضَع فِي الِشِِّرِّ ِر . نَْفَسهُ ، َوالِشِِّرِّ
اْلَحِقِّ فِي اْبنِِه َونَْعلَُم أَنَّ اْبَن هللاِ قَدْ َجاَء َوأَْعَطانَا بَِصيَرةً ِلنَْعِرَف اْلَحقَّ . َونَْحُن فِي 

 . يَُسوعَ اْلَمِسيحِ . َهذَا ُهَو اإِللَهُ اْلَحقُّ َوالَْحيَاةُ األَبَِديَّةُ 
 

 ال تحبوا العالم وال األشياء التي في العالم ألن العالم يزول وشهوته معه 

 إلي األبد يثبتوأّما من يعمل بمايئة اللـه فإنه 
 

 
 

 

 

  هذذذذذذذا هذذذذذذو ابنذذذذذذي الحبيذذذذذذب الذذذذذذذي
 ت نفسي به سر

  جذذذذي فذذذذاي بذذذذي باشذذذذيري بامنريذذذذت إيتذذذذا
 تابسيشي تي ماتي إنخيتف

 جي فاي بي باشيري؛ با// مي /// ن ري ////+////+//////ت 
 ايطا /////+// طا ابسي///؛ شي تي ما ////+/////+//تي  انخي///تف

  وصنع مشيئتي، اسمعوا لذه ألنذه هذو
 .المحيي

 آف إيذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذر
   بذذاشوس سذذوتيم إنسذذوف جذذي إنثذذوف بذذي

 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 
 وخلصتنا. عتمدااوالروح القدس ألنك 

إك إزمذاروشوت آليثذذوس نذيم بيذذك يذذوت إن أ
أغاثوس نيم بى إبنيفما إثذؤواب جذى أكتشذي 

 ناي ناااا اااان اوومس اك سوتى إممون
 

 

 

 

 المجيد الغطاسيد مرد األبركسيس ع
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 المامولينا بنعمة الروح القدس اإلبركسيس فصل من أعمال  بائنا الرسل األطهار 

ا أمينبركة صلواتهم   و طلباتهم فلتكن معكم و معي يا أبائي و اخواتي جميعا

 

ثُمَّ أَْقبََل إِلَى أَفَُسَس يَُهوِديٌّ اْسُمهُ أَبُلُّوُس إِْسَكْندَِريُّ اْلِجْنِس َرُجٌل فَِصيٌح ُمْقتَِدٌر فِي 
بِِّ . َوَكاَن َوُهَو َحارٌّ بِالرُّ  وحِ يَتََكلَُّم َويُعَِلُِّم بِتَدْقِيٍق اْلُكتُِب . َكاَن َهذَا َخبِيراًفِي طَِريِق الرَّ

ا  ِبِّ . َعاِرفاً َمْعُموِديَّةَ يُوَحنَّا فَقَْط . َواْبتَدَأَ َهذَا يَُجاِهُر فِي اْلَمْجَمعِ . فَلَمَّ َما يَْختَصُّ بِالرَّ

ِبِّ بِ  أَْكثَِر تَدْقِيٍق . َوإِذْ َكاَن َسِمعَهُ أَِكيالَ َوبِِريْسِكالَّ أََخذَاهُ إِلَْيِهَما َوَشَرَحا لَهُ َطِريَق الرَّ
ا َجا َء يُِريدُ أَْن يَْجتَاَز إِلَى أََخائِيَةَ َكتََب اإِلْخَوةُ إِلَى التَّالَِميِذ يَُحضُّونَُهْم أَْن يَْقبَلُوهُ . فَلَمَّ

ِحُم الْيَُهودَ َجْهراً ُمبَيِِّناً َساَعدَ َكثِيراً بِالنِِّْعَمِة الَِّذيَن َكانُوا قَدْ آَمنُوا ألَنَّهُ َكاَن بِاْشتِدَاٍد يُفْ 

بِاْلُكتُِب أَنَّ يَُسوعَ ُهَو اْلَمِسيُح فََحدََث فِيَما َكاَن أَبُلُّوُس فِي ُكوِرْنثُوَس أَنَّ بُولَُس بَْعدَ َما 

