
 
   



 

  قبل ما نبدأ 

  معلوماتم  تعلّ أ يإنّ  الهدف مشحاجات جديدة ... لكن   يمن هاتعلّ  ي مدرست

ه لي ... بطقسها و  عايزة توصلّ  ياللي كنيست  عيشأ   ي الهدف إنّ جديدة ..  

  . صلواتها و ألحانها و لغتها

فيه و به و  عيش  أ ي ... إنّ  شخص ربنا يسوع   :الحياة يالكنيسة عايزة توّصل ل

  . معاه

وسائط نعمة ... أسرار و أصوام و صلوات و ألحان و   يو عشان ده يحصل، بتقّدم ل

  .طقوس ... و ده اللي هانتعّلمه في المدرسة

  

هل   أنا حياتي بتتغّير؟ لكن األهم من المعلومات و االمتحانات و التقديرات هو:  

  و أصوامها و أعيادها؟  عيش كل صلواتهاأ بقيت من فهمي لطقوس الكنيسة،  

و ُمدرك دقة    فاهم الكالم ده كويس ول أو باسمع كالم بالقبطي،  قهل و أنا با 

  األلفاظ؟ 

؟ فاهم و عايش الكالم ده و  باصّلي بالروح و الذهن أيضاً هل و أنا باقول لحن  

  ؟عارف هو بيتقال هنا ليه

  

  نا بنعمة ربنا نوّصله لشعبنا و كنيستنا فِس هدفنا اللي نِ هو ده 

  .. و نجاحك  اللي دايمًا بنقيس عليها نجاحناهو ده الهدف و 

  و هو ده شعارنا: 

  صلي ... سبح ... استمتع 
ي   يبيب  مديب
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 أوًال: منهج الطقس

 آداب حضور الكنيسة رشم الصليب و  

   

 

 
  

الدروس األساسية اللي الزم نبدأ نبني أوالدنا عليها 

. إزاي احنا .... إزاي نرشم الصليب ... ليه ربنا اتصلب؟ .

.. إيه الحاجات اللي . ؟عيلة واحدة في الكنيسة

نها و أنا رايح المفروض أبدأ أتعلم آخد بالي م

 ؟القداس و جوة الكنيسة
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شم الصليب   ر

  

  

  

  

 )جبهتي: (صباعي علي  باسم اآلب  †

 . ربنا و هو ساكن في السماعيني ... ف أنا مش شايف صباعي و برضه مش شايف  فوق

ا أنا لّم سة) بتاعة ربنا ..  كر رأسنا بقت (ُم في سر الميرون أبونا بيرشم رأسنا بالزيت ... ف   

  أُحّط صباعي علي رأسي أفتكر إن رأسي بتاعة ربنا .. ماينفعش أفّكر في حاجة غلط. 

 : (صباعي علي بطني) و االبن †

.. يعني بقي له جسم و نزل عاش وسطنا و بقينا   االبن {تجسد من بطن ماما العدرا}و أنا شايف صباعي:  يعني 

  شايفينه. 

 )و بيروح لليمين : (صباعي ناحية القلب في الشمالو الروح القدس †

  . و ينقلني لربنا بيعلمني و ينضف قلبي و يقويني الروح القدس ساكن جوة قلبيعلشان  

 (صباعي ناحية اليمين)  :اإلله الواحد أمين  †

.. يعني ربنا مجّهز لنا السماء عشان نفرح فيها و نعيش   القدس نقلنا من الشمال إلي يمين هللالروح  علشان يبقي  

  فيها معاه .. و مكاننا في السما على يمينه 

   و عارفين إن اآلب و االبن و الروح القدس هم إله واحد  
  

  النقط المهمة 

باسم اآلب و االبن و الروح القدس .. اإلله الواحد 

 آمين

إزاي نرشم الصليب؟ و إيه معنى الحركات 

 اللي بنعملها؟

  رشم الصليب 
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  الصليب؟ليه 

  

                       

  

  

  في العهد القديم: 

زمان (قبل ربنا يسوع ما ييجي على األرض) ... كان لما حد يعمل حاجة غلط، الزم  †

 يجيب حيوان .. يُحّط إيده عليه و يقول الحاجات الغلط اللي عملها
 )م ذبيحةقدّ بعد كده يدبح الحيوان ده و يبقي اسمه ( †
 و الدم اللي بينزل من الذبيحة ده بيستر أو بيغّطي الخطايا اللي هو عملها  †

