
 

 

   



 

 قبل ما نبدأ 

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

ه لي ... بطقسها و صلواتها و  عايزة توصلّ  ي اللي كنيست عيشأ   ي الهدف إنّ .. 

  ألحانها و لغتها 

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

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:  

  عيادها؟ و أصوامها و أ 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 عارف  باصّلي بالروح و الذهن أيضاً هل و أنا باقول لحن  

  ؟ هو بيتقال هنا ليه

  

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

  .. 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

الكنيسة   أسرار   

   

  

 
  

هدايا أخدتها الكنيسة من  7...  7أسرار الكنيسة ال 

 عشان تّديهالنا ربنا



حضانة تانية  مدرسة شمامسة مار إفرام السرياني  طقس   

 3 

  المعمودية 

  

  

  

  

ألنها اللي بتفتح  باب األسرارطبعًا المعمودية هي * 

  باقي األسرار كلها

  " الوالدة الثانية" المعمودية ليها اسم تاني:* 

   فالكنيسة كمان  زي ما ماما ولدتني من بطنها

 رن المعموديةمن ُج  ولدتني
 

 تني يدولدتني و إ (بإرادة ربنا طبعًا) و زي ما ماما

  فالكنيسة كمان  ،رضعيشها علي األأ حياة 

عيش بها  أ  بديةأ حياة  تني يدإ (بتسليم من ربنا)

  دتعّم افي السما لما ب

  في العمر كله  مرة واحدة بسالمعمودية بتكون * 

  

مرات في المياه  3لني و ينّز   بونا بيشلني من رجليّ * أ

 )ب و االبن و الروح القدسباسم اآل (

يعني مش غصب (كون موافق أ د تعّم أالزم علشان * 

وي ساعتها و مش فاهم ق.... بس انا كنت صغير  )عني

  !! حاجة

  : هال فبابا يسوع جاب ماما و قال* 

  "و مسئول)أيا ماما انتي اسمك اشبين (يعني وصي "

  ... ت كتير فماما االشبين صلّ * 

  وأللشيطان "ابعد عن ابني بصت ناحية الشمال و قالت و 

  بنتى" 

لبابا يسوع "خلي بالك من  ت ناحية اليمين و قالت بّص  و

  بنتى"   و أ ابني  

 النقط المهمة 

ول هدية المعمودية... بتنضفني من  أ

الخطية (غفران الخطايا) و بتفتح باب  

  الملكوت 

  الفيديو ده نقدر نفهم أكتر في  

 ليه هدية المعمودية؟

  المعمودية 
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  الميرون 

  

  

  

  

  سر الميرون هعلي طول بيكون في بعد المعمودية* 

  رشمة   36ابونا بيرشم جسمي كله بالزيت * 

  

  : يعني بعد ما* 

شوف بيها حاجة  أعيني اترشمت بقت بتاعة ربنا فمينفعش  -

  وحشة

  ريق علي حدتتأ شتم حد او أ مينفعش  :الفم يترشم -

يدي بعد ما اترشمت و بقت بتاعة بابا يسوع ماينفعش  إ -

  صحابيأضرب بها أو أ مسك بيها حاجة وحشة أ

  

 :تدشين مبنى الكنيسة 

الكنيسة (بيت ربنا) عالمة تكريسها و تخصيصها لربنا هي * 

 بالميرون تدشينها  

بعد التدشين، بيتحول المبنى العادي لكنيسة ... يعني خالص * 

 بقى بيت ربنا بس ... و يتعمل فيه قداسات و يبقى فيه خدمة 

اللي يكرس الكنيسة و الحاجات اللي فيها (المذبح و * 

البابا أو األسقف ... و بيبقى ليها صلوات  األيقونات) الزم يكون 

  بطقس خاص 

    الزيت بتاع بابا يسوع فلما ابونا بيرشم جسمي

  بالزيت جسمي كمان بيبقي بتاع بابا يسوع 

  

  

  

  

  