وَح هَ » اْجتَاَز فِي النََّواِحي اْلعَاِليَِة َجاَء إِلَى أَفَسَُس . فَإِذْ َوَجدَ تاَلَِميذَ َسأَلَُهْم :  ْل قَبِْلتُمُ الرُّ
ا آَمْنتُْم ه  وُح اْلقُدُُس » قَالُوا لَهُ : « اْلقُدَُس لَمَّ » فََسأَلَُهْم : « َوالَ َسِمْعنَا أَنَّهُ يُوَجدُ الرُّ

دَ » فَقَاَل بُولُُس : « بَِمْعُموِديَِّة يُوَحنَّا » فَقَالُوا : « فَبَِماذَا اْعتََمدْتُْم ه   إِنَّ يُوَحنَّا َعمَّ

ا « . بَِمْعُموِديَِّة التَّْوبَِة قَائاِلً ِللشَّْعِب أَْن يُْؤِمنُوا بِالَِّذي يَأْتِي بَْعدَهُ أَْي بِاْلَمِسيحِ يَُسوعَ  فَلَمَّ
وُح اْلقُدُُس  ا َوَضَع بُولُُس يَدَْيِه َعلَْيِهْم َحلَّ الرُّ بِِّ يَُسوعَ . َولَمَّ َسِمعُوا اْعتََمدُوا بِاْسِم الرَّ

 ْم فََطِفقُوا يَتََكلَُّموَن بِلُغَاٍت َويَتَنَبَّأُوَن ...َعلَْيهِ 

 

 لم تزل كلمة الرب تنمو وتكثر وتعتز وتثبت في بيعة اللـه المقدسة .  مين

 

 

 
 

اسم فخر هو اسمك يا نسيب 
عمانوئيل انت عظيم في جميع 

 القديسين يا يوحنا المعمدان

اوران انشوشو بى بيك ران : او بي 
امانوئيل : انثوك اونيشتي  سينجنيس ان

خين ني اثؤواب تيرو : يؤانس بي رفتي 
 اومس

اورانين شوشو بي بكران اوبي،سينجنيس ان امانوئ///ل انثوك او نياتي خين 
 اثواب تيو يونيس بي ريفتي .او///////مس

 األبركسيس

 لحن ليوحنا المعمدان يقال في عيد الغطاس وعيده
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انت مرتفع اكثر من البطاركة : 
ومكرم اكثر من االنبياء: ألنه لم يقم 

 من يشبهك في مواليد: النساء

اك تشوسي إني باطري ارشيس : اك 
طايوت إني ابروفيتيس : جى امبى اوشون 
طونف خين ني جين ميسي : انتى ني 

 هيومي افئوني امموك

+++اي/ اكتاو/////.////.//.///// . ///// اوسي 
باطري  ////.//////// .///.//////./////.///  . ////.////.///////./////////////.ني

 /////  ////// ./// .//.// .// .///.////////.//////.// يا//ارشي .///يس ////
+++اي اك طا ////// //////  ///// أيو////./////اوت 

 اي .///.//////./////.///.////.////.//////.///.///.//////
 .///يسني ابرو //////////. //////./.// .//.//.//.///.///.////////././//// // في//اتي 

+++)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 
ثاشدوسيوس ينطق بكرامة السابق:  

 يوحنا المعمدان

امويني سوتيم ابي سوفوس : بي الس 
اننوب ثيؤدوسيوس : افجو ام بي طايو 

 امبي فابتيستيس : يوأنس بي رفتي اومس

+++امو/// اويني / سوتي/// .////./////  ايبي 
//////.///.//./////.////.///.//صوفوس بي ال////// س انو///.////./////.ب ثيو ///  

//////.اوامبي فا ///////.////./ بتيس تي .ايس ////دوسيوس افجو/// امبطايو///
 يو//////اني///.///.////يس بي ري.  ///  //. فتي اومس

اشفع فينا : ايها السابق الصابغ : 
 يوحنا المعمدان : ليغفر لنا خطايانا

اري بريسفافين اى اهري ايجون : او بي 
ابرودروموس امفابتيستيس : يوأنس بي 

 نين نوفي نان ايفولرفتي اومس : انتيف كا

 

 
  

 

 

 ب
الذى   ربي  يسوع المسيح  

 إعتمد في االردن : 