 "علشان فيه آية بتقول "بدون سفك دم ال تحصل مغفرة  

طبعًا ده مجرد رمز ... و علشان رمز سفك الدم ده يقف و نبّطل نقدم ذبائح كان الزم  

 و يأخدها هو بدل مننا ..  حد يقدر يشيل كل الخطاياييجي 

  

  صفات الفادي: 

طيب هو أي حد يقدر يعمل كده ؟؟ أل طبًعا...طيب المفروض الحد ده يكون عامل  †

 ازاي ؟

 

 : يكون إنسان .1

  آدم و حواء اللي أخطأوا. علشان من نفس نوع 

  النقط المهمة 

ائح اللي في العهد الذب

القديم إشارة و رمز 

للفداء الحقيقي اللي 

 قّدمه ربنا يسوع

 

ذبائح ليه كان فيه 

في العهد القديم؟ 

و إيه صفات الفادي 

 الحقيقي؟

  ليه الصليب؟
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 :  من غير خطية .2

  ينفع أكون أنا مش باشوف و أروح لواحد مش بيشوف أعّديه الشارع؟! ما العربية كده هاتخبطنا احنا االتنين! 

 و الخطية هي اللي بتغمي عنينا ... علشان كده الزم اللي يشيلها عننا يكون مفّتح عينه يعني من غير خطية. 

  

 :  غير محدود  .3

  ألن الخطية كبيرة جدًا جدًا ألنها كانت في حق ربنا نفسه! ... الزم اللي يغلب الخطية يكون غير محدود* 

 * و الموت قوي جدًا، مش كده؟ ينفع حد يجي عليه الدور و يقف يقول أنا مش هموت؟

  كان أقوي منه و غلبه كمان. .. هو اللي قام من الموت و بابا يسوع أكيد أل..بس الوحيد اللي أقوي من الموت هو مين؟ 

 

  

  يبقي مين الوحيد اللي كان يقدر ياخد خطايانا كلها و فيه الصفات دي؟ 

م و اتصلب علي الصليب و َسَفك دمه  لّ أ د و تبابا يسوع ، بابا يسوع هو اللي تجّس 

  و مات و قام و غلب الموت علشاننا كلنا. 

 

و علشان كده دلوقتي لما حد بيعمل حاجة غلط مش بيدبح حيوانات علشان بابا يسوع لما ِجه و مات بدالنا وقف تقديم  

  ... و نتناول من جسد و دم بابا يسوع   سر التوبة و االعترافالذبائح و بقينا بس بنروح نقول الحاجات الغلط ألبونا في 

  

  

 طب احنا بنستخدم الصليب في ايه؟ 

يفدينا ُصلب عليه ربنا علشان   

ا بنشوف الصليب سة في المكان لّم ن فيه كنيإ (بنعرف بيهدينا منارة الكنيسة و  علىوه حّط 

 )ا بتفضل باّصة عليهنعالي فوق و بنعرف نوصل الكنيسة لما عين

 بيباركنا  ماسُكه ابونا و

 بيحمينا  و و قلوبنا يديناإدًقينه في 
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د له دور    كل واح

 

 لما بنقول علي العريس هو رأس   سر الزيجةارفين في ع

 البيت و العروسة و األوالد هما باقي الجسم؟

 

  
الكنيسة كمان زي الجسم و بابا يسوع هو رأس  

  عضاء في جسد المسيح أ الكنيسة و إحنا كلنا  

 

 و عينين ؟أيدين  إهو ينفع يكون فيه جسم من غير 

 

  كيد ألأ

في جسم    أعضاء   كلنا مع بعضالزم نكون  علشان كده   

  :علشان الكنيسة تكون كاملة .. ماحّدش يقول المسيح

  ”ماجتش علّيا... أنا مش مهم .. مش هفرق معاهم “

  

إحنا مختلفين لكن كل واحد له دور مهم  حتى لو صغير، و  

 كلنا بنكّمل بعض 

  

  

 

  

    