  
    

 ة النقط المهم 

  تاني هدية الميرون 

  كون مرشومأفيه بالزيت 

  رشمة في جسمي  36

  و روح ربنا تحفظ و تصون

  الفيديو ده أكتر في  نقدر نفهم  

 ليه هدية الميرون؟

  الميرون
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عتراف    التوبة و اال

 

  

  

  

و مش بس .. عنها  عتذرأروح أالزم  ،غلط ةعمل حاجالما ب -

  عملش الحاجة الغلط دي تانيانا الزم مأ .. ده  أل! اعتذار

  عمل ايه؟ أ

  

عترف  أو أفضل  ..  ب كاهن من الكنيسةأي أ ختار أ ( روح ألبوناأ * 

  هو في كل مرة)عنده هو 

  علي كل الحاجات الغلط اللي عملتها  هل  قول أ * 

  عملها تاني  أل بّط أ ني إ يساعدنيا بونا هأ * 

ل اعتذاري  بعد ما يكون وّص  ي (التحليل)يصلّ ا بونا هأ خر في اآل* 

  لبابا يسوع  

  ل اعتذاري بِ بكده بابا يسوع بيكون َق 

  

  مني ؟ طيب هو لما بعمل حاجة غلط كده بابا يسوع بيزعل  
  


بابا يسوع بيحبني بس هو بيزعل من الخطية و  

عايزني    الحاجات الوحشة اللي بعملها ألنه دايماً 

  كويس زيه ألني علي صورته و مثاله 

 
   

 النقط المهمة 

  تالت هدية ده سر كبير

  فيه بنفضح الشرير 

  بيض شفافأ رجع تاني أو 

  في سر التوبة و االعتراف

  الفيديو ده أكتر في  نقدر نفهم  

 ليه هدية التوبة و االعتراف؟

 التوبة و االعتراف  
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ل   التناو

 

  

  

  

  :هل لنا حاجة بنقول بي(لما حد يج سر الشكر التناول اسمه * 

وي زي  قلنا حاجة حلوة  بيفكان الزم لما بابا يسوع يج   ..شكراً 

  عليها) شكراً  :هل التناول نقول

ول مرة لما بابا يسوع كان قاعد مع التالميذ   أالتناول اتعمل * 

  اتفاق) عهد = ( يوم خميس العهدفي علية (بيت) مارمرقس 

  

ولوا  اتنا قال "  (قديس في تاريخ الكنيسة) غناطيوسإبونا  أ* 

  يه؟ إحنا هنتناول  إمن سر الشكر" .... بس هو  يرتك 

  

  ..  عنب  بنكون شايفين قدامنا في القداس قربانة و عصير* 

  ليه بنقول عليهم جسد و دم؟ 

  

صالة  فيه صالة (ابونا) بيصليها في القداس اسمها (* 

  ) بعدها التقديس

   القربانة بتتحول  لجسد بابا يسوع -

   العصير بيتحول لدم بابا يسوع -

  

و عصير بس احنا متأكدين بإيماننا ان ده    ة حنا شايفين قربانإ 

  دم بابا يسوع   جسد و 

   بابا يسوع    ؟ الجسد الواحد و الدم الواحد بتوع مين

  الواحد 

  

    

 النقط المهمة 

  رابع سر ده سر الشكر

  ن من كل مكرفيه بنتحّص 

  دم بابا يسوع  جسد و 

  عنى من كل جوع بيشبّ 

  الفيديو ده نقدر نفهم أكتر في  

 ؟التناولليه هدية 

التناول    
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ضى    مسحة المر

  

  

  

  

   : حاجتينله علشان  له و يصلي بونا بيروحأ ،لو فيه حد عيان* 

   من الخطية ه ينظف) 1

  التعب و من المرض  يخففه) 2

  

و مش بيعمل حاجات غلط  أعلشان مفيش حد فينا مش بيعيا  و

  ) يوم (جمعة ختام الصوم)القنديل العام( ةلنا كلنا صال فالكنيسة عملت

   

