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  اســــــم الكتــــــاب
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 ود بيـــــــــــــــــــــــدور بطـــــــــــــــــــــــة وفرخـــــــــــــــــــــــة وفوقيهـــــــــــــــــــــــا عصـــــــــــــــــــــــفورذحـــــــــــــــــــــــوالين المـــــــــــــــــــــــ

 م ليســــــــــــــــــــــــــــوعالبطــــــــــــــــــــــــــــة جــــــــــــــــــــــــــــه عليهــــــــــــــــــــــــــــا الــــــــــــــــــــــــــــدور فرحانــــــــــــــــــــــــــــة تــــــــــــــــــــــــــــرن 

ـــــــــــــــــــــــــــــــنط  ـــــــــــــــــــــــــــــــة نشـــــــــــــــــــــــــــــــيطة وشـــــــــــــــــــــــــــــــاطرة والمعـــــــــــــــــــــــــــــــزة بت  النطـــــــــــــــــــــــــــــــةوالبقراي

 وواحــــــــــــــــــــــــــد جــــــــــــــــــــــــــاي وشــــــــــــــــــــــــــايل شــــــــــــــــــــــــــنطة مليانــــــــــــــــــــــــــة هــــــــــــــــــــــــــدايا ليســــــــــــــــــــــــــوع

ـــــــــــــــــــــا قلبـــــــــــــــــــــي فرحـــــــــــــــــــــان ويـــــــــــــــــــــاهم هـــــــــــــــــــــا  ي معـــــــــــــــــــــاهمح ويصـــــــــــــــــــــلّ يســـــــــــــــــــــب  وأن

 م حبــــــــــــــــــــــــــي ليســــــــــــــــــــــــــوعي إيــــــــــــــــــــــــــديهم وأقــــــــــــــــــــــــــدّ فــــــــــــــــــــــــــراح أشــــــــــــــــــــــــــبك إيــــــــــــــــــــــــــدي 

 نـــــــــــــــــــــــــــــــــدور ونـــــــــــــــــــــــــــــــــدور أنـــــــــــــــــــــــــــــــــا وأصـــــــــــــــــــــــــــــــــحابي والعصـــــــــــــــــــــــــــــــــفور هـــــــــــــــــــــــــــــــــا

  نــــــــــــــــــــــــدور ود هــــــــــــــــــــــــاذأنــــــــــــــــــــــــا وأصــــــــــــــــــــــــحابي والعصــــــــــــــــــــــــفور حــــــــــــــــــــــــوالين المــــــــــــــــــــــــ
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  الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــكريســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع زي 

  حبــــــــــه فــــــــــي قلبــــــــــي بيكبــــــــــر يــــــــــوم
ــــــــــــــــــــــــــي ــــــــــــــــــــــــــك قلب   يســــــــــــــــــــــــــوع مال
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي دا لرب   يحب

         

  كتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرأكتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر و أال   
  زيــــــــــــــــــــــــــــــديعــــــــــــــــــــــــــــــن يــــــــــــــــــــــــــــــوم ب

  ال قلبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي وحبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي
  يســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع المســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيح
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  + نقطــــــــــة ميــــــــــة رايحــــــــــة وجايــــــــــة
  ةفرحـــــــــــت لمـــــــــــا شـــــــــــافت لّمـــــــــــ   

  + نــــــــــــــــادى يوحنــــــــــــــــا المعمــــــــــــــــدان
  د يبقـــــــــــــــــــــى فرحـــــــــــــــــــــانتعّمـــــــــــــــــــــي  

  مــــةوعاي ةيــــوم نايمــــة الميــــ ي+ وفــــ
  جريــــــــت لعبــــــــت طلعــــــــت نزلــــــــت  

  هالميـــــــة يســـــــوع ابـــــــن اللـــــــ ي+ فـــــــ
  ســـــــــماه يب يشـــــــــهد لـــــــــه فـــــــــواآل  
  

  فــــــــــــي نهــــــــــــر األردن ومـــــــــــــاوقفتش  
  وقفــــــــــــــــت تســــــــــــــــمع ومــــــــــــــــارجعتش

  نســــــــــــــــــــــــانإبالتوبــــــــــــــــــــــــة لكــــــــــــــــــــــــل 
  صـــــــــــــــــــل التوبـــــــــــــــــــة متتـــــــــــــــــــأجلشأ

  فتحــــــــــــــــت عينهــــــــــــــــا ماصــــــــــــــــدقتش
  خطــــــــــــت نطــــــــــــت عملــــــــــــت تــــــــــــش
  والـــــــــــــــــروح زي حمامـــــــــــــــــة معـــــــــــــــــاه

  تشمنظــــــــــــــــــــر حلــــــــــــــــــــو مــــــــــــــــــــايتفوّ 
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  شـــــــــــــــــــــوفت فراشـــــــــــــــــــــة بتطيـــــــــــــــــــــر
  طـــــــــــــــــــــــايرة بفـــــــــــــــــــــــرح وســـــــــــــــــــــــعادة

  
  فجــــــــــــأة ظهــــــــــــر طــــــــــــائر خطيــــــــــــر
  حـــــــــــــــــــاول يخطفهـــــــــــــــــــا بمنقـــــــــــــــــــاره

  
  لكــــــــن كــــــــان فــــــــي شــــــــباك حماهــــــــا
  ولــــــــــــوال الشــــــــــــباك كــــــــــــان طــــــــــــائر

  
ـــــــــــــر   الطـــــــــــــائر هـــــــــــــو عـــــــــــــدو الخي
  والنعمـــــــــــــــــــــــة هـــــــــــــــــــــــى تحمينـــــــــــــــــــــــا

 

  

ـــــــــــــوان كتيـــــــــــــر     جناحهـــــــــــــا فيـــــــــــــه أل
  ح الـــــــــــــــــــــــرب القـــــــــــــــــــــــديربتســـــــــــــــــــــــبّ 

  
  فــــــــي الشــــــــر كــــــــان أكبــــــــر خبيــــــــر
  يقضـــــــــــي علـــــــــــى الفـــــــــــرح الكبيـــــــــــر

  
  مـــــــــــــــن شـــــــــــــــر الطـــــــــــــــائر بجـــــــــــــــاه

  زاهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاااااااااااااااااااااااأ
  

  واحنـــــــــــــــــــا الفراشـــــــــــــــــــات بنطيـــــــــــــــــــر
  وتنجينـــــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــــن الشـــــــــــــــــــــــرير
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  نغمايــــــــــــــــــــــة حلــــــــــــــــــــــوة فضــــــــــــــــــــــلت
  يقومــــــــــــــــــــــــت ســــــــــــــــــــــــألها قــــــــــــــــــــــــول

  نــــــــــــــا صــــــــــــــوت فاديــــــــــــــكأقالــــــــــــــت 
ـــــــــه بيتـــــــــه قـــــــــوم يـــــــــا ســـــــــكر روح   ل

  نســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماية حلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوة
  قومــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت ناديتهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  نــــــــــــــــا نســــــــــــــــمة شــــــــــــــــوقأقالــــــــــــــــت 
ـــــــــه بي قـــــــــوم يـــــــــا ســـــــــكر روح   تـــــــــهل

  

  جــــــــــــــــــــــــــــوة ودانــــــــــــــــــــــــــــي تــــــــــــــــــــــــــــرن  
  جيتيلـــــــــــــــي منـــــــــــــــين ةيـــــــــــــــا نغمـــــــــــــــ

ــــــــــــــــــك ــــــــــــــــــك وراعي   صــــــــــــــــــوت حبيب
  وهنــــــــــــاك علــــــــــــى طــــــــــــول خليــــــــــــك

ــــــــــــــــــــــيتمل   حواليــــــــــــــــــــــا بتطيــــــــــــــــــــــر ل
  ردت هـــــــــــى بصـــــــــــوت عصـــــــــــافير
ــــــــــد يســــــــــوع مــــــــــن فــــــــــوق   مــــــــــن عن
  وهنــــــــــــــــــــــاك تفـــــــــــــــــــــــرح وتـــــــــــــــــــــــروق
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  كتكــــــــــوت خــــــــــارج مــــــــــن البيضــــــــــة
  مبســـــــــــــــــــــوط بيهـــــــــــــــــــــز جناحـــــــــــــــــــــه

  يطـــــــــالع يلعـــــــــب طـــــــــالع يجـــــــــر  +
  مــــــــــــــش شــــــــــــــايل هــــــــــــــم األيــــــــــــــام  
  كلـــــــــه وشـــــــــربه مـــــــــش مشـــــــــكلةأ +
  قلبـــــــه يجـــــــوه فـــــــ ســـــــاكن دايمـــــــاً   
  م ليــــــهوانــــــت يــــــا صــــــاحبي ســــــلّ  +
  واســــــــــم يســــــــــوع اوعــــــــــى تنســــــــــاه  
  

  صـــــــــــــغير بيقـــــــــــــول صـــــــــــــو هلســـــــــــــ  
ــــــــــــــــوأفــــــــــــــــاكر    نــــــــــــــــه كبــــــــــــــــر واحل

  يمـــــــــــــن بـــــــــــــدر  يفرحـــــــــــــان بيغنـــــــــــــ
  قلبـــــــــــــــه ســـــــــــــــعيد وكلـــــــــــــــه ســـــــــــــــالم

  ر أمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرهبّ بيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
  مــــــــش خــــــــايف مــــــــن بكــــــــره وهمــــــــه

  معــــــــــــاه يكــــــــــــل حياتــــــــــــك وامشــــــــــــ
  لـــــــــــــــــــــــك يبقـــــــــــــــــــــــى عليـــــــــــــــــــــــهواتكا
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  الصــــــــــــــبحية دا صــــــــــــــوت الــــــــــــــديك يكيــــــــــــــك فــــــــــــــ يكيــــــــــــــك كــــــــــــــوك يكــــــــــــــوك
ــــــــــــــــك    كيــــــــــــــــك يكــــــــــــــــوك كيــــــــــــــــك ييك كــــــــــــــــوكصــــــــــــــــحّ أنــــــــــــــــا جيــــــــــــــــت أبيقول

  كيــــــــــــــــــك يكــــــــــــــــــوك كيــــــــــــــــــك يوروح مدرســــــــــــــــــتك كــــــــــــــــــوك يصــــــــــــــــــلّ  يلــــــــــــــــــال
  الصـــــــــبحية دا صـــــــــوت حمـــــــــام يغـــــــــاو غـــــــــاو غـــــــــام غـــــــــاو غـــــــــاو غـــــــــام فـــــــــ

  صـــــــــــحيك غـــــــــــاو غـــــــــــاو غـــــــــــام غـــــــــــاو غـــــــــــاو غـــــــــــامأنـــــــــــا جيـــــــــــت أبيقولـــــــــــك 
  وروح مدرســــــــــــتك غــــــــــــاو غــــــــــــاو غــــــــــــام غــــــــــــاو غــــــــــــاو غــــــــــــام يال صــــــــــــلّ لــــــــــــي

ــــ   دا صــــوت عصــــافير يةالصــــبح يصــــاو صــــاو صــــاو صــــاو صــــاو صــــاو ف
  صــــــــحيك صــــــــاو صــــــــاو صــــــــاو صــــــــاو صــــــــاو صــــــــاوأنــــــــا جيــــــــت أبيقولــــــــك 

ــــــــي   وروح مدرســــــــتك صــــــــاو صــــــــاو صــــــــاو صــــــــاو صــــــــاو صــــــــاو يال صــــــــلّ ل
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  عيونــــــــــــــــه ينونــــــــــــــــو أنــــــــــــــــا متشــــــــــــــــال فــــــــــــــــ
  هوموتـــــــــــــــــــــ يودانـــــــــــــــــــــ يصـــــــــــــــــــــوته مـــــــــــــــــــــال

  نـــــــــــــــــــــا هاعيشـــــــــــــــــــــلكأطـــــــــــــــــــــول عمـــــــــــــــــــــرى 
ـــــــــــــــــــــــى وشـــــــــــــــــــــــك   وأرســـــــــــــــــــــــم بســـــــــــــــــــــــمة عل

  كتــــــــــــــــــــــــر أبقــــــــــــــــــــــــى بحبـــــــــــــــــــــــه أكبـــــــــــــــــــــــر و أو 
  فــــــــــــــــــــــاكر كــــــــــــــــــــــل جمايلــــــــــــــــــــــه وشــــــــــــــــــــــاكر 

ـــــــــــــــــــــــردو هـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــى جـــــــــــــــــــــــدو أكبر و أب   بق
  دوقــــــــــــــــــــــــــوا رقــــــــــــــــــــــــــة قلبــــــــــــــــــــــــــه وذوقــــــــــــــــــــــــــوا

  

ـــــــــــــيّ    ـــــــــــــايم همـــــــــــــا يكونـــــــــــــوا عل   نيناســـــــــــــهر  ن
  مــــــــن ســـــــــنين كــــــــان علشـــــــــان ملكوتــــــــه لـــــــــيّ 

ـــــــــــــــــــــــات ـــــــــــــــــــــــى حي ـــــــــــــــــــــــديك يتبق ـــــــــــــــــــــــك إي   مل
  فــــــــــــــــــــــــــــرح بيــــــــــــــــــــــــــــكأو  اتفــــــــــــــــــــــــــــرح بيــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــد مــــــــا ب ــــــــدرتأحــــــــب ق ــــــــدر مــــــــن كــــــــل ق   يق
  يخطيتـــــــ يحــــــب قلبـــــــه الغـــــــافر دا غفــــــر لـــــــ

  األمــــين يّ فضــــل نونــــو عنــــده ويفضــــل راعــــأو 
  عطفـــــــــه وحبـــــــــه وشـــــــــوقه ألوالده المــــــــــؤمنين
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ــــــــــــــــــــــــو قــــــــــــــــــــــــو    يدا يســــــــــــــــــــــــوع حل
ــــــــــــــــــــــــو قــــــــــــــــــــــــو    يدا يســــــــــــــــــــــــوع حل

  يقـــــــــــــــــــــــــــــرب منـــــــــــــــــــــــــــــه ياللـــــــــــــــــــــــــــــ
  هايـــــــــــــــــــدوق حالوتـــــــــــــــــــه يواللـــــــــــــــــــ

  يخـــــــــــــــــــــــــد مكـــــــــــــــــــــــــانأيســـــــــــــــــــــــــوع 
  بحبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ر علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي دوّ 
  

ـــــــــــــــــو    ـــــــــــــــــو ق ـــــــــــــــــو  يحل ـــــــــــــــــو ق   يحل
ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــو حل ـــــــــــــــــو  يو ق ـــــــــــــــــو ق   يحل

  مـــــــــــــــش ممكـــــــــــــــن يبعـــــــــــــــد عنـــــــــــــــه
  يفضــــــــــــــــــــــــــل قريــــــــــــــــــــــــــب منــــــــــــــــــــــــــه
  يلمــــــــــــــــــــــا اتصــــــــــــــــــــــلب عشــــــــــــــــــــــان
  يوتعــــــــــــــــــــب علشــــــــــــــــــــان يلقــــــــــــــــــــان
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  مـــــــــين ســـــــــاكن فـــــــــي قلبـــــــــك مـــــــــين
ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــإّم ه أو الشـــــــــــــــــــــيطانا الل  

  أنـــــــــــــــا قلبــــــــــــــــي بيــــــــــــــــت صــــــــــــــــغير
ـــــــــــــــــــــــال ف ـــــــــــــــــــــــوري ـــــــــــــــــــــــه وال ن   ه مي

ـــــــــي ـــــــــاب قلب ـــــــــوم خـــــــــّبط ب ـــــــــي ي   وف
ــــــــــــــــــــــا   دخــــــــــــــــــــــل واتعشــــــــــــــــــــــى معاي

  

  مـــــــــــــــن االثنـــــــــــــــينواحـــــــــــــــد بـــــــــــــــس   
  واحـــــــــــــــد بـــــــــــــــس مـــــــــــــــن االثنـــــــــــــــين
  كــــــــــــــــــــــــان خربــــــــــــــــــــــــان وحقيــــــــــــــــــــــــر

  فيهـــــــــــوش ســـــــــــرور وكمـــــــــــان مـــــــــــا
  فتحــــــــــــــــــــــــــت لقيتــــــــــــــــــــــــــه ربــــــــــــــــــــــــــي
ــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــا هناي   مــــــــــــــــــن يومهــــــــــــــــــا ي
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  بســــــرعة تعــــــالى بســــــرعة يــــــا ربــــــي
  بيقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول دوم دوم دوم دوم
  بســــــرعة تعــــــالى بســــــرعة يــــــا ربــــــي
  بتقـــــــــــــول تـــــــــــــن تـــــــــــــن تـــــــــــــن تـــــــــــــن

  بســــــرعة يــــــا ربــــــي بســــــرعة تعــــــالى
  بيقـــــــول تـــــــوت تـــــــوت تـــــــوت تـــــــوت

  

ــــــــــــــدق تملّــــــــــــــي     اســــــــــــــمع قلبــــــــــــــي ي
ـــــ ـــــيولّم   ا هـــــا تيجـــــي هـــــا يفـــــرح قلب

  ياســــــــــــمع ســــــــــــاعتي تــــــــــــرن تمّلــــــــــــ
ـــــ ـــــيولّم   ا هـــــا تيجـــــي هـــــا يفـــــرح قلب

  اســـــــــمع قطـــــــــري يفـــــــــوت ويعـــــــــدي
ـــــ ـــــيولّم   ا هـــــا تيجـــــي هـــــا يفـــــرح قلب

  
@@@@@@@ 

� �

������W�56�5"%�!���7��!�،��"%5��4��!�5"%�،��%�3�!�� � �
� �

ـــــــــــــــــــــــا ماليكـــــــــــــــــــــــ -١ ـــــــــــــــــــــــا كلن ـــــــــــــــــــــــا بركـــــــــــــــــــــــة ةاحن ـــــــــــــــــــــــا نعمـــــــــــــــــــــــة كلن   كلن
  مـــــــن غيـــــــر هيصــــــــة ةنـــــــدخل بشـــــــويش فـــــــي الكنيســـــــة مـــــــن غيـــــــر دوشـــــــ   
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  نــــــــــــدخل علــــــــــــى طراطيــــــــــــف صــــــــــــوابعنا أصــــــــــــل بابــــــــــــا يســــــــــــوع شــــــــــــايفنا -٢
  افــــــــــــــــــــي بيتــــــــــــــــــــه الحلــــــــــــــــــــو مجمعنــــــــــــــــــــا وأمــــــــــــــــــــام الهيكــــــــــــــــــــل ســــــــــــــــــــجدن   
  مـــــــــــــــش ممكـــــــــــــــن نجـــــــــــــــري وال نهـــــــــــــــيص ده بيتـــــــــــــــك يـــــــــــــــارب مقـــــــــــــــدس -٣

  منــــــــــــــــــــــــــا نحــــــــــــــــــــــــــافظ علــــــــــــــــــــــــــى كنيســــــــــــــــــــــــــتناباركنــــــــــــــــــــــــــا يــــــــــــــــــــــــــارب وعلّ    
  الحلــــــــــــــــــــــوين قاعــــــــــــــــــــــدين كــــــــــــــــــــــده متطمنــــــــــــــــــــــين ةاحنــــــــــــــــــــــا الماليكــــــــــــــــــــــ -٤

  بعنايــــــــــــــــــــة ربنــــــــــــــــــــا محروســــــــــــــــــــين شــــــــــــــــــــاكرين ربنــــــــــــــــــــا كــــــــــــــــــــل حــــــــــــــــــــين   
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  بابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا نويــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل
  مــــــــــــــــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــــــــــــــــنة فاتــــــــــــــــــــــــــــــــت
  جيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت ومعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاك

  

  احنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا فاكرينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت هن   كن
  هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدايا كتيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة

  )٢وحكاية حلوة لربنا (  

  ه معانــــــــــــــــــــــــــاارتــــــــــــــــــــــــــك لّســــــــــــــــــــــــــزمّ 
  حكايــــــة يلــــــ يقبــــــل مــــــا أنــــــام تحكــــــ

ــــــــــــــــــــــبتفكّ    يي أصــــــــــــــــــــــلّ رنــــــــــــــــــــــي تمّل
ــــــــــــــ ــــــــــــــوأفضــــــــــــــل أرّن   يم بيهــــــــــــــا تخّل

ـــــــــــا   صـــــــــــاحبي مســـــــــــتنيك تيجـــــــــــي ي
  

  تــــــــوت تــــــــوت تــــــــوت اً بتقــــــــول دايمــــــــ  
  )٢( نـــــــــــــــام مبســـــــــــــــوطأ يوتخلينـــــــــــــــ

  ببابـــــــــــــــــــــــــا يســـــــــــــــــــــــــوع يرنـــــــــــــــــــــــــفكّ بت
  يـــــــــــــومي ســـــــــــــما وأنـــــــــــــوار ونجـــــــــــــوم

  )٢( ى طـــولوعـــاك تنســـى تعـــالى علـــأ
  

  

  

  

  

  

� �
������W�=+�  �ش��ش�و�2>����א�;?��א،��2"�<�א�"����/� �

ــــــــــــوا أجمــــــــــــل فــــــــــــرش وعــــــــــــرش +   حبــــــــــــة قــــــــــــش .. حبــــــــــــة قــــــــــــش اتلمــــــــــــوا اتلمــــــــــــوا عمل
  يتعــــــــــــــــبش علشــــــــــــــــان بابــــــــــــــــا يســــــــــــــــوع فــــــــــــــــي المــــــــــــــــذود يرتــــــــــــــــاح خــــــــــــــــالص ومــــــــــــــــا   
  كشتحـــــــــــــــــــــرّ  ب جنـــــــــــــــــــــب المـــــــــــــــــــــذود مـــــــــــــــــــــاب قـــــــــــــــــــــرّ وخـــــــــــــــــــــروف نونـــــــــــــــــــــو قـــــــــــــــــــــرّ  +

  عــــــــــــــــــــــــايز بابــــــــــــــــــــــــا يســــــــــــــــــــــــوع يتــــــــــــــــــــــــدفى بصــــــــــــــــــــــــوفه ونفســــــــــــــــــــــــه وال يبــــــــــــــــــــــــردش   
  ة قش .. وحبة قشحبّ                  

  وكمــــــــــــــــــان راعــــــــــــــــــي كــــــــــــــــــان ســــــــــــــــــهران جــــــــــــــــــاي بإيمــــــــــــــــــان فرحــــــــــــــــــان ومانــــــــــــــــــامش +
  كـــــــــــــــان فـــــــــــــــي الضـــــــــــــــلمة وشـــــــــــــــاف النـــــــــــــــور ورجـــــــــــــــع يحكـــــــــــــــي للـــــــــــــــي ماشـــــــــــــــافش   

  ة قش .. وحبة قشحبّ                  
  مشــــــــــــــي معــــــــــــــاه ماتخــــــــــــــافشالبــــــــــــــك و لــــــــــــــه ق تحــــــــــــــب يســــــــــــــوع ســــــــــــــلم يللــــــــــــــ يــــــــــــــا +

ــــــــــــــــــو قــــــــــــــــــدّ     ــــــــــــــــــو هــــــــــــــــــا مت بحــــــــــــــــــب هــــــــــــــــــال   م قــــــــــــــــــشتقــــــــــــــــــد  يفــــــــــــــــــرح حتــــــــــــــــــى ل
  حبة قش .. وحبة قش               
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  حتـــــــــة حاجـــــــــة حلـــــــــوة قـــــــــد البندقـــــــــة
  بــــــــــــــــــــــــــس ضــــــــــــــــــــــــــميري قــــــــــــــــــــــــــالي

  والوصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــية تقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول 
  ال ال ال ال ال تســـــرق يـــــا صـــــاحبي 
  

ـــــــــت أروح     أخـــــــــذها أكلهـــــــــا كلهـــــــــا قل
  إنهــــــــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــــــــش بتــــــــــــــــــــــــــــاعتي
  ال تســـــــــــــــــــــــرق يـــــــــــــــــــــــا صـــــــــــــــــــــــاحبي
ــــــا صــــــاحبي   ال ال ال ال ال تســــــرق ي

  
@@@@@@@  
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  جـــــــــه علشـــــــــاني  ربـــــــــي يســـــــــوع -١
  أنــــــــــــــــا حبــــــــــــــــك أنــــــــــــــــا شمســــــــــــــــك  
ــــــــــت   ــــــــــي  قل ــــــــــا رب ــــــــــك  ي ــــــــــا ابن   أن
  امســـــــــــــــــح دمـــــــــــــــــوعي  ريحنـــــــــــــــــي  
 افــــــرح معايــــــا  يلــــــال  قــــــال لــــــي -٢

  فكــــــــــــــرك قلبــــــــــــــك يمــــــــــــــأل يمــــــــــــــأل  
  

  وقـــــــــــــــــــــال لـــــــــــــــــــــي أنـــــــــــــــــــــا ليـــــــــــــــــــــك  
  فـــــــــي الظلمـــــــــة أنـــــــــا نـــــــــور عينيـــــــــك

  إيــــــــــــــــديك  ملــــــــــــــــك  أنــــــــــــــــا ابنــــــــــــــــك
  بــــــــــــــــــــــين إيــــــــــــــــــــــديك  واحضــــــــــــــــــــــّني

  ده أنـــــــــــــــــا حبـــــــــــــــــي كلـــــــــــــــــه ليـــــــــــــــــك
  قـــــــــــــــــــــــدام عينيـــــــــــــــــــــــك  خللينـــــــــــــــــــــــي
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  منــــــــــــــــــــــــــيبــــــــــــــــــــــــــي يســــــــــــــــــــــــــوع علّ ر 

ــــــــــــــــــــــــــ   يمــــــــــــــــــــــــــن فضــــــــــــــــــــــــــلك خلين
  يمـــــــــــــــــــــــا يشـــــــــــــــــــــــوفونوالنـــــــــــــــــــــــاس لّ 

  يعشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان تصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرفات
  ده أكيــــــــــد كـــــــــــان صـــــــــــوتك هـــــــــــادي
  تطلـــــــــــــب وتقـــــــــــــول مـــــــــــــن فضـــــــــــــلك

  

  أكـــــــــــــــــــــــــــــون رقيـــــــــــــــــــــــــــــق زيـــــــــــــــــــــــــــــك  
  م منــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكأتعّلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  بنــــــــــــــــــــــــــــــكا ييقولــــــــــــــــــــــــــــــوا إنــــــــــــــــــــــــــــــ
  شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبهك يخلتنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــداً    ومـــــــــــــــــــــــــش بتتخـــــــــــــــــــــــــاِنق أب
  تاخـــــــــــــــد حاجـــــــــــــــة تقـــــــــــــــول شـــــــــــــــكراً 
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  دعــــــــــــــــــــوا األوالد يــــــــــــــــــــأتون إلــــــــــــــــــــّي، فعنــــــــــــــــــــدي لهــــــــــــــــــــم بركــــــــــــــــــــات،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤالء، ملكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوت الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــموات   ألّن لمث
  دعــــــــــــــــــــوا األوالد يــــــــــــــــــــأتون إلــــــــــــــــــــّي، فعنــــــــــــــــــــدي لهــــــــــــــــــــم بركــــــــــــــــــــات،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤالء، ملكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوت الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــموات   ألّن لمث

  يــــــــــــــــــــــه،إقــــــــــــــــــــــال  ،رّب المجــــــــــــــــــــــد قــــــــــــــــــــــال، رّب المجــــــــــــــــــــــد قــــــــــــــــــــــال
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال،   ي ، س ، و، ع ، بيحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب األطف

  يحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب األطفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال.ي ، س ، و ، ع ، ب
  واحنـــــــــــــــــا كمـــــــــــــــــان بنحبـــــــــــــــــه ألّنـــــــــــــــــه فـــــــــــــــــدانا علـــــــــــــــــى الصـــــــــــــــــليب،

ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــبوَس ــــــــــــــــــى حبي ــــــــــــــــــا، وهــــــــــــــــــو أغل ــــــــــــــــــه الطــــــــــــــــــاهر عّن   فك دّم
  واحنـــــــــــــــــا كمـــــــــــــــــان بنحبـــــــــــــــــه ألّنـــــــــــــــــه فـــــــــــــــــدانا علـــــــــــــــــى الصـــــــــــــــــليب،

ـــــــــــــــــــا، وهـــــــــــــــــــو أغلـــــــــــــــــــى حبيـــــــــــــــــــبو    ســـــــــــــــــــفك دّمـــــــــــــــــــه الغـــــــــــــــــــالي عّن
  يـــــــــــــــــــــــهإقـــــــــــــــــــــــال  ،رّب المجـــــــــــــــــــــــد قـــــــــــــــــــــــال، رّب المجـــــــــــــــــــــــد قـــــــــــــــــــــــال
  يـــــــــــــــــــــــهإقـــــــــــــــــــــــال  ،رّب المجـــــــــــــــــــــــد قـــــــــــــــــــــــال، رّب المجـــــــــــــــــــــــد قـــــــــــــــــــــــال

  ع ، بيحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب األطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال ي ، س ، و،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال   ي ، س ، و ، ع ، بيحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب األطف
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ــــــــــــــك اليمــــــــــــــين طلعاهــــــــــــــا قــــــــــــــدام   رجل
  

  رجلــــــــــــــــك الشــــــــــــــــمال زيهــــــــــــــــا تمــــــــــــــــام  
  صوتك وقول يل نط نطة لورا ارجع مكانك عَ    

ــــــــــى.. يســــــــــوع بيحبيســــــــــوع بيح ــــــــــىبن   ن
  حيـــــــــة اليمـــــــــينك راســـــــــك مـــــــــرة ناحـــــــــرّ 

  

ــــى هافضــــل بيســــوع بيح   ــــاسأن ــــول للن   ق
  ك راســــــــك مــــــــرة ناحيــــــــة الشــــــــمالحــــــــرّ 

  بص قدامك ركز معايا على صوتك وقول   
ــــــــــبيســــــــــوع بيح ــــــــــب.. يســــــــــوع بيحين   ين

ـــــــــــــــدام ـــــــــــــــدك اليمـــــــــــــــين طلعاهـــــــــــــــا ق   اي
  

ــــى هافضــــل بيســــوع بيح   ــــاسأن ــــول للن   ق
ـــــــــــــــــدك الشـــــــــــــــــمال زيهـــــــــــــــــا تمـــــــــــــــــام   اي

  تك وقولصو  يل اعمل دايرة كبيرة بس اوعى تخبط صحبك عَ    

ــــبيســــوع بيح    نىبنى.. يسوع بيحبيسوع بيح ــــاسأهافضــــل  ين ــــول للن   ق
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ــــــــو كــــــــان اســــــــمك زي مســــــــيحي قــــــــول ويايــــــــا بأجمــــــــد صــــــــوت Wא
����������א(��������������   ل
  بــــــــــــــي هــــــــــــــزم الشــــــــــــــر وغلــــــــــــــب المــــــــــــــوتزي يســــــــــــــوع دا يســــــــــــــوع حبي      

  
  الزم زيـــــــــــــــــــــي تكـــــــــــــــــــــون فرحـــــــــــــــــــــان الزم زيـــــــــــــــــــــي تكـــــــــــــــــــــون فرحـــــــــــــــــــــان -١

  زي اليـــــــــــــــــوم ده يســـــــــــــــــوع حبيبـــــــــــــــــي قـــــــــــــــــام وغلـــــــــــــــــب كـــــــــــــــــل األحـــــــــــــــــزان   
  ارفــــــــــــــع يــــــــــــــاال صــــــــــــــليبك عــــــــــــــالي مجــــــــــــــدك مجــــــــــــــد يســــــــــــــوع الغــــــــــــــالي -٢

  تمنــــــــــــــــــــــــك دفعــــــــــــــــــــــــه يســــــــــــــــــــــــوع وٕاداك حــــــــــــــــــــــــب عظــــــــــــــــــــــــيم وٕادانــــــــــــــــــــــــي   
  دي شــــــــــــمس فادينــــــــــــا فــــــــــــي العليــــــــــــة يســــــــــــوع هايجينــــــــــــا شــــــــــــمس البــــــــــــر -٣

ـــــــــــــــــــــــــــويفرّ     ـــــــــــــــــــــــــــحن ـــــــــــــــــــــــــــوره يكـــــــــــــــــــــــــــون وســـــــــــــــــــــــــــطيناا يســـــــــــــــــــــــــــوع لم   ا بن
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  الحـــــــــــارس هـــــــــــو حارســـــــــــني يمالكـــــــــــ
  إن رتلـــــــــــــــــــــــــــت معايـــــــــــــــــــــــــــا يرتـــــــــــــــــــــــــــل

   صــــــــوته أجمــــــــل صــــــــوتك جميــــــــل أل
ـــــــــــــا تحـــــــــــــت جناحـــــــــــــه واخـــــــــــــدني   دايًم
  وقـــــــــــــــــــــت المـــــــــــــــــــــذاكرة بيســـــــــــــــــــــاعدني

  هــــــــــو أصــــــــــل مالكــــــــــي مالكــــــــــي مــــــــــا
  

  معايــــــــــــــــــــــــا وبيونســــــــــــــــــــــــني ياشــــــــــــــــــــــــم  
  ححت معايــــــــــــــــــــــا يســــــــــــــــــــــبّ وٕان ســــــــــــــــــــــبّ 

  هـــــــــــــــــــــــــــــو بيفـــــــــــــــــــــــــــــرح وألفراحــــــــــــــــــــــــــــي
  عـــــــــــــــن طريـــــــــــــــق الشـــــــــــــــر بيبعـــــــــــــــدني

  يرشــــــــــــــــــــــدني امتحانــــــــــــــــــــــاتي يوفــــــــــــــــــــــ
  مــــــــا هــــــــو أصــــــــل مالكــــــــي حارســــــــني
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  ايــــــــــــــــوكمــــــــــــــــان جــــــــــــــــوة البيــــــــــــــــت ويا 

  يمـــــــــــــــــأل علـــــــــــــــــّي البيـــــــــــــــــت بهـــــــــــــــــدايا
  مــــــــــا هــــــــــو أصــــــــــل مالكــــــــــي مالكــــــــــي

  غـــــــــــــــــدايا يعمـــــــــــــــــال بيبـــــــــــــــــارك فـــــــــــــــــ  
  وقبــــــــــل مــــــــــا أطلــــــــــب ألقــــــــــى عطايــــــــــا

  هــــــــو أصــــــــل مالكــــــــي حارســــــــنيمــــــــا 
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  بيعلمنــــــــــــــــــــــــي أكــــــــــــــــــــــــون فرحــــــــــــــــــــــــان 
ــــــــــــــــــــــــى اإليمــــــــــــــــــــــــان ــــــــــــــــــــــــي عل   وبيثبتن
  مــــــــــا هــــــــــو أصــــــــــل مالكــــــــــي مالكــــــــــي

    

  وأرتــــــــــــــــــــــــــــل وأحفــــــــــــــــــــــــــــظ ألحــــــــــــــــــــــــــــان  
ـــــــــــــــي أمـــــــــــــــان ـــــــــــــــي أعـــــــــــــــيش ف   ويخلين
  مــــــــا هــــــــو أصــــــــل مالكــــــــي حارســــــــني

    ��%7��1� �
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  زي لونــــــــــــــــــك أحمــــــــــــــــــريــــــــــــــــــا بلــــــــــــــــــح  -١
  

  ٢(دم غزيـــــــــــــــــــــــــــر روى أرضـــــــــــــــــــــــــــنا ري)   
  دم غزير دم الشهداء  

  يــــــــــــــــــا بلــــــــــــــــــح قلبــــــــــــــــــك أبــــــــــــــــــيض زي -٢
                  

ــــــــــــب نظيــــــــــــف وبيضــــــــــــوي ضــــــــــــي)      ٢(قل
  قلب نظيف قلب الشهداء  

ـــــــــــــــــح بـــــــــــــــــذرك ناشـــــــــــــــــف زي يـــــــــــــــــا -٣   بل
         

  ٢(اإليمـــــــــــــــــــــــــان الصـــــــــــــــــــــــــلب الحـــــــــــــــــــــــــي)  
  اللي كان عند الشهداء    

  

@@@@@@@ 
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  ٣أمهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات) ٣(أنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 
  راداألولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  والثانيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الكنيســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
  والثالثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى مامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي   يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارب احفظهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ل
  ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنين ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنين ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنين كثيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة
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  إحنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا والد بابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا يســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع 
  مرفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع و صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــليبنا دايمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً 

  فـــــــــــــــــــــــــوق فـــــــــــــــــــــــــوق فـــــــــــــــــــــــــوق فـــــــــــــــــــــــــوق فـــــــــــــــــــــــــوق يإيـــــــــــــــــــــــــد
  ت تحــــــــــــــــــــــت تحــــــــــــــــــــــت تحــــــــــــــــــــــت تحــــــــــــــــــــــتتحــــــــــــــــــــــ يإيــــــــــــــــــــــد
  شــــــــــــــــــــمال شــــــــــــــــــــمال شــــــــــــــــــــمال شــــــــــــــــــــمال شــــــــــــــــــــمال يإيــــــــــــــــــــد
  يمـــــــــــــــــــــــين يمـــــــــــــــــــــــين يمـــــــــــــــــــــــين يمـــــــــــــــــــــــين يمـــــــــــــــــــــــين يإيـــــــــــــــــــــــد

  صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح يكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدة رشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمت صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــليب
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يوضــــــع فيــــــه دم بابــــــا يســــــوع و  ،الفضــــــة وأالــــــذهب ُيصــــــنع مــــــن  ،هــــــو مــــــن أدوات المــــــذبح  
   .جسد بابا يسوع تناولنن نتناوله بعدما علشا
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 ي،صــــــــحابأو الــــــــذهب يــــــــا أومصــــــــنوعة مــــــــن الفضــــــــة  يلهــــــــا شــــــــكل دائــــــــر   

  .وبيكون فيها جسد بابا يسوع
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توضع فوق الصينية وتمنع اللفافة التي توضـع فـوق الجسـد مـن الـتالمس   

متعامـــدين مـــع  ،و الـــذهبأالفضـــة  مـــن صـــغيرينقوســـين معـــه وهـــي عبـــارة عـــن 
. وهـى تشـير ويعلوهـا عـادة صـليب صـغير، بعضهما البعض على شكل صـليب

  إلى النجم الذي ظهر للمجوس وأرشدهم إلى مكان ميالد المسيح.
  

�$�WZא�!0ـ  ٤ �
  لغة العربية الملعقة وباللغة اليونانية ماستير لوهى با  

  .تناول دم بابا يسوع يبونا بيستخدمها فأو 
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حد تعبـان يـروح  يبونا بيستخدمه لو فأ يصحابأوده يا  ،و الفضةأهو علبة صغيرة ومدورة من المعدن   

  .السن كمان يكبار ف ييعن ةو تيتأجدو  يو لو حد ز أ ،لحد بيته ويناوله
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. والمجمــرة بهــا هللا ق البخــورحــرَ أو فضــي علــى شــكل كــوب فيــه يُ نحاســي  إنــاء

  ك المجمرة أثناء التبخير.، وبواسطتها تتحر اإلناءثالث سالسل تحمل 
رنا بالثــالوث ذك أمــا السالســل الــثالث فتُــ ،ترمــز المجمــرة إلــى بطــن مامــا العــذراء

  .يها بابا يسوعف يلى السما اللإوالقبة تشير . تجسد االبن سر  يالعامل ف القدوس
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اإلنجيــــل هــــو البشــــارة الُمفِرحــــة، وُتوضــــع البشــــائر األربــــع (متــــى، مــــرقس، لوقــــا،   

  وتوضع البشارة دائًما على المذبح.ن باأليقونات زي ، مُ معدنيٍ  غالفٍ  ويوحنا) داخل
� �
� �
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  بيــــه ونبوســــه وهــــو  ييــــده ويصــــلّ ا يبونــــا ماســــكه فــــأبيكــــون  يهــــو الصــــليب اللــــ  

  .و المعدنأومصنوع من الخشب  ،يدها يف
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بيبقــى بعــدين دم بابــا  يبيكــون محطــوط فيهــا عصــير العنــب اللــ يصــحابأ يــا يود  

  .القداس يعليه ف يبونا بيصلّ أيسوع بعد ما 
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و المعــدن وبــنحط فيــه أدوق صــغير مــن الخشــب بيكــون صــن يصــحابأهــو يــا   

  ."رق البخو حُ " :هو يالبخور وليه اسم تان
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  .و المعدنأيده. ممكن يكونوا من البالستيك ابونا بيستخدمهم علشان يغسل أ يدول يا حبايب  
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  .حط فيه قربان الحمل وبيكون حواليه صلبانصغير مصنوع من سعف النخل وبنو طبق ه  
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ز فـي ، وهـى لفافـة ١٢ف صغيرة وعددها يلفا يود   مـن القمـاش ُيَطـر

واالبروسفارين (اللـي أبونـا بيغطـي المـذبح كلـه بـه، ويشـير وسطها صليب. 
  إلى حجر القبر).

ش المـــذبح وكغطـــاء للصـــينية فـــي لـــف الَحَمـــل وفـــر اللفـــايف ُتســـتخَدم   
تشــــير إلــــى األكفــــان التــــي اســــُتخِدَمت فــــي تكفــــين الــــرب، وٕالــــى و  والكــــأس.

ـــق لفافـــة علـــى شـــكل مثلـــث  ـــط بهـــا وهـــو طفـــل. كمـــا ُتَطب األقمـــاط التـــي ُقم
  بروسفارين إشارة إلى الختم الذي ُوِضع على القبر.وتوضع على اال
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بونـا سـاعتها بيبقـى ماسـك أو  ةالكنيسـ يوفـ ،حـوالين المـذبح ةبـيهم الشمامسـ وبيلـف ،صـلبان مجموعةهم   
  .و جسد قديسأ ةيقونأقدام  روبيبخّ  ةالشوري
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ـــ   ـــداس يبيكـــون ماســـكه الشـــماس فـــ يهـــو الل ـــارة عـــن  ،الق وده عب

  قطعتيين من المعدن. 
  ويضرب به الشماس أثناء ترتيل اللحن.  
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لحـان كنيسـتنا أونسـمع  ،علشـان يضـرب بيـه الشـماس ،هو مثلث من الحديد ومعاه قضيب حديـد صـغير  
  ة.الحلو 
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 هيـود ،فمـيعلشـان مفـيش حاجـة تقـع مـن  ،نـا بتنـاولأو  فمـيبحطـه علـى  يالمنـديل اللـ هيدلفافة التناول   
  ن ...صور قديسيي وأعليها صلبان  بيكون
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  .س على المذبح وقت القداسأبونا فيه الكأبيحط  يخشب يده كرس  
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  طول.ى وبيكون مكانه فوق المذبح عل ،ن بزيت الميروندشّ هو لوح من الخشب ويُ   
� �
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يقونـــة أمـــان كو  ،وصـــور التالميـــذ يه صـــورة العشـــاء الربـــانوفيـــ ،بـــين الهيكـــل وصـــحن الكنيســـة يهـــو اللـــ  

  .الصلب وشفيع كنيستنا
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   منور علشان نفتكر نور بابا يسوع ةيقونأبيكون قدام كل  يرج اللهو الس.   
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إلى  يضاً وأ .لى قيامة بابا يسوعإرمز ـيقونات وبيبيكون موجود قدام حامل األ هد  

   لحياة الجديدة.ا
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ة بمعنى المكان الذي يوضع عليه اإلنجيل، وهى يوضع عليها كتاب يكلمة يونان  

  القراءات الكنسية.
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جسادهم أأحيانًا كمان جزء من و  ،القديسين أيقونة ألحدبيكون فيها  يود  
أحيانًا بيكون في مكان علشان و  ،و لشفيع كنيستناأ ،رادماما العل أيقونةو أ ،المقدسة

 األيقونة.م قدا ةنولع شمع
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وَع المســـيِح؛ ألنـــُه َســـَتَرنا، وأعاَننـــا، ربنـــا وٕالِهنـــا وُمخلصـــَنا يســـ َفلنشـــُكر صـــاِنــــَع الَخــــــيراِت الرحـــوَم اللــــَه، أبــَــــا

ــَدنـا، وأتــى بنــا إلى هــذه الســاعـِة. وحِفَظنا، وقِبَلنا إليه، وأشَفَق علينا، وعض  
 

3!3�-W� �
ــاِم حياِتنــا ِبُكــل ســالٍم. الضــابطُ  هــو أيضــًا َفلنســألُه أن يحفَظنــا فــي هــذا اليــومِ  أي ِس وكــلالُمقــد  ـــر ـــل الـ ب الُكـ

  .وٕالهنا وُمَخلصَنا يسوَع المسيحِ  أبو ربناأيَهـا السيُد الرب اإلَلُه ضابُط الُكل  إَلهُــنـا.
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ألنـَك َسترَتنــا، وأَعنَتنـا، وحِفظَتنـا، وَقِبلَتنـا إليـَك،  ومن أجِل ُكل حاٍل، وفي ُكل حاٍل،نشُكُرَك على ُكل حاٍل، 

دتـنـا، وأتيـَت بـنـا إلى هــذه الســاعـةِ وأشَفقَت عل ينـا، وَعض .  
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ـَل هـذا اليـوَم الُمقـدَس، وُكـل أيـاِم  الَبَشـِر: امنحنـا أن ُنكم ِمن أجِل هذا نسأُل ونطُلُب ِمـن صـالِحَك يـا ُمحـب

  . حياِتنا، بُكل َسالٍم، مَع خوِفكَ 
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وُكـل فعـِل الشـيطاِن، ومـؤامرُة النـاِس األشـراِر، وقيـاُم األعـداِء الَخِفـيــيَن والظـاِهريَن.  كل حسٍد، وُكل تجِرَبـٍة،

   .انَزعَهـا عنا وعـن ســـاِئـِر َشـــعِبـَك، وَعـــن موِضِعـــَك الُمـقـــدِس هـــذا
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ــالحاُت والنافعــاُت فارُزقنــا إياهــا. ألنــك أنــَت  ــا الص ـــاِت والَعقـــــارَب أمــلطاَن أن َنــدوَس الَحـي الــذي أعَطيَتنــا الس

. ِة الَعـــدوقـــو ريرِ  وُكـــلنا ِمَن الش وال ُتدِخلنا في َتجِرَبٍة، َلِكن َنج .  
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  هـــنا وُمخلِصـــَنا َيســـُوَع الَمســِـيِح.بالنعَمِة والرأفاِت ومحبِة الَبَشِر اللَواِتي ِالبِنَك الـَوحيـــِد َربنـــا وٕال

وِح القُـدِس الُمحيـي الُمسـاِوي لـَك،  جوُد، تليُق بَك َمعـُه، مـع الـرُة والسهذا الذي ِمن ِقَبِلِه الَمجُد واإلكراُم والِعز
  .آمين .اآلَن وُكل أواٍن وٕالى َدهِر الـدُهـورِ 

  

  



- ٢٨ - 

 

t
�!'����N���u7א �
� �

�3��دWj�� �
، ُقدوٌس الحي الـذي ال يمـوُت، الـذي ُوِلــَد ِمـَن الَعـذراِء، ارَحمَنـا.ُقدو  وٌس القويـُه، ُقدٌس الل  

، ُقدوٌس الحي الـذي ال يمـوُت، الـذي ُصِلـَب َعنـا، ارَحمَنـا. وٌس القويـُه، ُقدوٌس اللُقد  
، قُــدوٌس  وٌس القــويـــُه، قُــدوٌس اللقُــد  ــــَمواِت،  الحــي الــذي ال يمــوُت، الــذي قــاَم ِمــَن األمــواِت، وَصــِعَد إلـــى الس

  ارَحمَنــا.
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وِح الُقُدِس، اآلَن وُكــل أواٍن وٕالى َدهــِر الـدهــوِر. آميـــن. الَمجُد لآلِب واالبِن والر  

يارب اغِفر لنا  قُــدوُس ارَحمَنــا، أيهـا الثـالوُث القُــدوُس ارَحمَنــا.أيهـا الثالوُث الُقدوُس ارَحمَنا، أيهـا الثالوُث ال
  َخطاَيانا، يارب اغِفر لنا آثاَمنا، يارب اغِفر لنا َزالِتنا.

