
 كتاب اإلبصلمودية السنوية )تسبحة نصف الليل القبطية(

إبصالية واطس تقال فى عيد القيامة والخمسين  -225

 )آليثوس تين / حقًا نؤمن(
 

آليثوس تين ناهتى آنون: بى إشلول    *  

إنؤرثوذوكسون: جى ابؤرو إنتى نى إيون: 

 بخرستوس آنيستى إكنيكرون.

حقا نؤمن نحن الشعب األرثوذكسى    *    

أن ملك الدهور المسيح قام من 

 األموات

فون أو راشى نيم أو ثليل: جى إفنوتى أفتيتو نان:    *  

ستى جى بين أورو إممانوئيل: بخرستوس آني

 إكنيكرون.

فرحا و تهليال اعطاهما لنا هللا الن    *    

ملكنا عمانوئيل المسيح قام من 

 األموات

جينوس نيفين انتى رومى: نومويت تيرو سى    *  

سوتون: جى بى لوغوس إمماى رومى: 

 بخرستوس آنيستى إكنيكرون.

كل جنس البشر جميع طرقهم    *    

مستقيمه ألن الكلمة محب البشر 

 المسيح قام

دافيد إبؤرو امبى إسرائيل: أفجوس خين    *  

بيبسالتيريون: جى افتونف إنجى إفنوتى خين أو 

 … ثيليل: بخرستوس آنيستى

داود ملك إسرائيل قد قال فى    *    

 المزمور قد قام هللا بتهليل المسيح قام

فى تى آناستاسيس اثؤاب: هوس ثيليل إث   *  

آربسالين: هيشين نوفى خين نى إثنوس افسوب: 

 بخرستوس آنيستى..

من أجل القيامة المقدسة سبحوا    *    

وهللوا ورتلوا وبشروا معا فى األمم 

 المسيح قام

شاشف إنطاغما إن انجيلوس: سيهوس إيروف    *  

ابنفماتيكون: إثفى افنوهيم إمبى كوزموس: 

 بخرستوس آنيستى..

سبع طغمات المالئكة تسبحه روحيا    *    

 من أجل خالص العالم المسيح قام

إيل إنثوف بى ايوس ثيؤس: تين هوس إيروف    *  

إم موسيكون: جى إنثوف أفسوتى إمبين 

 جينوس: بخرستوس آنيستى..

إيل هو ابن هللا نسبحه بالموسيقى ألنه    *    

 خلص جنسنا المسيح قام

ثيليل أو إبجينوس آدام: خين أو راشى إمبنفما    *  

تيكون: جى بى ريفسونت إن آدام: بخرستوس 

 … آنيستى

تهلل يا جنس أدم بفرح روحى ألن    *    

 خالق آدم المسيح قام

يس تى إكتيسيس تيرس إفسوب: راشى إثفى باى    *  

ميستيريون: جى إبشيرى إمفى إثؤاب: 

 بخرستوس آنيستى.

ها البرية كلها تفرح معًا من أجل هذا    *    

 السر ألن ابن القدوس المسيح قام
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كيريوس إيسوس بخرستوس إبشيرى إمفنوتى    *  

بى لوغوس: تين هوس إيروف إنجو إمموس: 

 بخرستوس آنيستى.

نسبح الرب يسوع المسيح ابن هللا    *    

 الكلمة قائلين المسيح قام

مهاف: كاطا نى إزمى إم ليبون أفكاف خين بى إ   *  

إبروفيتيكون: خين بيماه شمت إن ايهوؤ: 

 بخرستوس آنيستى..

وضع ايضا فى القبر حسب األخبار    *    

 النبوية وفى اليوم الثالث المسيح قام

مارين كاتى أونى الؤس: إى بى إف إنجيليون:    *  

في إيطاف جوس جى بى آثاناتوس: بخرستوس 

 آنيستى.

م اإلنجيل أيها الشعوب الذى قال فلنفه   *    

 أن غير المائت المسيح قام

نى طاغما تيرو انتى نى فيؤيى: نى فيسيس إن    *  

نوئيرون: أفئير إشفيرى خين نيك اهفيؤيى: 

 بخرستوس آنيستى.