كمان  عند أبونا قبل ما نصلي سر مسحة المرضى و نعترفالزم نروح * 

أسرار دول  3بعد سر مسحة المرضي في القداس علشان ال  نتناول

  الروح  من تعب الجسم و خّف أني إ هما اللى بيساعدوا علي 

  

كده ربنا مش   هو ..   طب ما فيه ناس بنصليلهم و مش بيخفوا -

  بيحبهم؟

  

  :ربنا أكيد مش عايز حد يفضل تعبان بس

م كل الناس اللى بتروح يكلّ  و يفضل يشكر ربناهو عيان   ممكن و -

  ايه ربنا جميل وواقف معاه وسط تعبه دّ أتسأل عليه عن 

مش بيكلمه فيسمح له   حد يكون بعيد عن ربنا خالص و و مثالً أ -

  يطلب منه الشفا   يرجع يكلمه و   يفتكره و بالمرض علشان  

ن ربنا أل هيتعب برض و كمان ممكن حد يكون قريب من ربنا خالص وأ -

  كاليل و أ لما يقبله و يستحمله ربنا يديله  بيديله المرض كصليب علشان 

  يكافئه 


فليدعو قسوس الكنيسة فيصلوا    ؟ "أمريض أحد بينكم 

يمان تشفي  اإل   ة صال  و   . سم الرب ا عليه و يدهنوه بزيت ب

 غفر له"  ن كان قد فعل خطيه تُ و إ المريض و الرب يقيمه  

  ) 15- 14:    5  قوب (يع

 النقط المهمة 

اسمه قنديل علشان ابونا   -

حتت قطن أبيض و   7بيجيب  

يحّطهم في طبق زيت على  

  7شكل صليب و بيصلي  

صلوات وبعد كده بيرشم  

  العيان بالزيت 

   نقدر نفهم أكتر في

  الفيديو ده 

هل ليه مسحة المرضى اسمه 

 ؟(قنديل)

  مسحة المرضى 
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 الزيجة 

  

  

  

  

و عايزين يعيشوا   ) ..زي بابا و ماما (بيحبوا بعض خالص  2 هلما يكون في * 

  بيروحوا الكنيسة علشان يتجوزوا:  مع بعض على طول

هم حفلة مخصوص اسمها "سر الزيجة" .... و  ل بتعمل ةالكنيس* 

نهم " يعني تاج (تاج فرح ألكليلاإل اسم تاني هو "الحفلة دي ليها 

  فرحانين ببعض)

  

عليهم بس بنكون    نه حّل إحنا مش بنكون شايفين الروح القدس * إ

  مصدقين و مؤمنين 

بتتحول لجسد بابا يسوع و العصير   ةزي كده في سر الشكر لما القربان

نهم اتحولوا  إبيتحول لدمه و مش بنشوف ده بس بنكون مصدقين 

  يمانباإل

  

اللي بابا يسوع  بعد ما بقوا واحد ماينفعش يرجعوا اتنين علشان  * 

   حدش يقدر يفرقها جمعه م

  

بونا بيرشمهم بالزيت و بيوصيهم يخلوا بالهم من بعض و أبعد كده 

  ةالصغير  ةمايزعلوش بعض خالص و يفضلوا محافظين على الكنيس

  بتاعتهم 

  
بونا بيصلي كتير لحد ما الروح القدس بيحل  أ كليل  في اإل 

و بيخليهم بدل ما هما "اتنين"    ة على العريس و العروس

  نهم دمجوا حياتهم ببعض يكونوا "واحد" أل 

 النقط المهمة 

علشان بابا يسوع هو ملك  

هي   ةالملوك و الكنيس

مع بعض   :عروس المسيح

راسها بابا   ة بيعملوا كنيس

يسوع ... برضه العريس هو  

بنته   ةابن بابا يسوع و العروس

و لما بيتجوزوا بيتهم بيكون  

  " ة"كنيسه صغير

  أكتر في   نقدر نفهم

  الفيديو ده 

هل إيه الشبه بين البيت 

 المسيحي و الكنيسة؟

الزيجة     
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  الكهنوت 

  