� �
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دوا، يـــــارب نيـــــح يـــارب افَتِقـــد َمرَضـــى َشـــعِبَك، اشـــِفهم ِمـــن أجـــِل اســـِمَك القُـــدوِس. آباؤنـــا وٕاخوتُنـــا الـذيـــــَن َرَقـــــ
  بال َخِطـيٍة، يــارب أِعنــا واقَبــل ِطلباِتنــا إليـَك. يا َمن هو بال خطيٍة، يارب ارَحمَنا. يا الذي ُنفوَســهم.
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  ـاِرك. آمــين.ألن لَك الَمجَد والِعـزَة والتقـديَس الُمثلَث. يــارب ارَحــم، يــارب ارَحــم، يــارب بـ
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، أن َتسـُلكوا َكَمـا َيِحق للدعَوِة التي ُدِعيُتم إليها. بُكل َتَواُضـِع القَ  بلـِب والوَداَعـِة أســأُلُكـم أنــا األِســيَر فـي الـر

  .َحبةِ وُطوِل األناِة، ُمحَتِمليَن َبعُضكم َبعضًا بالمَ 
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ــلِح الَكاِمــِل. لكــي َتكونــوا َجَســدًا واِحــدًا، وروحــًا واِحــدًا، كمــا  ــاِط الص وِح برَب ِة الــرُمســِرعيَن إلــى ِحفــِظ َوحَداِنيـــ

  .ُدِعيتم في َرَجاِء َدعَوِتكُم الَواحِد. َرب واِحـٌد، إيمـاٌن واِحـٌد، َمعمـوِديـٌة واِحـدةٌ 
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 بالبيئة. يمكن للسلوك أن يكون واعياً  رتبطاً به الفعل أو رد الفعل. ويكون عادة مُ  يَ م مصدر سُ  :السلوك  
   أو غير طوعي.ي ، طوعأو غير واعٍ 
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ه بعـض المشـكالت العمليـة فـي عالقـات النـاس ممـا ينشـأ عـادة عنـ ،العـالم الخـارجي المحـيط بالكـائن الحـي ـ١

  ببعضهم. 
  .وبالتالي تحدث عملية تغذية رجعية ،وبوقوع نتائج السلوك يحدث تأثيرها في الكائن نفسه ـ٢

ن نحصـل مـن أع ونتوقّ  ،كنا للفعلحر إذا كان هناك شيء يُ  الّ إفنحن ال نقوم بالفعل  ،وخلف كل سلوك دافع  
ة وظــائف. وقــد يخــدم ســلوك واحــد عــدّ  ن الســلوك يخــدم وظيفــة.أبمــا يعنــي  .خــالل هــذا الســلوك علــى نتيجــة

   .صدقاء المللد األن يبدّ أ ـ ةالشعور بالملل (دافع) نتيجته المتوقع - ف)(تصر  صدقاءلقاء األ :فمثالً 
  

مـا فكلّ  ،متعـاً مُ  وقضـيت وقتـاً  ة: إذا ذهبـت فـي رحلـلـدينا. فمـثالً  ةجة إلى حاجـيي سلوك سيؤدي بالنتأن إ  
   ةاألولـــى غيـــر ممتعـــ ة. وفـــي حـــال كانـــت الرحلـــةحاول الـــذهاب برحلـــأســـ ،متعـــاً مُ  لقضـــاء وقتـــاً  ةشـــعرت بالحاجـــ

  .أخرى ةحاول الذهاب بها مر أال 
ذا إ و  ،ة سـلوكيات تخـدم عـدة وظـائفن عـدّ إ و ، ةقل وظيفـن كل سلوك يخدم على األأم ا تقدّ نستخلص ممّ    

   .يختفي تدريجياً نه سإف ةالمستهدف ةلم يحقق السلوك الوظيف
  

  ن: لنبيّ  ةهذه المقدم
   ؟ن نقوم بتغيير سلوك ماأكيف يمكن  ـ١
  ؟ن نجد البديل لهأوكيف يمكن لتغيير هذا السلوك  ـ٢

ن ما يحدث للطفل حين تضطرب عملية تطوره ونموه قد يكون مرده إلى األسباب التي سـنذكرها والتـي إ  
 -ة عـدم الطاعـ - نوبـات غضـب - الصراخ ـة المشاجر  -التهديد - والتخريب ةالعدواني تصيب الطفل بالقصور.

كثــرة  نــاث)ر مــن اإلـعنــد الــذكور أكثــ ةن هــذه الســلوكيات موجــودأ(تشــير بعــض اإلحصــائيات  االحتــرام.عــدم 
  .خرين)لهاء اآلإ ،فسرعة التصر  ـ ك الدائمالتحر  ـ عدم االستقرار ـ ةالزائد ةتشمل (الحرك ةالحرك

  القلق والشعور بالنقص واالنطواء واالنفراد. :والتي تشمل ،ةالمشاكل الشخصي  
   والكالم بصوت منخفض. ةب المنافسالقلق والشعور بالنقص: تجن  
 .في التصرف ةوالمزاجي ةفي األلعاب الجماعي ةاالنزواء واالنعزال: عدم المشارك  

الســلوكي يعتمــد علــى  . وهــو نــوع مــن العــالجةمرغــوب بطريقــه مدروســالغيــر  يــر الســلوكيتغنعنــي بــه 
  مرغوب. البهدف تعديل السلوك غير  ةوالسلبي ةوالتدعيمات االيجابي ،مباشر لمبادئ التعلّ التطبيق المُ 
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لحصــول  ةللظــروف المؤديــ ةجــراء تحليــل عملــي ودراســة شــاملإي ســلوك يجــب أقبــل البــدء فــي تعــديل 
  السلوك. 

 وعيــــوب ،مــــن محاســــن ةصــــفات فرديــــ هــــو إنســــان لــــه ق عقليــــاً ويجــــب أن نــــؤمن أن اإلنســــان المعــــو، 
يماننـا الصـادق بقدراتـه وحقـه بالوصـول إلـى حيـاة إن إ و  ،ن يكره ويحب ويختار ويرفضأومن حقه  ،واحتياجات

  هدافنا.أفي تحقيق  أفضل يساعدنا كثيراً 
د سـتخلق عنـ ألنهـا ةوال الحد مـن الحركـة، نها ال تحل المشكلأل ةدويتعديل السلوك ال يعتمد على األ نّ إ  

ب أو األ :علــى الموقــف مثــلة علــى الســيطر ة وال االعتمــاد علــى اســتدعاء شــخص لديــه القــدر ة، الطفــل عدوانيــ
  ي نتائج. أي إلى ال تؤد  أيضاً  ةهانن اإلإ و  ،المدير
يجــب أن نقلــل مــن ة، هــل وعلــى مشــاركتهم الفعالــي خطــة تعــديل ســلوك يجــب أن نعتمــد علــى األأفــي   

ونحاول أن نضع السـلوك  ،ض الطفل للخطرطالما هذا التجاهل ال يعرّ  ،الشاذاظهار اهتمامنا للطفل بتصرفه 
  اإليجابي مكانه. 

مـه علـى الكرسـي أويرمي الطعام على األرض كلما وضـعته  ،بالصراخأ مثال على ذلك: كان الطفل يبد  
م، فكانـت بـاه األن صـراخ الطفـل هـو بهـدف لفـت انتإ ،ةم لالهتمـام بأعمالهـا المنزليـوتذهب األ ،ليتناول طعامه

ويجـــب الزامـــه  ،ن تتجاهـــل صـــراخ الطفـــلأم يجـــب علـــى األ ةللجلـــوس بجانبـــه. فـــي هـــذه الحالـــ م تعـــود فـــوراً األ
  ف الطفل غير الالئق.وجعل ذلك نتيجة لتصر  ،التي رمى الطعام عليها ةتنظيف الطاولب

للحصـــول علـــى اهتمـــام  ،ن ُيتـــرك لوقـــت طويــلأ؟ يخـــاف الطفــل ةاألســباب المباشـــر  ىذا تســاءلنا مـــا هـــإ و   
  أكبر. 
  ما الذي خسره الطفل في هذا التصرف؟ خسر غضب والدته منه واهانته.   
  خذ الطفل كل االهتمام.أعمالها و أم تركت األ - بماذا استفاد الطفل؟ لفت انتباه والدته  
اللعــب و  ،واشــعال النــار ،علــى التركيــز ةوعــدم القــدر ة، مــن الســلوكيات مثــل أحــالم اليقظــ ةهنــاك مجموعــ  
أو  ،أو نقـر العـين ،سأمثـل ضـرب الـر  :ذيـة الـذاتأوالميـل إلـى  ،في تعـذيب الحيوانـات ةوالرغب ،والعناد ،بالنار

  الضحك دون أسباب.، الكذب ة،السرق ،تقبيل الغير ،شد الشعر
بـل سـتكون  ة،فـال يمكـن تعـديلها دفعـة واحـد ةمرغوبـالمـن السـلوكيات غيـر  ةن كان لدى الطفل مجموعإ  

واختيار األصعب أو االخطـر أو المهـم فـي أو علـى أو  ،لذلك علينا تقسيم السلوك إلى مراحل ة،ستحيلم ةمهم
 - يلعــب بالســكين ـ�� علــى ســبيل المثــال: يلعــب بالنــار ،ونــدرج مجموعــة الســلوكيات ،إلــى حيــاة الطفــل المعــوق

ونبـدأ كمـا ذكرنـا باألصـعب  ،ةمترابطـة ومتسلسـل ةمن تعديل السـلوك حلقـ الخ. نجعل ة...يرمي نفسه من النافذ
  خطر. أو األ
  مراحل: ٣ن نبدأ في خطة تعديل السلوك يجب أن نضع أعندما نريد   
 ةوتعـد هـذه الخطـو  ة،تحديـد السـلوكيات التـي تسـبب مشـكل ىوهـ ة،مرحلة مـا قبـل الخطـ :المرحلة االولى  
 ،ويصـرخ ،علـى األرضن الخطأ في تحديده كخطـأ الطبيـب بالتشـخيص. مثـال: الطفـل يجلـس أل ة،هام ةخطو 

ــأ ،ســه بالحــائط. هــذا تحديــد واضــحأويضــرب ر  يبكــي  -نــزعج الطفــل مُ  :ا التحديــد الغيــر واضــح عنــدما نقــولم- 
  يصرخ.
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 ،وكلها تحتاج إلـى تعـديل ،ةمن المشاكل السلوكي ةلكل طفل مجموع ،ياتو تحديد األول الثانية: ةالمرحل  
ال  - ةالطفـل يرمـي كـل شـيء علـى األرض أو مـن النافـذ - قوراق األالطفـل يمـزّ  -مثال: الطفل يرفض اللعب 

  يحترم الضيوف. 
علـــى الطفـــل وعلـــى  التـــي تشـــكل خطـــراً  ةولتحديـــد األولويـــات يجـــب أن نختـــار كمـــا ســـبق وذكرنـــا المشـــكل  

  عاقة التدريب.إفي  ةبسب ن تكون مُ أأو  ،اجتماعياً  ةن تكون غير الئقأأو  ،خريناآل
 ىمـا هـ :يجـب أن نحـدد ،كما ذكرنا ةن السلوك يخدم وظيفأبما  ،ظيفة السلوكتحديد و  :ةالثالث ةالمرحل  
علـى خبـرة  لـذا نحتـاج إلـى التحليـل واالسـتنتاج لـيس بنـاءً  ة،قد تكون صـعبة وهذه الخطو ؟ التي يخدمها ةالوظيف


�	����������" علــى الشــكل التــالي: ةم أو المــدرب بــل نعتمــد علــى المراقبــالمربــي أو المعّلــ����
���������ل:��������������
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م مــن ســلوكك ن المخــدوم يــتعل أحيــث  ،والً أنــت أن تتحلــى بــه أبــد  مــا تريــد عرضــه مــن ســلوكيات ألوالدك ال ـ��١

 وتصرفاتك العملية وليست الشفوية فقط.

ـــولـــك مُ  ،خـــرىألـــى إتختلـــف الســـلوكيات مـــن بيئـــة  ـ���٢ بيئـــة  يســـلوكيات تظهـــر فـــ أيعـــالج  يريـــة فـــق الحطَل
 وال يحتويها هذا المنهج. ،المخدوم
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  عناصر كل سلوك: -أ

  .ر مبتكر)خَ آاسم السلوك (يمكن وضع اسم  -١  
   .و مقولة قديس تخدم السلوكأية آ -٢  
   .فكرة السلوك -٣  
  .ترك لخيال الخادم)ن تُ أو يمكن أ ،فيديو ،شاسكت ،ن تكون (قصةأويمكن  ،يضاح للسلوكإوسيلة  -٤  

   

 :يراعت اللجنة ما يل ـ  ب
 وجود سلوكيات دينية كنسية وسلوكيات حياتية اجتماعية.  -١  

   .دقيقة ١٥ - ١٠من  االفتتاحية تقريباً  يزمن فقرة السلوكيات ف -٢  
   .تبادل السلوكيات بين بعضها كنسية واجتماعية -٣  
  .طفالويناسب سن األ ن يكون ملموساً أبد  سلوب السلوب وشرح األاأل -٤  
   .المرحلة الواحدة وعدم سيطرة فكر واحد على مرحلة واحدة يفكار فتنوع األ -٥  
  ين الخـــــامس والســـــادسســـــيما الصـــــفّ  وال ينـــــزول ســـــن المراهقـــــة وزيـــــادة دائـــــرة المعرفـــــة لـــــدى ابتـــــدائ -٦  
  .االبتدائي    
  احـــل مختلفـــة ولكـــن تختلـــف كـــل مرحلـــة بمحتويـــات الســـلوكمر  يســـلوب فـــن يتكـــرر اســـم األأيمكـــن  -٧  
  ســلوبو المقولــة ووســيلة االيضــاح) قامــت اللجنــة بوضــع هــذه الطريقــة ليكــون األأيــة (مــن قصــة واآل   

     .متراكم      
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  .جدول توزيع السلوكيات يسماء الموجودة فاأل -٨  
  .تفصيل كل سلوك ييوجد اسم مبتكر ف -٩  
   .ن ال توجدأيضاح للفكرة ويمكن إن توجد وسيلة أمكن سلوب فكرة ويألكل  -١١  
ــ ه،ونبــرز  يالجانــب االيجــاب خــذ دائمــاً أشــرح الســلوك ن يفــ -١٢   ســلوك الصــدق ال نقــول :مثــال ،هحونوض  

  .نما نقول الصدقإ الكذب و          
للخـادم حريـة ر السـلوك و اآليـة تسـاعد المخـدوم علـى تـذك  اسم السلوك (االسم المبتكـر) والمقولـة أو -١٣  

فيـديو) الممكنـة  -اسـكتش  - التغيير بما يخدم هـدف السـلوك ويتوافـق مـع وسـيلة االيضـاح (قصـة  
  لديه.

  ي وسيلة ايضـاح متاحـة لديـه إذا أراد تغييـر وسـيلة االيضـاح، أو عنـد عـدمأللخادم حرية استخدام  -١٤  
   .يضاح مع السلوكإوجود وسيلة        

  

  دراسة سمات كل مرحلة:-  ج
  عالجهــا منهــا وكيفيــة يتعــان ي+ كــان مــن المهــم دراســة ســمات كــل مرحلــة واحتياجاتهــا والمشــكالت التــ  

  .وتقويمها عبر السلوكيات        
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   .الكنيسة يف عدم الجريوالد تعليم األ فكرة السلوك: -١  
   .)ي(خطوة خطوة بالقبط يچكو  يچاسم السلوك: كو  -٢  
  .)�٩٣��:٥(�>"��;:����8�9א ��6�7א���5'��4&�����3"�� ية :اآل -٣  
   .يضاح: اسكتشوسيلة اإل -٤  

� �
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   ه.كنفس هخوتإن يحب أم ن يتعل أبد على الطفل  سلوب: الفكرة األ ـ١  
 .خويناسم السلوك: بركة األـ ٢  
 .)١�C�١��:٢٢"�(ً��+�A��+���B!�A *א���@�": اآلية ـ ٣  

 .وسيلة االيضاح: (قصة) ـ٤  
ا الثــاني ّمــأوالد، أوبــال زوجــة و  اً ول غنيــناصــفة. كــان األرض اقتســماها مُ أبيهمــا قطعــة أخــوان عــن أورث   

 خ منهما القمح في بيدره.أجمع كل  الحصاد ا حانوالد كثيرون. ولم أوله  اً ج، وكان متزوّ اً فكان فقير 
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زيــد بيــدره". وقــام فــي أن أ ي والد، وعلــخــي فقيــر وكثيــر األأخ الغنــي فــي نفســه: "ثنــاء الليــل، قــال األأوفــي   
  لى النوم.إخيه وعاد أل كمية من بيدره ووضعها على بيدر مَ الليل وحَ 
زيــد أن أفــرح قلبــه، علــّي يًضــا فــي نفســه: "أخــي وحيــٌد ومســكين، والمــال يُ أخ الفقيــر فقــد قــال هــو ا األّمــأ  

  لى النوم.إخيه وعاد أبيدره". فقام من نومه وحمل كمية من بيدره ووضعها على بيدر 
ثـــة را العمليـــة فـــي الليلـــة الثانيـــة والثال... فكـــرّ  ن البيـــدرين لـــم ينقصـــاأمنهمـــا  وفـــي الصـــباح، اكتشـــف كـــل  

رض وكـل منهـا يحمـل كميـة مـن بيـدره ليضـعها فـوق بيـدر لتقيا مًعا على حـدود األاوالرابعة، وفي الليلة الرابعة 
  بد.لى اآلإخيه. فتعانقا وتعاهدا على المحبة أ
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  .ويرفق على الحيوانات ن يكون لطيفاً أم الطفل ن يتعلّ أفكرة السلوك:  ـــ١
  .ياسم السلوك: الوزة بتاعت ـــ٢
��*א�ود�D"�*� :يةاآل ـــ٣G���H���"�١٦��:١٠(���م(. 

  يضاح: وسيلة اإلـ ٤
 القديسين. حدأحد الحيوانات مع أن تكون قصة عن أممكن  ـأ  

  .ف خاطئنه تصر أوالد لعبة فى شكل حيوان ويعرف األ بإتالفاسكتش يقوم الخادم ـ ــ ب  
  


�F�B�4�{!3�)�E&�E�Wא �
  نأم ن يــــتعلّ أبــــد  ال ،طفــــال محتــــاجين وهــــو ال يعلــــمأن هنــــاك أن يشــــعر الطفــــل أســــلوب: فكــــرة األ ـ����١  

  .يساعدهم         
 .)يما هساعد المحتاجين ربنا هيساعدن ياسم السلوك: هات وخد (ز  ـ٢  
��*א�א��K�L��"ية: اآل ـ٣  ���M.��@�N��Oא�א*P��"�Q*)١�C�٢��:١٧(. 

   يضاح:اإل ةوسيل ـ٤  
 .(كتاب مقدس) ةو قصة يوسف والمجاعأالصالح  يقصة السامر  -أ  

  
  

  

  

  

  

� �
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   .له وبيسمع هوعود ين ربنا صادق فأ اً كدأن يكون الطفل متأفكرة السلوك:  ــ١
 .نا واثق فيكأاسم السلوك:  ــ٢
� ية:اآل ــ٣'Dא� .)Y�)����٤��:١٢*دV5�WX!��B'*א�(��:K��T3�U4ن�א�5*א��

 .والد)ط الفكرة لألرض الموعد (الخادم يبسّ أسرائيل بإ يوعد ربنا لبن يضاح:وسيلة اإل ــ٤
  

0)Nא��"����#�W� �
   .نها مهمةإن يحب الولد المدرسة ويعرف أفكرة السلوك:  ــ١
  .اسم السلوك: المدرسة حلوة ــ٢
 .)4�٣٩��:٢&"�(ً��_��[���ً̂��ن�;[��\��!��K��N:�� *���M]�א��5ن�"�ية: اآل ــ٣
 .يضاح: متروكة لخيال الخادمة اإلليوس ــ٤

  

��U��%���U�.� �
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   .داً ن التعاون هام جإ و  ،ننا نكمل بعضإ و  ،همية كل فرد فيناأفكرة السلوك: يعرف الطفل  ــ١
 .يد لوحدها متسقفشإاسم السلوك:  ــ٢
 .)٤��:٩([��"����8وא@�����Kن���Pא	�"ية: اآل ــ٣

  .)هاسكتش وينفع يبقى قصة (حوار الفواك يضاح:وسيلة اإل ــ٤
 ،ع الطعــمذال هنــنهــم يشــيلوا الليمــون مــن الشــلة ألأقــرروا  ،ومنهــا الليمــون همجموعــة فواكــ هيــن فإ :هفكرتــ  

   .يوجد شخص بيحبه تعبان هنلى الليمون ألإتاجوا حداث احوبمرور األ
  

� 
��W#�א �
   .م بعضنا على بعضومش نغير من بعضنا ونقدّ  ،فكرة السلوك: نحب بعضنا بعض ـ١
  .اسم السلوك: مينفعش ـ٢
�)��a�6" )���b٥���:٢א`������4�QKא��5" ية:اآل ـ٣ �

   .ح الغيرةضاح: اسكتش يوضّ يوسيلة اإل ـ٤

ه خــو أد مــنهم معجبتهــوش الهديــة فبقــى غيــران مــن هديــة حــوا ،نيبلهم هــديتاجــ اوالــدهم نأخــايكــون  :مثــال  
   .(وعلى هذه الطريقة) يكمل االسكتش كما يرى الخادم
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  .ن يتعلم الولد الشجاعة ضد المخاطر بقوة ربنا ويعتمد على ربناأفكرة السلوك:  ـ١
  .سد والدباسم السلوك: األ ـ٢
 .)٢٣��:٤(�>�&"�������A�4�c"�d�`�\ية: اآل ـ٣

 .سد والدب (كتاب مقدس)وسيلة االيضاح: قصة داود واأل ـ٤
  

S�
��א!�$
����RWوא �
  .م الولد يرحم ويسامح كل الناسن يتعلّ أفكرة السلوك:  ـ١
 .محكانا مسأاسم السلوك:  ـ٢
�ية: اآل ـ٣�"��5���e���'D�&��P�f�g8�cא�#���������_�h*�5ل�iא�
�P��K���+��ً�"���)٥��:٣٩(. 
  .)٧��:٤٠����٤٣(5*� "�ن�...�*�������8��8א���ن�Xj"ن يْ يضاح: قصة المديونوسيلة اإل ـ٤
  .)كاسكتش(يمكن عملها   

  

��U���;��B����� �
  

2!�
����3F!�3א!���E!W!�و �
 .م يسمع لكالم بابا ومامافكرة السلوك: الطفل يتعلّ  ـ١
  .اضراسم السلوك: حاضر ح ــ٢
 )�٣��:٢٠(�*�"��m�n�H����A�X!�8��B*א�وא��l���5،وcد��א`����Y"ية: اآل ــ٣

 .يضاح: متروكة للخادموسيلة اإل ــ٤
  

��Oא�*�\�F�)א�B$�E��W� �
   .هكالم يم الطفل الشكر ففكرة السلوك: يتعل  ــ١
  .اسم السلوك: متشكر ــ٢

�אK!�o'5�5ًא�"m ية:اآل ــ٣�)b�X7*د���٢(��"���٢��:١٤*�(. 