  النقط المهمة 

 كل واحد فينا مهم جدًا و له دور مهم

 هو أنا لي دور في الكنيسة؟

  كل واحد له دور
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 قصة ظهور الصليب

 
  باباها و مامتها كانوا    الملكة هيالنة ...كان فيه زمان ملكة اسمها

مسيحيين و رّبوها تربية مسيحية جميلة خالص .. اتجّوزت الملك قنسطنس  

 قسطنطين سمه و جابت ولد ا

 و دّوري  أورشليم(روحي  :و في يوم و هي نايمة، سمعت صوت بيقول لها

  كويس علي الصليب المقدس)

 :ماتخافيش، ( راحت قالت البنها قسطنطين علي اللي سمعته .. قال لها

  )هاساعدك نالقي الصليب

   تحت جبل كبير خالص  و فضلوا يدّوروا كتيييير .. لغاية ما عرفوا إنه موجود

 ...   من الزبالة في أورشليم

 قالت للجنود إنهم يشيلوا كل الزبالة  فعملت ايه ؟ 

 منهم بتوع االتنين حرامية اللي  2ن إو عرفت  صلبان  3لقت  لقيت ايه ؟

ت الملكة هيالنة تصلي كتييير علشان بابا  ضلِ اتصلبوا مع بابا يسوع .. و ِف 

 الصليب المقدس هو 3من ال يسوع يرشدها ل أنهي واحد

  ت بسرعة وّقفتهم و حّطت أول صليب  ريِ .. ف ِج  جنازة ماشيةلغاية ما لقت

، برضه ماحصلش حاجة ..  علي الميت ماحصلش حاجة ... حّطت تاني صليب

من الموت بقوة الصليب   الميت قاملكن أول ما حّطت الصليب التالت  

 المقدس .. صليب ربنا يسوع

   17المقدس كل سنة يوم {  بظهور الصليبعلشان كده الكنيسة بتحتفل  

 } توت

 ... علشان   و الملكة هيالنة خدت الصليب و َبِنت كنيسة كبيرة و حطته فيها

 } برمهات   10يوم { بتدشين كنيسة الصليبكده الكنيسة بتحتفل مرة تانية  

  

  

 

  النقط المهمة 

الملكة هيالنة و الملك 

قسطنطين دّوروا عليه و لقوه 

في أورشليم ... و عملوا كنيسة 

 كبيرة حّطوا فيها الصليب

هو بعد ما ربنا اتصلب، إيه اللي 

 حصل للصليب؟

  قصة ظهور الصليب 
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داس    االستعداد لحضور الق

  

  

  

  
 الجسم و الشكل.  نظافة ب أستحّمى و أهتم  †

أتأسف لربنا و أول ما أشوف أبونا أجري عليه و أقول له  أقعد مع نفسي و أشوف عملت ايه غلط و   †

ص صالة و يرشم الصليب  و هو هيصلي لبابا يسوع إن الحاجات دي تتمسح و أول ما بيخلّ  الحاجات دي

 علّي بتكون كل الحاجات دي اتمسحت و بابا يسوع بينساها. 

 قبل ما أنام و أول ما أصحي من النوم. أصّلي †

 ن و اللعب و أنام بدري علشان لما أصحي بدري أكون مرّكز و فايق.قدام التليفزيو  ماسهرش †

 للكنيسة (مش مايوه ... مش لبس رياضة ... مش لبس فرح .. ) لبس مناسبأختار   †

اللي مخاصمهم و مضايقهم علشان ماينفعش أروح أصلي و أقف قدام بابا يسوع و   أصالح كل الناس †

 أنا حد زعالن مني. 

  علشان أستعد إني آخد بابا يسوع أول حاجة و قبل أي أكل أو شرب  ن باليلم  صايمالزم أكون رايح  †

  

    

  قط المهمة الن 

 و الزم أكون تمام … أنا رايح القداس بدري  

 و أصّلي   … أنّضف جسمي و أسّرح شعري

  قبل ما أنام 

 و أصالح كل الناس و   ... أختار لبس كويس

 أسمع الكالم 

 أنا رايح القداس بكرة .. أعمل إيه؟

ر القداساالستعداد لحضو    
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كنيسة   السلوك في الطريق لل

 
أقول آية {فرحت بالقائلين لي إلي بيت  و أنا في الطريق  †

 الرب نذهب} 

يعني لما ماما و بابا بيقولولي يالال نروح الكنيسة أكون  

  فرحان مش متضايق و بعّيط.