  

  

  

  صليب الصغيرين اللي في القربانه زي مين  12ال * 

  زي التالميذ 

  كانوا التالميذ )بونا(أنهم يبقوا إداهم هدية  إول ناس ربنا أ

  

  :ي حد يلبسهأ يقدرش ابونا بيلبس لبس مختلف م* أ

  طول الوقت  جلبية سوداء بيلبس   -

نه رمز للنقاء و حياة  أل بيضأ وقت القداس بيلبس  ماعدا  -

  الطهارة 

  نقياء وأقدس من وقت القداس الزم نكون كلنا أن مفيش و أل

   بيضأ بونا بيلبس أعلشان كده  

  

  حاجات كتير:في  بنساعد ابونابقى   الشمامسةحنا  * إ

  كتيرات و القراءات و حاجات تانية  لحان و المردّ زي األ

  

و  ماليكة القداسالشمامسة بتلبس ابيض علشان بيكونوا  * 

  عايشين حياة الطهارة و فرحانين بيسوع 

  

    

 النقط المهمة 

   بيعلمنا عن بابا يسوع* 

 سرار (السبع هدايا)   بيعمل األ* 

  أكتر في   نقدر نفهم

  الفيديو ده 

 ؟هو إيه دور أبونا في الكنيسة

الكهنوت    
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ات   حامل األيقون

 
  يس ُيظهر هيبته  هى عبارة عن رسم دقيق لقد  يقونة الكنسيةاأل

 بساطته  و وداعته وأو شجاعته أاو قداسته وعفته 

  األيقونات هو الحامل الخشبي اللي نالقيه قدام الهيكل و و حامل

 عليه أيقونات 

   األيقونات دي ليها ترتيب مَعين و معنى مَعين الكنيسة رّتبته

عشان نفضل شايفين القديسين قدامنا و احنا بنصلي و نحاول نكون  

 شبههم 
 

  األيقونات: 

o  السيد المسيح الفادي  في الجزء الفوقاني نالقي صورة

ألن دي أهم صورة و أكتر صورة توضح محبة  على الصليب

 ربنا لنا 

o   يوحنا الجبيبو على شماله   العدرا مريمو على يمينه 

 (ألنهم هم بس اللي كانوا معاه وقت الصليب)

o يوم  بعدهااللي ربنا أسس  تحتها صورة العشاء الرباني

د سر اإلفخارستيا (التناول) اللي به نقدر نتحد  خميس العه

 به لّما نتناول جسده و دمه

o   أعمدة   12التالميذ ال  على يمين و شمال الصورة نالقي)

 الكنيسة)

o (الناحية البحرية): العدرا مريم (الملكة  على يمين الهيكل

عن يمين الملك) و على اليمين صورة البشارة (لما المالك  

را) و بعد كده المالك ميخائيل (رئيس جبرائيل بّشر العد

المالئكة و من أعلن قيامة السيد المسيح) ثم أيقونات 

 الشهداء و القديسين 

o (الناحية الِقبِلية): صورة القديس يوحنا   على شمال الهيكل

المعمدان (و أحيانًا قبلها صورة تانية للسيد المسيح) ثم  

 أيقونات الشهداء و القديسين 

  

  

 

  النقط المهمة 

حامل األيقونات قدام الهيكل 

عليه األيقونات بترتيب معّين ... 