جلست في الحديقة العامـة والـدموع تمـأل عينـي... كنـت فـي غايـة الضـيق والحـزن،  يضاح:وسيلة اإل ـ٤
 ظروفي في العمل لم تكن على ما يرام، باإلضافة إلى بعض المشاكل الشخصية األخرى.

  ". اً جـــد الـــوردة رائحتهـــا جميلـــةوهـــو يقـــول: "مـــا أجمـــل هـــذه  ينحـــو  مقـــبالً  بعـــد عـــدة دقـــائق رأيـــت طفـــالً  
  ، جميلة للغاية"."فعالً  :ص من الطفل فقلتأردت التخل  يبت ألن الوردة لم تكن جميلة بل ذابلة، ولكنتعجّ 

: لو رفضتها سيحزن، فمـددت يـدي وقلـت يأحسست إنن يدهشت ولكن ،عاد الولد فقال: "هل تأخذيها؟" 
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وهنـا أدركـت مـا لـم  قـة فـي الهـواء.قيـت معلّ ولكـن يـده ب ،". انتظـرت أن يعطينـي الـوردةاً ، شـكر اً "سأحب ذلك كثير 
! أخـذت الـوردة مـن يـده، ثـم احتضـنته وشـكرته اً فالولد كان ضرير  أدركه بسبب أنانيتي وانشغالي في همومي...

  على أمه. يس طريقه وينادوتركته يتلمّ  ،بحرارة
  

����3��U�U�'!� �
��Oא�*�$�F�)א�J0�E�i� �

   .الحوار يف اراالعتذم الطفل فن فكرة السلوك: يتعلّ  ــ١
  .سفأنا أاسم السلوك:  ــ٢
 (البابا كيرلس السادس) ".يكلإصطلح مع من أساء اذهب و ا": ةمقول ــ٣

 .يضاح: متروكة لخيال الخادموسيلة اإل ــ٤
  

��Oא�*��F�)א��,��*�E."� �
  .م فن الحديثبلياقة ويتعلّ  يءن يطلب الشأم الطفل فكرة السلوك: يتعلّ  ـ١
 فضلك  اسم السلوك: من ـ٢

  .ين لي حياته) من فضلك لوّ مقولة قديس: يا رسام (الل  ـ٣
  بعـدها يقـول لـه  ن خادم يطلب حاجة من خادم بطريـق مـش كويسـةأيضاح: اسكتش فكرتة وسيلة اإل ـ٤
  ه.يعطيها لفمن فضلك           

  

����3��Uد���j� �
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  فكرة السلوك: يتعلم الولد النظافة الشخصية ـ١
 نا حلوألوك: اسم الس ـ٢

 .)t٥١��:٧"�(�>��'�]���sא�s���K�5����p'��q����rN"�4)ية: اآل ـ٣
  وبعـدها يقـوم الخـادم  ،رضولـيكن تنظيـف األ ،يءشـ أييضاح: اسكتش يقوم الخـادم بعمـل وسيلة اإل ـ٤
 ...ووالفم  ييدبالتمثيل بغسل األ          
� �

2!5�
���Wא �
   ه.ا لديبم ين يكتفأم الطفل فكرة السلوك: يتعل  ـ١
 .لي  يليك ود ياسم السلوك: د ـ٢
��"��u!4ية:اآل ـ٣&��A��v�")*�٢�١٢��:٩(. 
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عاشت األرملة الفقيرة مع طفلها الصغير حياة  ،في حجرة صغيرة فوق سطح أحد المنازليضاح: وسيلة اإل -٤
التـي  ةلقناعـتملـك ا ،ىأن هـذه األسـرة الصـغيرة كانـت تتمتـع بنعمـة الرضـ إالّ  ،متواضعة في ظـروف صـعبة

فــاحتمى الجميــع فــي  ،األولــى هطــل المطــر بغــزارة علــى المدينــة كلهــا لســاعات الليــ … كنــز ال يفنــى ىهــ
نظـر الطفـل إلـى أمـه نظـرة حـائرة وانـدّس صـعب. علـيهم مواجهـة موقـف  نا األرملـة والطفـل فكـاأم  ،منازلهم

األم إلـــى بـــاب الغرفـــة فخلعتـــه  تأســـرع... فـــي البلـــل لكـــن جســـد األم مـــع ثيابهـــا كـــان غارقـــاً  ،فـــي أحضـــانها
فنظــر  ،وخبــأت طفلهــا خلــف البــاب لتحجــب عنــه ســيل المطــر المنهمــر ،ووضــعته مــائًال علــى أحــد الجــدران

وقــال ألمــه: مــاذا يــا تــرى يفعــل  ،ىالطفــل إلــى أمــه فــي ســعادة بريئــة وقــد علــت علــى وجهــه ابتســامة الرضــ
لمطـر؟! لقـد أحـس الصـغير أنـه ينتمـي إلـى طبقـة حين يسقط عليهم ا ،الفقراء الذين ليس عندهم باب الناس

ووقايــة مــن أمــراض  ،الســعادة وهــدوء البــال إنــه مصــدر...  !مــا أجمــل الرضــا ،ففــي بيــتهم بــاب ... األثريــاء
 د والحقدالمرارة والتمر.  
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   .ن يحفظ الطفل فمه من الحلفان والشتيمةأفكرة السلوك:  ـ١
  .حلو ياسم السلوك: لسانـ ٢
��:���B�^�!�"�5!ية: اآل ـ٣A����A��B��B،��"�c�c���)٥��:٣٧(. 
  .يضاح: متروكة لخيال الخادموسيلة اإل ـ٤

  

�!�t
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  .يجسد كان غير بابا وماما لمس أيفرد  أيم الطفل ليس من حق ن يتعلّ أبد  فكرة السلوك: ال ـ١
  .اسم السلوك: ممنوع ـ٢
��u@א"ية: اآل ـ٣���w�u�� .)�x4)٤��:٩"��8ًא�&�[�(

  ا ّمـأ ،يعـال حـد يلمسـها تعمـل صـوت أي يجـيعروسة ي يضاح: ممكن يكون اسكتش (مثالً وسيلة اإل ـ٤
  .هذه مجرد فكرة فقط) ،و ماما فال تصدر صوتاً ألو لمسها بابا         
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� �
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   يســبوع فــأن يضــع العطــاء كــل أ(و ، ن يعلــم مــن الصــغر العطــاءأبــد علــى الطفــل  ال :الســلوكفكــرة  ـ��١
  .حد)مدارس األ        

   .)٢(القسمة على )٢ اسم السلوك: (على ـ٢
 .)�٦��:٣٨(5**א"����A�e*א��D�e�4"ية: اآل ـ٣

 .س)رملة والفلسين (كتاب مقد يضاح: مثل األوسيلة اإل ـ٤
  

6�!��3� 
�W!~���א �
   .و غريبأب بكل ضيف قريب ن يرحّ أم الولد ن يتعل أ :ة السلوكفكر  ـ١
  .وسهالً  هالً أ :اسم السلوك ـ٢
*א��"�4�c) :يةاآل ـ٣z����� .)١٣��:١(����K��"�H��WDא9�5

 .ضافة الغرباء (كتاب مقدس)إ و  إبراهيميضاح: قصة وسيلة اإل ـ٤
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  .)همصروف ،دواتهأالشخصية ( أشيائهنه مسئول عن أم الطفل ن يتعل أفكرة السلوك:  ـ١
  .د بالكاسم السلوك: خُ  ـ٢
�)�w�U@c"�uْية: اآل ـ٣��� .)١��4٤��:١٦(�A�'����"Bوא�35&

  دون  دواتــهأع منهــا خــد الخــادم شــنطة ويوِقــأيمكــن أن تكــون اســكتش والفكــرة هــى: وســيلة االيضــاح: ي ـ��٤
  .خرى يوقعها ويعود يجمعهاأمرة  يوف ،ليهاإالرجوع                  
  

X
�N���EWم�א
��Nق��2Fא �
   .يكذب هكل كالمة وال يوجد سبب يجعل يم الولد الصدق ففكرة السلوك: يتعلّ  ـ١
  .حلو ياسم السلوك: لسان ـ٢
�34���m�B�u�3��b!'|�"5 :اآلية ـ٣	����ً�")b��٢٧��:٤(. 

  .يضاح: متروكة لخيال الخادموسيلة اإل ـ٤
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  و أخويـا أو أعلـى بابـا ومامـا  هيشكر  ةً وخاص يء،ن يشكر ربنا على كل شأم الولد فكرة السلوك: يتعلّ  ـ١
   .يشكر الطفل ربنا ،ن يعول الطفلو مَ أ ي،ختأ         

   .اسم السلوك: متشكر -٢

�אK�o'5�5ًא�!�"�mية:اآل -٣�)b���7*د���*��٢(��"��و�٢��:١٤(.  
    .يضاح: قصةاإل وسيلة -٤
اشـكر " :حـدهمأفقـال لـه  ،مـرعنـدما ضـج بالشـكوى وضـاق بـه األ ،كان الشاب يقف على قارعة الطريـق  

م عـابر ثنـاء ذلـك تقـدّ أ"جـده؟ أالقـدمين....حتى الحـذاء ال  يحـاف يال ترانـأ ... ه؟يـإشـكره علـى "أ فأجاب: "،ربنا
نـا ال أ ه يـارب ...آ" :قالو ر وبعد لحظة تأمل متذمّ ووقف ال ،وقدماه مبتورتان ،كمتحرّ  يعلى كرس ئسبيل يتك

لف مرة من فرصـة الحصـول علـى أفضل أن فرص الحصول على حذاء إ ،بينما هذا ال يجد رجليه ،جد حذاءأ
  ."شكرك ياربأ ما الثانية معدومة ...أ ،ولى مضمونةاأل ،رجلين
  

Iא���!��� �
  .األمانةن يحفظ أم الطفل يتعلّ  فكرة السلوك: ــ١
  .د بالكخُ  :اسم السلوك ــ٢
 .)K١٦��:١٠"�(�5*����א����n����������+��ً�}�s!5'��7א���5{���"א` :يةاآل ــ٣
 .يضاح: متروكة لخيال الخادموسيلة اإل ــ٤
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  الترانيم . منهج١

  يـالثان فـللص

  االبتدائي
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  مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين جايلنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين؟ ٢شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوفوا)(بصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا و 
  يديـــــــــــــــــــــــــــــه باللـــــــــــــــــــــــــــــينإ يـبابـــــــــــــــــــــــــــــا نويـــــــــــــــــــــــــــــل شـــــــــــــــــــــــــــــايل هـــــــــــــــــــــــــــــدايا وفـــــــــــــــــــــــــــــ

  كـــــــــــــــــــــــــــــــــل ســـــــــــــــــــــــــــــــــنة وأنـــــــــــــــــــــــــــــــــت طيـــــــــــــــــــــــــــــــــب يـــــــــــــــــــــــــــــــــا بابـــــــــــــــــــــــــــــــــا نويــــــــــــــــــــــــــــــــــل
  يرـوهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدايا كتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت معانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاأكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــنة و 
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  الصــــــــــــــالة تليفــــــــــــــون الســــــــــــــما ي(فــــــــــــــ
  يســــــــــــــــــــــــــــــــوع ـي (يــــــــــــــــــــــــــــــــرد علــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــ ــــــــــــــــرح قل ــــــــــــــــد حــــــــــــــــ يبـ(يف   يبـويزي
  (ألــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو ألــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو ألــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو
  (أنـــــــــــــا محتاجلـــــــــــــك أنـــــــــــــا مشـــــــــــــتاقلك

  

  ٢لــــــــــــو هاطلــــــــــــب هاوصــــــــــــل أنــــــــــــا)   
  ٢يـــــــــــــــــــــرد بصـــــــــــــــــــــوت مســـــــــــــــــــــموع) 
ـــــــــــــا)  ـــــــــــــون وياي   ٢طـــــــــــــول مـــــــــــــا التليف

  ٢يســـــــــــــــــــــــــــوع)  يربـــــــــــــــــــــــــــ هـــــــــــــــــــــــــــالً أ
  ٢الخـــــــــــــــــــــــــراف)  يـيـــــــــــــــــــــــــا راعـــــــــــــــــــــــــ
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 بي يســــــــــــــــــــــــــــــــــــوعـاســــــــــــــــــــــــــــــــــــم حبيبــــــــــــــــــــــــــــــــــــك إيــــــــــــــــــــــــــــــــــــه اســــــــــــــــــــــــــــــــــــم حبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -١

 ى الربـــــــــــــــــــــــــــــوعـي أحلــــــــــــــــــــــــــــــبيتـــــــــــــــــــــــــــــه فـــــــــــــــــــــــــــــين ســـــــــــــــــــــــــــــاكن فـــــــــــــــــــــــــــــين فـــــــــــــــــــــــــــــ   

  �א%�$�א�  

ــــــــــــــــــى طــــــــــــــــــول ــــــــــــــــــين ع الســــــــــــــــــما عل ــــــــــــــــــى ف ــــــــــــــــــح عل ــــــــــــــــــح راي  راي

 رايـــــــــــــــــــــــــــــــــح رايـــــــــــــــــــــــــــــــــح رايـــــــــــــــــــــــــــــــــح مهمـــــــــــــــــــــــــــــــــا تقـــــــــــــــــــــــــــــــــول

 بي لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه يزيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباح جديــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدـحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -٢  

 اشــــــــــــــــــــــــــــــتراني وأعطــــــــــــــــــــــــــــــاني التجديــــــــــــــــــــــــــــــدبي اللــــــــــــــــــــــــــــــي ـهــــــــــــــــــــــــــــــو حبيــــــــــــــــــــــــــــــ   

 لــــــــــــــــــــــــــــــــــــو فتحــــــــــــــــــــــــــــــــــــت البــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب يــــــــــــــــــــــــــــــــــــدخل علــــــــــــــــــــــــــــــــــــى طــــــــــــــــــــــــــــــــــــول -٣

ـــــــــــــــــــــــــروكايتعشـــــــــــــــــــــــــى معـــــــــــــــــــــــــاك و     ـــــــــــــــــــــــــك مب ـــــــــــــــــــــــــول ل ـــــــــــــــــــــــــت معـــــــــــــــــــــــــاه ويق  ن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــديار -٤ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدخل ال  وبعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد المشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوار ن

 هـــــــــــــــــــــــــانعيش ويـــــــــــــــــــــــــاه ونحيـــــــــــــــــــــــــا معـــــــــــــــــــــــــاه دومـــــــــــــــــــــــــًا فـــــــــــــــــــــــــي انتصـــــــــــــــــــــــــار   

 خـــــــــــــــــــــــــدم يســـــــــــــــــــــــــوع تخـــــــــــــــــــــــــدم مـــــــــــــــــــــــــين أنـــــــــــــــــــــــــا هـــــــــــــــــــــــــا نـــــــــــــــــــــــــت هـــــــــــــــــــــــــاا -٥

 ح لــــــــــــــــــــــــــــي الــــــــــــــــــــــــــــدموعـبي هــــــــــــــــــــــــــــو ويمســـــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــين بيفــــــــــــــــــــــــــــرح قلــــــــــــــــــــــــــــ   

 يــــــــــــــــــــــــــــــــــوم االختطــــــــــــــــــــــــــــــــــافنعــــــــــــــــــــــــــــــــــيش فــــــــــــــــــــــــــــــــــي هتــــــــــــــــــــــــــــــــــاف  هــــــــــــــــــــــــــــــــــا -٦

  بي ويــــــــــــــــــــــــــــــــتم الزفــــــــــــــــــــــــــــــــافـني يســــــــــــــــــــــــــــــــوع حبيـــــــــــــــــــــــــــــــــوأشــــــــــــــــــــــــــــــــوف بعيــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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  ى صـــــــــــــــــــــــــــــــــــوت ســـــــــــــــــــــــــــــــــــمعتهـحلـــــــــــــــــــــــــــــــــــأاســـــــــــــــــــــــــــــــــــم اســـــــــــــــــــــــــــــــــــمك  يـحلـــــــــــــــــــــــــــــــــــأ

  يــــــــــــــــــــــــــــــــا يســــــــــــــــــــــــــــــــوع يبـحبيــــــــــــــــــــــــــــــــ يصــــــــــــــــــــــــــــــــوتك انــــــــــــــــــــــــــــــــت يــــــــــــــــــــــــــــــــا ربــــــــــــــــــــــــــــــــ
  حلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى اســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم اســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمك يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا يســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوعأ

  بحبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك يوتقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول ينـدائمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بتفرحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأل يمتخافشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا دائمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً أ ين   معــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاك ن

  يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا يســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع ينـدائمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بتفرحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ى صـــــــــــــــــــــــــــــــــــوت ســـــــــــــــــــــــــــــــــــمعتهـحلـــــــــــــــــــــــــــــــــــأى اســـــــــــــــــــــــــــــــــــم اســـــــــــــــــــــــــــــــــــمك ـحلـــــــــــــــــــــــــــــــــــأ

  يــــــــــــــــــــــــــــــــا يســــــــــــــــــــــــــــــــوع يبـحبيــــــــــــــــــــــــــــــــ ينــــــــــــــــــــــــــــــــت يــــــــــــــــــــــــــــــــا ربــــــــــــــــــــــــــــــــأصــــــــــــــــــــــــــــــــوتك 
  ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمك يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا يســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوعاحلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى اســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم أ
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ــــــــأ ــــــــا عصــــــــفور ف ــــــــالســــــــما  ين   طيرأب
  واحـــــــــــــــــــــــــــــــدة فـــــــــــــــــــــــــــــــيهم ملكـــــــــــــــــــــــــــــــة

  يرـيلــــــــــــــــــــال نفــــــــــــــــــــرح يلــــــــــــــــــــال نطــــــــــــــــــــ
  هــــــــــــــــــــــى العــــــــــــــــــــــذراء ةالملكــــــــــــــــــــــ يد

  يـــــــــــــــــــــــــــــــا عصـــــــــــــــــــــــــــــــفور ينـغـــــــــــــــــــــــــــــــ
  طيرنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا معــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاك

  علـــــــــــــــــــــــــــــــــى يلمـــــــــــــــــــــــــــــــــا ننـــــــــــــــــــــــــــــــــاد
  ةبتصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعد الصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال

ــــــــــــــــــــــــــــــ ير شــــــــــــــــــــــــــــــهدائناـا أمــــــــــــــــــــــــــــــأم  
  فإلهنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بيبعتهولنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  

  نـــــــــــــــــــــــــــين حلـــــــــــــــــــــــــــوينتفت او شـــــــــــــــــــــــــــ  
  ميـــــــــــــــــــــــــــرأفته و شـــــــــــــــــــــــــــ يانوالثـــــــــــــــــــــــــــ

  واألميـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر ةللملكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ومـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارجرجس األميـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر
  أحلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى الترنيمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات
  ناخـــــــــــــــــــــــــــــد مـــــــــــــــــــــــــــــنهم بركـــــــــــــــــــــــــــــات

  العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذراء أمنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
  البخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور يللســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــما ز 

  يمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارجرجس الرومــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان
  يثــــــــــــــــــــوان يا نناديــــــــــــــــــــه فــــــــــــــــــــلّمــــــــــــــــــــ
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  وع بيحــــــــــــــــب الصــــــــــــــــغارنــــــــــــــــي صــــــــــــــــغير ويســــــــــــــــنــــــــــــــــا فرحــــــــــــــــان ألأ
  بـــــــــــــــرارجــــــــــــــه علشــــــــــــــاني وراجــــــــــــــع تــــــــــــــاني علشــــــــــــــان يخطــــــــــــــف األ

  والد يجــــــــــــــــــــــوليي األيســــــــــــــــــــــوع قــــــــــــــــــــــال لكــــــــــــــــــــــل النــــــــــــــــــــــاس خلّــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوني ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتم بتحب   الزم تبقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا زيهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم إن كن

  نيـأنـــــــــــــــــــا فرحـــــــــــــــــــان ألنـــــــــــــــــــي بحبـــــــــــــــــــه وهـــــــــــــــــــو كمـــــــــــــــــــان بيحبـــــــــــــــــــ
ـــــــــــــا أســـــــــــــمع كـــــــــــــل كالمـــــــــــــه وهـــــــــــــو كمـــــــــــــان مبســـــــــــــوط مـــــــــــــ   نيـدايًم

  نيـبعــــــــــــــــــــــد عــــــــــــــــــــــاني رح أقولــــــــــــــــــــــه ـا يجيــــــــــــــــــــــوالشــــــــــــــــــــــيطان لّمــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــده ليســـــــــــــــــــــوع ي ـــــــــــــــــــــ نجـــــــــــــــــــــدني ويســـــــــــــــــــــوع دايمـــــــــــــــــــــاً وأن   نيـيحمي
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  يربـــــــــــــــــــــــــــ بحبـــــــــــــــــــــــــــك يـــــــــــــــــــــــــــا أنـــــــــــــــــــــــــــا
  يبـعلشــــــــــــــــــــان هــــــــــــــــــــو أنــــــــــــــــــــت حبيــــــــــــــــــــ

  أم النـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور يبحبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك ز  -١
  بطنهـــــــــــــــــا تســـــــــــــــــعة شـــــــــــــــــهور يفـــــــــــــــــ   
  مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــارمرقس يبحبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــك ز  -٢

  روا بيـــــــــــــــــــكلفـــــــــــــــــــوا العـــــــــــــــــــالم بّشـــــــــــــــــــ   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــك ز  -٣   مــــــــــــــــــــــــــــــــــارجرجس يبحب

  واســــــــــــــــــــــتحمل كــــــــــــــــــــــل العــــــــــــــــــــــذابات   
  هدميانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يبحبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك ز  -٤

  وســــــــــــــــــــــــــيرتها ويــــــــــــــــــــــــــا العــــــــــــــــــــــــــذارى   
  بحبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــك زى العجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــايبي -٥

  وفيلوبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتير مرقوريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوس   
ـــــــــــــــــك ز  -٦ ـــــــــــــــــوس يبحب ـــــــــــــــــا أنطوني   أنب

  معـــــــــــــاك كـــــــــــــانوا مبســـــــــــــوطين ياللـــــــــــــ   
  األنبـــــــــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــــــــوال يبحبـــــــــــــــــــــــــك ز  -٧

ــــــــــــــــــــــــــــرد وجــــــــــــــــــــــــــــوع      اســــــــــــــــــــــــــــتحمل ب
  أنبـــــــــــــــــــــــا موســـــــــــــــــــــــى يبحبـــــــــــــــــــــــك ز  -٨