 

و مش باتكلم كتير و مش باعمل شقاوة  هاديأكون   †

علشان أنا باجّهز نفسي إني رايح أقعد مع بابا يسوع و 

 جواياأخده  

 

أو أقول أي   ماينفعش أسمع حاجات وحشةعلشان كده   †

حاجة وحشة علشان أخّلي بابا يسوع أول حاجة آخدها  

 جوايا. 

  

 و أتكلم مع ربنا لغاية ما أوصل الكنيسة أصّلي  أفضل  †

  

  

 
  

    

  النقط المهمة 

 أقول اآلية  طول ما أنا ماشي 

  ماحكيش حكاية   أفضل ساكت 

 آخدها على طول جوايا  يسوع أول حاجة 

 أنا هقعد أصلي  في الطريق 

 ي حبيبي تملّ   و أشكر يسوع 

 أنا في الطريق للكنيسة .. أعمل إيه؟

  السلوك في الطريق للكنيسة 
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كنيسة  ل ال   السلوك داخ

  

  

  

  

 و أنا داخل: أنا داخل بيت ربنا ... بيت الماليكة و القديسين ... بيتي ... آخد بالي:  †

   علي القوة و الفرح  ّل دُ (علشان الرجل اليمين تَ  برجلي اليمينأدخل الكنيسة

 من الباب أرشم الصليب و أنا داخلبدخولي الكنيسة) و 

 أما أنا فبكثرة رحمتك أدخل بيتك و أسجد    و أقول  أسجد عند الهيكل   أدخل}

 زي ما داود قال لربنا في المزمور  قدام هيكل قدسك بمخافتك} 

   و آخد بركة القديسين في  أبانا الذي في السماواتو بعد كده أصلي و أقول

 األيقونات. 

 

و مارغيش  ز في الصالةأركّ أدخل أقعد في مكان لوحدي بعيد عن أصحابي علشان   †

 معاهم و ننشغل عن الصالة

    حلو طبعًا إني أنبسط بأصحابي و إخواتي ... لكن األحلى إننا كلنا نركز و ننبسط

الشمامسة و األيقونات و البخور ... الحاجات  بالصالة و القداس .. نركز مع أبونا و  

  دي جميلة جدااااااً 

  ماينصّحش:  †

 في الكنيسة.  أجري 

 في الكنيسة.  أتكلم أو أضحك 

 في الكنيسة. آكل أو أشرب 

  ... أل الزم أقف بنشاط و أصلي و أسجد و أقول أنام أو أفضل قاعد بكسل

 المردات

   علشان ببيتك يارب تليق القداسة  

 

  البنات تلبس إيشارب طول القداس  †

  

 النقط المهمة 

  أدخل برجلي اليمين  

   أسجد قدام

  الهيكل 

   ماينفعش أجري

  وال ألعب 

   وال حتي آكل أو

  أشرب

  علشان بيتك ياربي

 مقدس 

 

لكنيسة .. اأنا داخل 

 أعمل إيه؟

خل الكنيسة السلوك دا    
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ل    االستعداد للتناو

  

  

  

  

أمشي بالراحة و  ي الهيكل بسرعة .. الزم  لما التناول يبدأ ماجريش عل †

 علشان بابا يسوع موجود علي المذبح.   بخشوع

 

أقف في الطابور و  أل الزم  ... عش أدخل بين الناس و أضايقهمفماين †

  (إلهنا إله نظام) أستني دوري ...  