 باتشويس ايسوس بى اخريستوس :
فذذذذى ايطذذذذاف اتشذذذذي اومذذذذس خذذذذين بذذذذي  

 يوردانيس 

 المجيد الغطاسمحير عيد 
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باتاالو///// يالس ايسالوس بالي ///// اخرسالالتوس فالي ايطالا ///// فتاالي اومالالس 
 خين بي يو / رزانيس

 ق
من  لكي يطهر نفوسنا  :

 يةدنس الخط
ايفذذول هذذا : ك أي طوفذذو انذذين ابسيشذذي ا

 ابثوليب انتى افنوفي

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

 ب
الشاروبيم والسيرافيم : 

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

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

 ق

العساكر والسالطين:  
والكراسي والربوبيات 

 والقوات

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

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

 ب
صارخين قائلين : المجد هلل 

 في األعالي
افؤس ايفول افجو امموس  : جيه أوش أو 

 ام افنوتي خين ني اتتشوسي

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

 ق
و علي األرض السالم : وفي 

 الناس المسرة.
يني هيجين بي كاهي  : نيم نيم أو هير

 أوتي ماتي خين ني رومي

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

 

 
 

 

 

قدوس هللا، قدوس القوى، قدوس  + 

الحي الذي ال يموت، الذي ولد من 

 العذراء، ارحمنا.

اجيوس اوثي اوس اجيوس اس + 

اكبر ثينو جي شيروس اجيوس اثاناطواو 
 ني تيس أليسون ايماس

 بالتكملة اجيوس الكبيرة
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قدوس هللا، قدوس القوى، قدوس ) + 

، عتمدااالحي الذي ال يموت، الذي 

 2( ارحمنا.

اجيوس اوثي اوس اجيوس اس + )

ذاني رشيروس اجيوس اثاناطواو ان يو

 2( فابتيستيس

المجد لآلب واالبن والروح القدس، + 

اآلن وكل اوان وإلي دهر الدهور. 

  مين.

كي اجيو ابنيفماتي  ذوكصابتري كي أيو +

، كي نين كي اا اي كي اسطوس اي اووة 

 . ايه اوون نون امينناس طون . 

 اجي ياترياس ، اليسون ايماسين ام+  ايها الثالوث القدوس، إرحمنا.+ 
 

 2أ////// () 

 2#)عاليه()//////////////////(

 2#)سريعه()///////////////(

 )بطيئه(/////  /////

 ///جي أيو/// 

 )سريعه( /////////  )بطيئه(///

 )عاليه وبطئه( ////" // ط

 ///. ///  " //ط +///  /// ~ اواوس 

 اوثي أي او/// )هاديه(/////س 

 ط)عاليه جدا ( ///+ /// )هاديه( /////

 ///.///"// ط +///.///"// ط 

أجي ايو ///س  اس شي / يرو///س اجيوس اثاناطوس اكبر ثينو جي ني تيس 
 أليسون ايماس

اني ذاو إين يور أجي ايو ///س  اس شي / يرو///س اجيوس اثاناطوس)

 2(أليسون ايماس فابتيستيس

 
 

 

 
 

 مزمور عن داود
 الليلويا الليلويا الليلويا

آلتي باسم الرب، باركناكم مبارك ا
مذذن بيذذذت الذذذرب، أنذذذت هذذذو إلهذذذي 
فأشذذذذكرك، إلهذذذذي أنذذذذت فأرفعذذذذك. 

 هلليلويا

 بصالموس تو دافيدا

 الليلويا الليلويا الليلويا
فسذذذماروشت انجذذذى فذذذي اثنيذذذو خذذذين افذذذران ام 
ابتشويس : أن اسمو ايروتين ايفول خين ابئي ام 
ابتشذذويس : انثذذوك بذذى بذذانوتي تينذذا اوشنذذه نذذاك 

 : انثوك بى بانوتي تينا تشاسك الليلوياايفول 

 المجيد الغطاسسنجاري قداس عيد 
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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 

فول انثوك بي با بنوتي تينا …..ك اي…. انثوك بي با نوتي تي ناتي او اونه نا

 ياتااسك الليلو

 
 

 
 

الليلويذذذا الليلويذذذا يسذذذوع المسذذذيح ابذذذن 

 هللا اعتمد في االردن الليلويا الليلويا

الليلويذا الليلويذا ايسذذوس بذي اخريسذذتوس 

ابشذذيري ام افنذذوتي افتشذذي اومذذس خذذين 

 بي يوردانيس الليلويا الليلويا

 

 

 

 

 بي اناويس اووة بين توتي اووة بين سوتير اووة بين اووة روتي رين
 بي اخرستوس ابايري امفنوتي اااا ااا تووونخ .. بي اووة نا افا اينية اي ايسوس 

 
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 
ي أ  ايفول خين ياروساليم انهان أوويب نيم ايطاف أواورب هاروف انجي ني يود

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 ....
 