  نبـــــــــــــــــــــــــا مكـــــــــــــــــــــــــاريوسأوأبـــــــــــــــــــــــــوهم    
  ا ابــــــــــــــــــــــــــرآمبــــــــــــــــــــــــــنأ يبحبــــــــــــــــــــــــــك ز  -٩

ـــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــزه فــــــــــــــــــَك   الســـــــــــــــــموات ينز كن
  يرلسـأنبــــــــــــــــــــا كــــــــــــــــــــ يبحبـــــــــــــــــــك ز  -١٠
ـــــــــــــــــــــــــــ      خـــــــــــــــــــــــــــدموا وســـــــــــــــــــــــــــطينا يالل
  

  يحبـــــــــــــــــــــــك مـــــــــــــــــــــــن قلبـــــــــــــــــــــــاأيـــــــــــــــــــــــوه ب  
  ينصـــــــــــــــــــيبومـــــــــــــــــــا فـــــــــــــــــــيش غيـــــــــــــــــــرك 

  حملتـــــــــــــــــــــــــــــــك بســـــــــــــــــــــــــــــــرور يتـالـــــــــــــــــــــــــــــــ
  وماليكـــــــــــــــــــــــــــة حواليهـــــــــــــــــــــــــــا بتـــــــــــــــــــــــــــدور
  ورســــــــــــــــــــــــــــلك بــــــــــــــــــــــــــــولس وبطــــــــــــــــــــــــــــرس
  علشـــــــــــــــــان يعملـــــــــــــــــوا مـــــــــــــــــا يرضـــــــــــــــــيك

  اتســــــــــــــــمشده شــــــــــــــــرب الســــــــــــــــم ومــــــــــــــــا 
  علشــــــــــــــان حبــــــــــــــك لحــــــــــــــد مــــــــــــــا مــــــــــــــات

  عاشـــــــــــــــــــــت لـــــــــــــــــــــك بأمانـــــــــــــــــــــة ياللـــــــــــــــــــــ
  لحـــــــــــــــــــــد اليـــــــــــــــــــــوم فاضـــــــــــــــــــــلة منـــــــــــــــــــــارة
ــــــــــــــــــــــــادرس الشــــــــــــــــــــــــطب ــــــــــــــــــــــــا وت   يمارمين

  جورجيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوس يناواإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــــكندر 
ــــــــــــــا بيشــــــــــــــو  ــــــــــــــاخوميوس ىوأنب ــــــــــــــا ب   وأنب

  مــــــــــش عــــــــــايزينوحاجــــــــــة مــــــــــن العــــــــــالم 
  هولـــــــةأجبـــــــال غيـــــــر م يه عـــــــاش فـــــــاللـــــــ

ــــــــــــــــــــكيبعلشــــــــــــــــــــان  ــــــــــــــــــــا يســــــــــــــــــــوع حب   ي
  ومكســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــيموس ودمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاديوس

ــــــــــــــــ   معــــــــــــــــاك ســــــــــــــــكنوا الفــــــــــــــــردوس يالل
  دا محــــــــــــــــــــــــــــــب لكــــــــــــــــــــــــــــــل األيتــــــــــــــــــــــــــــــام
ــــــــــــــــــــــــــــــــــات ــــــــــــــــــــــــــــــــــح كــــــــــــــــــــــــــــــــــل الوزن   ورب
ـــــــــــــــــــــــــــــا بيشـــــــــــــــــــــــــــــوى القمـــــــــــــــــــــــــــــص   وأبون
  وغرســـــــــــــــــــــــــــــــــــوا حبـــــــــــــــــــــــــــــــــــك فينـــــــــــــــــــــــــــــــــــا
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  لســــــــــــــــــــه صــــــــــــــــــــغنن لكــــــــــــــــــــن جــــــــــــــــــــواه موجــــــــــــــــــــود يأنــــــــــــــــــــا قلبــــــــــــــــــــ
  قلـــــــــــــــــــــــــب داود ةومحبـــــــــــــــــــــــــ يربـــــــــــــــــــــــــ أنـــــــــــــــــــــــــوارك انـــــــــــــــــــــــــت يـــــــــــــــــــــــــا

ــــــــ١ ـــــــــأن ـ ـــــــــا كفّ ـــــ ـــــــــلسّ  يــــ ـــــــــه صــــ ـــــــــغنن لكــــ ـــــــــن ماســــ ــــــــــــك فــــ ـــــــــاي يـ   ديكــــ
  نــــــــــــــــا ابنــــــــــــــــك منقــــــــــــــــوش علــــــــــــــــى كفيــــــــــــــــكأفرحــــــــــــــــان علشــــــــــــــــان    
  ةــــــــــــــــرف للميـــــــــــــــان أعــــــــــــــــوكم ةر ـــــــــــــــد لعشـــــــــــــــرف أعــــــــــــــــا أعـــــــــــــــأن ـــــــــ٢

ـــــــــــــــ ةبالبركـــــــــــــــ    ـــــــــــــــ ةمـــــــــــــــن روضـــــــــــــــ يدراســـــــــــــــت يتكـــــــــــــــون ف   ةللكلي
  رــــــــــــب كبيــــــــــــالح يــــــــــــن فــــــــــــير لكــــــــــــقص يولــــــــــــن طــــــــــــا يمكــــــــــــأن ــــــــ٣
  بحـــــــــــــب الخيـــــــــــــر يوعشـــــــــــــان ابنـــــــــــــك أنـــــــــــــا شـــــــــــــبهك مـــــــــــــن قلبـــــــــــــ  
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  يمس������������يح يأن������������ا مس������������يح

  يقلب������ يف������ يقلب������ يوھ������و ف������

  يب واي�������������������دأق�������������������ول ا�

  الس�������ماء يرب�������ى يس�������وع ف�������

  يأق�������������ول ا(ب�������������ن واي�������������د

  بط�������ن الع�������ذراء ين�������زل ف�������

  ق������������ول ال������������روح الق������������دسأ

  دا روح ال�������������������رب فين�������������������ا

 

  

  

  

  

  ي��������دياإ يف������� هدق������� يوص�������ليب

  أع����������������ز م����������������ن عين����������������ي

  يف����������وق رأس����������ي دا حبيب����������

  يع�������������ز نص�������������يبأوھ�������������و 

  يدا حبيب����������� يف�����������وق بطن�����������

  يج�����������يرض يا< ن ععلش�����������ا

  يكت�������������افأي�������������ديا ب�������������ين إو

  يرعان�����������������������ا ويقوين�����������������������ا
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ماشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا يســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع أن   ٣وراك)  ي(ي
  بتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبص علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي  سوالنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  ا النـــــــــــــــاس يشـــــــــــــــوفونى معـــــــــــــــاك يشـــــــــــــــتاقوا يكونـــــــــــــــوا ويـــــــــــــــاكلّمـــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــ يعينـــــــــــــــــــ   ةعلـــــــــــــــــــى طـــــــــــــــــــول شـــــــــــــــــــايفاك قلبـــــــــــــــــــك كلـــــــــــــــــــه حنّي
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  جـــــــــــــــــــــًدا جـــــــــــــــــــــًدا جـــــــــــــــــــــًدا يبـــــــــــــــــــــدر 
  تطلـــــــــــــــــــع قبـــــــــــــــــــل الشـــــــــــــــــــمس مـــــــــــــــــــا

       

ــــــــــــدن كوكــــــــــــو  ــــــــــــديك مــــــــــــا ي ــــــــــــل ال   قب
  ة ينـــــــــــــــــــورالعتمـــــــــــــــــــ ينـــــــــــــــــــور فـــــــــــــــــــ

  بيكبر يوفرح قلب 
 ا يسوع قاملم  

  يوم الحد الصبح (ها)
  يبتحكــــــــــــــــــــــــــــ يألـــــــــــــــــــــــــــوان لبســــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــى كـــــــــــــــــــــــــــورت ـــــــــــــــــــــــــــ يحت   يولعب

          

  (أصـــــــــــــــــــفر وأحمـــــــــــــــــــر وأخضــــــــــــــــــــر) 
  أن يســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام

  يوم الحد الصبح (ها)  
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  حســـــــــــــــــــــــــب أنـــــــــــــــــــــــــا جـــــــــــــــــــــــــاي أُ 
  يلـــــــــــــــــــــــــال بينـــــــــــــــــــــــــا نســـــــــــــــــــــــــبح

  عرف أعــــــــــــــــــــزفأأنــــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــــ
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأُ و   م ليســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوعرن  
 م ليســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوعونـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرن  

  يلــــــــــــــــــــــــال بينــــــــــــــــــــــــا نعــــــــــــــــــــــــزف
  على البيانو .١

 ٢نو)بيانوبيا - (بيابيابيانو

  أنـــــــــــــــــــــــــا جـــــــــــــــــــــــــاي أســـــــــــــــــــــــــبح
  يلـــــــــــــــــــــــــال بينـــــــــــــــــــــــــا نســـــــــــــــــــــــــبح

  أعــــــــــــــــــــزف عرفابــــــــــــــــــــأنــــــــــــــــــــا 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم ليســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوعأو     رن
  ونـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرنم ليســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع
  يلــــــــــــــــــــــــال بينــــــــــــــــــــــــا نعــــــــــــــــــــــــزف

  . على الكمنجة٢
 ٢كمنجة كمنجة) - (كمان كمان كمنجة

  أنـــــــــــــــــــــــــا جـــــــــــــــــــــــــاي أســـــــــــــــــــــــــبح
  يلـــــــــــــــــــــــــال بينـــــــــــــــــــــــــا نســـــــــــــــــــــــــبح

  أعــــــــــــــــــــزف عرفابــــــــــــــــــــأنــــــــــــــــــــا 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم ليســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوعأو     رن
  ونـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرنم ليســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع
  يلــــــــــــــــــــــــال بينــــــــــــــــــــــــا نعــــــــــــــــــــــــزف

  . على الترمبون٣
  أوم بابا - أوم با - أوم با
  أوم بابا - وم باباأ

  أوم بابا - أوم با -  أوم با
  أوم بابا -  با أوم

  أنـــــــــــــــــــــــــا جـــــــــــــــــــــــــاي أســـــــــــــــــــــــــبح
  يلـــــــــــــــــــــــــال بينـــــــــــــــــــــــــا نســـــــــــــــــــــــــبح

  أعــــــــــــــــــــزف عرفابــــــــــــــــــــأنــــــــــــــــــــا 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم ليســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوعأو     رن
  ونـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرنم ليســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع
  يلــــــــــــــــــــــــال بينــــــــــــــــــــــــا نعــــــــــــــــــــــــزف

  . على الدرامز٤
  بوم بوم طش - بوم بوم بوم بوم
  بوم بوم طش - بوم بوم طش
  بوم طش -  بوم بوم بوم
 !بوم طش -  بوم بوم بوم
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   ٢؟)ةي بالـــك يـــا عينـــي شـــايفة إيـــ(خّلـــ -١
  

  ف عارف كل الظروفله عطو إيوجد  
  ؟عيني شايفه إيهخلي بالك يا 

 له عطوف عارف كل الظروفإيوجد    ي بالك يا وداني سامعة إيه؟)(خلّ  -٢ 

  إيه؟وداني سامعة ي بالك يا خلّ 
 له عطوف عارف كل الظروفإيوجد    ٢بتقول إيه؟) يبالك يا لسان ي(خلّ  -٣ 

  إيه؟لساني بتقول ي بالك يا خلّ 
 له عطوف عارف كل الظروفإيوجد    ا إيدى بتعملى إيه؟)بالك ي ي(خلّ  -٤ 

  إيه؟ إيدّي بتعمليي بالك يا خلّ 
 له عطوف عارف كل الظروفإيوجد    ؟)يا رجلّي رايحة فينبالك  ي(خلّ  -٥ 

  ؟يا رجلّي رايحة فيني بالك خلّ 
 
  

@@@@@@@  
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ـــــــــــة ه ـــــــــــدي حكاي ـــــــــــبالداعن ـــــــــــل ال ـــــــــــألوالد أوالد أصـــــــــــحابي ومـــــــــــن ك   قولهـــــــــــا ل
  حكايـــــــة عنـــــــي وعـــــــن يســـــــوع حبيبـــــــي ونصـــــــرتنا األكيـــــــدة علـــــــي مكـــــــر الشـــــــيطان

ــــي "فتحــــو  ــــوا ف ــــا وتبق ــــويس علشــــان تنتصــــروا دايًم ــــي ك ــــم وانتبهــــوا ل ــــان"أا ودانك   ٢م
ـــــــــي مـــــــــرة مـــــــــن المـــــــــرات جـــــــــالي يتســـــــــحّ    ب كـــــــــأمكر الحيـــــــــات+ ف الضـــــــــلمة ماشـــــــــي ف

  دا أنــت ماشــي لوحــدك وفــي الضــلمة أنــت خــايف قــوم هــات إيــدك هــات لــي حــاول يقــول  
  لــــــه أمــــــش ألنــــــي مــــــش لوحــــــدي يســــــوع ماســــــك فــــــي أيــــــدي وهــــــو عشــــــاني مــــــات قلــــــت  

  الكســــــــبان ىكــــــــذب عشــــــــان تبقــــــــأمــــــــرة بالعــــــــب مــــــــع ابــــــــن الجيــــــــران جــــــــه قــــــــالي  + وفــــــــي
ـــــــت   ـــــــي مـــــــش هـــــــا قل ـــــــي وقلب ـــــــه أل يســـــــوع راح يزعـــــــل من ـــــــرح مـــــــا ل   دام هـــــــو زعـــــــالن يف
ـــــــي وحســـــــيت باألمـــــــان قـــــــام فـــــــرّ    ـــــــي يســـــــوعي فـــــــي لحظـــــــة لقيتـــــــه جنب ـــــــي وجـــــــه جنب   من

  تســــــــــمعلوش كــــــــــالم مــــــــــر األيــــــــــام إبلــــــــــيس لــــــــــو جالــــــــــك مــــــــــا ى+ خــــــــــدها نصــــــــــيحة علــــــــــ
ـــــــا شـــــــاطر ما   ـــــــه ي ـــــــيّ قول ـــــــا كـــــــالم تتشـــــــطرش عل ـــــــا مـــــــش قـــــــدك ملكـــــــش معاي   عشـــــــان أن
  يوريلــــــــــــك ويغلبــــــــــــك كمــــــــــــان ربــــــــــــي وهــــــــــــو هــــــــــــا ىإن كنــــــــــــت شــــــــــــاطر تــــــــــــروح تتحــــــــــــد  
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  قرارـال

  ش تشـــــــــــــــــــــيل الهـــــــــــــــــــــمـطـــــــــــــــــــــايرة صـــــــــــــــــــــغيورة مابتعرفــــــــــــــــــــعصــــــــــــــــــــفورة 
ــــــــــــــــوام يهــــــــــــــــتم ــــــــــــــــا يســــــــــــــــوع وياهــــــــــــــــا وهــــــــــــــــو بيهــــــــــــــــا ق   علشــــــــــــــــان باب

  خــــــــــــــــــــــــايف عصــــــــــــــــــــــــفور صــــــــــــــــــــــــغير لكــــــــــــــــــــــــن شــــــــــــــــــــــــايف إن إلهــــــــــــــــــــــــي علــــــــــــــــــــــــيّ  -١  
  مــــــــــــــــــــافيش ريشــــــــــــــــــــة تقــــــــــــــــــــع مــــــــــــــــــــن ريشــــــــــــــــــــي إال وبيهــــــــــــــــــــا بيكــــــــــــــــــــون عــــــــــــــــــــارف   
  ح وتــــــــــــــــــــــــــــــــــــرنمعصــــــــــــــــــــــــــــــــــــفورة لســــــــــــــــــــــــــــــــــــه بتــــــــــــــــــــــــــــــــــــتعلم لكــــــــــــــــــــــــــــــــــــن بتســــــــــــــــــــــــــــــــــــبّ  -٢

  ألنـــــــــــــــــك تحمينـــــــــــــــــي مـــــــــــــــــن غيـــــــــــــــــر مـــــــــــــــــا أتكلـــــــــــــــــم شـــــــــــــــــكرًا ليـــــــــــــــــك يـــــــــــــــــا إلهـــــــــــــــــي   
  حبـــــــــــــــــــــــة بابـــــــــــــــــــــــا يســـــــــــــــــــــــوع يـــــــــــــــــــــــديني الحبـــــــــــــــــــــــة بتكبـــــــــــــــــــــــرأنـــــــــــــــــــــــا عصـــــــــــــــــــــــفورة  -٣

  أكـــــــــــــــــــــــــل وأشـــــــــــــــــــــــــكر فـــــــــــــــــــــــــيض خيراتـــــــــــــــــــــــــه زي إلهـــــــــــــــــــــــــي عنـــــــــــــــــــــــــدي محبـــــــــــــــــــــــــة   
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   قشـــــــــــــــــــه وقشـــــــــــــــــــه ســـــــــــــــــــابوا العشـــــــــــــــــــة راحـــــــــــــــــــوا لمـــــــــــــــــــذود مـــــــــــــــــــش مشـــــــــــــــــــهور
   دور هـــــــــــــــــــــــيجلهممـــــــــــــــــــــــش  ا افتكـــــــــــــــــــــــروا أبـــــــــــــــــــــــداً بكـــــــــــــــــــــــوا وانكســـــــــــــــــــــــروا لّمـــــــــــــــــــــــ

   بــــــــــــــــس ف ليلــــــــــــــــة جميلــــــــــــــــة عجيبــــــــــــــــة ســــــــــــــــابوا الضــــــــــــــــلمة وشــــــــــــــــافوا النــــــــــــــــور
   نـــــــــــــــــــــو ف المـــــــــــــــــــــذود محطـــــــــــــــــــــوطشـــــــــــــــــــــاف القـــــــــــــــــــــش يســـــــــــــــــــــوع متجســـــــــــــــــــــد نو 

   قــــــــــــــــــام واتــــــــــــــــــنطط نــــــــــــــــــام واتــــــــــــــــــبطط علشــــــــــــــــــان يبقــــــــــــــــــي ســــــــــــــــــرير مظبــــــــــــــــــوط
   فــــــــــــــــــرش وعــــــــــــــــــرش ومــــــــــــــــــين كــــــــــــــــــان يــــــــــــــــــدري أن الفــــــــــــــــــرح عليــــــــــــــــــه هيــــــــــــــــــدور

   ســــــــــــــــــياهاحــــــــــــــــــزين والنــــــــــــــــــاس ن ىبيــــــــــــــــــدور علــــــــــــــــــ أصــــــــــــــــــل يســــــــــــــــــوع دايمــــــــــــــــــاً 
   واللـــــــــــــــــــــي مفكـــــــــــــــــــــر أنـــــــــــــــــــــه مكســـــــــــــــــــــر ومفـــــــــــــــــــــيش أبـــــــــــــــــــــًدا فايـــــــــــــــــــــدة معـــــــــــــــــــــاه

ـــــــــــــــوة ومعـــــــــــــــاه ةيجـــــــــــــــي بذاتـــــــــــــــه يســـــــــــــــوع فـــــــــــــــي حياتـــــــــــــــه تصـــــــــــــــبح غاليـــــــــــــــي   وحل
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  ٢م )و بــــــــ مو قلبــــــــي بــــــــ. .. مو بــــــــ مو قلبــــــــي بــــــــ( -١
ـــــــــــــي تفـــــــــــــتح( -٢ ـــــــــــــي تغمـــــــــــــض ) ... عين   ٢عين
  ٢) لتحــت رجلــي تــنط. .. رجلــي تــنط لفــوق ( -٣
  

  نـــــــــــــــــــــــينـــــــــــــــــــــــك بتحبّ أعـــــــــــــــــــــــارف  
  نـــــــــــــــــــــينـــــــــــــــــــــك بتحبّ أوأعـــــــــــــــــــــرف 
ــــــــــــــــــــــــرح  ــــــــــــــــــــــــك بتحبّ أوأف ــــــــــــــــــــــــين   ن

  نـــــــــــــك خلقتنـــــــــــــيإرفع صـــــــــــــوتي مـــــــــــــع البحـــــــــــــور والطيـــــــــــــور ويـــــــــــــا الزهـــــــــــــور وأشـــــــــــــكر أبـــــــــــــ -٤
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  كـــــــــــــــــــــــــــــــــان فـــــــــــــــــــــــــــــــــي مـــــــــــــــــــــــــــــــــرة مجـــــــــــــــــــــــــــــــــوس ومجـــــــــــــــــــــــــــــــــوس ومجـــــــــــــــــــــــــــــــــوس
  بالليــــــــــــــــــــــل كــــــــــــــــــــــانوا مســــــــــــــــــــــافرين كــــــــــــــــــــــانوا ماشــــــــــــــــــــــيين ورا نجــــــــــــــــــــــم بيلمــــــــــــــــــــــع
  علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى بيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت لحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانوا رايحيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين
  تبعــــــــــــــــوا الــــــــــــــــنجم بفرحــــــــــــــــة وحيــــــــــــــــرة وقــــــــــــــــف الــــــــــــــــنجم فــــــــــــــــي مكــــــــــــــــان فقيــــــــــــــــر

  نــــــــــــــــــــــــوره بمجــــــــــــــــــــــــد عظــــــــــــــــــــــــيمر ر نــــــــــــــــــــــــوره نــــــــــــــــــــــــوّ عنــــــــــــــــــــــــد يســــــــــــــــــــــــوع نــــــــــــــــــــــــوّ 
  دخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل المجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوس لقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا طفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل جميـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل
  راحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجدوا بفرحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة وتهليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل

  هم علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى طــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولاقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدموا هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان ومـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر ودهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب كتيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر   لب
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  كـــــــــــــــــان فيـــــــــــــــــه عنقـــــــــــــــــود عنـــــــــــــــــب
  خـــــــــــــــده راهـــــــــــــــب مـــــــــــــــن الرهبـــــــــــــــان
  شـــــــــــــــــــــــــــكره رئـــــــــــــــــــــــــــيس الـــــــــــــــــــــــــــدير

  ر يديـــــــــــــــــــــــــــــه لراهـــــــــــــــــــــــــــــبفّكـــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــه    نـــــــــــــــــــــــــت تفـــــــــــــــــــــــــوزأراح قال

  يجــــــــــــــــــــــــــيي يوالخيــــــــــــــــــــــــــر اللــــــــــــــــــــــــــ
  أخــــــــــــــــــــــده الراهــــــــــــــــــــــب خجــــــــــــــــــــــالن

  كلــــــــــــــــــهأللــــــــــــــــــي امعقــــــــــــــــــول أنــــــــــــــــــا 
  فضـــــــــــــــــــــل العنقـــــــــــــــــــــود دا كتيـــــــــــــــــــــر

  ع تــــــــــــــــــــــــــــانيرجــــــــــــــــــــــــــــ وأخيــــــــــــــــــــــــــــراً 
  الحــــــــــــــــال يقــــــــــــــــام القــــــــــــــــديس فــــــــــــــــ

ـــــــــة هـــــــــا احكـــــــــي ـــــــــى حكاي   لكـــــــــم عل
  نـــــــــــــــــــــــــــا شـــــــــــــــــــــــــــايف المحبـــــــــــــــــــــــــــةأ

  ودليلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي األكيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
  يـــــــــــــــــــــــــــــارب أنـــــــــــــــــــــــــــــت النـــــــــــــــــــــــــــــور
  روالشـــــــــــــــــــــــــــمعة لمـــــــــــــــــــــــــــا تنـــــــــــــــــــــــــــوّ 

  