 

"اخلع  قبل ما أتناول (زي ما ربنا قال لموسي النبي :  أقلع الجزمةالزم  †

 )نعليك ألن الموضع الذي انت واقف عليه أرض مقدسة"

 

 ربنا يخليني أتناول باستحقاق قبل ما أتناول إن   أصّلي †

 

  .نرشم الصليبقبل و بعد ما نفتح فمنا علشان نتناول   †

 

علشان    المياة و يصرفنا  ّش ما أخرجش من الكنيسة غير لما أبونا يُر  †

 نمشي

  ). ماينفعش أسيب بابا يسوع و أّديله ضهري و أخرج أو أضحك و أتكلم(

 

 أخرج بضهري و رجلي الشمال و أنا خارج من الكنيسة برشم الصليب و   †

حتي  يا رب (تدل علي عدم الرغبة في الخروج و إن عيني هتفضل عليك

  خرج)أبعد ما 

  

 ط المهمة النق 

جسد و دم ربنا حاجة كبيرة قوي  

ماينفعش حد ياخده غير و هو  

كويس جدًا جدًا و مش عامل أي  

حاجة غلط بس مفيش فينا حد  

كلنا عاملين    ..   كويس جدًا جداً 

حاجات غلط بقصد و من غير قصد  

علشان كده بنصلي لبابا يسوع  

 يسامحنا و يخلينا مستحقين نتناول 

 .. أعمل إيه؟ أتناولأنا داخل 

للتناول االستعداد    
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لشارع السلوك في الحوش و    ا

  

  

  

  

 . تصرفاتي جوة الكنيسة تبقي هي هي بره الكنيسة الزم  †

 أو أزّعق أو أضحك بصوت عالي بطريقة تضايق الناس  أعّلي صوتيماينفعش  †

 . أعمل حاجة وحشةماينفعش أشتم حد أو أضرب حد أو أقول أو   †

فأنا و   بابا يسوع كان طول ما هو ماشي بيعمل حاجات حلوة و بيساعد الناس †

يه علي قد ما أقدر ... حد  أنا ماشي لو لقيت حد محتاج فلوس و أنا معايا أدّ 

  حد محتاج مساعدة أساعده.  يه علي قد ما اقدر ...أكل أدّ  جعان و أنا معايا

 

 

أنا برة الكنيسة ماشي 

في الشارع رايح أو راجع 

 من الحضانة .. أعمل إيه؟

  السلوك في الحوش و الشارع

  النقط المهمة 

روا أعمالكم الصالحة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات}أكون صورة ربنا وسط الناس. {ليَ   
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 القبطي: منهج ثانياً 

 الحروف (الجزء األول) و أبانا الذي 

 

 

 
   

ص الحروف القبطية، و هنتعلم نُ 

م الصليب بالقبطي، و شنشوف إزاي نر

نتعلم شوية كلمات بسيطة 

أبانا  نبدأنستخدمها في حياتنا ... و 

 الذي بالقبطي
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بطي    حروف الق

  

  

القبطي  حروف   
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  A  a  ألفا 

  

  Aloli  ألولي   عنب 

      
 

  B  b  ڤيتا 

  
 Bw  ڤو   شجرة 
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  J  j  غما 

  
  Jala  غاال   لبن 

      
 

  D  d  دلتا

  

  David  داڤيد   داود
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  E  e  إيّ 

  

 En  إن   قرد

      
 

  6  ^  سوو 

  
سوو    أقالم  6

  إنكاش 

^ `nka2  

      



 أولى حضانة  مدرسة شمامسة مار إفرام السرياني  قبطي 

 18 

  Z  z  زيتا

  

  Zenzen  ِزنِزن  سحلية 

      
 

  3  #  إيتا

  
 i#  إي  بيت 
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 0  (  يتاث

 0rir`  إثرير  صينية   

      

 

  I  i  يوتا

  
  Iom  يوم   بحر 
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  K  k  كّبا

  
  Ka2  كاش   قلم 

      

 

  L  l  لوال (لڤال) 

 

  
  Lol  لول   سرير 
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  M  m  مي 

  

  Mav  ماڤ  م أُ 

      

 

  N  n  ني 

  
  Noh  نوه   حبل 
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  7  &  إكسي 

  
  ovr&  اكسوور  خاتم 

      

 

  O  o  أو (قصيرة)

  

  Ov3b  أّويب   كاهن 
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شم الصليب   ر

  

  

  

 اآلب  اسم ب

 االبن  و 

 :  القدسالروح و 

    آمين: واحد إله 

  إم إفيوت إفران خين 

  إبشيري نيم 

  :إثؤواب بي إبنيڤما نيم  

  آمين: إن أوأوتأونوتي 

Qen ̀ fran  `m`fiwt 
nem  ̀p23ri 
nem  pi`pnevma  `e0ovab : 
Ovnov5  `novwt: 
Am3n    