فوق الصليب و صورة العشاء 

السري ... و فيه برضه بيض 

 3و القناديل .. و  النعام + السرج

 أبواب للهيكل

هي الصور الكتير اللي حوالين 

 الهيكل دي ليها نرنيب معين؟

حامل األيقونات   



حضانة تانية  مدرسة شمامسة مار إفرام السرياني  طقس   

 11 

  أبواب للهيكل: الوسطاني (الرئيسي أو الملوكي ألنه بيوصل للمذبح على طول) و اليمين و  3فيه  :األبواب

 الالشم

 

 : بيض النعام †

 من الحاحات الجميلة اللي بنشوفها في كنيستنا : بيض النعام بين الصور  . 1

 البيض عمومًا بيرمز للقيامة و الحياة الجديدة (ألن الكتكوت بيخرج لوحده من البيضة و تبدأ حياته) . 2

عينها عليه مثال لربنا لكن  تبقي بعيدة عنه و المقصود من النعام ألن عندما تبيض النعامة تدفن بيضها و . 3

 يرعانا لكن عينه علينا دائمًا و كنا في العالم وَر يسوع ألنه تَ 
 

  
 : لسرج و القناديلا

 قدام صورة كل قديس فيه قنديل منّور (ألن نور ربنا أشرق في القديس ده)  . 1

  طبعًا صورة ربنا مفيش قدامها قنديل ألن هو النور الحقيقي  . 2
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  المذبح 

 

  
  

   هو مائدة الرب المقدسة اللي بيتحط   :المذبح

  عليها أواني الخدمة 

األغطية اللي بتغطي المذبح بتتعمل من الكتان  * 

  (رمز النقاوة)

  بيتحط فيه  يشير لكرسي هللا ... و   :الكرسي

  اللي بيبقى فيه الدم الكاس

  بيسمى برضه: الفلك أو التابوت * 

  اإلبروسفارين الغطا اللي على الكرسي اسمه: 

و بيشير للحجر اللي  (كلمة يونانية معناها تقدمة)

  كان على قبر السيد المسيح 

  

 

يا ترى الكنيسة جواها إيه؟ و 

 ليه؟

  المهمة  النقط 

 * عندنا المنارة و جواها الجرس

 * عندنا الهيكل و جواه المذبح (و ما عليه) و حضن اآلب

  المذبح 
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 القبطي: منهج ثانياً 

 الحروف (الجزء الثاني) و أبانا الذي 

 

 

 
   

الحروف  التاني من صنُ ال هانكّمل

 نراجع تاني على رشمالقبطية، و 

 نكّمل... و  المحادثةالصليب ، و كلمات 

 أبانا الذي
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بطي    حروف الق

  

  

القبطي  حروف   
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  P  p  بي 

  

  Perci  بيرسي   خوخ 

      
 

  R  r  رو

  

 R3  ري   شمس 
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  C  c  سيما 

  Cim  سيم   عشب   

      
 

  T  t  ڤتا

  
  T3b  تيب   صباع 
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  V  v  إبسيلون

  

 Vioc  يوس إ  ابن 

 

  F  f  في 

  
  Feq  فيخ   بطيخ
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  X  x  كي 

  X3mi  كيمي   مصر 

 

 

  Y  y  إبسي 

  

 Yali  بسالي إ  ترتيلة 
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 W  w  أوميجا

 

 Wik  أويك  خبز 

      

 

  2  @  شاي 

  

  ai@  اي ش  أنف
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  4  $  فاي 

  

  wi$  فوي   َشعر 

      

 

  Q  q  خاي 

 

  

  Qaq  خاخ   رقبة 
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  H  h  هوري

  

  H3t  هيت   قلب 

      
 

  G  g  چنچا 

  

  Gwm  جوم   كتاب 
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  S  s  تشيما 

  Swm  تشوم   حديقة 

    

 

  5  %  تي 

  mi%  تيمي   قرية 
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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 
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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

 
 

  

 
  

   

و سهلة ألحان متنوعة هنتعلم شوية 

في المناسبات المختلفة ... القداس و 

 كيهك و الصوم الكبير و أسبوع اآلالم
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د)  ي أح ان ك (أول و ت   مرد إنجيل كيه

 

  

  

  