  وانـــــــــــــــــــهأغيـــــــــــــــــــر  يطلـــــــــــــــــــع فـــــــــــــــــــ  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدير ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرئيس ال   وداه ل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر   مكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاريوس الكبي
  تعبـــــــــــــــــــــــــــان وســـــــــــــــــــــــــــنه كبيـــــــــــــــــــــــــــر

ــــــــــــــــــــــــــت راهــــــــــــــــــــــــــب عجــــــــــــــــــــــــــوزأ   ن
  نديـــــــــــــــــــــــــــــــه للـــــــــــــــــــــــــــــــي يعـــــــــــــــــــــــــــــــوز
  وقــــــــــــــــــــــــــــــال هــــــــــــــــــــــــــــــو كمــــــــــــــــــــــــــــــان

ـــــــــــــــــــــــات جعـــــــــــــــــــــــان!أو  ـــــــــــــــــــــــا يب   خوي
  يلــــــــــــــــــــــــــــف بــــــــــــــــــــــــــــدون تفكيــــــــــــــــــــــــــــر

  اريوس الكبيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرلمكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  جمـــــــــــــــــــــــــع الرهبـــــــــــــــــــــــــان وقـــــــــــــــــــــــــال
  إنمــــــــــــــــــــــــــــــا عــــــــــــــــــــــــــــــال العــــــــــــــــــــــــــــــال

  ةحبـــــــــــــــــــــــــــــــ ةبتزيـــــــــــــــــــــــــــــــد حبـــــــــــــــــــــــــــــــ
  آدي عنقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــود المحبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

  ه المحبـــــــــــــــــــــــــــــةنـــــــــــــــــــــــــــــت اللـــــــــــــــــــــــــــــأ
  مـــــــــــــــــــــــــــا يســـــــــــــــــــــــــــتخبى نورهـــــــــــــــــــــــــــا
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  يكنيســــــــــــــــــــــــــت يكنيســــــــــــــــــــــــــت يكنيســــــــــــــــــــــــــت
ــــــــــــــــــــــــ يّ ا كنــــــــــــــــــــــــت صــــــــــــــــــــــــغير لــــــــــــــــــــــــلم  
  ةبهيــــــــــــــــــــ ةأهلــــــــــــــــــــي بفرحــــــــــــــــــــ يخــــــــــــــــــــدن
ــــــــــــــــــــــ يشــــــــــــــــــــــالن   يّ أبونــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــن رجل

ـــــــــــــــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــــــــــــــــت هـــــــــــــــــــــــــــــــى المعمودي   كان
ــــــــــــــــــــت مــــــــــــــــــــن صــــــــــــــــــــغر أ   فيهــــــــــــــــــــا يتربي

 فـــــــــــــــــــــــــرح بيهـــــــــــــــــــــــــاأو  يّ تفـــــــــــــــــــــــــرح بـــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــى تعليمهــــــــــــــــــا يبــــــــــــــــــادئم يبنــــــــــــــــــأ   عل
  حــــــــــــــــــــــــافظ عليهــــــــــــــــــــــــا يلهــــــــــــــــــــــــإيــــــــــــــــــــــــا 

  فيهــــــــــــــا علــــــــــــــى المــــــــــــــذبح أعظــــــــــــــم مــــــــــــــا
  حطغمــــــــــــــــــــــــــــات المالئكــــــــــــــــــــــــــــة تســــــــــــــــــــــــــــبّ 

  واحنــــــــــــــــــــا ناكــــــــــــــــــــل جســــــــــــــــــــده ونفــــــــــــــــــــرح
  يــــــــــــــربح يتنــــــــــــــاول هــــــــــــــا هــــــــــــــا ياللــــــــــــــ هد
 

ــ     يهــى ســر فــرح حيــات يمــأهــى  يهــى بيت
  أربعـــــــــــــــــــــــــــــــــين يـــــــــــــــــــــــــــــــــوم بالتحديـــــــــــــــــــــــــــــــــد

  لكنيســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة للتعميــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداع 
ــــــــــــــــــ يوغطســــــــــــــــــن   جــــــــــــــــــرن غــــــــــــــــــويط يف

  مــــــــــــــــــــــــيالد جديــــــــــــــــــــــــد يوهــــــــــــــــــــــــى لــــــــــــــــــــــــ
  جـــــــــــــــــــــــــــــــــــوه مـــــــــــــــــــــــــــــــــــدارس األحـــــــــــــــــــــــــــــــــــد

  زاد افيهــــــــــــــــــــــــــــــ يل إيمــــــــــــــــــــــــــــــانصــــــــــــــــــــــــــــــأ
  وأطــــــــــــــــــــــــــــــــــــاوع كــــــــــــــــــــــــــــــــــــل إرشــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد
ـــــــــــــــــــــدهور ـــــــــــــــــــــى مـــــــــــــــــــــر ال ـــــــــــــــــــــدوم عل   وت
  والســـــــــــــــما حاضـــــــــــــــرة أحلـــــــــــــــى حضـــــــــــــــور
ـــــــــــــــــــور ـــــــــــــــــــة ون   بهجـــــــــــــــــــة وفرحـــــــــــــــــــة ورهب

  الشــــــــــــــــــــــــــــــــرور يودمــــــــــــــــــــــــــــــــه يمحــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــدهور   الملكـــــــــــــــــــــــــــــوت طـــــــــــــــــــــــــــــول ال
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  زي يــــــــــــــــــا بـلـــــــــــــــــــح لونــــــــــــــــــك أحمــــــــــــــــــر -١
  

  ٢يـــــــــــــــــــــــــــر روى أرضـــــــــــــــــــــــــــنا ري)(دم غز    
  دم غزير دم الشهداء  

  يـــــــــــــــــا بلــــــــــــــــــح قلبـــــــــــــــــك أبـــــــــــــــــيض زي -٢
  

ــــــــــــب نظيــــــــــــف وبيضــــــــــــوي ضــــــــــــي)      ٢(قل
  قلب نظيف قلب الشهداء  

ـــــــــــــــــح بـــــــــــــــــذرك ناشـــــــــــــــــف زي -٣   يـــــــــــــــــا بل
  

  ٢(اإليمـــــــــــــــــــــــــان الصـــــــــــــــــــــــــلب الحـــــــــــــــــــــــــي)  
  اللي كان عند الشهداء    
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ـــــــــــــــــــــــا رســـــــــــــــــــــــل المســـــــــــــــــــــــيح   ي
ــــــــــــــــــــــتم ــــــــــــــــــــــد يســــــــــــــــــــــوع دخل   عن

  طوبــــــــــــــــــــــــــــــــــاكم باألكاليــــــــــــــــــــــــــــــــــل  
  بـــــــــــــــــــــــــــــــــــالفرح والتهليـــــــــــــــــــــــــــــــــــل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدموع -١   بالتعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب وال
  وكنـــــــــــــــــــــــــــــــــتم لينـــــــــــــــــــــــــــــــــا شـــــــــــــــــــــــــــــــــموع  
  ن رضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيتمبالســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجو  -٢
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتم     والفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــردوس دخل
  عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاوزنكم تفتكرونــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا -٣
ـــــــــــــــــــــــــــــــا   ـــــــــــــــــــــــــــــــارك فين   علشـــــــــــــــــــــــــــــــان يب
 

  نشــــــــــــــــــــــــــــــــــــرتم نــــــــــــــــــــــــــــــــــــور يســــــــــــــــــــــــــــــــــــوع  
  يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا رســــــــــــــــــــــــــــــــــــــل المســــــــــــــــــــــــــــــــــــــيح
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرحكم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاآلالم ف   وب
  يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا رســــــــــــــــــــــــــــــــــــــل المســــــــــــــــــــــــــــــــــــــيح
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــدام يســــــــــــــــــــــــــــــــــــوع فادين   ق
  يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا رســــــــــــــــــــــــــــــــــــــل المســــــــــــــــــــــــــــــــــــــيح
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ـــــــــــــــــــك ـــــــــــــــــــك علشـــــــــــــــــــان قلب   مامـــــــــــــــــــا بحب
  يوقلبـــــــــــــــك صــــــــــــــــاف يحضـــــــــــــــنك دافـــــــــــــــ
  يإيـــــــــــــــــــديك يتمـــــــــــــــــــد يأنـــــــــــــــــــده ليكـــــــــــــــــــ

  يعنيكـــــــــــــــــــ ىنظـــــــــــــــــــرة حـــــــــــــــــــب بتملـــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــا ـــــــــــــــــ ي ـــــــــــــــــ يلل ـــــــــــــــــارك ل ـــــــــــــــــل يفن   دلي
ــــــــــــــ يــــــــــــــا ــــــــــــــور يلل ــــــــــــــك شــــــــــــــمعة تن   حيات

  حيـــــــــــــــــــــاة أبديـــــــــــــــــــــة يصـــــــــــــــــــــوتك لـــــــــــــــــــــ
  مهمـــــــــــــــــــــــا أبعـــــــــــــــــــــــد ويـــــــــــــــــــــــا خطيـــــــــــــــــــــــة

 

  مليـــــــــــــــــــــان حـــــــــــــــــــــب وكلـــــــــــــــــــــه حنـــــــــــــــــــــان  
ـــــــــــــــــــــــــ   أمـــــــــــــــــــــــــان يواثـــــــــــــــــــــــــق إنـــــــــــــــــــــــــك ل
  يمــــــــــــاليك يأصــــــــــــل الحــــــــــــب يــــــــــــا أمــــــــــــ

  ٢)يعليكـــــــــــــــ يعينـــــــــــــــ ي(كـــــــــــــــل حيـــــــــــــــات
  إنجيـــــــــــــــل يمـــــــــــــــيالدك لـــــــــــــــ يللـــــــــــــــ يـــــــــــــــا

ـــــــــــــــ   ٢بحـــــــــــــــر الـــــــــــــــدنيا أدور) يا فـــــــــــــــ(لّم
  يكيــــــــــــــــــــــــــــــان يمــــــــــــــــــــــــــــــالو  ييشــــــــــــــــــــــــــــــبعن

ـــــــــــــانا(ب   ٢)يســـــــــــــمع صـــــــــــــوتك أرجـــــــــــــع ت
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  نهـــــــــــــــــــــــر األردن ومـــــــــــــــــــــــوقفتش يفـــــــــــــــــــــــ ةوجايـــــــــــــــــــــــ ةرايحـــــــــــــــــــــــ هميـــــــــــــــــــــــ ةنقطـــــــــــــــــــــــ
  ا شـــــــــــــــــــــــــافت لّمـــــــــــــــــــــــــه وقفـــــــــــــــــــــــــت تســـــــــــــــــــــــــمع ومـــــــــــــــــــــــــرجعتشفرحـــــــــــــــــــــــــت لّمـــــــــــــــــــــــــ

  نــــــــــــــــــــــــــــــــادى يوحنــــــــــــــــــــــــــــــــا المعمــــــــــــــــــــــــــــــــدان بالتوبــــــــــــــــــــــــــــــــة لكــــــــــــــــــــــــــــــــل إنســــــــــــــــــــــــــــــــان
  جلشأمتتــــــــــــــــــــــــــــــــ ةصــــــــــــــــــــــــــــــــل التوبــــــــــــــــــــــــــــــــيتعمــــــــــــــــــــــــــــــــد يبقــــــــــــــــــــــــــــــــى فرحــــــــــــــــــــــــــــــــان أ

  فتحــــــــــــــــــت عينهــــــــــــــــــا مصــــــــــــــــــدقتش ةوعايمــــــــــــــــــ هالميــــــــــــــــــ ةيــــــــــــــــــوم نايمــــــــــــــــــ يوفــــــــــــــــــ
  فرحـــــــــــــــــــت لعبـــــــــــــــــــت نزلـــــــــــــــــــت طلعـــــــــــــــــــت خطـــــــــــــــــــت نطـــــــــــــــــــت عملـــــــــــــــــــت تـــــــــــــــــــش

ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ يف ــــــــــــــــــــن الل ــــــــــــــــــــه يســــــــــــــــــــوع اب ــــــــــــــــــــروح ز المي   معــــــــــــــــــــاه ةحمامــــــــــــــــــــ يه وال
ــــــــــــــــــــــــواآل ــــــــــــــــــــــــه ف ــــــــــــــــــــــــوتش يب يشــــــــــــــــــــــــهد ل ــــــــــــــــــــــــو ميتف   ســــــــــــــــــــــــماه منظــــــــــــــــــــــــر حل
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  منهج الطقس . ٢

  للصف الثاني

  االبتدائي
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وتكون  ،وتكون بيضاء مثل نقاوة القلب ،لبسها جميع خدام المذبح ييشترك ف  

  .ييدمام والخلف وعلى األصلبان من األ ةربعأبنة مزيّ 
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 ،ق فيه جالجلعلّ تُ  توكان ،زعبارة عن شريط طويل من القماش الملون والمطرّ   
وغنسطس وااليبودياكون على شكل صليب من ويلبسه األ حمر،وهو عادة من الحرير األ

  مام على شكل حزام.ومن األ ×الخلف 

  

��^������'� �
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وتتــدلى مــن  ،العنــق يولهــا فتحــة تلــبس منهــا فــ ،ســاقفةالكهنــة واأل باآلبــاءهــى خاصــة   
 ،ر تلميذاً االثنى عش ساقفة صورنقش على صدرة رئيس األويُ  مامية حتى القدمين،الناحية األ

  سرائيل االثنى عشر.إأسباط  ءعلى صدرة هارون أسما كما كان منقوشاً 
 

�����Wא�\��� �
وتلبس على الرأس وتتصـل بقطعـة قمـاش طويلـة تتـدلى  ،وخاصة بالقس والقمص ،هى على شكل مثلث  

  لى الظهر.مام والخلف، والثالث عثنان على الرأس من األاصلبان،  ٣ـ من خلف الرأس الى القدمين وتزين ب
  

%���F��^�� �
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ى بخيوط محلّ  ،مفتوح من فوق إلى أسفل ،عبارة عن رداء طويل متسع بال أكمام  
الجزء العلوي من البرنس يكون بهيئة  يوف ،ذا ألوان زاهية ،والبرودريهالذهب والفضة 

فال يكون البرنس الذي  القس أما ،سقفوذلك لمالبس األ ،قصلة مزينة بخيوط الذهب
�ة.اسم الرداء أو الجبّ القديم بِ   وذكر في العهد ،يرتديه قصلة �

� �
� �
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الخدمة واالستعداد  ييلبسه رئيس الكهنة ليشد به وسطه ليكون يقظ ف ،و الذهبأمن الفضة  هى حزام  
  الدائم.
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وكـان  ،لـئال تعـوقهم أكمـام مالبسـهم ،يـديهم وقـت الخدمـةأص هى خاصة بالبابا البطريرك، وعملـت لـتخلّ   

��	��������" :علــى الكـم األيمــن األقبـاط يكتبـون����"�������������א�������.����������א������وعلــى الكـم األيســر  )١١٧(
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 ،ه تحـت اإلبـطويأخذ كل طـرف ويلفّـ ،بها رأسه يقطعة من مالبس الكهنوت خاصة برئيس الكهنة يغط  

بهيئـة صـليب  ينوبـذلك يكـون البلّـ ،نزل الطرفان ويوضعان تحت المنطقةثم ي ،على الكتف المخالف ثم يوضع
  الظهر.على الصدر وعلى 

  
��*��^�'� �
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ســاقفة، ويلــبس علــى الــرأس، ويعمــل عليــه صــور الســيد األو البطاركــة  بــاءهــو خــاص باآل  

 عاً نجيـل خضـو ع وقـت قـراءة اإلخلَ المسيح والقديسين، ويصنع من الحرير والقصب والذهب، ويُ 
   .لبسه السيد المسيح يكليل الشوك الذإلى إوهو يشير  ،للرب جالالً إ و 
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إشـــارة إلـــى  الهيكـــل توضـــع حيـــة نحاســـية ذهبيـــة فـــي األســـقف حاضـــراً  يكـــون حينمـــا  

  الصليب.
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 ،ســرارويــتم ارتــداء مالبــس الخدمــة عليهــا عنــد خدمــة األ ،ســود يرتــديها الكهنــةهــى جلبــاب مــن اللــون األ  

  لى بيضاء.إفيحولها من سوداء  ،النفس البشرية يفلى عمل المسيح إوارتداء المالبس البيضاء يشير 
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ــ   درجــة الشماســية  يوفــ ،تمــام طقــوس الكنيســةإ يســقف فــو األأوالشــماس يســاعد الكــاهن  ،(خــادم) ييعن

  .يتوجد خمس رتب بالترتيب التصاعد
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لحـان وعملـه هـو حفـظ األ ،مـن سـن الطفولـة يوتبتـد ،سـيةاول رتبـة للشمأالرتبـة هـى  ه(مرتل) وهذ ييعن  

  والترتيل بها.
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ســقف مر األأوعملــه قــراءة القــراءات اليوميــة الكنســية والــوعظ بــ ،ســيةارتبــة شم ي(قــارئ) وهــو ثــان ييعنــ  

  الترتيل. يضاً أوالكاهن و 
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ضواء الكنيسة والشـموع، أيقاد إ من الهراطقة والحيوانات. وحراستهام الكنيسة (مساعد شماس) ينظّ  ييعن  

  تبة تضاف بعد الرتبتين السابقتين.الر  هوهذ ،سةالمقدّ  يوانحفظ كتب الكنيسة ومالبس الكهنة وتجفيف األ
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 نجيــل القــداس، وتنظيــف الهيكــل وترتيــب المــذبح،إ(شــماس) ويقــوم بــتالوة مــردات الهيكــل وقــراءة  ييعنــ  

حالـة الضـرورة،  يوفـ ،ذن مـن الكـاهنإح له أن يناول الدم الكريم بسمَ يُ  سقف والكاهن،األ ذنإبوالوعظ والتعليم 
  رامل والمحتاجين.االفتقاد وخدمة األ يومساعدة الكاهن ف
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 يسقف والكاهن فيساعد األو  ،ر أمورهاتب الشماسية ويدبّ (رئيس الشمامسة)، وهو يرأس جميع الر  ييعن  
   يء.كل ش
� �
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ن تكــون الشماســة أالخدمــة، ويجــب  يمــن بمســاعدتهم فــن يقُ وُكــ ،يــام الرســلأ يكانــت توجــد الشماســات فــ  

 ،خادمـة كنيسـة كنخريـا يالشماسـة فيبـ :مثلـة الشماسـاتأومن  ،وتكون قد بلغت الستين ،رملةأو أغير متزوجة 
مـاكن جلـوس النسـاء، افتقـاد الشـابات والسـيدات، أ يحفظ النظام ف ودية النساء،معم يوتقوم بمساعدة الكاهن ف

  االجتماعات الخاصة. يحد وحضانة الكنيسة، خدمة الشابات والنساء فخدمة مدارس األ
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ُيســـام  :كانـــت رتبـــة قـــس مميـــزة عـــن األســـقف منـــذ نشـــأة الكهنـــوت، فقـــوانين الرســـل تقـــول (الشـــفيع) ييعنـــ  
 ،ارس ســتة أســرار مــن الســبعةفمــن أســقف واحــد. والقــس يمــ الشــماسا القــس و أّمــ ،ســقف مــن أســقفين أو ثالثــةاأل

  لألسقف فقط. أو شمامسة فهذه قسوًسا ولكن ال يحق له أن يشرطن أي يرسم
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  .الكنيسة ير) والقمص هو كبير القسوس فدبّ (مُ  ييعن  
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 .ةسقف االيبارشيأوهو يعاون   
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ع ِضـبـاء الرهبـان ولـيس مـن العلمـانيين، ووُ ن يكـون مـن اآلأو الناظر من فوق)، ويجب أ(الرقيب،  ييعن  
 ،بـاء  الرهبـانسـاقفة مـن اآلبـأن يكـون األ اً قـرار م) حيـث اتخـذ الحاضـرون ٣٢٥قية (سقف بعد مجمع نينظام األ

   .وضع اليد والسيامة ،له سلطانسقف واأل
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  صــــــــاحب المدينــــــــة األم ((مدينــــــــة) ويكــــــــون معناهــــــــا  ييعنــــــــ  

   .أو الكبيرة) وهو أسقف ذو رتبة إدارية
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علــى رتبــة كهنوتيــة، ولــه رئاســة الكهنــوت العليــا، وهــو خليفــة أوالبطريــرك هــو  ،اقفةســو األأرئــيس الكهنــة   

و المطـــران أســـقف ز البطريـــرك عـــن األويتمّيـــ ،وبالنســـبة لمصـــر فهـــو خليفـــة القـــديس مـــارمرقس ،بـــاء الرســـلاآل
   :ئينيبش

   .قلألسقف واحد على اأو أ ،نوجود أسقفيْ  يلى مطران فإسقف ساقفة، وترقية األحق رسامة األ -١  
  ٢-  عمله. يساقفة فس ويشترك معه األحق عمل الميرون المقد  
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  منهج المحفوظات. ٣

  االبتدائي للصف الثاني
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ثمـي. واغِسـلني كثيـرًا ِمـن إثمـي، وِمـن َخِطيتـي ِارَحمــني يا اللــــُه كعظيـــِم رحَمتـِــَك، وِمثـــَل كـَــثَرِة رأفِتـَك امـُح إ  

َطهرنــي. ألنــي أنــا عــاِرٌف بــإثمي، وَخِطيتــي أَمــامي فــي ُكــل حــيٍن. َلــَك وحــَدَك أخطــأُت، والشــر ُقــداَمَك َصــنعُت، 
َر في أقواِلَك، وتغِلَب إذا ُحوِكمَت. لكي َتتبر  
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ــذا   ــي هأَن ــَل بــي، وبالخثبــاإل ألن ـــي.م ُحِب ـ ـــني ُأم ــد أحَببــَت الحــق، إذ أوَضــحَت لــي  طايــا اشــَتَهـت ــَك هكــذا َق ألن

 َغــواِمَض ِحكَمِتــَك وَمســتوراِتها. َتنَضــُح علــي بزوفــاَك فــأطُهُر. َتغِســُلني َفــَأبَيض أكثــَر ِمــَن الــثلِج. ُتسِمُعـــِني ُســروراً 
  وفَرحًا، َفَتبَتِهُج ِعَظامي الُمتواِضَعُة.
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َقلبـًا َنِقــّيًا اخلُـق فـي يـا اللــُه، َوُروحـًا ُمسـَتِقيمًا َجـددُه فـي  اصرف وجـَهــَك عــن َخـَطـاَيــاي، وامـــُح ُكـــل آثـــاِمي.  

