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أَلرِض ِإهِتفوا ِللرَّبِِّ يا أَهَل ا
الَفَرح، أُعُبدوا الرَّبَّ بِ . َجميًعا

ِإعَلموا . ليلُأدُخلوا ِإلى َأماِمه ِبالتَّه  
َنَعنا هو َص . َأنَّ الرَّبَّ هو هللا

َنُم وَنحُن َله، َنحُن َشعُبه وغَ 
ران، ُأدُخلوا َأبواَبه ِبال. َمر عاه ك  شُّ

بيح دوه وباِركوا ِإحمَ . وِدياَره ِبالتَّس 
 وِلأَلَبِد فِإنَّ الرَّبَّ صاِلح  . ٱسَمه

.ماَنُتهَرحَمُته، وِإلى جيٍل فجيٍل أَ 

(100راميزالم)



ي ُقدِسه، َسبِّحوا هللَا ف! َهلِِّلويا
تِ  َسبِّحوه . هَسبِّحوه في َجَلِد ِعزَّ
ِل َمآِثِره، َسبِّحوه ِل َوفَرِة أَلج  أَلج 

وِت البوق، َسبِّحوه ِبَص . َعَظَمِته
َسبِّحوه . ارةَسبِّحوه ِبالعوِد والِكنَّ 

فِّ والرَّق ص، َسبِّ  حوه ِباأَلوتارِ ِبالدُّ
مار وِج َسبِّحوه ِبُصن. والِمز 

نين، َسبِّحوه ِبُصن . وِج الُهتافالرَّ
.ِح الرَّبَّ ُكلُّ َنَسَمٍة فل ُتَسبِّ 

(150راميزالم)



َتَراِنيَم َرنُِّموا َمَزاِميَر و 
ِفيَما َوأَغاِنَي ُروِحيَّةً 

، َرنُِّمو  ا َوأطِلُقوا َبي َنُكم 
ُكم  األلَحاَن ِمن  ُقُلوبِ 

، َشاِكِري َن هللَا اآلَب ِللرَّبِِّ
يٍء، َداِئًما َوِفي ُكلِّ شَ 

ِم َربَِِّنا َيسُ  وَع ِباس 
. الَمِسيحِ 

الَقاِدُر ُمَباَرك  ُهَو هللاُ 
َفَظُكم  ِمنَ  َلِل، أن  َيح   الزَّ

اَم َوأن  ُيحِضَرُكم  أمَ 
ُدوَن ُحُضوِرِه الَمِجيدِ 
إنَّهُ . ِظيمٍ َعي ٍب َوِبَفَرٍح عَ 

.َخلُِِّصَنااإلَلُه الَوِحيُد، َومُ 
ُدُه وَ  َهُر َمج  َجََلُلُه َيظ 

ُتُه َوُسلَطاُنُه ِفي َربَِِّنا  َوُقوَّ
َن َيُسوَع الَمِسيِح، مِ 

َن، َوإلَ  ى األَزِل، َواآل 
.األَبدِ 

، 5:19-20سأفس)
(25-24ذا ويه



بَّ يا َجميَع الأ  َمم، وٱمَدحيه َسب ِّحي الرَّ

يا َجميَع الشُّعوب، لَنَّ َرحَمتَه علَينا 

ب ِّ قائٌم أَ  دَق الرَّ . بًَداَعظيمة، وص 

ِّلويا !َهل 

بَّ في كأل ِّ حين كأ الرَّ ، وتَسب َحتأه أأبار 

ب ِّ . في فمي على الدَّوام رأ ب الرَّ تَفتَخ 

َضعاءأ  .  ويَفَرحوانَْفسي، ل يَسَمع  الوأ

بَّ معي تَْعظيمً  ِّموا الرَّ ْد َعظ  ا، وْلنأش 

ه َجميعًا بَّ فأَجابَني، إ لتََمستأ الرَّ . ب ٱسم 

ن َجميع  أَْهوالي أَنقَذَني .وم 

(34:2-5المزامير ، 117المزامير )



 ُيز ِهُر، َوَل ِفإن  َكاَن َشَجُر التِّيِن لَ 
 َذُبَل َشَجُر ُتنِتُج الُكُروُم ِعَنًبا، َوإن  
ي ُتوِن، َوَلم  ُتعِط الحُ  ُقوُل َطَعاًما، الزَّ

ِم، َوَلم  َيُكن  َوإن  َفَرَغت  َحِظيرُة الَغنَ 
َراِئِب، َفإنَّ  ، ِني َسأفَرُح ِباللِ َبَقر  ِفي الزَّ

.َخلُِِّصِنيَوأب َتِهُج ِبالِل الَِّذي يُ 

(3:17-18ق  وحبق)
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