  
  السالم   ينعطيك

  مع غبريال المالك قائلين 

  يا ممتلئة نعمة  السالم لِك 

  الرب معك

  تين تي نيمبي شيرى تيسموس

  يل بي انجيلوس ب نيم غبر

  جى شيرى كيه خاريتوميني

  اوكيريوس ميتاسو 

Ten5 ne ̀mpixereticmoc 
nem jabri3l piajjeloc : 
ge xere ke xaritwmen3 : 
`o kvrioc metacov  

  جل هذا نمجدك أ من  

  له كل حين كوالدة اإل 

  ا سالي الرب عنّ إ 

  ليغفر لنا خطايانا 

  اثفي فاي تين تي أوؤونى

هوس ثيئوطوكوس انسيو نيفين  

يجون  إهري إ ى  إماتي هو ابتشويس 

  انتيف كانين نوفي نان ايفول 

E0be fai ten5`wov ne : 
hwc 0e`otokoc `nc3ov niben 
: ma5ho `ePu ̀e`hr3i ̀gwn : 
`nte4xa nennobi nan `ebol 

  

   

  :28:  1نفتكر تحية المالك المبشر جبرائيل للعدرا ... السالم لك يا ممتلئة نعمة (لوقا عن اللحن( 

  بعد اإلنجيل في قداسات شهر كيهك (أول أسبوعين)ال يقبيتقال امتى؟ 

 (أول و تاني أحد) مرد إنجيل كيهك 
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لدة اإلله  ات وا  بشفاع

  

  

  

  
  بشفاعات 

 والدة االله القديسة مريم ،

  يا رب انعم لنا 

  بمغفرة خطايانا 

  هيتين ني ابريسفيا انتى  

 ثيؤطوكوس اثؤواب ماريا :تي 

  نان :هموت إري  أابتشويس 

  يفول انتى نين نوفيإم بيكو  إ

Hiten ni`precbia `nte 
50e`otokoc =e=0=v maria : 
Pu `arìhmot nan :  

 `mpixw `ebol ̀nte nennobi  

  يها المسيح أنسجد لك 

  بيك الصالح أمع 

  صتنا. خلّ  تيت وأالروح القدس ألنك  و

  

  رحمة السالم ذبيحة التسبيح 

  بيخريستوس  وأمموك إؤوشت أوتين 

  غاثوس أ ن إنيم بيك يوت  

نيم بي بنيفما اثؤواب جى اك أي اك  

  ممونإسوتى 

  ايليؤس ايرينيس ثيثيا ايه نيه ثيؤس 

Tenovw2t `mmok ̀w Pxc 
nem Pekiwt `n`aja0oc : 
nem Pipnevma e0ovab ge 
aki akcw5 `mmon .  

 Eleoc ̀ir3n3c 0vcia 
`enecewc 

  

   

  :مين في اللحن الجميل ده ذبيحة ربنا نطلب شفاعة ماما العدرا ... و نسجد للثالةث القدوس مقدّ عن اللحن

 هنا... نقدر نعرف أكتر عن اللحن ده  بيحبها جدًا هي تسبيحنا ليه

  بعد مرد "قبلوا بعضكم بعضًا"ال يقبيتقال امتى؟ 

  بشفاعات والدة اإلله 
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ريني    تي هي

  

  

  

  
  سالم هللا

  الذي يفوق كل عقل 

  يحفظ قلوبكم 

  المسيح يسوع ربنا في 

  تي هيريني انتى افنوتي 

  سى ايتتشوسي اينوس نيفين 

  يتنهيت ن  نإ ريه آاس ايه 

  يسوس بين تشويس إخين بيخرستوس 

%hir3n3 `nte F5 : 
03et8soci `enovc niben : 
ec̀e`areh `nnetenh3t :   

qen P=x=c I=3=c Penu  

  أخطأٌت  اخطأٌت 

  يا ربي يسوع اغفر لي

  بال خطية ألنه ليس عبد  

  ال سيد بال غفران  و

  اي ايرنوفي اي اير نوفي 

  باتشويس ايسوس كو ني ايفول 

  يرنوفيإت  أممون فوك ان  إجى 

  يفول إ تكو أممون اتشويس ان إو ذي أ

Aiernobi aiernobi :  