  

    

  إزاي

نرشم 

الصليب 

 بالقبطي

  رشم الصليب 
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  كلمات للمحادثة 

  

  

  

   Qen  ov5ma5  أوتيماتي خين  أهًال 
  ovgai أوجاي  مع السالمة 

مجدي هما بإلهي) = (با أوجاي نيم با أوؤو إفخين  و تيجي كمان بمعنى (خالص) زي مزمور (خالصي و 

 بانوتي)

  ov2ep` hmot إهموت أوشيب  شكراً 
  Qa  pekhwn بيكهونخا  نَك إذبعد 
  Qa  pehwn بيهون خا  نِك إذبعد 

      Nane toovi طوئوي ناني  الخير صباح 
  تصبح على خير 

 سعيدة) ليلة (

   No4ri ̀egwrh إيجوره نوفري 

    No4ri 2ai شاي نوفري   سعيد  عيد 
  

    

  كلمات نتكلم بيها مع بعضنتعلم 

  كلمات للمحادثة 



 أولى حضانة  مدرسة شمامسة مار إفرام السرياني  قبطي 

 25 

ي  ا الذ   أبان

  

  

 مستحقين اجعلنا 

   شكرب   أن نقول 

 إن إم إبشا أريتين 

أوشيب  خين  إنجوس

 إهموت 

Ariten   `nem`p2a 
`ngoc  qen  ov2ep`hmot 

  الذي في أبانا يا 

   السموات

  اتخين بينيوت چي 

 نيفيؤوي 

Ge peniwt etqen nif3ov`i   

إنچي  ماريفطووڤو  اسمك ليتقدس 

 بيكران 

Mare4tovbo ̀nge  pekran 

تيك  إنجي ماريسئي    ملكوتك ليأت 

 ميت أوورو 
Marec`i `nge tekmetovro      

 .  مشيئتكلتكن 

:  السماءفي كما 

 . األرضعلى كذلك 

ماريف  بيتي هناك 

  :شوبي

  : اتفيخين إم إفريتي 

 بيكاهي هيچين  نيم  

Petehnak    mare42wpi:  
`m`fr35   qen  `tfe: 

nem  higen  pikahi    :  

    لغدالذي لخبزنا 

 . اليوم ناأعط

  راستي إنتي بين أويك  

 إمفوأوو نان مييف 

Penwik   `nte  rac5  
m3i4  nan  ̀mfoov  

  

   

  نتعلم أيانا الذي بالقبطي عشان

 نصليها كل يوم الصبح و بالليل

  أبانا الذي
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  لنا  أغفرو 

   ناذنوب

  إت إيرون كا ني  أووه  

 إيڤول نان 

Ovoh   xa  n3 et`eron 

nan  `ebol     
    أيضاً نحن  نغفركما 

  

 .  إلينا مذنبين لل

إن  هون إم إفريتي 

  تينكو ايڤول 

إنتان إن ني إتي أو أون 

 إيريؤو 

` mf̀r35 hwn `ntenxw `ebol  
`nn3`ete  ovon  ǹtan  ̀erwov
  

إيخون  إمبير إنتين أووه  .  تجربةفي تدخلنا  وال 

 إيبيراسموس

Ovoh   `mperenten   `eqovn  
`epiracmoc    :    

ها  ناهمين إيڤول الال  .  الشريرمن نجنا لكن 

 بي بيتهوؤو 

alla  nahmen  ̀ebol ha 
pipethwov  

بي اخريستوس  خين    ربنا يسوع المسيحب

 بين تشويس  ايسوس

Qen    Pi`xrictoc   I3covc  
Pen_soic   

  والقوة   الملكلك ألن 

  

.  األبدإلى المجد و 

 آمين. 