 

 

 

 المجيد الغطاسمرد مزمور عيد 

 انجيل القداس االلهي قبطياا 
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 قفوا بخوف أما  هللا و انصتوا لسماع االنجيل المقدس

 صل من باارة معلمنا مار يوحنا الباير التلميذ الطاهر بركاتة ... ف

 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 

 هلليلويا ...  أنت فأرفعك

  

 ب اله القوات . ربنا و الهنا و مخلصنا و ملكنا كلنامبارك هو االتي بأسم ر

 يسوع المسيح أبن هللا الحي الذي له المجد دائمأ ... الي األبد أمين
 

 ُ ُ لَْم يََرهُ أََحدٌ قَطُّ . ااَِلبُْن اْلَوِحيدُ الَِّذي ُهَو فِي ِحْضِن اآلِب هَُو َخبََّر . َوَهِذِه ِهَي َشَهادَة  َللََاَّ

 أَْرَسَل اْليَُهودُ ِمْن أُوُرشَلِيَم َكَهنَةً َوالَِويِِّيَن لِيَْسأَلُوهُ : يُوَحنَّا ِحينَ 

 فَاْعتََرَف َولَْم يُْنِكْر َوأَقَرَّ أَنِِّي لَْسُت أَنَا اْلَمِسيَح . فََسأَلُوهُ :« . َمْن أَْنَت ه » 
 فَأََجاَب :« بِيُّ أَنَْت ه أَلنَّ « . » لَْسُت أَنَا » فَقَاَل : « إِذاًَماذَا ه إِيِليَّا أَْنَت ه » 

َمْن أَْنَت ِلنُْعِطَي َجَواباً اللَِّذيَن أَْرَسلُونَا ه َماذَا تَقُوُل عَْن نَْفِسَك ه » فَقَالُوا لَهُ : « . الَ » 

ِبِّ َكَما قَاَل إَِشْعيَاُء ال» قَاَل : «.  ُموا طَِريَق الرَّ يَِّة : قَِوِّ نَّبِيُّ أَنَا َصْوُت َصاِرخٍ فِي اْلبَِرِّ

يِسيِِّيَن . فََسأَلُوهُ : « .  دُ إِْن ُكنَْت لَْسَت اْلَمِسيَح » َوَكاَن اْلُمْرَسلُوَن ِمَن اْلفَِرِّ فََما بَالَُك تُعَِمِّ
دُ بَِماٍء َولَِكْن فِي َوَسِطُكْم قَائٌِم الَّ » أََجابَُهْم يُوَحنَّا : « . َوالَ إِيِليَّا َوالَ النَّبِيَّ ه  ِذي أَنَا أَُعِمِّ

لَْستُْم تَْعِرفُونَهُ . ُهَو الَِّذي يَأْتِي بَْعِدي الَِّذي َصاَر قُدَّاِمي الَِّذي لَْسُت بُِمْستَِحٍقِّ أَْن أَُحلَّ 

دُ . َوفِي « . ُسيُوَر ِحذَائِِه  َهذَا َكاَن فِي بَيِْت عَْبَرةَ فِي َعبِْر األُْردُِنِّ َحْيُث َكاَن يُوَحنَّا يُعَِمِّ
ِ الَِّذي يَْرفَُع َخِطيَّةَ اْلعَالَِم . َهذَا » يُوَحنَّا يَُسوعَ ُمْقباِلً إِلَيِْه فَقَاَل :  اْلغَِد نََظرَ  ُهَوذَا َحَمُل َللَاَّ

ُهَو الَِّذي قُْلُت َعنْهُ يَأْتِي بَْعِدي َرُجٌل َصاَر قُدَّاِمي ألَنَّهُ َكاَن قَْبِلي . َوأَنَا لَْم أَُكْن أَْعِرفُهُ . 