Pau I=3=c xw n3i ̀ebol : 
ge `mmon bwk `naternobi : 
ovde `mmon soic `natxw 
`ebol 

 

 :عن اللحن 

  "َسَالُم هللاِ الِذي َيُفوُق ُكل َعْقل، َيْحَفُظ ُقُلوَبُكْم َوَأْفَكاَرُكْم ِفي اْلَمِسيِح َيُسوَع  َ"و 7:  4فيلبي * أول ربع هو 

 حد أهم صلوات الصوم الكبير ... يا رب اغفر لي ألنه ليس عبد بال خطية وال سيد بال غفران* ثاني ربع هو أ

  بعد قراءة اإلنجيل في قداسات الصوم الكبير لأليام (ما عدا السبوت و اآلحاد)يقال بيتقال امتى؟ 

  تي هيريني 
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  السموات بانا الذي في أ

  ليتقدس اسمك

  ليأتي ملكوتك 

  ألن لك المجد الى األبد 

  جى بينيوت اتخين ني فيووي

  ماريف طوفو انجى بيكران

  أورو  ماريسئ انجى تيك ميت

  و شا ني اينيه ؤوأجي فوك بى بي 

Ge peniwt etqen nif3ov`i:  

mare4tovbo `nge pekran : 
marec`i `nge tekmetovro : 
ge fwk pe pi`wov 2a 
ni`eneh 

  ب مبارك اآل

  بنو اال

  الروح القدس و

  الثالوث الكامل 

  نسجد له و نمجده 

  جى اف اسمارووت انجى افيوت 

  نيم ابشيري : 

  نيم بي ابنفما اثؤواب: 

  تى ترياس اتجيك ايفول 

تين اؤؤوشت امموس تين تي أو 

  اووناس

Ge ̀4`cmarwovt `nge `fiwt 
nem `p23ri :  

nem Pipna e0v :  

5triac etg3k `ebol 
tenovw2t ̀mmoc ten5`wov 
nac 
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ي تي جوم    ثوك ت

  

 
 

  

  
  لك القوة و المجد 

  ة و البركة و العّز 

  إلى األبد آمين . 

  عمانوئيل إلهنا و ملكنا 

ثوك تى تى جوم نيم بى أوأوو  

  نيم بى إسمو نيم بى أماهى

  شا إينيه أمين . 

  إمانوئيل بين نوتى بين أوورو 

)wk te 5gom nem piwov  

nem pìcmov nem piamahi  

2a `eneh am3n .  

Emmanov3l pennov5 penovro  

  لك القوة و المجد 

  ة و البركة و العّز 

  إلى األبد آمين 

  يا ربى يسوع المسيح 

ثوك تى تى جوم نيم بى أوأوو  

  نيم بى إسمو نيم بى أماهى

  شا إينيه أمين 

  باتشويس إيسوس بخرستوس

)wk te 5gom nem pìwov  

nem pìcmov nem piamahi  

2a `eneh am3n  

pasoic I33covc Pixrictoc 
  لك القوة و المجد 

  ة و البركة و العّز 

  إلى األبد آمين 

ثوك تى تى جوم نيم بى أوأوو  

  نيم بى إسمو نيم بى أماهى

  شا إينيه أمين 

)wk te 5gom nem pìwov  

nem pìcmov nem piamahi  

2a `eneh am3n 

 :في اللحن ده إحنا بنعظم السيد المسيح كملك ... هو رضي بالصليب عشان يفدينا و يخّلصنا ... و هو  عن اللحن

 قوتنا و تسبحتنا

  في سواعي البصخة المقدسة في أسبوع اآلالم بدًال من المزاميرال يقبيتقال امتى؟ 

 ثوك تي تي جوم 
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