تي ميت  تي ثوك چي 

  نيم تي جوم  أوورو

: شا إينيهبي أوأوو نيم  

 آمين

Ge , 0wk te  5metovro  
nem  5gom 
nem  pi`wov   2a  `eneh  :  
Am3n   
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 ثالثًا: منهج األلحان

 
 

  

 
  

    

نتعلم شوية مردات بسيطة نصليها اه

في القداس ... و نسبح ربنا مع 

 الماليكة
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اس    مردات في القد

  

 

  

  
  Kvrie ele3con  كيري ليسون   يا رب ارحم   

  

 Ke tw pnevmati cov  كى طو ابنيڤماتي سو  ولروحك ايضاً 

  كرحمتك يا رب   

  

  

كاطا طو إيليؤس سو  

  كيريي : 

Kata to `eleoc cov 
kvrie :  

 :عن اللحن 

  السالم ده من ربنا ... زي ما أبونا بيطلب إن سالم ربنا يكون فينا، احنا كمان بنطلب إن سالم ربنا يكون

 معاه

 (كرحمتك يا رب): نطلب رحمة ربنا لما نفتكر يوم الدينونة 

  المردات دي بتتقال في القداس اإللهي في أوقات مختلفةبيتقال امتى؟ 

 كتير جدًا في القداس)(يا رب ارحم : 

 ) ًلما أبونا يقول: السالم لجميعكم مردّ (كتير جدًا في القداس  ):و لروحك أيضا( 

 (هذا هو بالحقيقة آمين) تقال في الرشومات ... نؤمن إن ده جسد و دم ربنا 

 ) ال في آخر القداس قبل القسمة أثناء السجودتق )لدمك الكريمنسجد لجسدك المقدس و 

 مردات في القداس 
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كى مي كاطا طاس   و ليس كخطايانا 

  رتياس إيمون اأم

ke m3 kata tac 
`amarti`ac `3mwn 

فاي بى خين أوميثمي   هذا هو بالحقيقة أمين   

  أمين 

Fai pe qen 
ovme0m3i am3n 

بيستيف اومين كى    نؤمن و نعترف و نمجد   

أومولوغومين كى ذوكصا 

  ذومين

Pictevomen ke 
omolojovmen ke 
do987a zomen 

  ، نسبحك  

  ، نباركك

  ، نخدمك 

  نسجد لك 

  تين هوس ايروك

  تين اسمو ايروك 

  تين شمشي امموك

  تين أو اوشت امموك

Tenhwc erok 
teǹcmov erok 
ten12em2i `mmok 
tenovw2t `mmok 

ب ضابط  ارحمنا يا هللا اآل   

  الكل 

ايلي ايسون ايماس أو 

ثيؤس أو باتير أو  

  باندوكراتور 

`Ele 3̀con `3mac `o 
)(eoc ̀o Pat3r ̀o 
Pantokratwr 

  

تين أو اوشت امبيك سوما   نسجد لجسدك المقدس   

  اثؤواب 

Tenovw2t 
`mpekcwma e0ovab 

 Nem pek̀cno4  نيم بيك اسنوف اتطايوت   و لدمك الكريم 
etta`i3ovt 
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ك  سجدون ل يم ي   الشاروب

 

  

 
 

  

  
  ، الشاروبيم يسجدون لك 

  ، دونكالسيرافيم يمّج   و

  : صارخين قائلين 

  قدوس قدوس قدوس 

  رب الصباؤوت 

األرض مملوئتان من    السماء و 

  مجدك األقدس 

  ني شيروبيم سى أوأوشت إمموك

  نيم ني سيرافيم سى تي أوأوو ناك

  :إفؤش إيفول إفجو إمموس

جى أجيوس أجيوس أجيوس 

  كيريوس صاباؤوت 

أورانوس كى إيجي تيس بلى ريس 

  أجياس سوذوكسيس 

Nixerovbim ceovw12t `mmok : 
nem nicerafim ce5`wov nak : 
evw2 ̀ebol evgw `mmoc :  

ge `ajioc ̀ajioc ̀ajioc  

Kvrioc cabaw0:  

`pl3r3c ̀o ovranoc ke 3 j3 : 
t3c ajiac cov do73c  

  :في الفترة دي في القداس أبونا بيشرح منظر السما و الماليكة حوالين ربنا ... و إحنا بنتحّمس و عن اللحن

 نشترك معاهم في الصالة و التسبيح

  عادلمستحق و (د بعبيتقال امتى؟( 

  الشاروبيم يسجدون لك 
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