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ََْب  اْمِي, ق ْرِري َََ ُموُرو ْدي

ودو  يََََُ عََََْ و لَََََ ونََََُ ومََََُ يَََََ

ْهُرو . الو  َن ُنون  ُيوْرْد ْب

لو  ي يْ  ق إ ِن َََََََْ اَ دَس عََََ

وْ  دَْنقَاِديْش َمايُو  ْلُحوسََُ

. , وبَََِ ُيوْ  ُوو  حََََ حَََْ

يََ   ََِ وْن م ََُ وْن ور ََُ وْرْدن ََُ ي

َمْرِديثِيهْ ق َوْرتَاْح ِشيْفعَاْو 

ِح, .  وَياْب أثُْرو ْدنِيسََََََْ
ِليْ  ق ِميْ   وِميْحدُو دَسََََََْ

اْر ق  َََ ايُو أْنه َََ ي ايُو شََََََْ َََ م

و أَْن يَونُو  وُروْحقُوْدشََََََُ

اَ  اْق عََََ اْق رَْويََََ ِنيْحتََََ

ِشيْه. عُو ورُوِليْه دَابُو رْ  ِري

او بِيْر  ِمي  َرْوُمو ْدُهونَََ

اْو  ونََََ َََويَََا وهَََُ َََل َََي هَََال

 ♰َحابِيبْ 

Moro dyame, qreb 

yaumono la’modo 

byurdnon nahro. 

Lau ’al dasniq, elo 

danqadesh mayo 

lḥusoi ḥaube. Ḥzoi 

wo yurdnon qom 

men mardithe, 

warthaḥ shef’au 

yab athro dnesḥe. 

Meḥdo dasleq, men 

mayo shmayo 

anhar, ruḥqudsho 

ach yauno, neḥtath 

qawyath ’al rishe. 

kole dabo, q’o men 

raumo dhonau ber 

haleluya honau 

ḥabib. 

رآه  اليوم تقدم رب البحار للعماد في نهر األردن , ليس ألنه محتاج بل ليقد ِّس الماء لغفران الخطايا
ي ليعتمد ,األردن فتوقف عن الجريان وتالطمت مياهه  وحالما صحححعد من الماء اسحححتنارت  وأفسحححك ماانا

وصوت اآلب صرخ من السماء  السماوات ونزل الروح القدس على هيئة حمامة واستقر على رأسه ,
 ليلويا .اقائالي : هوذا ابني الحبيب , ه
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يْع  هْنهاْر ْايُونِّي ْبَرايُو وإتتزِّ
يححح اوْابيححح ه, ونُوْم َزلغِّ  هْداحححَ

ْهُرو , َدحَزاْو ْلُموُرو  ْوسحححححَ
يه َمْرَااْن  يشححححِّ َدْهَوايُو , ْدرِّ

 .ْبغاْو نَْهُرو
 

ُلوُهو ,  ُيو أَ ا ْحَزاُووْخ مححححَ
يْل  ْحَزاُووْخ ُموْر َمايُو َوْدحِّ
ي تُْوُهو ,  ابُوعِّ اْل ْبمحححَ َوْنفحححَ
و  الححُ ي ْوطححححَ يححمححِّ ْوُروْب عححَ

يْل   .أَْشحِّ

 
وُروُحو ْبَمايُو نُوُرو ْشغاْر 
يْل  , َااْذ أْخ يَْونُو ْعالْو أَطِّ
و  َزاوعحححُ وْن بحححْ وْرْدنحححُ . ْويحححُ
يحححه ْنغحححاْر , َدْحُزوْخ  يْهطِّ رِّ

يل  يفعاْو َعاْرطِّ  .بِّيْث شِّ

 
وْبُحو لُوْخ إي ْيُو  ايُو ,  شحححححُ
و  يححطححُ ُرو شحححححححححِّ فححْ يححْن عححَ ْدمححِّ
ْبَراْيتُوْن . تَودي ْلُحوبُوْخ 

يُزو , ي  َعازِّ يْن َمايُو أحِّ ْدمِّ
 ْقَراْيتُون

 

Nhar kyone wetzi’ 
brayo, 
nom zalge dkaukbe 
sahro. Daḥzau lmoro 
dahwayo, drishe markan 
bgau nahro. 
 
Ḥzawuch mayo aloho,  
ḥzawuch mor mayo 
wadḥel,  wanfal 
bmabu’e twoho, rob 
’aime  wṭalo  ashḥel. 
 
 
oRuḥo bmayo nuro 
shgar, kad ach yauno 
’lau aṭel.  Yurdnon 
bzau’o rehṭe ngar,  
daḥzoch beth shef’au 
’arṭel. 
 
 
Shubḥo loch ithyo gayo, 

dmen ’afro shiṭo 

braiton. Taudi lḥuboch 

’azizo,  dmen mayo aḥe 

qraiton. 

ت الخالئق , إذ رأت رب األاوان قد أحنى رأسه في  , وخمدت اشعة النجوم والقمر أستنارت العناصر وارتجَّ

  النهر .
ت الغيوم وذرفت الندى . , رأتك المياه وارتعدت , واستولت دهشة على الينابيع  وضجَّ

وبرهبٍة أوقف األردن جريانه إذ قد رآك في غمره  , والروح أشعل النار بالماء حين حلَّ عليه بهيئة حمامة

ي .  عريانا
ْد , ألنك خلقتنا من التراب والشار لمحبتك الجزيلة , ألنك دعيتنا أخوةي بواسطة  , المجد لك أيها األزلي الممجَّ

 الماء .
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َااْذ لُو  يْب لَْعُموُدو  ْقرِّ
نِّيْق ُوو , َهاْو إي ْيُو  سححْ
ْونِّيْبعُو ْدُاوْل ُمولُويُو 
يْن  ْن  ادِّ اْذ وقححَ , ْعمححَ
وْه  و , ْدبححُ يحح ححُ ودِّ مححُ عححْ مححَ
يَمات  نِّيْقنِّي َطاْيبُو ْدسححِّ

 .ْبنَايُو 

Qreb la’modo kad 

lo sniq wo,  hau 

ithyo neb’o dkul 

muloyo. ’mad 

qadesh lan 

ma’muditho, dboh 

neqne ṭaibu 

dsimath bnayo. 
ذلك األزليُّ وينبوع ال ِّ امال . اعتمد فقدَّس لنا  تقدَّم إلى العماد وهو لم يان بمحتاجٍ إليهِّ ,

 المعمودية التي نناُل بها نعمة التبني .
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