أحشائي. ال َتطَرحِني ِمن ُقداِم َوجِهَك وُروَحَك القدوَس ال َتنِزعــُه ِمنـي. امنحنـي بهَجـَة خالِصـَك، وِبـُروح رئاسـي 
  عُضدِنيا
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ــِني ِمـَن الـدماِء يـا اللــُه، إلـَه َخالِصـي، َفيبـَتِهَج ِلَسـاِني  فُأَعلـَم األثَمَة طُـُرَقــَك، والُمناِفـقــوَن إليــَك َيرِجُعـــوَن.   َنج

، َفُيخِبــَر َفِمــي ِبَتســبيِحَك. ألنــَك لــو آثــرَت الذبيَحــَة لُكنــ افــَتح َشــَفَتي ِبعــدِلَك. يــارب ــَك ال ُتَســرُت اآلَن ُأعطــي، ولكن
  بالُمحَرقاِت.
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ِتَك علـى ِصـهيوَن،  فالذبيَحُة للـِه ُروٌح ُمنسِحٌق. القلُب الُمنَكِسـُر والمتواِضـُع ال َيرذلُـُه اللـــُه.   ِبَمَسـر َأنِعــم يـارب

قربانـــًا وُمحَرقـــاٍت. ِحيَنِئـــٍذ ُيصـــِعُدوَن علـــى َمـــذَبِحَك الُعُجــــوَل.    أســـَواُر أوُرَشـــليَم. ِحيَنِئـــٍذ ُتَســـر ِبـــَذَباِئِح العـــدِل  ولتُــــبنَ 
  هللويــا
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ـاباؤوِت. السـماُء واألرُض َمملوَءتـاِن ِمـن َمجـِدَك وَكراَمِتـَك. ارَحمَنـا يـا اللــُه    الص وٌس. ربوٌس، قدوٌس، قدقد

. اآلُب ضاِبُط الُكل  
  

^6���W_�� �
الثالوُث القدوُس ارَحمَنا. أيهـا الرب إلُه القـواِت ُكـن َمعَنـا. ألنـُه لـيَس لنـا ُمعـيٌن فـي َشـَداِئدَنا، وضـيقاِتنا أيهـا   

   ِسواَك.
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ِحــل واغِفــر واصــَفح لنــا يــا اللـــُه عــن َســيئاِتنا التــي َصــَنعناها بإراَدِتنــا، والتــي َصــَنعناها بَغيــِر إراَدِتنــا، التــي   
  .لناها بَمعِرَفٍة، والتي َفَعلناها بَغيِر َمعِرَفةٍ َفعَ 
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  .الخفيِة والظاهـرِة. يارب اغِفر لنا ِمن أجِل اسِمَك القدوِس الذي ُدِعَي علينا. كَرحَمِتَك يارب وال َكخطـاَيـاَنــا
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 نسـأل المسـيَح إلَهنـا. َهلُـم نسـُجد: َهلُـم ع  َهُلمنتضـر نسـُجد: َهلُـم نطلُـب ِمـَن المسـيِح َمِلِكنـا. َهلُـم نسـُجد: َهلُـم
  . إلى المسيِح ُمخلِصَنا
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 يا ربنا َيُسوَع الَمِسيَح كلمَة اللـِه إلَهنا: بشفاَعِة القديَسـِة مـريَم، وجميـِع قديسـيَك: احفظنـا، ولَنبـَدأ َبـدءًا َحَسـنًا.

، ونسأُل أن َتحَفَظنــا في هــذا الَيــوِم بَغــيِر َخطيــٍة وأنِقـذَنــاارَحمَنا كإَراَدتِ  يُل َعَبَر. َنشكُرَك ياربَك إلى األبـَِد. الل.  
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قـاَم ِمـن َبـيِن واحٌد هـو اللــُه أبـو ُكـل أحـٍد. واحـٌد هـو أيضـًا ابُنـُه يسـوُع المسـيُح الكلَمـُة، الـذي تجسـَد ومـاَت و 
وُح الُقُدُس الُمعزي، الواحُد بُأقنوِمِه، ُمنَبثـٌِق ِمَن اآلِب،  الِث وأقاَمنا معُه. واحٌد هو الرـُر األمواِت في اليوِم الثُيطه

  . كل الَبِريةِ 
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  . آمين.ـدِ ُحـُه وُنباِرُكــُه إلى األبـاحدٌة. ُنسـب ُيَعلُمنا أن َنسُجَد للثالوِث الُقدوِس: الهوٌت واحٌد وطبيعٌة و 
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ُدِك أيـُتهـا الَعذراُء القديسُة والدُة اإللِه، ألنِك َوَلدِت لنا ُمخلَص  وُنمج . وِر الحقيقيالن ُمِك يا ُأمالَعاَلمِ  ُنعظ.  
� �
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يـا َسـيَدنا وَمِلَكنـا المسـيُح: فخـُر الرسـِل، إكليـُل الشـهداِء، َتهــليُل الصـديقيَن،  أَتى وخلَص ُنفوَسـنا. الَمجـُد لـكَ 
 ارَحـم، يـــارب ـدُه. يـارب وِس: الهـوٌت واحـٌد. َنسـجُد لـُه وُنمجـُر بالثـالوِث القُـدثباُت الكناِئِس، غفراُن الخطاَيا. ُنبش

  مين.آ. ارَحــم، يــارب بــاِرك
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  السلوكمنهج . ٤

  للصف الثاني االبتدائي
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 بالبيئة. يمكن للسلوك أن يكون واعياً  رتبطاً به الفعل أو رد الفعل. ويكون عادة مُ  يَ م مصدر سُ  :السلوك  
   أو غير طوعي.ي ، طوعواعٍ أو غير 
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ا ينشـأ عـادة عنـه بعـض المشـكالت العمليـة فـي عالقـات النـاس مّمـ ،الحـي العـالم الخـارجي المحـيط بالكـائن ـ١

  ببعضهم. 
  .وبالتالي تحدث عملية تغذية رجعية ،وبوقوع نتائج السلوك يحدث تأثيرها في الكائن نفسه ـ٢

ن نحصـل مـن أع ونتوقّ  ،كنا للفعلحر ال إذا كان هناك شيء يُ إفنحن ال نقوم بالفعل  ،وخلف كل سلوك دافع  
ة وظــائف. وقــد يخــدم ســلوك واحــد عــدّ  ن الســلوك يخــدم وظيفــة.أبمــا يعنــي  .ل هــذا الســلوك علــى نتيجــةخــال
   .صدقاء المللد األن يبدّ أ ـ ةالشعور بالملل (دافع) نتيجته المتوقع - ف)(تصر  صدقاءلقاء األ :فمثالً 
  

مـا فكلّ  ،متعـاً مُ  يت وقتـاً وقضـ ة: إذا ذهبـت فـي رحلـلـدينا. فمـثالً  ةي بالنتيجة إلى حاجـي سلوك سيؤد أ نّ إ  
   ةمتعـــاألولـــى غيـــر مُ  ة. وفـــي حـــال كانـــت الرحلـــةحاول الـــذهاب برحلـــأســـ ،ممتعـــاً  لقضـــاء وقتـــاً  ةشـــعرت بالحاجـــ

  .أخرى ةمر  بهاحاول الذهاب أال 
ذا إ و  ،ة سـلوكيات تخـدم عـدة وظـائفن عـدّ إ و ، ةقل وظيفـن كل سلوك يخدم على األأم نستخلص مما تقدّ    

 نه سيختفي تدريجياً إف ةستهدفالمُ  ةفق السلوك الوظيلم يحق.   
  

  ن: لنبيّ  ةهذه المقدم
   ؟ن نقوم بتغيير سلوك ماأكيف يمكن  ـ١
  ؟ن نجد البديل لهأوكيف يمكن لتغيير هذا السلوك  ـ٢

ن ما يحدث للطفل حين تضطرب عملية تطوره ونموه قد يكون مرده إلى األسباب التي سـنذكرها والتـي إ  
 -ة عـدم الطاعـ - نوبـات غضـب - الصراخ ـة المشاجر  -التهديد - والتخريب ةدوانيالع تصيب الطفل بالقصور.

كثــرة  نــاث)ر مــن اإلـعنــد الــذكور أكثــ ةن هــذه الســلوكيات موجــودأ(تشــير بعــض اإلحصــائيات  االحتــرام.عــدم 
  .)خرينلهاء اآلإ ،فسرعة التصر  ـ ك الدائمالتحر  ـ عدم االستقرار ـ ةالزائد ةتشمل (الحرك ةالحرك

  القلق والشعور بالنقص واالنطواء واالنفراد. :والتي تشمل ،ةالمشاكل الشخصي  
   والكالم بصوت منخفض. ةب المنافسالقلق والشعور بالنقص: تجن  
 .في التصرف ةوالمزاجي ةفي األلعاب الجماعي ةاالنزواء واالنعزال: عدم المشارك  

وهــو نــوع مــن العــالج الســلوكي يعتمــد علــى  .ةمرغــوب بطريقــه مدروســالغيــر  يــر الســلوكيتغنعنــي بــه 
  مرغوب. البهدف تعديل السلوك غير  ةوالسلبي ةوالتدعيمات االيجابي ،مالتطبيق المباشر لمبادئ التعلّ 
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لحصــول  ةيــللظــروف المؤد  ةجــراء تحليــل عملــي ودراســة شــاملإي ســلوك يجــب أقبــل البــدء فــي تعــديل 
  السلوك. 

 وعيــــوب ،مــــن محاســــن ةهــــو إنســــان لــــه صــــفات فرديــــ قليــــاً ق عويجــــب أن نــــؤمن أن اإلنســــان المعــــو، 
يماننـا الصـادق بقدراتـه وحقـه بالوصـول إلـى حيـاة إن إ و  ،ن يكره ويحب ويختار ويرفضأومن حقه  ،واحتياجات

  هدافنا.أفي تحقيق  أفضل يساعدنا كثيراً 
سـتخلق عنـد  ألنهـا ةوال الحد مـن الحركـة، نها ال تحل المشكلأل ةدوين تعديل السلوك ال يعتمد على األإ  

ب أو األ :علــى الموقــف مثــلة علــى الســيطر ة وال االعتمــاد علــى اســتدعاء شــخص لديــه القــدر ة، الطفــل عدوانيــ
  ي نتائج. أال تؤدي إلى  أيضاً  ةهانن اإلإ و  ،المدير
يجــب أن نقلــل مــن ة، هــل وعلــى مشــاركتهم الفعالــي خطــة تعــديل ســلوك يجــب أن نعتمــد علــى األأفــي   

ونحاول أن نضع السـلوك  ،ض الطفل للخطرطالما هذا التجاهل ال يعرّ  ،للطفل بتصرفه الشاذ اظهار اهتمامنا
  اإليجابي مكانه. 

مـه علـى الكرسـي أويرمي الطعام على األرض كلما وضـعته  ،بالصراخأ مثال على ذلك: كان الطفل يبد  
م، فكانـت و بهـدف لفـت انتبـاه األن صـراخ الطفـل هـإ ة،م لالهتمـام بأعمالهـا المنزليـوتذهب األ ،ليتناول طعامه

ويجـــب الزامـــه  ،ن تتجاهـــل صـــراخ الطفـــلأم يجـــب علـــى األ ةللجلـــوس بجانبـــه. فـــي هـــذه الحالـــ م تعـــود فـــوراً األ
  وجعل ذلك نتيجة لتصرف الطفل غير الالئق. ،التي رمى الطعام عليها ةتنظيف الطاولب

للحصـــول علـــى اهتمـــام  ،لوقـــت طويــل ن ُيتـــركأ؟ يخـــاف الطفــل ةاألســباب المباشـــر  ىذا تســاءلنا مـــا هـــإ و   
  أكبر. 
  ما الذي خسره الطفل في هذا التصرف؟ خسر غضب والدته منه واهانته.   
  خذ الطفل كل االهتمام.أعمالها و أم تركت األ - بماذا استفاد الطفل؟ لفت انتباه والدته  
واللعــب  ،عال النــارواشــ ،علــى التركيــز ةوعــدم القــدر ة، مــن الســلوكيات مثــل أحــالم اليقظــ ةهنــاك مجموعــ  
أو  ،أو نقـر العـين ،سأمثـل ضـرب الـر  :ذيـة الـذاتأوالميـل إلـى  ،في تعـذيب الحيوانـات ةوالرغب ،والعناد ،بالنار

  الضحك دون أسباب.، الكذب ة،السرق ،تقبيل الغير ،شد الشعر
سـتكون بـل  ة،فـال يمكـن تعـديلها دفعـة واحـد ةمرغوبـالمـن السـلوكيات غيـر  ةن كان لدى الطفل مجموعإ  

واختيار األصعب أو االخطـر أو المهـم فـي أو علـى أو  ،لذلك علينا تقسيم السلوك إلى مراحل ة،مستحيل ةمهم
 - يلعــب بالســكين ـ�� علــى ســبيل المثــال: يلعــب بالنــار ،ونــدرج مجموعــة الســلوكيات ،قإلــى حيــاة الطفــل المعــوّ 

ونبـدأ كمـا ذكرنـا باألصـعب  ،ةتسلسـلة ومُ ترابطـمُ  ةمن تعديل السـلوك حلقـ الخ. نجعل ة...يرمي نفسه من النافذ
  خطر. أو األ
  مراحل: ٣ن نبدأ في خطة تعديل السلوك يجب أن نضع أعندما نريد   
 ةوتعـد هـذه الخطـو  ة،تحديـد السـلوكيات التـي تسـبب مشـكل ىوهـ ة،مرحلة مـا قبـل الخطـ :المرحلة االولى  
 ،ويصـرخ ،الطفـل يجلـس علـى األرض ن الخطأ في تحديده كخطـأ الطبيـب بالتشـخيص. مثـال:أل ة،هام ةخطو 

ــأ ،ســه بالحــائط. هــذا تحديــد واضــحأويضــرب ر  يبكــي  -نــزعج الطفــل مُ  :ا التحديــد الغيــر واضــح عنــدما نقــولم- 
  يصرخ.



- ٦٨ - 
 

 ،وكلها تحتاج إلـى تعـديل ة،من المشاكل السلوكي ةلكل طفل مجموع ،ياتو األولتحديد  الثانية: ةالمرحل  
ال  - ةالطفـل يرمـي كـل شـيء علـى األرض أو مـن النافـذ - وراقق األيمـزّ الطفـل  -مثال: الطفل يرفض اللعب 

  يحترم الضيوف. 
علـــى الطفـــل وعلـــى  التـــي تشـــكل خطـــراً  ةولتحديـــد األولويـــات يجـــب أن نختـــار كمـــا ســـبق وذكرنـــا المشـــكل  

  عاقة التدريب.إفي  ةن تكون مسببأأو  ،اجتماعياً  ةن تكون غير الئقأأو  ،خريناآل
 ىمـا هـ :يجـب أن نحـدد ،كما ذكرنا ةن السلوك يخدم وظيفأبما  ،تحديد وظيفة السلوك :ةالثالث ةالمرحل  
علـى خبـرة  لـذا نحتـاج إلـى التحليـل واالسـتنتاج لـيس بنـاءً  ة،قد تكون صـعبة وهذه الخطو ؟ التي يخدمها ةالوظيف

�$��9�?%<���=��>��9��	(;��&�:$��89�67����%ل:�23���" علــى الشــكل التــالي: ةم أو المــدرب بــل نعتمــد علــى المراقبــالمربــي أو المعّلــ �
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م مــن ســلوكك ن المخــدوم يــتعل أحيــث  ،والً أنــت أن تتحلــى بــه أبــد  مــا تريــد عرضــه مــن ســلوكيات ألوالدك ال ـ��١

 وتصرفاتك العملية وليست الشفوية فقط.

ـــولـــك مُ  ،خـــرىألـــى إتختلـــف الســـلوكيات مـــن بيئـــة  ـ���٢ بيئـــة  يســـلوكيات تظهـــر فـــ أيعـــالج  يق الحريـــة فـــطَل
 وال يحتويها هذا المنهج. ،المخدوم
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  عناصر كل سلوك: -أ

  .ر مبتكر)خَ آاسم السلوك (يمكن وضع اسم  -١  
   .و مقولة قديس تخدم السلوكأية آ -٢  
   .فكرة السلوك -٣  
  .ن تترك لخيال الخادم)أو يمكن أ ،فيديو ،اسكتش ،ةن تكون (قصأويمكن  ،يضاح للسلوكإوسيلة  -٤  
   

 :يراعت اللجنة ما يل ـ  ب
 وجود سلوكيات دينية كنسية وسلوكيات حياتية اجتماعية.  -١  

   .دقيقة ١٥ - ١٠من  االفتتاحية تقريباً  يزمن فقرة السلوكيات ف -٢  
   .تبادل السلوكيات بين بعضها كنسية واجتماعية -٣  
  .طفالويناسب سن األ ن يكون ملموساً أبد  سلوب الشرح األسلوب و األ -٤  
   .المرحلة الواحدة وعدم سيطرة فكر واحد على مرحلة واحدة يفكار فتنوع األ -٥  
  ين الخـــــامس والســـــادسســـــيما الصـــــفّ  وال ينـــــزول ســـــن المراهقـــــة وزيـــــادة دائـــــرة المعرفـــــة لـــــدى ابتـــــدائ -٦  
  .االبتدائي    
  مراحـــل مختلفـــة ولكـــن تختلـــف كـــل مرحلـــة بمحتويـــات الســـلوك يوب فـــســـلر اســـم األن يتكـــر أيمكـــن  -٧  
  ســلوبو المقولــة ووســيلة االيضــاح) قامــت اللجنــة بوضــع هــذه الطريقــة ليكــون األأيــة (مــن قصــة واآل   

     .متراكم      
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  .جدول توزيع السلوكيات يسماء الموجودة فاأل -٨  
  .تفصيل كل سلوك ييوجد اسم مبتكر ف -٩  
   .ن ال توجدأيضاح للفكرة ويمكن إن توجد وسيلة أفكرة ويمكن  سلوبألكل  -١١  
  ســلوك الصــدق ال نقــول :مثــال ه،ونوضــح ه،ونبــرز  يالجانــب االيجــاب خــذ دائمــاً أشــرح الســلوك ن يفــ -١٢  

  .نما نقول الصدقإ الكذب و          
سـلوك وللخـادم حريـة ر الاآليـة تسـاعد المخـدوم علـى تـذك  اسم السلوك (االسم المبتكـر) والمقولـة أو -١٣  

فيـديو) الممكنـة  -اسـكتش  - التغيير بما يخدم هـدف السـلوك ويتوافـق مـع وسـيلة االيضـاح (قصـة  
  لديه.

  تاحـة لديـه إذا أراد تغييـر وسـيلة االيضـاح، أو عنـد عـدمي وسيلة ايضـاح مُ أللخادم حرية استخدام  -١٤  
   .يضاح مع السلوكإوجود وسيلة        

  

  رحلة:دراسة سمات كل م-  ج
  عالجهــا منهــا وكيفيــة يتعــان ي+ كــان مــن المهــم دراســة ســمات كــل مرحلــة واحتياجاتهــا والمشــكالت التــ  

  .وتقويمها عبر السلوكيات        
� �
� �

�����^�_�� �
  

��W#�-�א��y�zאم����א �
   .الكنيسة يكل ففكرة السلوك: عدم األ ـ١

   .ممنوع هنا اسم السلوك: ـ٢
���"%���N���#אL�M�A�א��>�-*����E>�("< ية:اآل ـ٣�)٩٣��٥:(.  
   .الكنيسة غلط وممنوع يكل فن األأ: اسكتش يوضح اإليضاحوسيلة  ـ٤

  

����c�Wא��3��}��  �
   .رملةيليا واألإفكرة السلوك:  -١
  .اسم السلوك: منورنا -٢

��;��#�א��,���S"وR�6H-ية: اآل -٣�-�Rو�T�H��%�M�9��"�U)٢٢��٢١:(. 

   .ضافة الملكإ: اسكتش اإليضاحوسيلة  -٤
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����^����'� �
� �
  �WSא�3|

    .الطفل وال يفعل مثل موسى ولوحي الشريعة أيهد فكرة السلوك: -١
    .شوية أاهد اسم السلوك: -٢

 .)٢٦:��٤:Y�( �א"���W�S�Xא�وR�-�(�"אHVية: اآل -٣

  .مهويفه  هر يهديخَ الخدام واحد غضبان من موقف واآل هاسكتش يعمل :اإليضاحوسيلة  -٤
  

(�}6iKم�א�;�Lא�F���E�E�W� �
 .سرائيلإ م الشكر مثل شعبن يتعلّ أر و م الطفل الرضا وعدم التذم فكرة السلوك: يتعل  ـ١

   .واشكر لْ اسم السلوك: كُ  ـ٢
   .)١٥:��٤@��٢(9"��#�א�*/�\�������B#�א�]����"-ية: اآل ـ٣

   ي.نطونبونا يسطس األأ: قصة اإليضاحوسيلة  ـ٤
  

����^��F�%�� �
K(Hא%�אi� �

 أ.ر الخطافكرة السلوك: عدم تكر  ـ١

  .سف)أ(ي عمل كدة تانااسم السلوك: مش ه ـ٢
 .)٢٦:��Y٤�"0):�6��̀�aB>�_�^*[�����V��א�]R"�;�8�- ية:اآل ـ٣

   .الخدام يخدم الفكرة هاسكتش يمثل :اإليضاحوسيلة  -٤
  

6;D�~א��sD���0W� �
 .ليصاباتأمثل العذراء و  هعده غير م الطفل مسافكرة السلوك: تعلّ  ـ١

  .نا معاكأاسم السلوك:  ـ٢

ية: اآل ـ٣"�F��b�%��̂ %�#�ً�cB��<��   .)٢:��١٦(�و�"�ً%���H:%��$:�&�7�و�

  .يضاح: اسكتش وفيديووسيلة اإل ـ٤
  

��^���P���^�!�� �
� �

����������W� �
  .رجلى الخاإسرار بيته أج خرِ ن ال يُ أم فكرة السلوك: الطفل يتعلّ  ـ١

   ي.اسم السلوك: عربية مالك ـ٢
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  ه نفسه.دك مع الل الصمت بمعرفة يوحّ سحق: إ مار ـ٣
  .وسيلة االيضاح: قصة شمشون ـ٤

  

�%;Zא��������W� �
  .صحابكأسعد افكرة السلوك:  -١  

  .نجحااتعلم و  اسم السلوك: -٢  
 .)١١:��١#""�($g��(����م���>�%e�א��\�א�	���d^:"�ية:اآل -٣  

     .ديويو فأكر ونجح وسافر) اولد ذ هيضاح: اسكتش (فكرتيلة اإلوس -٤  
  

����^��*�'�� �
� �

�ELא�W� �
  .كل واللبس والحاجات الحلوةفكرة السلوك: نشكره على األ -١

   .يشكر تملّ أ اسم السلوك: -٢
����%�*���،hG�.@�i���א� ية:اآل -٣�.k�i@$���9�[�aB/*א�� .)٦:��١٤(�و�9���

  وينـام مـن غيـر مـا يشـكر   حاجـة حلـوةالمـالك  هاح: (قصة فكرتها) واحد كـل يـوم يجبلـيضوسيلة اإل -٤ 
   .وةلتختفى الحاجة الح نك ال تشكر فشر فلمل المالك قال ألأوعندما س ،وهكذا    

  

���Wא�.��� �
  .هكلأم الطفل الزم ينظف بيته وبعد ن يتعل أبد  ال فكرة السلوك: -١

   .نظيفة ياسم السلوك: حجرت -٢
-�NoF��T�و�<*>%��&i�nٍ�7�l�B<�"�@ ية:آلا -٣-�<�Tٍ�")١�١٤@���٤٠:(.   

  .هتجمع الزبالة تكون هى الكسبانة يالل ةمجموع أييضاح: ممكن تكون لعبة و وسيلة اإل -٤
  

� �
��^���&�L6���� �

���sD���Wوא~��& �
  .فكرة السلوك: كلنا بنكمل بعض -١

   .اسم السلوك: نص ونص -٢
 .)٤:��٤:Y�(�#=��وאq�و�وe=�،#=�وאq��F��=#' ية:اآل -٣

   .تكملة الصورةبوالفريق يكسب  ،مقسومة جزئينصورة  ةيضاح: فكرة لعبوسيلة اإل -٤
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�W;ق�א�� �
   .ةوسفير  ايحنانفكرة السلوك:  ـ١

  اسم السلوك: بجد مش بهزار  ـ٢
%�8������"א�ية: اآل ـ٣i�rא�L،�s*B�t<%���وא�0�+u�v�#ق����9(�*���"���)١٥��٢:(.  