كل طغمات السمائيين والطبائع    *    

العقلية تعجبت من أعمالك المسيح 

 قام

إكسيريتون نى نيك إهفيؤيى: نيك هاب    *  

امباراذوكسون: جى انثوك بى إبؤرو انتى نى 

 فيؤيى بخرستوس آنيستى..

وباألكثر أعمالك وأحكامك المعجزة    *    

ألنك أنت هو ملك السموات المسيح 

 قام

أوران إنشوشو بيبيكران: إيوس ثيؤس فيالن    *  

إنثروبون: تين ناهتى أتشنى إسكانذالون: 

 بخرستوس آنيستى.

اسم األفتخار هو اسمك يا ابن هللا    *    

محب البشر نؤمن بغير شك المسيح 

 قام

بى أواى إيفول خين تى إترياس: بى لوغوس    *  

إنأيذبون: ابشيرى امفنوتى آليثوس: بخرستوس 

 آنيستى..

الواحد من الثالوث الكلمة الذاتى ابن    *    

 هللا الحقيقى المسيح قام

رون غار أفموه إنراشى: نيم أوؤ نوف    *  

إناتميترون جى بيسينى إن نى إتشونى: 

 … بخرستوس

فمنا امتأل فرحا وسرورا اليقاس ألن    *    

 طبيب المرضى المسيح قام

سوتيم إيروى أونا مينراتى: نى ايطافتشى إمبى    *  

بارافيون: إثفى تى آناستاسيس إمبشيرى 

 … تىإمفنوتى: بخرستوس آنيس

اسمعوا يا احبائى الذين اخذوا    *    

الوصية من أجل قيامة ابن هللا 

 المسيح قام

تين ناهتى أتشنى سانيس: خين باى هوب    *  

إمميستيريون: جى إبشيرى إممو نوجينيس: 

 … بخرستوس آنيستى

نؤمن بغير شك بهذا األمر السرى    *    

 األبن الوحيد الجنس المسيح قام

يبى نى ابروفيتيس تيرو: أفئير إبروفيتيفين    *  

ذيؤن: جى إبؤرو إنتى نى أوروؤ تيرو: 

 … بخرستوس آنيستى

هوذا جميع األنبياء تنبأوا ايضا ان    *    

 ملك جميع الملوك المسيح قام



إفنوتى إنتى نى إبروفتيس: نيم نى إثمى نيم نى    *  

ذيكيؤن: انثوف بى بى ذيسبوتيس: بخرستوس 

 ى.آنيست

إله األنبياء واألبرار والصديقين هو    *    

 السيد المسيح قام

إكؤاب ابشويس أووه إكؤاب: إكؤاب تينو شا نى    *  

إيؤن: جى إنثوك بى ابشيرى إمفئى اثؤاب: 

 … بخرستوس آنيستى

قدوس أيها الرب وقدوس قدوس اآلن    *    

والى الدهور ألنك انت ابن القدوس 

 المسيح قام

إبسوتير إمبى كوزموس تيرف: بين نوتى إن    *  

آليثينوس: تين ناهتى خين بين هيت تيرف: 

 بخرستوس

نؤمن بكل قلوبنا بان الهنا الحقيقى    *    

 مخلص العالم كله المسيح قام

أوفى إتشوب خاجين نى إينيه: بى ريفونت إن    *  

نى إيؤن: تينهوس إيروك شانى إينيه: 

 بخرستوس آنيستى إكنيكرون.

أيها الكائن قبل اآلباد وخالق الدهور    *    

نسبحك الى األبد المسيح قام من 

 األموات

إيشوب إنشان إربسالين: مارينجوس خين أو    *  

إهلوج: جى بينشويس إيسوس بخرستوس: آرى 

 أوناى نيم نين إبسيشى.

إذا ما رتلينا فلنقل بحالوة ياربنا    *    

يسوع المسيح اصنع معنا رحمة مع 

 نفوسنا

                ذوكسابترى …                   المجد لألب … 

                كى نين …                   اآلن 

 


