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 )لُو نحفون مور( إنُو نُو نوهرو شارِيروبلحن  :بعد اإلنجيل           

ــيحو   ــه دمشـــ ــريم ِإمـــ ــانُون، ومـــ ــه ديوحـــ ــباع ِإمـــ   .ِإِليشـــ
ــو    ــو وبثولوثُـــ ــو، عقْروثُـــ ــه ملكُـــ ــو ِلـــ ــو دغْبـــ   .بِيروثُـــ

ــورِه   د و دمــلُوم ــيل وو بشْ ــو، وش ــال عتيقُ ــاثُو لوقْب ــو، ح ــال عولُ ــو لوقْب   .ص عولُ
ــو     ــاين بيريوثُــ ــلُوموخ مشــ ــلُومو، شــ ــو بشْــ ــه تُــ ــار ِلــ   .ويمــ

  

Post Gospel Hymn: Tune eno no nuh-ro sha-ri-ro (lo nḥafun mor) 

Elishba’ e-meh dyou-ḥa-non, wmar-yam e-meh dam-shi-ḥo. 

bi-ro-tho dagh-bo leh mal-ko, ’aqru-tho wab-thu-lu-tho. 

doss ’u-lo luq-bal ’ulo, ḥa-tho luq-bal ’a-ti-qo, shel wo bash-lomo 

dmo-reh. way-mar leh to bash-lomo, shlo-mokh msha-yen ber-yo-tho. 
 
 

Translation: Elizabeth, mother of John, and Mary, Mother of the Messiah, are two 

palaces, barrenness and virginity, chosen by the King. One infant (John) welcomed 

joyfully the other infant (Jesus); The young greeted his Lord, the Ancient of Days, 

saying: “Welcome, may Your salutation bring peace to the world”. 

 تلك القلعتان، العقر والبتولية، اللتان أختارهما الملك. ت والدة يوحنا ومريم والدة المسيحإليصابا :الترجمة

محيياً إياه وقائالً ) المسيح(أمام القديم ) يوحنا(، الجديد )المسيح(أمام الجنين ) يوحنا(الجنين إبتهج قد . السماوي
سالم البرايا: لهي تعال بالسالم ألن سالمك.  
  