  .لخيال الخادميضاح: متروكة وسيلة اإل ـ٤
  

��^���6���_�^�� �
� �

\Jא��c�W� �
 .(غير الماديات) هعواز إمن  ين يعطأالطفل  ميتعلّ فكرة السلوك:  ـ١

   .حاجة ياسم السلوك: ليك عند ـ٢
�7��ية: اآل ـ٣"��"#:<S^�	��"%�")١��x:٢٩��١٤:.( 

   .فيديو يضاح:وسيلة اإل ـ٤
���S�0Wא��*� �

  .ويدافع عن وطنه هوطن للسلوك: يحب الطففكرة ا -١

   ي.مأاسم السلوك: مصر  -٢
 .)٥:��٦�Y:(�"ٍ�#��و�^��#>�W�Yٍ��T�א}0F�q�F���B%د-�A�א����>�y:" ية:اآل -٣

  .داود وجليات يضاح:وسيلة اإل -٤
  

��5د�������6^�� �
  

��Wم�א�.� �
  ه.وبيت هدواتأ يهمية النظام فأم الولد يتعل  فكرة السلوك: -١

  .مكانها يكل حاجة ف اسم السلوك: -٢
 .نظام هيترنيمة: الزم يكون ف -٣

  .س)(كتاب مقد  و قصة الخلقأسمكتين الوسيلة االيضاح: قصة الخمس خبزات و  -٤
  


��D�0W���);��א~6 �
١-  زيالجميع دون تمي( هم الطفل مساعدة غير فكرة السلوك: يتعل(.  

   .نا جنبكأاسم السلوك:  -٢
 .)٨:��x٢٥�:�٢(#�"��%^������*�9�F���א�*/�#�^	"�ية:اآل -٣

  .س)(كتاب مقد  صدقاء المفلوجأيضاح: وسيلة اإل -٤
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��^���L��.�`�� �
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Xא����W� �
 .يراه محتاجاً  اً حدأفكرة السلوك: ال يترك  -١

  .اسم السلوك: طريق السماء -٢
��|�א��"� ية:اآل -٣<q��0-B�q��ً%���>��ن�٢("�0
٢٢��٢٦:(. 

  .(كتاب مقدس) ولعازرالقبر  :احاإليضوسيلة  -٤
  

������Wא�.��א��$�� �
 .ممنوع حد يلمسني :فكرة السلوك -١

 .جسدي هيكل -  اسم السلوك -٢

 .)١٦:��٣@��١"�(�؟7B�0��9�B<���Fو�وe�א�*/�،i�9�א�*/�0�B$�B<C:" :يةاآل -٣

 .: متروك لخيال الخادماإليضاحوسيلة  -٤

  

  

� �
� �
� �

����^�k���'�� �
� �

���Wد��_�א��G��א� �
   .الكنيسة ين يكون هادئ فأم الطفل فكرة السلوك: يتعلّ  -١
   .الصوت ياسم السلوك: وطّ  -٢
��������89-��א�ع�
�]�א��v�:q�=#�F6����8|وR����R"�<�g،��u ية:اآل -٣)�"١٢��١٩:(. 

 .الكنيسة يالخدام ويوضحوا وجوب الصوت الهادئ ف ه: اسكتش يمثلاإليضاحوسيلة  -٤

  

���Wא�\�) �
    .ستاذهل والخادم واألة السلوك: يطيع الطفل األفكر  -١

   .اسم السلوك: حاضر حاضر -٢
8��א����>�y:" ية:اآل -٣�l���#��aB��"0�^)��<$א�١٣��١٧:(. 

   .: فيديواإليضاحوسيلة  -٤
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��^���&���S�� �
B6��Kא�W� �
 .م الطفل فن التسامح وهدف التسامحن يتعلّ أفكرة السلوك: يجب  -١

   .ك: وال يهمكاسم السلو  -٢
<��F"�ية:اآل -٣���%���8H�>�0B���H�%ً"���@)٣��١٣:(. 

  .س)قد (كتاب مُ  : داود يصفح عن شاولاإليضاحوسيلة  -٤
  

�(�uLא�W� �
١-  فكرة السلوك: تقو  د قلوبكموليتشد.  

  .نا مش ضعيفأاسم السلوك:  -٢
 )٦:��٣١(-���א"�����\�وא�و-]����M"-ية: اآل -٣

  .مير تادرس: قصة األيضاحاإلوسيلة  -٤
  
  
  

���6��^�o�� �
  

����������6����6�M�E����0&��K��W� �
١-  ن يكون لسانه طاهر (عدم الشتيمة)أم الطفل فكرة السلوك: يتعل. 

   .حلو ياسم السلوك: لسان -٢

�אGBc�+�k���0���8�א����"א� ية:اآل -٣��#��"n%�xא�A)٦��٥:(.  
    .مك): قصة (اغسل فاإليضاحوسيلة  -٤

  

�6�����Wא1 �
  .) مثل الوزناته(يحافظ علي هه لعطاه الل أما  فيمين أن يكون الطفل أفكرة السلوك:  -١

  .نا تاجرأاسم السلوك:  -٢
 .رض عاشما على األ يه مثالك ز الل  ،مينأن كُ ترنيمة:  -٣

  .: مثل الوزنات (كتاب مقدس)اإليضاحوسيلة  -٤



- ٧٥ - 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

� �



- ٧٦ - 
 

� �

� �

  
� �
� �
� �

���6د� ����N)���;�א�.�,وز �
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  بـــــــــــــاِرك مـــــــــــــرات):  ٤الليلويـــــــــــــا (
ـــــــــــــــــــــل ـــــــــــــــــــــ :الســـــــــــــــــــــنة إكلي   َك ـبصالِح

 ارب.ــي

Al?   al?   al?   al?    >    ` Cmou   
`epìxlom   `nte   ;rompi  >  \iten   
tekmet̀xrhctoc     P_  .  

  

  

  

  

  

�������S;�א����N)���� �د��6 �
� �

 الصــــليب: عالمــــة جــــدًا: ُمكّرمــــةٌ 
   الملــــــــــــك: المســــــــــــيح الــــــــــــذي ليســــــــــــوع

 .الحقيــقـي إلهنـا

Ftaìhout   gar  `ema]w  >  `nje   pimhini   
`nte   pi~  >  `nte   Ihc?   Pxc?   `  Pouro   >   
Pennou;      ̀n`alhqinoc . 

� �
  

  

  

  

  شهــر تـــــوت

`  
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� �
���E?�.��F������L(������Pو����Nא�wد��6 �

� �
حـــب البشـــر خلصـــنا، مُ د لمُ فلنســـجُ 

ـــــــى  الصــــــالح، ألنــــــه تــــــرأف علينــــــا، أتـ
  .وخلصنــا

  

ــــــــــــــــــــــــــــاَرك    واالبــــــــــــــــــــــــــــن، اآلب ُمب
وح الثــــــــــــــــــــــالوث الُقــــــــــــــــــــــُدس، والــــــــــــــــــــــر   

ــــــــــــــــــــــــــــــه نسجــــــــــــــــــــــــــــــد الكامـــــــــــــــــــــــــــــل،    ل
ـدهُ  وُنمج.    

Marenouw]t   `mPencw?r?  >  pimairwmi   
`n`agaqoc  >  je   `nqof   af]en\ht   'aron  >  
af̀i     ouo\   afcw;   `mmon . 
 
Je   `f̀cmarwout   `nje   ` Viwt   nem   

` P]hri  >  nem   Pipn?a?   eq?u?  >  :̀triac   
etjhk   `ebol  >  tenouw]t   `mmoc   
ten;̀wou   nac .  

� �
�?F��.��E;אس���Nא�$���� �د��6 �

� �
   ،طوبــــــــــــــــــــــــــــــــــاهم بالحقيقــــــــــــــــــــــــــــــــــة

  كــــــــــل واحــــــــــد  ،هــــــــــذا اليــــــــــومقديســــــــــي 
  ء ابــــــــــــــــــــــــــــحأ ،هـاسمـــــــــــــــــــــــــــبِ واحـــــــــــــــــــــــــــد 

  .حـالمسي
  

    ... اشفعي فينا

` Wouniatou   'en   oumeqmhi  >  
nheqouab   `nte   paìe\oou  >  piouai   
piouai   kata   pefran  >   nimenra;   `nte   
Pìxrictoc . 
 
Arìprecbeuin    ̀è\rhi    `ejwn  ...   
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ــــــــــــــــــــــــــــاَرك    واالبــــــــــــــــــــــــــــن، اآلب ُمب
وح الثــــــــــــــــــــــالوث الُقــــــــــــــــــــــُدس، والــــــــــــــــــــــر   

ــــــــــــــــــــــــــــــه نسجــــــــــــــــــــــــــــــد الكامـــــــــــــــــــــــــــــل،    ل
ـدهُ  وُنمج.    

Je   `f̀cmarwout   `nje   ` Viwt   nem   
` P]hri  >  nem   Pipn?a?   eq?u?  >  :̀triac   
etjhk   `ebol  >  tenouw]t   `mmoc   
ten;̀wou    nac .  

  

  

  بابىشهــر 
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  آميــن هللــويا.

   مجــــــد لــــــآلب واالبــــــن والــــــروحال  
  القدس.
  
ى دهــــــــر ـاآلن وكــــــــل أوان وٕالــــــــ  

  ين.ـالدهور. آم
  
يــــا ربنــــا يســــوع : نصــــرخ قــــائلين  
  .المسيح
 ... باِرك  

`  Amhn    al?   > 
Do[a   Patri   ke   ` Uiw   ke    `agiw   

`  Pneumati  . 
 
Ke   nun   ke   `ài   ke   ic   touc   `èwnac     

twn   ̀èwnwn   >   ̀amhn  . 
 
Tenw]   `ebol   enjw   `mmoc  >  je    `w    

Pen_    Ihc?    Pxc?   . 
 `  Cmou  ...    

  

  ورـهاتهـر ـش
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 الـغبريــــــ مــــــع :الســــــالم ُنعطيـــــــكِ 
 ممتلئــة يــا لــكِ  الســالم: قــائلين المــالك
  .كِ ـَمعـ الـرب  :نعمــة
  

ـــــــــــــ دِك: مـــــــــــــن أجـــــــــــــل هـــــــــــــذا ُنمج  
  كوالــــــــــــــــــدة اإللــــــــــــــــــه كــــــــــــــــــل حــــــــــــــــــين: 
  ا اســـــــــألي الـــــــــرب عّنـــــــــا: ليغفــــــــــر لنــــــــــ

  .خطايانا

Ten;   ne   `mpixereticmoc  >  nem   
Gabrihl   piaggeloc  >  je   xere   ke-
xaritwmenh   >   ̀o    Kurioc     metacou . 
 
Eqbe   vai   ten;̀wou   ne  >  \wc   

qèotokoc   `nchou   niben  >  ma;\o   `eP_   
`è\rhi   `ejwn  >  `ntefxa   nennobi    nan    
`ebol . 

  

��د����א�����N�;��(Z �د��6 �
� �

 :نجــــــــــم أشــــــــــرق فــــــــــي المشــــــــــارق
  حتـــــــــــــــــــــــى  :والمجـــــــــــــــــــــــوس تبعـــــــــــــــــــــــوه

وســــــجدوا لملــــــك  :أدخلهــــــم بيــــــت لحــــــم
  ور.ــدهـال
  

)، يســــــوع المســــــيح  ٤هلليلويــــــا ( 
 م.ـت لحـه الذي ُوِلَد في بيابن الل  
  

 مــع المجــد، لــه ينبغــي الــذي هــذا
 مـــــن القـــــدس، والـــــروح الصـــــالح، أبيـــــه
  .األبــد وٕالى اآلن

  
  .ألنه ُمباَرك ..

Ouciou   af]ai  'en  nimàn]ai  >  
`animagoc    mo]i   `ncw > ]a  `ntef̀enou  
`eBhqleem  >  auouw]t   `m`pouro   `nni- 
`ewn  . 
 
Al?  ( 4 )  >  Ihc?   Pxc?   ` P]hri   `mV;  >  

vhetaumacf    'en    Bhqleem . 
 
Vai   `ere   pìwou   er`prepi   naf  >  nem   

Pefiwt   `n`agaqoc  >  nem   Pipn?a?   eq?u?  >   
icjen    ;nou    nem    ]a    ̀ene\ . 
 
Je   ̀f̀cmarwout  ... 

  

  كيهكشهــر 
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 المسـيح عيسو مرات):  ٤الليلويا (
  .انــالخت إليه لـِـ َقب :اللـه ابن

  
 المجد .. له ينبغي الذي هذا  

Al?  al?  al?  al?  >  Ihc?     Pxc?     ` P]hri     `m- 
` Vnou;  >  af]wp   `erof   ̀mpicebi . 
 
Vai   `ere   pìwou   er`prepi   naf ... 

� �
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 المسـيح يسوعت): مرا ٤الليلويا (

  .في األردن اعتمد :اللـه ابن
  

 .. المجد له ينبغي الذي هذا  

Al?  al?  al?  al?  >  Ihc?     Pxc?     ` P]hri     `m- 
` Vnou;  >  afsiwmc    'en   piIordanhc . 
 
Vai   `ere   pìwou   er`prepi   naf ... 

� �

  طوبىشهــر 
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  يفــــــوق كــــــل  :ســــــالم اللـــــــه الــــــذي

بالمســـيح يســـوع  :يحفـــظ قلـــوبكم :عقـــل
  ربنا.

  
 ... أخطأت أخطأت

:\irhnh   `nte   V;  >  qhetsoci   `enouc   
niben  >  ec   `èare\   eneten\ht  >  'en     Pxc?     
Ihc?     Pen_ . 
 
Aiernobi   aiernobi  ... 

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  يرـأمششهــر 
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 المسـيح يسوعمرات):  ٤الليلويا (
  .تجسـد من العذراء :اللـه ابن

  

 .. المجد له ينبغي الذي هذا

Al?  al?  al?  al?  >  Ihc?     Pxc?     ` P]hri     `m- 
` Vnou;  >  afsicar[   'en   ;parqenoc . 
 
Vai   `ere   pìwou   er`prepi   naf ... 
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   ي،أوصـــــــــــــــــــنا فـــــــــــــــــــي األعـــــــــــــــــــال
   ،هــــــــــــــــــذا هــــــــــــــــــو ملــــــــــــــــــك إســــــــــــــــــرائيلَ 

   ِباســـــــــــــــــــــم رب  ،مبـــــــــــــــــــــارك اآلتـــــــــــــــــــــي
 .القواتِ 

` Wcanna   'en   nhetsoci  >  vai   pe   
`pouro   `mpiIcrahl  >  `f̀cmarwout   `nje   
vheqnhou  >  'en   ` Vran   `mP_   `nte   
nijom   . 

  برمهاتشهــر 
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 المسـيح يسوعمرات):  ٤الليلويا (

ــــــــــــين  ــــــــــــام مــــــــــــن ب ــــــــــــك المجــــــــــــد: ق   مل
  .األموات
  
 .. المجد له ينبغي الذي هذا  

Al?  al?  al?  al?  >  Ihc?     Pxc?   ` Pouro   
`nte  `pwou  >  aftwnf   `ebol'en   
nheqmwout . 
 
Vai   `ere   pìwou   er`prepi   naf ... 

� �
���6د�א�N���w(�)��;�א����Jد �

� �
 حوا الـــــــرب تســـــــبيحًا جديـــــــداً ســـــــب، 

 المســـيح قـــام  ،ثوا بمجـــده وعجائبـــهتحـــد
إلــــــــى  دَ عِ وَصــــــــ ،األمــــــــواتبــــــــين مــــــــن 

  السموات.
  

ـــــــى الـــــــرب إلـــــــى بيـــــــت عنيـــــــا    ،أت
  ورفــــــــــــع  ،مــــــــــــع تالميــــــــــــذه القديســــــــــــين

  إلـــــــــــــــى  دَ عِ وَصـــــــــــــــ ،يـــــــــــــــده وبـــــــــــــــاركهم
   .السموات

  
 المسـيح يسوع ،مرات) ٤الليلويا (

ــــــــــــك المجــــــــــــد ــــــــــــين  ،مل ــــــــــــام مــــــــــــن ب   ق
  .وصعد إلى السموات ،األموات
  
  .. المجد له ينبغي الذي هذا  
  
 .ألنه ُمباَرك ..  

|wc   P_   'en   ou\wc   `mberi  >   caji   
`mpef̀wou   nem   nef̀]vhri  >   Pxc?   
Aftwnf   `ebol'en   nheqmwout  >   ouo\   
af]enaf     ̀èp]wi    ̀nivhoùi . 
 
Af̀i `nje P_ ]a Bhqanìa > nem 

nefmaqhthc   eq?u?  >  affai   `nnefjij 
af̀cmou   `erwou  >  ouo\   af]enaf   `èp]wi   
`enivhoùi. 
 
Al?  al?  al?  al?  >  Pxc?   aftwnf   

`ebol'en   nheqmwout  >  ouo\   af]enaf   
`èp]wi    ̀enivhoùi . 
 
Vai   `ere   pìwou   er`prepi   naf .. . 
 
Je   ̀f̀cmarwout  ... 

  برمودهشهــر 
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ـــــــــــروح المُ    نـــــــــــزل مـــــــــــن  ،يعـــــــــــز ال

   ،وحــــــــــــل علــــــــــــى الرســــــــــــل ،الســــــــــــماء
  في عيد العنصــرة.

  

  المســــــــــيح  ،مــــــــــرات) ٤الليلويــــــــــا (
  قـــــــــــــام ثـــــــــــــم صـــــــــــــعد: وأرســـــــــــــل لنـــــــــــــا 

  الباراقليط.
  

  .. المجد له ينبغي الذي هذا
  

 .ألنه ُمباَرك ..

Pipn?a?   `mparaklhton  >  af̀iepecht 
`ebol'en   `tve  >  afouwn\   `ejen   ni-
`apoctoloc  >  'en   `p]ai  ̀n;penthkocth . 
 
Al?  al?  al?  al?  >  Pxc?   aftwnf   ouo\   

af]enaf  >  afouwrp   nan   `mpi-
paraklhton . 
 
Vai   `ere   pìwou   er`prepi   naf ... 
 
Je   ̀f̀cmarwout  ... 

� �
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  الـــــــــــــــــذي قـــــــــــــــــام ثـــــــــــــــــم صـــــــــــــــــعد 

  قليط روح اوأرســــــــــــــــــــل لنــــــــــــــــــــا البــــــــــــــــــــار 
  الحق. 
  
 ...خلصنـا وارحمنــا  

Vhetaftwnf ouo\ af]enaf af-
ouwrp   nan   `mpiparaklhton   Pipna?   
`nte   ;meqmhi . 
 
 Cw;   ̀mmon   ouo\   nai   nan ... 

  بشنسشهــر 
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ــــــــــَموات  ،زينــــــــــة مــــــــــريم فــــــــــي الس  
 ،يمــــــين حبيبهــــــاِمــــــن عــــــن  ،العلويــــــة
  منــه عنـــا.تطُلب 
  

ـــــال   ،داود فـــــي المزمـــــور ،كمـــــا ق
  عـــــــن يمينـــــــك أيهـــــــا ، قامـــــــت الَمِلكـــــــة

  الَمِلـــك. 
  

نشـــــــــيد  فـــــــــي ،ســـــــــليمان دعاهـــــــــا
 ،وقــــــــال ُأختــــــــي صــــــــديقتي :األنشــــــــاد

  ة أورشـليم.ـمدينتي الحقيقي
  

 ،عنهــــــــا أعطــــــــى عالمــــــــةً ألنــــــــه 
قـــائًال ُاخرجـــي  ،بأســـماٍء كثيـــرٍة عاليـــةٍ 

  أيتها العنـبر الُمختـار. ،من ُبستانكِ 
  

  السالم لِك أيتها العذراء..
  نســألِك ..

E re   `pcolcel   `mMariam  >  'en   ni-
vhoùi   etcàp]wi  >  caoùinam   `mpec-
menrit   >  ectwb\   ̀mmof   ̀è\rhi     `ejwn . 
 
Kata  `vrh;  etafjoc  >  `nje   Dauid   

'en   piyalmoc  >  je   ac̀o\i   `eratc    
`nje   ;ourw  >  caoùinam    ̀mmok   ̀  Pouro  . 
 
Colomwn   mou;   `eroc  >  'en   pijw   

`nte   nijw  >  je   tacwni   ouo\  tà]veri  >  
tapolic      ̀mmhi     Ilh?m?  . 
 
Af;mhini   gar   `eroc  > 'en   \anmh]   

`nran   eusoci  >  je   `amh   `ebol'en    
pekhpoc  >  ̀w   qhetcwtp   ̀n`arwmata . 
 
Xere  ne   ̀w  ;parqenoc  ... 
Ten;\o   ... 

  

  

  

  

  باؤنىشهــر 
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  آميــن هللــويا.
ـــــــروح ـــــــآلب واالبـــــــن وال  المجـــــــد ل

  القدس.
  

ــــــــــ ى دهــــــــــر ـاآلن وكــــــــــل أوان وٕال
  ين.ـالدهور. آم

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائلين   : نصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرخ ق

  : نا يسوع المسيحيا ربّ 
   ،َبـــــــــــــــــــــــاِرك ميـــــــــــــــــــــــاه النهـــــــــــــــــــــــر

فلــــــــتكن رحمتــــــــك وســــــــالمك حصــــــــنًا 
  لشـــعبك.
  

  ـا ...خلصنـا وارحمن

`  Amhn    al?   > 
Do[a   Patri   ke   ` Uiw   ke    `agiw    

`  Pneumati  . 
 
Ke   nun   ke   `ài   ke   ic   touc   `èwnac     

twn   ̀èwnwn   >   ̀amhn . 
 
Tenw]   `ebol   enjw   `mmoc  >  je    `w    

Pen_    Ihc?   Pxc?  > 
`  Cmou    `enimwou    `m`viaro  >  mare   

peknai   nem   tek\irhnh  >  oi   `ncobt   
`mpeklaoc . 
 
Cw;   ̀mmon   ouo\   nai   nan ... 
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  َخَلْصــــــــــــــــــــَت حقــــــــــــــــــــًا. ومــــــــــــــــــــع 
  روحك.

Cwqic   `amhn   >   ke   tw   `pneumati    
cou . 

� �
  

  

  أبيبشهــر 
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ــــــــــروح بــِاســـــــــــم اآلب واال ــــــــــن وال ب
ــــــــــــــــــــدس الثــــــــــــــــــــالوث القـــــــــــــــــــــدوس    الق

  المسـاوي.
  

ــــــــم ٣ُمســـــــتحقة ( )  القديســـــــة مري
  العـذراء.
  

  .مستحق مستحق مسـتحق (..)

"en   ` Vran   `m` Viwt  >  nem   ` P]hri  >  
nem   Pipn?a?   eq?u?  >  :̀triac   eq?u?  >  
`n`omooucioc . 
 
 A[ìa   a[ìa   a[ìa   ;̀agìa      

Marìa      ;parqenoc . 
 
 A[ioc   a[ioc   a[ioc   ( ...) 

� �
  

  

  

  

  

  مسرىشهــر 
 



- ٨٨ - 
 

  

  

  

  

  

� �
  آميــن هللــويا.

ـــــــروح ـــــــآلب واالبـــــــن وال  المجـــــــد ل
  القدس.
  

ــــــــــ ى دهــــــــــر ـاآلن وكــــــــــل أوان وٕال
  ين.ـالدهور. آم

`  Amhn    al?   > 
Do[a   Patri   ke   ` Uiw   ke    `agiw    

`  Pneumati  . 
 
Ke   nun   ke   `ài   ke   ic   touc   `èwnac     

twn   ̀èwnwn   >   ̀amhn . 
  

  

  

  الصغيرشهــر ال
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