دُ بِاْلَماِء لَِكْن ِليُظْ  ْسَرائِيَل ِلذَِلَك ِجئُْت أَُعِمِّ وَح » َوَشِهدَ يُوَحنَّا : « . َهَر إِلِ إِنِِّي قَدْ َرأَْيُت الرُّ

نَاِزالً ِمثَْل َحَماَمٍة ِمَن السََّماِء فَاْستَقَرَّ َعلَيِْه . َوأَنَا لَْم أَُكْن أَْعِرفُهُ لَِكنَّ الَِّذي أَْرَسلَنِي 
دَ بِالْ  دُ أِلَُعِمِّ اً عَلَْيِه فََهذَا هَُو الَِّذي يُعَِمِّ وَح نَاِزالً َوُمْستَِقرِّ َماِء ذَاَك قَاَل ِلي : الَِّذي تََرى الرُّ

 ِ وحِ اْلقُدُِس . َوأَنَا قَدْ َرأَْيُت َوَشِهدُْت أَنَّ َهذَا ُهَو اْبُن َللَاَّ  والمجد للـه دائما...  بِالرُّ
 

 عربياا  انجيل القداس االلهي
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ئة هذا هو حمل هللا : حامل خطي

العالم : الذي جاء بقرن خالص : 

 ليخلص شعبه

فاي بيه بي هيب انتيه افنوتي : في 

ايت اولي ام افنوفي امبي كوزموس : 
في ايطاف ايني ان أوطاب انسوتي : 

 اثريف نوهيم ام بيف الشس

الليلويذذذذا الليلويذذذذا الليلويذذذذا الليلويذذذذا 

يسذذوع المسذذيح ابذذن هللا اعتمذذد فذذي 

 االردن

ا:  الليلويذذذذذا الليلويذذذذذذا  الليلويذذذذذا الليلويذذذذذذ

ايسذذذوس بذذذي اخريسذذذتوس ابشذذذيري ام 

افنذذذذوتي : افتشذذذذي اومذذذذس خذذذذين بذذذذي 
 يوردانيس

المجد مع  : هذا الذي ينبغي له

أبيه الصالح: والروح القدس: من 

 اآلن وإلي األبد .

فاي أري بي أوش أري بيريبي ناف : 

نيم بيف يوت أن آغاثوس : نيم بي 

نيم شا أبنفما أثوواب : اس جين تينو 
 إينيه.

ألنه مبارك االب واالبن: والروح 

القدس: الثالوث الكامل : نسجد 

 له ونمجده.

جى اف اسمارووت انجى افيوت نيم 

ابشيري : نيم بي ابنفما اثؤواب  :تى 
ترياس اتجيك ايفول : تين اششوشت 

 امموس تى نتي او اوناس .
 

 

 

 

 

 

أني  : يوحنا الصابغ : ها قد شهد
 .في مياه األردن : عمدت الرب

انجى يوأنس بي  هيبي اف اير ميثرى :
بابتيس تيس : جى ايتي اومس ام 
ابتشويس : خين نيموشو انتى بي 

 يوردانيس

:  صارخا اآلب : وسمعت صوت
الذي به  ي :بني حبيبإأن هذا هو 

 سررت

اووه اي سوتيم ايت اسمي : انتى افيوت 
اسشوب ايفول : جى فاي بى باشيري با 

 : ايطاي تيماتي انخيتف منريت

 المجيد لغطاسد امرد أنجيل قداس عي

 المجيدسبسمس  دا  عيد الغطاس أ
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والشاروبيم، يسجدون له باستحقاق، 
 والسارافيم، بغير فتور

  أووه نى شيروفيم سى أوأوشت
  إمموف إكسيوس نيم نى سيرافيم

  خين أوميت آت مونك

ليس لنا دالة، عند ربنا يسوع 
المسيح، سوى طلباتِك وشفاعاتِك، 

 .يا سيدتنا كلنا السيدة والدة اإلله

  تان إنؤو باريسياإممون إن
  خاتين بين شويس إيسوس بى
  اخرستوس خوريس نى طوفه
  نيم نى إبريسفيا أوتين شويس إن

  نيب تيرين تى ثيئوطوكوس

لكي نسبحَك، مع الشاروبيم، 
 والساروفيم، صارخين قائلين.

هينا انتين هوس ايروك نيم ني شيروفيم 
نيم ني سيرافيم انؤس ايفول انجو 

 امموس .

قدوس قدوس، أيها الرب قدوس 
الضابط الكل، السماء واألرض 

 مملوءتان، من مجدك وكرامتك.

جى اكؤواب اكؤواب اكؤواب ابتشويس 
بي باندوكراتور اتفى نيم ابكاهي ميه 

 ايفول خين بيك اوشو نيم بيك طايو

نسألك يا ابن هللا، أن تحفظ حياة 
بطريركنا، البابا أنبا )...( رئيس 

 ى كرسيه.، ثبته علاألحبار

تين نتي هو ايروك او ايوس ثيؤس اثريك 
اريه اي ابؤنخ امبين باطري ارشيس بابا 
افا .... بي ارشي ايرفس ماطرجرو 

 هيجين بيف اثرونوس

 

 
  

  

 

 تهــلـل مثل الحمالن :
أيها األردن وبريــته : ألنه قد أتي 

 .إليك الحمــل: حامل خطيــة العالم

ي : اوبي ثليل ا  افريتي انهان هيف
يوردانيس نيم بيف ازريموس : جي افئي 
شاروك انجي بي هيب : في ايت اولي ا  

 افنوفي ا  بي كوزموس

الليلويا الليلويا الليلويا : يسوع 
المسيــح ابن هللا : اعتمــَد في 

 األردن : إرحمنا كعظيم رحمتك

الليلويا الليلويا الليلويا : ايسوس 
افتاي  بخريستوس ابايري ا  افنوتي :

اومس خين بي يوردانيس  : ناي نان 
 كاطا بيك نياتي ان ناي

 

 

 

 المجيد الغطاس أسبسمس واطس عيد
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سذذذذبحوه هللا فذذذذى جميذذذذع قديسذذذذيه 

 الليلويا

اسذذمو ا افنذذوتى خذذين نذذى اثذذوواب  تيذذرو 

 انتاف الليلويا

 سبحوه فى جلد قوته الليلويا
اسمو ايروف خين بذى تذاجرو  انتذى تيذف 

 جوم الليلويا

 سبحوه على مقدرته الليلويا
سذذذمو ايذذذذروف اايهذذذذرى هيجذذذذين   تيذذذذف ا

 ميتجورى الليلويا

 سبحوه ككثره عظمته الليلويا
اسذذذمو ايذذذروف كاطذذذا ابشذذذاى انتى تيذذذف 

 الليلويا ميتنيشتى

 سبحوه بصوت البوق الليلويا
اسذذذذذذذذمو ايذذذذذذذذروف خذذذذذذذذين او اسذذذذذذذذمى   

 انسالبينغوس  الليلويا

 الليلويا سبحوه بمزمار وقيثار
  نذذيم اسذذمو ايذذروف خذذين او ابسذذالتريون 

 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 

 الليلويا

اسذذمو ايذذروف خذذين هذذان كذذيم فذذالون   ان 

 ى الليلوياسى تو اسم

 سبحوه بصنوه التهليل الليلويا
اسمو ايذروف خذين هذان كيمفذالون   انتذى 

 اوى اشيللوى الليلويا

كل نسمه فلتسذبح اسذم الذرب الهنذا 

 الليلويا

نيفى نيفين   مارو اسمو  تيرو  أي افذران 

 امبشويس بينوتى الليلويا

المجذذذذذد لذذذذذالب واالبذذذذذن والذذذذذروح 
 القدس الليلويا

ى ايذو   كذى اجيذو ابنفمذا ذوكسا باترى   ك
 تى الليلويا

االن وكذذذذذذذل اوان والذذذذذذذى دهذذذذذذذر 

 الداهرين الليلويا

كذذذى نذذذين كذذذى ا اى   كذذذى اسذذذتوس   اى 

 اوناسطون   اى اوون أمين الليلويا

 التوزيع 150المزمور 
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 المجد اللهنا الليلويا 2)الليلويا (
ذوكصاصذذذذذى اوثذذذذذي اوس  2)الليلويذذذذذا ( 

 ايمون الليلويا

 بى اوفا بينوتى بى الليلويا 2)الليلويا ( ياالمجد اللهنا الليلو 2)الليلويا (

يسذذذذذوع المسذذذذذيح اب هللا اسذذذذذمعنا 

 وارحمنا

ايسذذذذذوس بذذذذذى خريسذذذذذتوس ابشذذذذذيري ام 

 افنوتي سوتيم ايرون اووه ناي نان

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


